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  خالصه مديريتي
  

  گذاري و كارايي اقتصادي قيمت
اساسي ايفا مي كنند و يك اقتصاد موفـق و كارآمـد بـه    در بطن هر اقتصاد موفقي، بازارها نقش به لحاظ نظري  

تركيب و توازن بهينه از بخش هاي دولتي و غير دولتي نيازمند است. دولتها و نظام هاي حاكمه بايد به وظـايفي  
از قبيل پاسداري از حقوق مالكيت، اجراي قراردادها، تـامين اجتمـاعي، تـامين زيـر سـاخت هـاي نهـادي و ...        

طور كلي استقرار يك اقتصاد مبتني بر ساز و كار بازار با رعايـت تمـام جوانـب آن بـه اخـذ نتـايج        بپردازند. به
مطلوب تر از يك اقتصاد بسته و دولتي منتج مي شود. اين نظام به افزايش توليد، زمينه سازي حضور كارآفرينان 

ر به بنگاههايي كه فرآيند اقتصادي كردن و مبادله داوطلبانه در اقتصاد كمك اثر بخش و شاياني مي كند. نظام بازا
سود را خوب مي شناسند پاداش مي دهد و هر گونه دخالت دولت جز در موارد شكست بـازار، ايـن فرآينـد را    
مختل و باعث كاهش انگيزه فعاالن اقتصادي غير دولتي مي شود. كمك به ذره اي كردن عوامل عرضه و تقاضـا  

ها اساسا به خودي خود و در يك مدت زمان كوتاه محقـق نخواهـد شـد؛ ايـن     در اقتصاد ملي و برون زايي قيمت
نياز به يك فرآيند اصالح سـاختاري مـنظم و مسـتمر در     و به تبع آن رفع انحصارات و ايجاد اقتصاد رقابتي مهم

 44سياست هاي كلـي اصـل    اقتصاد ملي دارد كه در صورت تحقق، به كارايي در اقتصاد ملي منجر خواهد شد.
  قانون اساسي و قانون اجرايي آن با تكيه بر چنين ديدگاهي تا حدودي شكل گرفت.

  

  گذاري و قوانين مرتبط قيمت
)، قـانون بهبـود   1394-1390، قانون برنامه پنجم توسـعه ( 1387قانون اساسي مصوب  44در قانون اجراي اصل 

زمينه قيمت گـذاري دولتـي راهكارهـاي    مستمر محيط كسب و كار و... براي اصالح مشكالت اقتصاد كشور در 
از  بيني شده است اما تا رسيدن به اهداف مطلوب اين راهكارها نياز به اقدامات مكمل زيادي اسـت.  قانوني پيش

) قانون برنامـه پـنجم   101ماده (» د«بند  مباحث موبوط به قيمت گذاري مي توان به هب مفاد قانوني مهم و مرتبط
قانون اساسي اشاره كرد كه به طور كامـل   44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 90توسعه و همچنين ماده (

اساسا توسعه بخش خصوصي در بسـتر اقتصـاد ملـي بـه عوامـل      به اهدف از پيش تعيين شده خود نرسيده اند. 
، جذب متعددي اعم از قوانين، زير ساخت هاي فيزيكي و نهادي، محيط با ثبات اقتصادي، توسعه بازارهاي مالي

سرمايه هاي خارجي و... بستگي دارد و اينها پيش نياز بهبود فضاي كسب و كار در كشورهستند. قـانون اجـراي   
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) قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي     123قانون اساسي و همچنين در اجراي اصل ( 44سياست هاي كلي اصل 
محتـرم شـوراي اسـالمي از     مجلس 16/11/1390ايران، تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 

اقدامات مهم قانوني در راستاي تكيه بر نظام بازار و پيش نيازهاي آن مي باشد، هر چند كه مجري التـزام عملـي   
  و اجرايي كاملي را نشان نداد. 

 

  امتيازات بنگاههاي دولتي 
كه مانع از شكل گيري امتيازات بنگاههاي دولتي به عنوان يك معضل اساسي در اقتصاد ايران محسوب مي شود 

يك اقتصاد رقابتي و فعاليت تشكل ها و بنگاههاي اقتصادي غير دولتي در كشور مي شود. اين امتيـازات نـه بـه    
واسطه خود بنگاهها و شركتهاي دولتي، بلكه به دليل ساختار دولتي اقتصاد ايران به وجود آمده انـد. اقـدماتي در   

) 8قانون اساسي و به طور خاص مـاده (  44اي سياست هاي كلي اصل حوزه قانون گذاري با تصويب قانون اجر
قانون مذكور انجام شد كه در مجموع خروجي مطلوبي را در پي نداشته است. گزارش هـا نشـان مـي دهـد كـه      
بودجه شركتهاي دولتي نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز يافته است كه اين موضوع به شدت رقابت پـذيري  

د ملي را كاهش داده است و عرصه را براي فعاليت اقتصادي بخش هـاي غيـر دولتـي در يـك فضـاي      در اقتصا
  برابر و عادالنه تنگ كرده است.

  

  گذاري با بهبود فضاي كسب وكار رابطه امتيازات و قيمت
مـي  به طور كلي فعاالن حوزه اقتصادي در بخشهاي مختلف به واسطه تعيين ارزش كاالي خود اقدام بـه توليـد   

نوآوري و با ارائـه كيفيـت و خـدمات بهتـر بـه       از طريق كنند. اگر فضاي اقتصادي رقابتي باشد فعاالن اقتصادي
جذب مصرف كنندگان اقدام خواهند نمود و مصرف كنندگان نيز قدرت انتخاب خواهند داشت. اما در صـورتي  
كه ساختار اقتصادي انحصاري باشد دولت ها به قيمت گذاري كاالها و خدمات در جهت افـزايش اضـافه رفـاه    

امتيازات شركتهاي دولتي نيز به ساختار اقتصادي كشور وابسته است كـه در   مصرف كنندگان اقدام خواهند كرد.
صورت حضور پررنگ بخش هاي خصوصي و تعاوني از اين مشكل كاسته خواهد شد. لذا بـه نظـر مـي رسـد     
الزمه داشتن يك اقتصاد كارا، رقابت پذير و داراي بهره وري باال اصالح فضاي كسب و كار و داشـتن نهادهـاي   

  د مي باشد.كارآم
  



٣ 

 

   گذاري و امتيازات شركتهاي دولتي بررسي قيمت و راهكارهاي اهداف
 44هاي كلـي اصـل    سياست عملياتي شدن اين مطالعه در واقع اين موضوع را بررسي خواهد كرد كه در راستاي

انوني دولت ها و اختيارات ق آن و قانون برنامه پنجم توسعه تا چه حدي محدوديت يقانون اساسي و قانون اجراي
گذاري كاالها و خدمات منتخب و نيز الزامات دولت براي تعميم يا لغو امتيازات شركتهاي دولتـي در   براي قيمت

هاي كلـي اصـل    توان در راستاي اهداف سياست اجرا محقق شده است؟ موانع اجرا چه بوده است؟ و چگونه مي
پـذيري در اقتصـاد كشـور، ايـن      رقابـت ويـژه گسـترش نقـش بخـش خصوصـي و بهبـود        قانون اساسي به  44

بـه طـور    ها و اختيارات دولت را تنظيم كرد و موانع و مشكالتي احتمالي در اجرا را برطـرف نمـود؟   محدوديت
  مي پردازيم.خصوص موضوعات مورد بحث شناسايي شده در ي راهكارهابه  خالصه در ادامه

  
  قانوني راهكارهاي -1

قانون اساسي در عمل با آنچه مورد انتظـار   44قانون سياست هاي كلي اصل  اجراياجراي كامل قوانين:  -1-1

معطوف به واگذاري شـركت هـا بـوده     درا اجراي اين قانون عمده توجه ها و بود فاصله زيادي را نشان مي دهد
رونـد اجـراي    بنابراين اگرجه مصوباتي در خصوص شركت هاي مورد بررسي به تصويب رسيده است اما است.
اصـالح   قـق نشـده اسـت.   حقانون اساسـي بـه طـور كامـل م     44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 8ماده (

اساسنامه، واگذاري كامل به بخش خصوصي واقعي، اصالح ساختار شركت هاي دولتي و همچنـين ايجـاد   

اي قـانوني بـراي   صورت نپذيرفته و به نظر مي رسد بستره فضاي مناسب جهت ورود بخش خصوصي واقعي

  .) قانون مذكور فراهم نشده است8اجراي كامل موضوع ماده (
از ديگر موارد مربوط به حوزه قانون و قانون گذاري  تدارك ضمانت اجرايي براي اجراي كامل قوانين: -1-2

قـانون   44قانون اجراي سياست هاي كلـي اصـل    مفاد داشتن ضمانت اجريي قوانين مصوب است. روند اجراي
) قانون برنامه پنجم توسعه نشان مي دهد كه اين قوانين از ضمانت 101) و ماده (90)، (8اساسي و به ويژه مواد (

در  44قانون اجـراي سياسـت هـاي كلـي اصـل       به عنوان مثال از اهداف اصل اجرايي كافي برخوردار نبوده اند.
مذكور اين بود كه دولت در وهله اول با ثابت نگه داشتن بودجه شركتهاي دولتي در جهت  راستاي اجراي قانون

كاهش بودجه اين شركتها گام بردارد حال آنكه گزارش ها و مستندات حكايت از روند مخالف دارنـد. افـزايش   
تظار مي رفـت و  كشور مغاير با آنچه است كه ان 1392درصدي بودجه شركتهاي دولتي در قانون بودجه سال  39

شـركتهاي   چنين افزايش بودجه 44سال از تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل  5با گذشت نزديك به 
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گذار، پايش مسـتمر و دقيـق    . تدارك ضمانت اجرايي از طريق تقويت نقش نهادهاي قانونتامل است دولتي قابل
نهادهـاي نظـارتي و تعيـين انحرافـات مـواد       قانون اساسي توسط 44روند اجراي قانون سياست هاي كلي اصل 

در ايـن حـوزه بـه شـمار      راهكارهاي عمليـاتي قانون مذكور و در صورت امكان تعيين مجازات هاي مختلف از 
  رود. مي
تواند از اقدامات مـوازي  مي تمركز قانون گذاري به ويژه در اقتصاد ملي  تمركز قانون گذاري در كشور: -1-3

نهـاد هـاي حرفـه اي تخصصـي سياسـت       عدم وجود كند. به نظر مي رسدف جلوگيري از سوي نهادهاي مختل
سازي، سياست گذاري و مديريت صحيح اقتصادي در اقتصاد ملي پررنگ است و سياسـت هـا عمـدتا در اكثـر     

اقتصاد ايران مرز بين سياست سازي و  موارد از سوي نهادهاي غير تخصصي در حوزه اقتصاد گرفته مي شود. در
سياست گذاري و اجراي سياست هاي اقتصادي در حوزه هاي مختلف اعم از قانون گذاري، برنامه ريزي، اجـرا  
و... نامشخص بوده و در نتيجه نهادي كه مرتبا روند اقتصاد ملي را كنترل نموده و كاسـتي هـاي آن را در حـوزه    

ي، دقيق و به روز انعكاس دهد وجود نـدارد. در نتيجـه نبـود مرجـع قـانون      هاي مختلف به طور تخصصي، علم
گذاري تخصصي اقتصادي باعث شده است كه نهادهاي مختلف تصميمات بعضا متناقضي بگيرند و مجـري هـم    

  اين قوانين متناقض را نتوانسته به طور كامل محقق كند.
اعـم از قـانون   ف در حـوزه هـاي متنـوع اقتصـادي (    تلدر اين حوزه اين است كه تصميمات مخ راهكار عملياتي

اي و اقتصادي و... ) به شـوراهاي تخصصـي اقتصـاد كـه متشـكل از صـاحب        تدوين برنامه هاي توسعهگذاري، 
د. و يـا  هاي اجرايي ملزم بـه اجـراي ايـن تصـميمات باشـن      نظران برجسته اقتصادي باشد، واگذار شود و دستگاه

شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد و...) را كه در حوزه اقتصاد اقـدام بـه قـانون    مثل توان نهادهاي موجود ( مي
كه روند اجرا و تحوالت  مرجع تخصصي واحدگذاري مي كنند از طريق ادغام و يكپارچه سازي اين نهاد ها به 

الزمه بكنـد و  همه حوزه ها و بخش هاي اقتصادي كشور را پايش كند و اقدام به تهيه، تدوين و تصويب قوانين 
  مجري را هم پايبند به اجراي قوانين و اسناد باالدستي بكند.

در تصويب قوانين جديد و يا اصالح قـوانين موجـود،    تدارك مكانيمسمي براي شناسايي قوانين مغاير: -1-4

 ساسـي قانون ا 44شود احكامي مغاير با سياستهاي كلي ابالغي و از جمله سياستهاي كلي اصل  گاهي مشاهده مي
 شـود. بنـابراين الزم اسـت    گردد كه بعضاً باعث ايجـاد چالشـهايي در اجـراي سياسـتهاي مـذكور مـي       لحاظ مي
از سوي نهاد هاي قانون گذاري و به ويژه مجلس شوراي اسالمي به عنوان قوه تقنيني كشور طراحـي   مكانيسمي

شده و بصورت فعال و مستمر به اين مهم بپردازد. البته معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي در اين خصـوص  
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ت نهادهاي مرتبط با قـانون  بازبيني در قوانين و تقوي ايجاد شده كه الزم نقش خود را بصورت جدي ايفا كند.

  از جمله اقدامات كلي ديگري است كه بايد دنبال شود. يگذار

  
  اجراييراهكارهاي -2

كارامد و مستمر كه در مرحله بعد از تقنين قرار دارند از جمله شروط الزم دستيابي بـه اهـداف    اجرايي اقدامات

قانوني اساسي است. در بخش اقدامات اجرايـي بـه مـواردي از جملـه      44قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
ايجـاد   ،44قانون اصـل  لزوم انسجام بخشي به برنامه هاي توسعه اي كشور، حمايت از نهادهاي ذيربط مرتبط با 

  موارد مرتبط اجرايي قلمداد مي شود.از يك بانك اطالعاتي شفاف، كارآمد و به روز و... 
كه مي توان در امر برنامه ريزي در كشور  راهكاري لزوم انسجام بخشي به برنامه هاي توسعه اي كشور: -2-1

اي توسط يك نهـاد تخصصـي، طراحـي و در     پيشنهاد كرد اين است كه مكانيسم برنامه ريزي در كشور به گونه
طول زمان به روز رساني شود كه با تغيير دولتها تنها شيوه اجرا بنا بر اقتضائات و فـروض ايجـابي تغييـر كنـد و     

مجـري بـه   اسناد باالدستي ثابت و درطول زمان توسط نهادي به غير از دولت بنا بر ضروت تغيير يابد و دولتهـا  

خط مشـي   ه يقانون گذار و تدوين كننده اسناد باالدستي و برنامه اي كشور و تبيين كنند باشند نه معناي واقعي

  ها و پارادايم هاي توسعه اي.
به منظور ساماندهي فرآيند اجراي قانون و نظارت بر روند اقدامات  تقويت نقش نهادهاي مرتبط با قانون:-2-2

) قانون اساسي در زمينه هـاي مختلـف نظيـر تهيـه و     44اصل(پيش بيني شده براي تحقق اهداف سياستهاي كلي 
تصويب مقررات پايه اي و تكليفي مورد نياز، مقررات زدايي و بهبود فضاي كسب وكار، تبيين برنامه هـا و خـط   
مشي هاي كلي واگذاري و اجراي مناسب آنها، شكل گيري فضاي رقابتي سـالم و ممانعـت از رويـه هـاي ضـد      

) قانون اساسـي  44يز، نهادها و ساختارهاي سازماني متعددي در قانون سياستهاي كلي اصل( رقابتي و تبعيض آم
پيش بيني شده اند كه هر كدام از اين نهاد ها مطابق قانون وظايف و اختياراتي اعم از راهبري، نظارتي، اجرايي و 

عبارتند از: دارند  44قانون اصل نهادهاي اجرايي كه نقش بسزايي در اجراي  مهمترين كارشناسي دارند. برخي از

قـانون اساسـي، سـازمان خصوصـي سـازي، شـوراي رقابـت و           44شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 
  بورس هاي كااليي
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  فعال كردن نهادهاي غير دولتي -3
) 15اده (در دو ماده به شكل مستقيم بر تشكيل نهادهاي جمعي تاكيد كرده است: مـ  44در اين راستا قانون اصل 

كننده بخشي را از  ) تشكيل نهادهاي تنظيم59اي تاكيد كرده است و ماده ( حرفه -هاي صنفي بر لزوم ايجاد انجمن
اختيارات شوراي رقابت دانسته است. با توجه به كاردكرد نهادهاي بخش خصوصي تشكيل اين نهادها و سپردن 

خـود  توانـد   هاي دولتي مي گذاري محصوالت و نيز شناسايي امتيازات شركت ها از جمله قيمت ها به آن مسئوليت
 از راهكارهاي راهگشا در اين حوزه باشد.  

هـاي   پذيري در اقتصاد ملي و افزايش سـهم بخـش   افزايش رقابت توانمند سازي تشكل هاي غير دولتي: -3-1

) قانون اساسي اسـت و  44هاي كلي اصل ( خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي از جمله اهدافي است كه سياست
هاي غيردولتي و جلـوگيري از بـزرگ    كلي توسعه بخشهاي  ها، سياست استاين سي "الف"در اين راستا بخش 
موضوعات  را معرفي نموده است. نتيجه اينكه تقويت و توانمندسازي بخش خصوصي از اهم شدن بخش دولتي

از دو كانال اعتماد به بخش خصوصي و حمايـت   ،تقويت بخش خصوصي يعنياين امر باشد.  ها مي اين سياست
از ديگر موضـوعاتي اسـت كـه     اعتماد به تشكل هاي غير دولتي قابل تحقق است. اين بخشقي از مالي و حقو

اثـربخش تـر   كاهش مشكالت اقتصاد ملـي  توجه عملياتي كافي به آن مي تواند انگيزه اين بخش ها را در فرآيند 
  كند.

  
   راهكارهاي نظارتي:-4

مجريـه و قـوه قضـاييه هـر كـدام داراي اركـان و نهادهـاي        قوه مقنننه، قوه  :تقويت نقش نهادهاي نظارتي 4-1

نظارتي خاص خود هستند. ديوان محاسبات كشور به عنوان بازوي نظارتي قـوه مقننـه، قـوه قضـاييه بـه همـراه       
سازمان بازرسي كل كشور و دولت با كمك سازمان حسابرسي هم از بعد نظارتي و هم از بعد قانوني مي تواننـد  

  قانون اساسي نقش موثري داشته باشند. 44هتر سياست هاي كلي اصل در اجراي هر چه ب
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  پيشگفتار
  

مختلف دنيا نشان داده است دولت نمي تواند كارفرماي خوبي براي فعاليت هاي اقتصادي باشد. سـاختار  تجربيات كشورهاي 
بازارهاي اقتصاد ايران يك ساختار ايستا، غير قابل انعطاف و همراه با قيمت گذاري دستوري است و از سوي ديگر كشـور از  

اره يك اقتصاد دولتي بوده و هست و اين دولتي بـودن اقتصـاد   محيط كسب و كار نامناسب نيز رنج مي برد. اقتصاد ايران همو
باعث شده است كه پويايي و كارايي در بخشهاي مختلف اقتصاد ايران بسيار كاهش پيدا كند و عليرغم اينكه در سالهاي اخير 

ام شد اما آمارها و گزارش اي اقدامات قانوني و اجرايي توسط دولتهاي مختلف در اين زمينه انج و با تدوين برنامه هاي توسعه
ها نشان مي دهد كه يك توازن بين بخشهاي دولتي و خصوصي ديده نمي شود. با ابالغ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 

و با وجود اينكه انتظار مي رفت گامهـاي جـدي علمـي و عمليـاتي در راسـتاي كـاهش        1387قانون اساسي مصوب سال  44
ي برداشته شود اما اين مهم به طور كامل اجرايي نشـد. عمـده ي اقـدامات انجـام شـده نيـز       تصدي گري دولت در اقتصاد مل

معطوف به واگذري شركتهاي دولتي به بخشهاي شبه دولتي بوده است كه كمك اثر بخشي به كـارايي در اقصـاد ملـي نكـرده     
اي خصوصي و تعاوني را با تنگناهاي كار نامناسب فضاي فعاليت بخش ه است. دولتي ماندن اقتصاد به همراه محيط كسب و

بسياري روبرو كرده است. اندازه بيش از حد دولت در اقتصاد ايران و به تبع آن ضعف سيستم مديريت دولتـي در بنگاههـاي   
اقتصادي، از ويژگيهاي اصلي اقتصاد ايران شناخته مي شود و تبعات آن نيز بر همگان روشن شده است. موضوع اين است كه 

ايران نه به حذف دولت از فعاليت هاي اقتصادي، بلكه دستيابي به تعادل در بين بخشهاي مختلف اقتصـادي نيـاز دارد   اقتصاد 
 44كه اين امر نيز از طريق اصالحات ساختاري و زيربنايي اقتصاد محقق خواهد شد. قانون اجراي سياست هـاي كلـي اصـل    

سط مجريان بخش اعظم اين مشكل را حل خواهـد كـرد. بنـابراين    قانون اساسي در صورت محقق شدن و اجراي كامل آن تو
ريشه واقعي مشكالت اقتصاد ايران به ساختار دولتي و ناكارآمد اقتصادي اين بخش بر مـي گـردد و در ايـن راسـتا اقـدامات      

اقتصاد ايران زمينـه  موردي و مقطعي نمي تواند راهگشا باشد و از حجم مشكالت اقتصاد ايران بكاهد. بنابراين ساختار دولتي 
قيمت گذاري و دادن امتيازات خاص به شركتهاي دولتي را فراهم كرده است و نظام اجرايي در سالهاي اخير بـه واسـطه ايـن    
ساختار دولتي اقدام به قيمت گذاري برخي از كاالهاي ضروري و غير ضرروي كرده است و عمال انگيـزه توليـد كننـدگان را    

ي موثر كاهش داده است. بنابراين با توجه به مطالب پيش گفته بر اساس پروژه تحقيقي واگذار شـده  براي فعاليت هاي اقتصاد
هاي مختلف به بررسي موضوع فرآينـدهاي   از سوي مركز تحقيقات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران طي بخش

املي كه در بهبـود محـيط كسـب وكـار كشـور و امكـان       قيمت گذاري و لغو يا تعميم امتيازات شركتهاي دولتي به عنوان  عو
  فعاليت بخش هاي غير دولتي تاثير گذارند، مي پردازيم.
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  مقدمه
 44توانمندسازي بخش هاي غير دولتي در صورت اجراي كامل و صحيح قانون اجراي سياست هاي كلي اصـل  

معضالت سـاختاري اقتصـاد رنـج مـي بـرد      قانون اساسي مي تواند به تحولي بنيادين و اساسي دركشوري كه از 
منجر شود. با اجراي صحيح و كامل قانون مذكور نقش دولت آرام آرام از مديريت مسـتقيم بنگاههـا و تصـدي    
گري اقتصادي، به سياست گذاري، هدايت، نظارت و در نهايت محدود شدن نقش دولت به وظـايف حـاكميتي   

سـاختار دولتـي بـودن خـارج و بخـش هـاي غيـر دولتـي اعـم از           منجر خواهد شد و اقتصاد ايران به تدريج از
خصوصي و تعاوني عهده دار اداره بنگاههاي كوچك و بزرگ خواهند شد. اين مهم نياز به اعتماد به بخش هاي 
خصوصي و تعاوني، داشتن نهادهاي قانوني، اجرايي و نظارتي كارآمد و تبديل پتانسيل ها و ظرفيت هاي بـالقوه  

از طريق جذب سرمايه هاي خارجي و داشتن يك اقتصاد باز دارد. دولتي ماندن اقتصـاد ايـران باعـث    به بالفعل 
مشكالت و تنگناهاي اقتصادي بسياري از جمله ايجاد انحصـارها و تبـديل شـدن دولـت بـه كارفرمـاي بـزرگ        

يـت و سـرمايه   اقتصادي، عدم كارايي بنگاههاي دولتي، كسري بودجه، كاهش انگيزه بخش خصوصي بـراي فعال 
بررسـي فرآينـدهاي   «گذاري و ... شده است. بنابراين بـا توجـه بـه مطالـب پـيش گفتـه در چـارچوب پـروژه         

هاي دولتي به منظور بهبود محيط كسب و كار بخش خصوصـي در   گذاري و لغو يا تعميم امتيازات شركت قيمت
گـذاري دولتـي و لغـو يـا تعمـيم       به بررسي موضوعات قيمت» قانون اساسي 44هاي كلي اصل  راستاي سياست

امتيازات شركتهاي دولتي به منظور بهبود فضاي كسب و كار و اقدامات انجام شده در ايـن خصـوص در شـش    
  بخش به شرح ذيل خواهيم پرداخت: 

هـاي دولتـي در كشـور     گذاري كاالها و خدمات و امتيازات شركت صورت مختصر به سابقه قيمت بخش اول به 
هاي مختلف  شان داده مي شود كه شرايط و اقتضائات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور در دورهپردازد، و ن مي
ها و بعضاً تفكرات حاكم بر دولت و كارگزاران دولتي سبب شده كه دخالت  ها و بروكرات همراه منافع گروه و به

لتـي افـزايش يابـد و در برخـي     هاي دو دولت در اقتصاد از نوع تعيين قيمت و ايجاد امتيازات ويژه براي شركت
  اند تا اقداماتي در جهت عكس صورت پذيرد. اوقات همين عوامل سبب شده

گـذاري كاالهـا و    واسطه چه عـواملي قيمـت   شود كه از چه زماني، از چه طريقي و به  در بخش دوم بررسي مي 
ن خواهـد شـد كـه    هاي خصوصي محدود شده و بيا هاي دولتي نسبت شركت خدمات و امتيازات خاص شركت
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تر شـده   چگونه تالش شده است با اعمال محدوديت در زمينه قيمتگذاري و امتيازات دولتي، نقش بازار پر رنگ
  و بازار به سمت رقابتي شدن و برابري در محيط كسب و كار پيش رود. 

قانون اساسي  )44هاي كلي اصل ( ) قانون اجراي سياست8) و (90كه محتواي مواد ( در بخش سوم به جهت اين
) قانون برنامه پنجم توسعه كه عنوان اصلي گزارش هستند روشن گردد ايـن مـواد تحليـل    101ماده ( "د"و بند 

محتوا شده و با مواد قوانين ديگر كه با اين قوانين مرتبط هستند مقايسه شدند. عالوه بر اين در اين بخش كاالها 
ي اين قوانين در مورد اين كاالها و خدمات منتخب ذكر شده و خدمات منتخب شناسايي و در مرحله بعد محتوا

ها  ) در مورد اين شركت44) قانون اجراي اصل (8هاي منتخب نيز انتخاب شده و محتواي ماده ( است و شركت
  بررسي گرديده است. 

كاالها در بخش چهارم بررسي شده است كه چه اقداماتي در راستاي محدود كردن قيمت گذاري دولت در بازار 
و خدمات منتخب (شكر، پنبه، قير،آلومينيوم، سنگ آهن و بيمه به عنوان خدمت منتخب) انجام شده است و آيـا  
نظام اجرايي به سمت تبعيت از سازوكار بازار پيش رفته است و اينكه آيا اقدامات انجام شده به صورت فراگير، 

  منظم و مستمر بوده است
شكالت موجود در محدود كردن دولت در قيمـت گـذاري و لغـو يـا تعمـيم      بخش پنجم به شناسايي موانع و م

  امتيازات شركتهاي دولتي در قالب بررسي موانع نهادي و ساختاري، موانع قانوني و موانع اجرايي پرداخته است

يـا  در بخش ششم و پاياني و با الگو برداري از بخش پنجم راهكارهاي ارائه شده براي اصالح قوانين و مقررات 
فرآيندهاي اجرايي دولتي يا فعال شدن نهادهاي بخش خصوصي در چند قسمت بيان شده اسـت و راهكارهـاي   
بخش موانع نهادي و ساختاري با توجه به ماهيـت ايـن بحـث در قالـب راهكارهـاي نظـارتي و تقويـت نقـش         

  .نهادهاي بخش خصوصي پيگيري شده است
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  طرح مسئله
هاي محيط كسب و كار بخش خصوصـي   ها از مهمترين مولفه سازي امتيازات بنگاه گذاري رقابتي و يكسان قيمت

و نيـز در قـانون برنامـه پـنجم توسـعه       1387قانون اساسي مصـوب   44در اقتصاد است. در قانون اجراي اصل 
بيني شـده اسـت. امـا     وني پيش) براي اصالح مشكالت اقتصاد كشور در اين زمينه راهكارهايي قان1390-1394(

هاي اخيـر   شواهد موجود در دههتا رسيدن به اهداف مطلوب اين راهكارها نياز به اقدامات مكمل زيادي است. 
اي در سازوكار قيمت دخالت داشـته و دارد. بخشـي از ايـن     دهد كه دولت ايران به ميزان بسيار گسترده نشان مي
هـاي   يران بوده كه قسمت اعظم اقتصاد كشور و مالكيت بسياري از بنگـاه ها به واسطه ساختار اقتصادي ا دخالت

طور مستقيم و غيرمستقيم در اختيـار دولـت بـوده اسـت. بنـابراين دولـت الزم داشـت بـراي چنـين           توليدي به
  ها را تعيين كند. هايي و براي بازارهاي غيررقابتي، قيمت بنگاه

كار بخش خصوصي در قانون اجراي سياسـتهاي كلـي اصـل     يكي ديگر از موضوعات مرتبط با محيط كسب و 
) قانون اجراي 8هاي بخش خصوصي است. در ماده ( هاي دولتي نسبت به بنگاه قانون اساسي، امتيازات بنگاه 44

هـاي  هـاي اقتصـادي بخـش   قانون اساسي، در راستاي ايجاد فضاي رقابتي براي فعاليت 44سياستهاي كلي اصل 
هاي بخش غيردولتي تأكيـد شـده   هاي دولتي به بنگاهموضوع لغو و يا تعميم امتيازات بنگاهمختلف اقتصادي، بر 

توان در مزيتهاي انحصاري و تسهيالت ويژه شـركتهاي دولتـي در انعقـاد قراردادهـا و      است اين امتيازات را مي
تهاي دولتـي،  معامالت با بخش دولتي و حتي با بخش خصوصي، سهولت دريافت تسهيالت بانكي توسط شـرك 

تر تمكين مالياتي براي شركتهاي دولتي و ... مورد بررسي قرار داد. درحالي كه  هاي مالياتي و هزينه پايين معافيت
  هاي خصوصي از چنين امتيازاتي برخوردار نيستند.   بنگاه

  

  داليل ضرورت و توجيه انجام طرح تحقيق
اي در اقتصـاد كشـور ايجـاد شـود،      هاي گسـترده  گذاري سبب شد كه رانت دخالت بيش از حد دولت در قيمت

ساالران در امور اقتصـادي فعـال    مداران و ديوان ريزي بلندمدت از توليدكنندگان سلب شود، سياست امكان برنامه
گـذاري كاالهـا و    مدت بازارها فداي ثبات بلندمدت آنها شود. در نتيجـه ايـن سـابقه قيمـت     شوند و ثبات كوتاه

سـازي و   مواره يكي از موضوعات مهـم بـراي گسـترش بخـش خصوصـي، خصوصـي      خدمات توسط دولت ه
براي جبران آثـار زيانبـار قيمتگـذاري دولتـي بـر شـركتهاي        استقالل مالي شركتهاي دولتي در كشور بوده است.

ارم ) قانون برنامه چهـ 39ماده (» ج«دولتي و غيردولتي از برنامه سوم توسعه اقداماتي شروع شد تا اين كه در بند 
  ) آمده بود كه:39ماده (» ج«توسعه اين موضوع كاملتر شد. در بند 
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گـردد. فهرسـت و    گذاري به كاالها و خدمات عمومي و انحصـاري و كاالهـاي اساسـي محـدود مـي      ج) قيمت«
گونه كاالها و خدمات، براساس قواعد اقتصادي، ظرف شش ماه پـس از تصـويب ايـن     ضوابط تعيين قيمت اين

هـاي   ريزي كشور و وزارتخانه شنهاد كارگروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامهقانون، با پي
  گردد. ذيربط و تصويب هيأت وزيران تعيين مي

الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليـف كنـد،    چنانچه دولت به هر دليل فروش كاال يا خدمات فوق
بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منـابع دولـت در سـال     و تكليف شده ميالتفاوت قيمت تعيين شده  مابه

  » اجراء پرداخت گردد و يا از محل بدهي دستگاه ذيربط به دولت تهاتر شود.
) قـانون برنامـه چهـارم    39ماده (» ج«كه در واقع، اصالح بند  44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90ماده (

  ورت است كه:توسعه بود به اين ص
هردليل قيمت فروش كاالها يا خدمات بنگاههاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاههاي بخـش   چنانچه دولت به«

التفاوت قيمـت تكليفـي و هزينـه     غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف است مابه
سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي ايـن بنگاههـا بـه     تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در

  »سازمان امور مالياتي كسر نمايد.
مجلس شوراي اسالمي، كه نسـبت بـه    1389) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 101ماده (» د«تا اين كه در بند 

  سيده است:  گذاري چنين به تصويب ر احكام مرتبط در قوانين قبلي اكنون جاري است، در موضوع قيمت
گـذاري   ) قانون اساسي قيمت44تواند ... با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( دولت مي«

  »اي و ضروري محدود نمايد. را به كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه
 44اجراي سياستهاي كلي اصل يكي ديگر از موضوعات مرتبط با محيط كسب و كار بخش خصوصي در قانون 

  هاي بخش خصوصي است. هاي دولتي نسبت به بنگاه قانون اساسي، امتيازات بنگاه
-قانون اساسي، در راستاي ايجاد فضاي رقابتي بـراي فعاليـت   44) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 8در ماده (

هـاي  هاي دولتـي بـه بنگـاه   امتيازات بنگاههاي مختلف اقتصادي، بر موضوع لغو و يا تعميم هاي اقتصادي بخش
)، هرگونه امتيـازي را كـه دولـت بـراي     8بخش غيردولتي تأكيد شده است. در واقع بر اساس حكم صدر ماده (

گيرد، عيناً و با اولويت بايد براي بنگاه يـا  درنظر مي 44) قانون اصل 2ماده (› دو‹و › يك‹هاي دولتي گروه بنگاه
غيردولتي درنظر بگيرد. همچنين طبق حكم تبصره  به در بخش خصوصي، تعاوني و عموميفعاليت اقتصادي مشا

اين ماده، دولت مكلف شده است كليه امتيازاتي را كـه در گذشـته در قـوانين و مقـررات بـه بنگاههـاي دولتـي        
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اقتصـادي مشـابه در    داده است را لغو نمايد و يا آنها را به بنگاه يا فعاليـت › دو‹و › يك‹مشمول فعاليتهاي گروه 
  غيردولتي تعميم دهد.  بخش خصوصي، تعاوني و عمومي

توان در مزيتهاي انحصاري و تسهيالت ويژه شركتهاي دولتي در انعقاد قراردادها و معـامالت   اين امتيازات را مي
با بخش دولتي و حتـي بـا بخـش خصوصـي، سـهولت دريافـت تسـهيالت بـانكي توسـط شـركتهاي دولتـي،            

تر تمكين مالياتي براي شركتهاي دولتي و ... مورد بررسي قرار داد. درحالي كه  ي مالياتي و هزينه پايينها معافيت
هاي خصوصي از چنين امتيازاتي برخوردار نيستند. برخي از اين امتيازات در احكام قـانوني وجـود دارد و    بنگاه

بنابراين با توجه به ضرورت مطالـب پـيش    هاي اجرايي به شركتهاي دولتي اعطا شده است. برخي نيز طبق رويه
گفته به نظر مي رسد فراهم كردن يك فضاي با ثبات براي فعاالن بخش هاي مختلف اقتصادي و بهبـود محـيط   
كسب و كار در كشور و لزوم پرداختن به اصالحات ساختاري در اقتصاد ملي يكي از الزامات مقطـع كنـوني بـه    

  شمار مي رود.
  

  اهداف تحقيق
قانون اساسي و قانون اجرايـي آن و قـانون    44هاي كلي اصل  طالعه بررسي خواهد كرد در راستاي سياستاين م

گـذاري كاالهـا و خـدمات     ها و اختيارات قانوني دولت براي قيمـت  برنامه پنجم توسعه تا چه حدي محدوديت
ا محقق شده است؟ موانع اجـرا  منتخب و نيز الزامات دولت براي تعميم يا لغو امتيازات شركتهاي دولتي در اجر

ويـژه   قـانون اساسـي بـه    44هاي كلـي اصـل    توان در راستاي اهداف عاليه سياست چه بوده است؟ و چگونه مي
ها و اختيـارات دولـت را    پذيري در اقتصاد كشور، اين محدوديت گسترش نقش بخش خصوصي و بهبود رقابت

  برطرف كرد؟تنظيم كرد و موانع و مشكالتي احتمالي در اجرا را 
  

  روش تحقيق
اين تحقيق جنبه كاربردي داشته و با توجه به اطالعات اخذ شده از گزارش هاي نهادهاي مرتبط با قانون اجراي 

) قـانون مـذكور   90) و (8قانون اساسي و ميزان تحقق مواد قانوني آن به ويژه مواد ( 44سياست هاي كلي اصل 
محصول منتخب از بخش صنعت، معدن، پتروشـيمي و كشـاورزي   محصول منتخب از بخش صنعت، معدن، پتروشـيمي و كشـاورزي     براي بحث قيمتگذاري، سهبراي بحث قيمتگذاري، سهانجام شده است. 

بـراي بحـث   بـراي بحـث   همچنـين   گيـرد انتخـاب شـده اسـت.    گيـرد انتخـاب شـده اسـت.      از كاالهاي قابل معامله در بورس كاال مورد بررسي قرار مياز كاالهاي قابل معامله در بورس كاال مورد بررسي قرار مي
امتيازها نيز سه شركت منتخب دولتي شامل شركت بازرگاني پتروشـيمي، شـركت توليـد ملـي مـس و سـازمان       امتيازها نيز سه شركت منتخب دولتي شامل شركت بازرگاني پتروشـيمي، شـركت توليـد ملـي مـس و سـازمان       

  ورزي مورد بررسي قرار گرفته است.ورزي مورد بررسي قرار گرفته است.خدمات حمايتي محصوالت كشاخدمات حمايتي محصوالت كشا
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  قلمرو تحقيق (مكاني)

اين تحقيق به طور كلي به بررسي فرآيند هاي قانوني، اجرايي و نهاد سازي ها و اقدامات انجام شده در رابطه با 
) قـانون  101مـاده ( » د«قانون اساسي و همچنين بنـد   44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 90) و (8مواد (
  ه پنجم توسعه و ميزان تحقق آنها در اقتصاد ملي مي پردازد.برنام
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 مأموريت پروژه

كند كه اقتصـاد   كمتر كسي باور مي  هاي توسعه ها در ايران با تصويب و اجراي برنامه بعد از دو دهه تالش دولت
هاي متعددي بـراي پاسـخ بـه ايـن      ايران قدم به سوي رقابتي شدن برداشته است، دليل اين امر چيست؟ پژوهش

هايي در  ت و يا اجراي نتايج چنين پژوهشسوال انجام گرفته است ولي تاكنون يا پاسخ درخوري ارائه نشده اس
هـاي   پـروژه بررسـي فرآينـد   «هاي حاكم اقتصادي ميسـر نبـوده اسـت. پـژوهش حاضـر تحـت عنـوان         ساختار
هاي دولتي به منظور بهبود محيط كسب و كار بخش خصوصـي در   گذاري و لغو يا تعميم امتيازات شركت قيمت

در پي پاسخ به اين سواالت است كه: بر اساس تجربه تاريخي  »قانون اساسي 44هاي كلي اصل  راستاي سياست
گذاري و ايجاد انحصـار ورود   اساساً چرا و بر اساس كدام مكانيزم دولت در اقتصاد با بدست گرفتن ابزار قيمت

هـا و   پيدا كرد، چه عواملي باعث تقويت اين حضور شد و از چه زماني به اين فكر افتاد كه بايـد تعيـين قيمـت   
هـاي اول و دوم   حضور فعاالن اقتصادي را با حذف امتيازات به مكانيسم بازار بسپارد. اين موارد در بخش سطح

مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش سوم و چهارم به صورت مـوردي و بـا توجـه بـه معيارهـاي مشـخص       
 مشخصـاً تعيـين و سـابقه    اقتصادي براي ارزيابي پايبندي دولت به مكانيسم بازار در تعيـين قيمـت، چنـد كـاال    

اقدامات دولت در خروج از اين بازار مورد مطالعه قرار گرفته است و همين رويه در خصـوص لغـو انحصـار و    
هاي دولتي مشخص نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. همه اين موارد با اتكاء بـه قـوانين    امتياز در مورد شركت

  انجام پذيرفته است. قانون اساسي 44توسعه و قانون اجراي اصل 
هـا   سازي قيمـت كـاال و لغـو امتيـاز     در بخش پنجم با طرح اين سوال كه دليل عدم تحقق اهداف دولت در آزاد

هاي فني و اجرايي موجـود قابـل عمليـاتي نبـوده      ساختاري بوده است يا نه؟ قوانين و مصوبات به دليل ظرفيت
ل عدم نظارت كافي محقق نشده است. پاسخ اين سـواالت  است و يا به دليل عدم اجراي مصوبات درست به دلي

در قالب ارزيابي موانع و مشكالت عدم خروج دولت از بازار كاالها و خدمات و عـدم امكـان لغـو امتيـازات و     
  انحصارات خواهد بود.
  ها ناظر بر موارد زير خواهد بود: در بخش ششم راهكار

گذاري برخي كاالها نيست، اساساً بايد دولـت در دسـتور    ها و قيمت اگر به دليل ساختار اقتصاد امكان لغو امتياز
  كار خود در اين موارد تجديد نظر كند.

لذكر همخـواني نـدارد بايـد در فرآينـد تصـويب       ا اگر قوانين و مقررات حاكم با مكانيسم اجرايي در موارد فوق
  قوانين و مقررات اين حوزه تجديد نظر اساسي صورت گيرد.
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م قيودات فوق به دليل عدم نظارت دقيـق اهـداف فـوق ميسـر نشـده اسـت، بايـد در شـيوه نظـارتي          اگر عليرغ
  هاي الزم صورت گيرد.     بازبيني
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  هاي دولتي در ايران گذاري دولتي و امتيازات شركت بخش اول: مروري كوتاه بر سايقه قيمت
  

  مقدمه
اقتصاد دخالت نمايند. يكي از اين ابزارها تعيين قيمت برخي توانند با اهداف و ابزارهاي مختلفي در  ها مي دولت

تـرين عامـل و    جا كـه قيمـت مهـم    گيرد. از آن كاالها و خدمات در اقتصاد بوده كه با اهداف خاصي صورت مي
هـا در ايـن سيسـتم و     گردد، دخالت دولت انگيزه فعاليت در بازار است و عرضه و تقاضا با اين عامل تعديل مي

كنندگان و يـا هـر دو    پذيرد. حمايت از توليدكنندگان، مصرف تشويق قيمتي با اهداف متفاوتي انجام مي كنترل يا
ها در مـواقعي   گذاري است. اين سياست ها براي دخالت در سيستم بازار از طريق قيمت ترين داليل دولت از مهم

كند. در ايران نيز به داليلـي از   يي ميكه وضعيت اقتصادي با شرايط نااطميناني مواجه است بيش از پيش خودنما
وقـوع پيوسـته    گذاري بـه  داري دولت دخالت دولت در اقتصاد از نوع قيمت اين قبيل و داليل ديگري چون بنگاه

  است.
گذاري كاالها و خدمات دست زده است. حوزه كاالهاي اساسي، برخي از  هاي مختلفي به قيمت دولت در حوزه

هـا هسـتند.    ترين اين حوزه هاي دولتي از جمله مهم االهاي توليد شده توسط بنگاهمحصوالت كشاروزي و نيز ك
گذاري محصوالت كشاورزي بر عهده نداشـت و تنهـا در    نقشي در قيمت 1340براي مثال دولت تا قبل از سال 

از مواقع بسيار سخت همچون سيل، قحطي و جنگ دخالت دولت تا حدي مشهود بود. پس از آن به ويژه از آغـ 
دولت با استفاده از اهرم واردات و يا دخالت مستقيم در قيمت محصوالت كشاورزي سعي در پـايين   1350دهه 

هاي مستقيم و  كنندگان بر آمد. بدين ترتيب دولت از طريق دخالت ها جهت حمايت از مصرف نگه داشتن قيمت
تقـال درآمـد از روسـتا بـه شـهر      غيرمستقيم نوعي ماليات ضمني بر بخش كشاورزي تحميل نموده و موجـب ان 

بـا تصـويب    1368گرديد. پس از انقالب، تعيين قيمت محصوالت كشاورزي و سياست خريد تضميني در سال 
قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي وارد مرحله جديدي گرديد. با تصويب قانون تضـمين خريـد   

يـادي از محصـوالت توليـدي بخـش كشـاورزي      محصوالت اساسي كشاورزي و اصالحيه مربوط به آن تعداد ز
رسد كه بر خالف عنـوان ايـن قـانون، تعـداد زيـادي از       تحت نظام قيمت خريد تضميني قرار گرفت. به نظر مي

بر ايـن   اند. عالوه محصوالت كشاورزي كه اساسي نيز نبودند در زمره محصوالت با قيمت تضميني گنجانده شده
چون برق، آب، گاز و تلفن و نيز بسـياري از كاالهـايي    1حوزه خدمات عموميگذاري در ايران در  موارد، قيمت

                                                            
1- Public utilities  



١٨ 

 

گرفته است. دليل اين سياست را شـايد بتـوان در جهـت تحقـق اصـل       كه دولت خود مالك بنگاه بوده انجام مي
  اقتصـادي   اسـتقالل   بـر تـأمين    ايران  اسالمي  دارد اقتصاد جمهوري چهل و سوم قانون اساسي دانست كه بيان مي

او، و بـا    رشـد، بـا حفـظ آزادي     در جريـان   انسـان   نيازهاي  و برآوردن  فقر و محروميت  كردن  كن  و ريشه  جامعه
استوار است و دولت بايد تالش خود را در اين جهت شكل دهد. به همـين    خودكفايي  مرحله  رساندن كشور به

هـا امتيـازات و    دولت به طور طبيعي براي اين شـركت  هاي دولتي جهت پيشبرد اهداف ترتيب با تشكيل شركت
  انحصاراتي طي قوانين و مقررات شكل گرفت.

هـاي دولتـي در كشـور     گذاري كاالها و خدمات و امتيازات شـركت  صورت مختصر به سابقه قيمت بخش اول به
هـاي مختلـف و    ورهدهد كه شرايط و اقتضائات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشـور در د  پردازد، و نشان مي مي
ها و بعضاً تفكرات حاكم بر دولت و كارگزاران دولتي سبب شده كـه دخالـت    ها و بروكرات همراه منافع گروه به

هاي دولتـي افـزايش يابـد و در برخـي      دولت در اقتصاد از نوع تعيين قيمت و ايجاد امتيازات ويژه براي شركت
  جهت عكس صورت پذيرد. اند تا اقداماتي در  اوقات همين عوامل سبب شده

شـود كـه از چـه     در بخش دوم بحث تاريخي درباره اقدامات عكس موارد بخش اول خواهد بود و بررسـي مـي  
هـاي   گذاري كاالهـا و خـدمات و امتيـازات خـاص شـركت      واسطه چه عواملي قيمت زماني، از چه طريقي و به 

چگونـه تـالش شـده اسـت بـا اعمـال       هاي خصوصي محدود شده و بيان خواهد شد كـه   دولتي نسبت شركت
تر شده و بازار به سـمت رقـابتي شـدن و     محدوديت در زمينه قيمتگذاري و امتيازات دولتي، نقش بازار پر رنگ

  برابري در محيط كسب و كار پيش رود.
  

  سابقه تاريخي دخالت دولت در اقتصاد-1- 1
اگـر دولـت تضـمين    "، "شد شد تورم كنترل ميكرد، ر هاي نقدي را مطابق قانون پرداخت مي اگر دولت يارانه "

توانند تضمين كنند كه شير را بـه قيمـت هـر كيلـو      ها مي كند كه ذرت با قيمت مناسب به دامداران داده شود، آن
تواند با عرضه سكه به ميزان زيـاد، مـانع از افـزايش     دولت مي"، "هاي لبنيات عرضه كنند تومان به كارخانه 930

، "ها سامان پيدا خواهد كرد اگر دولت در پتروشيمي دخالت نكند، كار "، "بازار ايران شودشديد قيمت سكه در 
كنندگان نيز  دولت بايد در تعيين قيمت تضميني محصوالت كشاورزي ضمن رعايت حال كشاورزان به مصرف"

هـا داوري ديگـر در    و ... ده "دهد قيمت فروش لبنيات تا پايان سال افزايش يايد دولت اجازه نمي"، "توجه كند
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اين موارد ترجمه  1دهد كه نهاد دولت تا چه ميزان در حال و احوال شهروندان  اهميت دارد. همين باره نشان مي
پژوهشگران تاريخ به تأسيس سلسله صفويه و حكمراني  جديد از يك تفكر تاريخي است و سابقه آن هم از نظر

  .گردد ي برميميالد 1722تا  1500شاهان اين سلسله از حدود 

  

  دوره صفوي تا دوره رضاخان-1-1-2
علي بيگ غالم برگزار كننـده مزايـده    مزايده فروش ابريشم برگزار كرد. محب 1619سپتامبر  17دربار صفوي در 

  بود.
كمپاني هند شرقي انگليس به تازگي مشتري ابريشم خام ايران شده بود و در مزايده حاضر شد اما در مزايده بـه  

اي باخت كه با مقامات شاه آشنايي داشتند. انحصار ابريشم موجب شد كه شاه تاجر عمده كشور شده و از  ارامنه
تـاجري كـه   «شـود كـه    التواريخ از فرماني ياد مي هاي محلي كاسته شود. در كتاب افضل قدرت اقتصادي خاندان

هاي پس از فروپاشي صفويه  در همه سال .»َشود... كند حتي يك من ابريشم بخرد توقيف و مجازات مي مي  سعي
تا روي كارآمدن قاجاريه، قدرت در ايران ميان بازماندگان صفويه، نادرشاه افشار، كريم خان زند و امراي محلـي  
دست به دست شده و دولت ملي وجود نداشت. نادرشاه افشار نيز در شرايطي كه بخش قابل توجهي از ايران را 

  ر در تجارت و گرفتن اراضي كشاورزان و مالكان پرداخت.در تصرف داشت به انحصا
كرد و از قدرت  در سلسله قاجار و شاهان اين سلسله در شرايطي كه اروپا به سرعت به سوي توسعه حركت مي

اي براقتصاد ايران حاكم بود. برخي از اين تحـوالت   شد، شرايط ويژه دولت در كسب و كار شهروندان كاسته مي
  :ض و شكل خاصي از تجارت همراه بودايجاد انحصارهاي دولتي و استقرابا موضوع 

  تعرفه:
شدند اما روسيه كه  هاي دوطرفه داشت و هر دو كشور از آن منتفع مي ميالدي ايران و روس امتياز 1828قرارداد 

از اين كشور به هاي واردات  سرانجام به قراردادي كه تعرفه 1902به نوعي به توسعه صنعتي رسيده بود در سال 
امضـا و طـرفين كاالهـاي مـورد      1901اكتبـر   27كرد رسيد. قرارداد تعرفه گمركي جديـد در   ايران را ممكن مي

شـد و صـادرات آن از    كاال را شـامل مـي   34اي كه  دسته كردند: فهرست تعرفه 3معامله را از نظر وصول تعرفه 
شد تجار توليدكنندگان ايرانـي پنبـه، نـخ،     ود كه موجب ميروسيه به ايران بدون تعرفه بود. اين انحصار بزرگي ب

، دولـت انگلسـتان نيـز در    1902ابريشم و كاغذ در سختي قرار بگيرند. بعد از قرارداد گمركي ايران و روسيه در 

                                                            
 ، دانشنامه سياسي، انتشارات مرواريد.1384داريوش آشوري،  - 1
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ر صدد انعقاد قرارداد مشابهي با ايران برآمد تا در اثر واگذاري وام به ايران عالوه بر حفظ منافع اقتصادي خـود د 
قـرارداد   1903هاي جنوب را نيز بـه انحصـار درآورد. در    ايران و تسلط بر بازارهاي جنوب ايران، كنترل گمرك

  ايران و روسيه منعقد و فشار بر توليد داخلي افزايش يافت. 1902گمركي ايران و انگلستان همانند قراراداد 
  

  دوران انحصارات خارجي

دند ايران ميان انگلستان و روسيه قراردارد و بايد ايجاد موازنـه ميـان ايـن    طرفداران نظريه موازنه مثبت معتقد بو
گـذاري   هاي خارجي را همانند جذب سرمايه كشورها را به نفع داخل انجام دهد. اين گروه دادن امتياز به شركت

داده شد كه برخـي  ها  ها و انگليسي دانستند. در دوران قاجار چند امتياز به روس خارجي دانسته و آن را مجاز مي
  ها عبارتند از: ترين آن از مهم

  

  امتياز رويتر

بارون ژوليوس رويتر تبعه انگليس پس از كوشش فراوان با همكاري دوسـتان خـود موفـق شـد      1872در سال 
ها، مـواد   ها، جنگل امتيازي از ناصرالدين شاه بگيرد كه كليه امكانات و منابع اقتصادي كشور از جمله معادن، آب

  گذاشت. ليه و مصالح ساختماني را در اختيار او مياو
  امتياز شيالت

خان سپهساالر در مقابـل   توسط ناصرالدين شاه به ميرزاحسين 1876برداري از شيالت درياي خزر در  امتياز بهره
زوف جـا بـه اسـتپان ليانـا     هزار تومان واگذار شد. اين مقام ايراني انحصار خود را يك 31پرداخت اجاره ساالنه 

كند كه او نيـز   روس داد. بعد از عزل سپهساالر، ناصرالدين شاه، شيالت را به كامران ميرزا فرزند خود واگذار مي
  بندد. اي با ليانازوف مي قرارداد تازه 1883در 

  امتياز كشتيراني

الدين شـاه  به دسـتور ناصـر   1888هاي خارجي در تهران در سال  اعالن آزادي كشتيراني در كارون به سفارتخانه
انجام شد. انگلستان تنها كشوري بود كه اين امتياز را به دست آورده و اميدوار بود بـا گشـودن ايـن راه آبـي بـا      
استفاده از امنيت ايجاد شده در خوزستان به اصفهان دسترسي پيدا كند  و كاالهاي ساخته شده خود را در مركـز  

  و شمال ايزان عرضه كند.
  امتياز بانك شاهنشاهي



٢١ 

 

هزار ليره به  40داده شد. رويتر متعهد شد  1889امتياز بانك شاهنشاهي به بارون ژوليوس دو رويتر انگليسي در 
  سال و مقر بانك در تهران تعيين شده بود. 60ناصرالدين شاه براي سفر به اروپا وام دهد. مدت امتياز 

  
  امتياز انحصار دخانيات

توسط ناصرالدين  1890التهاب و اعتراض عملي در ميان ايرانيان ايجاد كرد در امتياز تنباكو كه موجي از هيجان، 
مجـوز   1892شاه به يكي از اتباع انگلستان به نام تالبوت داده شد. مخالفت گسترده با اين امتياز موجب شـد در  

  لغو شد.
  

  امتياز بانك استقراضي

ف، تبعه روس امتياز تاسيس بانـك استقراضـي را   ها تقاضاي تاسيس بانكي را كردند. يولياك روس 1890در سال 
  در اين سال به دست آورد.

  
  1357از دوره رضاخان تا انقالب اسالمي در سال-1-1-3

به پادشاهي رسيد و سلسله پهلوي را بنيـان گذاشـت. رضاشـاه بـا كمـك گروهـي از        1304رضاخان ميرپنج در 
اي در كسب و كار مـردم را بـراي دولـت     ماليه دخالت گستردهاكبر داور در نقش وزير  ويژه علي ها به تكنوكرات

هـا و   اكبر داور با شـتاب آغـاز شـد. برخـي از ايـن شـركت       هاي دولتي در زمان علي فراهم كرد. تاسيس شركت
هاي قند، سازمان غله، سازمان قند و شـكر، سـازمان چـاي     نهادهاي اقتصادي مثل بيمه ايران، بانك سپه، كارخانه

  كردند و برخي هنوز فعاليت دارند. ين چند سال پيش در ايران فعاليت ميو... تا هم
سرانجام داور به فكر تاسيس يك شركت مركزي افتاد كـه  « نويسد:  مي» داور و عدليه«دكتر باقر عاقلي در كتاب 

خريـد و  هاي قند و شكر، پنبه و پشم و پوست  و برنج و خشكبار و غيره، به  با مديريت و مسئوالن آن، شركت
  1»صدور كاالهاي مندرج در قرارداد عمل نمايند.

مند به كسب و حفظ همه قدرت در نهاد سـلطنت بـود، عـالوه بـر اينكـه در امـور        رضا شاه به دليل اينكه عالقه
گذاري دولتي در ساخت راه و  سياسي بسط يد داشت، در اقتصاد نيز با انحصاري كردن تجارت خارجي، سرمايه

هاي دولتـي را بـه مثابـه اسـتراتژي در پـيش گرفـت.        شركت دخانيات و... امتيازدهي به شركت آهن، تاسيس راه

                                                            
  ، داور و عدليه، انتشارات علمي1369باقر عاقلي،  - 1
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گـذاري   ها شركت دولتي، راه را بـراي دخالـت دولـت در قيمـت     عالوه بر تاسيس ده 1320تا  1304رضاشاه از 
رضا شاه شـروع و   هاي دولتي در زمان دستوري و اداري هموار كرد. دولتي شدن اقتصاد و دادن امتياز به شركت

  در زمان پهلوي دوم تشديد شد.  
هاي عمراني در ايران نيز باب شد، به مـرور   ويژه پس از اينكه برنامه به بعد و به 1325محمدرضا پهلوي از سال 

كه رقيب قدرتمند سياسي نيـز نداشـت،    1340وكار مردم ايران كرد. او در دهه  دولت را حاكم بالمنازع بر كسب
ن، شركت و مؤسسه دولتي در ايران تاسيس كرد. تاسيس سازمان گسترش و نوسـازي صـنايع بـراي    ها سازما ده

هـاي توليـد و مصـرف در     حضور جدي در بخش صنعت، توسعه شيالت و سازمان مـاهيگيري، ايجـاد تعـاوني   
هـاي بـزرگ در بخـش آب و  بـرق و پسـت و تلفـن و تلگـراف و حتـي          شهرها و روستاها، تاسـيس شـركت  

سازي و تراكتورسازي، دولت را به بـازيگر اصـلي در اقتصـاد ايـران      آهن، ماشين گذاري مستقيم در ذوب سرمايه
  تبديل كرد.

  
   1358دولت بزرگ در  قانون اساسي مصوب  -1-1-4

» شـوراي بـازنگري قـانون اساسـي    «توسـط   1368تصويب و در سـال   1358آذر سال  12قانون اساسي در روز 
در قـانون اساسـي داده   » دولت«يا » قوه مجريه«ويژه در سطح اول چگونگي مديريت  هبررسي و برخي تغييرات ب

 توان در اصول زير جست: كننده حضور دولت در اقتصاد را مي هاي فراهم شد. محور

 » شود... داري كل متمركز مي هاي  خزانه هاي دولت در حساب كليه دريافت«در اصل پنجاه و سوم آمده است: 

اي براي ورود دولت به اقتصاد دارد. دقت در برخـي از   جمهوري اسالمي ايران مواد و ماهيت ويژهقانون اساسي 
كننـدگان قـانون    دهنـده تمايـل تـدوين    وكار و معيشت شهروندان نشان مواد و ماهيت آنها درباره اقتصاد و كسب

قـانون اساسـي نقـش، سـهم و     كننـدگان   كنندگان و تصويب  است. به اين معني كه تدوين» دولت رفاه«اساسي به 
اند كه شايد در آن زمان و در اوج نوشتن يـك   سازي براي دولت فراهم كرده العاده مهم و سرنوشت وظايف فوق

وكار عبارتند  قانون اساسي چندان مورد توجه نبوده است. برخي از اصول قانون اساسي مرتبط با اقتصاد و كسب
  از:

برنامـه اقتصـادي اسـالمي    «تاكيد شده اسـت:  » تصاد وسيله است نه هدفاق«و در ذيل  در مقدمه قانون اساسي

هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مسـاوي و   فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خالقيت
متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومـت  
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توان اعتقـاد   اگرچه در اين مقدمه نامي از دولت نيامده است اما با توجه به مواد ديگر قانون اساسي مي». اسالمي
  بخشي از وظايف نهاد دولت در جمهوري اسالمي است.» ايجاد كار براي همه«داشت كه 

النه بـر  ريزي اقتصادي صحيح و عاد پي«موظف است به » دولت جمهوري اسالمي«قانون اساسي  در اصل سوم

هـاي تغذيـه و    طبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميـت در زمينـه  
مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه و همچنين تامين خودكفايي در علـوم و فنـون و صـنعت و كشـاورزي و     

  شده است. » امور نظامي و مانند اينها
با صراحت آمده است: هركسي حق دارد شغلي را كه بدان مايل اسـت و   قانون اساسي در اصل بيست و هشت

مخالف اسالم و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نيـاز جامعـه بـه    
 مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد كند.

آمده است: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف  و يكم اصل سيدر 

است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندتر هستند به خصوص روستانشينان و كـارگران زمينـه اجرايـي ايـن     
 اصل را فراهم كند.

كني فقر و محروميـت و بـرآوردن نيازهـاي     يشهقانون اساسي آمده است: براي تامين و استقالل و ر 43اصل در 

 انسان در جريان رشد با حفظ آزادي او. اقتصاد جمهوري اسالمي بر اساس ضوابط زير استوار است:

تامين نيازهاي اساسي: مسكن، پوشاك، خوراك، بهداشـت، درمـان، آمـوزش و پـرورش و امكانـات الزم بـراي       
 تشكيل خانواده براي همه

كانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قراردادن وسايل كـار در اختيـار همـه    تامين شرايط و ام
  كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند در شكل تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر...

ين كنـد و كشـور را بـه مرحلـه     تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمـومي را تـام  
 خودكفايي برساند واز وابستگي رها كند.

پايه دولتي، خصوصـي و تعـاوني تعريـف     3قانون اساسي نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران را بر  44اصل 
كرده است. در اين اصل بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگـاني خـارجي، معـادن بـزرگ،     

هاي بزرگ آبرساني، راديـو و تلويزيـون، پسـت و تلفـن و تلگـراف،       ي، بيمه، تامين نيرو، سدها و شبكهبانكدار
آهن و مانند اينهاست كه به صورت مالكيت عمومي در اختيـار دولـت قـرار داده     هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه

 است. اين نگاه تا حدودي عوض شده 44بود كه البته با تصويب قانون اجراي اصل 
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هاي موات يا رهـا شـده، معـادن،     هاي عمومي از قبيل زمين اساسي آمده است: انفال و ثروت قانون 45در اصل 

هاي طبيعـي، مراتعـي    ها، نيزارها، بيشه ها، جنگل دره ها، كوه هاي عمومي، ها و ساير آب ها، رودخانه درياها، درياچه
شـود در   لك و اموال عمومي كـه از غاصـبين مسـترد مـي    الما كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول

 اختيار حكومت اسالمي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد.

وكـار مشـروع    قانون اساسي نيز مهم است. در اين اصل تاكيد شده است: هركس مالك حاصـل كسـب   46اصل 
وكـار را از ديگـري    وكار خود امكان كسـب  بتواند به عنوان مالكيت نسبت به كس خويش است و هيچكس نمي

 سلب كند.

هاي ناشي از ربا، غصـب، رشـوه، اخـتالس، سـرقت، قمـار،       آمده است: دولت موظف است ثروت 49اصل در 

هـاي مـوات و مباحـات     ها و معامالت دولتي، فروش زمين كاري سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه
در صورت معلـوم   اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد و غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و

 المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود. نبودن او به بيت

براساس آنچه كه قانون اساسي در اصول اقتصادي و حتي ساير اصول مربـوط بـه حـق شـهروندان آورده اسـت      
اي دارد. دولـت در   هاي بسيار گسـترده  موريتدولت در نظام جمهوري اسالمي اختيارات، امكانات، وظايف و ما

هاي اقتصادي را بـه دسـت آورد.    قانون اساسي انحصار فعاليت در اكثر رشته 44تواند براساس اصل  اين نظام مي
تواند بـا اسـتناد بـه آمـوزش رايگـان، بهداشـت و درمـان مناسـب و... در همـه           دولت براساس برخي اصول مي

، زمينـه ورود بانـك هـاي    1368گري كند. بعد از بازنگري قانوني اساسي در سـال   ها وارد شده و تصدي فعاليت
مهيا شد. البته فعاليت بانك هاي خصوصي در دوران  1376خصوصي در دوران بعد از انقالب اسالمي و از سال 

  قبل از انقالب نيز وجود داشت.
ي توانستند اقتصـاد دولتـي را گـام بـه گـام      هاي وقت با استفاده از فضاي انقالب دولت 1359در حالي كه تا سال 

هاي گسترده دولت در ذيـل عنـوان سـتاد     گسترش دهند، پس از شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران و فعاليت
  بسيج اقتصادي، توليد و توزيع و تجارت داخلي يكسره در اختيار دولت قرار گرفت.

  

 ها و شركتهاي دولتي  سيس دستگاهگذاري و امتيازات دولتي در قوانين تا سابقه قيمت-2- 1

ايجاد دولت مقتدر از زمـان صـفويه و تثبيـت آن در دوره رضـاخان و محمدرضـا شـاه از يـك طـرف و ورود         
هاي نفتي به چرخه اقتصاد ملي از طرف ديگر باعث شد كه تقريبا كليـه قـوانين و مقـررات بـه نـوعي در       درآمد
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ريـزي در   كه وجـود پـارادايم اقتصـاد برنامـه     يرند بويژه اينجهت هموار كردن حضور دولت در اقتصاد شكل بگ
زد. لـذا ايـن بخـش بـر روي قـوانين تأسـيس        جهان نيز تا حدودي به ورود دولت در اقتصـاد ايـران دامـن مـي    

ها، سازمانها و شركت كه به نوعي وظيفه انحصاري آن در تعيين قيمت و در نظر گرفتن امتياز خاصـي  وزارتخانه
  ها بوده است متمركز خواهد بود. تبراي اين شرك

  
  امور اقتصادي، بانكي و بازرگاني  -1-2-1

  قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي

هاي اقتصادي و فني ايران  گذاري و كمك هاي خارجي با نام سازمان سرمايه : مركز جلب و حمايت سرمايه5ماده 
هاي خارجي در ايـران و   گذاري وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود. كليه امور مربوط به سرمايه

ايـن سـازمان    درو فني به كشورهاي خارجي  هاي اقتصادي هاي ايران در خارج و همچنين كمك گذاري سرمايه

  شود.  متمركز مي

  

  )10/6/62قانون عمليات بانكي بدون ربا (بهره) (
 ايجاد محدوديت خدمات ارايه شده نظام بانكي به وسيله بانك مركزي:

يـل، طبـق   تواند با استفاده از ابزار ذ بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي و اعتباري كشور مي -20ماده 
   در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند: 19بر اساس ماده رسد  وزيران مي اي كه به تصويب هيات نامه آيين

در عمليات مشاركت و مضاربه اين نسبتها ممكن اسـت   ها تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانك -1
 متفاوت باشد.   هاي مختلف و در هر يك از رشته

هاي اقتصادي مصوب و تعيين حـداقل   در حدود سياست گذاري و مشاركت هاي مختلف سرمايه شتهتعيين ر -2
گذاري و مشاركت حداقل نرخ سود احتمـالي ممكـن اسـت در     هاي سرمايه طرح نرخ سود احتمالي براي انتخاب

 هاي مختلف متفاوت باشد.   هر يك از رشته

بـه شـرط تمليـك در تناسـب بـا       عامالت اقساطي و اجارهها در م تعيين حداقل و حداكثر نسبت سود بانك -3
 قيمت تمام شده مورد معامله. 

  و...
  كرد. هاي سود بانكي تا نحوه تبليغات دخالت و نظارت مي بدين ترتيب بانك مركزي از نحوه تعيين نرخ
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  )15/11/52قانون تاسيس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان(

 تعيين قيمت كاالها و خدمات:نظارت، تعديل و يا 

كليه اعتبارات مربوط به خريد و فروش و ضرر و زيان كاالهاي اساسي همچنين اعتبارات  -ماده واحده 2تبصره 
صادرات، تامين نيازهاي اساسي بازار مصرف و تامين نهادهـاي توليـد در    مربوط به تشويق توليد داخلي، تشويق
   خواهد كرد. عمليات مذكور را تامين و پرداختبراي سازمان متمركز و سازمان وجوه الزم 

  هاي حمايتي در توليد و عرضه كاالها: نظارت، تعديل و يا تعيين قيمت كاالها و خدمات و اتخاذ سياست

التفاوت قيمت تمام شده يا بهاي فروش كاالهاي اساسي مورد نياز عامه را با  سازمان مكلف است مابه -7تبصره 
توليدكنندگان و يا واردكنندگان حسب مورد دريافـت و يـا بـه آنهـا پرداخـت نمايـد و        ب ازاحتساب سود مناس

توليدكنندگان يا واردكنندگان كاالها را كه از نظر  هاي اجرايي و ها و دستگاه تواند دفاتر و اسناد شركت سازمان مي
نظـر و   نمايد.  رسيدگي و بازرسيند گير التفاوت قيمت كاالها مشمول اين قانون قرار مي دريافت يا پرداخت مابه

 االجرا خواهد بود.  تشخيص سازمان قطعي و الزم

سازمان فهرست كاالهاي مشمول اين قانون را اعم از توليدي و صادراتي و وارداتـي بـا تعيـين انـواع ميـزان بـه        
  گذارد.   مورد اجرا دولت پيشنهاد خواهد كرد تا پس از تصويب به

  
  بازرگاني دولتي ايراناساسنامه شركت سهامي 

  ايجاد موقعيت مسلط براي شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران در حوزه بازرگاني:

ها و اقـدامات اجرايـي در جهـت نيـل بـه اهـداف        وظايف و اختيارات شركت عبارت است از فعاليت  :   6ماده
  و از جمله:   5مذكور در ماده 

هاي دولتي و موسسـات وابسـته بـه دولـت      ها و شركت سازمانها و  خريد مايحتاج و ملزومات وزارتخانه -الف
 حسب درخواست آنها. 

هـا و سـا و    خريد و ترخيص و تحويل كاالهـاي اساسـي وارداتـي كشـور حسـب درخواسـت وزارتخانـه        -ب
 هاي تعاوني. و... هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و اتحاديه شركت

همچنين سـاير زيـر بخـش هـاي اقتصـاد، نشـان از سـابقه تـاريخي          بخش امور اقتصادي، بانكي و بازرگاني و 
و سـاير جـداول مربـوط بـه ايـن       1هاي مختلف اقتصاد دارد. جدول شماره هاي گسترده دولتها در حوزه دخالت
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قسمت به دسته بندي اين دخالت ها در سير تحوالت اقتصادي در ساليان گذشته پرداختـه اسـت تـا نشـان داده     
  در گذشته نيز وجود داشته است.  شود اين دخالتها

  
  درجه دخالت دولت در حوزه امور اقتصادي، بانكي و بازرگاني  - 1جدول شماره 

 مصاديق (امتيازات شركتهاي دولتي)مبناي قانوني حوزهرديف

) قانون تشكيل وزارت بازرگاني 5ماده (امور اقتصادي -11
 داراييو امور اقتصادي و 

 ايجاد امتياز اقتصادي

) قانون عمليات بانكي بـدوني  20ماده ( امور بانكي -22
 ربا

ايجاد محـدوديت خـدمات ارايـه شـده     
  نظام بانكي به وسيله بانك مركزي

 

ــاني    امور بازرگاني3 ــهامي بازرگ ــركت س ــنامه ش اساس
 دولتي ايران

ايجــاد موقعيــت مســلط بــراي شــركت 
ايران در حـوزه  سهامي بازرگاني دولتي 

 بازرگاني

  
  امور كشاورزي و روستايي  - 2-2- 1

  )8/10/62اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي (
  اعطاي وام:

هاي تعـاوني روسـتايي و    ها و اتحاديه : تعيين مشخصات و شرايط وام و اعتبارات مورد نياز شركت33بند-3ماده

هاي تعاوني كشاورزي از قبيل مبلغ، مدت و موقع پرداخت وام و همچنين تمديد و تجديـد   ها و اتحاديه شركت
اي تعـاوني مـذكور در هـر مـورد     ه ها و اتحاديه و تضمين و تصوير آن در موارد لزوم و توصيه و معرفي شركت

  براي دريافت وام و اعتبار به بانك تعاون كشاورزي ايران.  
  ها و موسسات داخلي براي انجام وظايف سازمان.   : تحصيل اعتبار و وام نقدي و جنسي از بانك34بند
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ورزي الحـاق آن بـه وزارت كشـا    قانون اصالح قانون انتزاع سازمان چاي كشـور از وزارت بازرگـاني و   

)2/12/71(  
  انحصار سازمان چاي در خريد برگ سبز چاي، تعيين سقف واردات چاي، ايجاد محدوديت در عرضه كاال:

: سازمان چاي موظف بر خريد برگ سبز از چايكاران به قيمت تقريبي دولت و تبـديل آن  2تبصره -ماده واحده

اورزي مازاد مصرف بـر توليـد را معـين    باشد. هر سال وزارت كش در كارخانجات(چاي خشك كني) مربوطه مي
كننده موظف باشد بـه نسـبت مناسـب     كند به شرطي كه وارد اندازه اجازه ورود چاي را صادر مي كرده و به همان

كند از چاي داخلي جهت مخلوط كردن يـا عرضـه مسـتقيم از سـازمان چـاي، چـاي        كه سازمان چاي تعيين مي
  ايراني خريداري نمايد. 

  
  )16/11/64كت سهامي شيالت ايران (اساسنامه شر

  موقعيت مسلط شركت سهامي شيالت ايران در موارد زير

: ايجاد شركتي براي صيد ماهي و تهيه محصوالت مربوط به صنعت ماهي و حفظ و ازدياد نسـل مـاهي و   2ماده
رياي خـزر و در  معامالت مجاز مربوط به صنعت ماهي در حوزه د ايجاد كارخانجات و هر گونه امور بازرگاني و

جنوب و صيد آبزيان  هاي ساحلي برداري از محصوالت دريايي خليج فارس و درياي عمان رودخانه جنوب، بهره
و ساير موجودات و محصوالت دريايي و تكثير و پـرورش و همچنـين توزيـع و فـروش و مصـرف يـا تبـديل        

ش به بهبود وضع اقتصادي و عمرانـي  و يا صدور آن به خارج از كشور و كوش محصوالت مزبور در داخل كشور
هاي اجتمـاعي   گونه مناسبت هاي تعاوني صيد و همچنين كمك به صيادان محلي و هر و ايجاد و تصويب شركت

  ديگر در حدود قانون تاسيس شركت شيالت ايران و ساير قوانين مصوب در امور شيالت شمال و جنوب.  
  14االهاي مندرج در مادهاعطاي امتياز انحصاري در واردات يا صادرات ك

بـه   "شـيالت  ": ارايه مجوز و اقدام در زمينه واردات و صادرات كاالهاي مندرج در بندهاي زيـر توسـط   14ماده
  عمل خواهد آمد.  

 هاي شيالتي.  آبزيان قابل برداشت و فرآورده -الف 

 آالت و ادوات و شناورهاي صيادي.  ماشين-ب

اين ماده كه به منظور به كار بـردن در صـيد    "ب"و  "الف "درج در بندهاي تبصره: واردات و صادرات موارد من 
 ممنوع است.  "شيالت "باشد توسط اشخاص حقيقي و حقوقي بدون اجازه
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(همچـون صـيد و پـرورش و صـادرات و      2نظر به اينكه شركت سهامي شيالت در موارد مذكور در ماده

تواند مانع از ورود سـاير رقبـا در بخـش     مي 14ر مادهواردات) موقعيت مسلط دارد با اختيارات مندرج د

  خصوصي گردد. 
  

  )9/10/66اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي (
  هاي بالعوض: اعطاي كمك

  سازي آنها.  هاي بنياد و آماده ها و پروژه : تهيه زمين مورد نياز طرح4ماده
هـاي مسـكوني مصـوب     : دولت و بنياد مستضعفان مكلفند زمينهاي مناسب خود را جهت اجـراي طـرح  1تبصره

سازي ( قيمت تمام شده براي دولت ) بطـور رايگـان و    هاي خريد و آماده شوراي مركزي بنياد به استثناي هزينه
 نمايد.  قطعي به بنياد واگذار مي

  بالعوض:هاي  اعطاي تسهيالت خاص و يا كمك

هاي دولتـي مناسـب    هاي هفت نفره واگذاري زمين و سازمان جنگلها و مراتع مكلفند زمين : هيات4ماده 3تبصره
هاي مسكن روستايي پس از اعالم نياز بنياد به شرط نداشتن كاربري كشاورزي  را جهت واگذاري و اجراي طرح

  در اختيار بنياد قراردهند.  
  اعطاي تسهيالت خاص:

االت مورد نياز را دراختيار بنيـاد   دولت موظف است سهميه الزم از مصالح ساختماني و ماشين -2صره : تب5ماده
  قرار دهد. 

  
  اساسنامه سازمان غله كشور

  انحصار سازمان غله كشور و اعطاي وام

نـه  سازي، توزيـع، تنظـيم بـازار غلـه كشـور و هرگو      : موضوع و اهداف سازمان عبارتند از: تدارك، ذخيره2ماده
هـاي مصـوب در    ريزي و اجـراي برنامـه   هاي بازرگاني، صنعتي، پژوهشي و خدماتي مربوط به آن، برنامه فعاليت

  كنندگان غالت.  جهت حمايت و كمك به توليدكنندگان و مصرف
  

  درجه دخالت دولت در حوزه امور كشاورزي و روستايي  -2جدول شماره
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 مصاديق (امتيازات شركتهاي دولتي)قانونيمبناي حوزهرديف

امور كشاورزي -1 1

قانون اصالح قانون انتزاع سازمان چاي كشـور   -1
ــاني و  ــه وزارت   از وزارت بازرگـ ــاق آن بـ الحـ

  )2/12/71كشاورزي (

 اساسنامه سازمان غله كشور -2

انحصار سـازمان چـاي در خريـد بـرگ سـبز      
ــين ســقف واردات چــاي، ايجــاد   چــاي، تعي

  محدوديت در عرضه كاال

انحصار سـازمان غلـه كشـور درامـر توزيـع،      
 توليد، فروش و.. و اعطاي وام

اساســنامه ســازمان مركــزي تعــاون روســتايي     امور روستايي -22
)8/10/62( 

 اعطاي وام

  
  

  امور صنعتي و معدني  - 2-3- 1
  )26/4/46قانون تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (

  از قوانين و مقررات محاسبات عمومي: مستثني شدن

شـود. ايـن سـازمان و كليـه      : سازمان داراي شخصيت حقوقي است و به صورت شركت سهامي اداره مـي 2ماده
ها و واحدهاي تابعه و وابسته بـه آن از هـر لحـاظ اسـتقالل كامـل داشـته و تـابع قـوانين و مقـررات و           شركت
باشـد. ايـن    ولتي و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمـومي نمـي  هاي عمومي مربوطه به موسسات د نامه آيين

هاي وابسته منحصرا تابع اين قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردي كه در ايـن   سازمان وكليه شركت
اره قانون و اساسنامه پيش بيني نشده باشد، سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگـاني اد 

  شود.  مي
  

  )3/3/63قانون تاسيس وزارت معادن و فلزات (
  اعطاي تسهيالت خاص

هاي مربوط به تسهيالت اختصاصي و ايجاد واحـدهاي مسـكوني و    : تهيه و در صورت لزوم اجراي طرح10ماده
هـاي   هاي رفاهي و بهداشتي و آموزشي و عمومي براي واحدهاي تابعه با همكاري و مشاركت دستگاه ساختمان

 هاي دولتي.  اجرايي ذيربط طبق قوانين و مقررات مربوط در چهارچوب سياست
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  )17/9/58ساسنامه سازمان صنايع ملي ايران (ا

  معافيت از شمول قوانين و مقررات خاص

: بازرسان و حسابرسان يا موسسات حسابرسي تعيين شده از طـرف سـازمان در حكـم    2تبصره 12-3بند  3ماده
اهنـد بـود.   نفـع خو  هاي ذي بازرسان متعهد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بورس اوراق بهادار و ساير سازمان

لذا مقررات مربوط به حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي در مورد موسسـات مشـمول قـانون حفاظـت و     
  الرعايه نخواهد بود.  توسعه صنايع ايران الزم

  
  اساسنامه شركت ملي صنايع مس ايران

  زير:انحصار شركت ملي صنايع مس ايران در موارد 

برداري از معادن مس ايران و توليد محصـوالت بـه عيـار شـده      بهره: موضوع شركت اكتشاف، استخراج و 2ماده
سنگ مس و فلز مس و تصفيه آن و محصوالت فرعي و وابسته مـس و توزيـع و فـروش محصـوالت مزبـور و      

 باشد.   انجام هرگونه عمليات توليدي و معامالت بازرگاني مربوط به امور مذكور مي

  درجه دخالت دولت در حوزه امور صنعتي و معدني -3جدول شماره 
 مصاديق (امتيازات شركتهاي دولتي) مبناي قانوني حوزهرديف

1 
  امور صنعتي

 

قانون تاسـيس سـازمان گسـترش و     -1
  )26/4/1346نوسازي صنايع ايران (

 اساسنامه شركت ملي صنايع -2

ــررات    ــوانين و مق ــدن از ق ــتثني ش مس
  محاسبات عمومي

 شركت ملي صنايع مس ايرانانحصار 

قانون تاسيس وزارت معـادن و فلـزات    امور معدني2
)3/3/63( 

 اعطاي تسهيالت خاص

  
  امور زيربنايي: برق، آب و ارتباطات  -1-2-4

  )24/12/42هاي سهامي توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) ( اساسنامه شركت
  برق:انحصار شركت توانير در توليد و انتقال 
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هاي بـرق   : موضوع و هدف شركت: توليد نيروي برق و انتقال و خريد و فروش آن به طور عمده در شبكه6ماده
هاي برق و براي نيل به اين هـدف شـركت بـا رعايـت مقـررات و قـوانين        شبكه ايران و اقدام در به هم پيوستن

  باشد:   اقدامات زير مي همربوط به برق ايران كه براي اجراي مقاصد شركت ضروري باشد مجاز ب
همكاري و اشتراك مساعي با ساير موسسات برق اعم از داخلي و خارجي به منظور تمركـز و همـاهنگي    -الف 

هـاي   توسعه تاسيسات توليد و انتقال نيـروي بـرق و تهيـه و اجـراي طـرح      امور مربوط به مطالعه جهت ايجاد و
  مربوط.  

برداري  كنند و هم چنين بهره هاي برق ايران را تامين مي شور كه برق شبكههاي ك برداري از كليه نيروگاه بهره -ب
 تأسيسات وابسته.   از خطوط انتقال نيروي برق و 

  و...
  

  )14/7/70اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضالب كشور (
 انحصار شركت مهندسي آب و فاضالب كشور

و پشتيباني فني، تحقيقاتي، تداركاتي و آموزشـي   : موضوع و هدف شركت عبارتست از انجام امور ستادي5ماده 
  هاي آب و فاضالب بشرح زير بدون آنكه منحصر به اين موارد باشد:   شركت

الف) ارايه خدمات مديريت و نيز انجام مشاوره و ارايـه كليـه خـدمات فنـي و مهندسـي در زمينـه امـور آب و        
 فاضالب شهري

 هاي آب و فاضالب شهري و هماهنگي در اجراي طرحريزي، مطالعه، تهيه طرح نظارت  ب) برنامه

ريزي آموزشي بمنظور  هاي آب و فاضالب و هماهنگي و برنامه ج) انجام امور تحقيقاتي مرتبط با فعاليت شركت
 هاي آب و فاضالب ارتقاء سطح علمي كاركنان شركت

به منظور ارايه خـدمات بهتـر بـه     هاي اجرايي مربوط به امور آب و فاضالب شهري هـ) تهيه استانداردها و رويه
هـاي فاضـالب براسـاس     مشتركين و استفاده بهينه از امكانات، كنتـرل كيفـي پسـاب خروجـي از تصـفيه خانـه      

 استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست

 هاي آب و فاضالب ريزي و انجام امور پشتيباني و تداركاتي شركت و) برنامه
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المللي مربوط از طرف وزارت نيرو و اعزام كارشناسان و متخصصان  اي بينه ز) عضويت در كنفرانسها و انجمن
براي شركت در جلسات آنها و كسب و تبادل اطالعات تخصصي به منظور انجام مطالعـات و پژوهشـها و تهيـه    

 ها. طرح

  
  )29/3/1350قانون تشكيل شركت مخابرات ايران (

  انحصار شركت مخابرات ايران در موارد زير:

هـاي مخـابرات كشـور بـراي ايجـاد ارتبـاط        برداري شـبكه  منظور تاسيس و توسعه و نگاهداري و بهره به :1ماده
مخابرات اعم از عمومي و اختصاصي در داخل كشور و يا ساير كشورهاي جهان و هم آهنـگ نمـودن آنهـا بـه     

ات ايران كه در اين قانون شود شركتي بنام شركت مخابر استثناي بخش راديو و تلويزيون به دولت اجازه داده مي
  شود تشكيل دهد.   شركت ناميده مي

شركت وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و تمام سهام آن با نام و متعلق بـه دولـت خواهـد بـود.     
وزيـران و   اساسنامه شركت ظرف سه ماه از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم وپـس از تاييـد هيـات   

هاي اداري، دارايي، دادگستري و پست و تلگراف مجلسين بمورد  اي امور استخدام و سازمانه تصويب كميسيون
 شود.  گذارده مي  اجرا

الحاقي كـه در اساسـنامه الزم بشـود بـه پيشـنهاد مجمـع عمـومي شـركت و تاييـد           هر گونه تغيير و يا اصالح و
 الذكر به عمل خواهدآمد.   هاي فوق وزيران با تصويب كميسيون هيات

هـاي   هـاي مخـابرات عمـومي و آن قسـمت از شـبكه      بـرداري شـبكه   : تاسيس، توسعه، نگهـداري و بهـره  2ماده
  سرمايه شركت داير خواهد شد در انحصار شركت مخابرات ايران خواهد بود.  اختصاصي كه با

  ربط از انحصار موجود در بازار: برقراري شرايط خاص براي ورود به بازار ذي

هـاي فنـي و    هاي اختصاصي و شرايط آن از قبيل مدت حق اسـتفاده و موضـوع   نامه تاسيس شبكه : آيين3تبصره
و تجديد آن از طرف شركت تهيه و پس از تصويب وزير پست و تلگراف و تلفـن  مالي مربوط به صدور اجازه 

  شود.   گذارده مي بموقع اجرا
هـاي   كنندگان از شـبكه -هاي اختصاصي و استفاده  : مبلغي كه درخواست كنندگان تاسيس شبكه1تبصره -4ماده

مـومي بموقـع اجـرا گذاشـته     مزبور بايد به شركت بپردازند از طرف شركت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع ع
 شود.  مي
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هاي اختصاصي بايد از طرف شـركت مخـابرات    توضيح: شرايط خاص فعاليت بخش خصوصي در زمينه شبكه

  باشد.  تهيه شود كه خود انحصار در زمينه مخابرات را دارا مي

  

 معافيت از شمول قوانين خاص:

قـانون   26ايـن قـانون مشـمول معافيـت مـذكور در مـاده        7هاي فرعي موضوع مـاده   شركت و شركت -5ماده 
خواهند بـود و نحـوه دريافـت عـوارض شـهري از شـركت و وسـايل         1347نوسازي و عمران شهري مصوب 

 مخابراتي عمومي با موافقت وزراي كشور و پست و تلگراف و تلفن خواهد بود. 

 معافيت مالياتي:

شـود از پرداخـت    گذاري بمنظور توسـعه اختصـاص داده مـي    : آن قسمت از سود شركت كه براي سرمايه6ماده
 ماليات بردر آمد معاف خواهد بود. و ساير معافيت هايي كه اين شركتها داشته اند.

  

  اتدرجه دخالت دولت در امور زير بنايي: برق، آب و ارتباط -4جدول شماره 
 مصاديق (امتيازات شركتهاي دولتي)مبناي قانوني حوزهرديف

هـاي سـهامي توليـد و     اساسنامه شركت بخش برق 1
ــوانير)     ــران (ت ــرق اي ــروي ب ــال ني انتق

)24/12/1342( 

انحصار شركت توانير در توليد و انتقال 
  برق

 

ــي آب و   بخش آب 2 ــركت مهندسـ ــنامه شـ اساسـ
  )14/7/70فاضالب كشور (

 

ــار  ــي آب و  انحصـ ــركت مهندسـ شـ
  فاضالب كشور

 

3  

 

قانون تشكيل شـركت مخـابرات ايـران     بخش ارتباطات
)29/3/1350(  

 

ــران در   ــابرات اي ــركت مخ انحصــار ش
  توليد، توزيع، فروش و...
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  امور نفت، گاز و پتروشيمي  -1-2-5

  اساسنامه شركت سهامي بنگاه شيميايي
 اعطاي وام:

  باشد:   : وظايف و اختيارات شركت به شرح زير مي5ماده 
 هاي گياهي.   تهيه و وارد كردن و خريد و فروش انواع مواد و سموم دفع آفات حيواني و بيماري -1

 هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي.  تدارك و توزيع كود شيميايي مورد نياز سازمان و طرح -2

 روش انواع هورمونها و مواد غذايي گياهي.  تهيه و وارد كردن و خريد و ف -3

تحصيل نمايندگي از موسسات داخلي و خارجي در صورت ضرورت به منظور اجـراي وظـايف منـدرج در     -4
 اين ماده.  3و  2و  1بندهاي 

 هاي شركت.   هاي ايراني ديگر به منظور پيشرفت هدف گذاري در شركت مشاركت و سرمايه -5

 ت بازرگاني ديگري كه براي انجام منظورهاي فوق ضروري باشد.  انجام هر گونه عمليا -6

 ها و موسسات اعتباري داخلي با تصويب مجمع عمومي.  تحصيل وام و اعتبار از بانك -7

  ) موقعيت مسلط شركت سهامي بنگاه شيميايي در موارد فوق.5-1
  

  )23/3/56اساسنامه شركت ملي نفت ايران (

  در موارد زير:انحصار شركت ملي نفت ايران 

: موضوع شركت عبارت است از اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت بـه منـابع نفتـي و گـازي سرتاسـر      4ماده
صنعت نفت و گاز و پتروشـيمي و صـنايع وابسـته در داخـل و خـارج       كشور و فالت قاره و اشتغال به عمليات

 كشور به شرح زير:  

ونقـل و تصـفيه نفـت خـام و گـاز طبيعـي و        ج و حمـل بـرداري و اكتشـاف و اسـتخرا    تفحـص و نقشـه   -الف 
به استثناي ذغال سنگ) و سـاختن و عمـل آوردن هـر نـوع      جامد ( هيدروكاربورهاي طبيعي ديگر اعم از مايع و

اقسام نفـت سـفيد و نفـت     هاي اصلي نفتي از قبيل گاز و گاز مايع و انواع مشتقات گاز و اقسام بنزين و فرآورده
و قير و آسفالت و هر نوع مواد نفتي كه توليد نيرو نمايد. همچنين هر گونـه عمليـات بـه     گاز و نفتهاي سوخت

 ونقل و پخش و صدور و فروش آنها در داخل و خارج كشور.   كردن مواد مزبور و حمل منظور قابل عرضه
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ر مواردي كه بـه  باشد مگر د عهده شركت مي الذكر در سراسر كشور و فالت قاره منحصرا به اشتغال به امور فوق 
موسسات ديگر در بعضي از اين امور تجويز شده و يا بشود و در اين صـورت    موجب قوانين جداگانه مشاركت

 شركت نظارت كامل در حسن جريان امور مزبور به عمل خواهد آورد.  

ت ملي هاي نفتي توسط وزارت صنايع و وزارت بازرگاني و  موقعيت مسلط شرك تعيين قيمت مشتقات فرآورده

  هاي نفتي و مشتقات آن: نفت ايران در فرآورده

ونقل و  هاي نفتي و مشتقات نفت از قبيل روغن موتور و گريس و پارافين و وازلين و حمل ساختن فرآورده -ب
 داخل و خارج كشور.   پخش و صدور و فروش آنها در

ت شـركت و تحصـيل پروانـه    اشتغال اشخاص و موسسات خصوصي به اين امور در هر مورد منـوط بـه موافقـ    
ها بـا اسـتانداردهاي    بود و شركت به منظور تطبيق اين گونه فرآورده مخصوص از وزارت صنايع و معادن خواهد

عرضـه در بـازار داخلـي     ها بـراي  المللي نظارت الزم را اعمال خواهد كرد و تعيين قيمت اين فرآورده ملي يا بين
 رگاني با مشورت شركت صورت خواهد گرفت.  توسط وزارت صنايع و معادن و وزارت باز

هـاي فرعـي و    در صورتي كه اشخاص و موسسات كه به موجب قسمت اخير بند فوق اقدام بـه تهيـه فـرآورده    
الـف فـوق را كـه در     هـاي اصـلي مـذكور در بنـد     مقداري از فرآورده كنند ضمن عمليات خود  مشتقات نفتي مي

اجـازه شـركت و    وش و صدور مواد مذكور در هر مورد موكـول بـه  انحصار شركت است توليد كنند پخش و فر
 طبق مقرراتي خواهد بود كه شركت ابالغ كند.  

مراقبت و اهتمام و اقدام مقتضي براي توسعه و پيشرفت صنعت نفت و صنايع وابسته به آن از لحاظ علمـي   -ج
 و فني و بازرگاني و اقتصادي و.... 

گاز و هيدروكاربورهاي ديگر و اتخاذ تـدابير الزم بـراي جلـوگيري از تلـف     حفظ مخازن زير زميني نفت و  -د 
 از ذخاير نفتي در سراسر كشور و فالت قاره برداري صحيح شدن مواد مذكور و بهره

 هاي صنعت پتروشيمي و صنعت گاز و صنايع وابسته به آنها هر گونه فعاليت در رشته -هـ

 هاي عملياتي شركت الزم باشد.  ي و دامداري در مواردي كه در حوزهمبادرت به اقدامات عمراني و كشاورز -و 

 مبادرت به هر گونه فعاليت صنعتي و يا بازرگاني ديگر با تصويب مجمع عمومي.   -ز 

  هاي فرعي وابسته: معافيت از شمول قوانين خاص و  تسري امتيازات خاص به شركت

 باشد:   شركت داراي حقوق و اختيارات زير مي 4كور در ماده : به منظور تامين مقاصد و انجام عمليات مذ5ماده 
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هاي صـنايع   هاي وابسته را كه براي فعاليت در رشته تواند هر يك از شركت شركت با تصويب مجمع عمومي مي 
شرط آن كه مالكيت بيش از پنجاه درصد سهام آنها متعلـق بـه شـركت     به شود ( نفت، پتروشيمي و گاز ايجاد مي

هـاي فرعـي    نمايد. شـركت  مزايايي كه به موجب اين اساسنامه جهت شركت مقرر شده است برخوردار باشد) از
منـد خواهنـد    ها و مزاياي مقرر در اين اساسنامه بهـره  شركت كه تحت قوانين ايران تشكيل گردد از كليه معافيت

 بود. 

موضوع اين ماده بـا شـركت يـا     اعم از حقيقي يا حقوقي) كه در اجراي عمليات موسسات و اشخاص خارجي ( 
قـانون جلـب و    3مـاده   2به شرط معامله متقابل از شمول تبصـره   نمايند هاي فرعي آن قرارداد منعقد مي شركت

هـاي خـارجي    سـرمايه  نامه اجراي قـانون جلـب و حمايـت    هاي خارجي و بند ج ماده يك آيين حمايت سرمايه
  هاي مجلسين مستثني خواهند بود. مصوب كميسيون

  
  معافيت مالياتي:

هاي فرعي و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانوني مربـوط بـه    ماليات بر درآمد شركت و شركت -10ماده 
ويژه وصول خواهـد شـد و هـيچ گونـه مطالبـه ديگـري از شـركت و         هاي نفتي از سود ماليات بر درآمد شركت

چه طبق مقررات قانوني  ض و حقوق و... زائد بر آنهاي فرعي و وابسته آن تحت عنوان ماليات و يا عوار شركت
  هاي نفتي قابل وصول باشد جايز نخواهد بود.  از شركت

هاي فرعي و وابسته آن از فعاليتهاي غير نفتي مشمول مقـررات عمـومي ماليـاتي كشـور      منافع شركت و شركت 
 خواهد بود.  

تي يا محلي در ازاي خدمات مـورد درخواسـت   : حقوق و عوارضي كه طبق قوانين از طرف مقامات دول1تبصره 
شـود از   شـود مطالبـه مـي    آن و يا خدماتي كه معموالً براي عامه انجام مـي  هاي فرعي و وابسته شركت يا شركت
 هاي فرعي و وابسته آن نيز قابل وصول است.  شركت و شركت

انداز كاركنان ايراني صنعت نفـت و مسـتمري بازنشسـتگي كارمنـدان      : وجوه صندوق بازنشستگي و پس2تبصره 
 معاف است.  صنعت نفت از هر گونه ماليات

هاي ايراني همچنين بهره متعلق بر وامهايي كـه از   انداز نزد بانك بهره متعلقه به وجوه صندوق بازنشستگي و پس 
شود نيز  هاي فرعي و وابسته آن داده مي نفت و يا به خود شركت و شركت ندان صنعتمحل وجوه مزبور به كارم

 از ماليات معاف است. 
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هاي نفتي از سوي شركت ملي نفت و  انحصار شركت ملي نفت ايران در فروش و  تعيين قيمت نفت و فرآورده

  پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي:

اين اساسنامه داراي اختيار براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسـنامه  مديره در حدود مقررات  : هيات35ماده 
 باشد.   منجمله وظايف زير مي

 تعيين خط مشي و تصويب برنامه عمليات شركت.  -الف 

تعيين سياست كلي فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتي و پيشنهاد قيمت فروش بنزين و نفت و  -ب
 وزيران.   كشور براي تصويب هيات نفت گاز و نفت كوره در داخل

 هاي نفتي.  تعيين قيمت ساير فرآورده -ج

 اعطاء تخفيفات متعارف بازرگاني.   -د 

  

  اساسنامه شركت ملي صنايع پتروشيمي
موقعيت مسلط شـركت ملـي   هاي پتروشيمي و  انحصار شركت ملي صنايع پتروشيمي در تهيه و توليد فرآورده

 هاي پتروشيمي: صنايع پتروشيمي در فروش و صدور فرآورده

  : موضوع شركت عبارت است از:  5ماده 
 هاي پتروشيمي و شيميايي و صنايع وابسته به آن.   فعاليت در كليه رشته -الف

هاي فرعي كـه از نفـت و مشـتقات     هاي پتروشيمي و شيميايي و فرآورده و توليد انواع مواد و فرآوردهتهيه  -ب
 آيد.   الي و معدني به دست مي هيدروكاربورها و ساير مواد خام اعم از نفتي و گازهاي طبيعي و

 هاي شركت.  ونقل، انبارداري و پخش و فروش داخلي و صدور فرآورده حمل -ج

  هاي فني، علمي و بازرگاني و اقتصادي در زمينه وظايف شركت.   طالعات و تحقيقات و بررسيانجام م -د 
  اعطاي وام:

  :  6ماده 
دريافت وام يا اعتبار از منابع داخلي يا خارجي و اعطاي وام يا اعتبار به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعـم از   -هـ

 انين و مقررات مربوط.  مقاصد شركت با رعايت قو داخلي يا خارجي به منظور اجراي

  : 7ماده



٣٩ 

 

هاي فرعي و وابسته آن بر اساس نرخ و مقررات قانوني مربوط به ماليـات بـر    ماليات بر درآمد شركت و شركت
هـاي   ويژه وصول خواهد شد و هيچ گونه مطالبـه ديگـري از شـركت و شـركت     هاي نفتي از سود درآمد شركت

ارض و حقـوق و... زايـد بـر آنچـه طبـق مقـررات قـانوني از        فرعي و وابسته آن تحت عنوان ماليات و يـا عـو  
 هاي نفتي قابل وصول باشد جايز نخواهد بود.  شركت

هاي فرعي و وابسته آن از فعاليتهاي غيـر مربـوط صـنعت پتروشـيمي مشـمول مقـررات        منافع شركت و شركت 
 عمومي مالياتي كشور خواهد بود.  

  
  اساسنامه شركت ملي گاز ايران

  شركت ملي گاز ايران :انحصار 

  : موضوع شركت عبارت است از:   5ماده 
تهيه و به عمل آوردن انواع گاز منجمله گاز طبيعي، گاز طبيعي مايع، گاز مايع و گـاز مصـنوعي و ايجـاد     -الف

 اين مقصود.  وسايل و تاسيسات الزم براي نيل به

هاي توزيع گاز طبيعي همچنين تهيـه   و شبكه هاي احداث خطوط لوله مطالعه و تهيه و تنظيم و اجراي طرح -ب
 سازي انواع گاز و مشتقات آن.   توزيع و ذخيره ونقل و و احداث وسايل حمل

هـاي توزيـع گـاز طبيعـي و تاسيسـات       حفاظت و نگهداري و اداره عمليات مربوط به خطوط لوله و شـبكه  -ج
 مربوط به انواع گاز و مشتقات آن و...

  
  اعطاي وام

  : 6ماده
دريافت وام يا اعتبار از منابع داخلي يا خارجي و اعطاي وام يا اعتبار به اشخاص حقيقي يا حقوقي اعـم از   -هـ

  مقاصد شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط.    ي داخلي يا خارجي به منظور اجرا
  اعطاي تسهيالت خاص:

  : 6ماده
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اراضي باير متعلق به دولت يا بالمالـك از آب و   تواند در حوزه عمليات و براي مصارف خود در شركت مي -ح
شن و ماسه و سنگ آهك و سنگ گچ بـدون پرداخـت حقـوق دولتـي و بـا       همچنين از هر نوع سنگ و خاك و

  اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط استفاده نمايد.  7رعايت تبصره ماده 
ثالث گردد شركت بايـد خسـارت را جبـران     اگر عمل شركت براي استفاده از مواد مذكور موجب ضرر شخص 

  تواند مانع عمليات شركت شود.  نمي نمايد ولي در هر صورت شخص ثالث

  معافيت مالياتي:

  : 7ماده
هاي فرعي و وابسته آن بر اساس نـرخ و مقـررات قـانوني مربـوط بـر درآمـد        ماليات بر درآمد شركت و شركت

هـاي فرعـي و    و هيچ گونه مطالبه ديگري از شركت و شـركت خواهد شد  هاي نفتي از سود ويژه وصول شركت
هاي نفتي  مقررات قانوني از شركت وابسته آن تحت عنوان ماليات و يا عوارض و حقوق و... زايد بر آن چه طبق

هاي فرعي و وابسته آن از فعاليتهاي غير مربـوط بـه    منافع شركت و شركت قابل وصول باشد جايز نخواهد بود. 
  مشمول مقررات عمومي مالياتي كشور خواهد بود. صنعت گاز 

  
  درجه دخالت دولت در امور نفت، گاز و پتروشيمي -5جدول شماره

 مصاديق (امتيازات شركتهاي دولتي)مبناي قانوني حوزهرديف

 اعطاي وام هاي خاص دولتي اساسنامه شركت سهامي بنگاه شيمياييبخش پتروشيمي1

ــران    بخش نفت2 ــت اي ــي نف ــركت مل ــنامه ش اساس
)23/3/56( 

انحصار شركت ملي نفت ايران در زمينه 
هــاي مختلــف اعــم از توليــد، توزيــع، 

 فروش و...

 اساسنامه شركت ملي گاز ايران بخش گاز3

 

انحصار شركت ملي گاز در زمينه هـاي  
مختلف و داراي معافيـت هـاي خـاص    

 اعم مالياتي، تسهيالتي و ...

  
  امور حمل و نقل درون شهري و برون شهري  -1-2-6

  برداري هوايي كشوري قانون تاسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره
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  ها در يك صنعت: ايجاد محدوديت ورود براي ساير بنگاه

و اشيا  ونقل اشخاص برداري هوايي به منظور حمل : از تاريخ تاسيس شركت هواپيمايي ملي ايران حق بهره5ماده
شود و شـركت مـذكور بـه     به وسيله هواپيماهاي سنگين وزن منحصرا به شركت هواپيمايي ملي ايران واگذار مي

هـاي   ها و اجازه نامه عنوان تنها شركت هواپيمايي ايراني براي استفاده از حقوق مندرج در قراردادها و موافقتنامه
  شود.  اهنشاهي و ساير كشورها شناخته ميهاي ش هاي منعقد بين دولت مربوط به برقراري سرويس

: منظور از هواپيماهاي سنگين وزن مذكور در اين ماده هواپيماهـايي هسـتند كـه وزن كـل آنهـا اعـم از       1تبصره
سرنشين بار و مسافر از يازده هزار و هشتصـد و هشـتاد و پـنج كيلـوگرم      -سوخت روغن -تجهيزات -هواپيما

 بيشتر باشد.  

اپيمايي ايراني به استثنا شركت هواپيمايي ملي ايـران كـه طبـق مقـررات مربـوط مشـغول       : موسسات هو2تبصره
دهند و همچنين موسسـات هواپيمـايي ايرانـي ديگـر كـه در آينـده بـا         فعاليت بوده و عمليات پروازي انجام مي

ن كل آنها يـازده هـزار   توانند با هواپيماهايي كه وز رعايت قانون پروانه يا اجازه نامه الزم تحصيل نمايند فقط مي
ونقل هوايي مسافر و بار يـا هـر نـوع پـرواز بازرگـاني       و هشتصد و هشتاد و پنج كيلوگرم يا كمتر باشد به حمل

 مبادرت نمايند. 

  معافيت مالياتي و اعطاي تسهيالت خاص

ماليـات بـر   ايـن قـانون از پرداخـت     5ماده  2: شركت هواپيمايي ملي ايران به موسسات مذكور در تبصره 9ماده
 الثبت مربوط به هواپيما و وسايل فني و مسافرتي آن معاف هستند.   درآمد و هر گونه ماليات و عوارض و حق

  معافيت گمركي

ايـن قـانون از پرداخـت حقـوق و      5مـاده   2: شركت هواپيمايي ملي ايران و موسسات مذكور در تبصره 10ماده
ايـن قـانون    12و  11و سود بازرگاني كه به اشيا منـدرج در مـواد    هزينه گمركي (به استثنا باربري و انبارداري )

  گيرد معاف هستند.   تعلق مي
  

  )7/7/66آهن ايران ( قانون تشكيل شركت سهامي راه
  ونقل بار و مسافر: آهن ايران در حمل انحصار شركت سهامي راه

امور مربوط به تجهيز و توسـعه و ايجـاد    آهن و انجام ونقل بار و مسافر به وسيله راه ماده واحده: به منظور حمل 
آهن ايران وابسته به وزارت راه و ترابري  آهن كشور شركت سهامي راه برداري از تاسيسات راه و نگهداري و بهره
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شـود   آهن ايران كه در اين قانون شركت ناميده مي شود. اساسنامه شركت سهامي راه به مدت نامحدود تشكيل مي
هاي مربـوط   ه و ترابري و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب كميسيونبه پيشنهاد وزارت را

  مجلسين خواهد رسيد و اصالحات بعدي اساسنامه نيز به ترتيب فوق به عمل خواهد آمد.  
اوليـه  شود. سرمايه  آهن به شركت منتقل مي آهن دولتي ايران و اداره كل ساختمان راه كليه دارايي و تعهدات راه 

شركت يك ميليارد ريال است كه از محل دارايي موسسات مذكور تاسيس گرديده است. دارايي خالص شـركت  
 به ترتيب مقرر در اساسنامه ارزيابي و به حساب سرمايه شركت منظور خواهد شد. 

  
  هاي مرتبط امور آموزشي، فرهنگي، گردشگري و ساير حوزه  -1-2-7

  )25/11/66موزش و پرورش (قانون اهداف و وظايف وزارت آ
  انحصار وزارت آموزش و پرورش در تاليف، طبع و توزيع كتب درسي: 

بندي شده  هاي زمان ريزي تاليف و طبع و توزيع كتب درسي و نشريات كمك آموزشي، براساس برنامه -10ماده

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت بافت متناسـب   15اصل  در چهارچوب نظام آموزشي با رعايت
  شد.زندگي روستايي، عشايري و شهري.  كه نتيجه آن 

  

 )13/2/66رهنگ و ارشاد اسالمي (قانون اهداف و وظايف وزارت ف

  نظارت، تعديل و يا تعيين قيمت كاالها و خدمات و اعطاي وام:

گـذاري   ريزي در جهت ايجاد و اصالح و يا تكميل تاسيسات جهانگردي از طريـق سـرمايه   : برنامه1ماده  18بند
ها و صدور  دولتي و شهرداريهاي  ها يا با سازمان مستقيم و يا اعطاي وام به بخش خصوصي و يا مشاركت با آن

اجازه و نيز نظارت در تاسيس و اداره واحدهاي اقامتي و پذيرايي و دفـاتر خـدمات مسـافرتي و جهـانگردي و     
 ربط.  هاي ذي گذاري اين تاسيسات با همكاري سازمان بندي و نرخ سياحت و زيارت فعاليت دارند و درجه

  
  اساسنامه سازمان جلب سياحان

  اعطاي وام:
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گذاري  الف) ايجاد و احيا و يا اصالح تاسيسات جهانگردي با استفاده از اعتبارات مربوط از طريق سرمايه: 1ماده

گـذاري و يـا    ها و فراهم كردن تسـهيالت سـرمايه   گذاران خصوصي و شهرداري و اقدام در اعطاي وام به سرمايه
  گذاري.   مشاركت در سرمايه

  
  درجه دخالت دولت در حوزه هاي حمل و نقل و آموزش  - 6جدول شماره 

 مصاديق (امتيازات شركتهاي دولتي)مبناي قانوني حوزهرديف

 بخش حمل و نقل 1

قانون تاسـيس شـركت هواپيمـايي ملـي      -1
  برداري هوايي كشوري ايران و مقررات بهره

آهـن   قانون تشـكيل شـركت سـهامي راه    -2
 )7/7/66ايران (

ــاد  ــاير  ايج ــراي س ــدوديت ورود ب مح
  ها در يك صنعت بنگاه

آهن ايران در  انحصار شركت سهامي راه
 ونقل بار و مسافر حمل

قانون اهـداف و وظـايف وزارت آمـوزش و     امور آموزشي2
 25/11/66پرورش (

انحصار وزارت آمـوزش و پـرورش در   
 تاليف، طبع و توزيع كتب درسي

  

  گيري بندي و نتيجه جمع
درحوزه هاي اقتصادي، بانكي و بارزگاني با استناد به قوانين و مقررات موجود نشان داده شد كه دولت درحوزه 

) اين قانون در امـور  5امور اقتصادي در چارچوب قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي و به ويژه ماده (
انع حضور بخش خصوصـي شـده اسـت.    سرمايه گذاري خارجي و جذب سرمايه دراين بخش به طور آشكار م

) بـا احكـام ورود بـه    15/11/52تصويب قانون تاسيس سازمان حمايت از توليدكننـدگان و مصـرف كننـدگان (   
ترين روابط بازار نشان مي دهد كه دولت  ساز و كار بازار را براي حداكثرسازي رفاه حال شهروندان را به  جزئي

و روستايي مصوبات نشان داد كه تخصيص اعتبـارات در حـوزه    رسميت نمي شناسد. در بخش امور كشاورزي
كشاورزي و روستايي بدون توجه به نحوه ي عملكرد آن و همچنين وجود چند شركت با امتيـازات و معافيـت   
هاي خاص زمينه ورود شركت هاي خصوصي در اين بخش را محدود كرده بود. به در حـوزه سـاخت مسـكن    

) اشاره داشت كه دولت 9/10/66) مربوطه به اساسنامه بنياد مسكن انقالب اسالمي (5ماده ( 2مي توان به تبصره 
را موظف كرده سهميه الزم از مصالح ساختماني و ماشـين آالت مـورد نيـاز را دراختيـار بنيـاد مسـكن انقـالب        
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گي اسالمي قرار دهد. طبيعي است كه بخش خصوصي نمي تواند به اين بخش كه نقش مهمي در حـوزه سـازند  
روستايي كشور ايفا مي كند، ورود پيدا كند و درصورت ورود با وجود معافيت ها و امتيازهـاي خـاص ماليـاتي    
توان رقابت با اين نهادها را نخواهد داشت. درحوزه صنعت و معدن نيز مثـال هـاي متعـددي از دخالـت هـاي      

دولت به بهانه حمايت با تصويب اما  ؛دولت درعرصه هاي مختلف كه بعضا غيرضروري نيز بودند وجود داشت
هـاي نفتـي توسـط     قوانين انحصاري به تكميل چرخه انحصار دامن زده است. تعيين قيمـت مشـتقات فـرآورده   

هـاي نفتـي و مشـتقات آن درمـوارد      وزارت صنعت معدن و موقعيت مسلط شركت ملي نفت ايران در فـرآورده 
ز واقعيت هاي مشهود در اين حوزه بود. امـور آموزشـي   ا )23/3/56مربوط به اساسنامه شركت ملي نفت ايران (

در ادبيات بخش عمومي جزء كاالهايي با پيامد خارجي مثبت است كه شايد توليد آن توسط بخـش خصوصـي   
طبق مباني نظري كمتر از حد بهينه باشد، ولي اين به معناي آن نيست كه حضور بخـش خصوصـي نمـي توانـد     

ل شـواهد نشـان از دخالـت هـاي گسـترده درحـوزه هـاي آموزشـي، فرهنگـي          مفيد فايده واقع شود. به هرحـا 
) يكـي از  25/11/66) قانون اهـداف و وظـايف وزارت آمـوزش و پـرورش (    10وگردشگري داشت. مثال ماده (

در قسـمت سـابقه   بنـابراين    نمونه هاي بارز است و همين وضيعت در مورد بخش حمل و نقل نيز صادق بود.

ازات شركتهاي دولتي در قوانين تاسيس دستگاهها و سازمانهاي دولتي بـا ارائـه مثـال هـاي     قيمت گذاري و امتي
متعدد به اين موضوع پرداخته شد كه رويه دخالت دولت ها در اقتصاد ايران در سالهاي گذشته در حـوزه هـاي   

توزيـع، فـروش و   بانكي، بازرگاني، كشاورزي، صنعتي و... به صورتهاي مختلفـي از جملـه انحصـار در توليـد،     
 1همچنين برخورداري از امتيازات خاص مثل معافيت هاي مالياتي بوده است و در اين خصوص جداول شماره 

به دسته بندي اين امتيازات در بخش هاي مختلف اقتصاد كشور پرداخته است. نكته اي كه مـي تـوان بيـان     6تا 
الب اسالمي نيز وجود داشته است و در مقاطعي نيـز  كرد اين است كه اين دخالت ها در طول سالهاي بعد از انق

بنا بر اقتضائات و شرايط محيطي حاكم مثل دوران جنگ تحميلي افزايش يافت. يكي از معضالت اقتصاد ايـران  
همواره افزايش هزينه هاي تصدي گري بجاي هزينه هاي حاكميتي بوده اسـت. هزينـه هـاي حـاكميتي دولـت      

هاي تصدي گري شامل بنگـاه داري دولـت در بخشـهاي     زيرساخت ها و هزينه هداشت، توسعهشامل آمورش، ب
مختلف اقتصادي است؛ كه عموما هزينه هاي تصدي گري دولتهاي مختلف بيش از هزينه هاي حاكميتي آنها در 
اقتصاد ايران بوده است. در سالهاي پس از جنگ كه تدوين برنامه هاي توسعه اي كشور آغاز شد اقتصـاد ايـران   
هر چند طبق برنامه از پيش تدوين شده عمل كرد اما آمارهاي اقتصادي در مقطع كنوني و دستاورد اين برنامه ها 
روايت متفاوتي را از اوضاع اقتصادي ايران به تصوير مي كشند. دخالـت دولتهـا در اقتصـاد ايـران طـي سـاليان       
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كارفرمـا و...   -ت نامتقـارن، مسـئله كـارگزار   گذشته و هم اكنون فراتر از مباحث وجود كاالهاي عمومي، اطالعا
چه در گذشـته و چـه در حاضـر     پيش شرط هاي تحقق يك نظام بازار آزادبوده است. به نظر مي رسد اساسا 

شكل نگرفته است و اين يكي از مهم ترين و شايد اصلي ترين عامل دخالت بيش از حد دولـت هـا در اقتصـاد    
قانوني بسيار مهمي كه در راستاي رسيدن هر چه سريع تر به افق  چشم انـداز  ايران بوده است. به هر حال اقدام 

قـانون اساسـي مصـوب     44در سال هاي اخير انجام شده، تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل  1404
بود، كه گامي بسيار مهم در جهت رونق و شكوفايي اقتصاد ملي تلقي مي شـود. هـر چنـد كـه ايـن       1387سال 

يز همانند ساير برنامه هاي توسعه اي و اسناد باال دستي كشور به طور كامل تحقق نيافته است. اينكه ايـن  قانون ن
برنامه ها چرا نتوانسته اند به اهداف از پيش تعيين شده و مورد انتظار در موضوع قيمت گذاري دولتي و كـاهش  

ق كامل آنها شده است، موضوعي اسـت كـه   امتيازات شركتهاي دولتي برسند و اينكه چه موانعي باعث عدم تحق
   در بخش هاي بعدي گزارش و تا حدودي بخش حاضر به آن پرداخته خواهد شد.

  

  گذاري و امتيازات دولتي در اقتصاد آثار منفي قيمت -3- 1
ويـژه از دوران   مند، گسترده و ژرف نهاد دولت در كسب و كار مردم ايران سابقه طـوالني دارد و بـه   دخالت نظام

هاي حكومت صفويه، شـاه و   حكومت صفويه كه حكومت مركزي مقتدر تأسيس شد به اوج رسيد. در همه سال
ويژه ابريشم را در اختيار داشتند. در  ترين كاالي صادراتي به دربار با تأسيس نهادهاي خاص تجارت خارجي مهم

ها و تأسيس  دادن امتياز به خارجي شد. در دوران حكومت قاجارها رسم دوران نادرشاه نيز چنين چيزي ديده مي
اي، گمركي و عرضه و بازار انحصـاري داشـتند شـيوع پيـدا      هاي انحصاري كه امتيازهاي تعرفه ها و بنگاه شركت

كرد.در اواخر دوره قاجار به دليل ضعف حكومت مركزي، كسب و كار مردم ايران رها و يله شده بود. رضاشـاه  
هاي دولتي انحصاري  اي به اقتصاد دهد. در دولت او بود كه شركت مان تازهاش توانست سا با حكومت استبدادي

هـاي داخلـي داده    هاي دولتي داده شده بود به اين شركت تأسيس و همه امتيازهايي كه در دوره قاجار به شركت
مات دهها شركت، مؤسسه و بنگاه دولتي براي توليـد و توزيـع انـواع كاالهـا وخـد      1320تا  1310شد. در دهه 

ها در اختيار دولت قرار گرفت.محمدرضا پهلوي و همراهان تكنـوكرات او از   تأسيس و تجارت خارجي نيز سال
ها خارج شد، نظام  كه كشور از چنگ آن 1357كه شركت واحد اتوبوسراني را تأسيس كردند تا سال  1335سال 

م درسـت كـرده بـود، درآمـد حاصـل از      گذاري كردند. در نظام اقتصادي كه پهلـوي دو  اقتصادي عجيبي را پايه
هـاي او توانسـتند دههـا موسسـه،      گرفت و شاه، دربـار و دولـت   صادرات نفت يكسره در اختيار دولت قرار مي
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سازي، شـيالت، جنگلـداري،    هاي صنعت گاز، صنايع فوالد، پتروشيمي، ماشين شركت، بنگاه و سازمان در بخش
هـاي قبـل از    نند و دولت را به يك بازيگر اصلي تبديل كنند. دولـت هاي كشاورزي تأسيس ك تهيه و توزيع نهاده

به بعد بـا اسـتفاده از درآمـدهاي نفـت وارد امـور خـدماتي مثـل تأسـيس و رشـد           1340ويژه از دهه  انقالب به
هاي بيمه، آب، برق، پست، تلفن، تلگراف، خدمات حمـايتي كشـاورزي مثـل كـود، بـذر و سـم شـدند.         شركت
خواستند اقتصاد در اختيارشـان   آهن داشتند، معادن بزرگ داشتند و مي راكتور توليد كردند، ذوبهاي شاه ت دولت

هاي پس از انقالب و جنگ چند اتفاق افتاد كه دولتـي   باشد.پس از پيروزي انقالب اسامي و به دليل شرايط سال
ساز مثل قـانون   قانون سرنوشت چند 1359تا تير  1357شدن اقتصاد بيشتر شد. شوراي انقالب اسالمي از اسفند 

هـاي   هـاي بيمـه وشـركت    ها و شركت ها، قانون ملي كردن بانك حفاظت و توسعه صنايع، قانون ملي كردن بانك
تر شد. شرايط جنگ تحميلي موجب شد دولت به صورت تمام قـد   حمل و نقل را تصويب كرد و اقتصاد دولتي

بنـدي كاالهـا،    لي و بـانكي و ارزي، تخصـيص اعتبـار، سـهميه    وارد اقتصاد شده و بخش توزيع، توليد، امور پـو 
بندي تجارت و... را در اختيار بگيرد. دولت با استناد به برخي اصول قانون اساسـي و همچنـين احسـاس     سهميه

درآمد سوبسيد دادن را گسترش داد.  دولت تمام كاالهاي اساسي مثل بنزين، برق، گـاز،   تعهد نسبت به اقشار كم
هايي انحصار توليـد و در   كرد. به اين معني كه در بخش ذرت، برنج و چاي و قند و شكر را مديريت ميگندم و 
هايي انحصار توليد و توزيع و حتـي تجـارت خـارجي كاالهـا را برعهـده       هايي انحصار توزيع و در بخش بخش

هـايي مثـل    دولتي در حوزهگذاري  هاي وقت با توسعه سرمايه داشت. در دوران بالفاصله پس از جنگ نيز دولت
هاي دامي مثـل كـود، سـم، بـذر،      ، پااليشگاه، سد و حتي توزيع نهاده فوالد، پتروشيمي، برق، گاز، جاده، فرودگاه

عياري در اقتصاد را نشان دادنـد. دولـت    زميني و... دخالت تمام نهال و خريد تضميني گندم، برنج، چغندر، سيب
گذاري دستوري را پايدار كرده بود. نحوه دخالت  خاص سيطره خود برقيمت هاي عالوه بر اين با تصويب قانون

  ها به صورتهاي زير بوده است:
  

  اختالل در قيمت -1-3-1
هاي دولتي نقش نظارت، تعديل و يـا تعيـين قيمـت كاالهـا و خـدمات را برعهـده        در بسياري از موارد سازمان

تواند باعث اختالل در تخصيص بهينه منابع و ايجاد بازار سـياه شـده و از طـرف     گذاري كاالها مي داشتند. قيمت
گذاري و در نتيجه افزايش توليـد بـا مشـكالتي     ها را در افزايش سرمايه ها، بنگاه ديگر با محدود كردن سود بنگاه
ها شده و يكي از موانع مهـم   تواند مانع مهمي در رشد و توسعه بنگاه گذاري مي مواجه سازد. بدين ترتيب قيمت
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توان به قانون سازمان تعزيرات حكومتي، قـانون سـازمان    در جهت رقابت آزاد تلقي شود. از جمله اين موارد مي
 ندگان و مصرف كنندگان اشاره كرد.حمايت از توليدكن

تر از قيمت بازار آزاد است باعث شده كـه عـده    هاي دولتي كه پايين بندي و قيمت همچنين وجود سيستم سهميه
خاصي بتوانند برخي از كاالها را با قيمت ارزانتر دريافت كرده و بدين ترتيب منافعي به صـورت رانـت نصـيب    

هـا اسـت ايـن     از مباني رقابت آزاد ايجاد امكانات برابـر بـراي افـراد و بنگـاه    افراد خاص شود. از آنجا كه يكي 
تواند يكي از موانع مهم در زمينه رقابت آزاد محسوب شود. از  شود، مي تسهيالت كه فقط نصيب عده خاصي مي

خـود موظـف   توان به بنياد مسكن انقالب اسالمي اشاره كرد كه براساس اساسنامه قانوني  مصاديق قانوني آن مي
هاي خاص است. با توجه به آنچه كه اشـاره شـد دو كـد خـاص بـراي       به عرضه مسكن ارزانت قيمت به گروه

  بيني شده است. قوانيني كه به نوعي اختالل در قيمت را به دنبال دارند پيش
  نظارت، تعديل و يا تعيين قيمت كاالها و خدمات -1
 ها و اقشار خاص عرضه ارزان قيمت كاالها و خدمات به گروه -2

 

  اعطاي امتيازات خاص -1-3-2
هاي خـاص) منظـور    هاي خاص (و يا گروه ها يا بنگاه اعطاي امتيازات خاص كه به صورت قانوني براي سازمان

هاي رقيب داراي مزيت نسبي شده و در نتيجه ساير بنگـاه   ها نسبت به بنگاه گردد كه اين بنگاه شود. باعث مي مي
تي مواجه گردند. همچنين ممكن است اين امتيازات به يك صنعت خـاص، اختصـاص يابـد    در رقابت با مشكال

هـاي   هاي فعال در آن نسبت به ساير صنايع و يا ساير بنگـاه  كه در اين صورت به رشد نسبي اين صنعت و بنگاه
شـود. از  تواند به صورت اقتصادي و يا به صـورت حقـوقي منظـور     شود .امتيازات خاص مي اقتصادي منجر مي

گمركي و معافيت از سـود بازرگـاني (همچـون      هاي مالياتي، معافيت توان به معافيت جمله امتيازات اقتصادي مي
معافيت گمركي افراد شاغل خارج از كشور)، اعطـاي وام و تسـهيالت اعتبـاري و همچنـين اعطـاي تسـهيالت       

اره كـرد. همچنـين امتيـازات حقـوقي     هاي بالعوض (همچون بنياد مسكن انقالب اسالمي) اش خاص و يا كمك
ممكن است به صورت مستثني شدن از قوانين و مقررات محاسبات عمومي معافيت از شمول قوانين و مقـررات  

هاي فرعـي و   خاص (همچون شركت ملي پست جمهوري اسالمي ايران) و يا تسري امتيازات خاص به شركت
صورت بگيرد. به هـر حـال آنچـه كـه بـديهي بـه نظـر        هاي وابسته (همچون شركت ملي نفت ايران)  يا شركت

رسد آن است كه اعطاي امتيازات خاص چه به صورت اقتصادي و چه به صورت حقوقي باعث مزيت نسبي  مي
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هـاي رقيـب در    ها را از لحاظ داشتن شرايط يكسان با بنگاه هاي خاص شده و بدين ترتيب ساير بنگاه براي بنگاه
بنـدي   دهد. با توجه به آنچه كه بيان شد بخش امتيازات خاص به صورت زير طبقـه  تري قرار مي موقعيت ضعيف

 شود. مي

  امتيازات اقتصادي

 هاي مالياتي ) معافيت2-1-1

  هاي گمركي و معافيت از سود بازرگاني ) معافيت2-1-2
  ) اعطاي وام يا تسهيالت اعتباري2-1-3
  بالعوضهاي  ) اعطاي هرگونه تسهيالت خاص و يا كمك2-1-4

  امتيازات حقوقي

 ) مستنثي شدن از قوانين و مقررات محاسبات عمومي2-2-1

  ) معافيت از شمول قوانين و مقررات خاص2-2-2
  الثبت شركت هاي دادرسي و يا حق ) معافيت از پرداخت هزينه2-2-3
  هاي فرعي يا وابسته. ) تسري امتيازات خاص به شركت2-2-4
  

  ايجاد انحصار -1-3-3
اهداف اصلي گردآوري اين مجموعه قوانين، گردآوري انحصارات مهم و بررسي زمينـه قـانوني وجـود    يكي از 

تواند به صورت اعطاي امتياز انحصاري در عرضه يا توزيـع يـا    اين انحصارات است. اين امتيازات انحصاري مي
فقـط در انحصـار يـك     نگهداري كاالها باشد. بدين ترتيب عرضه، توزيع يا نگهداري كاالها يا خـدمات خـاص  

تـوان   شوند. از اين گونه انحصارات مي ها از ورود به بازار ذيربط محروم مي بنگاه خاص قرار گرفته و ساير بنگاه
توانـد بـه صـورت امتيـاز انحصـاري در عقـد        به سازمان غله كشور اشاره كرد. همچنين امتيازات انحصاري مـي 

. در چنين مواردي عقد قـرارداد در يـك زمينـه خـاص فقـط در      هاي خاص باشد ها يا سازمان قرارداد با شركت
باشند كه از  ها از حق عقد قرارداد محروم مي هايي با شرايط خاص بوده و ساير بنگاه انحصار يك بنگاه و يا بنگاه

بـرداري و اسـتخراج از    توان به انحصار وزارت معادن و فلزات و موسسات دولتـي ذيـربط در بهـره    آن جمله مي
توان به انحصار در خريد كاالها يـا خـدمات خـاص (و يـا      ن بزرگ اشاره كرد. ازجمله ساير انحصارات ميمعاد

Monopsony اشاره كرد در اين صورت خريد برخي از كاالها و خدمات در انحصار بنگاه يا سازمان خاصي (
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تـوان   رد اين گونه انحصار مـي ها از خريد آن كاال يا خدمات خاص محروم هستند از جمله موا بوده و ساير بنگاه
به انحصار سازمان دخانيات ايران در خريد توتون و تنباكو اشاره كرد. بدين ترتيـب بخـش انحصـارات بـه سـه      

 شود. زيربخش زير تقسيم مي

  اعطاي امتياز انحصاري در عرضه و يا توزيع و يا نگهداري كاالها و خدمات
 هاي خاص ها يا سازمان كتاعطاي امتياز انحصاري در عقد قرارداد با شر

 اعطاي امتياز انحصاري در خريد كاالها و يا خدمات خاص

  

  هاي تجاري محدوديت -1-3-4
هـاي   يكي ديگر از موانع اصلي در جهت فراهم آوردن شرايط رقابت آزاد و ايجاد شـرايط يكسـان بـراي بنگـاه    

هـاي   ها يا صـورت  تواند به روش يهاي تجاري م هاي تجاري است. محدوديت مختلف، رفع موانع و محدوديت
مختلف صورت بگيرد. براي مثال ممكن است براي صادرات و يا واردات برخي از كاالها سقف خاصـي تعيـين   
شود بدين ترتيب صادرات و واردات آن كاال فقط به ميزان اين سقف خاص مجاز اسـت. از جملـه ايـن مـوارد     

ان چاي كشور اشاره كرد. همچنين در برخي از موارد ممكن توان به تعيين سقف واردات چاي از سوي سازم مي
است مجوز خاص و يا امتياز انحصاري براي واردات يا صادرات كاال تعيين شـود. در ايـن صـورت واردات يـا     

ها از حق واردات يـا صـادرات كـاال     صادرات كاال فقط در انحصار يك بنگاه يا سازمان خاص بوده و ساير بنگاه
د. از جلمه مصاديق آن مي توان امتيازات انحصاري مركز تهيه و توزيـع كـاال وابسـته بـه وزارت     باشن محروم مي

بازرگاني اشاره كرد. همچنين ممكن است امتيازات خاصي در صادرات يا واردات براي بنگاه يا افراد خاصي در 
توانـد بـه مزيـت نسـبي      ن امـر مـي  باشند. اي ها از اين امتياز خاص محروم مي نظر گرفته شود كه ساير افراد بنگاه

هاي خـاص گمركـي بـراي افـراد شـاغل خـارج از        ها منجر شود(همچون دريافت خاص براي اين افراد يا بنگاه
تواند موانعي را در جهت توليد و  هاي حمايتي، مي هاي خاص و يا سياست كشور)، همچنين برخي از محدوديت

توان به چهار زيـر   هاي تجاري را مي آنچه كه گفته شد محدوديتعرضه كاالها و خدمات ايجاد كند. با توجه به 
  بخش تقسيم كرد:

  ) تعيين سقف واردات يا صادرات براي كاالها و خدمات خاص4-1
  ) صدور مجوز خاص و يا اعطاي امتياز انحصاري براي واردات يا صادرات كاال4-2
  خاصهاي  ) اعطاي امتياز خاص در صادرات يا واردات براي گروه4-3
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  هاي حمايتي تجاري در واردات يا صادرات كاالها. هاي خاص و يا سياست ) ايجاد محدوديت4-4
  

  اعطاي موقعيت مسلط -1-3-5
ها به ترتيبي است كه باعث ايجاد موقعيـت مسـلط در بـازار     ها يا بنگاه در بسياري موارد اساسنامه قانوني سازمان

شود كه بنگاه يا سازمان خاص قسـمت عمـده عرضـه كـاال يـا       ربط توسط آنان شده است. اين امر سبب مي ذي
ها ناچيز باشد. بنگـاه يـا    ها يا سهمي از بازار ذيربط نداشته و يا سهم آن خدمات را برعهده بگيرد و يا ساير بنگاه

منـد   باشد، معموال از امتيازات خـاص مختلـف بهـره    سازمان خاص كه داراي موقعيت مسلط در يك صنعت مي
ها، عمال قادر به رقابت با بنگاهي كـه داراي   شود كه ساير بنگاه هاي نسبي سبب مي وجود همين مزيت شود و مي

تواند براي مدت مديدي ادامه يابد. همچنين  باشد نگردند. بدين ترتيب اين موقعيت مسلط مي موقعيت مسلط مي
ن امر باعث ايجاد سهم غالب (يا ممكن است دو يا چند بنگاه در يك صنعت خاص با يكديگر ادغام شوند كه اي

شود. با توجـه بـه آنچـه كـه گفتـه شـد        هاي ادغام شده مي موقعيت مسلط) در آن صنعت خاص، به وسيله بنگاه
  گردد. موقعيت مسلط به دو زيربخش زير تقسيم مي

  موقعيت مسلط يك بنگاه در يك صنعت خاص  -1
  گردد. ايجاد سهم غالب در آن صنعت ميادغام دو يا چند بنگاه در يك صنعت كه باعث   -2
  

  بط محدوديت در ورود به بازار ذير -1-3-6
ربـط   همانگونه كه مشخص است يكي از شرايط وجود بازار رقابتي، امكان ورود و خروج آزادانـه بـه بـازار ذي   

وانعي در جهـت  ها سلب شده و يا مـ  باشد. در برخي از مواد قانوني، امكان ورود در يك بازار خاص از بنگاه مي
ها در نظر گرفته شده است. براي مثال در برخـي از مـوارد دريافـت مجـوز و يـا برقـراري        ورود براي اين بنگاه

هايي  شرايط خاص براي ورود به بازار ذيربط برعهده انحصارات موجود در اين بازار قرار گرفته است. مثال بنگاه
ايد مجوز فعاليت خود را از شركت پست جمهوري اسالمي كـه  كه مايل به فعاليت در زمينه امور پستي هستند ب

خود انحصار خدمات پستي را به عهده دارد، دريافت كنند. نظر بـه اينكـه انحصـارات موجـود در بـازار مايلنـد       
تواند به تمديـد انحصـارات موجـود كمـك نمايـد. همچنـين در        انحصار خود را در بازار ادامه دهند اين امر مي

هايي  كنند و يا محدوديت هايي كه در يك صنف خاص فعاليت مي هايي در تعداد بنگاه د محدوديتبرخي از موار
  در توسعه يك بنگاه در يك صنعت خاص يجاد گرديده است.
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ها به يك صنعت خـاص ايجـاد    هاي خاص و يا موانع اداري در ورود بنگاه عالوه بر اين ممكن است محدوديت
بنگاهي در يك صنف خاص ايجاد كند بايد از اتحاديه صـنفي مجـوز دريافـت    شود مثال چنانچه فردي بخواهد 

ها در اين صنف خـاص نيسـت،    كند (قانون نظام صنفي) نظر به اينكه اتحاديه صنفي مايل به افزايش تعداد بنگاه
 هاي جديد به اين صنف خاص جلوگيري كند. همچنين ممكن اسـت در  تواند با داليل مختلف از ورود بنگاه مي

هاي جديد  هاي خاص اتخاذ شود و بدين ترتيب بنگاه هاي حمايتي به نفع بنگاه برخي از موارد برخي از سياست
زيـربخش   6را در ورود به اين بازار خاص با محدوديت مواجه كند. با توجه به آنچه كه گفته شد اين عنوان بـه  

  شود. تقسيم مي
  ورود به بازار ذيربط ) دريافت مجوز و يا برقراري شرايط خاص براي6-1
  كنند. هايي كه در يك بازار يا صنف خاص فعاليت مي ) محدوديت در تعداد بنگاه6-2
  ) محدوديت در توسعه يك بنگاه6-3
  هاي خاص و يا موانع اداري در ورود يك بنگاه ) ايجاد محدوديت6-4
  هاي حمايتي خاص در توليد و عرضه كاالها و خدمات. ) اتخاذ سياست6-5
  

  گيري بندي و نتيجه جمع
آثار منفي قيمت گذاري و انحصاري بودن فضاي اقتصاد كشور دراين قسمت را مي توان به اين تربيب خالصـه  
كرد: اختالل درقيمت، اعطاي امتيازات خاص،ايجاد انحصار، محدويت هاي تجاري، اعطـاي موقعيـت مسـلط و    

نشان گر حركت به سمت ايجاد انحصـار و رانـت   محدويت در ورود به بازار ذي ربط خالصه كرد. نوع دخالت 
براي گروهاي خاصي مي باشد. آنچه كه در سير تاريخي ايجاد انحصـار و امتيـازات شـركتهاي دولتـي مشـهود      
است، اين است كه دخالت ها به انواع مختلف مثل اختالل در قيمت ازطريق نظارت، تعديل، و يا تعيين قيمـت  

ت شايد تفاوت در كيفيت وكميت نوع دخالت ها بوده است كه به بهانـه هـاي   كاالها و خدمات وجود داشته اس
مختلف شدت نيز داشته است. درفرهنگ اقتصادي عامه مردم بـه اشـتباه، قيمـت گـذاري حتـي بـراي كاالهـاي        
ناهمگني مانند مسكن راهكار مقابله با گراني است. اين رويكرد در برخي موارد مورد وثوق تصميم سـازان نيـز   

گيرد درصورتي كه با توجه بـه تـاثيرمنفي آن بـر     قصد حمايت از مصرف كننده صورت ميت و در ظاهر به هس
توليد و عرضه كاال و خدمات، اثرات ضد تورمي آن مربوط به دوره كوتاه مدت بـوده و ايـن اثـرات خيلـي زود     
ازبين مي رود و جاي خود را به اثرات ماندگار تورم در دوره بلند مدت مي دهد. به عبارت ديگر ايـن سياسـت   
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باعث شكل گيري يك سيكل باطل مي شود. در ادامه به ايـن موضـوع پرداختـه مـي      به ضد خود تبديل شده و
ريزي منسجم و عملياتي به سـمت آزاد سـازي قيمـت هـا و ورود      ه زماني به طور ويژه و با برنامهشود كه از چ

  بخش هاي خصوصي و تعاوني از طريق اقدامات قانوني، اجرايي و بسترسازي نهادي و حقوقي شده است.
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  گذاري هاي دولتي از طريق قانون گذاري و امتيازات شركت بخش دوم: سابقه محدود كردن دولت در قيمت
  

  بازگشت از اقتصاد دولتي-2-1
اين موضوع مورد توجه قرار گرفت كه اگر دخالت دولت و بنگاهداري دولت مانع از رشـد   1370در اوايل دهه 

سـازي و   اي اقتصادي انجام شود بر همين اسـاس خصوصـي  ه اقتصادي شود بايد تجديدنظر اساسي در سياست
هاي دولتي  سازي و فروش سهام شركت كاهش دخالت دولت در دستور كار قرار گرفت. اقدام نخست خصوصي

مـدت، تقريبـاً ادامـه داشـته اسـت.اقدام بعـدي        هـاي كوتـاه   جز برخـي توقـف   تا امروز به  1370بود كه از سال 
گـري   گذاري كاالها و خدمات و حذف و يا كـاهش تصـدي   هاي دولت در قيمت زدايي و حذف دخالت مقررات

تا امروز نيز اقدامات بـراي   1385تر بود. از سال  دولت بوده و هست و اين موضوع در قانون برنامه سوم پررنگ
سازي برداشته شده است. از منظر سپردن مباحث قيمت بـه مكانيسـم بـازار تأسـيس      زدايي و خصوصي  مقررات

هاي آن با هدف سپردن قيمت كاالهاي مهمي مثـل سـيمان،    و گسترش فعاليت 1380در اوايل دهه » بورس كاال«
و... به بازار بوده است و متعاقب آن  تأسيس بورس نفت و بورس انرژي نيز  هاي پتروشيمي، شكر، ذرت فرآورده

شـود.   اري انرژي نيز به نـوعي حـذف مـي   گذ اندازي آن انحصار دولت در قيمت در دستور كار قرار دارد و با راه
هـاي تـأمين اجتمـاعي و     هـاي بـرق خصوصـي، شـركت     عالوه بر اين دولت با دادن مجوز فعاليت بـه شـركت  

هـا و   هـاي بيمـه خـدمات درمـاني راه را بـراي كـاهش حجـم فعاليـت         هاي بازنشستگي و حتي شركت صندوق
  هاي دولت هموار كرده است.  دخالت

هـاي اخيـر اقتصـادهاي رقـابتي، بـه اقتصـاد آزاد        از تجربه جهاني نيز متاثر بود  كه در سـال اين ايده تا حدودي 
مشهور شدند. در نظام بازار، قيمت ها در نقش عالمت هايي عمل كـرده و تخصـيص بهينـه منـابع را بـه طـور       

كرده و مصرف كنند مطلوب تر و كاراتري انجام مي دهند. در سازوكار بازار توليد كننده كاالي خويش را عرضه 
گان نيز برخالف ساختار انحصاري و دولتي حق انتخاب دارند. ماهيت اين اقتصاد ايـن اسـت كـه نهـاد دولـت      

مجريه) تا جايي كه امكان دارد در كسـب و كـار شـهروندان دخالـت      قضائيه و به ويژه قوه  مقننه، قوه  (شامل قوه
 44تصـاد وارد عمـل شـود و در واقـع قـانون اجـراي اصـل        هاي خاص در اق ها و موقعيت نكند و تنها در زمان

  كننده آثار اين تجربه داخلي و جهاني بود.   منعكس
مفهوم اين نگاه اقتصادي اين بود كه  دولت در تعيين نرخ مزد، قيمت انواع كاال و خدمات، نرخ سـود بـانكي   

   گذارد. قتصادي پا به عرصه ميكند و در مواقع بحراني و استثنايي به عنوان بازيگر ا و... دخالت نمي
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گذاري را رشد داده و اگر نـرخ بهـره    تواند سرمايه مي» مخارج دولتي«از نظر استراتژيك نيز براساس نظريه كينز، 
يابد و اشتغال كامل پديـدار خواهـد شـد. نظريـه كينـز بـه        گذاري افزايش مي نيز پايين باشد، تقاضا براي سرمايه

  تاثير قرار داد.  جا باز كرد و سياستمداران و حتي روشنفكران و اقتصاددانان را تحت مندان زودي در ميان عالقه
بـود. در دهـه    1980سازي و فروپاشي اتحاد جمـاهير سوسياليسـتي شـوروي در اواخـر      جهاني شدن خصوصي

سـازي   يشمالي، همه كشورها از خصوص تقريبا به جز چند كشور مثل كوبا، كره 2010و در دهه منتهي به  1990
 تبعيت كردند.

هـاي مربـوط بـه     ) آرام آرام راه را بـراي بحـث  1372تـا   1368در ايران نيز تدوين و اجراي برنامه اول توسعه (
ها، حضور گسترده دولت در بازسازي  هاي دولت هموار كرد.عليرغم وجود اين برنامه كاهش اختيارات و دخالت

هاي زيربنايي مثل نيروگـاه، پااليشـگاه، سـد و     گذاري در بخش مايهاندازي توليد صنعتي، سر راه  زده، مناطق جنگ
بـراي   1370افـزود. در حـالي كـه در خـرداد      هاي دولتي مي جاده و پتروشيمي، فوالد، مس و... بر حجم شركت

هـاي دولتـي ادامـه     شركت با مالكيت دولتي مطرح شد، اما رشد شركت 391سازي  بار بحث  خصوصي نخستين
  داشت.

سازي به معناي واقعي صرفا انتقال مالكيت به هر نهاد يا سازمان وابسته به دولت نيست. اگرچه چنـد  خصوصي 
گام موثر وغير موثردر اين بخش انجام شده و برآيند اين فعاليت ها نتيجه ي مطلوب مورد نظر را نـداده اسـت.   

) 8عي بـه تحقـق مـاده (   اقدام نخست خصوصي سازي و فروش سهام شركت هاي دولتي بوده است كه بـه نـو  
قانوني اساسي كمك شاياني مـي كنـد. دومـين اقـدام مقـررات زدايـي        44قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 

نيزاقداماتي براي مقررات  1385وحذف دخالت هاي دولت در قيمت گذاري كاالها وخدمات بوده است. ازسال 
پردن كشف قيمت به مكانيسم بازار و تاسيس زدايي و خصوصي سازي برداشته شده است. اقدمات ديگر مثل س

و گسترش فعاليت هاي آن كه بـه مكانيسـم كشـف قيمـت و شـفاف سـازي        1380در اوايل دهه  "بورس كاال"
اطالعات عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان و كاستن آنچه كه درادبيات اقتصادي اطالعـات نامتقـارن ناميـده مـي     

ازاراست، به بهبود نتايج مورد نظركمك مي كند. اين اقدام نيز به نوعي در شود كه خود مانع كارامدي سازوكار ب
راستاي كاهش قيمت گذاري دولتي به كاالها و خدمات اساسي ضروري مي تواند تلقي گردد. امـا عليـرغم ايـن    
اقدامات حضورگسترده دولت دربرنامه هاي مختلف توسعه اي كشور، مـانع تحـرك و فعاليـت مطلـوب بخـش      

واقعي شده است و صورت مسئله كه همان حضور دولت در عرصه اقتصاد كشور است همچنان باقي خصوصي 
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كه بـه طـور صـريح درجهـت حمايـت از بخـش خصوصـي و         44است. در اين قانون سياست هاي كلي اصل 
  كوچك كردن حجم دولت در فعاليت هاي اقتصادي سخن گفته است كه هنوز به طوركامل اجرايي نشده است.

  
  هاي پنج ساله توسعه هاي دولتي در برنامه گذاري و امتيازات شركت قيمت -2-2

تحميلي بر كشـور كـه بـا      هاي ابتداي پيروزي انقالب اسالمي به دليل وقوع انقالب و سپس بروز جنگ در سال
رچه بيشـتر  اي يافت و لزوم كنترل ه گسترده  دولت در اقتصاد نقش–تهديدات احتمالي براي كشور ما همراه بود 
نظارتي را براي دولت به همراه داشت كه در تمام بازارها يعنـي بـازار     متغيرهاي مختلف اثرگذار، گسترش نقش

كاال و خدمات، كار، پول و مبادالت خارجي گسترش يافت. تا حدي كه بانـك مركـزي كـامال بـه عنـوان ابـزار       
داد؛  طـور كامـل بـازار پـول را پوشـش مـي       بـه سياستي در اختيار دولت قرار گرفت و مقررات مختلف حمايتي 

همچنين بازار كاالها و خدمات عمدتاً با نظارت و كنترل همراه شد و صادرات نيز با مقررات واريـز ارز حاصـل   
  از صادرات و كنترل كاالهاي صادراتي و وارداتي مواجه گشت.

هاي  زادسازي بسته بود. در سالسازي و آ هاي نظري خصوصي بحث  جنگ تحميلي عراق راه را حتي براي طرح
-هاي مسئول و مؤثر در محيط سياسي و عادي شدن زندگي اقتصادي در ايران، افراد و شخصيت 1368منتهي به 

اقتصادي و فرهنگي ترديدي نداشتند كه حضور دولت در حوزه كسب و كار مردم و اقتصاد كالن يك ضـرورت  
بـا قـانون    1359هـاي منتهـي بـه     هاي توليدي در سـال  و كارخانه ناپذير است. در حالي كه توليد صنعتي  اجتناب

حفاظت و توسعه صنايع ملي، مصادره و دولتي شده بودند، بانكداري دولتي جاي بانكداري خصوصي را گرفتـه  
اي خصوصـي   بود، بخش توزيع نيز كه به دليل حضور نيرومند برخي از بازاريان در نهادهاي انقالبـي تـا انـدازه   

 ز به مرور در اختيار دولت قرار گرفت.بودند ني

هـا   تشكيل ستاد بسيج اقتصادي، مراكز تهيه و توزيع كاال، كنترل نرخ ارز و... توزيع را در داخل در اختيار دولتي
قرار داد. تجارت خارجي نيز عموما در اختيار دولت قرار داشت. در حالي كه بخش كشاورزي بـه دليـل وجـود    

اي را تحت مالكيت داشتند همچنان خصوصي بود، امـا   كه هر كدام اراضي خرد و پراكندهها هزار خرده زارع  ده
و  –ماننـد كـود، سـم، ذرت، سـويا و...    –هـاي زراعـي و دامـي     ه دولت با انحصاري كردن واردات و توزيع نهاد

  دا كرد.همچنين انحصار خريد محصوالت مهم مثل برنج و گندم و روغن نباتي، بر اين بخش نيز حاكميت پي
اي از اقتصاد وجود نداشته باشـد   هيچ حوزه 1368تا  1358اقدامات دولت و شرايط كشور سبب شد كه در سال 

سـاله عـراق عليـه ايـران،      8گذاري و مالكيتي دولتي قرار نگيرد. در پايـان جنـگ    كه در انحصار مديريتي، قانون
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هـا و همچنـين مـديريت     ليات دولت، تصدي بنگـاه ترين اقتصادها به لحاظ حجم عم اقتصاد ايران يكي از دولتي
  هاي گوناگون بود. كالن فعاليت

سـازي آشـنا نبـود.     زدايـي و خصوصـي   هنوز با مباحث آزادسازي اقتصادي، مقررات 1360اقتصاد ايران در دهه 
 دادنـد، در مجلـس   هايي كه اقتصاد دولتي را بر اقتصاد خصوصي ترجيح مي ها و احزاب و گروه تسلط شخصيت

شد. اما طرح مسئله  گذاري ادامه داشت و مانع از پيگيري جدي اين نوع مسائل در مجلس مي عنوان نهاد قانون به
  تدوين برنامه توسعه در دولت و مجلس سبب ايجاد تحول در اين مسئله گشت.

هش اختيـارات  هاي مربوط به كـا  ) آرام آرام راه را براي بحث1372تا  1368تدوين و اجراي برنامه اول توسعه (
سازي و آزادسازي در جامعه ايـران نيرومنـد بودنـد و بـا      هاي دولت هموار كرد. اما منتقدان خصوصي و دخالت

هاي مرجع فكري كار را براي طرفداران سياست تعديل اقتصادي سخت كردند. از طرف ديگر،  تهييج افكار گروه
هـاي   گـذاري در بخـش   زي توليـد صـنعتي، سـرمايه   انـدا  راه  زده، حضور گسترده دولت در بازسازي مناطق جنگ

افـزود.   هاي دولتي مي زيربنايي مثل نيروگاه، پااليشگاه، سد و جاده و پتروشيمي، فوالد، مس و... بر حجم شركت
شركت با مالكيت دولتي صـادر شـده    391سازي  بار فرمان خصوصي براي نخستين 1370در حالي كه در خرداد 
  دولتي ادامه داشت.هاي  بود، اما رشد شركت

قانون اساسي و اينكه آيا اين اصل رعايت شده است در كانون  44بود كه موضوع ذيل اصل  1370در اوايل دهه 
قانون اساسي تأكيد شده بود اگر دخالت دولت و بنگاهداري دولـت مـانع از    44توجه قرار گرفت. در ذيل اصل 

سازي و كاهش دخالت  بود كه خصوصيرشد اقتصادي شود بايد تجديد نظر شود. با استفاده از ذيل همين اصل 
  دولت در دستور كار قرار گرفت.  

هـاي   براي سياسـت  1385و  1384رهبري در سال  هاي  ويژه پس از ابالغيه تا امروز به 1370هاي وقت از  دولت
سـازي   ، دو عمل را در دستور كار قرار داده و در ابعاد مختلف پيش بردند. اقدام نخست خصوصي44كلي اصل 

مدت، يكسره ادامه  هاي كوتاه جز برخي توقف تا امروز به 1370هاي دولتي بود كه از سال  روش سهام شركتو ف
گـذاري كاالهـا و خـدمات و     هاي دولـت در قيمـت   زدايي و حذف دخالت داشته است. اقدام مهم ديگر مقررات

  گري دولت بوده است.  حذف و يا كاهش تصدي
گذاري دولتـي   هاي دولت، ناكارآمدي سيستم قيمت لي بر دولت، كاهش هزينهبه داليل متعددي از جمله فشار ما

دار مكانيسـم بـازار و آزادي    هـاي طـرف   ها و رقابـت در بـازار و نيـز رواج انديشـه     به جهت از بين بردن انگيزه
رو  گذاري انجام شود. از ايـن  اقتصادي سبب شد كه اقداماتي و قوانيني جهت كاهش دخالت دولت از نوع قيمت
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شـد و مـوادي در مـورد كـاهش      بـار، در برخـي از قـوانين بـه ايـن موضـوع پرداختـه        براي جبران اين آثار زيان
  گذار رسيد. گذاري دولت به تصويب قانون قيمت

هاي اول تا چهارم توسـعه، بـه تـدريج در راسـتاي      از جمله با پايان يافتن جنگ تحميلي و تصويب قانون برنامه
زدايـي و   نترلي دولت و گسترش حمايـت از بخـش خصوصـي بـا اسـتفاده از مقـررات      كاهش نقش نظارتي و ك

آزادسازي بازارها اقدامات مختلفي انجام شد. همچنين به تدريج در قوانين و مقررات مستقل از قوانين برنامه نيز 
  احكامي در اين زمينه مصوب شد.

ترين نهاد پولي بـراي اهـداف خـود، شـرايط     حضور دولت در حوزه وظايف نهاد بانك مركزي و استفاده از مهم
جنگي، تشكيل ستاد بسيج اقتصادي، مراكز تهيه وتوزيع كاال  و... اين موارد درشرايط خـاص شـايد قابـل دفـاع     
باشد اما در شرايط عادي به لحاظ علمي قابل توجيه نيست. در برنامـه اول توسـعه راه بـراي كـاهش اختيـارات      

ما منتقدان خصوصي سازي و آزاد سازي مانع انجام اين فراينـد بـه طـور كامـل     دولت درحال هموار شدن بود ا
شدند. براي نمونه در زمان اجراي برنامه اول و دوم توسـعه يعنـي دوران سـازندگي، شـرايط و اقتضـائات ايـن       

ه هـاي بعـدي آمـاد    كرد كه دولت با بازسازي ساختارهاي زير بنايي كشور فضا را بـراي دولـت   دوران ايجاب مي
هاي دولت درآن مقاطع را مورد نقد جـدي قـرار داد، بلكـه بايـد آن را تـا حـدودي        توان دخالت نمايد. لذا نمي

گـذاري در دوران پـس ار جنـگ     ويژه در عرصه قيمت ضروري نيز دانست. اما ميزان حضور دولت در اقتصاد به
هـا و نقـاط قـوت     ب شناسي از كاستيتحميلي تا مقطع كنوني مي تواند محل بحث و نقد باشد تا بتوان يك آسي

  اقدامات انجام شده به عمل آورد و راهكاري جهت رسيدن به نقطه مطلوب ارائه داد. 
  

 )1373-1369برنامه اول توسعه ( -2-2-1

ايجـاد رشـد اقتصـادي در جهـت     » ها مشي خط -ب«قسمت  4در بخش اول مربوطه به قانون برنامه اول در بند 
اشتغال مولد و كاهش وابستگي اقتصادي با تأكيد بر توليد محصـوالت اسـتراتژيك و مهـار    افزايش توليد سرانه، 

  :طريق تورم از
هاي صنعتي و معدني و تخصصي و واگذاري سـهام صـنايع دولتـي و     تشويق و حمايت از ايجاد تشكل -4-37

 .مادر) به مردم به استثناي صنايع بزرگ و ملي شده (

گذاري محصوالت توليدي، وارداتي و صـادراتي بـه نحـوي كـه از توليـد و       تتجديد نظر در روش قيم -4-42
 .صادرات حمايت گردد
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 آمده است:» هـ سياستهاي كلي«قسمت  5همچنين در همين بخش در بند 

گذاري كاالها و خدمات، به نحوي كه به تدريج قيمتهاي تعادلي براي منـابع اقتصـادي بـه     تغيير سياست نرخ -5
  :اين راستا وجود آمده و در

در مورد كاالهاي عمومي نظير آب، برق و گاز، گاز مايع، نفت سفيد، بنزين، گازوئيل، نفت كوره، روغـن   -5-1
هـاي جديـد و    هاي قابل قبول سرمايه حركت در جهت تأمين تدريجي هزينه موتور، مخابرات و پست، اصل كلي

كلي در اين مورد برابري قيمت كاالها  د بود. شاخصجاري شركتهاي توليدكننده اين كاالها در طول برنامه خواه
درآمـد و توسـعه    يا خدمات مورد نظر با هزينه نهايي توليد آن است. با ايـن حـال بـراي حمايـت از اقشـار كـم      

كشاورزي ، نرخهاي مختلف اعمال خواهد شد. براي جلوگيري از اسراف در مصرف كاالهاي عمومي يـاد   بخش
  .قيمتها به طور تصاعدي افزايش خواهد يافت حداقل مورد نياز، شده براي مصرف باالتر از

گـذاري آنهـا ضـروري تشـخيص داده      صنعتي و خدماتي كه قيمت -دامي  -در مورد كاالهاي كشاورزي  -5-2
هاي متوسط توليد و سود متعـارف تعيـين خواهـد شـد. در تعيـين       هزينه شود، قيمت توسط دولت و با توجه به

  .ملحوظ خواهد شد كاالهاي كشاورزي و بخشهاي مهم منافع توليدكنندگانقيمت بخصوص قيمت 
  همين قسمت آمده است: 8و در بند 

تواند در چارچوب برنامه اول با توجـه بـه مـوارد ذيـل،      تجارت خارجي در انحصار دولت بوده و دولت مي -8
  :ي و خصوصي واگذار كنداشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاون واردات و صادرات كاال و خدمات را به

ساله توسـط هيـأت وزيـران تصـويب خواهـد       واردات كاالهاي كثيرالمصرف و استراتژيك كشور كه همه -8-1
  .گرديد، در انحصار دولت خواهد بود

دولت در چارچوب قانون صـادرات و واردات ضـوابط و شـرايط مشـاركت بخـش غيـر دولتـي در امـر          -8-2
نمايـد تـا    حق انحصاري به فرد يا افراد حقيقي خاص اعـالم مـي   به عدم واگذاريصادرات و واردات را با توجه 

  .كسب نمايند افراد حقيقي و حقوقي مختلف فرصت برابر براي استفاده از امكانات صادراتي و وارداتي را
 .نمايندتوانند مواد اوليه و اقالم اختصاصي مورد مصرف خود را با نظارت دولت وارد  واحدهاي توليد مي -3- 8

واردات توسط بخش تعاوني و خصوصي بايستي با اولويت تأمين از طريق صادرات كاالهاي غير نفتي و  -4- 8
ارز حاصل از صادرات نفت خام و يا ساير منابع طبيعي را در اختيار خود  تواند يا خدمات انجام شود. دولت مي

  .دهد و خصوصي قرار را با نرخي كه تعيين خواهد نمود، در اختيار بخشهاي تعاوني



٥٩ 

 

گردد كه ضمن حفظ استانداردهاي مـورد نظـر    گذاري كاالهاي وارداتي به نحوي تنظيم مي سياست قيمت -8-5
قيمت كاالهاي وارداتي كمتر از قيمت توليدات داخلي باشد، بـا توجـه بـه     در مورد كيفيت كاالها، در مواردي كه

قيمت در سطح قيمتهاي تعيـين شـده    ات صنعتي داخلي،سياست حمايتي دولت از محصوالت كشاورزي و توليد
   .گردد التفاوت دريافت مي توسط دولت تثبيت و مابه

هـاي   درصد معيني از توليدات كاالهاي غير ضروري داخلي كه ارز حاصل از صـدور آن بيشـتر از هزينـه    -8-6
صادرات اختصاص خواهد يافـت   آنهاست، با توجه به ضوابط فوق براي ارزي مستقيم و غير مستقيم براي توليد

    .ولو آنكه كل توليدات در داخل قابل مصرف باشد
اي  سازي و واسطه در بازرگاني خارجي جهت حمايت از توليدات صنايع داخلي بخصوص صنايع ماشين  -8-7

صنعتي غير وابسـته ضـمن جلـوگيري تـدريجي از ورود كاالهـاي صـنعتي        و براي تسريع در ايجاد يك ساخت
گمركـي و سـود بازرگـاني كاالهـاي      به كشور همزمان با رشد صنايع مادر و بنيادي بخشودگيهاي حقوقمصرفي 
اي مربـوط   گردد. لغو بخشودگي شـامل كاالهـاي واسـطه    اي در طول برنامه به تدريج لغو مي اي و سرمايه واسطه

وضع سود بازرگاني  نخواهد بود. كشاورزي و تكنولوژيهاي پيچيده كه در افق برنامه اول قابل دسترسي نيستند، به
اي و  اي و توسـعه صـنايع واسـطه    اي و سـرمايه  وارداتي به كاالهاي واسـطه  در صورت لزوم اعمال محدوديتهاي

آن دسته از واحـدهاي توليـدي كـه فعاليـت آنهـا در چـارچوب         .سازي مورد حمايت قرار خواهد گرفت ماشين
بازرگـاني جهـت    اين بند نبوده و از تسهيالت خاص گمركي و گيرد مشمول قرار مي "توسعه صادرات "سياست 

  .ورود مواد اوليه، قطعات يدكي و ماشين آالت برخوردار خواهند بود
با توجه به نقش حياتي توسعه صادرات غير نفتي در ايجاد منابع جديد ارزي ضروري است جهت حفظ   -8-8 

ر نفتي سياسـتها و مقـررات الزم در جهـت تضـمين سـود      توسعه صادرات غي و ايجاد ثبات بيشتر در بهبود روند
المللـي بـراي كاالهـاي     بازارهـاي بـين   متناسب صادركنندگان اتخاذ گردد تا از اين طريق امكان ايجاد رقابـت در 

  .داخلي وجود داشته باشد
فنـي و   دولت تسهيالت الزم براي صادرات كاالهاي كشاورزي از قبيل اطالعات مربوط به بازرگـاني اطالعـات   

   .ساخت ارائه اعتبار را براي كشاورزان فراهم خواهد
براي جلوگيري از قاچاق كاال در نقاط مـرزي طبـق ضـوابط و مقـررات بـه هموطنـان مرزنشـين اجـازه          -8-9

مناطق مرزي بخصوص مناطق جنوبي و شرقي كشور فـراهم خواهـد    صادرات و واردات كاالهاي مجاز از طريق
  .شد
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ه دولتي به منظور كمك به رشد صادرات غير نفتي، كليه كاالهـاي صـادراتي را بـا شـرايط     شركتهاي بيم -8-10
  .نقل، سرقت، مفقود شدن و غيره بيمه خواهند كرد آسان در مقابل خطرات احتمالي حمل و

  همين بخش آمده است: 11الي  9همچنين در بندهاي 
وليـد و تحقيقـات صـنعتي و كشـاورزي و تربيـت      ريزي گسترده در جهت برقراري ارتباط بنيادي مراكز ت پي -9

ارتبـاط مراكـز تحقيقـاتي اعـم از دولتـي، تعـاوني و خصوصـي، بـا          محقق و بهبود كيفيـت تحقيقـات از طريـق   
    .دانشگاههاي كشور و مراكز تحقيقاتي مشابه در كشورهاي پيشرفته صنعتي و كشاورزي

دولت قـرار خواهـد داشـت و شـركتهاي تعـاوني      تشكيل شركتهاي تعاوني توليدي همچنان مورد حمايت  -10
زمان معيني از حمايت دولت برخوردار خواهند بود و تا پايان فرصـت   بسته به ماهيت فعاليت توليدي خود مدت

    .بايد قادر به رقابت با بخشهاي خصوصي و حفظ خود در بازار باشند مزبور مي
أكيد بر جلوگيري از انحصار توزيع سـهميه كاالهـاي   حذف تشكلهاي انحصاري در توليد و توزيع كاال با ت -11

صنفي و ممانعت از دسترسي به سودهاي كالن ناشـي از وجـود قيمتهـاي     اي توليدي بخش دولتي توسط اتحاديه
  .دوگانه در اقتصاد كشور

  
  )1378-1374برنامه دوم توسعه  (  -2-2-2

  به منظور ايجاد شرايط الزم جهت - 21تبصره  

  بسيدهاي حقوق گمركي و سود بازرگاني  شفاف كردن سو
  گذاري براي بوجود آوردن امكان نظارت و كنترل ساماندهي قيمت

  :ارتقاء توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل واردات، موارد زير اعمال خواهد شد 
ها، مؤسسات  ها سازمان هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني وزارتخانه ها، ترجيحات، معافيت كليه تخفيف - الف 

ها مستلزم ذكر نام است، از جمله: سازمان  هائي كه شمول قانون به آن شركت دولتي، نهادهاي انقالبي و
تابعه و وابسته به آن، شركت ملي گاز  هاي صداوسيماي جمهوري اسالمي ايران، شركت ملي نفت ايران و شركت

گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان  هاي تابعه، سازمان ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران و شركت
هاي آب و فاضالب و مراكز تهيه و توزيع كاال جز در  ملي ايران و شركت تابعه و وابسته به آنها، شركت صنايع

هاي دو  نامه هاي مقرر در موافقت المللي و ترجيحاتومعافيت بين هاي مورد معافيت برقرار شده بر اساس كنوانسيون
 المللي به بينجانبه و چند جان
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هاي ناشي از لغو  دولت مجاز است اعتبارات الزم براي تأمين تمام و يا قسمتي از هزينه  .گردد تجاري لغو مي
هاي دولتي موضوع اين  مؤسسات دولتي و شركت ها و هاي حقوق گمركي و سود بازرگاني وزارتخانه معافيت

 -جمعي  شود به صورت بودجه عمومي دولت انجام مي تبصره را در ارتباط با آن قسمت از وارداتي كه از محل
  .خرجي در لوايح بودجه ساالنه منظور نمايد

اي حقوق گمركي توسط مجلس شوراي اسالمي و سود بازرگاني توسط دولت و در جهـت   هاي تعرفه نرخ -ب
توسعه صادرات در رسيدن به خودكفائي، رشد اقتصادي و ايجاد زمينه براي  حمايت از توليدات داخلي به منظور

  .هر زمينه تنظيم خواهد شد
ها مشروط به اين خواهد بود كه قسـمتي از سـود حاصـل در هـر رشـته توليـدي، بـر اسـاس          ادامه اين حمايت 

گذاري جديد انتقال و بهبود تكنولوژي و مـدرن   هاي سرمايه برنامه هاي مربوط در جهت تحقق هاي دستگاه برنامه
به منظور حمايت منطقي از توليـدات داخلـي كشـاورزي و      .ان واحدها هزينه شودكردن فرآيندهاي توليدي هم

وارداتـي از قيمـت    شود كه قيمت تمام شده محصوالت هاي تعرفه و سود بازرگاني به نحوي تعيين مي دامي نرخ
تضميني محصوالت مشابه داخلي كمتر نباشد و در مورد محصوالت كشـاورزي كـه دولـت بـراي آنهـا قيمـت       

   .شود كه توليدكنندگان داخلي محصوالت از واردات آسيب نبينند نحوي عمل مي يني اعالم ننمايد نيز بهتضم
  

  – 39تبصره  
به منظور مشاركت عمومي، بهسازي نظام اداري و اجرايي كشور و تقليل حجم تصدي دولـت، در طـول    -الف  

وجود دارد و رفع آنهـا منـافي اعمـال حاكميـت      قوانين و مقررات موضوعه برنامه، آن دسته از انحصاراتي كه در
دسـتگاه ذيـربط حسـب مـورد بـا       باشد، به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و همكاري دولت نمي

   .گردد تصويب مجلس شوراي اسالمي يا هيأت وزيران لغو مي
ند و بايستي در انحصار دولـت  باش گذاري مي به استثناي مواردي كه مربوط به حاكميت، نظارت و سياست -ب 

تواند جهت انجام كامل وظايف فوق لوايح مـورد نيـاز    باقي بمانند لغو مابقي انحصارات الزامي بوده و دولت مي
   .را به مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد
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  )1383-1379برنامه سوم توسعه  (  -2-2-3
برنامـه دوم) توسـعه هرچنـد گامهـاي كـوچكي در       همانطور كه گفته شد در برنامه هاي اول و دوم ( بـه ويـژه  

راستاي كاهش قيمت گذاري دولتي و لغو امتيازات اين شركتها برداشته شد، اما بنا بر ضرورت و شرايط خـاص  
آن دوران و بازسازي خرابي هاي پس ازجنگ نمي توان دخالت هاي مستقيم دولـت در مكانيسـم قيمـت هـا و     

  ت و معافيت هاي خاص به شركتهاي دولتي را چندان مورد نقد جدي قرار داد.سازو كار بازار و دادن امتيازا
برداشته است و به همين ترتيب  موثرتريي قبلي و در راستاي تكميل آنها گام  قانون برنامه سوم توسعه از برنامه

در صورتي كه قانون برنامه چهارم توسعه كه به نوعي ادامه برنامه سوم توسعه بـود بـه طـور كامـل و صـحيح و      
مطابق مواد قانوني پيش بيني شده، توسط نظام اجرايي بعد از تدوين كنندگان اين برنامـه، عملـي مـي شـد مـي      

هـاي داخلـي و بـين     ز و ارتقاي رقابت پذيري در عرصه سند چشم انداتوانست اقتصاد ملي را به تحقق اهداف 
  المللي و بهبود شاخص هاي كالن اقتصادي پيش از پيش نزديك تر كند.

سازي برداشته  زدايي و خصوصي  هاي بلندي براي مقررات تا امروز گام 1380در برنامه سوم توسعه از اوايل دهه 
هاي آن با هدف سپردن قيمت كاالهـاي   و گسترش فعاليت 1380يل دهه در اوا» بورس كاال«شده است. تأسيس 

هـاي پتروشـيمي ماننـد قيـر و محصـوالت       مهمي مثل محصوالت فوالدي از جمله تيرآهن و ميلگـرد، فـرآورده  
كشاورزي از قبيل شكر و ذرت و ... به بازار بوده است. تأسيس بورس نفت نيز در دستور كار قـرار دارد و اگـر   

گذاري انرژي نيز حذف خواهد شد. بورس انرزي نيز با محوريت بخش  ازي شود انحصار دولت در قيمتاند راه
راه اندازي و فعال شد كه الزم است تمام بخش هاي انـرژي كشـور در ايـن بـورس كشـف       1391برق در سال 

تـأمين   هـاي  هـاي بـرق خصوصـي، شـركت     قيمت شوند. عالوه بر اين دولت با دادن مجوز فعاليت بـه شـركت  
ها  هاي بيمه خدمات درماني راه را براي كاهش حجم فعاليت هاي بازنشستگي و حتي شركت اجتماعي و صندوق

) قانون برنامه سوم توسعه به مسـئله قيمـت   47) و (46)، (32)، (5هاي دولت هموار كرده است. مواد ( و دخالت
لب يا ماده خاصي بـه طـور صـريح بيـان نشـده      گذاري پرداخته اند و در مورد لغو امتيازات شركتهاي دولتي مط

) قانون برنامه سوم توسعه دولت را موظف مـي كنـد تـا قيمـت تضـميني كاالهـاي       47است. به طور مثال ماده (
اساسي را به نحوي تعيين كند كه در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد داخلي آنها با هزينه خريد اين كاالها از 

ن در اين برنامه در تمامي بخش ها واگذاري فعاليت هاي اقتصادي و اداري امـور غيـر   خارج برابري كند همچني
ضروري دولت به بخش ها و تشكل هاي غير دولتي به وضوح و در سطحي گسترده در برنامه پـيش بينـي و تـا    
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كتهاي حدي نيز اجرايي شد كه اين اقدام مي تواند به نوعي گامي هر چند ناقص، در جهت كاهش امتيازات شـر 
 تلقي گردد.

  
  )1388-1384برنامه چهارم توسعه (  -2-2-4

) قانون برنامه چهارم 39ماده (» ج«اولين گام جدي در جهت محدوديت در قيمتگذاري دولتي با تصويب در بند 
اجرا گشت، برداشـته شـد. ايـن     1384به تصويب رسيد و از سال  1383كه در تاريخ شهريور ماه سال  1توسعه

 گذاري كاالها و خدمات را بـه  كه دولت مكلف شده قيمت را به انجام سه وظيفه مكلف كرد. اول اين ماده دولت
كه بايد فهرستي از اين كاالها و خدمات توسـط دولـت تهيـه و ضـوابط      محدود نمايد. دوم اين كاالهاي اساسي

چنانچه دولت به هـر دليـل   كه  گونه كاالها و خدمات بايد توسط دولت مشخص گردد. سوم اين تعيين قيمت اين
به قيمتي كمتر از قيمـت تعيـين شـده تكليـف كنـد دولـت موكلـف اسـت          الذكر را  فروش كاال يا خدمات فوق

ربط پرداخت نمايد، كه در در برخي مواقع ايـن پرداخـت هـا از سـوي مجـري       التفاوت آن را به دستگاه ذي مابه
 انجام نشد.

ير دولتي به صورتهاي مختلفي ديده مي شـود و در مـواردي از ايـن    در برنامه چهارم توسعه نقش تشكل هاي غ
برنامه به توانمند سازي و حمايت از تشكل هاي غير دولتـي اشـاره شـده اسـت. يكـي از جهـت گيـري هـاي         

درصدي بود، كه حتي با درآمـدهاي بـاالي نفتـي نيـز تحقـق       8اقتصادي برنامه چهارم توسعه تحقق رشد باالي 
درصد از رشد اقتصادي كشور از بخش بهره وري نهاده ها تامين شود كـه   33رر شده بود كه نيافت. همچنين مق

اين موضوع نيز محقق نشد در حالي كه اگر اين برنامه توسط مجري به طور كامل اجرايي ميشـد مـي توانسـت    
خوب مطـرح شـود    نتايج مطلوبي را براي اقتصاد ملي داشته باشد. در برنامه چهارم قرار بود كه بحث حكمراني

وظايف حاكميتي بـه دولـت واگـذار مـي      -1كه در اين خصوص، فعاليت ها بايد به سه دسته تقسيم مي شدند: 
هـاي اقتصـادي كشـور بـه      بايد فعاليـت  -2يي برخوردار است.شد، دولتي كه اندازه مناسبي دارد و از كارايي باال

قـانون اساسـي مـي توانسـت      44هاي كلي اصل بخش خصوصي واگذار مي شد كه در اين راستا ابالغ سياست 

                                                            
گذاري، به كاالها و خدمات عمومي  قيمت«) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران: 39ماده (» ج«متن بند  -1

اقتصادي، ظرف شش ماه پس از  گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اينگونه كاالها و خدمات براساس قواعد ميمحدود  و انحصاري و كاالهاي اساسي
ربط و  هاي ذي ريزي كشور و وزارتخانه بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه تصويب اين قانون با پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزارت

به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند،  الذكر را  دولت به هر دليل فروش كاال يا خدمات فوقگردد. چنانچه  وزيران تعيين مي هيأت تصويب
و يا از محل بدهي  بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد  شده مي التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف مابه

  »د.ربط به دولت تهاتر شو دستگاه ذي
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باعث حذف كلي نقش دولت در فعاليت هاي اقتصادي شود كـه ايـن امـر نيـز بـه طـور كامـل محقـق نشـد و          
سازمانهاي نظارتي نيز اقدام جامع و كاملي در خصوص ميزان اجراي مفاد قانون اجراي سياست هاي كلي اصـل  

شفاف و كاملي را منتشر نكردند و نظارت هـا عمـدتا حـول محـور      قانون اساسي، اطالعات به روز، مستند، 44
منتقـل مـي شـد و     NGOبايد فعاليت هاي سياسي و فرهنگي بـه نهادهـاي    -3واگذاري ها قرار داشت و دارد. 

دولت، حداقل به طور مستقيم در اين امور نقش محوري را بازي نمي كرد اما در عمل اين فعاليت ها دولتي تـر  
  شدند.

طور كلي جهت گيري برنامه چهارم توسعه تامين رشد اقتصادي پايدار و تعامل سازنده و فعال اقتصـادي بـا   به  
جهان  بود. گزارش هاي سازمان بازرسي و عملكرد مواد قانوني اين برنامه در خصوص موضوع قيمت گـذاري  

، توسط مجري به طور مطلوب قابليت هاي اجراييدولتي نشان مي دهد كه برنامه چهارم توسعه به رغم داشتن 

و كلـي در بخـش هـاي بعـدي      كامل اجرايي نشد. در خصوص علت عدم اجراي كامل اين برنامه به طور ويژه
) موضوع قيمت گـذاري و همچنـين مـواد قـانوني      39ماده (» ج«گزارش و بخصوص در مورد ميزان تحقق بند 

  مرتبط با امتيازات شركتهاي دولتي پرداخته خواهد شد.
  

  )1394-1389برنامه پنجم توسعه (  -2-2-5
عليرغم اينكه برنامه ريزي هاي توسعه در كشور داراي سابقه اي نسبتا زيادي است و از جمله پيشگامان تـدوين  

المللـي    اقتصـادي و جايگـاه منطقـه اي و بـين    برناهه هاي توسعه بوده است، اما در مقطع كنوني آمارهاي كـالن  
 مطلوبي برخوردار نيست.اقتصادي ايران از وضع 

يكي از مشكالتي كه برنامه هاي توسعه كشور همواره با آن مواجه بوده اند، عدم توجه كافي به شرايط حاكم بـر  
محيط برنامه ريزي در مراحل تدوين و اجراي آنها بوده است. فرآيند برنامه ريزي، اجرا و نظارت بر برنامـه هـا   

شرايط محيطي حاكم بر برنامه  هاي توسـعه  «ه به نوعي از آن به عنوان همواره در دل محيطي شكل مي گيرند ك
ريـزي مـي باشـد. هـر      مهياد مي شود. دسته دوم آسيب ها معطوف به مشكالت و نواقص فرآيند برنا» در كشور

برنامه اي با توجه به اهداف از پيش تعيين شده خود، فرآيند به خصوصي را طي مي كند. دسته سوم آسيب هـا،  
د از فرآيند تدوين و در محتواي برنامه قابل بررسي هستند. دسته چهارم آسيب ها، معطوف به حوزه اجرا مـي  بع
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باشند؛ آسيب هايي كه در واقع نشات گرفته از مراحل قبل مي باشد اما خود را در مرحله اجـرا بـه نمـايش مـي     
  1گذارند.

ي  ل عدم انطباق كامل قـوانين برنامـه  ستقرار به دليتجربه دولت هاي گذشته نشان مي دهد كه دولت ها بعد از ا 
به نظر مي رسد برنامـه پـنجم    2در حال اجرا با اولويت هايشان به طراحي و يا اصالح برنامه موجود مي پردازند.

  توسعه نيز از اين قاعده مستثني نيست و چه بسا شرايط كنوني اين مهم را الزام آور مي كند.
م برنامه چهارم توسعه تاكيد كمتري بر خصوصـي سـازي و آزاد سـازي دارد و بيشـتر     برنامه پنجم توسعه عليرغ

گرايش به سياست هاي توزيعي دارد، كما اينكـه پيگيـري و اجـراي سـليقه اي قـانون مصـوب نيـز گـواه ايـن          
نتـايج   مدعاست. اين برنامه از برنامه هاي قبلي و از جمله قانون برنامه چهارم توسعه به لحـاظ رويكـرد و اجـرا   

مطلوبي به لحاظ شاخص هاي كالن اقتصادي در پي نداشته است. به نظـر مـي رسـد در تـدوين برنامـه پـنجم       
توسعه قابليت اجرايي آن توسط مجري به طور جامع و كامل ديده نشده و مجري هم پايبندي كاملي بـه اجـراي   

هاي كلي اصـل   اجراي سياست سبت مشخصي بين قانونقانون مصوب از خود نشان نداده است. همچنين يك ن
هايي نيز با قانون اجـراي   شود و حتي در بعضي موارد مغايرت قانون اساسي و برنامه پنجم توسعه ديده نمي 44

در تنـاقض بـا    3) قانون برنامه پـنجم توسـعه  83قانون اساسي وجود دارد. متن ماده ( 44سياست هاي كلي اصل 
ن اساسي است، حال آنكه مجري بايستي در تدوين و طراحي ايـن  قانو 44قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 

توسـعه كـه    4) قانون برنامه پنجم75برنامه به چنين نكاتي توجه وافري را مبذول مي داشت. همچنين طبق ماده (
در آن قيد شده است دولت شوراي گفت و گوي بخش خصوصي و تعاوني را به منظور بررسـي و رفـع موانـع    

ل دهد كه به نظر مي رسد اين امر هر چند در اوايل محقق شد و جلسات بين بخـش دولتـي،   كسب و كار تشكي
                                                            

، دفتر مطالعات "درباره برنامه پنجم، آسيب شناسي برنامه هاي توسعه در ايران   ".گزارش هاي كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي  1
   1388، خرداد ماه 9707برنامه و بودجه، شماره مسلسل 

، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، شماره "ه، ادامه يا اصالح برنامه پنجم توسع ".گزارش هاي كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي  2
   1392، تيرماه 13082مسلسل 

به  شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي شود در راستاي تامين منابع ارزي طرحهاي سرمايه   ") قانون برنامه پنجم توسعه 83. متن ماده ( 3
دي و دارائي و بانك مركزي ، اقدام به انتشار اوراق مشاركت  وانواع صكوك اسالمي نمايند. تضمين گذاري خود ، پس از تاييد وزارت امور اقتصا

  "اصل و سود اين اوراق با شركتها و شهرداريهاي  مذكور است .
ي اقتصادي اين بخشها، به منظور تبادل نظر دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت ها ") قانون برنامه پنجم توسعه 75. متن ماده ( 4

اي بررسي و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات الزم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و اراته پيشنهادها و راهكاره
  اجرائي مناسب بين مراجع ذي ربط، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي با تركيب اعضاء زير تشكيل مي شود:

  ور اقتصادي و دارايي ( رئيس شورا )وزير ام -1
  رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  -2
  معاون برنامه ريزي و معاونت راهبردي رئسي جمهور  و... -3



٦٦ 

 

خصوصي و تعاوني برگزار مي شد اما به تدريج اين شورا با حضور كم رنگ بخش خصوصي و تعاوني به دليل 
تشـكيل  عدم توجه كافي دولت به مطالبات به حق اين بخشها اثر بخشي خود را از دسـت داد، در صـورتي كـه    

هـاي غيـر دولتـي و دولـت بـه كشـف        مستمر اين شورا مي توانست با تبادل نظر مستمر و اثر بخش بين تشكل
راهكاري اجرايي و عملياتي براي برون رفت از بحران در بخش توليد كمك كند و گامي در جهت بهبود محـيط  

  كسب وكار كشور باشد و فضا را براي ايفاي نقش اين تشكل ها فراهم كند.
) قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع قيمت گذاري پرداخته اسـت. هـر چنـد در ايـن مـاده      101ماده (» د«بند  

قانوني قيمت گذاري به كاالها و خدمات عمومي انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه اي محدود شده اسـت امـا   
ثال دخالت هاي مستقيم و غير مسـتقيم  اين ماده قانوني از ضمانت اجرايي كافي برخوردار نبوده است. به طور م

گذاري بعضي كاالهاي غيرضروري كه در بورس كاال كشف قيمت مي شوند يكي از اين نمونـه   دولت در قيمت
گذاري مـي شـوند    الهاي انحصاري كه توسط دولت قيمتهاست يا عدم پرداخت مابه التفاوت قيمت بازاري كا

  انين است. هاي عدم اجراي كامل قو نيز از ديگر نمونه
  

  ضرورت پرداختن به برنامه ريزي توسعه اي و داليل شكست آن -2-2-6
در دهه هاي پس از جنگ جهاني دوم، تالش براي توسعه اقتصادي تقريبا بي چون و چراي، مترادف با پذيرفتن 

 1980هـه  برنامه ريزي اقتصادي به عنوان مطمئن ترين و سرراست ترين راه براي پيشرفت اقتصـادي بـود. تـا د   
ميالدي قليلي از افراد در كشورهاي در حال توسعه در مورد مطلوبيت يا امكان اصالح در ساختار و اجراي يـك  

  برنامه توسعه ملي ترديد مي كردند.
اما چرا چنين شكوهي براي برنامه ريزي توسعه و چنين اعتقادي به مفيد بـودن آن پديـد آمـد؟ در در جـه اول     

ريزي ملي يك سازوكار مهم و شايد تنها سازوكار نهادي و سـازماني بـراي غلبـه بـر      چون گمان مي شد برنامه
موانع عمده توسعه و براي اطمينان يافتن ازتحقق نرخ رشد زياد و پايدار اسـت. بـراي رسـيدن بـه فرمانروايـان      

نيـاز دارنـد.    جهان (كشورهاي پيشرفته) الزم بود كه كشورهاي فقير متقاعد شوند كه به يك برنامـه جـامع ملـي   
متاسفانه سوابق برنامه ريزي با آنچه وعده داده مي شد، موافق از آب در نيامـد و حـاال رهـايي از تـوهم برنامـه      
ريزي، به وفور ديده مي شود. اما يك چارچوب جامع در سياست گذاري توسعه مي تواند نقـش ارزنـده اي در   

  1تسريع رشد و كاهش فقر داشته باشد.

                                                            
  )1391.تودارو، مايكل و اسميت، استيفن (1
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  ل منطقي براي برنامه ريزي توسعهدالي -2-2-6-1

بـه چنـد اسـتدالل بنيـادي      -به عنوان يـك ابـزار توسـعه اقتصـادي     -پذيرش زود هنگام و گسترده برنامه ريزي
  1اند، عبارت بودند از: اقتصادي و نهادي مربوط مي شد. چهار مورد از ان استدالل ها را كه پرطرفدار بوده

ر توسعه يافته در معرض كاستي هاي ساختاري و عملياتي قرار دارنـد.  بازارها در كشورهاي كمتشكست بازار: 

بازار كاالها و عوامل توليد اغلب به سازماندهي نامناسب دچار است و وجود قيمت هاي مغشوش در اكثر موارد 
بـا  به معناي واكنش مصرف كنندگان و توليد كنندگان به نشانه ها و انگيزه هايي است كه چندان ارتبـاط دقيقـي   

هزينه هاي واقعي كاالها، خدمات و منابع براي جامعه ندارند. بنابراين گفته مي شود كـه حكومـت هـا بايـد در     
منسجم ساختن بازارها و اصالح قيمت ها نقش مهمي به عهده بگيرند. همچنين گمان مي شود كه شكست بازار 

بين ارزش گذاري هاي شخصـي و اجتمـاعي   در قيمت گذاري براي عوامل توليد نيز به طور مستقيم بر نابرابري 
براي طرح هاي سرمايه گذاري مختلف دامن مي زند. بنابراين در صورت فقدان دخالت حكومـت هـا، بازارهـا    
منجر به تخصيص نامناسب منابع حال و آينده شده يا حداقل، به تخصيصي مي انجامد كه شايد مطابق بـا منـافع   

ها در بسياري از مواردي رخ مي دهد كه سياستمدران، كاغذ بازهـا و  بلند مدت جامعه نباشد. شكست حكومت 
بررسـي انگيـزه    .افراد يا گروهها در حكومت رخنه كرده، منافع شخصي خود را به منافع عمومي اولويت دهنـد 

هاي شكست حكومت كمك مي كند اصالحاتي از قبيل طراحي قانون اساسي و قوانين حكومت خدمات مـدني  
دهيم. كشورهاي در حال توسعه ظاهرا به هر دو نـوع شكسـت يعنـي شكسـت بـازار و شكسـت        را بهتر انجام

  »1980تودارو و اسميت به نقل از استيگليتز و آتكينسون،«حكومت دچار هستند. 
: كشورهاي در حال توسعه قادر به تامين هزينه اتـالف منـابع مـالي و انسـاني محـدود      تخصيص و بسيج منابع

نيستند. طـرح هـاي سـرمايه گـذاري بايـد نـه صـرفا         -آنها به سرمايه گذاري هاي مولد و معطوف كردن -خود
بلكه همچنين بر مبناي شرايطي كلـي   -در نسبت هاي صنعتي سرمايه به بازده -براساس تحليل بهره وري جزئي

شـوند.   يك برنامه توسعه و در نظر گرفتن صرفه هاي بيروني، تبعات غير مستقيم و اهداف بلند مـدت طراحـي  
كارگران ماهر بايد در مشاغلي استخدام شوند كه بهتر از همـه بـا شـرايط ايشـان سـازگار اسـت. برنامـه ريـزي         
اقتصادي را مي توان با شناسايي موانع خاص و با انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري و هماهنگ سـازي آنهـا بـا    

بهبود داد. در عـوض گروهـي    -ختصاص يابدبه نحوي كه اين عوامل كمياب توليد به كارآمدترين كاربرد ا -هم

                                                            
  . همان1
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هم معتقدند حتي بازارهاي رقابت مند منجر به سرمايه گذاري كمتر شده و آن سرمايه گـذاري هـا را بـه حـوزه     
  ) هدايت مي كنند.جتماعي ناكافي (مثال كاالهاي مصرفي براي اغنياهايي با اولويت هاي ا

بيان تفصيلي اهـداف اجتمـاعي و اقتصـادي بـه شـكل يـك       اغلب فرض مي شود كه اثر ذهني يا روانشناختي: 

يك كشور بگذارد. اين كار  -اما پراكنده -برنامه توسعه مي تواند اثر ذهني يا روانشناختي بر جمعيت هاي متنوع
البته ممكن است در به ميدان آوردن مردم به نفع حكومت در يك مبارزه ملي براي حذف فقر، بي سوادي، و يـا  

  تقويت قدرت ملي به كار آيد.  بيماري، يا 
تدوين برنامه هاي توسعه اغلب يك شرط ضروري براي دريافت كمك هاي خـارجي دوجانبـه    كمك خارجي:

و چند جانبه خارجي است. حكومت ها اگر يك فهرست از طرح ها تهيه كننـد، بهتـر مـي تواننـد كمـك هـاي       
وان خارجي را جذب كرده، كمك كننده ها را به اعطاي پول ترغيب كنند، زيرا معلوم مـي شـو آن پولهـا بـه عنـ     

  مولف هاي يك برنامه عملياتي حساب شده و منسجم به كار خواهد رفت.

  
  داليل شكست برنامه ها  -2-2-6-2

فاصله بين مزاياي نظري برنامه ريزي و نتايج آن در اكثر كشورهاي در حـال توسـعه، بسـيار زيـاد بـوده اسـت.       
است. سياست هاي برنامـه گـذاري در    شكاف بين حرف ها و واقعيت هاي اقتصادي حتي بيشتر از اين نيز بوده

كشورهاي كمتر توسعه يافته، هر چند قرار بوده كه به حذف فقر، كاهش نابرابري و كاهش بيكاري بينجامـد، در  
  1واقع بدون ترديد به تداوم آن مشكالت دامن زده است. اين شكست ها عمدتا به داليل زير بوده است:

  كاستي در برنامه ها و اجراي آنها
 ه هاي ناكافي و نامطمئنداد

 آشفتگي بيروني و دروني پيش بيني نشده اقتصادي

 ضعف هاي نهادي

  فقدان اراده سياسي
  
  
 

                                                            
  همان 1



٦٩ 

 

 فرهنگي و ضرورت هاي اقتصادي به منظور تحقق نظام بازار -پيش شرط هاي اجتماعي  -2-2-6-3

يك نظام بازار كارامد، به پيش شرط هاي ويژه اجتماعي، نهـادي، حقـوقي و فرهنگـي نيـاز دارد كـه اغلـب در       
كشورهاي در حال توسعه وجود ندارد. تقلب، فساد، انحصار در عرضه، نمي توانـد يـك شـبه توسـط نظريـات      

را بـراي كـاركرد مـوثر     شـرط نهـادي و فرهنگـي    14نئوكالسيكي ناپديد شود. ناثان كيفيتز و رابـرت دورفمـن   
هـا   خواهيم كرد. برخـي از ايـن پـيش شـرط    بازارهاي خصوصي بر شمرده اند كه درادامه به برخي از آنها اشاره 

 عبارتند از:

قانون و نظم ( ضمانت اجراي قراردادها)  - 2اعتماد ( به بانك ها، شركت هاي بيمه، توليد كنندگان و غيره)  -1
 -5) دن محيط كار ايمن و شرايط پاك تربراي فراهم كررقابت در كنار همكاري ( -4يي ها امنيت فرد و دارا -3

شكل هاي كارآمد رقابـت كـه    -7صداقت حكومت  -6) تقسيم مسوليت ها و توزيع قدرت (قوه قضاييه مستقل
 -8) آزادي تبادل اطالعـات (در كنـار حفاظـت از حـريم خصوصـي      -8نه است در تقابل با سلطه انحصارگرايا

  ردش اطالعات بدون محدويت و جانبداري و...گ
اقـدام حقـوقي و    11با توجه به وجود اين پيش شرط هاي نهادي و فرهنگي، يك نظام بازار كارآمد، حداقل بـه  

  اقتصادي براي تسهيل در عملكرد بازار نياز دارد كه برخي از آنها عبارتند از:
  العمل هايي براي استقرار حقوق مالكيت و انتقال آنهاحقوق مالكيني كه آشكارا مشخص شده باشند؛ دستور -1
  قوانين تجاري و دادگاههايي براي ضمانت اجراي آنها، به ويژه قوانين قراردادها و ورشكستگي -2
بـه صـدور    -بـدون نيـاز   -آزادي استقرار كسب و كار در همه بخش ها جز آنهـايي بـا آثـار بيرونـي عمـده      -3

براي پرداختن به تجارت و كسب وكار و دستيابي به مناصب حكومتي (فرصـت  مجوزهاي اضافي؛ آزادي مشابه 
  برابر براي حكومت كردن)

  نظام بانكي)مئن و كارآمد براي انتقال وجوه (پول داخلي با ثبات و يك نظام مط  -4
تدارك اطالعات كافي در هر بازار درباره خصايص محصوالت عرضه شده و وضعيت عرضه و تقاضا بـراي   -5
  ر دو دسته ي خريداران و فروشندگانه
  ابزارهايي براي اجراي سياست هاي تثبيت كننده پولي و مالي -6
  ) و تدراك كاالهاي عمومي  مديريت عمومي آثار بيروني (در هر دو حالت مفيد يا مضر بودن -7

  و...
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، خصوصـي سـازي   واضح است كه اصالحات بازار شامل مواردي بسيار بيشتر از صرفا حذف اختالالت قيمتـي 
  1شركت هاي دولتي و اعالم قيمت هاي بازار است.

به طور كلي كشورهاي در حال توسعه قادر نيستند تا حدي كه كشورهاي صنعتي در مراحل اوليه توسعه با بازار 
اكثـر  تكيه كردند، از آن سازوكار استفاده كنند. شايد مهمترين دليل اين امر، ويژگي ناقص بودن شديد بازارها در 

كشورهاي در حال توسعه باشد. يكي از اين كاستي ها فقدان اطالعات و وجود عدم اطمينان در كار اكثـر توليـد     
كنند گان و مصرف كنندگان است. كاستي مهم ديگر در اكثركشورهاي در حال توسـعه يـا كمتـر توسـعه يافتـه،      

ي ارزش اجتمـاعي فـراوان باشـند كـه در     حضور آثار بيروني هنگفت است. ممكن است بسياري از كاالهـا دارا 
قيمت بازاري آنها نمود پيدا نكند. حتي اگر بازار در تخصيص منابع حاضر نسبتا كارآمد عمل كند، حكومت هـا  
باز هم بايد براي تخصيص بهينه منابع تالش كنند. تشكيل سرمايه يكي از ضرورت هاي اساسـي بـراي توسـعه    

ر مراحل اوليه توسعه خيلي كم هستند و به همين دليل حكومت هـا بـا   اقتصاد است. پس اندازهاي خصوصي د
سياست هاي پولي و مالي خود بايد نقش عمده در انباشت سرمايه ايفا كنند. سرمايه گذاري در زيرساخت ها در 
مراحل اوليه توسعه نقش خطيري دارد زيرا چارچوبي براي سرمايه گذاري بعدي توسط هر دو بخش خصوصي 

مي فراهم مي كند. دغدغه مهم ديگر در بحث درباره بازار در مقايسه با برنامـه ريـزي، همـان موضـوع     و و عمو
توزيع درآمد است. كشورهاي در حال توسعه قادر هستند بـراي تسـريع توسـعه اقتصـادي خـود، بـه درجـات        

ند اتكـاي بيشـتر بـه    مختلف از بازار تكيه كنند. ظاهرا كشورهاي كم درآمد در مراحل اوليه توسعه مجبـور هسـت  
برنامه ريزي را ادامه دهند، زيرا پيش شرط هاي نهادي و فرهنگي براي يك نظام اقتصاد بازار، به خـوبي فـراهم   

  2نبوده، و در آينده تغييرات ساختاري عمده اي در انتظار آنهاست.
ش شـرط هـاي   مباحث مطرح شده در اين  قسمت نشان مي دهد كه موارد پيش گفته و ضرورت هاي تحقق پي

يك نظام بازار در اقتصاد ايران اساسا به طور نسبي وجود ندارد. مي توان به بررسي تك تك پـيش شـرط هـاي    
ذكر شده در سطور فوق نشت (كما اينكه در طول اين پژوهش با بررسي موارد مصداقي به اين موضوع پرداخته 

قانون اساسي به طور كلي و به طور ويژه  44شده است) و مشاهده كرد كه قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
مواد قانوني مورد نظر اين پژوهش كه يك اقدام قانوني در جهت گذار به يـك نظـام بـازار و در جهـت تـوازن      
بخشي بين فعاليت هاي اقتصادي بخش هاي دولتي و تشكل هاي غير دولتي مي باشد، چـرا اثـرات خـود را در    

ين قانون انتظار مي رفت نشان نداده است؟ گفته شد كه نظام بازار به يك نهاد اقتصاد ملي آن طور كه از اجراي ا
                                                            

  . همان 1
  .همان 2
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نظارتي مستقل و داراي قدرت اجرايي كافي، شفافيت در تبادل اطالعات، ضمانت اجـراي قراردادهـا و قـوانين،    
سط فعاالن آزادي استقرار كسب وكار به جز در موارد خاص، يك محيط اقتصادي با ثبات و قابل برنامه ريزي تو

بخشهاي مختلف اقتصادي و... نياز دارد كه به نظر نمي رسد موارد گفته شده در مورد پيش شـرط هـاي تحقـق    
يك نظام بازار به طور كامل در اقتصاد ايران محقق شده باشد. بنابراين ابتدا الزم است بسترهاي قانوني، حقـوقي  

و در يك فضاي باثبـات اقتصـادي قـانون مـذكور را      و قضايي و اجرايي موجود اصالح، تقويت و كارآمد شوند
  .عملياتي كرد
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  گيري جمع بندي و نتيجه
هـا و   هاي اول و دوم توسعه بيشتر اقدامات در راسـتاي شـفاف كـردن هزينـه     همانطوري كه عنوان شد در برنامه

دولتي قـرار داشـت و    اقداماتي بود كه باعث قيمتگذاري و شفاف كردن امتيازاتي مي شد كه در اختيار شركتهاي
سازي كمتر مدنظر قرار گرفت. در اين  بحث كاهش امتيازات و دخالت دولت در قيمتگذاري در مقايسه با شفاف

رابطه قانون گذار در بندهايي به مباحث قيمت كذاري و رقابتي كردن فضاي اقتصادي پرداخت، اما به دليل اينكه 
) توسعه بايستي به بازسازي زير سـاخت هـاي اقتصـادي    برنامه اول به ويژهدولت ها در برنامه هاي اول و دوم (

كشور و خرابي هاي پس از جنگ مي پرداختند، طبيعي بـود كـه دولـت در قيمـت گـذاري كاالهـا و خـدمات        
ضروري و غيرضروري دخالت كند و يك سري امتيازات و معافيت هاي خاص به شـركتهاي دولتـي بدهـد. در    

سعه بعضا سياست هاي غير علمي و نامناسب پـولي ( در بانـك مركـزي ) و سياسـت     طول برنامه اول و دوم تو
هاي خصوصي سازي كه همه گير نبودند، انجام شد. در اين خصوص يكي از اهداف  كلـي برنامـه اول توسـعه    
بازسازي و نوسازي ظرفيتهاي توليدي، زير بنايي و مراكـز خسـارت ديـده در طـول جنـگ تحميلـي بـود و در        

كلي برنامه اول توسعه به موضوع تعادل بخشي بين بخشهاي دولتي، خصوصي و تعاوني په طور جدي  هدفهاي
و با سازوكار اجرايي دقيق و مشخص پرداخته نشد. برخالف برنامه اول توسعه در برنامـه دوم و هـدفهاي كلـي    

ت عامه مردم در فعاليت اين برنامه به موضوعاتي از جمله تعادل بخشي بين بخشهاي مختلف اقتصادي و مشارك
گـذار در برنامـه دوم توسـعه بـرخالف      هاي اقتصادي پرداخته شد. اين رويكردها نشان از اين داشت كـه قـانون  

ها به وسيله سازوكار بـازار   برنامه اول، به موضوع رقابتي كردن فضاي اقتصاد ملي و به تبع آن برونزا كردن قيمت
  جهت گيري و تمايل داشته است.

برنامه سوم توسعه اصالحات ساختاري شروع شد و در جهت اصالح ساختار قيمت هـا و آزاد سـازي   در طول 
ها اقداماتي انجام گرفت، هر چند كه از سرعت اجرايي كافي برخوردار نبود و اصالحات بعضا كُند انجـام   قميت

تقويت شد و به همين مي شد. در برنامه سوم توسعه تعادل بخشي بين بخشهاي مختلف اقتصادي پيش از پيش 
منظور با تاسيس بورس كاال در اين دوره با هدف كشف قيمتهاي صحيح گامي در جهت كاهش قيمـت گـذاري   

گـذاري پرداختـه انـد و     قيمـت ) و.. بـه موضـوعات   36)، (5دولتي برداشته شد. همچنين در اين برنامـه مـواد (  
به تبع آن كاهش امتيازات شركتهاي دولتي را گذار موضوع واگذاري شركتهاي دولتي و خصوصي سازي و  قانون

  طرح و تا حدودي نيز به مرحله اجرا در آورد.  
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برنامه چهارم توسعه عليرغم داشتن ظرفيت هاي اجرايي مطلوب، توسط مجري به طرق مختلف تغيير داده شـد  
 1384سالهاي (سـال   به نوعي كه اين برنامه نتوانست به اهداف كمي و كيفي از پيش تعيين شده خود برسد. در

) قـانون برنامـه چهـارم    4به بعد) پس از تدوين اين برنامه موضوعاتي همچون طرح ثبيت قيمتها، حـذف مـاده (  
هاي گوناگون از آن و... اجرا شد و برنامـه چهـارم توسـعه از مسـير قـانوني و اجرايـي خـود         ، اصالحيه1توسعه

  د.اي به مرحله ي اجرا گذاشته ش منحرف و بصورت سليقه
) قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع كاهش قيمت گذاري دولتي پرداخته است كـه  101ماده (» د«هنچنين بند  

در مقام عمل، عدم دخالت دولت در قيمت گذاري كاالهاي غيـر ضـروري بـه طـور كامـل تحقـق نيافـت و در        
  هايي در سازوكار قيمتها صورت گرفت. مقاطعي دخالت

رداخته شد كه به طور كلي داليل منطقي براي برنامه ريزي توسعه و علت شكست اين همچنين به اين موضوع پ
برنامه با توجه به اينكه مصداق هاي موارد پيش گفته در مورد اقتصاد ايران نيز نسـبتا صـادق اسـت، چـه بـوده      

ع، اثـر ذهنـي   است؟ عنوان شد كه برنامه هاي توسعه اي به داليلي از جمله شكست بازار، تخصيص و بسيج مناب
و رواشناختي و در نهايت كمك خارجي تدوين مي شوند. بيان شده كه اكثر برنامـه ريـزي هـاي توسـعه اي بـا      
شكست مواجه شده اند و علت اين شكست ها نيز به علت كاستي در برنامه ها و اجراي آنها، داده هاي ناكـافي  

ن قسمت با طرح اين مطالب كلي هدف ايـن بـود كـه    و نامطمئن، ضعف هاي نهادي و... بوده اند. بنابراين در اي
بررسي شود آيا موارد پيش گفته در مورد اقتصاد ايران صادق است؟  نتايج نشان مي دهد كه داليل ذكر شده در 
سطور فوق در مورد اقتصاد ايران و در طي سالهايي كه كشور داراي برنامه هـاي توسـعه اي و اسـناد باالدسـتي     

 44در كليت و مصاديق صادق است. به عنوان مثال در اجراي قانون سياست هاي كلي اصـل  بوده به طور نسبي 
) قـانون برنامـه   101) قانون مذكور و بند (د) ماده (90) و ( 8قانون اساسي به طور كلي و به طور خاص مواد  (

العـات در مـورد   پنجم توسعه و حتي كليت اين قانون ( برنامه پنجم توسـعه )، مشـكالتي از جملـه كمبـود اط    
هاي ناكافي، فقدان اراده سياسي و نگاه سـليقه اي بـه اجـراي     سازي عملكرد تك تك مواد قوانين ذكر شده، نهاد

در نهايت پيش شرط هاي تحقـق يـك   . اي و ... را دارا بوده اند هاي توسعه نين، اجراي ناقص قوانين و برنامهقوا
  پيش شرط ها در اقتصاد ايران به طور كامل محقق نشده اند.نظام بازار عنوان شد و ذكر شد كه اساسا اين 

                                                            
برقراري هرگونه تخفيف، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات ( اعم ازمستقيم و يا غير مستقيم )  ") قانون برنامه چهارم توسعه 4. متن كامل ماده ( 1

) اين 160و حقوق ورودي عالوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده (
  "قانون طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي باشد.
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درمجموع اين برنامه ها داراي مشكالتي از جمله عدم اجراي كامل مفاد قانوني اين برنامه ها، فقـدان اطالعـات   
شفاف از عملكرد برنامه ها، داده هاي ناكافي و نامطمئن اقتصادي به ويژه در سالهاي اخير، ضعف هاي نهادي و 

ارتي، سياست زدگي و برخورد سليقه اي در اجراي اين برنامه ها و... دارا بوده اند. الزم بـه ذكـر اسـت ايـن     نظ
هـايي از زمـان بـه ويـژه در      برنامه ها بوده اند امـا در برهـه   تا كنون و در طول همه اين 1368مشكالت از سال 

ساله و بـا وجـود    20ك شدن به افق چشم اندازاند، در حالي كه انتظار مي رفت با نزدي سالهاي اخير تشديد شده
قانون اساسي اصالحات ساختاري اقتصاد ملي در مسـير صـحيح تـري     44قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 

گرفت، اما شاخص هاي خرد و كالن اقتصادي ايران به خوبي تصديق كننـده ي ايـن مطلـب اسـت كـه       قرار مي
  درستي را نپيموده است. اصالحات ساختاري و زير بنايي كشور مسير

نتيجه اي كه از مباحث مطرح شده در اين قسمت مي توان گرفت اين است كه اگرچـه اقتصـاد ايـران در طـول     
به تدوين اين برنامه ها  حتي قبل از آن)  وتا كنون  1368عه اي بوده (از سال كه داراي برنامه هاي توسي سالهاي

يك علمي در اين زمينه بهره جسته است، اما در عرصه و مقام عمل همت گماشته است و از مباني نظري و تئور
نتوانسته است آن طور كه بايد و شايد اقتصاد ملي را به جايگاه مطلوب و شايسته و رسيدن هر چه سريع تر بـه  

ساله نزديك تر كند. يكي به آزاد سازي قيمت ها و رقابتي تر كردن فضاي اقتصـادي   20اهداف سند چشم انداز 
شور انديشه و ديگري طرح تثبيت قيمتها را كه درست در نقطه مقابل ديـدگاه قبلـي قـرار دارد را دنبـال كـرده      ك

قانون اساسي، در قـانون بودجـه    44سال از قانون اجراي سياست هاي كلي اصل  5است. و يا با گذشت حدود 
  اي افزايش يافته است. سابقه بودجه شركتهاي دولتي به طور بي 1392سال 

هـزار ميليـارد    485تريليـون و   360هـزارو   2به عبارت دقيق تر مصارف بودجه عمومي در اين قانون ( با رقم  
ميليـارد ريـالي ايـن     382تريليـون و   104هزار و  2) افزايش يافته است. همچنين منابع و مصارف عمومي ريال

ت هـاي دولتـي، بانـك هـا و     درصـدي داشـته اسـت. بودجـه شـرك      45,9قانون نسبت به سال گذشته، افزايش 
ميليـارد ريـال    936هـزار و   375ميليـون و   5درصدي به رقـم   27,2موسسات انتفاعي وابسته به دولت با رشد 

قانون اساسي و لـزوم كـاهش حجـم دولـت در      44رسيده و اين برخالف قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
نيز با اين افزايش بودجه ها بـه نـوعي افـزايش پيـدا      اقتصاد ملي است. با اين توصيف امتيازات شركتهاي دولتي

  خواهد كرد.
يك هم گرايي و فهم مشترك از مبـاني  به نظر مي رسد تا زماني كه نهادهاي سياست گذار در زمينه اقتصاد به  

اند، شاهد اين تناقضات اجرايي و قانوني خواهيم بود و با تغيير قوه مجريه و ركن اجرايي  نظري توسعه نرسيده
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كشور، سند باالدستي نيز تغيير خواهد كرد و كشور دوباره در مسير آزمون و خطا قرار خواهد گرفت. البتـه الزم  
تئوريك توسعه الزامـا بـه    به ذكر است كه داشتن يك هم گرايي و رسيدن به يك اجماع نظر از مباحث نظري و

معناي آن نيست كه روش رسيدن به هدف از پيش تعيين شده نيز يكسان باشد. به بيان ديگر در رسيدن به نقطـه  
تعادل مي توان روش هاي مختلفي را اتخاذ كرد اما در اجراي روشهاي مختلف بايستي هدف اصلي را مـد نظـر   

    قرار داد.
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قانون اساسي و قانون برنامه پنجم توسعه در رابطه با  44اي كلي اصل ه احكام قانون اجراي سياست -2-3
  هاي دولتي گذاري دولتي و امتيازات شركت كاهش قيمت
گذاري كاالها و خـدمات توسـط دولـت و امتيـازات      ترين اقدامات كشور براي محدود كردن قيمت از جمله مهم

و قـانون   1387قـانون اساسـي مصـوب     44اصـل   1هاي كلي توان به قانون اجراي سياستهاي دولتي مي شركت
) قـانون اجـراي   90) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (101اشاره كرد.  ماده ( 1389برنامه پنجم توسعه مصوب 

) قانون اجراي 8گذاري دولتي و ماده ( قانون اساسي به صورت ويژه محدوديت قيمت 44هاي كلي اصل  سياست
  كنند.   گيري مي هاي دولتي را پي ون اساسي محدود كردن امتيازات شركتقان 44هاي كلي اصل  سياست

هاي رسمي دولت جهت كاهش اين نوع دخالـت   ترين اقدامات و تالش تصويب و اجراي اين مواد از جمله مهم
قانون اساسي در راستاي رفـع تبعـيض    44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8دولت در اقتصاد است. ماده (

هاي دولتـي بـا فعاليـت اقتصـادي      دارد كه هر امتيازي كه براي بنگاه هاي دولتي و خصوصي مقرر مي ركتبين ش
) اين قانون وجود دارد، بايد عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليـت اقتصـادي مشـابه در    2گروه يك و دو ماده (

هاي كلـي اصـل    قانون اجراي سياست )90غيردولتي درنظر گرفته شود. ماده ( بخش خصوصي، تعاوني و عمومي
گذاري پيش  در قيمت  هاي بر دولت در جهت كاهش دخالت قانون اساسي سعي بر آن دارد كه با ايجاد هزينه 44

هـاي تصـويب شـده در مـورد محـدود كـردن        ) قانون برنامه پنجم توسعه كه تجربه انواع قـانون 101رود. ماده (

                                                            
قانون اساسي شروع كرد. نتيجه  44هاي كلي اصل  مطالعات و اقدامات خود را براي تدوين سياست 1377مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال  -1

 1385و  1384هاي  قانون اساسي به رهبري تقديم شد و ايشان آن را به سران قوا در سال 44هاي كلي اصل  ها در پنج بند در قالب سياست اين تالش
  :قانون اساسي، ابالغيه از طرف رهبري داراي محورهاي زير بود 44اصل   هاي كلي سياستابالغ كردند. 

 شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي. -

  ور تأمين عدالت اجتماعي.منظ گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به -
  وري منابع مادي و انساني و فناوري. هاي اقتصادي و بهره ارتقاي كارايي بنگاه -
  پذيري در اقتصاد ملي. افزايش رقابت -
  هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي. افزايش سهم بخش -
  هاي اقتصادي. كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت -
  ش سطح عمومي اشتغال.افزاي -
  گذاري و بهبود درآمد خانوارها. انداز و سرمايه تشويق اقشار مردم به پس -

هاي  ها و بنگاه هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و واگذاري فعاليت اليحه قانوني اجراي سياست«ها  قوه مجريه نيز در راستاي اين سياست
اي تشكيل  تقديم مجلس شوراي اسالمي كرد و مجلس با توجه به اهميت موضوع كميسيون ويژه 1386را در ارديبهشت » دولتي به بخش خصوصي

بر  داد. اين اليحه پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي براي تبديل به قانون به شوراي نگهبان قانون اساسي فرستاده شد. اين شورا اصالحاتي را
به تصويب مجمع رسيد  1387خرداد  25به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد و در تاريخ  مصوبه مجلس وارد دانست و در نهايت اين مصوبه

  به دولت ابالغ شد.  31/4/1387و قانون تصويب شده در تاريخ 
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به اين موضـوع   44) قانون اصل 90تر نسبت به ماده ( يافته اي تكامل شيوه گذاري دولتي را در خود دارد به قيمت
  پردازد هر چند كه در اين قانون نيز موارد مبهمي وجود دارد. مي
  

  قانون اساسي 44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90ماده ( -2-3-1
) 39ماده (» ج«مده، در مقايسه با بند قانون اساسي آ 44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90چه در ماده ( آن

» ج«از جـزء  » ج«قانون برنامه چهارم توسعه از لحاظ دامنه شمول بسيار محدودتر است. به اين شكل كه در بند 
هاي غيردولتي از طريـق واگـذاري    هاي كلي توسعه بخش قانون اساسي يعني سياست 44هاي كلي اصل  سياست
هاي مشـمول واگـذاري    جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت«ده است كه هاي دولتي آم ها و بنگاه فعاليت

گذاري محصوالت و مديريت مناسـب براسـاس قـانون تجـارت انجـام       اصالحات الزم درخصوص بازار، قيمت
هايي صادق اسـت كـه    گذاري فقط براي آن دسته از شركت بنابراين حكم اين سند باالدستي درباره قيمت» گردد.

هـاي دولتـي كـه مشـمول      ري هستند. از اين جهت دامنه شمول آن محدود بوده و ديگـر شـركت  مشمول واگذا
گـذاري   بر قيمت عالوه در اين حكم عالوه واگذاري نيستند تحت شرايط قبل به فعاليت خود ادامه خواهند داد. به

گـذاري   ا موضوع قيمتارتباط ب ها پرداخته شده كه بي به موارد ديگري چون بازار و مديريت مناسب اين شركت
  نيستند.

چنانچـه دولـت   «قانون اساسي به اين شكل آورده شد:  44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90حكم ماده (
هاي بخش غيردولتـي را بـه    هاي مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه هردليل قيمت فروش كاالها يا خدمات بنگاه به

التفاوت قيمـت تكليفـي و هزينـه تمـام شـده را       ولت مكلف است مابهقيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، د
ها بـه سـازمان امـور     تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه

مـت  شود اين است كه دولت اگـر قي  چه در نگاه نخست به اين ماده به از آن برداشت مي آن» مالياتي كسر نمايد.
التفـاوت آن را جبـران    هاي مذكور به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند بايـد مابـه   كاال و خدمتي را در بنگاه

  نمايد. اما اين امر تنها صورت موضوع است.
طـور ضـمني، نـه     ) به90كه ماده ( دهد. نخست اين دست مي تر به محتواي اين ماده چند نكته مهم را به نگاه دقيق
شناسـد   رسميت مي هاي مشمول واگذاري به ت دولت را در تعيين قيمت كاالها و خدمات توليدي بنگاهتنها دخال

دهـد. حـال    هاي غيردولتي نيز تسري مـي  بلكه اين امر را در صورت نياز به كاالها و خدمات توليدي ساير بنگاه
هايي كه اين قانون از آن الهـام    و سياست 44هاي كلي اصل  كه آنچه از عنوان و محتواي قانون اجراي سياست آن
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گذاري كاالها و خدمات محدود گردد. تنها مجـازاتي   آيد اين است كه در اين قانون بايد قيمت گرفته است برمي
گذاري در اين ماده وجود دارد ايـن اسـت كـه اگـر      كه در اين قانون براي محدود كردن دخالت دولت در قيمت

التفاوت آن را پرداخت نمايد و اگر اين قيمت تكليفي بيشتر  ده باشد بايد مابهش قيمت تكليفي كمتر از قيمت تمام
شده باشد هيچ تضميني براي جلوگيري از اين نوع دخالت دولت در اقتصاد وجود ندارد.  و يا برابر با قيمت تمام

مـذكور دانسـته اسـت و     التفـاوت  شده كاالها و خدمات را مالك جبران مابه تمام كه اين ماده هزينه نكته ديگر اين
  تواند در برخي موارد به زيان و يا سود بنگـاه  قيمت بازاري آن كاال و خدمت را مبنا قرار نداده است. اين امر مي

شده بنگاه است بنگاه از اين تعيين قيمـت متضـرر و    توليدي تمام شود. زماني كه قيمت بازار بيش از قيمت تمام
  شود. يمت بازار است بنگاه از اين قيمت منتفع ميشده بيشتر از ق زماني قيمت تمام

قانون اساسي بـا محتـواي حكـم مشـابه      44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90بنابراين اگر محتواي ماده (
) قانون برنام چهـارم توسـعه مقايسـه    39ماده (» ج«قانون اساسي و نيز بند  44هاي كلي اصل  موجود در سياست

هاي كلـي   با حكم مشابه در سياست 44صل ) قانون اجراي ا90توان به نتايج زير رسيد. زماني كه ماده ( گردد مي
كـه در حكـم موجـود در     گردد. نخست اين ها مشخص مي مقايسه شود دو تفاوت اصلي موجود بين آن 44اصل 

) آماده است 90چه در ماده ( شود ولي آن هاي مشمول واگذاري مي فقط شامل شركت 44هاي كلي اصل  سياست
مقـرر   44هاي كلـي اصـل    كه در سياست گيرد. ديگر اين تي را نيز دربرميهاي غيردول ها بنگاه بر اين شركت عالوه

گذاري توسط بازار است  گذاري محصوالت مطابق قانون تجارت انجام شود كه محتواي آن قيمت شده كه قيمت
ن بـر آن در جبـرا   تواند توسط بازار انجام بگيرد و هم توسط دولت و عالوه ) تعيين قيمت هم مي90اما در ماده (

  گيرد.   شده مبنا قرار مي شده قيمت تمام زيان ناشي از قيمت تعيين
تـوان محـدود شـدن دولـت در      مـي  44هـاي كلـي اصـل     كه از محتواي حكم موجود در سياسـت  در نهايت اين

جز پرداخت  گذاري به ) محدوديتي براي دولت در قيمت90ها را ديد، ولي در ماده ( گذاريمحصوالت بنگاه قيمت
بـا بنـد    44) قانون اجـراي اصـل   90شود. زماني كه ماده ( ها است ديده نمي فاوت كه از حقوق مسلم بنگاهالت مابه

توان به چند نكته مهم رسيد. اول  گيرند مي ) قانون برنامه چهارم در مقام مقايسه با يكديگر قرار مي39ماده (» ج«
كند ولـي   قط به كاالها و خدمات اساسي محدود ميگذاري دولتي را ف ) قانون برنامه چهارم قيمت39كه ماده ( اين

گذاري دولتي را به گروه خاصي از محصوالت توليدي  قيمت 44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90ماده (
طور ضمني اين اجازه را دارد  كند و دولت به هاي غيردولتي محدود نمي هاي مشمول واگذاري و ساير بنگاه بنگاه

گذاري تنها بـه چنـد مـورد خـاص      را تعيين نمايد. بنابراين در قانون برنامه چهارم قيمت كه قيمت هر محصولي
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نوعي برداشته شده و محدوديت ديگري اعمال شده است. موضـوع   به 44محدود شده است ولي در قانون اصل 
تمايزي بـين دولتـي    ديگري كه بايد در اين مورد به آن اشاره كرد اين است كه در اين بند از قانون برنامه چهارم

) قانون اجـراي  90هاي توليد كننده محصوالت مزبور وجود ندارد ولي دامنه شمول ماده ( يا غيردولتي بودن بنگاه
هـاي دولتـي از    شود و بنگاه هاي غيردولتي محدود مي هاي دولتي مشمول واگذاري و بنگاه فقط به بنگاه 44اصل 

  دايره شمول اين قانون خارج هستند.  
) قانون برنامه چهارم آمده است كه چنانچه دولت قيمت كاالها و خـدمات اساسـي را   39ماده (» ج«دامه بند در ا

 "شـده  قيمـت تعيـين  "التفاوت آن را بپردازد و در آن  تكليف كند بايد مابه "قيمت تعيين شده"به قيمتي كمتر از 
بر  گيرد و عالوه دو قيمت توسط دولت قرار مي التفاوت قرار گرفته است يعني در اين قانون هر مبناي جبران مابه
شده توسـط   گردد نتيجه اين كه زماني كه دولت از قيمت تعيين مشخص نمي "شده قيمت تعيين"آن مبناي تعيين 

) قـانون  90شده كاال، ولي در مـاده (  خودش تخطي كند ملزن به جبران است نه از قيمت بازار و يا از قيمت تمام
نوعي برطرف شده گشته  گونه ديگري مطرح شده و مشكل موجود به مسئله به 44لي اصل هاي ك اجراي سياست

شده كاال آن هم  ) تنها اگر دولت قيمت كااليي را به قيمتي كمتر از قيمت تمام90است، به اين شكل كه در ماده (
دازد بنابراين در اينجا قيمـت  التفاوت آن را بپر هاي مشمول واگذاري و يا غيردولتي تكليف كند بايد مابه در بنگاه

گيرد نه قيمت تعيين شده از سمت دولت كه مبنـاي تعيـين آن نيـز مشـخص      شده كاال مبناي جبران قرار مي تمام
  نيست. 

التفاوت قيمت تكليفي در هر دو قـانون   نكته ديگري كه در هر دو قانون مشهود است اين است كه از جبران مابه
) 90ها اين اسـت كـه مـاده (    ولت در تعيين قيمت استفاده شده است. نتيجه اين مقايسهمثابه عاملي بازدارنده د به

با وجود تمام مزايايي كه دارد داراي يك نقص است و آن اين است كـه   44هاي كلي اصل  قانون اجراي سياست
لتفـاوت  ا گذاري تمامي كاالها و خدمات صادر نموده هر چنـد كـه پرداخـت مابـه     جوازي براي دولت در قيمت

  تواند عاملي بازدارنده در انجام كار باشد.   مي
ذكر شود اين است كه ايـن مـاده در    44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90اي كه بايد در مورد ماده ( نكته

قـانون اساسـي    44هـاي كلـي اصـل     ابتدا به پيشنهاد نمايندگان به صورت ماده الحاقي به قانون اجراي سياسـت 
هرگونه قيمتگذاري دولتي محصوالت توليدي بنگاههـاي مشـمول   "به اين صورت تنظيم شده بود:  افزوده شد و

  واگذاري و ساير بنگاههاي بخش غير دولتي ممنوع است.
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الذكر را به قيمتـي كمتـر از هزينـه تمـام      چنانچه دولت به هردليل فروش كاال يا خدمات بنگاههاي فوق -تبصره
التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبـارات   ت مابهشده تكليف كند، دولت مكلف اس

امـا   "و منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امـور ماليـاتي كسـر نمايـد.    
  1شد. گفته تصويب نهايي صدر اين ماده پس از اعاده از شوراي نگهبان حذف شد و ماده به صورتي پيش

  
  ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه101ماده ( -2-3-2

هاي مهـم در جهـت محـدود كـردن      ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از ديگر گام101ماده (» د«تصويب بند 
توانـد بـه منظـور تنظـيم      گذاري كاالها و خدمات است. اين بند مقرر داشته است كه دولت مـي  دولت در قيمت

با "سازي فرآيند توزيع كاال و خدمات:  وري شبكه توزيع و شفاف ر، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهرهمناسب بازا
گـذاري را بـه كاالهـا و     ) قـانون اساسـي قيمـت   44و چهارم (  هاي كلي اصل چهل رعايت قانون اجراي سياست

  اي و ضروري محدود نمايد. خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه
دولت مكلف است ضوابط تعيين كاالهاي اساسي، انحصـاري و خـدمات عمـومي و نيـز فهرسـت و       -1ه تبصر

ضوابط تعيين قيمت اين كاالها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب ايـن قـانون، بـا پيشـنهاد كـارگروهي      
  قتصاد برساند.ربط به تصويب شوراي ا هاي ذي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه

در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كاال يا خـدمات كمتـر از قيمـت عادلـه روز تكليـف شـود،        -2تبصره 
التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محـل اعتبـارات و منـابع دولـت در سـال اجـرا        مابه

ايـن مـاده آخـرين قـانون دربـاره       "اتر گـردد. ربـط بـه دولـت تهـ     پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي
و   گذاري است كه در اين سطح به تصويب رسيده است. بنابراين بايد تمام تجارب قبلي در آن لحاظ شده قيمت
  ها و نواقص احتمالي قوانين قبلي در آن به حداقل ممكن رسيده باشد. كاستي

) قـانون اجـراي   90ت و برتـري مهـم نسـبت بـه مـاده (     ) قانون برنامه پنجم توسعه چند تفاو101ماده (» د«بند 
گذار اجراي مفاد اين بند توسط  كه قانون قانون اساسي در خود نهفته دارد. نخست اين 44هاي كلي اصل  سياست

قانون اساسي دولت منوط كرده است. از آنجا كه در  44هاي كلي اصل  دولت را به رعايت قانون اجراي سياست
گونه قضاوت كـرد كـه منظـور     توان اين برده نشده است مي 44ند يا ماده خاصي از قانون اصل اين بند نامي از ب

) آن قانون است بايد به اين 90بوده و چون اين بند در ارتباط با ماده ( 44گذار كل مفاد قانون اجراي اصل  قانون

                                                            
  در پيوست يك اطالعات بيشتر در مورد نحوه تصويب اين ماده در مجلس با استفاده از مشروح مذاكرات مجلس آورده شده است.-1
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) 101ز هست اين است كه در مـاده ( ترين تفاوت اين دو ماده ني صورت ويژه نگاه شود. نكته دوم كه مهم ماده به
اي و ضـروري   گذاري به كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه قانون برنامه پنجم قيمت

) ايـن  101اين محدوديت وجود نداشت. در مـاده (  44) قانون اجراي اصل 90محدود شده است ولي در ماده (
ا و خدمات محدود شده است، يعني دسته كاالهـا و خـدمات عمـومي و    گذاري به دو دسته از كااله قانون قيمت

گيـرد و دسـته كاالهـا و خـدمات اساسـي و       انحصاري كه كاالهاي از قبيل آب و برق و گاز و... در آن جاي مي
گيرد. بنابراين اين قانون با لحاظ كردن اين محدوديت نقص مـاده   ضروري كه اقالمي چون گندم در آن جاي مي

  انون را كه محدوديتي اعمال نكرده بود، مرتفع نموده است.) ق90(
) بايد به آن اشاره كرد اين است كه اين قانون دولـت را مكلـف   101ماده (» د«نكته ديگري كه در مورد مفاد بند 

نموده تا ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون ضوابط تعيين كاالهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمـومي و  
) قانون 90كه در ماده ( ت و ضوابط تعيين قيمت اين كاالها و خدمات را تهيه و تصويب نمايد، حال آننيز فهرس

گـذاري   دولت به چنين امري نشده بود و فقط از وي خواسته شده بـود كـه در صـورت قيمـت     44اجراي اصل 
التفاوت نيـز نسـبت بـه     پرداخت مابه) در بعد 101شده كاالها بپردازد. مفاد ماده ( التفاوت آن را با قيمت تمام مابه

) دولـت مكلـف   101مـاده ( » د«) بنـد  2تغيير نموده است. در تبصره ( 44) قانون اجراي اصل 90محتواي ماده (
التفـاوت   شده است كه درصورتي قيمت فروش كاال يا خدمات را كمتر از قيمت عادلـه روز تكليـف كنـد، مابـه    

وطه پرداخت نمايد، بنابراين در اينجا قيمت عادلـه روز مـالك پرداخـت    قيمت عادله روز و تكليفي به بنگاه مرب
گذار وجود بازار را براي كاالها و خدمات مربوطه به رسميت شناخته  التفاوت قرار گرفته است بنابراين قانون مابه

سـر   بر "عادله"رود هر چند آمدن واژه  سازي به شمار مي است كه اين خود يك گام اساسي در جهت خصوصي
هـاي مهـم بـين ايـن      كلمه روز نشان از آن دارد كه اين به رسميت شناختن هنوز كامل نيست. اين امر از تفاوت

ها به ترتيـب قيمـت    ) قانون برنامه چهارم است چون در آن39و ماده ( 44) قانون اجراي اصل 90قانون با ماده (
تـوان   رو مـي  انـد. از ايـن   التفاوت قرار گرفته مابه شده كاالها و قيمت تعيين شده از سوي دولت مالك جبران تمام

  اند. بيان داشت كه قوانين مزبور در اين بعد از سير تكاملي برخوردار بوده
گذاري در طي زمـان   توان نتيجه گرفت كه قوانين مربوط به قيمت با توجه به مسائل كه در اين بخش بيان شد مي

قانون اساسي و  44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90در ماده ( اند، و در نهايت يك سير تكاملي را پيموده
اند. اين دو قـانون بـا وجـود     ها هستند متجلي شده ترين آن ) قانون برنامه پنجم توسعه كه مهم101ماده (» د«بند 

ـ         ها وارد شد تكامـل  برخي از اشكاالت كه بر آن ه يافتـه تـرين قـوانين در بـاب محـدود كـردن و سـامان دادن ب
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تـوان   شده فوق پيرامون محتواي ايـن دو قـانون، مـي    گذاري دولتي در ايران هستند. با توجه به مسائل گفته قيمت
  گذاري را به شكل زير بيان نمود: محتواي اين دو قانون در باب قيمت

ا و بـه كاالهـ   44هاي كلي اصل  گذاري كاالها و خدمات توسط دولت بايد با رعايت قانون اجراي سياست قيمت
  اي و ضروري محدود گردد. خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه

اي و ضروري مشـخص   بايد ضوابطي براي تعيين كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه
يكـي از  هايي باشـد تـا در    عبارت ديگر بايد مشخص شود كه يك كاال بايد داراي چه معيارها و ويژگي گردد، به

تواند از ايـن دو دسـته كـاال خـارج      هايي داشته باشد مي اين دو دسته كاال قرار گيرد يا اگر چه معيارها و ويژگي
 شود.

اي و ضـروري   بايد طبق ضوابط فوق فهرستي از كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانـه 
 گذاري دولتي مشخص گردد. تهيه گردد تا حدود قيمت

اي و ضـروري   ايد ضوابطي كه با استفاده از آن كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسـي يارانـه  ب
عبارت ديگر بايد مشخص شود كه از چه روشـي بـراي تعيـين قيمـت      شوند مشخص گردد، به گذاري مي قيمت

 است. كاالها و خدمات مربوطه استفاده شده و مبناي نظري و تجربي روش اتخاذشده كدام

التفـاوت قيمـت    براي جبران مابـه  "عادله روز"كاالها و خدمات و نيز قيمت  "شده هزينه تمام"بايد روش تعيين 
شـود   شده با چه مبنا و روشي محاسبه مي تكليفي با اين مقادير مشخص گردد، يعني مشخص شود كه هزينه تمام

 شود. آن براي هر كاال بر چه مبنايي مشخص ميچيست و مقدار  "عادله روز"و نيز معيين گردد كه معني قيمت 

مشخص شود زماني كه هر دو قانون با هم در حال اجرا شدن هسـتند كـدام يـك از ايـن قـوانين بـراي جبـران        
مبنـاي عمـل اسـت يـا      "شده هزينه تمام"التفاوت  گيرد. يعني براي پرداخت مابه التفاوت مبناي عمل قرار مي مابه

 ."قيمت عادله روز"

التفـاوت قيمـت تكليفـي پرداخـت      شده چه ميزان مابـه  در كل و نيز براي هر يك از كاالهاي تعيين قيمت دولت
 گذاري چه مقدار هزينه بر دولت تحميل كرده است. عبارت ديگر قيمت نموده است. به
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قانون اساسي در ارتباط با لغو يا  44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8محتواي ماده ( -2-3-3

  هاي دولتي عميم امتيارات شركتت
ترين الزامات محيط كسب و كار مناسب است. بـرهم   رقابتي در بازار از مهمها و وجود شريط  برابري در فرصت

هـا   ها نامناسـب شـده و عملكـرد آن    خوردن هر يك از اين عوامل سبب خواهد شد كه محيط كسب و كار بنگاه
هـا در نظـر گرفتـه     اي كه از جانب دولت براي اين بنگاه امتيازات ويژه داري دولت و تحت تاثير قرار گيرد. بنگاه

كننـد و شـرايط رقـابتي بـازار را بـرهم       هاي نابرابر در بازار ايجاد مي شود از جمله عواملي هستند كه فرصت مي
هـا كمـك    فعاليـت بنگـاه  تواند به ايجاد شرايط برابر و رقابتي براي  گونه امتيازات مي لغو و يا تعميم اينزنند.  مي

قانون دولت را مكلف به لغـو يـا تعمـيم ايـن      44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8رو، ماده ( نمايد. از اين
هاي دولتي با فعاليـت   هر امتيازي كه براي بنگاه«كند، متن اين ماده به اين شكل تصويب شده است:  امتيازات مي

شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصـادي مشـابه    انون مقرر ) اين ق2اقتصادي گروه يك و دو ماده (
  غيردولتي بايد درنظر گرفته شود. در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي

دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضـوع ايـن مـاده را     -تبصره
  »لغو كند يا تعميم دهد.

اي طوالني داشته  ها سابقه داري دولت در ايران و نيز امتيازات ويژه آن در بخش قبلي بيان شد بنگاه گونه كه همان
و اين امر هميشه از عوامل بازدارنـده ايجـاد شـرايط رقـابتي در اقتصـاد ايـران بـوده اسـت. امـا قـانون اجـراي            

پذيري در اقتصـاد   ايش رقابتقانون اساسي كه در جهت تحقق اهداف مهمي چون افز 44هاي كلي اصل  سياست
هـاي خصوصـي    هاي اقتصادي و افزايش سهم بخش ملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت

) به مبحث لغو يا تعميم اين امتيـازات پرداختـه، تـا گـامي در     8و تعاون در اقتصاد ملي تصويب شده، در ماده (
تـوان بـه    مطلوب برداشت باشد. در تحليل محتواي اين ماده ميجهت تسهيل رقابت و ايجاد محيط كسب و كار 

ايـن   1هـاي گـروه يـك و دو    چند نكته مهم اشاره نمود. اولين نكته اين است كه اين قانون تمامي امتيازات بنگاه
                                                            

هاي اقتصادي كشور شامل توليد، خريد و يا فـروش كاالهـا و يـا     قانون اساسي تمام فعاليت 44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست2مطابق ماده ( -1
هـاي اقتصـادي بـه جـز مـوارد مـذكور در گـروه دو و سـه در گـروه يـك و            فعاليت بندي تمامي شود. مطابق اين تقسيم  خدمات به سه گروه تقسيم مي

هـاي   هـا، مؤسسـات و شـركت    گيرنـد. فعاليـت   قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه جاي مـي  44هاي اقتصادي مذكور در صدر اصل  ليتفعا
هـاي اصـلي تجزيـه و مبـادالت و مـديريت توزيـع        هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد، شـبكه  مشمول اين گروه سه از ايت قرار هستند: شبكه

، انتظامي و امنيتي به تشـخيص فرمانـدهي كـل نيروهـاي مسـلح، شـركت ملـي نفـت ايـران و           ه پستي، توليدات محرمانه يا ضروري نظاميخدمات پاي
ايران، بانك ملي ايـران، بانـك سـپه، بانـك صـنعت و       هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانك مركزي جمهوري اسالمي شركت

هـاي اصـلي انتقـال بـرق،      ه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون، بيمه مركزي و شركت بيمـه ايـران، شـبكه   توسع معدن، بانك
هـاي بـزرگ آبرسـاني و راديـو و تلويزيـون. ايـن مـاده         ايران، سدها و شـبكه  سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسالمي
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هـاي دولتـي    ) اين قانون بايد صد درصـد بنگـاه  3دهد، اين درحالي است كه طبق ماده ( قانون را مدنظر قرار مي
درستي اجـرا   هاي دولتي گروه دو واگذار شوند، بنابراين اگر اين ماده قانون به ه يك و نيز هشتاد درصد بنگاهگرو

ها لغـو يـا تعمـيم داده     هاي گروه دو دولتي باقي خواهند ماند و بايد امتيازات آن شود فقط بيست درصد از بنگاه
اين امتيازات تـاثير قابـل تـوجهي نخواهـد داشـت،      ) وجود 3رو، در صورت اجراي كامل اين ماده ( شود. از اين

بيسـت درصـد از   "هاي گروه دو دولتي خواهد ماند. البتـه وجـود عبـارت     چون تنها بيست درصد از بازار بنگاه
  در اين ماده خود مباحث زيادي را پيش آورده است. "بازار

قانون اساسي بايد بيـان شـود    44ل هاي كلي اص ) قانون اجراي سياست8نكته ديگري كه در باب محتواي ماده (
اين است كه لغو يا تعميم امتيازات بايد از چه طرقي انجام شود و در كجا دولت بايد امتيازات را لغو و در كجـا  

ها را تعميم دهد و آيا اينكه لغو يا تعميم اين امتيازات براي دولت بار مالي نيز دارد. البتـه دربـاره مسـئله     بايد آن
در زمان تصويب بحثي صورت گرفته است و نظر نمايندگان اين بوده كه لغو امتيـازات احتمـاال    اخير در مجلس

نكته مهم و آخر درباره اين ماده اين است در ايـن مـاده    1ها هزينه خواهد داشت. براي دولت درآمد و تعميم آن
چـه نـوع هسـتند و چـرا وضـع       كه اين امتيازات از كه فقط از وجود اين امتيازات نام برده شده است و حال آن

ها جهت رونق يافتن كسـب   منظور حمايت از بنگاه اند خود عامل بسيار مهمي است. اين امتيازات معموالً به شده
اند. اين امتيـازات بـا    كنندگان وضع شده شده جهت حمايت از مصرف حهت پايين آمدن قيمت تمام و كار و يا به

اتـي،  هـاي مـالي   گيرند. معافيـت  اي را در برمي دولت دامنه نسبتاً گستردهتوجه به اهداف و ابزارهاي در دسترس 
هـاي   هاي دولتي، سهولت دريافت تسهيالت بانكي توسط شـركت  تر تمكين مالياتي براي شركت هاي پايين هزينه

ي هاي دولتي در انعقاد قراردادها و معامالت با بخش دولتـ  هاي انحصاري و تسهيالت ويژه شركت دولتي، مزيت
  ها هستند. ترين مزاياي اين شركت و حتي با بخش خصوصي از جمله مهم

   

                                                                                                                                                                                         
و دارايـي و   هاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه را بـه پيشـنهاد وزارت اموراقتصـادي     ها و بنگاه بندي فعاليت قهتشخيص، انطباق و طب

دارد كـه مالكيـت،    ) ايـن قـانون مقـرر مـي    3مـاده ( » الـف «هاي گـروه يـك گفـت كـه بنـد       كند. درباره ماهيت فعاليت  تصويب هيأت وزيران منوط مي
شود كه تمام سـهم خـودر را    ) اين بند دولت مكلف مي1هاي گروه يك ممنوع است و نيز در تبصره ( مديريت براي دولت در فعاليتگذاري و  سرمايه
) اين قانون دولت مكلف شده است تـا هشـتاد   3ماده (» ب«هاي گروه دو نيز بايد گفت كه مطابق بند  هاي واگذار نمايد. درباره ماهيت فعاليت در بنگاه

  هاي اين گروه را به بخش خصوصي واگذار نمايد. ش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در فعاليتدرصد ارز
  رجوع شود. 2براي اطالع بيشتر به پيوست  -1
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قانون اساسي و ماده  44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 90) و (8بخش سوم: تحليل محتواي مواد (
 ) قانون برنامه پنجم توسعه101(

  

  مقدمه
هـاي دولتـي در كشـور     امتيازات شـركت گذاري كاالها و خدمات و  صورت مختصر به سابقه قيمت بخش اول به

هـاي مختلـف و    پرداخت، و مشخص گشت كه شرايط و اقتضائات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور در دوره
ها و بعضاً تفكرات حاكم بر دولت و كارگزاران دولتي سبب شده كـه دخالـت    ها و بروكرات همراه منافع گروه به

هاي دولتـي افـزايش يابـد و در برخـي      يجاد امتيازات ويژه براي شركتدولت در اقتصاد از نوع تعيين قيمت و ا
اند تا حركاتي در جهت عكس صورت پذيرد. جهت تكميل بحث منعقد شده در  اوقات همين عوامل سبب شده

هـاي دولتـي در فصـل دوم بحـث تـاريخي در       گذاري و امتيازدهي به شركت فصل اول پيرامون تاريخچه قيمت
واسـطه چـه عـواملي     شكل گرفت، و بررسي شد كه از چه زماني، از چـه طريقـي و بـه   جهت عكس بخش اول 

هـاي خصوصـي محـدود     هاي دولتي نسبت به شـركت  گذاري كاالها و خدمات و امتيازات خاص شركت قيمت
تر شد و با اعمـال محـدوديت در زمينـه     شده و بيان شد كه با اعمال محدوديت در زمينه اول نقش بازار پر رنگ

  بازار به سمت رقابتي شدن و برابري در محيط فعاليت پيش رفت. دوم
گـذاري كاالهـا و خـدمات توسـط دولـت و امتيـازات        ترين اقداماتي كه دولت براي محدود كردن قيمت از مهم
هايي دربردارنده مضمون فوق به مجلس جهت تصويب و نيـز اجـراي    هاي دولتي انجام داده، ارائه اليحه شركت

يعني محدود كـردن قيمتگـذاري   –تمام سطوح است. سابقه تالش براي رسيدن به دو مفهوم فوق  مطلوب آن در
) قـانون برنامـه   101هاي قبل بررسي و بيان شد كه ماده ( در بخش -هاي دولتي دولتي و كاهش امتيازات شركت

ه بـراي تحقـق   قانون اساسي به صـورت ويـژ   44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90پنجم توسعه و ماده (
قانون اساسي بـراي محـدود    44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8گذاري دولتي و ماده ( محدوديت قيمت

تـرين اقـدامات و    اند. تصويب و اجراي اين مـواد از جملـه مهـم    هاي دولتي تصويب شده كردن امتيازات شركت
) قـانون اجـراي   8سـت. مـاده (  هاي رسمي دولت جهـت كـاهش ايـن نـوع دخالـت دولـت در اقتصـاد ا        تالش

هـاي دولتـي و خصوصـي مقـرر      قانون اساسي در راستاي رفع تبعـيض بـين شـركت    44هاي كلي اصل  سياست
) ايـن  2هاي اقتصـادي گـروه يـك و دو مـاده (     هاي دولتي فعال در فعاليت هر امتيازي كه براي بنگاهدارد كه  مي

گاه يا فعاليت اقتصادي مشـابه در بخـش خصوصـي، تعـاوني و     قانون وجود دارد، بايد عيناً و با اولويت براي بن



٨٦ 

 

قـانون   44هـاي كلـي اصـل     قانون اجراي سياست) 90غيردولتي درنظر گرفته شود. از طرف ديگر، ماده ( عمومي
گذارانه پيش  هاي قيمت هايي بر دولت، در جهت كاهش دخالت اساسي سعي بر آن دارد كه با ابزار تحميل هزينه

هاي تصويب شده در مـورد محـدود    ) قانون برنامه پنجم توسعه كه تجربه انواع قانون101، ماده (رود. در نهايت
بـه   44) قـانون اصـل   90تـر نسـبت بـه مـاده (     يافته اي تكامل گذاري دولتي را در خود دارد به شيوه كردن قيمت

د شـد مـوارد مـبهم و    گونه كـه بـه آن اشـاره خواهـ     گذاري پرداخته، هر چند همان موضوع محدود كردن قيمت
  هايي اين ماده نيز وجود دارد. كاستي
رو، براي تحليل محتواي مواد مذكور در اين بخش از كار اين گزارش به اين شكل تنظيم شـده اسـت كـه     از اين

ابتدا به صورت مختصر سير دخالت دولت ايران در اقتصاد بررسي شده است سپس با توجه به اين موضوع ماده 
گـذاري دولـت    ) قانون برنامه پنجم كه در ارتباط با محدود كردن قيمت101و ماده ( 44جراي اصل ) قانون ا90(

اند. در قسمت بعد محتواي اين مواد در كاالها و خدمات منتخب بررسي شـده اسـت.    هستند تحليل محتوا شده
هاي دولتي بخش ديگري از  در ارتباط با لغو و يا تعميم امتيازات شركت 44) قانون اصل 8تحليل محتواي ماده (

اين گزارش است كه در آن محتواي اين ماده به دقت تحليل شـده و سـپس تحقـق محتـواي ايـن مـاده در سـه        
  بندي به عمل خواهد آمد. شركت دولتي بررسي شده است. در نهايت از تمامي اين مباحث يك جمع

  

  گذاري) بر قيمت سير تحول جايگاه دولت و بازار در اقتصاد ايران (با تاكيد 1- 3
در سير تحوالت و تكامل علم اقتصاد مكاتب مختلفي در اقتصاد ظهور پيدا كردند و نظريات خود را مطرح 

ميالدي كه به نوعي شروع علم  1776با انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت در سال  مكتب كالسيكساختند. 
وجود آورد. اقتصاددانان كالسيك بر چند اصل اقتصاد مدرن نيز مي باشد، نقطه عطفي در پيشرفت بشري به 

اعتقاد به آزادي عمل اقتصادي در رقابت به عنوان  - 2تاكيد بر مالكيت خصوصي  - 1بنيادين اتفاق نظر داشتند: 
طرفداري از نظام  - 4مخالفت با مداخله دولت در امور اقتصادي  -3انگيزه اي براي تحقق و بهبود رفاه ملي 

معنا كه سيستم بازار و نظام قيمت ها منافع فردي را در راستاي منافع شخصي قرار ميدهد  آزادي طبيعي به اين
  و به نوعي به همسويي اين دو نفع (نفع شخصي و خصوصي) اعتقاد داشتند.

بر اين عقيده بود كه سرمايه داري انبوهي از سرمايه را انباشت مي كند، با افزايش حجم اين  ماركسيسم مكتب 
به كارگيري آن در توليد به جاي انسانها روز به روز بر ارتش بيكاران افزوده مي شود، بيكاري فزاينده سرمايه و 

بر طبقه كارگر فشار مي آورد و به اين ترتيب اين قشر كارگر شروع به شورش كرده .... و به اين ترتيب آرمان 
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قش دولت را بسيار فراتر از دولت شهر سوسياليست ها و ماركس به وقوع مي پيوندد. مكتب سوسياليستي ن
شبگرد كالسيكي مي دانست و معتقد بود كه دولت بايد نقش بسيار گسترده اي را در اقتصاد بر عهده داشته 

  باشد.

همان اصول اقتصاددانان كالسيك را مي پذيرد و فرض مي كند كه افراد به وسيله دست  مكتب نئو كالسيكي
. نگرش كالسيك ها نگرش كلي به رشد و رفاه است و نگرش نئوكالسيك نامرئي آدام اسميت هدايت مي شوند

ها بيشتر فرد گرايانه است. اين مكتب اقتصادي نيز همانند مكتب كالسيكي نقش حداقلي را براي دولت قائل 
  است. 

اد نقش دولت را دوباره در اقتص 1930جان مينارد كينز انديشمند برجسته و آسيب شناس بحران اقتصادي دهه 
اصوال هيچ مكانيسم مطمئن و خودكاري وجود ندارد. اقتصاد به جاي اينكه «مطرح ساخت. كينز معتقد بود كه 

االكلنگي باشد كه مدام خود را به تعادل در مي آورد به آسانسوري مي ماند كه مي تواند باال و پايين برود و 
به عبارت ديگر هر گاه ركودي روي دهد . ممكن است در طبق همكف يا در طبقه بااليي كامال متوقف شود

اقتصاد نمي تواند خود را درمان كند. لذا ممكن است ار پا درآيد و براي مدتهاي نامعين مانند كشتي به گل 
علوي، كليات علم اقتصاد). عبارات كينز بسيار گوياست و مكتب كينزي نيز بر همين معنا و ».(نشسته راكد بماند

  لت دولت در اقتصاد را يك ضرورت مي داند.مفهوم استوار است و دخا

، بيان مي كند كه فرآيند بازار الگوي كاملي از يك نظام غير شخصي 1مكتب اتريشيهايك تئوريسن مشهور 
خود خود تنظيم گر و مناسب ترين راه حل براي مسائل اقتصادي است. اتريشي ها معتقدند كه دولت با 
مداخالت ناموجه خود در قالب سياست هاي كالن اقتصادي عمده ترين منبع بي ثباتي سامانه بازار تلقي مي 

بحرانهاي اقتصادي و دوره هاي تجاري قرن نوزدهم و بيستم را مداخالت در سامانه پولي و مالي  شود و علت
فرآيند بازار مي داند. نگاه مكتب اتريشي به مسئله حدود دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي نگاهي كيفي 

  2اهميت چنداني ندارد. GNPاست و حجم فعاليت دولت و سهم آن در 

نوعي روش و منطق پژوهشي است كه جهان را به صورت مجموعه اي منظم و  نيز گراييمكتب ساختار  
منسجم و مرتبط با هم مي بيند؛ به عبارت ديگر؛ نوعي تفكر است كه علت و ريشه مسائل و مشكالت اقتصادي 

... مي داند.  و تنگناها و بي تعادلي ها را در مجموعه اي از پديده هاي اقتصادي و اجتماعي، سياسي، فرهنگي و
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اين مكتب به كاركرد سالم نظام خود سامان بازار آزاد اعتقاد چنداني ندارد و تاكيد مي كند شرايط و زمينه هايي 
كه كالسيك ها و نئوكالسيك ها براي كاركرد سالم بازار پيشنهاد مي كردند در واقع به سختي دست يافتني 

  1.است و حتي در برخي از كشورها دست يافتني نيست

يك نوع تجزيه و تحليل اقتصادي است كه نقش نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در تعيين نهادگرايي 
در عرصه هاي مختلف هستند. احترام به  قواعد بازيوقايع اقتصادي مورد تاكيد قرار مي دهد. نهادها در واقع 

، قواعد و قوانين رسمي از نمونه مالكيت خصوصي، اخالق كسب و كار، وجدان كاري، سنتهاي تثبيت شده
هايي از نهادها هستند. اين نگرش در عين حال نقدي بر اقتصاد نئوكالسيك است كه به نظر نهاد گرايان، عناصر 
و فضاهاي غير اقتصادي (كه در آن افراد تصميم گيري مي گيرند) را ناديده گرفته است. نهاد گرايان تالش مي 

تحليل اقتصادي را به كار گيرند كه دربردارنده عناصري از رشته هاي حقوق، كردند يك روش فراگيرتري از 
مكاتب ديگري نيز مانند مكتب نئوكينزي، كينزي هاي جديد،  2علوم سياسي، جامعه شناسي و امثال آن باشد.

 نيز توصيه هاي كاربردي و عملي خاص خود را دارند كه اصول اوليه گذشتگان خود و...كالسيك هاي جديد 
  خ منتقدان خود را دارند.را پذيرفته اند و سعي در پاس

ريش و مكتب نئوكالسيك ليبـرال (نـافي مـداخالت دولـت) و     كاتب مختلف اقتصادي به جز مكتب اتمبنابراين 
مكتب سوسياليسم (نافي بازار)، به ساختي از تعامل دولت و بازار اعتقاد دارند. مطالعه راهبردهاي اقتصاد توسعه 

غيـر   اقتصادهاي ملي دارد. در بين راهبردهاي مختلف اقتصاد توسعه به  ها در مديريت حكايت از تنوع نقش دولتنيز 

ها) و راهبرد سوسياليستي (نظام مالكيت اجتماعي)، ديگرراهبردها بـا پـذيرش مالكيـت     (نظام آزاد قيمت 3از راهبرد پولي

                                                            
  .همان 1
  )1392.دادگر ( 2

اين مكتب معيارهايي مانند آزادي فعاليت اقتصادي، حاكميت گذاري شد. در  مراد از اين راهبرد همان مكتب پولي است كه توسط فريدمن بنيان -3
گذاري و عدم مداخله دولت در امور اقتصادي الزم دانسته شده و به عنوان اصول اوليه نظام بازار شناخته شده  هاي سود و سرمايه بازار آزاد، انگيزش

ات بيشتري خواهد بود و زماني كه دولت دخالت كرده و با سياست هاي است. بر اساس ديدگاه پوليون اگر اقتصاد به حال خود رها شود، داراي ثب
عامل در  احتياطي بخواهد آن را مديريت نمايد اين امر دليل عمده پيدايش نوسانات اقتصادي خواهد بود. بنابر اين ديدگاه فكري، دولت به عنوان يك

ها از اهدافي برخوردار هستند، كه در  يافت، ناكارآمد است، زيرا در عمل دولت دستيابي به اهدافي كه از طريق مبادالت خصوصي مي توان به آن دست
برند كه برخالف منافع مردم است.بدين ترتيب پوليون اين مساله را كه دولت بهتر  راه دستيابي به آنها قسمتي از منابع عمومي را براي مواردي به كار مي

هاي مصلحتي در اقتصاد كالن و مقررات تنظيمي،  بات اقتصادي است را نپذيرفته و به سياستگذاري و ايجاد ث از بخش خصوصي قادر به سرمايه
هاي  است كه در قالب كنارگذاردن قيمت» اصالحات قيمتي«گذار اين مكتب اهميت دارد،  اي كه از نظر بينان اعتقادي ندارند. الزم به ذكر است تنها مساله
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كه بسته به دامنه نقش دولت، ساختار اقتصادي رابـه سـاخت   تكميلي دولت قائل هستند هاي جبراني و خصوصي به نقش
    1كنند. معطوف مي» بازار-دولت«يا ساخت » دولت-بازار«

دولـت بـه عنـوان    «هـاي   دهد كه پـس از پشـت سرگذاشـتن دوران    مطالعه جهاني تاريخ اقتصاد توسعه نشان مي
، از نيمـه دوم  »1990تـا نيمـه دوم دهـه    1980دولت پليد از دهه «و » 1970تا دهه  1940پيشران نخست از دهه 

هاي بازسازي دولت و همكاري دولت و بازار شكل گرفته و ادبيـات و مـديريت اقتصـادي را     نگرش 1990دهه 
دهـد كـه جايگـاه دولـت در      تحت تاثير قرار داده است. بررسي نقش دولت در اقتصاد معاصر ايران نيز نشان مي

غالب زماني خود البته با اندكي تاخير اثـر پذيرفتـه اسـت. بنـا بـه احكـام       هاي  اقتصاد ايران به شدت، از گرايش
تـا   1320هـاي   هاي توسعه قبل و بعد از انقالب اسالمي ايران، نقش دولت در اقتصاد ايران در فاصله سال برنامه
پيشـران  «، افزايش يافته كه منطبق بـا دوره تـاريخي رواج انديشـه دولـت بـه عنـوان       1360هاي پاياني دهه  سال

رويكرد كوچك ساختن دولت  1383تا  1368هاي اول، دوم و حتي برنامه سوم توسعه  است. در برنامه» نخست
  هاي دولت پليد دنبال شده است، اگرچه اين امر در عمل محقق نشده است. متاثر از انديشه

مخارج بخش عمـومي   اندازه بخش عمومي ازسطح فعاليت هاي دولت دراقتصاد ايران، نشان مي دهد كه نسبت 
درطـول   GDPدرصـد رسيد.نسـبت منـابع بودجـه كـل كشـور بـه         72به بيش از  1380دراواسط دهه GDPبه 

 89,5به حداكثر مقدار خود يعنـي   1384هاي بعد ازانقالب روند صعودي داشته است به طور نمونه درسال  دوره
مشـاهده مـي شـود. سـهم      GDPتي بـه  درصد رسيده است. روند مشابهي هم براي نسبت بودجه شركتهاي دول

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها، موسسات انتفاعي وابسته بـه دولـت از بودجـه كـل كشـور در دوره هـاي بعـد        
درصد بوده است كه نشانگر بزرگ بودن حجم تصدي گري دولـت دركـل    60ازانقالب و جنگ همواره بيش از

هـاي كلـي    رويكرد برنامه چهارم و حتي سياست ي باشد.اقتصاد وهمچنين در مقايسه با نقش بودجه اي دولت م
هاي نهادي اخير پيرامون نقش دولت و بازار به عنوان دو نهـاد مكمـل    قانون اساسي نيز متاثر از ديدگاه 44اصل 

ها در عمـل   است، كه شناخت دقيق و اصول و ابعاد اين ديدگاه شرط الزم براي طراحي و اجراي موفق سياست
   2هاي نظري و تجربي از نقش دولت در اقتصادها خواهد بود. مر خود مستلزم فراگيري درساست. كه اين ا

اي را در ارتباط  هاي گذشته، اقتصاددانان مكاتب مختلف توسعه اقتصادي نظرات گسترده به اين دليل كه در سال
اند. اين نظرات متناسب با شرايط حاكم در  با جايگاه اقتصادي دولت و نقش آن در راهبردهاي توسعه ارائه كرده
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هاي اصالح طلبان پـس از   براي دولت تا نظريه» لپذيرش نقش فعا«هر دوران تغييراتي داشته و دامنه وسيعي از 
نهـادي  «بحران آسياي شرقي، و در نهايت ديدگاه نهادگرايان در خصوص تعريف جديد نقش دولت بـه عنـوان   

هاي مبتني بـر شكسـت    گيرد. ديدگاه اخير در پاسخ به كاستي نظريه را در بر مي» مكمل در كنار بخش خصوصي
ظهور كرد و در آن شرط اول رشد و توسعه اقتصادي، برخورداري از هر دو نهاد دولت در مقابل شكست بازار، 

بازار و دولت، و ايجاد توازن ميان اين دو نهاد عنوان شد. در عين حال از نظر اين گـروه، صـرف وجـود تـوازن     
شـد، و در كنـار    ميان اين دو نهاد (دولت و بازار) براي دستيابي به رشد باالتر و توسعه اقتصادي ناكافي شناخته

آن بر تقويت توان بخش خصوصي، حين مشاركت آن در ايفاي بخشي از وظايف دولت، تاكيد شد. بـه عبـارتي   
در ديدگاه جديد كه مورد قبول بسياري از كشورها است، مدارج توسعه باالتر در حالي قابل دسترسي است كـه  

   1گذاري شود. ياستدر كنار دولت، براي برخورداري از يك بخش خصوصي قدرتمند س
به طور كلي امروزه تمام مكاتب اقتصادي به اين مهم رسيده اند كه حضور دولت در اقتصاد الزامـي مـي باشـد.    
جدا از حضور دولت در اقتصاد كه ضروري مي باشد سوال اصلي اين است كه ميزان حضور دولـت در اقتصـاد   

د. در رابطه با اقتصاد ايران آنچه كه مسـلم اسـت ايـن    چه اندازه باشد كه رقابت پذيري در اقتصاد ملي حفظ شو
است كه ميزان و اندازه حضور دولت در اقتصاد و به نوعي تصدي گري دولت بسيار بيشـتر از حـد معمـول در    

همچنـين  سالهاي اخير بوده است و اين به رقابت پذير و كارايي در اقتصاد ملي صدمات جدي وارد كرده است. 
قانون اساسـي نبايـد تصـور شـود كـه       44با تصويب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل  الزم به ذكر است كه

ساختار اقتصادي كشور به سمت يك سيستم بازارگرايي افراطي كه در آن دولت هيچ نقشي در اقتصاد ايفا نمـي  
خود كـاهش   كند در حال حركت است، بلكه هدف اين قانون اين است كه دولت در اقتصاد ايران به اندازه بهينه

يابد. اصوال اقتصاد دولتي يك سري شاخص ها و عاليمي از خود نشان مي دهد كه به طور مثال تورم باال، رشد 
عدم رقابت پذيري در اقتصاد از مشخصه هاي اصلي آن مـي باشـد و ايـن لـزوم      و اقتصادي انداك، بيكاري باال

و در اين خصوص نقش رسـانه هـا در    مي كندكاهش تصدي گري دولت در اقتصاد ايران را پيش از پيش مهم 
يك فضاي تعاملي و سازند بين دولـت   با ايجاد اطالع رساني و شفاف سازي موضوع براي عموم مردم مي تواند

  قانون اساسي را سريع تر و كاراتر به پيش ببرد. 44اهداف قانون اجراي سياست هاي كلي اصل  ،و مردم
توانند با اهداف و ابزارهاي مختلفي در اقتصاد دخالت نمايند. يكـي از ايـن    يها م چه گفته شد دولت مطابق با آن

جـا كـه    گيـرد. از آن  ابزارها تعيين قيمت برخي كاالها و خدمات در اقتصاد بوده كه با اهداف خاصي صورت مي
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، دخالـت  گـردد  ترين عامل و انگيزه فعاليت در بازار است و عرضه و تقاضا با اين عامـل تعـديل مـي    قيمت مهم
پـذيرد. حمايـت از توليدكننـدگان،     ها در اين سيستم و كنترل يا تشويق قيمتي با اهداف متفاوتي انجام مـي  دولت
گـذاري   ها براي دخالـت در سيسـتم بـازار از طريـق قيمـت      ترين داليل دولت كنندگان و يا هر دو از مهم مصرف

اطمينان نسبت به قيمت آينده محصوالت خـود   عدم ها همچنين در مواقعي كه توليدكنندگان با است. اين سياست
دهند، تمايـل   گذاران رفتار متفاوتي از خود بروز مي تواند مفيد باشد. چون در اين هنگام سرمايه مواجه هستند مي

تـر و   گذاري جديد به سوي بخش يا محصوالت با بازار مطمئن تر در بخش، حركت سرمايه گذاري كم به سرمايه
در ايران نيز به داليلي از اين قبيل و داليـل ديگـري    1 صول نامطمئن از جمله اين رفتارها است.كاهش توليد مح

  وقوع پيوسته است. گذاري به داري دولت دخالت دولت در اقتصاد از نوع قيمت چون بنگاه
ي از گذاري كاالها و خدمات دست زده است. حوزه كاالهاي اساسي، برخ هاي مختلفي به قيمت دولت در حوزه

هـا هسـتند.    ترين اين حوزه هاي دولتي از جمله مهم محصوالت كشاروزي و نيز كاالهاي توليد شده توسط بنگاه
گذاري محصوالت كشاورزي بر عهده نداشـت و تنهـا در    نقشي در قيمت 1340براي مثال دولت تا قبل از سال 

بود. پس از آن به ويژه از آغـاز   مواقع بسيار سخت همچون سيل، قحطي و جنگ دخالت دولت تا حدي مشهود
دولت با استفاده از اهرم واردات و يا دخالت مستقيم در قيمت محصوالت كشاورزي سعي در پـايين   1350دهه 

هاي مسـتقيم و   كنندگان برآمد. بدين ترتيب دولت از طريق دخالت ها جهت حمايت از مصرف نگه داشتن قيمت
اورزي تحميل نموده و موجـب انتقـال درآمـد از روسـتا بـه شـهر       غيرمستقيم نوعي ماليات ضمني بر بخش كش

بـا تصـويب    1368گرديد. پس از انقالب، تعيين قيمت محصوالت كشاورزي و سياست قيمت تضميني در سال 
قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي وارد مرحله جديدي گرديد. با تصويب قانون تضـمين خريـد   

اصالحيه مربوط به آن تعداد زيـادي از محصـوالت توليـدي بخـش كشـاورزي      محصوالت اساسي كشاورزي و 
رسدكه بر خـالف عنـوان ايـن قـانون، تعـداد زيـادي از        تحت نظام قيمت خريد تضميني قرار گرفت. به نظر مي

   2اند. محصوالت كشاورزي كه اساسي نيز نبودند در زمره محصوالت با قيمت تضميني گنجانده شده
چون برق، آب، گاز و تلفن و نيز بسـياري   3گذاري در ايران در حوزه خدمات عمومي ارد، قيمتبر اين مو عالوه

گرفته است. دليل ايـن سياسـت را شـايد بتـوان در جهـت       از كاالهايي كه دولت خود مالك بنگاه بوده انجام مي
  اسـتقالل   بر تأمين  يرانا  اسالمي  دارد اقتصاد جمهوري تحقق اصل چهل و سوم قانون اساسي دانست كه بيان مي
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او،   رشد، با حفـظ آزادي   در جريان  انسان  نيازهاي  و برآوردن  فقر و محروميت  كردن  كن  و ريشه  جامعه  اقتصادي
  استوار است و دولت بايد تالش خود را در اين جهت شكل دهد.  خودكفايي  مرحله  و با رساندن كشور به

گـذاري   هاي دولت، ناكارآمدي اين سيستم قيمت شار مالي بر دولت، كاهش هزينهاما به داليل متعددي از جمله ف
دار مكانيسـم بـازار و آزادي    هـاي طـرف   ها و رقابـت در بـازار و نيـز رواج انديشـه     به جهت از بين بردن انگيزه

رو  ايـن  گذاري انجام شود. از اقتصادي سبب شد كه اقداماتي و قوانيني جهت كاهش دخالت دولت از نوع قيمت
شـد و مـوادي در مـورد كـاهش      بـار، در برخـي از قـوانين بـه ايـن موضـوع پرداختـه        براي جبران اين آثار زيان

  گذار رسيد گذاري دولت به تصويب قانون قيمت
  )44) قانون اجراي اصل (90گذاري تا قبل از تصويب ماده ( قوانين مرتبط با محدود كردن قيمت

كـه در تـاريخ    1) قـانون برنامـه چهـارم توسـعه    39مـاده ( » ج«تصويب در بند اولين گام جدي در اين جهت با 
طور كل دولت را  اجرا گشت، برداشته شد. اين ماده به 1384به تصويب رسيد و از سال  1383شهريور ماه سال 

اي گذاري كاالها و خدمات را به كاالهـ  كه دولت مكلف شده قيمت به انجام سه كار مكلف نموده است. اول اين
كه بايد فهرستي از اين كاالها و خدمات توسط دولت تهيه و ضوابط تعيين قيمـت   اساسي محدود نمايد. دوم اين

كه چنانچه دولت به هر دليل فروش كاال يا  گونه كاالها و خدمات بايد توسط دولت مشخص گردد. سوم اين اين
التفـاوت آن را بـه    كند دولت مكلف است مابـه به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف  الذكر را  خدمات فوق
  ربط پرداخت نماييد. دستگاه ذي

قـانون   44هاي كلي اصـل   گذاري كاالها و خدمات در سياست تر براي محدود كردن قيمت هاي بعدي و مهم گام
جم اي از قـانون برنامـه پـنج سـاله پـن      قانون اساسي و نيز مـاده  44هاي كلي اصل  اساسي، قانون اجراي سياست

آمـده، در   44هاي كلي اصـل   چه در سياست ) برداشته شد. البته آن1390-1394توسعه جمهوري اسالمي ايران (
) قانون برنامه چهارم توسعه از لحاظ دامنه شمول بسيار محدودتر است. به اين شكل 39ماده (» ج«مقايسه با بند 

هـاي   هاي كلي توسـعه بخـش   ي يعني سياستقانون اساس 44هاي كلي اصل  سياست» ج«از جزء » ج«كه در بند 
جهت تضـمين بـازدهي مناسـب سـهام     «هاي دولتي آمده است كه  ها و بنگاه غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت
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اقتصادي، ظرف شش ماه  گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اينگونه كاالها و خدمات براساس قواعد محدود مي عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي
ربط و  هاي ذي ريزي كشور و وزارتخانه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كار گروهي متشكل از وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و برنامه

به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند،  الذكر را  گردد. چنانچه دولت به هر دليل فروش كاال يا خدمات فوق وزيران تعيين مي هيأت تصويب
و يا از محل بدهي  گردد بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت  شده مي التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف مابه

 »ربط به دولت تهاتر شود. دستگاه ذي
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گـذاري محصـوالت و مـديريت مناسـب      هاي مشمول واگذاري اصالحات الزم درخصوص بازار، قيمت شركت
گذاري فقط براي آن دسـته از   م اين سند باالدستي درباره قيمتبنابراين حك.» براساس قانون تجارت انجام گردد

هايي صادق است كه مشمول واگذاري هسـتند. از ايـن جهـت دامنـه شـمول آن محـدود بـوده و ديگـر          شركت
عـالوه در   هاي دولتي كه مشمول واگذاري نيستند تحت شرايط قبل به فعاليت خود ادامه خواهند داد. بـه  شركت

ها پرداختـه شـده كـه     گذاري به موارد ديگري چون بازار و مديريت مناسب اين شركت قيمت بر اين حكم عالوه
  گذاري نيستند. ارتباط با موضوع قيمت بي

  گذاري ) در ارتباط با محدود كردن قيمت44) قانون اجراي اصل (90تحليل محتواي ماده (
) قـانون اجـراي   90ر متن كامل مـاده ( قانون اساسي د 44هاي كلي اصل  شده موجود در سياست گفته حكم پيش
هـاي   هردليل قيمت فـروش كاالهـا يـا خـدمات بنگـاه      چنانچه دولت به«به اين شكل آورده شد:  1ها اين سياست

هاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلف  مشمول واگذاري و يا ساير بنگاه
هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبارات و منـابع دولـت در سـال اجـراء      التفاوت قيمت تكليفي و است مابه

  »ها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد. پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاه
هاي اقتصادي مشـمول واگـذاري و غيردولتـي     : حفظ سالمت ساختار مالي و اقتصادي بنگاه90اهداف كلي ماده 

  گذاري عرضه و تقاضا در بازار و نظام قيمتتسهيل شرايط كاركرد و 
  سياست كلي تحقق اهداف:

التفاوت قيمت تمام شده ( عرضه در بازار) و قيمت تكليفي تعيين شده توسـط دولـت از محـل منـابع      تأمين مابه
 عمومي دولت

 هاي مشمول التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي با بدهي مالياتي بنگاه تهاتر مابه

                                                            
قانون اساسي شروع كرد. نتيجه  44هاي كلي اصل  مطالعات و اقدامات خود را براي تدوين سياست 1377مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال  -1

 1385و  1384هاي  م شد و ايشان آن را به سران قوا در سالقانون اساسي به رهبري تقدي 44هاي كلي اصل  ها در پنج بند در قالب سياست اين تالش
ها و  هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و واگذاري فعاليت اليحه قانوني اجراي سياست«ها  ابالغ كردند. قوه مجريه نيز در راستاي اين سياست

اي  سالمي كرد و مجلس با توجه به اهميت موضوع كميسيون ويژهتقديم مجلس شوراي ا 1386را در ارديبهشت » هاي دولتي به بخش خصوصي بنگاه
اتي را تشكيل داد. اين اليحه پس از تصويب مجلس شوراي اسالمي براي تبديل به قانون به شوراي نگهبان قانون اساسي فرستاده شد. اين شورا اصالح

به تصويب مجمع  1387خرداد  25ام فرستاده شد و در تاريخ بر مصوبه مجلس وارد دانست و در نهايت اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظ
  به دولت ابالغ شد. 31/4/1387رسيد و قانون تصويب شده در تاريخ 
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شود اين است كه دولت اگر قيمت كاال و خـدمتي را در   در نگاه نخست به اين ماده كه از آن برداشت ميچه  آن
التفاوت آن را جبران نمايد. اما اين امـر تنهـا    هاي مذكور به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند بايد مابه بنگاه

  صورت موضوع است.
طـور ضـمني، نـه     ) به90كه ماده ( دهد. نخست اين دست مي مهم را به تر به محتواي اين ماده چند نكته نگاه دقيق

شناسـد   رسميت مي هاي مشمول واگذاري به تنها دخالت دولت را در تعيين قيمت كاالها و خدمات توليدي بنگاه
 دهـد. حـال   هاي غيردولتي نيز تسري مـي  بلكه اين امر را در صورت نياز به كاالها و خدمات توليدي ساير بنگاه

هايي كه اين قانون از آن الهـام    و سياست 44هاي كلي اصل  كه آنچه از عنوان و محتواي قانون اجراي سياست آن
گذاري كاالها و خدمات محدود گردد. تنها مجـازاتي   آيد اين است كه در اين قانون بايد قيمت گرفته است برمي

ي در اين ماده وجود دارد ايـن اسـت كـه اگـر     گذار كه در اين قانون براي محدود كردن دخالت دولت در قيمت
التفاوت آن را پرداخت نمايد و اگر اين قيمت تكليفي بيشتر  شده باشد بايد مابه قيمت تكليفي كمتر از قيمت تمام

شده باشد هيچ تضميني براي جلوگيري از اين نوع دخالت دولت در اقتصاد وجود ندارد.  و يا برابر با قيمت تمام
التفـاوت مـذكور دانسـته اسـت و      شده كاالها و خدمات را مالك جبران مابه تمام كه اين ماده هزينه ننكته ديگر اي

  تواند در برخي موارد به زيان و يا سود بنگـاه  قيمت بازاري آن كاال و خدمت را مبنا قرار نداده است. اين امر مي
گاه است بنگاه از اين تعيين قيمـت متضـرر و   شده بن توليدي تمام شود. زماني كه قيمت بازار بيش از قيمت تمام

  شود. شده بيشتر از قيمت بازار است بنگاه از اين قيمت منتفع مي زماني قيمت تمام
قانون اساسي بـا محتـواي حكـم مشـابه      44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90بنابراين اگر محتواي ماده (

) قانون برنامه چهارم توسـعه مقايسـه   39ماده (» ج«يز بند قانون اساسي و ن 44هاي كلي اصل  موجود در سياست
هاي كلـي   با حكم مشابه در سياست 44) قانون اجراي اصل 90توان به نتايج زير رسيد. زماني كه ماده ( گردد مي

كـه در حكـم موجـود در     گردد. نخست اين ها مشخص مي مقايسه شود دو تفاوت اصلي موجود بين آن 44اصل 
) آماده است 90چه در ماده ( شود ولي آن هاي مشمول واگذاري مي فقط شامل شركت 44اصل  هاي كلي سياست
مقـرر   44هاي كلـي اصـل    كه در سياست گيرد. ديگر اين هاي غيردولتي را نيز دربرمي ها،بنگاه بر اين شركت عالوه

ري توسط بازار است گذا گذاري محصوالت مطابق قانون تجارت انجام شود كه محتواي آن قيمت شده كه قيمت
بـر آن در جبـران    تواند توسط بازار انجام بگيرد و هم توسط دولت و عالوه ) تعيين قيمت هم مي90اما در ماده (

كه از محتـواي حكـم موجـود در     گيرد. در نهايت اين شده مبنا قرار مي شده قيمت تمام زيان ناشي از قيمت تعيين
ها را ديد، ولي در مـاده   گذاري محصوالت بنگاه ن دولت در قيمتتوان محدود شد مي 44هاي كلي اصل  سياست



٩٥ 

 

ها است ديـده   التفاوت كه از حقوق مسلم بنگاه جز پرداخت مابه گذاري به ) محدوديتي براي دولت در قيمت90(
ه بـا  ) قانون برنامه چهارم در مقام مقايس39ماده (» ج«با بند  44) قانون اجراي اصل 90شود. زماني كه ماده ( نمي

گـذاري   ) قانون برنامه چهـارم قيمـت  39كه ماده ( توان به چند نكته مهم رسيد. اول اين گيرند مي يكديگر قرار مي
 44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90كند ولي ماده ( دولتي را فقط به كاالها و خدمات اساسي محدود مي

هـاي   هـاي مشـمول واگـذاري و سـاير بنگـاه      نگاهگذاري دولتي را به گروه خاصي از محصوالت توليدي ب قيمت
طور ضمني اين اجازه را دارد كـه قيمـت هـر محصـولي را تعيـين نمايـد.        كند و دولت به غيردولتي محدود نمي

 44گذاري تنها به چند مورد خاص محدود شده است ولي در قانون اصـل   بنابراين در قانون برنامه چهارم قيمت
وديت ديگري اعمال شده است. موضوع ديگري كه بايد در اين مورد بـه آن اشـاره   نوعي برداشته شده و محد به

هاي توليـد كننـده    كرد اين است كه در اين بند از قانون برنامه چهارم تمايزي بين دولتي يا غيردولتي بودن بنگاه
هـاي دولتـي    فقـط بـه بنگـاه    44) قانون اجـراي اصـل   90محصوالت مزبور وجود ندارد ولي دامنه شمول ماده (

هاي دولتي از دايـره شـمول ايـن قـانون خـارج       شود و بنگاه هاي غيردولتي محدود مي مشمول واگذاري و بنگاه
) قانون برنامه چهارم آمده است كه چنانچه دولـت قيمـت كاالهـا و خـدمات     39ماده (» ج«هستند. در ادامه بند 

قيمـت  "التفـاوت آن را بپـردازد و در آن    ايـد مابـه  تكليف كند ب "قيمت تعيين شده"اساسي را به قيمتي كمتر از 
التفاوت قرار گرفته است يعني در ايـن قـانون هـر دو قيمـت توسـط دولـت قـرار         مبناي جبران مابه "شده تعيين
گردد نتيجـه ايـن كـه زمـاني كـه دولـت از        مشخص نمي "شده قيمت تعيين"بر آن مبناي تعيين  گيرد و عالوه مي

شـده كـاال،    ودش تخطي كند ملزم به جبران است نه از قيمت بازار و يا از قيمت تمـام شده توسط خ قيمت تعيين
گونه ديگري مطرح شـده و مشـكل موجـود     مسئله به 44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90ولي در ماده (

كمتـر از  ) تنها اگر دولـت قيمـت كـااليي را بـه قيمتـي      90نوعي برطرف شده است، به اين شكل كه در ماده ( به
التفـاوت آن را   هاي مشمول واگذاري و يا غيردولتي تكليـف كنـد بايـد مابـه     شده كاال آن هم در بنگاه قيمت تمام

گيرد نه قيمت تعيين شده از سمت دولت كـه   شده كاال مبناي جبران قرار مي بپردازد بنابراين در اينجا قيمت تمام
ر هر دو قـانون مشـهود اسـت ايـن اسـت كـه از جبـران        مبناي تعيين آن نيز مشخص نيست. نكته ديگري كه د

مثابه عاملي بازدارنده دولت در تعيين قيمـت اسـتفاده شـده اسـت.      التفاوت قيمت تكليفي در هر دو قانون به مابه
با وجود تمـام مزايـايي كـه     44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90ها اين است كه ماده ( نتيجه اين مقايسه
گـذاري تمـامي كاالهـا و خـدمات      نقص است و آن اين است كه جوازي براي دولت در قيمـت  دارد داراي يك

  تواند عاملي بازدارنده در انجام كار باشد.   التفاوت مي صادر نموده هر چند كه پرداخت مابه
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در  ذكر شود اين است كه ايـن مـاده   44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست90اي كه بايد در مورد ماده ( نكته
قـانون اساسـي    44هـاي كلـي اصـل     ابتدا به پيشنهاد نمايندگان به صورت ماده الحاقي به قانون اجراي سياسـت 

گذاري دولتي محصوالت توليدي بنگاههاي مشمول  هرگونه قيمت"افزوده شد و به اين صورت تنظيم شده بود: 
  واگذاري و ساير بنگاههاي بخش غير دولتي ممنوع است.

الذكر را به قيمتـي كمتـر از هزينـه تمـام      دولت به هردليل فروش كاال يا خدمات بنگاههاي فوقچنانچه  -تبصره
التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را تعيين و از محل اعتبـارات   شده تكليف كند، دولت مكلف است مابه

اما صدر  "ر مالياتي كسر نمايد.و منابع دولت در سال اجرا پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازمان امو
  1گفته تصويب نهايي شد. اين ماده پس از اعاده از شوراي نگهبان حذف شد و ماده به صورتي پيش

  
  گذاري ) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در ارتباط با محدود كردن قيمت101تحليل محتواي ماده (

هاي مهم در جهـت محـدود كـردن     پنجم توسعه از ديگر گام) قانون برنامه پنج ساله 101ماده (» د«تصويب بند 
توانـد بـه منظـور تنظـيم      گذاري كاالها و خدمات است. اين بند مقرر داشته است كه دولت مـي  دولت در قيمت

با "سازي فرآيند توزيع كاال و خدمات:  وري شبكه توزيع و شفاف مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره
گـذاري را بـه كاالهـا و     ) قـانون اساسـي قيمـت   44و چهارم (  هاي كلي اصل چهل اجراي سياسترعايت قانون 

  اي و ضروري محدود نمايد. خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه
دولت مكلف است ضوابط تعيين كاالهاي اساسي، انحصـاري و خـدمات عمـومي و نيـز فهرسـت و       -1تبصره 

كاالها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصويب ايـن قـانون، بـا پيشـنهاد كـارگروهي      ضوابط تعيين قيمت اين 
  ربط به تصويب شوراي اقتصاد برساند. هاي ذي متشكل از نمايندگان وزارت بازرگاني، معاونت و وزارتخانه

د، در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كاال يا خـدمات كمتـر از قيمـت عادلـه روز تكليـف شـو       -2تبصره 
التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محـل اعتبـارات و منـابع دولـت در سـال اجـرا        مابه

ايـن مـاده آخـرين قـانون دربـاره       "ربـط بـه دولـت تهـاتر گـردد.      پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي
و   مام تجارب قبلي در آن لحاظ شدهگذاري است كه در اين سطح به تصويب رسيده است. بنابراين بايد ت قيمت
  ها و نواقص احتمالي قوانين قبلي در آن به حداقل ممكن رسيده باشد. كاستي

                                                            
در پيوست يك اطالعات بيشتر در مورد نحوه تصويب اين ماده در مجلس با استفاده از مشروح مذاكرات مجلس آورده شده  -1

  است.
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) قـانون اجـراي   90) قانون برنامه پنجم توسعه چند تفاوت و برتـري مهـم نسـبت بـه مـاده (     101ماده (» د«بند 
گذار اجراي مفاد اين بند توسط  كه قانون نقانون اساسي در خود نهفته دارد. نخست اي 44هاي كلي اصل  سياست

قانون اساسي دولت منوط كرده است. از آنجا كه در  44هاي كلي اصل  دولت را به رعايت قانون اجراي سياست
گونه قضاوت كـرد كـه منظـور     توان اين برده نشده است مي 44اين بند نامي از بند يا ماده خاصي از قانون اصل 

) آن قانون است بايد به اين 90بوده و چون اين بند در ارتباط با ماده ( 44نون اجراي اصل گذار كل مفاد قا قانون
) 101ترين تفاوت اين دو ماده نيز هست اين است كه در مـاده (  صورت ويژه نگاه شود. نكته دوم كه مهم ماده به

اي و ضـروري   اساسي يارانه گذاري به كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي قانون برنامه پنجم قيمت
) ايـن  101اين محدوديت وجود نداشت. در مـاده (  44) قانون اجراي اصل 90محدود شده است ولي در ماده (

گذاري به دو دسته از كاالها و خدمات محدود شده است، يعني دسته كاالهـا و خـدمات عمـومي و     قانون قيمت
گيرد و دسـته كاالهـا و خـدمات اساسـي و      .. در آن جاي ميانحصاري كه كاالهايي از قبيل آب و برق و گاز و.

گيرد. بنابراين اين قانون با لحاظ كردن اين محدوديت نقص مـاده   ضروري كه اقالمي چون گندم در آن جاي مي
  ) قانون را كه محدوديتي اعمال نكرده بود، مرتفع نموده است.90(

يد به آن اشاره كرد اين است كه اين قانون دولـت را مكلـف   ) با101ماده (» د«نكته ديگري كه در مورد مفاد بند 
نموده تا ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون ضوابط تعيين كاالهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمـومي و  

) قانون 90كه در ماده ( نيز فهرست و ضوابط تعيين قيمت اين كاالها و خدمات را تهيه و تصويب نمايد، حال آن
گـذاري   دولت به چنين امري نشده بود و فقط از وي خواسته شده بـود كـه در صـورت قيمـت     44اجراي اصل 

التفاوت نيز نسـبت بـه    ) در بعد پرداخت مابه101پردازد. مفاد ماده ( شده كاالها به التفاوت آن را با قيمت تمام مابه
) دولـت مكلـف   101مـاده ( » د«د ) بنـ 2تغيير نموده است. در تبصره ( 44) قانون اجراي اصل 90محتواي ماده (

التفـاوت   شده است كه درصورتي قيمت فروش كاال يا خدمات را كمتر از قيمت عادلـه روز تكليـف كنـد، مابـه    
قيمت عادله روز و تكليفي به بنگاه مربوطه پرداخت نمايد، بنابراين در اينجا قيمت عادلـه روز مـالك پرداخـت    

گذار وجود بازار را براي كاالها و خدمات مربوطه به رسميت شناخته  قانونالتفاوت قرار گرفته است بنابراين  مابه
بر سر  "عادله"رود، هر چند آمدن واژه  سازي به شمار مي است كه اين خود يك گام اساسي در جهت خصوصي

ـ     كلمه روز نشان از آن دارد كه اين به رسميت شناختن هنوز كامل نيست. اين امر از تفاوت ن هـاي مهـم بـين اي
ها به ترتيـب قيمـت    ) قانون برنامه چهارم است چون در آن39و ماده ( 44) قانون اجراي اصل 90قانون با ماده (
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تـوان   رو مـي  انـد. از ايـن   التفاوت قرار گرفته شده كاالها و قيمت تعيين شده از سوي دولت مالك جبران مابه تمام
  اند. برخوردار بودهبيان داشت كه قوانين مزبور در اين بعد از سير تكاملي 

  
  

اي و  گذاري صرفاً به كاالها و خدمات عمـومي و انحصـاري كاالهـاي اساسـي و يارانـه      محدود كردن قيمت
  ضروري

  گذاري هدف: محدود كردن دولت از دخالت در قيمت
  الزامات:

  تعيين ضوابط تعيين كاالهاي اساسي، انحصاري و خدمات عمومي
 اساسي، انحصاري و خدمات عموميگذاري كاالهاي  تعيين ضوابط قيمت

 التفاوت قيمت عادالنه روز و قيمت تكليفي تأمين و پرداخت مابه

  

  ) قانون برنامه پنجم101) و ماده (44) قانون اصل (90بندي تحليل محتواي ماده ( جمع
در طـي   گـذاري  توان نتيجه گرفت كه قوانين مربـوط بـه قيمـت    با توجه به مسائلي كه در اين بخش بيان شد مي

قـانون   44هـاي كلـي اصـل     ) قانون اجراي سياست90اند، و در نهايت در ماده ( زمان يك سير تكاملي را پيموده
اند. اين دو قانون بـا   ها هستند متجلي شده ترين آن ) قانون برنامه پنجم توسعه كه مهم101ماده (» د«اساسي و بند 

يافته ترين قوانين در باب محدود كـردن و سـامان دادن بـه     ها وارد شد تكامل وجود برخي از اشكاالت كه بر آن
تـوان   شده فوق پيرامون محتواي ايـن دو قـانون، مـي    گذاري دولتي در ايران هستند. با توجه به مسائل گفته قيمت

  گذاري را به شكل زير بيان نمود: محتواي اين دو قانون در باب قيمت
بـه كاالهـا و    44هاي كلي اصل  با رعايت قانون اجراي سياست گذاري كاالها و خدمات توسط دولت بايد قيمت

  اي و ضروري محدود گردد. خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه
اي و ضروري مشـخص   بايد ضوابطي براي تعيين كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه

هايي باشـد تـا در يكـي از     كاال بايد داراي چه معيارها و ويژگيعبارت ديگر بايد مشخص شود كه يك  گردد، به
تواند از ايـن دو دسـته كـاال خـارج      هايي داشته باشد مي اين دو دسته كاال قرار گيرد يا اگر چه معيارها و ويژگي

 شود.
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وري اي و ضـر  بايد طبق ضوابط فوق فهرستي از كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانـه 
 گذاري دولتي مشخص گردد. تهيه گردد تا حدود قيمت

اي و ضـروري   بايد ضوابطي كه با استفاده از آن كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسـي يارانـه  
عبارت ديگر بايد مشخص شود كه از چه روشـي بـراي تعيـين قيمـت      شوند مشخص گردد، به گذاري مي قيمت

 استفاده شده و مبناي نظري و تجربي روش اتخاذ شده كدام است. كاالها و خدمات مربوطه

التفـاوت قيمـت    براي جبران مابـه  "عادله روز"كاالها و خدمات و نيز قيمت  "شده هزينه تمام"بايد روش تعيين 
شـود   شده با چه مبنا و روشي محاسبه مي تكليفي با اين مقادير مشخص گردد، يعني مشخص شود كه هزينه تمام

 شود. چيست و مقدار آن براي هر كاال بر چه مبنايي مشخص مي "عادله روز"يز معين گردد كه معني قيمت و ن

مشخص شود زماني كه هر دو قانون با هم در حال اجرا شدن هسـتند كـدام يـك از ايـن قـوانين بـراي جبـران        
مبنـاي عمـل اسـت يـا      "شده ه تمامهزين"التفاوت  گيرد. يعني براي پرداخت مابه التفاوت مبناي عمل قرار مي مابه

 ."قيمت عادله روز"

التفـاوت قيمـت تكليفـي پرداخـت      شده چه ميزان مابـه  دولت در كل و نيز براي هر يك از كاالهاي تعيين قيمت
 گذاري چه مقدار هزينه بر دولت تحميل كرده است. عبارت ديگر قيمت نموده است. به

 

بـراي   44هـاي كلـي اصـل     قانون اجراي سياست90عه و مادهقانون برنامه پنجم توس 101بر اساس ماده 
هاي دولتي، خروج دولت از بازار و تسهيل كاركرد عرضـه   گذاري، لغو امتيازات شركت اصالح نظام قيمت

  بيني شده است: گذار پيش و تقاضا تمهيدات زير از سوي قانون
  ارهاي كاال و خدماتالف) تأكيد بر نظارت راهبردي بجاي دخالت اجرائي در تنظبم باز
  گذاري دولتي ب) حداقل كردن محصوالت (كاالها و خدمات) مشمول قيمت

  ج) شفاف كردن و مكانيزه كردن عمليات عرضه و تقاضا محصوالت مورد معامله (ايران كد)
  د) شناسائي، رسميت دادن و ساماندهي واحدهاي توزيع غيردولتي

  گذاري هاي حمايتي و غيرانتفاعي دولت از نظام بازار و قيمت سياسته) ايجاد شفافيت و تفكيك اهداف و 
  هاي مشمول واگذاري و در حال واگذاري و) اصالح ساختار مالي و اقتصادي بنگاه

 هاي دخالت دولت در بازار در راستاي پرهيز از فلج كردن كاركرد بازار ز) تأمين هزينه
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) قانون برنامه پنجم در مورد كاالهاي 101)  و ماده (44() قانون اجراي اصل 90محتواي ماده ( -2- 3
  منتخب

ها توسط دولت تعيين شده است و  اي از كاالها وجود دارد كه به داليل متعددي قيمت آن در ايران طيف گسترده
هاي مهمي جهت مديريت و نيز كاهش  هاي اخير سبب گشته كه گام تحوالت اقتصادي، سياسي و اجتماعي سال

تـوان بـه    گيرند را مـي  گذارانه دولت برداشته شده است. كاالها و خدماتي كه در اين طيف قرار مي قيمتدخالت 
اي است كه توسط بورس كاالي ايران براي  هاي شيوه بندي بندي كرد. يكي از اين تقسيم هاي مختلفي تقسيم شيوه
شـده در بـورس كـاال را در سـه دسـته       تـه بندي كاالهـاي پذيرف  بندي كاالها استفاده شده است. اين تقسيم تقسيم

دهد. از آنجا  هاي نفتي و محصوالت پتروشيمي قرار مي كاالهاي كشاورزي، كاالهاي صنعتي و معدني و فرآورده
انـد، بـراي بررسـي ايـن كاالهـا از ايـن        شده در بورس كاال انتخاب شده كه كاالهاي منتخب، از كاالهاي پذيرفته

رو، در اين قسمت ابتدا معيارهايي براي انتخاب كاالها و خدمات منتخـب   . از اينبندي تبعيت خواهد شد تقسيم
الـذكر در كاالهـاي منتخـب كشـاورزي،      گذاري دولتي و محتـواي مـواد فـوق    گردد، سپس سابقه قيمت ارائه مي

شده در اين قسمت به اين شكل اسـت كـه    پتروشيمي و صنعت و معدن بررسي خواهد شد. شيوه غالب رعايت
اي از ميـزان توليـد، نحـوه توليـد از نظـر       شود، سپس تاريخچه بتدا كاالي منتخب به صورت مختصر معرفي ميا

شود و در نهايت اقدامات انجـام شـده    گذاري آن در ايران ارائه مي دولتي و غيردولتي بودن آن و نيز شيوه قيمت
گذاري كاالها از نظر  گر محدود كردن قيمتگذاري هر يك از كاالها يا به تعبير دي براي هر يك آزادسازي قيمت

  گذرانده خواهد شد.
  

  ارائه معيارهايي  براي انتخاب كاالهاي مورد بررسي
گـذاري   اي از زمـان در قيمـت   كاالها و خدمات بسيار متعددي وجود دارند كه دولت به داليل مختلف در برهـه 

ه مناسبي براي بررسي نيستند چون شـرايط الزم را  ها دخالت نموده است. اما تمام اين كاالها و خدمات گزين آن
انـد. بنـابراين بـراي     گذاري شـده  ندارند و بعضاً براي مدت بسيار كوتاهي و در شرايط ويژه توسط دولت قيمت

ها در مـورد آن صـدق نمايـد.     اينكه يك كاال يا خدمت براي بررسي انتخاب گردد نياز است كه برخي از ويژگي
ل معيارهايي را كه در انتخاب كاالها و خدمات مد نظر قرار گفته است در خود جاي داده بدين منظور جدول ذي

  است.
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معيارهايي براي انتخاب كاالها -1جدول   

 توانايي بازاري شدن

 سابقه قيمتگذاري در بخش دولتي

 سابقه قيمتگذاري در بخش خصوصي

 سابقه توليد در بخش دولتي

 سابقه توليد در بخش خصوصي 

 شوند گذاري مي وجود كاالهاي مشابه و يا نزديك به كاالي مورد نظر كه توسط بازار قيمت

 هاي توليدكننده محصول مورد نظر تعداد بنگاه

 هاي توليدكننده محصول مورد نظر مالكيت بنگاه

ــراي  دليـــل دولـــت بـ
دخالت در فرايند توليد 

 گذاري يا قيمت

 از توليدكنندهحمايت 

 حمايت از مصرف كننده

 مصاديق شكست بازار

 ها ميزان يارانه اختصاص يافته براي جبران تفاوت قيمت

 گذاري گذاري و يا عدم قيمت الزام قانوني دولت به قيمت

 كاالي مورد نظر در ليست كاالهاي اساسي دولت وجود دارد يا خير

  
توان براي انتخاب يـك كـاال يـا     اي از معيارها را مي شود طيف گسترده ميگونه كه در جدول فوق مشاهده  همان

خدمت مد نظر قرار داد. توانـايي بـازاري شـدن يـك كـاال و داليـل دولـت بـراي دخالـت در فراينـد توليـد و            
تـوان   ترين معيارها در اين زمينه هستند كه براي تشريح دقيق هر يك مي گذاري يك كاال يا خدمت از مهم قيمت

انـد. بـه عنـوان نمونـه، حمايـت دولـت از        از يك سري زير معيار استفاده نمود كه در جدول فـوق آورده شـده  
كنـد.   كننده و مصاديق شكست بازار از جمله داليلي است كه دولت را وادار به تعيين قيمـت كاالهـا مـي    مصرف

گـذاري و يـا عـدم     ولـت بـه قيمـت   الـزام قـانوني د    هـا،  ميزان يارانه اختصاص يافته براي جبران تفاوت قيمـت 
گذاري و اينكه آيا كاالي مورد نظر در ليست كاالهاي اساسي و انحصاري عمومي دولـت وجـود دارد يـا     قيمت

  خير، از ديگر معيارها براي انتخاب يك كاال هستند.
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نامه پـنجم  ) قانون بر101) و ماده (44) قانون اجراي اصل(90انتخاب كاالهايي براي بررسي محتواي ماده (

  با توجه به معيارها
توسـط دولـت    -گـذاري  فارغ از شـيوه قيمـت   –ها وجود دارند كه در طول چند سال اخير طيف وسيعي از كاال

كند، همين امر سـبب شـده كـه انتخـاب      ها صدق مي هاي فوق در مورد آن و بسياري از معيار  گذاري شده قيمت
قانون فوق مشكل شود. مراجعه به بازار براي انتخـاب ايـن كاالهـا    چند كاالي محدود براي بررسي محتواي دو 

بندي نشده در مـورد آن اسـت    يك راه است كه نتيجه آن مواجهه با انبوهي از كاالها و اطالعات پراكنده و دست
ت شده در بورس كاال صور سازد. اين امر سبب شد تا انتخاب كاالها از كاالهاي پذيرفته كه انتخاب را مشكل مي

بندي شده در ارتباط با كاالها وجود داشت باشد و هم دامنه انتخاب به كاالهـاي پـر    پذيرد تا هم اطالعات دسته
  كاربرد و بااهميت موجود در بورس كاال محدود شود.

حركت به سمت تعيين قيمت توسط بازار و كاهش دخالت دولت از اهداف دولت در چنـد سـال گذشـته بـوده      
هـا   كارهاي انجام اين امر تشكيل بازارهاي منسجم و پيشرفته است تا بتوان از طريق آن قيمتاست. از جمله راه 

هاي كااليي كه از چند سال گذشته در دستور كار قرار گرفته از مهمتـرين راه   تعيين نمود. سياست تشكيل بورس
اي از  گردند در برهه ارائه مي ها گذاري توسط بازار است. بيشتر كاالهايي كه در اين بورس كارهاي افزايش قيمت

اند، ولـي اكنـون داراي بـازاري آزاد     توسط دولت تعيين قيمت شده 1370زمان مخصوصاً در زمان جنگ يا دهه 
رو، در اين تحقيق كاالهاي منتخب از كاالهـاي   گردد. از اين ها توسط اين بازارها مشخص مي هستند و قيمت آن

گـذاري   گذاري دولتي داشته باشند و هم سـابقه قيمـت   ند تا هم سابقه قيمتا شده در بورس انتخاب شده پذيرفته
  توسط بازار آزاد.

شده  هنوز به قوت خود باقي است چون در بين كاالهاي پذيرفته -هرچند با شدت كمتر –اما مشكل انتخاب كاال
ت. به همـين دليـل چنـد    ها صادق اس در بورس كاال، كاالهاي زيادي وجود دارند كه معيارهاي فوق در مورد آن

معيار ديگر در انتخاب كاالها لحاظ گرديد. اولين عامل محدود كننده كاالهـاي منتخـب بايـد سـه دسـته كـاالي       
هاي  هاي اصلي كااليي يعني گروه موجود در بورس را پوشش دهند، يعني، بايد حداقل يك كاال از هر يك گروه

هاي نفت انتخاب گردد. دومين عامل اين كـه كـاالي مـورد     صنعتي و معدني، كشاورزي و پتروشيمي و فرآورده
نظر بايد كاربردي و با اهميت باشد يعني اينكه موارد مصرف آن متنوع باشد و زندگي از جهات مختلفـي تحـت   
تاثير آن قرار گيرد. در نهايت اينكه قيمت كـاالي مـذكور در حـال حاضـر توسـط بـازار تعيـين شـود و سـابقه          

گفتـه شـكر و پنبـه از بـين كاالهـاي       سط دولت طوالني باشد. با توجـه بـه معيارهـاي پـيش    گذاري آن تو قيمت
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هاي نفتي و فوالد و سنگ آهن به عنوان يـك كـاال از گـروه     كشاورزي، قير از بين كاالهاي پتروشيمي و فرآورده
  صنعتي و معدني انتخاب شدند.

دهـد كـه    دول ذيل است. جدول زيـر نشـان مـي   بندي كاالها در هر يك از سه گروه فوق به شكل ج نحوه دسته
هـاي اصـلي خـود داراي     شوند و هر يك از اين گروه بندي مي هاي اصلي دسته هريك از سه گروه فوق در گروه

هاي اصلي موجود در كاالهاي صـنعتي   هاي اصلي و فرعي هستند. براي نمونه گروه فوالد يكي از گروه زيرگروه
گروه اصلي از جمله مقاطع طولي، مقاطع تخت و شمش هستند. هر يـك از   و معدني است كه خود چندين زير

هاي اصلي خود ممكن است يك يا چندين زيرگروه فرعي داشته باشند مانند آنچه در جـدول ذيـل    اين زيرگروه
  شود. مشاهده مي

 كاالهاي صنعتي و معدني پذيرفته شده در بورس كاال*

 زيرگروه فرعي زيرگروه اصلي گروه اصلي

 گروه فوالد

 مقاطع طولي

 تيرآهن

 ميلگرد

 ساير

 مقاطع تخت

 ورق گرم

 ورق سرد

 ساير

 ساير ساير

 گروه مواد صنعتي و معدني

 كك كك

 سنگ زغال سنگ زغال

 سولفور موليبدن سولفور موليبدن

 كنستانتره فلزات گرانبها كنستانتره فلزات گرانبها

 سيمان سيمان

 سنگ آهن سنگ آهن

 هاي فرعي ساير زيرگروه هاي اصلي ساير زير گروه ها ساير گروه

بندي كاالها ارائه شده و خالصه جدول اصلي موجود در بورس كاال است. *اين جدول جهت آشنايي با نحوه دسته  
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هاي صنعت و معدن براي بررسي انتخاب شده است. اولين دليل براي انتخـاب ايـن    فوالد به عنوان يكي از گروه
توان پر كـاربردترين   كاال كاربرد و اهيت اين فلز در صنايعي چون راه، ساختمان و خودرو است و اين فلز را مي

ر درجه بعدي اين كـاال از نخسـتين كاالهـاي    ترين كاالي موجود در گروه كاالهاي صنعتي دانست. د و با اهميت
اي از زمـان بـه دليـل     شده در بورس بوده و اطالعات كاملي در ارتباط با آن وجود دارد. اين فلز در برهه پذيرفته

گذاري شده و قيمت آن در حال حاضر توسط بـازار و   ها و نيز جنگ توسط دولت قيمت توليد دولتي آن، تحريم
  شود.  قيمت جهاني مشخص ميو با تاثيرپذيري از 

سنگ آهن كاالي ديگري است كه براي بررسي انتخاب شده است. ايـن كـاال در مقايسـه بـا سـاير از كاالهـاي       
 -سـنگ و سـولفور موليبـدن    يعني كنسانتره فلزات گرانبها، كـك، سـيمان، زغـال   –معدني موجود در بورس كاال 

ها برخوردار اسـت.   بر آن از كاربرد بيشتري نسبت به آن عالوهباشد و  بسياري از معيارهاي مطرح شده را دارا مي
گذاري شـده اسـت ولـي درحـال حاضـر توسـط بـازار         اي از زمان توسط دولت توليد و قيمت اين كاال در برهه

  شود. گذاري مي قيمت
روه هاي نفتي براي بررسـي انتخـاب شـده اسـت. در ايـن گـ       قير كااليي است كه در گروه پتروشيمي و فرآورده

ها، پليمرها و گازها قرار دارند. بيشـتر ايـن كاالهـا در     كاالهاي ديگري چون نفت سفيد، بنزين، نفت خام، حالل
هـا هنـوز هـم     گذاري شده و يا مانند بنزين و نفت سفيد قيمـت آن  هاي خاصي از زمان توسط دولت قيمت دوره

شـود و نسـبت بـه سـاير      ار مشـخص مـي  شود. اما قيمت قير در حال حاضر توسـط بـاز   توسط دولت تعيين مي
كاالهايي كه از قيمت بازاري برخوردارند داراي كاربرد بيشتري است از جمله صنعت راه و ساختمان. عالوه بـر  

  پذيرد. اين، قيمت اين كاال در سطح جهاني از قيمت بازار ايران تاثير مي
گيرنـد.   پذيرش شده و مورد معامله قرار مـي كاالهاي كشاورزي دسته ديگري از كاالها هستند كه در بورس كاال 

كاالهايي از قبيل، جو، گندم، ذرت، شكر، پسته، زعفران، عدس، نخود، برنج، خرما، چاي، تخم مـرغ و زيـره در   
گذاري نشده و تعدادي ديگر فقط بـراي يـك    اين گره قرار دارند. برخي از ان كاالها تاكنون توسط دولت قيمت

شـود.   اند و برخي مانند گندم كه در حال حاضر براي آن قيمت تضميني اعالم مـي  شدهگذاري  دوره كوتاه قيمت
شود اما به اين دليـل   پنبه نيز از اقالمي است كه در حال حاضر براي آن از سوي دولت قيمت تضميني تعيين مي

رد. سـه ويژگـي   كه مصرف كننده اصلي پنبه برعكس گندم دولت نيست بازار نيز در تعيين قيمـت پنبـه تـاثير دا   
كنندگان و نيز موارد مصرف آن در مقايسه بـا   سبب شده كه پنبه براي بررسي انتخاب شود، نخست اينكه مصرف

ساير محصوالت زياد است. دوم قيمت تضميني كه از طرف دولت در حال حاضـر بـراي ايـن محصـول تعيـين      
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. آخر اينكه طيف وسيعي از توليدكنندگان شود و تاثير اين قيمت روي قيمت بازار پنبه پيگيري خواهد گشت مي
كنند. شكر از جمله كاالهايي است كـه در شـبكه كـاالبرگ كشـور و نيـز در فهرسـت        اين محصول را توليد مي

كاالهاي اساسي وجود داشت و دولت از اين طريق در تعيين قيمت آن نقش داشت و در حال حاضر قيمـت آن  
صورت  كنندگان اين كاال به ليل انتخاب اين كاال اين است كه مصرفشود. اصلي ترين د توسط بازار مشخص مي

  سازد. گذاري دولتي و بازاري آن به شكل مستقيم رفاه خانوار را متاثر مي مستقيم خانوارها هستند و قميت
  

) برنامه پنجم درباره كاالهاي كشاورزي منتخب 101و ماده ( 44) قانون اصل 90محتواي ماده ( -3-2-1

  پذيرفته شده در شركت بورس كاالي ايران
) برنامه پنجم در كاالهاي پنبه و شـكر بـه عنـوان    101و ماده ( 44) قانون اصل 90در اين قسمت محتواي ماده (

گيرد. ساختار اين بخش بـه ايـن شـكل اسـت كـه ابتـدا        كاالهاي منتخب بخش كشاروزي مورد بررسي قرار مي
ربرد هر يك از اين كاالها ارائه، سپس تاريخچه تعيين قيمت هـر يـك از   گزارش مختصري در مورد ماهيت و كا

ها بيان و در نهايت محتواي مواد يادشده در مورد هر يـك از ايـن    گذاري آن ها بررسي، وضعيت كنوني قيمت آن
  كاالها بررسي خواهد شد.

مـه پـنجم دربـاره محصـوالت     ) قـانون برنا 101و مـاده (  44) قـانون اصـل   90قبل از پرداختن به محتواي ماده (
گذاري اين محصوالت و نيز برخي محصـوالت   كشاورزي، بايد به چند قانون كليدي كه در حال حاضر بر قيمت

كشاورزي ديگر حاكم است اشاره گردد. قانون نخست قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي اسـت  
والت كشاورزي مشـمول خريـد تضـميني را    به تصويب مجلس رسيده و محص 1368كه در تاريخ يك شهريور 

كند. قانون ديگر قانون نظام تامين و تعيين قيمت كاال و خدمات مصوب هيات دولت در ارديبهشت  مشخص مي
) قانون افزايش بهره وري بخـش كشـاورزي و منـابع طبيعـي و آيـين نامـه       33است. در نهايت هم ماده ( 1380

  گيرد. اجرايي آن مورد تاكيد قرار مي

  نبهپ
بـه    Gossypiumيك نوع محصول كشاورزي است كه از الياف پوشاننده دانه گيـاه پنبـه بـا نـام علمـي      1پنبه

شود. كشت پنبه در ايران از آن  آيد. از غوزة پنبه در توليد نخ، پارچه و ريسندگي و بافندگي استفاده مي دست مي

                                                            
از سايت دانشنامه جهان اسالم  "پنبه"اي تحت عنوان  د پنبه در اين قسمت، با استفاده مستقيم و غيرمستقيم از مقالهعمده مسائل آورده شده در مور -1

  آورده شده است.
http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=2820  
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اطق كاشت پنبه اسـت، بـراي صـنعت نسـاجي     جهت مهم است كه عالوه بر اين كه منبع امرار معاش ساكنان من
  آورد. گمارد، نيز مادة خام فراهم مي داخلي و صنايع دستي كه افراد بسياري را به كار مي

خورشيدي دولت  1312پنبه در فرآيند تدريجي آغاز تجاري شدن كشاورزي ايران ، تأثير مهمي داشته است. در 
هـاي جديـد    اي در تهيـة پنبـة خـام بـراي كارخانـه      ايران قانون انحصار پنبه را تصويب كرد كه سود بي واسـطه 

وقفه به سبب جنـگ جهـاني دوم، در    تن رسيد. پس از 38000دربرداشت. در اواخر اين دهه توليد به نقطة اوج 
دوباره از سـطح توليـد    1330توليد ساالنه اين محصول سقوط كرد، اما در اوايل دهة  1320هاي دهة  بيشتر سال

سازمان پنبـة  «اي در توليد و فرآوري پنبه در ايران پديد آمد.  سابقه پيش از جنگ پيشي گرفت و بتدريج رونق بي
شروع به فعاليت كرد و بـراي نخسـتين بـار معيارهـاي      1335هاي روغني) در  ه و دانه(بعدها سازمان پنب» ايران 
  بندي براي محصول داخلي ارائه داد.  طبقه

ايران در ميان ده يا پانزده كشور نخست توليد كنندة پنبه جاي گرفت. در بيشتر دهـة   1340و  1330هاي  در دهه
هاي بعد اين دهه توليد پنبـه تحـت    در ايران ادامه يافت، اما در سال، بويژه نيمة اول آن، افزايش توليد پنبه 1350

 .تر در كشاورزي ايران قرار گرفت كه به رونق شديد و ناگهاني توليد نفت مربوط بـود  هاي كلي تأثير محدوديت
، كـاهش  1352نواحي كاشت پنبه به حدود يك سوم و محصول به حدود يك چهـارم، در مقايسـه بـا     1357در 

، به سبب كاهش توليد و نياز بازار داخلي، صدور پنبه به خارج از كشور ممنوع شـد و بنـابر   1358در آذر  .يافت
  اي مقداري ارز صرف ورود اين اقالم شد. نياز بازار داخلي به انواع پنبه، الياف، نخ و منسوجات پنبه

هـاي تشـويقي چـون     دولت سياسـت ، براي مقابله با تنزل سطح كشت و توليد پنبه و رفع بحران، 1360در سال 
 1371هـا تـا    هاي تضميني و كمك نقدي به پيمانكاران طرح پنبه را به اجرا درآورد كه اين سياسـت  اعالم قيمت

بـه   1371با موفقيت همراه بود امـا از   1370سالة اول تا سال  برنامة پنج» طرح افزايش توليد«ادامه يافت. اجراي 
هاي روغني (سويا)، از ميزان سطح كشـت و توليـد پنبـه     تي ديگري چون دانهعلت افزايش قيمت توليدات زراع

ترين سطح خـود طـي چهـل سـال      ميزان سطح كشت و توليد پنبه به پايين 1372كه در سال  طوري كاسته شد، به
هاي وارداتي نسـبت بـه پنبـة داخلـي از طـرف       گذشته. كاهش توليد پنبه از يك طرف و پايين بودن كيفيت پنبه

گرديـد. در   1374افزايش داد و باعث افزايش سطح كشت و توليـد در سـال    1373گر، قيمت پنبه را در سال دي
  هاي پس از انقالب اسالمي رسيد. ميزان سطح كشت و توليد پنبه به باالترين مقدار خود طي سال 1375سال 

هاي بعد و قبل از انقالب  كشور در سالهاي روغني ايران از وضع پنبة  اي كه ادارة كل پنبه و دانه تحليلي مقايسه
هاي قبل از  هاي اخير نسبت به سال اسالمي به عمل آورده، حاكي از آن است كه عملكرد پنبه در كشور طي سال
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هاي شمالي  انقالب افزايش يافته است. براساس اين تحليل، كاهش سطح كشت پنبه در كشور كه بيشتر در استان
ر در الگوي كشت پديدار شده، بيشتر به مسائل بازرگاني پنبه ارتبـاط دارد كـه در اثـر    مصداق داشته و بر اثر تغيي

هاي رقيب و امكان كشت دو محصول در يك سال به وجود  كوچك شدن اراضي زراعي، جانشين شدن زراعت
  آمده است.

  
  گذاري پنبه و ساختار بازار آن در ايران تاريخچه قيمت

گذاري پنبه بعد از انقالب، اين روند ادامه داشت و از آن پـس بـه فراخـور     بعد شروع مداخالت دولت در قيمت
هاي فـوق عمـدتاً در واكـنش بـه      يافت. سياست ها تغيير مي آمد، اين سياست مشكالتي كه در بازار پنبه پيش مي
قيمت تضـميني پنبـه    1اند شرايط پايداري را در بازار پنبه ايجاد كند. گاه نتوانسته شرايط بازار اتخاذ شده ولي هيچ

ها كمتر از  ها بيشتر و در برخي از سال هاي بعد از انقالب اعالم شده است و اين قيمت در برخي از سال در سال
  قيمت بازار بوده است.

هـاي حمـايتي در راسـتاي رسـيدن بـه       گذاري محصوالت كشاورزي بخشي از مجموعه سياسـت  سياست قيمت
بـه منظـور حمايـت از توليـد محصـوالت اساسـي        1368. در سـال  هاي توسعه در بخش كشاورزي است هدف

، دولت موظف شد همه ساله خريد محصوالت اساسي كشاورزي (گندم، جـو، بـرنج، ذرت، چغنـدر    2كشاورزي
قند، پنبه وش، دانه هاي روغني، چاي، سيب زميني، پياز و حبوبات) را تضمين و حداقل قيمت خريد تضـميني  

ربـط اقـدام نمايـد. در همـان سـال در اصـالحيه قـانون،         د آنها از طريق واحدهاي ذيرا اعالم و نسبت به خري
محصوالت كشمش، خرما، برگه مركبات، سيب، انار، انجير و نيز محصوالت دامي و پيله ابريشم نيز به فهرسـت  

  3فوق افزوده شد.

                                                            
 112-113بازار پنبه ايران، صص ابراهيم زارع، اميرحسين چيذري و نبي اله نعمتي، تحليل سياست قيمتگذاري  -1
  به تصويب مجلس رسيد. 1368قانون تضمين خريد محصوالت اساسي كشاورزي در تاريخ يك شهريور   -2

به منظور حمايت از توليد محصوالت اساسي كشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصوالت كشاورزي  -ماده واحده 
هاي  گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه ساله خريد محصوالت اساسي كشاورزي ( رزان، دولت موظف است همهضرر و زيان كشاو و

زميني، پياز و حبوبات) را تضمين نموده و حداقل قيمت خريد تضميني را اعالم و نسبت به خريد آنها از طريق واحدهاي ذيربط  چاي، سيب روغني،
  اقدام نمايد.

هاي واقعي توليد و در يك  الذكر را با رعايت هزينه ساله قيمت خريد تضميني محصوالت فوق وزارت كشاورزي موظف است همه - 1تبصره  
  برداري متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي تعيين و حداكثر تا آخر تير ماه به هيأت دولت تقديم نمايد. بهره واحد

  هاي عمومي اعالن نمايد. آخر شهريور ماه) از طريق رسانه است قيمتهاي مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعي ( دولت موظف -  2تبصره  
  دولت موظف است ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع مالي خود تأمين نمايد. -  3تبصره  

  110كارا براي محصوالت كشاورزي استرتژيك، ص گذاري  عبدالرسول قاسمي و غالمرضا پيكاني، تعيين قيمت -3
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درصـد   65هاي كشاورزي پنبه كاران پارس بوده كه با شرايط تعهد عرضه سـاليانه در بـورس بـه ميـزان      تعاوني
ان هـر دو هفتـه يكبـار،    هزار تن به شرط وجود تقاضا، تناوب عرضه در بـورس كـاالي ايـر    70توليد ساليانه يا 
درصـد آخـرين    5تن، تلرانس مجـاز تحويـل حـداكثر     5تن، حداقل خريد جهت كشف نرخ  50حداقل عرضه 

  .محموله قابل تحويل به تأييد هيئت پذيرش رسيد
داليل انتخاب كاالي پنبه به عنوان يكي از كاالهاي منتخب را بـا توجـه بـه معيارهـاي مـذكور در قسـمت قبـل        

اين قرار دانست. نخست اينكه پنبه از جمله كاالهاي پذيرفته شده در بورس كاال است و توليد حجـم  توان از  مي
هاي كشت و صنعتي كه بـه داليلـي در    عمده اين محصول توسط بخش خصوصي بوده، مگر آن دسته از شركت

تـوان   ي است كـه مـي  كنندگان آن به حد كه تعداد توليدكنندگان و مصرف تملك دولت قرار گرفته است. دوم اين
عرضه و تقاضاي آن را به بازار آزاد سپرد. سوم اينكه هر چند اين محصول در فهرسـت كاالهـاي اساسـي قـرار     

كننـدگان آن، مجلـس دولـت را ملـزم بـه تعيـين قيمـت         گيرد اما به دليل حمايت از توليدكنندگان و مصرف نمي
  تضميني براي آن كرده است.

  
  ري پنبهگذا قوانين مربوط با قيمت

وري  ) قـانون افـزايش بهـره   33گذاري محصول پنبه بايد گفته شود كه ماده ( در ارتباط با قوانين مربوط به قيمت
، عالوه بر اجـراء  1389دارد از تاريخ تصويب اين قانون يعني تير ماه  بخش كشاورزي و منابع طبيعي را مقرر مي

سـنواتي و اعتبـار مصـوب، سياسـت قيمـت       هـاي  هقانون خريد تضميني محصوالت كشاورزي، در قالـب بودجـ  
توانند محصـوالت خـود را در بـازار بـورس      كشاورزي مي شود. توليدكنندگان محصوالت تضميني نيز برقرار مي 

شـده از   تخصصي كاالي كشاورزي عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعالم
گـردد. وزارت جهادكشـاورزي مكلـف     لت به توليدكنندگان پرداخت مـي التفاوت آن توسط دو سوي دولت، مابه

است هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصوالت تحت سياست خريد و قيمت تضـميني را انتخـاب و   
نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصـويب ايـن قـانون بـه پيشـنهاد وزارت جهـاد        اعالم نمايد. آئين

  رسد. ه تصويب هيأت وزيران ميكشاورزي ب
به تصويب رسـيد كـه بـه موجـب آن وزارت      1391در راستاي قانون فوق آيين نامه مربوط به اين ماده در آبان 

جهاد كشاورزي مكلف است حداكثر تا پانزدهم شهريور ماه هر سال متناسب با شرايط توليـد، نـوع محصـول و    
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ت كشاورزي و دامي كه قابل معامله در بورس كاال مـي باشـد   وضعيت بازار، قيمت تضميني سال آينده محصوال
  .را براي تصويب به هيئت وزيران پيشنهاد نمايد

ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است با همكاري بورس كاال تا پايان ارديبهشت ماه هر سال نسـبت بـه   1تبصره
 .تهيه فهرست محصوالت كشاورزي قابل معامله در بورس كاال اقدام نمايد

ـ مرجع تعيين كيفيت و درجه بندي محصوالت موضوع اين آيين نامه، بورس كـاال بـا همكـاري وزارت    2تبصره
 .جهاد كشاورزي مي باشد

ـ اعمال سياست خريد تضميني براي آن دسته از كاالهاي كشاورزي كه مشمول فهرست كاالهاي قيمـت  3تبصره
 .تضميني مي شوند، ممنوع است

هاي مشمول خريد قيمت تضميني كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مشـمول  ـ آن دسته از كاال4تبصره
 .خريد تضميني مي شود، از شمول اين تصويب نامه خارج است

ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبـردي رئـيس جمهـور مكلـف اسـت بنـا بـه پيشـنهاد وزارت جهـاد          3ماده
ابلوي بورس به تفكيك محصوالت منتخب را در بودجه كشاورزي، ميزان مابه التفاوت قيمت تضميني با قيمت ت

 .سنواتي پيش بيني نمايد

ـ عرضه محصوالت كشاورزي در بورس كاال منوط به ارائه تأييديه سازمان جهاد كشـاورزي اسـتان بـراي    4ماده
توليدكنندگان حقيقي كشاورزي و مصوبه مجمع عمومي مربوط به تفكيك نـوع محصـول و نيـز مجـوز وزارت     

 .كشاورزي (سازمان جهاد كشاورزي استان) براي تشكلهاي بخش كشاورزي استجهاد 

ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است پس از دريافت فهرست قطعي معامالت از بـورس كـاال ظـرف دو    5ماده
هفته نسبت به پرداخت مابه التفاوت قيمت تابلو بورس و قيمت تضميني اعالم  شـده از سـوي هيئـت وزيـران     

 د.اقدام نماي

 

  گذاري پنبه محتواي قوانين در ارتباط با قيمت
قـانون   90حال با توجه به تعيين قيمت تضميني براي پنبه از سوي دولت بايد مشخص شود كـه محتـواي مـاده    

  قانون برنامه پنجم كه به صورت زير درباره پنبه تا چه ميزان رعايت شده است. 101و  44اصل 
بـه كاالهـا و    44هاي كلي اصل  دولت بايد با رعايت قانون اجراي سياستگذاري كاالها و خدمات توسط  قيمت

اي و ضروري محدود گردد. آيا پنبـه يـك كـاالي اساسـي      خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي يارانه
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است؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت مطابق مصوبه هيات وزيران در ارتباط با نظام تامين و تعيين قيمت كـاال  
گيرد اما طبق قانون مصوب  پنبه در فهرست سبد كاالهاي حمايتي قرار نمي 1380مصوب ارديبهشت  1و خدمات

  درباره خريد محصوالت اساسي كشاورزي پنبه جزء اين محصوالت قرار خواهد گرفت. 1368مجلس در سال 
اي و ضروري مشـخص   يارانهبايد ضوابطي براي تعيين كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي 

هايي باشـد تـا در يكـي از     عبارت ديگر بايد مشخص شود كه يك كاال بايد داراي چه معيارها و ويژگي گردد، به
تواند از ايـن دو دسـته كـاال خـارج      هايي داشته باشد مي اين دو دسته كاال قرار گيرد يا اگر چه معيارها و ويژگي

ه عنوان يك كاالي اساسي شـناخته شـود؟ مطـابق قـانون خريـد محصـوالت       تواند ب شود. بر چه اساسي پنبه مي
گيرد و دليل آن را بايد در ديـدگاه مجلـس در    اساسي كشاورزي پنبه جزء محصوالت كشاورزي اساسي قرار مي

 مورد اين كاال جستجو نمود.

اي و ضـروري   سـي يارانـه  بايد ضوابطي كه با استفاده از آن كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اسا
عبارت ديگر بايد مشخص شود كه از چه روشـي بـراي تعيـين قيمـت      شوند مشخص گردد، به گذاري مي قيمت

كاالها و خدمات مربوطه استفاده شده و مبناي نظري و تجربي روش اتخاذشده كدام است. قيمت تضميني پنبـه  
مصوب مجلس شوراي اسالمي قيمت پنبـه   گردد؟ مطابق قانون خريد محصوالت كشاورزي چگونه مشخص مي

ساله قيمت خريد  كشاورزي موظف است همهوزارت بايد توسط وزارت كشاورزي تعيين گردد. طبق اين قانون 
برداري متعـارف و حفـظ    بهره هاي واقعي توليد و در يك واحد الذكر را با رعايت هزينه تضميني محصوالت فوق

 شاورزي تعيين و حداكثر تا آخر تير ماه به هيأت دولت تقديم نمايد.رابطه مبادله در داخل و خارج بخش ك

استفاده كـرده اسـت يـا از روش قيمـت      "شده هزينه تمام"التفاوت قيمت پنبه از روش  دولت براي پرداخت مابه
. تبصره دو و سه قانون فوق دولت موظف است قيمتهاي مصوبه مزبـور را قبـل از آغـاز هـر سـال      "عادله روز"

هاي عمومي اعالن نمايد و دولت موظف است ضرر و زيـان احتمـالي    آخر شهريور ماه) از طريق رسانه ي (زراع
 موضوع اين قانون را از منابع مالي خود تأمين كند.

گيـرد. يعنـي بـراي پرداخـت      التفاوت قيمت پنبه مبناي عمـل قـرار مـي    كدام يك از اين قوانين براي جبران مابه
 ."قيمت عادله روز"مبناي عمل است يا  "شده تمامهزينه "التفاوت  مابه

گـذاري چـه    عبـارت ديگـر قيمـت    التفاوت قيمت تكليفي پرداخت نموده است. به دولت براي پنبه چه ميزان مابه
 مقدار هزينه بر دولت تحميل كرده است.

                                                            
سبد حمايتي)، كاالها و خدمات مختلف از نظر قيمت گذاري در دو گروه كاالها و  مطابق مصوبه نظام تأمين و تعيين قيمت كاال و خدمات ( -1

  آورده شده است. 3وست گردند. متن اين قانون در پي بندي مي خدمات اساسي، حساس و ضروري و ساير كاالها و خدمات دسته
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 در بازار پنبه 90و 101هاي موادوضعيت، اهداف، الزامات و برنامه

 وضعيت فعلي اقدامات انجام شده هابرنامهاهداف، الزامات و

هنــوز هــم قيمــت تضــميني  خود تنظيمي بازار (دخالت عوامل بازار يا عوامل غيربازاري)
ــين    ــه تعي ــد پنب ــراي خري ب

 شود مي
وجود قيمت تظمينـي و بـازار   

 هر دو با هم
 رقابتي - نوع بازار (رقابت ................... انحصار)

 بسيار گسترده - شبكه توزيع و فروش وري گستردگي و بهره
به علت تنوع مرغوبيت زمـين   - كننده ميزان تفاوت قيمت تمام شده توليد و قيمت نهائي مصرف

 توليد پنبه بسيار مشكل است
 بازاري و دولتي باهم - دولت) -گذاري (بازار روش قيمت

  شفافيت فرآيند توزيع
 بدون پروانه) –واحدهاي فعال (داراي پروانه 

 برخورداري كاال از شناسه
 استاندارد بودن عمليات توزيع

ــبكه   ــه علــت گســتردگي ش ب
توليــد، توليدكننــدگان پروانــه 

هـا شناسـه    ندارند و كاالي آن
 ندارد

گذاري توسط دولت و بصورت تكليفـي اسـت    در صورتي كه قيمت
  به:

 گذاري فني) قيمت -دالئل (قانوني
 گذاري قيمتچگونگي ضوابط 

 التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي چگونگي تأمين مابه
 تأمين مالي توليدكننده

 كننده تأمين مالي مصرف

به دليل حمايت از توليدكننده 
كننـده و نيـز قـانون     و مصرف

شـود   گـذاري مـي   پنبه قيمـت 
چون گنبه يك كاالي اساسـي  

 است.
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  شكر
  توليد و مصرف شكر در ايران 

لغوي شكر به كلمه سـاكارا مربـوط مـي شـود كـه در زبـان سانسـكريت بـه گيـاه نيشـكر اطـالق شـده             ريشه 
دهد كه ايرانيان از نخستين اقوامي بودند كه هزاران سال پـيش توانسـتند    است.تاريخچه تجارت نيشكر نشان مي

ري به بازار عرضه كننـد.  صورت جامد از نيشكر بدست آورده، آن را به عنوان كاالي تجا شكر متبلور سفيد را به
با احداث اولين واحد بزرگ كشت و صنعت نيشكر در هفـت   1338تالش براي كشت نيشكر در ايران در سال 
هجري شمسي راه اندازي اولين كارخانه توليد قنـد و شـكر از    1274تپه در خوزستان، آغاز به كار كرد. در سال 

تدريج كارخانه هـاي قنـد در منـاطق مختلـف      به 1311 چغندر در منطقه كهريزك صورت گرفت. از حدود سال
  ايران تاسيس شدند.

  
  مراحل توليد شكر از چغندر و نيشكر

مرحله به اين شرح است: تحويل دادن چغندر قند بـه كارخانـه،    11به طور كلي توليد شكر از چغندر قند شامل 
تخراج قند از خالل، خشك كـردن تفالـه،   انتقال چغندر به محل فرايند، شستشوي چغندر، تهيه خالل چغندر، اس

  تصفيه شربت خام، تغليظ شربت يا اواپراسيون، كريستاليزاسيون، سانتريفوژ و خشك كردن.
باشد و براي بـه حـداقل رسـاندن     هزينه مي نقل آن نسبتاً پر و اي حجيم و حمل نيشكر نيز همانند چغندر قند ماده

هاي نيشكر در كارخانـه   ن زمان ممكن وارد فرايند گردد. ابتدا از ساقهتري ميزان تخريب ساكارز، بايستي در كوتاه
  يابد. هاي تصفيه انتقال مي  شود، سپس شكر خام، براي توليد شكر سفيد به واحد شكر خام تهيه مي

  

  كاربرد شكر در صنايع غذايي
كننـدگي   خاصيت شيريندليل  باشد و به شكر عالوه بر مصارف خانگي داراي اهميت ويژه اي در صنعت غذا مي

توان بـه ايـن مـوارد اشـاره      شود كه از آن جمله مي دهندگي آن در توليد مواد غذايي مختلف استفاده مي و حجم
سـازي و صـنايع    سازي، توليد بستني و مربـا و ژلـه ،شـكالت    سازي، توليد آبميوه، كنسرو كرد: در صنعت نوشابه

  قنادي و...
  مصرف سرانه شكر



سـت، بـه       
كنـد    مـي 

ف قنـد و   
وز در كل 

اطالعات 
 اين كاال 
ت بسـيار    

  
 

 

ي، بسـيار باالس
شكر مصرف

وب مصـرفطل
گرم در رو 42

  تامين نمايد.
دهد. ا شان مي

ت و از آنجا كه
 ايـن نوسـانات

ـعيت جهـاني
يلوگرم قند و ش
باشد. ميزان مط
2گرم درسال (
يافتي فرد را ت

نش 1390 سال 
دي بوده است

شود وجود ي

 

سبت بـه وضـ
كي 30تا  29ر

ب تب بيشتر مي
كيلوگ 15تر از

 كل انرژي در
تا1350 سال

 نوسانات زياد
ت مشخص مي
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در كشور ما نس
ط ساالنه مقدار

 است، به مراتب
قل بايد به كمت

درصد از 10
ازر كشور را

ر كشور داراي
 از سمت دولت

ف قند و شكر د
به طور متوسط

كيلوگرم 20ا
هداشت، حداق
شكر، حداكثر
 قند و شكر د
يد اين كاال در
ت و قيمت آن

 سرانه مصرف
ود هر ايراني ب

تا 19ه حدود
زمان جهاني به
سد تا قند و ش
ربوط به توليد

 است كه توليد
ي اساسي است

هد كهد ن مي
شو  برآورد مي

گين جهاني كه
 مطالعات ساز
ي مصرفي) بر
ر اطالعات مر
ل حاكي از آن
لت يك كاالي

   دارد.

آمارها نشا
طوري كه
كه از ميانگ
شكر طبق
مواد غذايي
جدول زير
اين جدول
از نظر دول
جاي تامل



ه اسـت.  
شد داشته 

 87و  86
گـر ايـن      
شـكر در    
واد اوليـه      

هـاي   ـال   
ت شـكر  
رجي كـم  
سـت امـا   

  
 1386ال   

 

شكر دست زد
خ همه ساله رش

6هـا ماننـد    ـال  
ـوده اسـت. اگ
وليـد قنـد و ش
ـم قيمـت مـو
ن البتـه در سـ
يين بودن قيمت
رخانجات خار
 توليدكننده اس

دهـد. از سـا ي  

ت چقندر و ش
ت كه اين نرخ
در برخـي سـا
 را تجربـه نمـ

توز نوسـانات  
ي است كـه هـ
 توليد شـده آ
يين شود و پاي
 نسبت به كار
هم حمايت از

نشـان مـي 13

  ر
 به تعيين قيمت
كي از آن است
بوده است و د
ي رشد زيادي
وان بسياري از
يران به شكلي
و هم محصول
رت بازاري تعي
نجات داخلي

كننده و ه صرف
   است.

386تـا   1352
  ردد.
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شكر و چغندر
 اهداف خود
ين نمودار حاك
ك عدد ثابت نب

قيمت تعييني 9
تو قرار گيرد مي
عت شكر در اي

شود و يين مي
صور  شكر به

توليدي كارخا
حمايت از مص
شاورزان بوده

ر بازه زمـاني
ر مشخص گر

 دولت براي ش
ت در راستاي

دهد. اي شان مي
رخ هميشه يك

90و  88مانند
ه براي شكر ق
ضيح داد. صنع
مت دولت تعي
وده كه قيمت
 رقابت شكر ت
ت دولت هم ح
رحمايت از كش

ط دولت را در
كر توسط بازار

شده از سوي
دهد كه دولت ي

ب چقندر را نش
شت كه اين نرخ

ها م رخي سال
شده هاي تعيين

ي گذشته توض
و نيشكر از سم

اي بو ت به گونه
ت كه قدرت

 شكر از سمت
ن بيشتراوليه آ

ب شكر توسط
 كه قيمت شك

ش  قيمت تعيين
ي زير نشان مي
ر نرخ مصوب

توجه داش بايد
ه است و در بر
ه ر كنار قيمت
ها ر طول سال

يعني چغندر و
هاي دولت ست

سبب شده است
ل تعيين قيمت
ن قيمت مواد ا

ر قيمت مصوب
ولت اين بوده

نوسانات
نمودارهاي
نمودار زير
است. اما ب
اندك بوده

ها د قيمت
ايران را در
توليد آن ي
اخير سياس
واراداتي س
باشد. دليل
دليل تعيين

  

نمودار زير
سياست دو



  

كند  ن مي
دولتـي را    
بوده و از 

كـه هـم    
 بـه بعـد   

 

وليه آن را تعيين
خصوصـي و د
ردكننده شكر ب

1385ر سـال  
 و از آن سال

شكر و مواد او
سط بخـش خ
ولت خود وار

دهد كه در  مي
ور شده است

  هد بوده.

قيمت شتنها  نه
ردات شكر توس

دو 1384 سال
ن ارقام نشان

شكر وارد كشو
ت رشد را شاه
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ت كه دولت ن
 زير ميزان وار

دهد كه تا مي
شده است. اين
شترين ميزان ش
 حجم واردات

 ايران اين است
نمايد. جدول
 جدول نشان م
وصي واگذار ش

اند بيش نده بوده
دوباره 1389

نعت شكر در
ن ارد كشور مي

دهد. اين  مي
ش خصوه بخ

صوصي واردكنن
فته و در سال

  شكر
ب در مورد صن
 اين كاال را وا
ي اخير نشان

اين وظيفه به 1
هم بخش خصو

كاهش ياف 138

  

واردات ش
نكته جالب
بلكه خود
هاي در سال

385سال 
دولت و ه

88تا سال 



  

هـا   ن سال
اري بود، 
ر فـراز و       

، شرايط 1
شـكر در       

عرضـه   1
  د.

 عه اقتصادي،
ف كاالبرگي 
ورد حمايت 
 از ابزارهاي 

 

ضور آن در آن
بط قيمت گذ
ـاال بسـيار پـر
ي قيمت شكر

 امـا عرضـه ش
1388ر سـال   

ن متوقف ماند

برنامه چهارم توسع
 و شكر، به مصارف
توليد داخلي نيز مو
ت باشد، با استفاده

  د 

گردد، اما حض ي
ر مشمول ضوا
 در بـورس كـ
ي بر آزادسازي
ن آمـاده شـد.
 مثال شـكر د
ش ماه عرضه آن

 و شكر در طول ب
پرداخت يارانه قند

كنندگان، ت  مصرف
حاشيه بازار متفاوت
فظ شود اقدام شود

برمي 1383ال
آن تاريخ شكر
حضور شـكر

مبني 1385ال
شاورزي ايـران
ده است براي
ز بورس شش

پرداخت يارانه قند
پ 1385بتداي سال

ي و رعايت حقوق
درقند) با قيمت ح

كنندگان حف مصرف
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  ها ن
رس كاال به سا
ن بود كه در آ

البته تاريخ ح .
 اقتصاد در سا
رس كاالي كش
الت زيادي بود
ها در خارج ا

 ساختار قيمت و پ
از ابتمقرر شد كه  1

يجاد فضاي رقابتي
چغندمت تضميني

ع توليدكنندگان و م

و محتواي آن
ضور آن در بور
ليل اين امر آن

عمل آمدي به
صوبه شوراي
 كارگزاران بور
 داراي مشكال
ه دات كارجانه

ي تأمين و اصالح
1385مرداد  29ب

م شود كه ضمن اي
 شكر (با لحاظ قيم
ر به نحوي كه منافع

گذاري شكر و
 است كه حض
دي نداشت. د
 آن جلوگيري
با توجه به مص
كر در سازمان
 اخير همچنان

 و فروش توليد

                    
صوص برنامه ريزي
سالمي ايران مصوب
كر به نحوي تنظيم
ه قيمت محاسباتي
خلي كاالي مذكور

گ تتبط با قيم
جمله كاالهايي
 كاال دوام زياد
وقت از عرضه
ت، براي مثال
ش مجدد شك

هاي تا سالال 
ل نرخ سازي

                      
وراي اقتصاد در خص
هنگي جمهوري اس
و تعرفه واردات شك
يرد. در صورتي كه
ت به تنظيم بازار داخ

  
قوانين مرت
شكر از ج
در بورس
به طور مو

نشيب است
براي پذير
بورس كاال
شد به دليل

                
مصوبه شو 1

اجتماعي و فره
محدود شود و
منطقي قرار گي

اي نسبت تعرفه
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هيـات وزيـران   شد و طبق مصـوبه   شكر از جمله كاالهايي است كه در گذشته در شبكه كاالبرگ ايران توزيع مي
در ارتباط با نظام تامين و تعيين قيمت كاال و خدمات شكر، از جمله كاالهايي است كه در سبد حمـايتي دولـت   
قرار گرفته است. شوراي اقتصاد و هيات دولت مصوبات فراواني در ارتباط با تعيين قيمت اين محصـول دارنـد   

برنامه ريـزي تـأمين و اصـالح سـاختار قيمـت و       ها مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص هاي آن كه در مهمترين
پرداخت يارانه قند و شكر در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايـران  

هـاي اساسـي در ارتبـاط بـا آزادسـازي ايـن        است كه پرداخت يارانه قيمت قند و شكر را محدود نموده و گـام 
  دارد. محصول برمي

گذاري شكر برداشته شده مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص  دهي قيمت ديگري كه در ارتباط با سامانگام موثر 
به منظور تنظيم بـازار     ) اين مصوبه مقرر كرده است كه 2بررسي مشكالت صنعت قند و شكر كشور است. ماده (

ن ارديبهشـت مـاه سـال    شكر شركت بازرگاني دولتي ايران موظف است شكر خريداري شده را حداكثر تـا پايـا  
، به قيمتي كه هيچگونه بار مالي در بر نداشته باشد به فروش رساند. اولويت فروش با كارخانجـاتي اسـت   1386

تـوان در مـورد    گذاري دولت در صنعت شكر مي با توجه به قيمت .كنند كه شكر را به صورت مستقيم عرضه مي
  د.بيان نمو محتواي مواد مورد بحث اين مسائل را در مورد شكر

تواند از اين فهرست كاالهاي اساسـي   هايي باشد مي بايد مشخص گردد كه شكر اگر داراي چه معيارها و ويژگي
 گذاري هستند خارج شود. كه مشمول قيمت

عبارت ديگر بايد مشـخص شـود    شود مشخص گردد، به گذاري مي بايد ضوابطي كه با استفاده از آن شكر قيمت
 تعيين قيمت اين كاال استفاده شده و مبناي نظري و تجربي روش اتخاذ شده كدام است. كه از چه روشي براي

التفـاوت قيمـت تكليفـي     براي جبـران مابـه   "عادله روز"و قيمت  "شده هزينه تمام"هاي  بايد كدام يك از روش
 استفاده شده است.

گـذاري چـه    عبارت ديگـر قيمـت   به التفاوت قيمت تكليفي پرداخت نموده است. دولت براي شكر چه ميزان مابه
  مقدار هزينه بر دولت تحميل كرده است.

 

 در بازار شكر 90و 101هاي موادوضعيت، اهداف، الزامات و برنامه

 وضعيت فعلي اقدامات انجام شده هااهداف، الزامات و برنامه

ــل    شكرآزادسازي قيمت  خود تنظيمي بازار (دخالت عوامل بازار يا عوامل غيربازاري) ــه دلي ــي ب ــازاري و دولت ب
مشخص شدن قيمت تضميني 
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ــمت   ــكر از س ــدر و نيش چقن
 دولت

هاي خصوصي  ورود شركت نوع بازار (رقابت ................... انحصار)
ــركت  ــذاري ش ــاي  و واگ ه

 دولتي
 رقابتي

 بسيار گسترده است - وري شبكه توزيع و فروش گستردگي و بهره
 مشخص نيست - كننده توليد و قيمت نهائي مصرفميزان تفاوت قيمت تمام شده 

-گفتـه بـازاري   به دالئل پـيش  دولت) -گذاري (بازار روش قيمت
 دولتي

  شفافيت فرآيند توزيع
 بدون پروانه) –واحدهاي فعال (داراي پروانه 

 برخورداري كاال از شناسه
 استاندارد بودن عمليات توزيع

هـاي توليـدي    تمامي شـركت  -
پروانه باشند و بـر  بايد داراي 

روي كاالي خود شناسـه درج  
 نمايند

گذاري توسط دولت و بصورت تكليفـي اسـت    در صورتي كه قيمت
  به:

 گذاري فني) قيمت -دالئل (قانوني
 گذاري چگونگي ضوابط قيمت

 التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي چگونگي تأمين مابه
 تأمين مالي توليدكننده

 دهكنن تأمين مالي مصرف

ــل  گذاري شكر آزادسازي قيمت ــه دالي ــازاري ب ــي و ب دولت
قانوني و حمايـت از مصـرف   
كننده و توليد كننده چون طبق 
قانون شكر يك كاالي اساسي 

 است
  

) برنامه پنجم درباره كاالهاي صنعتي و معدني منتخب 101و ماده ( 44) قانون اصل 90محتواي ماده ( - 2-2- 3
  ايرانپذيرفته شده در بورس كاالي 
) قانون برنامه پنجم در صنعت فوالد و سنگ آهن 101و ماده ( 44) قانون اصل 90در اين قسمت محتواي ماده (

بررسي خواهد شد. به اين منظور ابتدا اهميت و كاربرد هر يك از اين دو كاال در صنعت بررسي خواهد گشـت  
  شود. سپس محتواي اين مواد در اين صنايع بررسي مي

  

  فوالد
  تاريخچه صنعت فوالد
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رود فوالدهـاي   درصد كربن دارند بكار مي 2تا حدود  0,025آهن كه بين  آلياژهاياصطالح فوالد يا پوالد براي 
فوالد به درصد كربن موجود در آن، عمليـات حرارتـي    آلياژي غالبا با فلزهاي ديگري نيز همراه هستند. خواص

تـرين و تـاثير    صنعت فوالد يكي از مهم .انجام شده بر روي آن و فلزهاي آلياژ دهنده موجود در آن بستگي دارد
هـاي   شـود. ايـن صـنعت يكـي از شـاخص      گذارترين صنايع در رشد و توسعه صنعتي هر كشوري محسوب مي

 1338در ايران اولين گام اساسي در جهـت دسـتيابي بـه ايـن صـنعت در سـال        استقالل و پيشرفت يك جامعه
شركت ملي صنايع فوالد ايران تاسـيس   1351برداشته شد و شركت ملي ذوب آهن ايران شكل گرفت. در سال 

شركت ملي فوالد ايران با ادغام شركت ملي ذوب آهن ايران  1358شد. پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال 
تنها شركت متـولي فـوالد در كشـور بـود. اكنـون       1381كت ملي صنايع فوالد ايران بوجود آمد كه تا سال و شر

شركت ملي فوالد ايران بعنوان يكي از شركت هاي مهم سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايـران  
  و وزارت صنايع و معادن در امر توليد و توسعه فوالد كشور فعاليت دارد.

 1316هـا در سـال    شمسي آغاز شد، سرانجام اين تالش 1304ها براي احداث ذوب آهن در ايران از سال  شتال
هزار تن  100با امضا قرار دادي بين ايران و كنسرسيومي از آلمان براي احداث يك واحد فوالدسازي به ظرفيت 

ي بنـا شـد. قسـمتي از    شمسـ  1319و  1318هـاي   در سال در كـرج بـه ثمـر نشسـت و تاسيسـات آن در سـال      
المللـي دوم سـاخته شـد و مقـداري از      بيني شده در اين طرح پـيش از جنـگ بـين    ها و تجهيزات پيش ساختمان
امـا بـه علـت جنـگ جهـاني دوم       .آالت آن از آلمان به ايران منتقل و در شهر صنعتي كرج نصب گرديـد  ماشين

مفقود و بقيه پس از جنگ به ايران حمل شد و در نهايت  قسمتي از اين تجهيزات در راه انتقال از آلمان به ايران
تالش براي دستيابي بـه واحـدهاي    .از بين برده شدند، بدين ترتيب از تاسيس اين واحد جلوگيري به عمل آمد

هاي گزافـي پرداخـت. امـا ايـن      همچنان ادامه يافت و دولت ايران در اين راه هزينه 1342توليد در ايران تا سال 
 .ا تا پيش از مرحله مطالعه پيش نرفتند يا اگر به مرحله اجرايي نيز رسيدند در حين اجرا، متوقف شدندها ي طرح

بـين   1344ها، كارشكني عوامل كشـورهاي خـارجي بـود. سـرانجام در سـال       ترين دليل عدم توفيق طرح از مهم
هـزار   600آهن به ظرفيـت   ذوباي براي تاسيس يك كارخانه  دولت ايران و اتحاد جماهير شوروي موافقت نامه

  1برداري قرار گرفت. رسماً مورد بهره 1351تن در تنظيم شد و در سال اسفند سال 
با راه اندازي كارخانه ذوب آهن اصفهان توسـط روسـها آغـاز     1351بنابراين صنعت فوالد كشور عمالً در سال 

س از آن فوالد مباركه شروع بكـار كردنـد.   و پ 1361شد. در ادامه توسعه اين صنعت، واحد فوالد اهواز در سال
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ها كارخانجات نورد فوالد جهت تبديل فوالد خـام توليـدي بـه محصـوالت قابـل عرضـه بـه بـازار          در ادامه آن
اند بـه شـكلي كـه ايـران در سـال       در حال حاضر تعداد كارجانجات توليد فوالد گسترش يافته .اندازي شدند راه

وليد كننده فوالد جهان قرار گرفته است. فوالد مباركه اصـفهان، مجتمـع فـوالد    جايگاه پانزدهمين كشور ت 2012
جنوب، مجتمع فوالد خراسان، فوالد خوزستان، آهن و فوالد تخت جمشيد، ذوب آهن غرب كشور، فوالد يـزد،  

  ترين كارخانجات فوالد كشور در حال حاضر هستند. فوالد بهنورد و... از مهم
  

  الدگذاري در صنعت فو قيمت
صنعت فوالد كشور در ابتدا با مشاركت دولت ايران و روسيه بنا نهاده شد و از آن پس هم به دليل استراتژيك و 

نمود. در بعد ديگر، فوالد چـون در   اندازي مي بر بودن آن، دولت كارخانجات عظيم فوالد را احداث و راه سرمايه
كنـد از جملـه    ترين مواد نقش ايفا مي ان يكي از اصليهاي اقتصادي به عنو هاي عمراني و زيرساخت ايجاد طرح

تــرين  كاالهــاي پرمصــرف دولــت اســت. بنــابراين دولــت در ايــران هــم توليــد كننــده فــوالد و هــم از اصــلي 
رود. نتيجه اينكه تعيين قيمت فوالد از سوي دولت به دليـل مالكيـت دولتـي آن،     كنندگان آن به شمار مي مصرف

  كننده صورت پذيرفته است. ها حمايت از مصرف نيز در برخي زمانمصارف دولتي زياد آن و 
توان مشاركت بخش خصوصـي   گذار بازاري صنعت فوالد را مي بنابراين اولين گام براي حركت در جهت قيمت

در توليد فوالد دانست. چون توليد فوالد تا قبل از مشاركت بخش خصوصي در ايـن صـنعت فقـط در انحصـار     
ت به دليل مالكيتش خود قيمت اين كاال را تعيين نموده است. خروج توليد اين كاال از انحصار دولت بوده و دول

آفريني بخش خصوصي در اين صنعت در نهايت منجر به تعيين قيمت  دولت هر چند به صورت محدود و نقش
پديرفتـه تنهـا    سازي اين صنعت كه خود به اشكال مختلفي صورت شود. البته خصوصي اين كاال توسط بازار مي

گذارانه دولت است و كارهاي ديگري در اين صنعت از جمله ايجاد بورس  هاي كاهش دخالت قيمت يكي از راه
تـرين اقـدامات در جهـت كـاهش      كاال و فلزات و پذيرش محصوالت مختلف ايـن صـنعت در بـورس از مهـم    

ز نـوع واگـذاري كارخانجـات    سازي در اين صنعت بيشـتر ا  گذاري دولتي در اين صنعت است. خصوصي قيمت
  دولتي و دادن مجوز و تسهيالت به بخش خصوصي براي ايجاد كارخانجات توليد فوالد بوده است.

جـزء اولـين كارخانـه فوالدسـازي      1385و فوالد مباركه اصفهان در سـال   1383فوالد امير كبير كاشان در سال 
نوع اول يعنـي واگـذاري سـهام در بـورس اوراق     سازي از  ها در جهت انجام خصوصي كشور بودند كه سهام آن

بهادار تهران واگذار شد. پس از آن سهام كارخانجات ديگري چون فوالد خراسان، فوالد خوزسـتان و فـوالد در   
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اما مشاركت بخش خصوصي در احداث كارخانجات فوالدسازي ديرتر انجـام پـذيرفت. از    1بورس واگذار شد.
بار بخش خصوصي تصميم گرفت وارد اين صنعت شود ديگر تالشي توسـط  سال پيش كه براي اولين  40بيش 

گـذاري مشـترك مسـلمانان هنـد وارد      بخش خصوصي صورت نگرفت تا اينكه بخش خصوصي ايران با سرمايه
عرصه فوالدسازي شدند و اولين طرح توليد شمش فوالد بخش خصوصي توسط مجتمع فوالد جنوب بـه روش  

  2برداري رسيد. به بهره 1387كوره القايي در سال 
هاي  گذاري فوالد كاهش و در سال تحوالت مذكور در صنعت فوالد سبب شده است كه دخالت دولت در قيمت

گـذاري خـارج    اخير به صفر برسد. تا حدي كه فوالد و محصوالت فوالدي از فهرست كاالهاي مشـمول قيمـت  
ه است. به شكلي كه مديركل دفتـر كاالهـاي فلـزي و    اند و تعيين قيمت آن به بورس كاال و بازار سپرده شد شده

فوالد و محصوالت فـوالدي مشـمول   "كند كه  كنندگان و توليدكنندگان عنوان مي معدني سازمان حمايت مصرف
شوند و مكانيزم تعيين قيمت به بورس كاال واگذار شده است كه مطابق با عرضه و تقاضاي آن  گذاري نمي قيمت

هر قيمتي كه در بورس كاال شكل گيرد، به دليل فعاليت و مكانيزم بـورس كـه بـر اسـاس     شود و عمال  تعيين مي
  3"عرضه و تقاضا است، واقعي است.

 در بازار فوالد 90و101هاي موادوضعيت، اهداف، الزامات و برنامه

 وضعيت فعلي اقدامات انجام شده هااهداف، الزامات و برنامه

آزادسازي تجارت و فعاليت  عوامل بازار يا عوامل غيربازاري)خود تنظيمي بازار (دخالت 
 عوامل بازار داخلي و خارجي بخش خصوصي

در مصرف رقابتي و در توليـد   - نوع بازار (رقابت ................... انحصار)
 رقابت انحصاري

ــا آزادســازي بيشــتر شــده   وري شبكه توزيع و فروش گستردگي و بهره ب
هاي كاال كمتـر   يبه دليل ويژگ است

 از كاالي مثل شكر است
 مشخص نيست - كننده ميزان تفاوت قيمت تمام شده توليد و قيمت نهائي مصرف

 بازاري آزادسازي قيمت دولت) -گذاري (بازار روش قيمت
  شفافيت فرآيند توزيع

 بدون پروانه) –واحدهاي فعال (داراي پروانه 
 برخورداري كاال از شناسه

 بودن عمليات توزيعاستاندارد 
ــد   - ــال باي تمــام واحــدهاي فع

داراي پروانه باشـند و كـاالي   
 ها استاندارد باشد توليدي آن
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گذاري توسط دولت و بصورت تكليفـي اسـت    در صورتي كه قيمت
  به:

 گذاري فني) قيمت -دالئل (قانوني
 گذاري چگونگي ضوابط قيمت

 تكليفي التفاوت قيمت تمام شده و قيمت چگونگي تأمين مابه
 تأمين مالي توليدكننده

 كننده تأمين مالي مصرف

آزادسازي قيمـت و تجـارت   
گذاري بازاري است امـا   قيمت كاال

دولت به دالئل قانوني مجـوز  
 گذاري دارد قيمت

  

  سنگ آهن
و دهند  هاي اقتصادي و صنعتي هر كشور را تشكيل مي هاي فعاليت ترين پايه امروزه آهن و فوالد، يكي از اساسي

اين به سبب نياز مبرمي است كه انسان براي پيشبرد مقاصد خود در زندگي دارد. با بررسـي كـارآيي ايـن مـواد     
سـازي و...، ايـن    سازي، پل برد؛ زيرا عالوه بر كاربرد آنها در امر ساختمان  توان به نقش سازنده آنها پي حياتي، مي

صـورت   رونـد و بـه   شمار مـي  سازي و لوكوموتيوسازي به سازي، كشتي  مواد از عناصر اساسي در صنايع اتوموبيل
رو، با توجه به نقش اساسـي و حيـاتي    اين دهند. از آالت را تشكيل مي آلياژهاي مختلف، اساس تكنولوژي ماشين

  .كند ويژه آهن در زندگي بشر امروز ايفا مي كه فوالد به
كـاني آهـن در طبيعـت     300تري و بـيش از  : آهن فلزي است اصلي به رنگ سياه يا خاكسهاي فلز آهن ويژگي

صـورت اكسـيدهاي آهـن، ماننـد      شود نيز بيشـتر بـه   هايي كه آهن از آن استخراج مي شود. سنگ معدن يافت مي
هـا در كـوره از آهـن جـدا      درصد ناخالصـي همراهنـد. ايـن ناخالصـي     20تا  2مگنتيت يا هماتيت هستند كه با 

  .شوند مي
  

  استخراج آهن
هاي طبيعي، به مرور زمان تكامل يافت تا اينكه نخستين كوره استخراج آهـن بـه سـبك     از تركيباستخراج آهن 

آهـن و فـوالد بـا     ، ابداع شد و امروزه نيز واحدهاي بزرگ استخراج و ذوب »كوره كاناالني«امروزي، موسوم به 
  ها احداث شده است. هاي باال، تقريبا با تكامل همان كوره ظرفيت

آهن همچنان ماده اوليه اصلي روش كوره بلند براي توليد چدن در جهان است. عـالوه بـر روش    اكنون سنگ هم
آهن، نرمـه و كنسـانتره    كار گرفته شده كه با گندله سنگ هاي جديدي نيز به هاي گذشته روش كوره بلند، در سال

چدن نيز ابداع شده است. هاي اخير چند روش ديگر توليد  شوند. در دهه تغذيه مي   LFSهاي قوسي و در كوره
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تر خواهد شد، اما هنوز كاربرد كوره بلند بيشترين سهم را دارد، زيـرا   آينده گسترده ها در  گرچه كاربرد اين روش
دليـل اصـالحاتي در طراحـي و ابـداع در تجهيـزات       فرآيند كوره بلند هم در حال تحول و بازنگري بـوده و بـه  

ها، روش احياي مستقيم است كه نيازي بـه انـرژي زيـاد     يكي از اين روش مهندسي آن توان رقابتي بااليي دارد.
آهن، بوسيله عوامل احيا كننده جامد يا گازي احيا شـده و بـا توجـه بـه مقـدار كـربن        سنگ  دارد. در اين روش،

 آهن شود. آهن اسفنجي نيز از احياي مستقيم سنگ صورت چدن و فوالد عرضه مي موجود در آهن، اين عنصر به
درصد است. بـراي توليـد آهـن اسـفنجي، احيـا موجـب حـذف يـا از          95تا  84آيد كه عيار آن بين  دست مي به

آورد كه معمـوال آن را بـه شـكل     صورت اسفنجي شكلي درمي آهن شده و سنگ را به رفتن اكسيژن در سنگ بين
  كنند. اي شكل نيز توليد مي كلوخه يا گندله

  
  منابع آهن در ايران

  آهن كشف شده در ايران، به انـواع ماگمـايي، دگرسـاني ـ گرمـابي، رسـوبي ـ گرمـابي،         كانسارهاي سنگعمده 
آهن در ايران كه اكتشاف تفصـيلي آنهـا    شوند. تاكنون مجموع ذخاير و منابع سنگ رسوبي و دگرگوني تقسيم مي

معـدن   99آهن از  ليون تن سنگمي 9/34، 1388ميليارد تن برآورد شده است. در سال 3/4به پايان رسيده حدود 
آهـن   معدن سـنگ  105آهن موجود در كشور كه  معدن سنگ 112آهن كشور استخراج شده است. از  فعال سنگ

معدن غيرفعـال اسـت.    13اكنون  معدن در دست بخش دولتي است؛ هم 7متعلق به بخش خصوصي و تعاوني و 
هـاي   ميليـون تـن گـزارش شـده كـه عمـدتا در اسـتان        355ميليارد و  2ميزان ذخاير قطعي معادن فعال بيش از 

  اند. هرمزگان، يزد و كردستان واقع شده  مركزي،  فارس، كرمان،  سمنان،  زنجان،  اصفهان،  رضوي، خراسان
  

  كانسارهاي آهن ايران

آهن در تمام سطح كشور وجود داشته و قابل رويت هستند، اما فقط تعـداد محـدودي از آنهـا     كانسارهاي سنگ
اند. نتايج عمليات اكتشافي و مطالعـات انجـام شـده حـاكي از آن اسـت كـه        ورد ارزيابي و اكتشاف قرار گرفتهم

شـود كـه عبارتنـد از: زون همـدان ـ اصـفهان ـ كرمـان (كـه           زون تفكيك مي 4دار ايران به  محدوده مناطق آهن
زون زنجان ـ سـمنان ـ خراسـان (كـه       گهر سيرجان در استان كرمان است)؛ ترين كانسار اين زون، معادن گل مهم

آهن سنگان در استان خراسان است)؛ زون انارك ـ بافق ـ يزد ـ كرمـان      ترين كانسار اين زون، معادن سنگ بزرگ
ترين كانسار اين زون، معادن چغارت و چادرملو است) و زون حوزه خليج فارس بوشهر ـ بندرعباس ـ    (كه مهم
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انـد. مهمتـرين    نائين و ... كشف شده  اي نيز در نواحي مالير، كاشان، سارهاي پراكندهكان  ها، زاهدان؛ عالوه بر اين
  گهر، سنگان، چغارت، چادرملو. معادن سنگ آهن ايران به اين شرح هستند: گل

رسد. با توجه به اينكه براسـاس سـند    درصد به استخراج مي 7/0آهن كشور، ساالنه تنها  اكنون از ذخاير سنگ هم
ميليون تن فوالد خـام دسـت خواهـد يافـت، تـا آن سـال،        55به توليد  1404ساله، ايران در سال  20ز اندا چشم
آهن در سال به توليد برسد كه دستيابي به اين هدف، عزم جدي، توجه ويـژه،   ميليون تن سنگ 90كم بايد  دست
  .طلبد ر را ميمسئوالن و متوليان ام» همت و تالش مضاعف«ريزي مناسب و در يك كالم،  برنامه

گـذاري و بـه    هاي اوليه انقـالب توسـط دولـت اسـتخراج و قيمـت      سنگ آهن از جمله موادي است كه در سال
هاي فـوالد و نيـز    هاي اخير با واگذاري كارخانه شد ولي در سال كارخانجات فوالد و آهن دولتي تحويل داده مي

شـود مخصوصـاً بعـد از ورود     بازار تعيين ميمعادن استخراج سنگ آهن، قيمت سنگ آهن و آهن بيشتر توسط 
اين دو كاال به بورس كاال. اكنون با توجه به موارد پيش گفته در مورد سنگ آهن محتواي مواد مـذكور در مـورد   

  گونه خالصه كرد: توان اين سنگ آهن را مي
ي و ضـروري قـرار   ا آيا سنگ آهن در زمره كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و يا كاالهـاي اساسـي يارانـه   

گيرد. مطابق مصوبه هيات دولت فوالد (مقاطع ساختماني و ورق و لوله) در جمله سبد حمايتي دولـت قـرار    مي
  گيرند مي

 هايي سبب شده كه سنگ آهن در اين گروه از كاالها قرار گيرد. چه معيارها و ويژگي

ظـري و تجربـي روش اتخاذشـده كـدام     از چه روشي براي تعيين قيمت سنگ آهن استفاده شده است و مبناي ن
 است.

عبـارت ديگـر    التفـاوت قيمـت تكليفـي پرداخـت نمـوده اسـت. بـه        دولت براي هر سنگ آهن چه ميـزان مابـه  
 گذاري چه مقدار هزينه بر دولت تحميل كرده است. قيمت

  
 در بازار سنگ آهن 90و101هاي موادوضعيت، اهداف، الزامات و برنامه

 وضعيت فعلي اقدامات انجام شده هابرنامهاهداف، الزامات و

 دخالت دولت و بازار آزادسازي قيمت خود تنظيمي بازار (دخالت عوامل بازار يا عوامل غيربازاري)
 رقابت انحصاري ورود بخش خصوصي نوع بازار (رقابت ................... انحصار)

زيـــاد نيســـت و گســـتردگي  - وري شبكه توزيع و فروش گستردگي و بهره
ــركت     ــد ش ــه چن ــدود ب مح

 شود كننده مي مصرف
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 مشخص نيست - كننده ميزان تفاوت قيمت تمام شده توليد و قيمت نهائي مصرف
 بازار آزادسازي قيمت و بازار دولت) -گذاري (بازار روش قيمت

  شفافيت فرآيند توزيع
 بدون پروانه) –واحدهاي فعال (داراي پروانه 

 شناسهبرخورداري كاال از 
 استاندارد بودن عمليات توزيع

ــركت - ــد   ش ــدي باي ــاي تولي ه
 داراي پروانه باشند

گذاري توسط دولت و بصورت تكليفـي اسـت    در صورتي كه قيمت
  به:

 گذاري فني) قيمت -دالئل (قانوني
 گذاري چگونگي ضوابط قيمت

 التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي چگونگي تأمين مابه
 توليدكنندهتأمين مالي 

 كننده تأمين مالي مصرف

 بازاري گذاري وجود ندارد قيمت

  
هاي نفتي و  ) برنامه پنجم درباره فراورده101و ماده ( 44) قانون اصل 90محتواي ماده ( -3-2-3

  شده در شركت بورس كاالي ايران محصوالت پتروشيمي منتخب پذيرفته

  

  قير
هاي قيـر طبيعـي در فرانسـه كشـف      ميالدي نسبت داد كه سنگ 1712توان به سال  آغاز صنعت مدرن قير را مي

كردند.  هاي محلي پخش مي اي به صورت كلوخه روي سطح جاده طور ساده شدند. در آن هنگام مواد قيري را به
صورت پودر كردن و گـرم كـردن    هايي در كار، به آميز بود و در مدت كوتاهي پيشرفت اين تكنيك كامالً موفقيت

  .بل از استفاده، حاصل شدمواد ق
اي در صـنايع گونـاگون و جهـت مصـارف      با پيشرفت علم و تكنولوژي، قير كاربردهاي بسيار متنوع و گسـترده 

هـا،   بنـدي مخـازن، كانـال    هاي زيرزميني، محـافظ فلـزات، آب   مختلف از جمله راهسازي، پوشش كف، بام، لوله
 ا نموده است.آميزي و ... پيد هاي روان، رنگ ها، تثبيت شن پل

كاري رطوبـت و سـاخت آسـفالت كـاربرد      اي است سياه رنگ و خميري شكل كه در عايق قير چيست؟قير ماده
دارد. قير انواع گوناگوني دارد كه هر يك از انواع آن، داراي كاربرد خاصي است. قير از مشـتقات نفـت اسـت و    

اي تيـره كـه در    است بـه رنـگ سـياه تـا قهـوه      قير جسمي هيدروكربني .شود اغلب در پااليشگاه نفت توليد مي
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شود. قير در دماي محيط، جامد است. اما با افزايش دما، بـه حالـت    سولفيدكربن و تتراكلريد كربن كامالً حل مي
شود. كاربرد مهم قير به علت وجود دو خاصـيت مهـم ايـن مـاده اسـت؛       آيد و پس از آن مايع مي خميري درمي

  .ابر آب و چسبنده بودنغيرقابل نفوذ بودن در بر
هاي معدني مخصوص، قير خالص نام دارد كه بـا توجـه بـه منشـاء      انواع قير: قير استخراج شده از نفت يا سنگ

شود. قيرهاي خالص همچنين براي اينكه خواص مورد نظر بـراي كاربردهـاي مختلـف را     بندي مي تشكيل، طبقه
انواع مختلف قير را (از جملـه قيـر دميـده، قيـر محلـول، قيـر        گيرند و پيدا كنند، تحت فرآيندهاي ديگر قرار مي
 دهند. امولسيون، قير پليمري و...) تشكيل مي

درصـد از قيـر توليـدي، در     90رود. حدودا  كاري به كار مي سازي و عايق كاربرد قير: قير معموالً در دو حوزه راه
درصـد از مصـرف قيـر را بـه خـود       10ي، تنهـا  كـار  گيرد و مصارف عايق سازي مورد استفاده قرار مي حوزه راه

  دهد. اختصاص مي
شود. معموالً به منظور تثبيـت قيـر، آن    ها استفاده مي ها و كف حمام بندي بام كاري: از قير معموالً براي عايق عايق

نـده قيـر   كن شود. الياف گوني نقش مسلح دهند كه به آن قيرگوني گفته مي را همراه با گوني مورد استفاده قرار مي
هاي  كنند. همچنين محصوالتي مانند مقواي قيري يا نمد قيري كه با نام را دارند و قير را در محل خود تثبيت مي

شوند نيز كاربردي مشابه قيرگوني دارند. به منظور جلوگيري از نفـوذ رطوبـت    تجاري نظير ايزوگام و... ارائه مي
  .شود فاده ميزمين به كف ساختمان، از بلوكاژ يا ماكادم است

قير مورد نياز وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها به صورت تثبيتي و  1388و  1387در سالهاي به طور مثال 
عرضه شد. با توجه به تمهيدات به عمل آمده براي عرضـه قيـر يارانـه اي بـه      1383بر مبناي قيمت شهريور ماه 

برو گرديد و ضمن دو نرخي شدن قيمت قير (يارانـه  بخش دولتي، نظام عرضه و تقاضاي بورس با مشكالتي رو
امكـان كنتـرل    عـدم اي و بورسي) موجب اخالل در بازار اين محصول و احياي پديده رانت شد به طـوري كـه   

دقيق در استفاده كامل از ميزان سهميه اختصاصي به پيمانكـاران دسـتگاهها و وزارتخانـه هـاي مـذكور موجـب       
و با عدم تمديـد   1389د مصرف آنها در بازار خارج از بورس عرضه گردد. در سال گرديد تا قسمتي از قير مازا

فروش يارانه اي قير به دستگاههاي دولتي، از ابتداي اين سال فروش قير در كشور بر مبناي مكانيزم بورس و بـا  
مات حسب تصميم شوراي اقتصاد در بورس كااليي عرضه و به فروش رسيد و براساس تصمي FOB-%5قيمت 

درصـد   83شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي، قيمت فروش ماده اوليه توليد قير (وكيوم باتوم) بر مبناي 
شركت نفت پاسارگاد و شركت نفت جـي   با عرضه قير در بورس تعيين گرديد. 60,70قيمت فروش داخلي قير 
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قير تحت پوشش شركت نفت پاسـارگاد   بخش اعظم تامين قير كشور را بر عهده دارند. واحدهاي پااليشي توليد
تحـت پوشـش شـركت     شامل كارخانه هاي تهران، اراك، آبادان، شيراز و بندرعباس بوده و كارخانجات اصفهان

    1.پااليش نفت جي مي باشد
هـا   پااليشـگاه ها است. اين كاال مانند ساير كاالهاي توليدي  قير از جمله كاالهاي توليد شده در پااليشگاهبنابراين 

ها و ورود اين كـاال بـه بـورس كـاال در      شده است اما با واگذاري برخي پااليشگاه گذاري مي توسط دولت قيمت
دولت دخالت قيمتي خود را كاهش داده و آن را به دست بازار سپرده اسـت. بـه شـكلي كـه اكنـون       1387سال 

مصوبه هيات دولت انواع محصوالت پتروشيمي در  كند. مطابق بورس كاالي ايران قيمت قير جهاني را تعيين مي
  گيرند. زمره سبد حمايتي دولت قرار مي

 در بازار قير 90و 101هاي موادوضعيت، اهداف، الزامات و برنامه

 وضعيت فعلي اقدامات انجام شده هااهداف، الزامات و برنامه

 عوامل بازار داخلي و جهاني آزادسازي قيمت خود تنظيمي بازار (دخالت عوامل بازار يا عوامل غيربازاري)
هاي خصوصي  ورود شركت نوع بازار (رقابت ................... انحصار)

ــركت  ــذاري ش ــاي  و واگ ه
 دولتي

 رقابت انحصاري
 گسترده است با آزادسازي بهتر شده است وري شبكه توزيع و فروش گستردگي و بهره

 مشخص نيست - كننده قيمت نهائي مصرفميزان تفاوت قيمت تمام شده توليد و 
 بازار داخلي و جهاني آزادسازي قيمت دولت) -گذاري (بازار روش قيمت

  شفافيت فرآيند توزيع
 بدون پروانه) –واحدهاي فعال (داراي پروانه 

 برخورداري كاال از شناسه
 استاندارد بودن عمليات توزيع

هـاي توليدكننـده    تمامي بنگـاه  -
پروانـه باشـند و از   بايد داراي 

عمليــات توزيــع اســتاندارد   
 برخوردار باشند

گذاري توسط دولت و بصورت تكليفـي اسـت    در صورتي كه قيمت
  به:

 گذاري فني) قيمت -دالئل (قانوني
 گذاري چگونگي ضوابط قيمت

 التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي چگونگي تأمين مابه
 تأمين مالي توليدكننده

 كننده مصرفتأمين مالي 

گـذاري دولتـي وجـود     قيمـت  آزادسازي قيمت
 ندارد

  

                                                            
  )، سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان1391.گزارش تحليلي وضعيت تامين و توزيع قير( 1
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  اي ) قانون برنامه پنجم درباره خدمات بيمه101و ماده ( 44) قانون اصل 90محتواي ماده ( -3-2-4

  
  تاريخچه صنعت بيمه 3-2-4-1

  قبل از انقالب

هجـري خورشـيدي در كشـور مطـرح      1269بار در سـال   اي و امروزي آن براي اولين وجود بيمه به شكل حرفه
خورشيدي دو بنيـاد روسـي نـادژدا و كافكـاز مركـوري       1289در دوران احمدشاه قاجار به سال گرديده است. 

خورشـيدي   1310تـوان سـال   آغاز فعاليت جدي در زمينـه بيمـه را مـي   اي خود را آغاز كردند.  هاي بيمه فعاليت
هـا در ايـران بـه تصـويب رسـيد و متعاقـب آن        نامه راجع به ثبت شركت دانست. زيرا در اين سال قانون و نظام

هـاي   آرام شـركت  آرام هاي بيمه خارجي اقدام به تاسيس شعبه يا نمايندگي در ايـران نمودنـد.   بسياري از شركت
كم  دست 1314سال بازار بيمه ايران را در دست داشتند و در سال  25خارجي ديگري در ايران به راه افتاد كه تا 

خورشـيدي بـه كوشـش الكسـاندر آقايـان و       1314در سال  ي خارجي در ايران فعاليت داشتند. شركت بيمه 29
با تاسيس اين شـركت دولـت قـادر بـه      ي ايران با سرمايه دولت تشكيل شد. اكبر داور، شركت سهامي بيمه علي

دو سال بعـد از تاسـيس شـركت سـهامي بيمـه       ار و نظارت بر فعاليت موسسات بيمه خارجي گرديد.كنترل باز
هـاي دولتـي بـه آن     و بيمه سـازمان  ماده تدوين و به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد 36ايران، قانون بيمه در 

داد و ايـن حمايـت   شركت سهامي ايران با حمايت دولت به فعاليت خـود ادامـه   شركت بيمه ايران واگذار شد. 
هـاي   منجر به تقويت نقش اين شركت در بـازار بيمـه كشـور و توقـف تـدريجي فعاليـت شـعب و نماينـدگي        

درصد از بازار بيمه كشور در اختيار  75بيش از  1318طوري كه در سال  هاي بيمه خارجي گرديده بود به شركت
كردند جمعا موفـق   زمان در ايران فعاليت مي شركت بيمه ايران قرار گرفت و پنج شركت بيمه خارجي كه در آن

  درصد از حق بيمه بازار شدند. 25به كسب كمتر از 
 هاي بيمه خارجي تصـويب شـد.   قانوني براي محدود كردن فعاليت شركت 1331به سال در دولت دكتر مصدق 

هـاي بيمـه خـارجي در ايـران بـه اسـتثناء دو        ها و شعب شركت اين تصميم موجب تعطيل شدن كليه نمايندگي
تـدريج هفـت شـركت بيمـه خصوصـي ديگـر        بهخورشيدي  1343تا  1329هاي  بين سالشركت بيمه خارجي. 

ي  هـاي بيمـه   تي خارجي كاسته و بر شـكوفايي شـرك   هاي بيمه به اين ترتيب، از فعاليت شركتتاسيس شدند. 
داخلي افزوده شد. تصويب قانون بيمه اجباري و مسـووليت مـدني دارنـدگان وسـايل نقليـه موتـوري در برابـر        
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چنـين، در   ي داخلي انجاميد. هم هاي بيمه تر شركت خورشيدي، به شكوفايي هر چه بيش 1347شخص ثالث در 
  گذاري شد. ي كشور بنيان ت بيمهخورشيدي مدرسه عالي بيمه براي پرورش نيروي فني صنع 1349سال 

هاي بيمه ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صـنعت و تـدوين اصـول و ضـوابط      افزايش تعداد شركت
گرديـد. بـه همـين     شدگان احساس مي گذاران و بيمه اي به منظور حفظ حقوق بيمه هاي بيمه استاندارد بر فعاليت

اين قانون از دو بخش تشـكيل   ظور تحقق اهداف فوق تاسيس شد.بيمه مركزي ايران به من 1350جهت در سال 
شده است: در بخش اول سازمان، اركان، تشكيالت وظايف و نحوه اداره بيمه مركزي ايران تعيـين گرديـد و در   

هـا   آن هاي بيمه و ادغـام و انحـالل و ورشكسـتگي    دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسيس و فعاليت شركت بخش
تـري قـرار    اي در ايران تحت نظـارت قـانوني بـيش    هاي بيمه با تاسيس بيمه مركزي فعاليت .مشخص شده است

 گرفت.

تاسيس بيمه مركزي ايران قوام بيشتري به صنعت بيمه كشور داد و از آن پس شـوراي عـالي بيمـه كـه يكـي از      
يـات بيمـه در كشـور و    اركان بيمه مركزي ايران است ضوابط و مقررات مختلفي را در رابطه با نحوه انجـام عمل 

نامه تصويب نمود. رشد سريع اقتصادي ناشي از افزايش قيمت نفت و به تبع آن افزايش  نرخ و شرايط انواع بيمه
هاي بيمـه خـارجي    گرديد و مجددا شركت 1350ها موجب توسعه بازار بيمه كشور در دهه  گذاري حجم سرمايه

چهار شركت بيمه جديـد بـه    1354-1353هاي  طوري كه در سال گذاري در ايران نمود. به را عالقمند به سرمايه
به ايـن ترتيـب بـر     گذاران خارجي تاسيس گرديد. هاي تهران، دنا، حافظ و ايران و آمريكا با مشاركت سرمايه نام

، عـالوه بـر شـركت سـهامي     1357اي در ايران افزوده شد و تا پيروزي انقالب اسالمي در سال  هاي بيمه فعاليت
 كردند. شركت بيمه خصوصي و دو نمايندگي خارجي در صنعت بيمه ايران فعاليت مي 13ايران، بيمه 

  
  ) دوره اول جمهوري اسالمي (بازار بيمه دولتي)2

صنعت بيمه كشـور را ملـي     اي با تصويب مصوبه 1358پس از پيروزي انقالب اسالمي، شوراي انقالب در آبان 
در نتيجه از پـانزده   اي زير نظر دولت قرار گرفت. اساسي، همه كارهاي بيمه قانون 44بر پايه اصل  و 1اعالم كرد

  موسسه بيمه دوازده شركت بيمه خصوصي ملي و دو نمايندگي خارجي منحل شدند.

                                                            
گزاران و گسترش صنعت  ): به منظور حفظ حقوق بيمه1358مصوب آبان ماه  ( ماده يك اليحه قانوني ملي شدن موسسات بيمه و مؤسسات اعتباري 1

مؤسسات بيمه كشور ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط،   بيمه در سراسر كشور و گماردن بيمه به خدمت مردم از تاريخ تصويب اين قانون كليه
  شود. ملي اعالم مي
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هـاي اميـد، شـرق، پـارس، آريـا،       نامه در ده شركت بيمه ملي شده با نام صدور بيمه 1361و  1360هاي  در سال
حافظ، دانا، ملي و توانا متوقف گرديد و تنها سه شـركت بيمـه ايـران، آسـيا و البـرز بـه        ساختمان و كار، تهران،

مالكيـت سـهام    1هـاي بيمـه   به موجب قانون اداره امـور شـركت   1367فعاليت جاري خود ادامه دادند. در سال 
به نام بيمـه دانـا    هاي بيمه آسيا و البرز به دولت منتقل شد و با ادغام ده شركت بيمه ديگر شركت دولتي شركت

چهار شركت بيمه ايران، آسيا، البرز  1373تا سال  شكل گرفت تا منحصراً در زمينه بيمه اشخاص فعاليت نمايند.
گـذاري بـا    و دانا به فعاليت مشغول بودند در اين سال شركت بيمه تخصصي بـه نـام بيمـه صـادرات و سـرمايه     

  آمد. ت نيز يك شركت دولتي به حساب ميها تأسيس شد كه اين شرك ها و بيمه سرمايه بانك
  
  )هاي خصوصي ) دوره دوم جمهوري اسالمي (ورود بيمه3

بنا بـه پيشـنهاد بيمـه مركـزي مقـررات تاسـيس و فعاليـت         1379هيات وزيران در جلسه دوم شهريور ماه سال 
به منظور فعاليت همچنين . صنعتي جمهوري اسالمي ايران را تصويب كرد-موسسات بيمه در مناطق آزاد تجاري

اي  بـا تصـويب مـاده واحـده     1380هاي خصوصي در كشور مجلس شوراي اسالمي در ششم شهريور مـاه   بيمه
هـاي خصوصـي در كشـور     اجازه تاسيس موسسه بيمه غيردولتي را به اشخاص داخلي داد تا زمينه فعاليت بيمـه 

  2.بيش از پيش فراهم شود
يم و گسترش صنعت بيمه در كشور و افزايش رقابت و كارايي در بازار بر اساس اين ماده واحده و به منظور تعم

بيمه و رفاه عمومي، گسترش امنيت اجتماعي و اقتصادي، توسعه سهم بيمه در رشد اقتصادي كشور و جلوگيري 
از ضرر و زيان جامعه مجوز تاسيس بيمه غيردولتي به اشخاص داده شد. طبق اين ماده واحده سياسـتگذاري در  

اي كماكـان جهـت اعمـال حاكميـت در      اي و صدور مجوز فعاليت بيمه هاي بيمه ت بيمه، نظارت بر فعاليتصنع
  اختيار دولت جمهوري اسالمي ايران باقي ماند.

 1381هاي بيمه خصوصي به لحاظ قانوني فـراهم شـد. لـذا در سـال      با تصويب اين قانون زمينه حضور شركت
هـاي   خصوصـي بـه نـام     اي نه شـركت بيمـه   1382اد كيش و در سال شركت بيمه خصوصي حافظ در منطقه آز

                                                            
ر جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس اين قانون مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره د  1

  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. 1367,11,12اسالمي تصويب و در تاريخ  شوراي
افزايش رقابت و كارآئي در به منظور تعميم و گسترش صنعت بيمه در كشور،  -ماده واحدهماده واحده قانون تأسيس مؤسسات بيمه غيردولتي:  متن  2

اجتماعي و اقتصادي، افزايش نقش بيمه در رشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر و زيان  بازار بيمه، افزايش رفاه عمومي و گسترش امنيت
ر اجازه تأسيس مؤسسه بيمه غير قانون اساسي و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرايط تعيين شده زي  )44جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (

  شود. دولتي به اشخاص داخلي داده مي



١٣٢ 

 

هـاي   پارسيان، رازي، كارآفرين، توسعه، ملت، سينا، اميد، حافظ و امين تأسيس شدند.اين روند تاسـيس شـركت  
  دولتي ادامه تا كنون ادامه داشته است. بيمه غير

  
  هاي دولتي) ) دوره سوم جمهوري اسالمي (واگذاري بيمه4

هـاي كلـي اصـل     سياست 1384قانون اساسي: مقام معظم رهبري در سال  44هاي كلي اصل  ابالغ سياستالف) 
گانه  ايران است. بندهاي پنج قانون اساسي را ابالغ فرمودند كه در واقع تصريح جديدي از حقوق مالكيت در  44

  توان تحت عناوين زير خالصه كرد: ها را مي اين سياست
  ، 1آزادسازي
  عاون،  توسعه ت

  ،  2سازي خصوصي
  سازي، و   مصارف درآمدهاي خصوصي

  .3تنظيم مقررات
قانون اساسي: قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهـارم   44هاي كلي اصل  ب) تصويب قانون اجراي سياست

از  31/4/1388قانون اساسي در تاريخ  44هاي كلي اصل  توسعه فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و اجراي سياست
  طرف مجلس شوراي اسالمي به دولت ابالغ شد.

قانون اساسي، سه شركت بيمه دولتي شامل بيمه البرز، بيمه دانا و  44هاي كلي اصل  مطابق قانون اجراي سياست
درصد آن به بخش خصوصي و بخش تعاوني (طبـق سـهام    80بيمه آسيا جزو گروه دو اين قانون است كه بايد 

بيمه مركزي و شركت بيمه ايران جـزو گـروه سـه قـرار گرفتـه اسـت كـه بايـد          عدالت) واگذار شود. همچنين
  صددرصد در اختيار دولت قرار داشته باشد.

  
  تحوالت قانوني عمده در صنعت بيمه 3-2-4-2

هاي بعد از انقالب سبب شد كه اين صنعت از تحوالت به وقـوع   مديريت و مالكيت دولتي صنعت بيمه در سال
گـذاري رخ داده اسـت.    اين تحوالت در سطوح مختلفي از جمله مقـررات پيوسته در ساير كشورها عقب بماند. 

                                                            
1 Liberalization  
2 Privatization 
3 Regulation 
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اي به سمت نظـارت  رو در صنعت بيمه از نظارت فني و تعرفهاين تحوالت سبب شد در تمامي كشورهاي پيش
بـه  1387البته صنعت بيمه ايران نيز پس از مطرح شدن برنامـه تحـول صـنعت بيمـه در سـال      مالي حركت كند. 

تـرين  جـدول ذيـل عمـده   اي و جايگزيني آن با نظارت مـالي حركـت كـرده اسـت.      سمت حذف نظارت تعرفه
هـاي   هدهد. اين تحوالت سبب تمايز دور تحوالت قانوني صنعت بيمه ايران از ابتداي فعاليت تاكنون را نشان مي

  فوق از يكديگر شده است.
   



١٣٤ 

 

  مهمترين تحوالت حقوقي در صنعت بيمه ايران - 2جدول 

 واقعه حقوقي
مرجع
 تصويب

 توضيح تاريخ

تصــويب قــانون راجــع بــه ثبــت 
 ها شركت

مجلـــــس 
 شورا

 فعاليت جدي در زمينه بيمه در ايرانشروع 1310خرداد

 ماده 36تصويب قانون بيمه در 
مجلـــــس 

 شورا
1316 

ي  بيمـه هاي بيمه در ايران مشخص شد و  با اين قانون وضعيت شركت
هاي دولتي به بيمه ايران واگذار شد. الزم به ذكر است، در سال  سازمان
. بـه  ي دولت تشكيل شـد  ي ايران با سرمايه شركت سهامي بيمه 1314

ايـران  ي  هـاي دولتـي بـه شـركت بيمـه      بيمه سازمانموجب اين قانون 
 واگذار شد.

قـــانون محدودكننـــده فعاليـــت 
 هاي بيمه خارجي شركت

مجلـــــس 
 شورا

1331 
هـا و شـعب شـركتهاي    اين قانون موجب تعطيل شدن كليه نماينـدگي 

 بيمه خارجي در ايران به استثنا دو شركت بيمه خارجي گرديد.

ي اجباري و مسووليت  قانون بيمه
ــه   ــدگان وســايل نقلي ــدني دارن م

 برابر شخص ثالثموتوري در 

مجلـــــس 
 شورا

1347 
اجباري شدن اين بيمه در كشور سـبب شـد تقاضـاي ايـن نـوع بيمـه       

 .افزايش يابد

 قانون تأسـيس بيمـه مركـزي و   

 گري بيمه

مجلـــــس 
 شورا

1350 

به موجب اين قانون بيمه مركزي ايران براي بـرآورده كـردن نيازهـاي    
از دو بخـش  نظارتي و قانوني صنعت بيمه تاسـيس شـد. ايـن قـانون     

تشكيل شده است: در بخش اول سازمان، اركان، تشكيالت وظـايف و  
دوم ضـوابط   نحوه اداره بيمه مركزي ايران تعيـين گرديـد و در بخـش   

هاي بيمه و ادغام و انحالل و  مربوط به نحوه تأسيس و فعاليت شركت
طبق ايـن قـانون مقرراتگـذاري     .آنها مشخص شده است ورشكستگي

 وراي عالي بيمه است.يكي از وظايف ش

ــدن    ــي شـ ــانوني ملـ ــه قـ اليحـ
موسســـات بيمـــه و مؤسســـات 

 اعتباري

شـــــوراي 
 انقالب

1358 

اي  ي كارهـاي بيمـه   قانون اساسي، همه 44ي اين قانون و اصل  بر پايه
صـدور بيمـه    1361و  1360هاي در سالزير نظر دولت قرار گرفت و 

تنها سه شركت بيمه نامه در ده شركت بيمه ملي شده متوقف گرديد و 
 ايران، آسيا و البرز اين كار را ادامه دادند.

ماده واحـده تاسـيس موسسـات    
 بيمه غيردولتي

مجلـــــس 
 شورا

1380 

 هاي خصوصي در كشور تصويب شد. اين قانون به منظور فعاليت بيمه
در مجمـوع نـه شـركت تاسـيس شـدند. البتـه،        82و  81لذا در سـال  

اي و صدور  هاي بيمه نظارت بر فعاليتگذاري در صنعت بيمه،  سياست
 مجوز بيمه كماكان جهت اعمال حاكميت در اختيار دولت باقي ماند.

هـاي كلـي    قانون اجراي سياست
 قانون اساسي 44اصل 

مجلـــــس 
 شورا

1388 
درصد سهام سه شركت بيمه دولتي شامل بيمه  80طبق اين قانون، بايد 

 غير دولتي واگذار شود.البرز، بيمه دانا و بيمه آسيا به بخش 

اي و رقابتي و غيردولتـي   جايگزيني نظارت مالي به جاي نظارت تعرفه 1387شـــــوراي برنامــه تحــول در صــنعت بيمــه 
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 واقعه حقوقي
مرجع
 تصويب

 توضيح تاريخ

 هاي اين برنامه است.از مهمترين سياست كردن ساختار صنعت بيمه عالي بيمه كشور

چــارچوب برنامــه اصــالح نظــام 
 تعرفه بازار بيمه كشور

شـــــوراي 
 مهعالي بي

1388 

چارچوب برنامه اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشور به مـوارد اهـداف   
هـا بـه ايـن شـرح هسـتند:       كند كه مهمترين مـوارد آن  زيادي اشاره مي

اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشور به صـورت تـدريجي و طـي يـك     
دوره حداكثر پنج ساله به منظور تسهيل بازار رقابتي، تعيين نـرخ حـق   

هاي بيمه با حفـظ تـوازن بـين حـق بيمـه و سـاير        سط شركتبيمه تو
هـاي متعلقـه   ها و هزينـه اي با خسارت درآمدهاي متعلقه هر رشته بيمه

همان رشته و با رعايت ضريب خسارت متعارف در بازار بيمـه كشـور   
و تدوين و عملياتي كردن نظام جامع نظارت در صنعت بيمه كشور بـا  

 »اي اي به جاي نظارت تعرفه هاستقرار نظارت غيرتعرف«هدف 

گذاري مؤسسات  نامه سرمايه آئين
 بيمه

شـــــوراي 
 عالي بيمه

1388 

گذاري از  نامه مؤسسه بيمه موظف شدند عمليات سرمايهطبق اين آيين
گذاري ابتداي دوره (شامل حقوق صاحبان سـهام و   محل منابع سرمايه

منابع مـالي را بـا   ذخاير فني سهم نگهداري ابتداي دوره مالي) و ساير 
 نامه انجام دهند. ها و ساير ضوابط اين آيين رعايت حد نصاب

تصــويب مراحــل اصــالح نظــام 
 تعرفه بازار بيمه كشور

شـــــوراي 
 عالي بيمه

1389-
1388 

و  1388تاكنون شش مرحله از اصالح نظام تعرفه بيمه كشور در سـال  
مانـده   به تصويب شوراي عالي بيمه رسيده و يك مرحلـه بـاقي   1389

 هنوز تصويب نشده است.

نامه نحوه محاسبه و نظـارت   آيين
 بر توانگري مالي موسسات بيمه

شـــــوراي 
 عالي بيمه

1390 

هـاي بيمـه   نامه مقررات مربوط به توانگري مالي شـركت طبق اين آيين
تـر و  تصويب شد تا شيوه نظارت بـر موسسـات بيمـه در ايـران قـوي     

 تر گردد.تكميل

بررسي اهميت كيفيت مقررات گذاري بر عملكرد صنعت بيمهمنبع: مقاله   

  

  1برنامه تحول در صنعت بيمه ايران  3-2-4-3

قوانين و مقررات حاكم بر صنعت بيمه طي زمان و با توجه به شرايط و وقوع مسائل جديد متحول شـده اسـت.   
هـا و   سـمت آزادسـازي تعرفـه   حركت از نظارت فني به نظارت مالي و حركت از تعيين تعرفه توسط دولت بـه  

افزايش نظارت دولت، از مهمترين اصالحات در صنعت بيمه است كه تقريبـاً در تمـامي كشـورهاي پيشـرو در     
  شود. صنعت بيمه ديده مي

                                                            
 1389سالنامه صنعت بيمه  -1
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در برخي كشورها مانند ايران، يك سازمان نظارتي ويژه به عنوان نهاد نظـارتي وجـود دارد كـه در محـدودترين     
نامـه   اي، از مرحله اعطاي مجوز، تعيين نرخ تعرفه و تصـويب مفـاد و شـرايط بيمـه     بيمه هاي شكل، تمام فعاليت

ها، همگي تحت نظارت آن هسـتند. ايـن نظـام بـه نظـام       اي مانند انتقاالت پرتفوي و ادغام گرفته تا شرايط ويژه
د را بـه نظـارت   اي معروف است. دركشورهاي پيشرفته، به طور تقريبي اين نوع نظارت جاي خـو  نظارت تعرفه

هـاي  رود و يكـي از راه  مالي داده است و مفهوم توانگري براي تعيين كارايي مالي واقعي شركت بيمه به كار مـي 
اي و جايگزيني آن با ها است. حذف نظارت تعرفهبندي اين شركتهاي بيمه، رتبه ارزيابي توانگري مالي شركت

به تدريج از بازار حـذف و نظـارت مـالي كـه بيـانگر توانـايي       نظارت مالي به اين معناست كه نظارت بر تعرفه 
ها و اعمال نظـارت مـالي،   شركت بيمه در ايفاي تعهدات خويش است جايگزين آن شود. پس از آزادسازي نرخ

هـاي خـود بـه عمـل خواهنـد       اي براي تقويت توان مالي و گسترش فعاليت هاي گسترده هاي بيمه تالش شركت
  آورد.

رسـد و حـوزه عمـل    اي به حـداقل مـي   ها مداخله نهاد ناظر در عمليات بيمهيي و آزادسازي تعرفهزدا با مقررات
ود. بنابراين در نظام نظارتي مالي هرچند از ميزان فعاليت نهـاد  ش هاي بيمه در نظر گرفته مي بيشتري براي شركت

ده نهـاد نـاظر گذاشـته    تري درخصوص حسابرسـي و نظـارت برعهـ    شود، ولي مسووليت سنگين ناظر كاسته مي
اي در هـاي ارائـه دهنـده خـدمات بيمـه      اي يا مـوردي از شـركت   خواهد شد. بدين معني كه بازرسي كامل دوره

خصوص تعهداتي كه برعهده آنها گذاشته شده و توانايي آنها در ايفاي تعهداتشان با استفاده از معيارهاي معتبـر،  
  خواهد گرفت.توسط نهاد ناظر مورد سنجش و ارزيابي قرار 

هاي نظارت بر صنعت بيمه بود كه با پيشـرفت   ترين شيوه گذاري در بازار بيمه از ابتدايي نظارت بر تعرفه و تعرفه
طـور تقريبـي كنـار گذاشـته و      هاي نظارت مالي اين شيوه به هاي نظارت بر صنعت بيمه و استفاده از روش شيوه

هاي به عمل آمـده تحـت نسـل     سازي بيمه شد. با هماهنگ هاي فقط محدود به نظارت بر كيفيت سرمايه شركت
ها فسخ شدند. تنهـا   ها و تعرف هاي بيمه، تقريبا تمام مقررات قبلي مربوط به تصويب حق بيمه سوم دستورالعمل

كنند. با اين حال در  هايي هستند كه كشور ممكن است براي ارائه و نه براي تصويب درخواست مي ها، آن استثناء
ها و ذخاير فني بايد ارايه شود و براي جلـوگيري از بـه    ها، مباني فني محاسبات مربوط به حق بيمه كشورتمامي 

شـود. مهمتـرين جـزء     هـا انجـام مـي    هاي پيشيني و پسيني بر تعرفه گذاران برخي نظارت خطر افتادن حقوق بيمه
ران دقيقـا منـابع سـرمايه، يعنـي     هاي بيمه، نظارت مالي است. با ايـن شـكل كـه، نـاظ     نظارت بر فعاليت شركت

هـا را تحـت    هاي) الزم براي ايفاي بـدهي  گذاري هاي (سرمايه توانگري مالي، تشكيل ذخاير فني و وجود دارايي
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هـا و بـا هـدف جـذب      ها و بدهي نظر دارند. توانگري مالي (يعني منابع مالي بر حسب مبلغ اختالف بين دارايي
ني شده و واقعي) از اهميت بسيار زيادي در همه كشـورهاي مـورد بررسـي    ها و سود پيش بي اختالف بين هزينه

  برخوردار است.
اي و نظارت مالي از مهمترين ابزارهاي كنترلي دولت در صنعت بيمه است. كنترل تعرفه و  بنابراين نظارت تعرفه

ت، بنابراين با تكيـه بـر   گذاري در اين صنعت در نظر گرف توان به مثابه قيمت گذاري در صنعت بيمه را مي تعرفه
ها در صـنعت بيمـه    حركت به سوي آزادسازي قيمت توان حركت به سمت نظام نظارت مالي را اين استدالل مي

  دانست. در ايران نيز براي جا نماندن از اين قافله برنامه تحول بيمه به اجرا درآمده است.
ر دادن اصول زيـر اجـرا شـد: حركـت در مسـير      با مد نظر قرا 1387برنامه تحول در صنعت بيمه كشور از سال 

اي رئيس جمهور دربـاره تحـول در صـنعت بيمـه      قانون اساسي، تحقق فرمان ده ماده 44 هاي كلي اصل سياست
نگري نسـبت بـه محـيط درونـي و بيرونـي       انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران؛ آينده و تحقق چشم كشور

هـاي   هـاي اساسـي صـنعت بيمـه و توجـه بـه خـرد جمعـي و ديـدگاه          چالشصنعت بيمه و مواجهه كارآمد با 
  صاحبنظران اجرائي و عملي صنعت بيمه.

هاي كشاورزي، صـنعتي و   بر اساس اين برنامه ماموريت صنعت بيمه توليد و عرضه اطمينان براي چرخه فعاليت
صورت جـامع، مكفـي    كيفيت، بهخدماتي كشور و جريان آحاد خانوارها و شهروندان با حداقل قيمت و حداكثر 

  و پايدار است.
انداز و اهداف كالن صنعت بيمه بـه ايـن شـرح اسـت:      با توجه به اصول ياد شده و ماموريت اين صنعت، چشم

، صنعتي است اقتصادي، عدالت محور، پايدار، سالم و قابل اعتماد، برخـوردار از  1404صنعت بيمه ايران در افق 
با جامعه و داراي جايگاهي محوري در بازار سرمايه كشور، كه از مختل شدن روند  اي، عجين شده اخالق حرفه

هاي كشاورزي، صـنعتي و خـدماتي كشـور در نتيجـه حـوادث       طبيعي زندگي آحاد شهروندان و چرخه فعاليت
ين هزينه مدار و با كمتر اي آسان، سريع، مشتري افتد به شيوه صورت طبيعي و يا مصنوعي اتفاق مي احتمالي كه به

گران آسياي ميانـه، خاورميانـه و شـمال فريقـا در ايـن       كند و الگو براي بيمه شكلي همه جانبه جلوگيري مي و به
  زمينه است.

ها به ايـن شـرح هسـتند: ضـريب      گانه تدوين شد كه مهمترين آن انداز اهداف كالن نه به منظور تحقق اين چشم
ل در صنعت بيمه آسياي ميانه، خاورميانه و شمال آفريقا؛ سـهم بخـش   نفوذ بيمه باالتر از متوسط جهاني؛ مقام او
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اي بودن صـنعت بيمـه كشـور؛ تنـوع و      درصد؛ تجاري، رقابتي و حرفه 80الي  75غيردولتي از بازار بيمه كشور، 
  عدم تمركز در ساختار پرتفوي صنعت بيمه.

اسـتقرار نظـام تنظـيم و     -شده است: الـف  براي دستيابي به اين اهداف كالن راهبردهايي در چهار حوزه تدوين
هـاي   اي خـرد بـا قيمـت    هاي بيمه گسترش پوشش -نظارت هوشمند، نهادينه و خودتنظيم (حوزه حاكميتي)؛ ب

هاي رقـابتي در عمـق (حـوزه     اي كالن با قيمت هاي بيمه گسترش پوشش -ارزان در سطح (حوزه خانوارها)؛ ج
  الملل). المللي (حوزه بين و بين اي گسترش تعامالت منطقه -ها)؛ د بنگاه

ها به اين شـرح   سياست در برنامه تدوين شده است كه مهمترين آن 22به منظور دستيابي به اهداف برنامه تحول 
صـورت مكمـل    اي؛ فعاليت دولت در بازار بيمه كشـور بـه   هستند: جايگزيني نظارت مالي به جاي نظارت تعرفه

گري از سوي  رقابتي و غيردولتي نمودن ساختار صنعت بيمه؛ ايفاي نقش تسهيلبخش غيردولتي و نه رقيب آن؛ 
هاي قميمتي در بازار؛ تعامل  هاي خرد؛ استفاده از تبعيض اي جديد؛ كاهش قيمت بيمه دولت در محصوالت بيمه

انسـاني   هاي بيمه؛ پرورش نيـروي  فعال صنعت بيمه با بازارهاي سرمايه و پول؛ تقويت توان فني و مالي شركت
زدايي و تدوين قـوانين و مقـررات سـاده و     متخصص در امر تنظيم و نظارت؛ توسعه نهادهاي صنفي؛ و مقررات

  كم حجم در عين حال كارآمد.
هـاي كليـدي    بر مبناي شاخص1387بررسي عملكرد صنعت بيمه پس از شروع برنامه تحول اين صنعت از سال 

  :1389تا سال 
درصد رسـيد و   54، به حدود 89اري شركت بيمه دانا به بخش خصوصي در سال سهم بخش غيردولتي، با واگذ

  بيني شده برنامه جلو افتاد. درصد پيش 36از هدف 
 دالري برنامه را فراهم كرد. 70دالري حق بيمه سرانه نسبت به سال قبل موجبات عبور از هدف  13افزايش 

 تر است. دي برنامه عقبدرص 1,6درصد رسيد كه از هدف  1,5ضريب نفوذ بيمه به 

 درصد رسيد. 59هاي اختياري نيز از هدف برنامه عبور كرد و به  سهم بيمه

گـذاري   هاي دولت در ايـن صـنعت از لحـاظ قيمـت     با اجراي كامل برنامه تحول در صنعت بيمه كشور دخالت
اجراي برنامه ت مرحله گذاري) به شدت كاهش يافته و تقريباً صفر خواهد شد. تاكنون شش مرحله از هف (تعرفه

تحت اين برنامه توسط شوراي عالي بيمه تصويب شده و بـه اجـرا در آمـده     اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشور
دولت در صنعت بيمه فراهم شـده اسـت. از سـويي ديگـر     گذارانه  است. بنابراين مقدمات كاهش مداخله قيمت

 ين صنعت كمك قابل توجهي نموده.تر شدن ا هاي بيمه دولتي به رقابتي واگذاري شركت
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 در بازار بيمه 90و 101هاي موادوضعيت، اهداف، الزامات و برنامه

 وضعيت فعلي اقدامات انجام شده هااهداف، الزامات و برنامه

خود تنظيمي بازار (دخالت عوامل بازار 
ــه  يا عوامل غيربازاري) ــازي تعرف ــازي ورود    آزادس ــه و آزادس ــا بيم ه

سـازي   بيمـه غيردولتـي و خصوصـي   هـاي   شركت
 هاي بيمه دولتي شركت

ــه بيمــه توســط   حــدود تعرف
شـود و   دولت مشـخص مـي  

ــي   ــه دولت ــركت بيم ــك ش ي
بزرگ در اين صـنت وجـود   

 دارد
هــاي بيمــه غيردولتــي و  آزادســازي ورود شــركت نوع بازار (رقابت ................... انحصار)

انحصــار چندجانبــه بــه   از  هاي بيمه دولتي سازي شركت خصوصي
رقابت انحصاري تبديل شده 

 است
وري شـبكه توزيـع و    گستردگي و بهره

 بسيار زياد است - فروش
ميزان تفاوت قيمت تمام شـده توليـد و   

بــه علــت تنــوع محصــوالت  ها آزادسازي تعرفه كننده قيمت نهائي مصرف
اي غيرقابل محاسبه بـود   بيمه

ــازي   ــد از آزادسـ ــي بعـ ولـ
وت قيمت وجود اي تفا تعرفه
 ندارد

هم دخالت دولت هـم نقـش    آزاسازي تعرفه از سوي دولت دولت) -گذاري (بازار روش قيمت
 بازار

  شفافيت فرآيند توزيع
بـدون   –واحدهاي فعال (داراي پروانه 

 پروانه)
 برخورداري كاال از شناسه

 استاندارد بودن عمليات توزيع
هـا داراي پروانـه    تمامي بنگاه -

ها  عمليات توزيع آنهستند و 
 استاندارد است

گـذاري توســط   در صـورتي كـه قيمـت   
  دولت و بصورت تكليفي است به:

 گذاري فني) قيمت -دالئل (قانوني
 گذاري چگونگي ضوابط قيمت

التفاوت قيمت تمام  چگونگي تأمين مابه
 شده و قيمت تكليفي
 تأمين مالي توليدكننده

 كننده تأمين مالي مصرف

ي و فني دارد ولي دالئل قانون -
ــه ــت   مابـ ــاوتي پرداخـ التفـ
 شود نمي
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قانون اساسي در ارتباط با لغو يا تعميم  44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8محتواي ماده ( -3- 3

  هاي دولتي امتيارات شركت
  

ترين الزامات محيط كسب و كار مناسب است. بـرهم   رقابتي در بازار از مهمها و وجود شريط  برابري در فرصت
هـا   ها نامناسـب شـده و عملكـرد آن    خوردن هر يك از اين عوامل سبب خواهد شد كه محيط كسب و كار بنگاه

گرفتـه  هـا در نظـر    اي كه از جانب دولت براي اين بنگاه داري دولت و امتيازات ويژه تحت تاثير قرار گيرد. بنگاه
كننـد و شـرايط رقـابتي بـازار را بـرهم       هاي نابرابر در بازار ايجاد مي شود از جمله عواملي هستند كه فرصت مي
هـا كمـك    تواند به ايجاد شرايط برابر و رقابتي براي فعاليـت بنگـاه   گونه امتيازات مي لغو و يا تعميم اينزنند.  مي

قانون دولت را مكلف به لغـو يـا تعمـيم ايـن      44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8رو، ماده ( نمايد. از اين
هاي دولتي با فعاليـت   هر امتيازي كه براي بنگاه«كند، متن اين ماده به اين شكل تصويب شده است:  امتيازات مي

شـابه  شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصـادي م  ) اين قانون مقرر 2اقتصادي گروه يك و دو ماده (
  غيردولتي بايد درنظر گرفته شود. در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي

دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضـوع ايـن مـاده را     -تبصره
  »لغو كند يا تعميم دهد.

اي طوالني داشته  ها سابقه ه آنداري دولت در ايران و نيز امتيازات ويژ گونه كه در بخش قبلي بيان شد بنگاه همان
و اين امر هميشه از عوامل بازدارنـده ايجـاد شـرايط رقـابتي در اقتصـاد ايـران بـوده اسـت. امـا قـانون اجـراي            

پذيري در اقتصـاد   قانون اساسي كه در جهت تحقق اهداف مهمي چون افزايش رقابت 44هاي كلي اصل  سياست
هـاي خصوصـي    هاي اقتصادي و افزايش سهم بخش در تصدي فعاليتملي، كاستن از بار مالي و مديريتي دولت 

) به مبحث لغو يا تعميم اين امتيـازات پرداختـه، تـا گـامي در     8و تعاون در اقتصاد ملي تصويب شده، در ماده (
تـوان بـه    جهت تسهيل رقابت و ايجاد محيط كسب و كار مطلوب برداشته باشد. در تحليل محتواي اين ماده مي

ايـن   1هـاي گـروه يـك و دو    مهم اشاره نمود. اولين نكته اين است كه اين قانون تمامي امتيازات بنگاه چند نكته

                                                            
الها و يا هاي اقتصادي كشور شامل توليد، خريد و يا فروش كا قانون اساسي تمام فعاليت 44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست2(مطابق ماده  -1

هاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه در گروه يك و  فعاليت بندي تمامي شود. مطابق اين تقسيم  خدمات به سه گروه تقسيم مي
ي ها ها، مؤسسات و شركت گيرند. فعاليت قانون اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه جاي مي 44هاي اقتصادي مذكور در صدر اصل  فعاليت

هاي اصلي تجزيه و مبادالت و مديريت توزيع خدمات  هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد، شبكه مشمول اين گروه از اين قرار هستند: شبكه
ي ها ، انتظامي و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح، شركت ملي نفت ايران و شركت پايه پستي، توليدات محرمانه يا ضروري نظامي
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هـاي دولتـي    ) اين قانون بايد صد درصـد بنگـاه  3دهد، اين درحالي است كه طبق ماده ( قانون را مدنظر قرار مي
درستي اجـرا   راين اگر اين ماده قانون بههاي دولتي گروه دو واگذار شوند، بناب گروه يك و نيز هشتاد درصد بنگاه

ها لغـو يـا تعمـيم داده     هاي گروه دو دولتي باقي خواهند ماند و بايد امتيازات آن شود فقط بيست درصد از بنگاه
) وجود اين امتيازات تـاثير قابـل تـوجهي نخواهـد داشـت،      3رو، در صورت اجراي كامل اين ماده ( شود. از اين

بيسـت درصـد از   "هاي گروه دو دولتي خواهد ماند. البتـه وجـود عبـارت     ز بازار بنگاهچون تنها بيست درصد ا
  در اين ماده خود مباحث زيادي را پيش آورده است. "بازار

قانون اساسي بايد بيـان شـود    44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8نكته ديگري كه در باب محتواي ماده (
بايد از چه طرقي انجام شود و در كجا دولت بايد امتيازات را لغو و در كجـا   اين است كه لغو يا تعميم امتيازات

ها را تعميم دهد و آيا اينكه لغو يا تعميم اين امتيازات براي دولت بار مالي نيز دارد. البتـه دربـاره مسـئله     بايد آن
لغو امتيـازات احتمـاال   اخير در مجلس در زمان تصويب بحثي صورت گرفته است و نظر نمايندگان اين بوده كه 

نكته مهم و آخر درباره اين ماده اين است در ايـن مـاده    1ها هزينه خواهد داشت. براي دولت درآمد و تعميم آن
كه اين امتيازات از چـه نـوع هسـتند و چـرا وضـع       كه فقط از وجود اين امتيازات نام برده شده است و حال آن

ها جهت رونق يافتن كسـب   منظور حمايت از بنگاه تيازات معموالً بهاند خود عامل بسيار مهمي است. اين ام شده
اند. اين امتيـازات بـا    كنندگان وضع شده شده جهت حمايت از مصرف جهت پايين آمدن قيمت تمام و كار و يا به

ي، هـاي ماليـات   گيرنـد. معافيـت   اي را در برمـي  توجه به اهداف و ابزارهاي در دسترس دولت دامنه نسبتاً گسترده
هـاي   هاي دولتي، سهولت دريافت تسهيالت بانكي توسط شـركت  تر تمكين مالياتي براي شركت هاي پايين هزينه

هاي دولتي در انعقاد قراردادها و معامالت با بخش دولتـي   هاي انحصاري و تسهيالت ويژه شركت دولتي، مزيت
  ها هستند. ترين مزاياي اين شركت و حتي با بخش خصوصي از جمله مهم

  

                                                                                                                                                                                         
ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن،  استخراج و توليد نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانك مركزي جمهوري اسالمي

هاي اصلي انتقال برق، سازمان  توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون، بيمه مركزي و شركت بيمه ايران، شبكه بانك
هاي بزرگ آبرساني و راديو و تلويزيون. اين ماده تشخيص،  ايران، سدها و شبكه يمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسالميهواپ

ب و دارايي و تصوي هاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه را به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي  ها و بنگاه بندي فعاليت انطباق و طبقه
گذاري و  دارد كه مالكيت، سرمايه ) اين قانون مقرر مي3ماده (» الف«هاي گروه يك گفت كه بند  كند. درباره ماهيت فعاليت  هيأت وزيران منوط مي

هاي  شود كه تمام سهم خودر را در بنگاه ) اين بند دولت مكلف مي1هاي گروه يك ممنوع است و نيز در تبصره ( مديريت براي دولت در فعاليت
) اين قانون دولت مكلف شده است تا هشتاد درصد ارزش 3ماده (» ب«هاي گروه دو نيز بايد گفت كه مطابق بند  واگذار نمايد. درباره ماهيت فعاليت

  هاي اين گروه را به بخش خصوصي واگذار نمايد. مجموع سهام بنگاههاي دولتي در فعاليت
  رجوع شود. 2براي اطالع بيشتر به پيوست  -1
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قانون اساسي در ارتباط با لغو يا تعميم  44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8محتواي ماده ( -4- 3
  هاي منتخب هاي دولتي در شركت امتيازات شركت

  به اين شرح است: 44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8متن ماده (
شود، عينـاً و   ) اين قانون مقرر 2يك و دو ماده ( هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه "

غيردولتـي بايـد درنظـر     با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعـاوني و عمـومي  
  گرفته شود. 

دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع ايـن مـاده را    -تبصره 
  "تعميم دهد. لغو كند يا

 توان براي اين ماده برشمرد: بنابراين با توجه به نكات ذكر شده اين اهداف را مي

هـاي دولتـي قابـل واگـذاري در      هاي خصوصي، تعـاوني و عمـومي غيردولتـي بـا شـركت      سازي شركت يكسان
  ها در بازار برخورداري از امتيازات، استثنائات و معافيت

 هاي دولتي قابل واگذاري متعلق به شركتلغو امتيازها و استثناهاي 

 

  شركت بازرگاني پتروشيمي -3-4-1
شركت بازرگاني پتروشيمي بنا بر نياز صنعت پتروشيمي ايران به يك شركت مستقل و فعال در زمينـه بازرگـاني   

و با سرمايه شركت ملي صـنايع پتروشـيمي تاسـيس و در     1369خارجي و داخلي در بيست و سوم تيرماه سال 
درصـد سـهام آن بـه     52قـانون اساسـي كشـور بـا واگـذاري بـيش از        44در راستاي اهداف اصـل   1388سال 

كنسرسيوم شركت سرمايه گذاري ايران و شركاء به عنوان يك شركت خصوصي و شريك تجاري شـركت ملـي   
  صنايع پتروشيمي فعاليتهاي خود را آغاز نموده است .

تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع پائين دسـتي و در بخـش بازرگـاني     اهداف اصلي اين شركت در بازار داخلي،
 تر به بازار مصرف در اقصي نقاط جهان است. خارجي بهتر و سريع

  
  هاي عمده فعاليت

هـاي   هاي خاورميانه ميباشد كه به امر فروش محصـوالت توليـدي مجتمـع    اين شركت يكي از بزرگترين شركت
پتروشيمي ايران در بازارهاي داخلي و خارجي اشتغال دارد. تالش جهت گسـترش حضـور در بـازار از طريـق     

از اهـداف اصـلي ايـن     ارتقاء كيفيت محصوالت و ارائه خدمات بعد از فروش به مشتريان و جلب رضايت آنان
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هاي بازاريابي و پاسخگويي بـه نيازهـاي مشـتريان در بازارهـاي بـرون       باشد. به منظور توسعه فعاليت شركت مي
ها و دفاتري در انگلستان، آلمان، چين، سنگاپور، هند، دبي  مرزي، شركت بازرگاني پتروشيمي به تاسيس شركت
بازرگاني پتروشيمي در راستاي انجام وظايف خود در توزيع  و كره جنوبي و تركيه مبادرت نموده است. شركت

مواد با راه اندازي سايت فروش از راه دور اقدامي در جهت تمركززدائي و كاهش مراجعه حضوري مشتريان بـه  
محل شركت در تهران نموده است. با استفاده از اين سايت كه از طريق اينترنت قابل دسـترس اسـت خريـداران    

هاي خود، آخرين وضـعيت   حساب هاي دريافتي و صورت من دسترسي به اطالعات مربوط به حوالهتوانند ض مي
مانده حساب خود در شركت بازرگاني پتروشيمي نيز آگاهي يابند، درخواست خريد كـاال را بـه سيسـتم وارد و    

هـا   ها و مشتقات آنكود -آروماتيك ها  -پليمري  -ها را روي سايت مشاهده نمايند. محصوالت شيميايي  حواله
هاي پتروشيمي توسط اين شـركت در بـورس و داخـل شـركت بـه خريـداران        و مايعات گازي توليدي مجتمع

  گردد. داخلي و خارجي عرضه مي
هاي دولتي، سهولت دريافت تسهيالت بانكي  تر تمكين مالياتي براي شركت هاي پايين هاي مالياتي، هزينه معافيت

هـاي دولتـي در انعقـاد قراردادهـا و      هاي انحصاري و تسـهيالت ويـژه شـركت    يتهاي دولتي، مز توسط شركت
ترين مزاياي شركت بازرگاني پتروشيمي نسبت  معامالت با بخش دولتي و حتي با بخش خصوصي از جمله مهم

  ها است. به ديگر شركت
ز مصـرف داخلـي بـه شـركت     اجازه صدور كود شيميايي نيترات آمونيوم مازاد بر نيـا  يك نمونه از اين امتيازات 

توسط نمايندگان ويژه ريـيس جمهـور در سـتاد پشـتيباني      1377بازرگاني پتروشيمي است، كه در مهر ماه سال 
شـود شـركت    برنامه تنظيم بازار اتخاذ شده است. طي اين تصميم كه به عنوان تصميم هيات وزيـران تلقـي مـي   

صدور كود شيميايي نيترات آمونيوم مازاد بر نيـاز مصـر   بازرگاني پتروشيمي مجاز است در سال جاري نسبت به 
  اقدام نمايد.  داخلي، با هماهنگي وزارت كشاورزي

  
 بازرگاني پتروشيمي  در شركت44) قانون اجراي اصل8هاي مواد (وضعيت، اهداف، الزامات و برنامه

 وضعيت فعلي اقدامات انجام شده ها اهداف، الزامات و برنامه

 مشخص نيست مشخص نيست بازار سهم شركت از
هـاي   نياز بازار و اجـراي سياسـت   خواست دولت مباني حضور در بازار  

 دولت
با مشاركت دولت و  1388از سال  دولتي بوده 1388تا قبل از  وضعيت ساختار مالي و اقتصادي

 شود. بخش خصوصي اداره مي
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 بازرگاني پتروشيمي  در شركت44) قانون اجراي اصل8هاي مواد (وضعيت، اهداف، الزامات و برنامه

 وضعيت فعلي اقدامات انجام شده ها اهداف، الزامات و برنامه

التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي  نحوه تأمين مابه
 مشخص نيست مشخص نيست گذاري تكليفي) (در صورت قيمت

هـاي مشـابه بخـش خصوصـي، تعـاوني و       سهم شـركت 
 آمار دقيقي وجود ندارد آمار دقيقي وجود ندارد عمومي غيردولتي در بازار
  امتيازات در اختيار شركت

 هاي توليد امتياز در تأمين داده
 هاي مالياتي، حقوق، عوارض و ... معافيت
 در تأمين تقاضا امتياز

ــامين داده  ــاز در ت ــا و  امتي ه
هـا و تقاضـاي    امتياز در تامين داده تقاضاي بازار

 بازار
  مباني وجود امتيازات و استثنائات

 قانون
 اساسنامه

 بازار
 دانش فني

اساسنامه و شـرايط صـنعت   
ــنعت    پتروشيمي ــرايط صـ ــنامه و شـ اساسـ

 پتروشيمي
  

  ملي صنايع مس ايرانشركت  -3-4-2
درصـد مـس    90تا  85مس از جمله فلزاتي است كه در طول ساليان دراز، بسيار مورد استفاده قرار گرفته است. 

طور كلي استحصال فلزات از سـنگ معـدن بـه دو     مصرفي دنيا از طريق استخراج معادن مس حاصل ميگردد. به
ژي از آغـاز تـاريخ بشـر مـورد     گيرد. فرآينـدهاي پيرومتـالور   روش پيرومتالورژي و هيدرومتالورژي صورت مي

ها تهيه ميشـوند. گرچـه تـاكنون     درصد فلزات با استفاده از اين روش 95استفاده قرار گرفتهاند و امروزه بيش از 
هاي جديد هيدرومتالورژيكي مورد توجـه   هاي اخير روش هاي پيرومتالورژيكي غالب بودهاند، اما در سال روش

گيـري داشـته اسـت. بـر اسـاس       ها افزايش چشم ات پايه از طريق اين روشقرار گرفته و توليد مس و ساير فلز
، ذخاير معدني مس در كل جهـان (بـه اسـتثناي چـين و شـوروي       1376آخرين ارزيابي صورت گرفته در سال 

 14ميليون تـن بـا    1900ميليون تن برآورد گرديده است و ذخيره معادن مس ايران حدود  57000سابق) معادل 
هاي  درصد از ذخاير معدني مس جهان را در بر ميگيرد. طبق بررسي 3مس محتوي ميباشد كه حدود ميليون تن 

انجام شده، ايران از لحاظ ذخاير معدني مس بر روي كمربند جهاني اين فلز قرار گرفتـه اسـت كـه در راسـتاي     
                          محور شمال غرب ـ جنوب شرق كشور امتداد دارد. 
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  مس در ايرانگذشتة 

اشياء مسي و آلياژهاي به دست آمده در نقاط مختلف ايران و همچنين آثـار كورههـاي قـديمي و ابتـدايي ذوب     
مس حاكي از آشنايي ايرانيان قديم با صنعت استخراج و ذوب است. اكتشافات باستانشناسي نشان ميدهد كه در 

ونق نسـبي داشـته اسـت. اشـياي مفرغـي، زري و سـيمي       ايران از هزاره پنجم پيش از ميالد، استفاده از معادن ر
برداري از معادن و صنعت ذوب فلزات در ايران است. بعـد   بدست آمده از هزارههاي بعد، گوياي پيشرفت بهره

بـرداري   از ظهور اسالم، خصوصاً در دوران سلجوقيان (قرن ششم هجري) و صفويان (قرن يازدهم هجري)، بهره
                  لزات در ايران بسيار شكوفا بوده است.از معادن و صنعت ذوب ف

  
  شركت ملي صنايع مس ايران

بـه شـركت ملـي     1355، شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمـان، تشـكيل و در سـال    1351تير ماه  12در 
ركت، هاي معادن مس كشور است تغيير نام داد. از وظايف اين شـ  صنايع مس ايران كه در برگيرنده كليه فعاليت

برداري از معادن مس، توليد محصوالت پر عيار سنگ معـدن و محصـوالت مسـي نظيـر كاتـد،       استخراج و بهره
اسلب، بيلت و مفتول هشت ميليمتري ميباشد. معادن مس سرچشمه و ميدوك در كرمان و معدن مس سـونگون  

به ايـن   شركت طبق اساسنامه موضوع فعاليتدر آذريايجان شرقي از مهمترين معادن مس كشور به شمار ميرود. 
اكتشاف، استخراج و بهرهبرداري از معادن مس ايران، “ اساسنامه 2فعاليت شركت طبق ماده شرح است: موضوع 

توليد، توزيع و فروش محصوالت پرعيار شده سنگ مس و فلز مس، توزيع و فروش محصوالت اعم از داخلـي  
گذاري مربوط به صنايع مس و انجام كليه عمليات و  يههاي سرما و خارجي، مشاركت و جلب مشاركت در طرح

معامالت مالي، تجاري، صنعتي، معدني و خدماتي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم به تمام يا هريك از موضوعات 
              است.  "مشروحه فوق اعم از داخلي يا خارجي مربوط باشد

هاي دولتي، سهولت دريافت تسهيالت بانكي  الياتي براي شركتتر تمكين م هاي پايين هاي مالياتي، هزينه معافيت
هـاي دولتـي در انعقـاد قراردادهـا و      هاي انحصاري و تسـهيالت ويـژه شـركت    هاي دولتي، مزيت توسط شركت

ترين مزاياي شركت ملي صنايع مس نسبت بـه   معامالت با بخش دولتي و حتي با بخش خصوصي از جمله مهم
  ها است. ديگر شركت

اي به شركت صنايع ملي مس ايـران   برخي از مصوبات مجلس، هيات وزيران و شوراي اقتصاد كه امتيازات ويژه
  داده است به شرح ذيل است:
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اجازه صدور محصوالت مس تا سـقف   هيأت وزيران به شركت ملي صنايع مس  1376مصوبه پنج آبان ماه سال 
به منظور  دهد. در اين مصوبه تصريح شده است كه  را مي حدود چهارصد ميليون دالر عالوه بر صادرات معمول

  )29تبصـره (  "و "هاي توسعه مس كه از محل بند  هاي مربوط به تأمين نياز ارزي طرح بازپرداخت اصل و هزينه
اجرا خواهد شـد، شـركت ملـي صـنايع مـس       كل كشور از طريق تأمين مالي ميان مدت 1376قانون بودجه سال 
تابعه آن اجازه دارند، عالوه بر صادرات معمـول خـود، نسـبت بـه صـدور محصـوالت مـس         ايران و شركتهاي

هاي تبعي قـرارداد تـأمين مـالي، طبـق      سقف حدود چهارصد ميليون دالر شامل اصل هزينه بيمه و ساير هزينه تا
د اقـدام و ارز  شـو  بازپرداختهاي قرارداد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تهيه مي  بيني جدول پيش

بازپرداخـت اقسـاط و    اسـالمي ايـران واريـز نماينـد.      اي نزد بانك مركـزي جمهـوري   حاصل را به حساب ويژه
هاي فوق، تنها از محل صدور توليدات شركت ملي صنايع مس ايران كه وجـه آن بـه    هاي تأمين مالي طرح هزينه

  شده است قابل پرداخت خواهد بود. اي واريز حساب ويژه
، مجـوز مسـتثني شـدن شـركت ملـي صـنايع مـس از        1381,11,2بق مصوبه هيأت وزيران در جلسه مورخ مطا

اقساطي ماشين آالت توسط از بانك توسعه اسالمي صادر شده است. در اين  تشريفات مزايده و مناقصه در خريد
نايع مس ايـران بـه   انجام معامله در قالب فروش ماشين آالت از سوي شركت ملي ص مصوبه مقرر شده است كه 

بـه قيمـت    اقساطي همان ماشين آالت توسط شركت يادشده از بانك توسعه اسالمي و خريد بانك توسعه اسالمي
اعطايي بانك از طريق اعمال روش اجاره به شرط تمليك براي ايجـاد واحـدهاي    فروش به اضافه سود تسهيالت

مجـاز و از انجـام    ورد عمـل بانـك توسـعه اسـالمي    سرچشمه با عنايت به مقررات م توليد افشرده مس ميدوك و
  گردد. مي  تشريفات مزايده و مناقصه مستثني

شركت ملـي صـنايع مـس از انجـام تشـريفات مزايـده و        1381هيات وزيران در مصوبه ديگري به تاريخ بهمن 
ه تصـويب نمـود   مستثنا نمود. هيأت وزيران در اين مصوب  مناقصه جهت خريد مورد نظر از بانك توسعه اسالمي

و  انجام معامله در قالب فروش ماشين آالت از سوي شركت ملي صنايع مس ايران به بانـك توسـعه اسـالمي    كه 
به قيمت فروش بـه اضـافه سـود     اقساطي همان ماشين آالت توسط شركت يادشده از بانك توسعه اسالمي خريد

براي ايجـاد واحـدهاي توليـد افشـرده مـس       اعطايي بانك از طريق اعمال روش اجاره به شرط تمليك تسهيالت
مجـاز و از انجـام تشـريفات مزايـده و      سرچشمه با عنايت به مقررات مورد عمل بانك توسعه اسـالمي  ميدوك و

  گردد. مي مناقصه مستثني
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گـري و   هيات وزيران ورود و ترخيص قطعات يدكي مورد نيـاز دو سـاله ريختـه    1365مصوبه هجده آبان سال 
دالر از بررسي و كنترل قيمت معاف كـرده اسـت. در    كت ملي صنايع مس ايران تا سقف دو ميليونپااليشگاه شر

گري و پااليشگاه شركت ملـي   ورود و ترخيص قطعات يدكي مورد نياز دو ساله ريخته اين مصوبه هيات وزيران 
صـادرات و واردات سـال   قانون مقـررات   35ماده  1صنايع مس ايران تا سقف ده ميليون دالر با توجه به تبصره

جاري از بررسي و كنترل قيمت معاف گردد و در مـورد مجـوز عـدم سـاخت قطعـات مـذكور وزارت صـنايع        
اقدامات الزم را با لحاظ فوريـت بـه عمـل آورد. در صـورتي كـه قيمـت كاالهـاي وارده موضـوع ايـن           سنگين
منتفـي   خروج ارز) ر برسد موضوع بيش بود ارزش (االختيار وزي نامه به تأييد وزير يا معاون يا نماينده تام تصويب

  است.
 ملي صنايع مس ايران  در شركت 44) قانون اجراي اصل8هاي مواد (وضعيت، اهداف، الزامات و برنامه

 وضعيت فعلي اقدامات انجام شده هااهداف، الزامات و برنامه

 نداردآمار دقيقي وجود  آمار دقيقي وجود ندارد سهم شركت از بازار
نياز بـازار و تصـميم دولـت     مباني حضور در بازار

ــازار و تصــميم دولــت  براي توليد مس نيــاز ب
 براي توليد مس

سهام متعلق به دولت اسـت   وضعيت ساختار مالي و اقتصادي
ولي فعاليت اقتصادي انجـام  

 دهد مي
سهام متعلق به دولت و برخي 

هاي ديگر اسـت ولـي    شركت
ــام   ــادي انجـ ــت اقتصـ فعاليـ

 دهد مي
التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي (در  نحوه تأمين مابه
 مشخص نيست مشخص نيست گذاري تكليفي) صورت قيمت
هاي مشابه بخش خصوصي، تعـاوني و عمـومي    سهم شركت

 آمار دقيقي وجود ندارد آماردقيقي وجود ندارد غيردولتي در بازار
  امتيازات در اختيار شركت

 هاي توليد دادهامتياز در تأمين 
 هاي مالياتي، حقوق، عوارض و ... معافيت

 امتياز در تأمين تقاضا
امتياز تامين مـالي و احـداث   

امتياز تـامين مـالي و احـداث     هاي زيرمجموعه شركت
 هاي زيرمجموعه شركت

  مباني وجود امتيازات و استثنائات
 قانون

 اساسنامه
 بازار

 دانش فني
 قانوناساسنامه و  اساسنامه و قانون
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  شركت خدمات حمايتي محصوالت كشاورزي -3-4-3

  تاريخچه

جهادكشــاورزي بــه اســتناد مصــــوبه شــمـــاره  شــركت خــدمات حمــايتي كشــاورزي وابســته بــه وزارت 
هاي (پخـش كـود شـيميايي و توليدسـم) و      از ادغام شركت هيات وزيران و 19/4/1373ه مورخ 189/ت21851

هاي  گرديد و طبق وظايف قانوني عهده دار امر خطير تهيه، توليد و توزيع نهاده تشكيل(توليد، تهيه بذر و نهال) 
اساسـي   واقـع از اركـان اصـلي و    باشد كه شايد در شرايط كنـوني جهـان، بـه    مهم كشاورزي كشور مي اصلي و

تبـار اقتصـادي   اصلي فاقـد اع  هاي كشاورزي تلقي گردد و در حقيقت امروز، كشاورزي پايدار، فارغ از اين نهاده
  .است

  
  اهداف

اقدامات الزم در راستاي توليد، تهيه، تدارك، توزيـع،   گذاري و ريزي، سياست اهداف شركت عبارتست از برنامه
 هـاي گيـاهي،   انواع بذر،نهال اصالح شده، مواد و سموم دفع آفـات نبـاتي و بيمـاري    فروش و نقل، خريد و حمل

منظور از بـذر و نهـال    ها و مواد غذايي گياهان . كه مخلوط، هورمون كودهاي شيميايي و آلي، كودهاي شيميايي
و هر قسمتي از گياه است كه بـه منظـور تكثيـر مـورد      انواع بذر و نهال، پياز، قلمه، غده، پايه، پيوندك، پاجوش

  .گيرد استفاده قرار مي
  

  وظايف و اختيارات

   نقل و خريد و فروش نهاده و دارك، توزيع، حملت تعيين خط مشي و ضوابط مناسب در جهت توليد، تكثير، .1
يـا توسـط بخـش تعـاوني و      "و فروش و واردات نهـاده راسـا   نقل و توليد، تكثير، تدارك، تهيه، توزيع، حمل .2

  . خصوصي
اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با موضوع شركت بـه   تحصيل نمايندگي از موسسات و اعطاي نمايندگي به .3

  . مقررات مربوط و اهداف با رعايت منظور اجراي وظايف
ها به منظـور پيشـبرد اهـداف     خريد سهام شركت گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي و يا سرمايه .4

  . شركت با رعايت مقررات مربوط



١٤٩ 

 

منظور پيشـبرد اهـداف شـركت بارعايـت مقـررات       ها و موسسات اعتباري به اخذ تسهيالت اعتباري از بانك .5
  . مربوط

ها و تاسيسات مربـوط اعـم از منقـول و     تجهيزات ساختمان آالت ، وسايل و لوازم يدكي، تهيه و تامين ماشين .6
   .شركت غيرمنقول در جهت نيل به اهداف

  . اجراي اهداف انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي در زمينه .7
  . ها و نگهداري آنبندي  بسته ايجاد مراكز خريد، بوجاري، بذرگيري، ضدعفوني، .8
كشاورزي، بازرگاني و ساير عمليـاتي كـه در چـارچوب     ها و اقدام به انجام هر گونه عمليات تامين نيازمندي .9

  . فوق ضروري باشد اين اساسنامه براي تامين منظورهاي
  . تحقيقاتي ذيربط كنترل مزارع تكثيري مورد عمل با همكاري موسسات .10
فراهم نمودن تسهيالت ضروري براي توليدكنندگان  يالت الزم جهت كنترل، نظارت وانجام اقدامات و تسه .11

  . نهاده طرف قرارداد
  . مربوطه صادرات مازاد بر مصرف داخلي نهاده با رعايت مقررات .12
  . كيفي و توسعه توليد انجام مطالعات كاربردي و بازرسي به منظور كنترل .13
نيز ساخت و تهيه تجهيزات و مواد اوليه مرتبط با كـار   ها و كارخانجات جنبي و كارگاهاحداث و اداره امور  .14

  . فرموله كردن انواع كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي و اهداف شركت از جمله ساخت و
تخصصي و مورد نياز شركت با هماهنگي و تاييـد   هاي مختلف آموزشي در سطوح برگزاري و تدارك دوره .15

  . مراجع ذيربط
  انجام هر گونه عمليات مجاز در زمينه وظايف شركت. .16
اصالح شده و مرغوب مورد نياز(به استثناي بـذر و نهـال    اين شركت مسوول توليد، تهيه و توزيع بذر و نهال -

   .باشد واردات بذر و نهال توسط آن از خارج از كشور ممنوع مي مثمر) بوده و مرتعي و جنگلي غير
 باشد تا پايان مرحله مادري همچنان بر عهده موسسات تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي مي ليد بذر و نهالتو -

.  
تجهيزات مورد نيـاز همـاهنگي    شركت موظف است در تهيه و تامين ماشين آالت و ادوات كشاورزي و ساير -

  عمل آورد. الزم را با واحدها و موسسات مسئول در وزارت كشاورزي به
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هاي اين شركت در دو بخش قابل بررسي است بخشي كه مشـمول يارانــه بـوده و حسـب مصـــوبات       تفعالي
هاي داخلي تـأمين   اساس هماهنگي گردد و بخشي ديگر كه بر مراجـع بيرون از وزارت متبوع تدارك و تأمين مي

  شود . و توزيع مي
هاي مورد تدارك مشمول  ساله حجم نهاده كه تاكنون مورد عمل بوده است، همه 85.برابر روال جاري در سال 1

هاي مالك عمل و يارانـة تخصيصـي    همراه نرخ يارانه با پيشنهاد وزارت متبوع و مصوبة شوراي محترم اقتصاد به
موقع اجـرا گذاشـته    هاي اجرايي بمنظور اقدام وفق آن تنظيم و به به اين شركت ابالغ و بر همان اساس نيز برنامه

  شرح زير بوده است . هاي مختلف به حجم تدارك نهاده 85ل شود كه براي سا مي
  هزارتن  (چهارهزاروهفتصدوبيست ) 4720انواع كودشيميايي در سطح -1-1
  (چهارصد) هزارتن 400انواع بذور در سطح حدود  -1-2
  (يازده هزاروپانصد) تن  11500كش در سطح  كش و قارچ انواع سموم علف -1-3

طـور   درخصوص سم برنامة ابالغي وزارت متبوع براي تأمين به مقداربيشتري از رقم ياد شده بـوده و بـه   تبصره:
  هاي موجود شركت به مراتب بيشتر از ارقام فوق است . كلي ظرفيت

هاي شركت كه براساس ابالغ وزير محترم و ديگر مراجع داخلي مـورد عمـل شـركت     .بخشي ديگر از فعاليت2
  زير است : باشد به شرح مي
پاش، شيردوش، ...  سم پاش،  هاي كشاورزي از جمله انواع بذرپا ، كود انواع ادوات و دنباله بندهاي ماشين -1-2

  ها . و نيز قطعات يدكي آن
  مغذي  انواع كودهاي ريز -2-2
  انواعي از كودهاي كامل ماكرو -2-3
  )2-1از موارد مندرج در بند انواع بذور اصالحي نظير بذر چغندرقند و پنبه ( به غير -2-4
هـاي كشـاورزي بـوده و بـر ايـن       هاي تأمين و توزيع نهاده دار طراحي، ايجاد و نظارت بر شبكه . شركت عهده3

اساس در دو بخش تأمين و توزيع به شرح زير حضـور فعـال و مـؤثر دارد و عــالوه بـرآن مهمتـرين رسـالت        
گـزاران   منظور ايجاد اطمينان بـراي دولـت و سياسـت    ورزي بههاي كشا شــركت، تأمين ذخيرة استراتژيك نهاده

هـا بـه مـوازات بخـش      ها و مزيد بر آن امكـان توزيـع نهـاده    بخش كشاورزي در خصوص وجود به موقع نهاده
  هاي خاص . هاي احتمالي و يا ايجاد موقعيت غيردولتي درشرايط بروز بحران

  شبكه تأمين
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نيـاز را حسـب مصـوبات مراجـع قـانوني از واحـدهاي مختلـف         الف) شركت بخشي از كـود شـيميايي مـورد   
پتروشيمي داخلي خريـداري و آن را از طريـق واحـدهاي اجرايـي خـود مسـتقر در محـل اسـتقرار واحـدهاي          

هاي مختلف هستند،  پتروشيمي تحويل گرفته و به مقصد انبارهاي توزيع، متشكل از كارگزاران خود كه از بخش
  نمايد . حمل مي

ديگر از كود شيميايي مورد نياز بخش كشاورزي، با برگـزاري مناقصـات بـين المللـي و بـا حضـور        ب) بخشي
  شود . هاي عمدتاٌ خصوصي برگزار مي كنندگان) از داخل و خارج كشور و از بخش كنندگان (تأمين شركت

دگان در محـل  ج) پس از تعيين برندة مناقصه و انجام كامل تشريفات خريد، كود خريداري شده توسط فروشـن 
گيـري ،   هاي شـركت جهـت كيسـه    ريزي گردد كه از آن پس برنامه مبادي تعريف شده كشور تحويل شركت مي

بندي و حمل كود وارداتي عملياتي گرديده و كود مذكور به آدرس مقصدهاي مختلف كه انبارهـاي شـبكه    بسته
  زاران شركت است، حمل خواهد گرديدتوزيع و كارگ

.  
  شبكه توزيع 

توزيـع عـادي و شـبكه      كه درصدر اين بند توضيح داده شد متشـكل از دو بخـش شـبكة    طور ه توزيع همانشبك
  توزيع استراتژيك است .

هـاي   هاي تعاوني روستايي، تعـاوني  كارگزار شركت در بخش 4800متشكل از بالغ بر   الف) شبكه توزيع عادي :
وسـط شـركت در اختيـار آنـان قـرار گرفتـه و در       توليد و بخش خصوصي بوده كه بخشي از كود تأمين شـده ت 

مدت  هاي بسيار خرد داشته و پراكندگي زيادي هم دارند بطور موقت و كوتاه انبارهاي مربوطه كه معموالٌ ظرفيت
اعـت  عنـوان نماينـدگان معاونـت زر    هـا بـه   هاي جهاد كشاورزي اسـتان  ذخيره گرديده و سپس وفق نظر سازمان

بـرداران بخـش اعـم از     نسبت بـه توزيع خرد آن اقـدام و نهاده مـورد نيـاز بهـره    )امروزارت متبوع (سياستگزار 
  دهند . زارعين و باغداران را در اختيار ايشان قرار مي

عمل آمده از سوي شـركت،   هاي به رغم تالش علي 85كه تا قبل از سال  ب) شبكه توزيع استراتژيك : از آنجايي
ويـژه كـود درسـطح     هـا، بـه   هايي از نحوه، زمان، كميـت و كيفيـت تـأمين نهـاده     هها و گالي ليكن همواره نگراني
ها وجود داشت، اين موضوع مورد بررسي واقع و يكي از علل بروز آن، اتكا صددرصدي بـه   وزارتخانه و استان

ي از سـازي بخشـ   گيري از انبارهاي ملكي و تحت اختيار شركت، براي ذخيره شبكه توزيع كارگزاران وعدم بهره
ها تشخيص داده شد، به اين معنا كه كل كود تأمين شده به محض تأمين (تحويل از پتروشيمي يـا تحويـل    نهاده
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ريزي براي اسـتفاده از آن در   در مبادي ورودي كشور) مستقيماٌ به انبارهاي كارگزاران منتقل و عمالٌ امكان برنامه
)وجـود نداشـته و   ايـم  هم در خـالل سـال بـا آن مواجـه     كه معموالٌ هاي مقطعي ( مواقع اضطراري و بروز بحران

سازي كود مورد نيـاز   عالوه در شرايط عادي هم با توجه به خرد بودن ظرفيت انبارهاي مـذكور امكـان ذخيره به
موقـع كـود    ين بـه ها از عدم تـأم  استان  گرديد در نتيجه همواره در شرايط عادي هم، قبل از آغاز فصل فراهم نمي

  .بوده اند مند گله
سازي بخشي از كود مـورد   عنوان يك استراتژي جدي ذخيره شركت به 85لذا با درك تحليل فوق از ابتداي سال 

نياز كشور در انبارهاي تحت اختيار خود را در دستور كار قرارداد و البته عنايت ويـژه وزيـر محتـرم در صـدور     
هـا، بـه    اختيار قرار دادن انبارهـاي جهـاد كشـاورزي اسـتان    ها مبني بر لزوم در اي به رؤساي محترم استان ابالغيه

توانست ضمن تأمين  85شركت ، تحقق اين مهم را كامالٌ عملي نمود و حاصل آن ، اين بود كه شركت در سال 
 600بـا ذخيـره اي حـدود      كامل كود سهميه سال مذكور در همان سال (براي اولين باردر طـول عمـر شـركت)   

هاي وزارت متبوع دربخش  گردد كه اين ذخيره ضمن اينكه پشتيباني كامل برنامه 86سال (ششصد هزارتن)وارد 
نمايد، درصورت بروز شرايط ويژه و غيره منتظره، امكان ورود دولت (  توليد محصوالت كشاورزي را محقق مي

  بخشد. ها و ايجاد آرامش در آن را تحقق مي به نمايندگي اين شركت ) و كنترل شرايط بازار نهاده
بايسـتي   86قانون بودجه سـال   15طور خيلي خالصه در رابطه با حكم قست اخير بند هـ تبصره  بدين ترتيب به
طور ويژه و دقيق مد نظر قرارگيرد كه با توجه به شرايط عمـومي حـاكم بركشـور از يـك سـو و       مطالب فوق به

هـا در دو بخـش عـادي     وزيـع نهـاده  تكاليف اقتصـادي و اجتمـاعي دولـت، همـواره و در هـر حـال، تهيـه و ت       
ريــزان،  ريــزي گــردد تــا ضــمن فــراهم آوردن آرامــش بــراي برنامــه واســتراتژيك بطــور همزمــان بايــد برنامــه

هاي مورد  به لحاظ تأمين نهاده كشاورزان و باغداران)برداران نهايي ( همه مهمتر بهره گزاران، مجريان و از سياست
هـايي   ها و برنامه هاي احتمالي و يا اعمال سياست تيار دولت براي مقابله با بحراننياز، ابزار الزم و نسبي نيز دراخ

در  85رويكـردي اسـت كـه در سـال      كه فراتر از انگيزه كسب سود، بايستي اجرا گردد، قرار گيرد و اين دقيقـاٌ  
نـدركاران و  ا شركت خدمات حمايتي كشاورزي اتخاذ گرديده و نتيجه مثبت آن نيز به وضوح براي همـة دسـت  

هـاي بخـش    ريزي براي استفادة حداكثري از توانمندي نظران بخش به عينه بروز نموده است و آن برنامه صاحب
عنوان ابزار قدرتمند اعمـال   دولتي در شبكه تأمين و توزيع، همزمان با ايجاد ذخاير استراتژيك به خصوصي و غير

تدريج و طي يـك برنامـه    در آغاز راه بوده و الزم است بههاي وزارت متبوع و دولت بوده است كه البته  سياست
  .بندي دقيق آن را تكميل و حد و مرزهاي عملكردي را تدوين و تبيين نمود زمان
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هاي دولتي، سهولت دريافت تسهيالت بانكي  تر تمكين مالياتي براي شركت هاي پايين هاي مالياتي، هزينه معافيت
هـاي دولتـي در انعقـاد قراردادهـا و      نحصاري و تسـهيالت ويـژه شـركت   هاي ا هاي دولتي، مزيت توسط شركت

تـرين مزايـاي سـازمان خـدمات حمـايتي       معامالت با بخش دولتي و حتي با بخـش خصوصـي از جملـه مهـم    
  هاي اين حوزه است. محصوالت كشاورزي نسبت به ديگر شركت

ميليارد ريال تسهيالت بانكي موضوع  هشتصد و سي  1383هيات وزيران در مصوبه خود به تاريخ شهريور سال 
حمـايتي   شـركت خـدمات   1383و سم از محل سـهميه سـال    گشايش اعتبارارزي الزم براي خريد كودشيميايي 

سـال   قـانون بودجـه    3 اجرايي تبصره نامه كشاورزي وافزايش سقف تسهيالت بانكي شركت مذكور موضوع آيين
  ال استمهال نمود.كل كشور را تا پايان تا اسفند ماه س 1383

اجازه انتقال اموال منقـول و غيـر منقـول     1373هيات وزيران در مصوبه خود در تاريخ بيست و هشت شهريور 
سـهامي خـاص خـدمات     ايجاد شده از محل اعتبارات طرح عمراني تحقيقاتي مبارزه با آفات نبـاتي بـه شـركت   

اموال منقـول و غيـر منقـول ايجـاد شـده از محـل        انتقال حمايتي كشاورزي را تصويب نمود. مطابق اين مصوبه 
خاص خدمات حمايتي كشاورزي مجـاز   اعتبارات طرح عمراني تحقيقاتي مبارزه با آفات نباتي به شركت سهامي

كـه توسـط كارشـناس منتخـب مجمـع عمـومي       -نامه  معادل بهاي اموال منتقل شده موضوع اين تصويب است. 
  يابد. مزبور، افزايش مي سرمايه شركت -شود شركت به قيمت روز ارزيابي مي

اي درخصوص پرداخت تسهيالت بـه شـركت خـدمات     نامه تصويب 27/8/1386هيات وزيران در جلسه مورخ 
حمايتي كشاورزي تصويب نمود. مطابق اين مصوبه مبلغ چهار هزار و هفتصد و شش ميليارد ريال معادل سقف 

» ز« نامه اجرايي بندهاي  يين) پيوست آ3جدول شماره ( مصوب تسهيالت شركت خدمات حمايتي كشاورزي به
نامه  ) آيين7) و (5)، (3شود تا مطابق مواد ( كل كشور منتقل مي 1386) قانون بودجه سال 2تبصره (» ل«و » ح«، 

  يادشده و در مهلت تعيين شده توسط بانك عامل به شركت مذكور پرداخت شود.
اي در ارتباط اعطاي مبلغ پنج هزار ميليارد ريال تسهيالت براي شـركت   مصوبه 1387هيات و زيران در دوم آذر 

سهامي خدمات حمايتي كشاورزي تصويب كرد. مبلغ پنج هزار ميليارد ريال معـادل سـقف تسـهيالت مصـوب     
نامـه اجرايـي    ) پيوست آيـين 2براي شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي از محل اعتبارات جدول شماره (

بـه   12/4/1387هــ مـورخ   39872/ت53658نامه شماره  موضوع تصويب 1387ت بانكي در سال اعطاي تسهيال
شود، مشروط به اينكه تسهيالت يادشـده صـرفاً بـه     نامه اجرايي يادشده منتقل مي ) پيوست آيين3جدول شماره (

  بد.كل كشور اختصاص يا 1387) قانون بودجه سال 520000ـ2هاي بخش كشاورزي موضوع رديف ( نهاده
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درخصوص انتقال مبلغ پـنج هـزار ميليـارد ريـال معـادل       1388مهر ماه سال  26مصوبه هيات وزيران در تاريخ 
سقف تسهيالت مصوب براي شركت خدمات حمايتي كشاورزي مصوب نمـوده اسـت تـا ايـن مبلـغ از محـل       

نامه  موضوع تصويب 1388بانكي در سال  نامه اجرايي اعطاي تسهيالت ) منضم به آيين2اعتبارات جدول شماره (
  نامه يادشده منتقل شود. ) پيوست آيين3به جدول شماره ( 6/5/1388هـ مورخ 39872/ت93161شماره 

  
در شـركت خـدمات حمـايتي محصـوالت     44) قـانون اجـراي اصـل8هاي مواد (وضعيت، اهداف، الزامات و برنامه

  كشاورزي

 وضعيت فعلي اقدامات انجام شده ها اهداف، الزامات و برنامه

اين شركت بـا توجـه وظـايف     سهم شركت از بازار
موجــود در اساســنامه كــامال   
ــا   ــت امــ ــربفرد اســ منحصــ

هاي ديگـري در بخـش    شركت
ــه   ــد ك خصوصــي وجــود دارن
مشابهاً برخـي از وظـايف ايـن    

 شركت را دارا هستند

اين شركت بـا توجـه وظـايف    
موجـــود در اساســـنامه كـــامال 
ــا   ــت امــ ــربفرد اســ منحصــ

ديگـري در بخـش    هاي شركت
ــه   ــد ك ــود دارن خصوصــي وج
مشابهاً برخـي از وظـايف ايـن    

 شركت را دارا هستند
وجود اساسنامه و نيز حمايـت   مباني حضور در بازار  

ها و محصـوالت   از توليد نهاده
 كشاورزي

وجود اساسنامه و نيـز حمايـت   
هـا و محصـوالت    از توليد نهاده

 كشاورزي
 كامال دولتي مال دولتيكا وضعيت ساختار مالي و اقتصادي

التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي  نحوه تأمين مابه
 مشخص نيست مشخص نشده گذاري تكليفي) (در صورت قيمت

هـاي مشـابه بخـش خصوصـي، تعـاوني و       سهم شركت
چون اين شركت بيشتر وظايف  عمومي غيردولتي در بازار

نظارتي و حـاكميتي را برعهـده   
وظايفش همتايي دارد در بيشتر 

 ندارد
چون اين شركت بيشتر وظايف 
نظارتي و حـاكميتي را برعهـده   
دارد در بيشتر وظايفش همتايي 

 ندارد
  امتيازات در اختيار شركت

 هاي توليد امتياز در تأمين داده
 هاي مالياتي، حقوق، عوارض و ... معافيت

 امتياز در تأمين تقاضا
در تمامي ايـن مـوارد شـركت    

در تمــامي ايــن مــوارد شــركت  هايي است معافيتداراي 
 هايي است داراي معافيت

  مباني وجود امتيازات و استثنائات
 قانون

 اساسنامه
 قانون و اساسنامه قانون و اساسنامه
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در شـركت خـدمات حمـايتي محصـوالت     44) قـانون اجـراي اصـل8هاي مواد (وضعيت، اهداف، الزامات و برنامه
  كشاورزي

 وضعيت فعلي اقدامات انجام شده ها اهداف، الزامات و برنامه

 بازار
 دانش فني

  
  

  بندي جمع
قـانون  ) 90اين بخش از گزارش به دو قسمت كلي تقسيم شد. در قسمت اول اين بخش ابتـدا محتـواي مـاده (   

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور تحليـل  101) قانون اساسي و ماده (44هاي كلي اصل ( اجراي سياست
عامل براي تحليل محتواي اين مـواد   7و با ساير قوانين مرتبط مقايسه شد. در نتيجه اين تحليل محتوا و مقايسه، 

اين قانون را در كاالهاي منتخب ارزيـابي نمـود. در ادامـه     شناسايي گشت تا بتوان با استفاده از آن ميزان اجاراي
قسمت اول چند معيار براي انتخاب كاالهاي مورد بررسي در اين قسمت معرفي شد و سپس داليل انتخاب اين 

بنـدي ارائـه شـده در     شده در بورس كاال تشريح گشت. كاالهاي منتخب مطابق تقسـيم  كاالها از كاالهاي پذيرفته
از بين كاالهاي گروه كشاورزي، صنعت و معدن و پتروشـيمي انتخـاب شـدند. در نهايـت كاالهـاي      بورس كاال 

شكر، پنبه، قير، آلومينيوم و سنگ آهن براي بررسي انتخاب شدند و مشخص شد كه هر يـك از ايـن كاالهـا در    
هـا   گذاري آن ضر قيمتاند ولي در حال حا  گذاري شده طور كامل يا جزئي توسط دولت قيمت اي از زمان به برهه

  رود. به سمت بازاري شدن پيش مي
هاي كلي  ) قانون اجراي سياست8در قسمت دوم اين بخش از گزارش نيز مانند قسمت اول، ابتدا محتواي ماده (

تر تمكـين ماليـاتي    هاي پايين هاي مالياتي، هزينه قانون اساسي كشور بررسي و مشخص شد كه معافيت 44اصل 
هـاي انحصـاري و    هاي دولتـي، مزيـت   دولتي، سهولت دريافت تسهيالت بانكي توسط شركت هاي براي شركت

هاي دولتي در انعقاد قراردادها و معامالت با بخش دولتي و حتي با بخـش خصوصـي از    تسهيالت ويژه شركت
خاص هـر  ها است. در ادامه اين قسمت امتيازات  ترين مزاياي شركتهاي دولتي نسبت به ديگر شركت جمله مهم

يك از سه شركت بازارگاني پتروشيمي، صنايع ملي مس ايران و خدمات حمايتي محصوالت كشاورزي بررسـي  
  و ديده شد كه بيشتر امتيازات اين شركتها در انعقاد قرار دادها، معافيت مالياتي و دريافت تسهيالت است.
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 يهاشركت يازاتامت يمتعم ياو لغو  يگذار يمتمحدود كردن دولت در ق ياقدامات انجام شده برابخش چهارم: 
  بدر بازار كاالها و خدمات منتخ يدولت

  
  مقدمه

هاي دولتي در كشور و قوانين مرتبط بـا   گذاري و امتيازات شركت اي از قيمت بخش اول و دوم مطالعه، تاريخچه
) و 8پـنجم توسـعه و مـواد (    ) قانون برنامه101آن ارائه نمود تا زمينه براي بخش سوم كه تحليل محتواي ماده (

گونـه   توان اين گذاري را مي ) فراهم گردد. نتيجه اين سه بخش را در ارتباط با قيمت44) قانون اجراي اصل (90(
ها كـه   سازي، دولت در بسياري از بخش بيان كرد كه تا قبل از حركت رسمي و قانوني كشور به سمت خصوصي

نمود و در همـين راسـتا قـوانين و     ه داشت قيمت كاالها را مشخص ميخود اغلب نقش توليدكننده را نيز برعهد
گذاري سامان يابد. اين قوانين در بخش قبل بررسي شد. اما با اتخاد  مقرراتي به تصويب رسيده بود كه امر قيمت

سازي و تقويت  سازي، قوانيني به تصويب رسيد و در حال اجرا است كه در راستاي خصوصي رويكرد خصوصي
نمايد. در بخش لغو امتيازات نيز بيان شد كه تا قبل از اتخاذ رويكرد  گذاري را محدود مي خصوصي، قيمت بخش

هايي چون قراردادها، معافيـت ماليـاتي و دريافـت     هاي دولتي امتيازات فراواني در حوزه سازي، شركت خصوصي
  تسهيالت برخوردار بودند.

گذاري و لغو يا تعميم امتيازات شركتهاي دولتي در  كردن قيمت بخش حاضر به اقدامات انجام شده براي محدود
بازار كاالها و خدمات منتخب پرداخته است. در اين راستا، اين بخش در سه قسمت اصلي ارائه خواهد شـد. در  

گـذاري دولـت و يـا لغـو و تعمـيم       قسمت اول نهادها و تشكيالت سازماني كه در راستاي محدود كردن قيمـت 
اند بررسي خواهند شد. سپس در قسمت دوم به اقدامات انجام شـده بـراي محـدود كـردن      شكيل شدهامتيازات ت

گـذار، اقـدامات    كاالهاي منتخب در سه حوزه، اقدامات انجام شده توسـط قـانون    گذاري دخالت دولت در قيمت
ربـط   هاي ذي دستگاه انجام شده توسط دولت مانند مصوبات هيات وزيران و اقدامات انجام شده توسط مراجع يا

هاي دولتي منتخب مـورد بررسـي و    خواهد پرداخت. در نهايت اين سه حوزه براي لغو و تعميم امتيازات شركت
  ارزيابي قرار خواهد گرفت.
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  1اقدامات نهادي -4-1
قانون اساسي به عنـوان يـك نظـم حقـوقي جديـد در نظـام و سـاختار         44هاي كلي اصل  قانون اجراي سياست

ي كشور، حكم به تشكيل نهادها و سـاختارهاي اجرايـي متعـددي داده اسـت. در حقيقـت تشـكيل ايـن        اقتصاد
بيني شده در قانون، براي اصالح و بهبود ساختار اقتصاد كشور طراحي شـده و ايـن نهادهـا     نهادهاي جديد پيش

تصاد ملي قرار دارنـد.  هاي غيردولتي و رقابتي شدن فضاي حاكم بر اق عمدتا در مسير تقويت و حمايت از بخش
قـانون اساسـي، شـوراي رقابـت، هيئـت نظـارت بـر         44هـاي كلـي اصـل     شوراي عالي اجراي سياست

زدايي، نهادهاي تنظيم كننده مقررات بخشي در حوزه انحصارات طبيعي، هيئت واگذاري، واحدهاي  مقررات

رمايه گذاري استاني و ستاد ستادهاي س، قانون اساسي 44هاي كلي اصل  پايش و نظارت بر اجراي سياست

  هستند.  ها از جمله اين نهاد سرمايه گذاري ملي

  

  قانون اساسي 44هاي كلي اصل  شوراي عالي اجراي سياست

هاي خصوصي، تعاوني و سه نفر شـخص حقيقـي از متخصصـين و صـاحب نظـران اقتصـادي        نمايندگان بخش
  هـا  هاي زيادي را براي ارائه سياست تواند فرصت هاي خصوصي و تعاوني دراين شورا حضور دارند كه مي بخش

  هاي ابالغي مقام معظم رهبري ايجاد كند. و راهبردهاي مناسب در جهت اجراي سياست
  

  شوراي رقابت

قـانون   44هـاي كلـي اصـل     شوراي رقابت تشكلي مستقل است كه بالغ بر يك فصل از قـانون اجـراي سياسـت   
وكـاركرد آن در    هـا  ه تاثير گذاري اين شورا در قالب وظايف وماموريـت اساسي به كاركردها واقدامات آن و نحو

شود. درواقع  اقتصاد ملي اختصاص دارد. وجود اين شورا از جهات متعدد براي فعاالن اقتصادي فرصت تلقي مي
هاي اقتصـادي، بـدون    هاي غير دولتي در عرصه حضور چنين نهادي در اقتصاد ملي حضور فعال وگسترده بخش

  س از بروز و تداوم انحصارات بي مورد را به همراه دارد.هرا
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  زدايي هيئت نظارت بر مقررات

هاي اقتصـادي ودرصـورت لـزوم     هاي فعاليت اين هيئت وظيفه نظارت بر تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه
  پيشنهاد لوايح براي حذف قواعد غير ضرور را بر عهده دارد.

  

  هاي انحصارات طبيعي مقررات بخشي در حوزههاي تنظيم كننده  نهاد

قانون اساسي بـه   44هاي كلي اصل  قانون اجراي سياست ، مشخص است كه قانون گذار در ها با تشكيل اين نهاد
اي انحصـار  هـ  حـوزه  خوبي به عدم امكان نظارت فراگير شوراي رقابت (به عنوان يك شوراي متمركز) بر تمامي

هـاي   هاي تنظـيم كننـده در بخـش    انون مورد بحث ، توجه داشته و زمينه استقرار نهاددر قطبيعي (از بعد نهادي) 
نهـاد نظـارتي جديـدي بـر      ، سـاختار حقـوقي و  كـرده اسـت. بـدين ترتيـب    مختلف انحصاري اقتصاد را فراهم 

  ، تحرك وفعال شدن بيشتر شوراي رقابت است.ش بيني شده است كه الزمه آغاز آنانحصارات طبيعي پي
  

  واگذاري هيئت

هاي پنج ساله توسعه اي سوم و چهارم كشور است كه به عنوان نهـاد   اين هيئت ، همان هيئت واگذاري در برنامه
مرجع برنامه ريزي واگذاري بنگاههاي دولتي ، پيش بيني شده و فعال بوده است .لكن وجود هيئت واگذاري بـه  

در تركيت هيئت ياد شده  نده مجلس شوراي اسالمي) قانون اساسي وحضور دو نفر نماي40) و (39موجب مواد (
هـاي خصوصـي    و اعتمـاد بيشـتر فعـاالن بخـش     ازجمع پنج نفر اعضاي هيئت ، فرصت جديدي بـراي دلگرمـي  

  شود. هاي دولتي قلمداد مي وتعاوني براي ايفاي نقش در واگذاري شركت
  

  قانون اساسي 44هاي كلي اصل  واحد پايش و پيگيري اجراي سياست

ون مورد بحث ، ازپايش اقدامات و احراز از انحرافات در اجراي مطلوب احكام توسـعه بخـش دولتـي غافـل     قان
نمانده ونظارت بر اين مهم را در اختيار نمايندگان اصلي همان بخشي كه مقرر است نقـش اصـلي را در اقتصـاد    

ليفي را شاهديم كه بـه موجـب آن،   ، تك44هاي كلي اصل  ملي ايفا كند، قرار داده است. در قانون اجراي سياست
قانون اساسي را تاسـيس   44هاي كلي اصل  هاي بازرگان و تعاون بايد واحد پايش و پيگيري اجراي سياست اتاق

  قانون اساسي را ارائه كنند. 44هاي كلي اصل  هاي منظم به شوراي عالي اجراي سياست كرده وگزارش
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  ستادهاي سرمايه گذاري استاني

كند وتضميني براي تسـريع   هاي غير دولتي ايفاي نقش مي و مدعي براي بخش صورت نهادي حامي  اين ستاد به
فرآيند سرمايه گذاري عالقمندان به آغاز فعاليت اقتصادي در كشور است. در حال حاضر، شرايط كامل اسـتقرار  

شده و فعال هستند. بـه ايـن    هاي كشور فراهم است واين ستادها در هر استان تشكيل استان اين ستادها در تمامي
طلبد فعاالن اقتصادي احقاق حقوق از دست رفته احتمالي خود در تعامل با دستگاههاي اجرايي براي  ترتيب، مي

اخذ مجوز فعاليت يا پروانـه كـاري و سـرمايه گـذاري را در هـر اسـتان از مسـير درسـت ايـن سـتادها مطالبـه            
هـاي كلـي    نهادي كلي در درجهت نيل به اهداف قانون اجراي سياسـت رسد كه اقدامات  كنند.بنابراين به نظر مي

  ديده شده است. قانون اساسي پيش بيني و 44اصل 
درستي جهـت رسـيدن بـه     هايي كه در قانون به از اقدامات انجام شده چنين استنباط مي شود كه نهادها و سازمان

و دستاورها كه بايـد نيـل بـه اهـداف       ها ا خروجياند، ام اند در واقعيت تشكيل شده بيني شده اهداف خاصي پيش
قانون اساسي از جمله كارايي اقتصـادي و ايجـاد فضـاي رقـابتي در اقتصـاد ملـي باشـد،         44قانون اجراي اصل 

قانون اساسي، شوراي رقابـت بـه عنـوان يـك      44هاي كلي اصل  شود. شوراي عالي اجراي سياست مشاهده نمي
هئيت نظارت بر مقررات زدايي، نهادهاي تنظيم كننده بخشي، واحد پايش و پيگري  اي و شبه قضايي، نهاد فراقوه

ها هستند. ضعف عملكرد ايـن   قانون اساسي و... از جمله اين نهادها و سازمان 44هاي كلي اصل  اجراي سياست
داف قـانون  توان از جمله داليـل عـدم تحقـق كامـل اهـ      اي از مشكالت در حوزه اجرا را مي نهادها و وجود پاره

تـوان بـه وجـود نهادهـاي      قانون اساسي دانست. از جمله اين مشـكالت مـي   44اجراي سياست هاي كلي اصل 
موازي با اين نهادها (مانند سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و شوراي رقابـت بـه عنـوان دو    

اين دستگاهها و... اشـاره كـرد. بخـش بعـدي     نهاد موازي) و نبود اطالعات شفاف از ميزان عملكرد و اثر بخشي 
گزارش به اين مشكالت خواهد پرداخت تا مشخص شود كه چگونه ضعف در عملكرد اين سـازمانها و وجـود   

  تواند روند اجراي قانون مذكور را كُند نمايد. اي از مشكالت مي پاره
هاي شبه دولتي صـورت گرفتـه،    به شركتبيشتر   ها ها انجام گرفته اين است كه واگذاري آنچه در حوزه واگذاري

نوع مالكيت تغيير نيافته است و مديريت بنگاهها در شركت هايي كه واگذار شده اند عموما به بخش خصوصـي  
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سازي و تسهيل ورود بخـش   آزاد سازي اقتصادي و خصوصيتفويض نشده است و صورت مسئله كه همـان  

  1قانون اساسي است تحقق نيافته است. 44هاي كلي اصل  در راستاي اجراي سياست خصوصي واقعي

، نهادهـا و  هـا  سـازمان دهد كه اگرچـه در حـوزه نهادهـا و     گذاري دلخواه در اقتصاد ايران نشان مي قدرت قيمت
زا كـردن  اند امـا دولـت و اقتصـاد ملـي در جهـت بـرون        هاي مورد نظر و فرايندهاي مربوطه ايجاد شده سازمان
از طريق ايجاد يك فضاي رقابتي در اقتصاد، اقـدامات كـافي را صـورت نـداده و الزم اسـت اقـدامات         ها قيمت

قـانون   44هايي مثل شوراي عالي اجراي سياست هاي اصـل   اصالحي و تكميلي صورت پذيرد. بنابراين سازمان
اسـي و شـوراي رقابـت از جملـه     قـانون اس  44هـاي كلـي اصـل     اساسي، واحد پايش و پيگري اجراي سياست

قانوني اساسي هستند كه الزم است نقـش   44بيني شده در راستاي اجراي قانون اصل  هاي پيش ترين دستگاه مهم
  اين سازمانها پيش از پيش تقويت شود و موانع پيش روي اين سازمانها برداشته شود.

  

  گذاري كاالها و خدمات منتخب تاقدامات انجام شده براي محدود كردن دخالت دولت در قيم -4-2
گذاري مستلزم يك سري اقدامات در سطوح مختلف است كه هر يـك در   محدود كردن دخالت دولت در قيمت
اي از اقدامات انجام شود تا اين نوع دخالت  گيرد. بنابراين الزم است سلسله حوزه عمل نهادهاي مختلفي قرار مي

تـوان بـه تصـويب قـوانين توسـط       دامات انجام شده در ايـن راسـتا مـي   دولت در اقتصاد كاهش يابد. از عمده اق
گـذاري هسـتند    گيري نهادي چون بورس كاال و نيز نهادهايي كه متـولي قيمـت   گذار، اقدامات دولت، شكل قانون

رو اقدامات عمومي براي همه كاالها و اقدامات موردي خاص هر كاال در اين قسـمت بررسـي    اشاره كرد. از اين
  شد. خواهد

  
  كاالهاي كشاورزي 4-2-1

پنبه و شكر در بخش قبل به عنوان كاالهاي منتخب بخش كشاوزي انتخاب شدند. لذا در ايـن قسـمت اقـدامات    
گذار، اقـدامات انجـام شـده توسـط دولـت و اقـدامات انجـام شـده توسـط مراجـع يـا             انجام شده توسط قانون

  بررسي خواهد شد.ربط براي هر يك از اين دو كاال  هاي ذي دستگاه
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  پنبه
 اقدامات قانوني 

گذاري پنبه مانند ساير كاالهاي منتخب، تصويب  ترين اقدام قانوني انجام گرفته در ارتباط با محدوديت قانون مهم
) قانون اساسي اسـت  44هاي كلي اصل ( ) قانون اجراي سياست90) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (101ماده (

گذاري هستند و قوانين و مصوبات سـاير نهادهـا در راسـتاي     ن مادر در زمينه محدوديت قيمتكه به عنوان قواني
  شوند. رسند و اجرا مي اجراي هر چه بهتر اين مواد به تصويب مي

 

 اقدامات انجام شده توسط دولت 

دولـت در  گذاري و دخالت  ترين اقدامات انجام گرفته توسط دولت در راستاي محدود كردن قيمت از جمله مهم
هاي دولتـي پنبـه    توان به تشكيل بورس كاال و پذيرش اين كاال در بورس كاال، واگذاري شركت بازار اين كاال مي

كني و نساجي و تكيه به بازار در تعيين قيمت اشاره كرد. اما باوجود اين اقدامات به اين دليل كـه پنبـه ذيـل     پاك
شـود.   ه براي آن از سوي دولت قيمت تضـميني تعيـين مـي   محصوالت اساسي قرار گرفته است هنوز هم هر سال

  دهد. ها اخير نشان مي جدول ذيل قيمت تضميني پنبه را در سال
  ريال)- قيمت تضميني پنبه (كيلوگرم - 3 جدول

  1391  1390  1389 1388 1387  سال
  10500  9000  7500 6480 5400 ريال)-قيمت پنبه(كيلوگرم

  ماخذ: سايت وزارت جهاد كشاورزي                                                                
  

به تصـويب مجلـس شـوراي اسـالمي رسـيده       1368در سال  كشاورزي قانون تضمين خريد محصوالت اساسي
 توليد محصوالت اساسيبمنظور حمايت از به منظور ساله   دولت موظف است همهاست است. مطابق اين قانون 

، ضرر و زيان كشاورزان  وي كشاورزت و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصوال كشاورزي
هاي روغني و حبوبات را تضمين نموده  ، دانهكرگندم، چغندر، پنبه وشمانند  كشاورزيي خريد محصوالت اساس

ـ    و حداقل قيمت خريد تضميني را اعالم و نسبت به  د. مطـابق  خريد آنها از طريق واحـدهاي ذيـربط اقـدام نماي
الـذكر را بـا رعايـت     موظف است قيمت خريد تضميني محصوالت فوق كشاورزي وزارتتبصره يك اين قانون 

 بـرداري متعـارف و فقـط رابطـه مبادلـه در داخـل و خـارج بخـش         بهره  هاي واقعي توليد و در يك واحد هزينه
 دولت موظف است قيمت خريد تضميني محصوالت اساسياين قانون  6طابق تبصره نمايد و م تعيين كشاورزي
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اي تعيين نمايد كه ميزان افـزايش آن هيچگـاه از نـرخ     موضوع اين قانون در هر سال زراعي را به گونه كشاورزي
بق ايـن  بنـابراين مطـا   .تورم اعالم شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در همان سال كمتر نباشـد 
هـاي توليـد را در نظـر     قانون دولت بايد در تعيين قيمت تضميني دو امر اساسي را رعايت نمايد اول اينكه هزينه

رو قيمت تضميني هر كيلو پنبه  داشته باشد، دوم اينكه رشد ساالنه قيمت تضميني نبايد كمتر از تورم باشد. از اين
شود كه قيمـت تضـميني حـداقل قيمتـي      ن در اين قانون تصريح ميبايد اين دو مورد را داشته باشد، عالوه بر اي

شـود بـراي تعيـين قيمـت ايـن       است كه در بازار اين محصوالت رايج خواهد بود، بنابراين اين قيمت مبنايي مي
  محصوالت در بازار. براي مثال قيمت پنبه در بازار هر ساله مقداري باالتر از اين قيمت است.

هاي اخير فقط با هدف تامين مصالح كشاورزان تعيين نشده، بلكـه   قيمت تضميني در سال بايد در نظر داشت كه
كنندگان عمده اين محصوالت دقت شده است. براي مثال در مورد كاالي  در تعيين اين قيمت به وضعيت مصرف

ه تـا ايـن   تـر مشـخص شـد    هاي اخير هميشه قيمت پنبه پايين پنبه با توجه به وضعيت بد صنعت نساجي در سال
هاي نساجي دولتي نيز وجود داشـت كـه بعـد از اجـراي      صنايع نيز رونق بگيرد. در صنعت نساجي ايران شركت

  ) واگذار شد، مانند شركت نساجي قائمشهر و شركت نساجي مازندران.44قانون اصل (
نجـات نسـاجي   سـازي كارخا  نتيجه سه اقدام اخير در مورد كاالي پنبه يعني پذيرش در بـورس كـاال، خصوصـي   

تـوان در مجمـوع بـه مثابـه كـاهش دخالـت دولـت در         هاي اخيـر را مـي   دولتي و تعيين قيمت تضميني در سال
هاي نساجي خصوصـي شـده و ديگـر نيـاز نيسـت در       گذاري اين محصول دانست. چون مديريت شركت قيمت

 در بورس كاال سـبب شـده كـه    ها پرداخته شود. از سوي ديگر پذيرش اين كاال تعيين قيمت تضميني به منافع آن
  قيمت بازاري كمتر تحت تاثير قيمت تعيين شده دولت قرار گيرد.

  

  شكر
 اقدامات قانوني  

) قـانون اجـراي   90) قانون برنامه پنجم توسعه و مـاده ( 101شكر از جمله كاالهاي اساسي است كه مطابق ماده (
گذاري اين كاال  ) كه دولت حق تعيين قيمت آن را دارد. اما اقداماتي نيز در راستاي محدود كردن قيمت44اصل (

كاال حذف كاالبرگ (كوپن) شكر اسـت. حـذف   ترين اقدام صورت گرفته در مورد اين  نيز انجام شده است. مهم
ها صورت پذيرفت. به اين شكل كه دولت با پرداخت يارانه  كاال برگ شكر در راستاي قانون هدفمند كردن يارانه

از دادن يارانه كااليي در شـبكه كـاالبرگ كشـور     1389ها در اواخر سال  نقدي در راستاي قانون هدفمندي يارانه
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را كه مسئول توزيع كاالبرگ بـود رسـماً منحـل كـرد.      "ستاد بسيج اقتصادي" 1390سال  خود داراي نمود و در
تـرين اقـدامات    به دست مردم رسيد. اين اقدام دولت از جمله مهـم  1389بنابراين آخرين كاالبرگ شكر در سال 

  گذاري كاالي شكر بوده است. دولت جهت كاهش قيمت
از جمله قوانين اسـت   1388ها در دي ماه سال  ون هدفمند كردن يارانه) قان4عالوه بر اين قوانين تصويب ماده (

دولـت موظـف   "گذاري دولتي اين كاال كمك فراواني نمود. در اين ماده آمده است كه  كه به محدود كردن قيمت
ساله پنجم توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران،        است به تدريج تا پايان برنامه پنج

سبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي ن
گذاري شكر كمك كرده است كه  تصويب اين ماده به اين شكل به محدود كردن قيمت 1".(مسافري) اقدام نمايد

شـد ايـن امـر سـبب      يمت بازار توزيع مـي تر ازق ها شكر در شبكه كاالبرگ به قيمتي كم تا قبل از هدفمندي يارانه
شد. اما با دادن نقـدي يارانـه، كـه بخشـي از آن از      كاهش تقاضاي بازار و در نتيجه كاهش قيمت واقعي شكر مي

گـذاري ايـن    گرفت گام مهمي در جهت كاهش دخالت دولت در قيمت عدم پرداخت كااليي شكر سرچشمه مي
  كاال برداشته شد.

ه مطابق قانون نظام تامين و تعيين قيمت كاال و خدمات (سبد حمـايتي) مصـوب سـال    در بخش قبل گفته شد ك
) همـين قـانون   15گيرد. اما ماده ( گذاري دولتي قرار مي در هيات دولت شكر جزء كاالهاي مشمول قيمت 1380

در فهرسـت   گذاري هريك از كاالهاي سبد حمايتي پس از ايجاد و راه اندازي بورس كـاال  كند كه قيمت بيان مي
گـذاري معـاف و بـر     اقالم مورد معامله در بورس قرار گيرد از تايخ الحاق آن به بورس از شمول ضوابط قيمـت 

اساس مقررات بورس كاال تعيين قييمت خواهد شد. تصويب اين قانون و نيز تصويب قوانين مـادر فـوق الـذكر    
هاي رايـج   گذار آن از رويه واگذار گردد و قيمت سبب شد كه تعيين قيمت اين كاال به بورس كاال و سيستم بازار

  در بورس كاال تبعيت نمايد.
  
  
  

                                                            
ساله پنجم توسعه  ايان برنامه پنجدولت موظف است به تدريج تا پ": 1388ها، مصوب دي ماه سال  ) قانون هدفمند كردن يارانه4متن كامل ماده ( 1

مايي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپي
  .دو خدمات ريلي (مسافري) اقدام نماي

  "د.هر سال كمتر از سال قبل باش يارانه پرداختي به توليد كنندگان بخش كشاورزي نبايد در - تبصره
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 اقدامات انجام شده توسط دولت 

گذارانه دولت در بازار اين كاال هنوز وجود دارد. به اين دليل كه قيمت تضميني خريـد چغنـدر    اما دخالت قيمت
گـردد. جـدول زيـر قيمـت تضـميني       ولت مشخص ميبه عنوان ماده اوليه اصلي توليد اين كاال هر ساله توسط د

  دهد. هاي اخير را كه از سوي دولت تعيين شده نشان مي چغندر در سال
  ريال)- قيمت تضميني چغندر (كيلوگرم - 4 جدول

  1391  1390  1389 1388 1387  سال
  1050  900 750 620 500 ريال)-قيمت چغندر (كيلوگرم

  ماخذ: سايت وزارت جهاد كشاورزي                                                             
  

تعيين قيمت تضميني براي چغندر سبب شده است كه قيمت شكر در كشور واقعي نباشد بلكه تحت تاثير قيمت 
روي  قيمت پنبه تنها مسائل پـيش تعيين شده از سوي دولت قرار گيرد. چون دولت در تعيين قيمت چغندر مانند 

گيرد بلكه به وضعيت صنعت توليد قند و شكر كه در چند سال اخير خوب نبـوده و نيـز    كشاوزان را در نظر نمي
كند. به همين خاطر قيمت تعيين شـده از سـوي دولـت بـراي چغنـدر در       كنندگان شكر دقت مي توانايي مصرف

شود. از طرف  ديگر واردات دولتي اين محصـول   گروه هدايت مي ها به سوي منافع برخي از اين سه برخي سال
گردد قيمـت ايـن محصـول كـه در بـورس كـاال نيـز         تاثير نيست و سبب مي نيز در تعيين قيمت اين محصول بي

اش باشد. اجراي سيستم كاالبرگ در مورد اين كاال دو مشـكل ديگـر    پذيرش شده است متفاوت از قيمت واقعي
نخست اينكه بعضي از كارخانجات توليد قند و شكر دولتي بود و به اين جهت كـه بيشـتر شـكر    ايجاد كرده بود 

داد. جدول زير  شد دولت حجم زيادي از واردات اين كاال را انجام مي مصرفي كشور از شبكه كاالبرگ توزيع مي
  دهد. تا حال حاضر نشان مي 80آمار واردات شكر را از سال 
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  واردات شكر (هزار تن) - 5 جدول

 بخش خصوصي سال
ســـــهم بخـــــش 

 خصوصي
 مجموع سهم بخش دولتي بخش دولتي

1380 0 0 937 100 937 

1381 0 0 820 100 820 

1382 56 26 160 74 216 

1383 42 21 161 79 203 

1384 80 11 627 89 707 

1385   1485 59 1042 41 2527 

1386 962 82 208 18 1170 

1387 1101 100 0 0 1101 

1388 877 100 0 0 877 

1389 1805 100 0 0 1805 

1390 1234 100 0 0 1234 

1391 1175 70 505 30 1680 

1392 
 (ارديبهشت)

103 100 0 0 103 

  ماخذ: سايت اتحاديه قند و شكر                                                                                                                             

  
شد تعرفه شكر و شكر سفيد عامـل   به اين دليل كه حجم زيادي از شكر مصرفي ايران از طريق واردات انجام مي

دهد.  هاي اخير نشان مي ي در تعيين قيمت اين كاال بوده است. جدول زير تغييرات تعرفه اين كاال را در سالموثر
هاي اخير تعرفه اين كاال به شدت كاهش يافته و قيمـت ايـن كـاال بـه      اين تغيرات حاكي از آن است كه در سال

  هاي جهاني نزديكتر شده است. قيمت
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  تـــعرفــه شكر خام و شكر سفيـــــد - 6 جدول

 شكر خام شكر سفيد زمان

 1 %150 1380سال 

 %42 %57 1381سال 

 %70 %110 1382سال 

 %70 %100 1383سال 

 %130 %150 1384تا حدود نيمه  1384از ابتداي سال 

 %30 %50 1384از آبان تا بهمن ماه سال 

 %5 %20 1385از اول بهمن تا تا فروردين ماه 

 %4 %10 1386تا آذر  1385از ارديبهشت سال 

 %10 %20 87تاآذر  1386از آذر ماه سال 

 %20 %35 30/4/90تا  87  از آذرماه

 %4 %70 31/6/90تا  1/5/90از 

 %20 %70 (مندرج در كتاب مقررات صادرات و واردات) 30/11/90تا  1/7/90از 

 %5 %70 هيئت دولت)(مصوبه  31/6/91تا  1/12/90از 

 %5 %70 (مصوبه هيئت دولت) 30/12/91تا  1/7/91از 

 %10 %32 (مندرج در كتاب مقررات صادرات و واردات) 1/1/92

 %2 %32 تا اطالع ثانوي (مصوب ستاد تدابير ويژه اقتصادي) 1/1/92از 

                        ماخذ: سايت اتحاديه قند و شكر        

  
ي هـا  جمله محصوالتي است كه در بـورس كـاالي كشـاورزي پـذيرش شـده و پـس از ادغـام بـورس        شكر از 

دهنـده مقـدار    شـود. جـدول ذيـل نشـان     شده بورس كاال محسوب مي كشاورزي و فلزات، از محصوالت پذيرش
بتـه تكـرار   دهـد؛ ال  را نشان مي 1392تا تير ماه  1386هاي شكر در بورس كاال از سال  عرضه و معامله انواع گونه

  ها سبب افزايش آمار عرضه شده است. عرضه
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  1392تا تيرماه  1386آمار عرضه و معامله انواع شكر در بورس كاال از سال  - 7 جدول

  كنندگان تعداد عرضه  مقدار معامله (تن) مقدار عرضه (تن)  نام محصول  رديف

  1 0 7،000 شكر تصفيه نشده 1
  1  20،000 70،100 خام وارداتي (برزيل و هند)شكر  2

  16  41،191 412،525  شكر سفيد  3
  2  113،490 133،790 شكر سفيد برزيل 4

 ماخذ: سايت بورس كاال

 

 ربط هاي ذي اقدامات انجام شده توسط مراجع يا دستگاه 

هاي  كاال، واگذاري كارخانهانحالل ستاد بسيج اقتصادي و حذف شكر از شبكه كاالبرگ، پذيرش شكر در بورس 
توليد قند و شكر دولتي، كاهش تعرفه واردات شكر و به رسميت شناختن قيمت تعيين شده در بورس كاال براي 

  گذارانه دولت در اقتصاد دانست. ترين اقدامات انجام گرفته براي كاهش دخالت قيمت توان از مهم شكر را مي
توسعه خريد و فروش كاالهاي كشاورزي در رينگ كشاورزي بورس كاال كمك فراوانـي بـه توزيـع     كليطور به 

وپـاگير و   محصوالت دامي و كشاورزي و كاهش قيمت اين محصوالت در كشور كرده است. وجود قوانين دست
حوزه قدري دشوار  عمل به آنها براي كشاورزان و فعاالن اين  بر، سخت و پيچيده كه بعضا بوركراسي اداري زمان

رسد از جمله مشكالت اين حوزه هستند. براي مثال از آنجا كه اكثـر فعـاالن حـوزه كشـاورزي داراي      به نظر مي
هـاي اقتصـادي و    تر نسبت به سـاير بخـش   شخصيت حقيقي هستند و تعريف ضوابط و فرآيندهاي قانوني سهل

هاي قـانوني   ي مورد توجه دقيق قرار بگيرد و رويهرسد و اين موضوع بايست هاي حقوقي الزامي به نظر مي شركت
رو الزم  شـود. ازايـن   متمايز و آسان براي اين بخش مهم است و سبب ايجاد ارزش افزوده باال در اقتصاد ملي مي
هـاي الزم را از ايـن    است بورس كاال به تسهيل روندهاي قانوني در حوزه كاالهاي كشاورزي پرداخته و حمايت

رد تا معامالت كاالهاي كشاورزي از بازارهاي غيررسمي به سمت معامله در بورس كـاال سـوق   بخش به عمل آو
داده شود. اين كار به شفافيت در ميزان عرضه و تقاضا، تعداد فعاالن در اين حـوزه، آشـكار شـدن مزيـت هـاي      

العات شـفاف و مسـتند   توان با استفاده از اين اط كند و مي مقداري در كاالهاي مختلف كشاورزي و ... كمك مي
ريزي يك سياست اقتصادي متناسب با ساختار اين بخش كه داراي قابليت اجرايي بااليي باشـد، پرداخـت.    به پي

هـاي قـانوني و مـالي     بنابراين الزم است فرآيندهاي معامله در رينگ بورس كاال اصـالح و اقـدامات و حمايـت   
 .افزايش يابد تا اهداف بورس كاال به فعليت درآيد
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  كاالهاي پتروشيمي 4-2-2

  قير
هـا   ها است. بنابراين اين كاال مانند ساير كاالهاي توليدي پااليشـگاه  قير از جمله كاالهاي توليد شده در پااليشگاه

ها و ورود اين كـاال بـه بـورس كـاال در      شده است اما با واگذاري برخي پااليشگاه گذاري مي توسط دولت قيمت
قيمتي خود را كاهش داده و آن را به دست بازار سپرده اسـت. بـه شـكلي كـه اكنـون      دولت دخالت  1387سال 

  .شود بورس كاالي ايران به عنوان مرجع تعيين قيمت قير منطقه محسوب مي
 

 اقدامات قانوني 

 گذاري قير مانند ساير كاالهاي منتخب، تصـويب  ترين اقدام قانوني انجام گرفته در ارتباط با محدوديت قانون مهم
) قانون اساسي اسـت  44هاي كلي اصل ( ) قانون اجراي سياست90) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (101ماده (

  گذاري هستند. كه به عنوان قوانين مادر در زمينه محدوديت قيمت

 

 اقدامات انجام شده توسط دولت 

بـا   1386د و از بهمن ماه موضوع تشكيل بورس نفت به تصويب شوراي عالي اداري رسي 10/9/1386در تاريخ 
بـه موجـب    13/11/1386مصوبه دولت در دستور كار وزارت امور اقتصـادي و دارايـي قـرار گرفـت. درتـاريخ      

هـاي نفتـي در دو مرحلـه بـه عهـده وزارت امـور        خام و فـرآورده  اندازي بورس نفت راه ي هيئت وزيران مصوبه
هاي پايين دسـتي   محصوالت پتروشيمي و فرآورده ل شامل اقتصادي و دارايي گذاشته شد كه بر اين اساس فاز او

بـا آغـاز معـامالت محصـوالت پتروشـيمي و      هاي پايـه و نظـاير آن در نظـر گرفتـه شـد.       روغن نفت مانند قير، 
نظام  ، با هدف جلوگيري از ايجاد رانت، حصول1386كاالي ايران از بهمن ماه سال  هاي نفتي در بورس فرآورده
نيز به عنوان يكي از مشتقات نفتـي   قير غيره، ساس عرضه و تقاضا و تعامل بازار، مصرف بهينه وگذاري برا قيمت

كه  كنندگان مواجه شد به طوري در بورس با استقبال توليدكنندگان و مصرف . پذيرش قيرشددر اين بازار عرضه 
  .برشمرد مورد معامله در بورستوان قير را از پررونق ترين كاالهاي  مي

و ورود قير به بورس كاال، بخش اعظمي از مصرف  1386اندازي بورس كاالي ايران در اواخر سال  بنابراين با راه
دهند كه با توجه به آمار  نشان مي 6و جدول شماره  1داخلي از طريق معامله در بورس تأمين شده است. نمودار 

تقريباً تمـام   1390تا  1385هاي  براي سالموجود مصرف و حجم معامالت داخلي صورت گرفته در بورس كاال 
  از طريق بورس كاال تامين شده است. مصرفي قير
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  مقايسه مصرف قير در كشور و حجم معامالت داخلي بورس كاال(ميليون تن) - 8جدول 
  

    www.trademap.orgايران و  تجارت توسعه سازمان آمارش سامانه - منبع: بورس كاالي ايران

  
آيد چراكه با ايـن   ورود قير به رينگ صادراتي بورس كاالي ايران نقطه عطفي در صنعت قير كشور به حساب مي

قيمت قيـر در حـوزه خلـيج    اي قير تبديل شد.  هاي مرجع منطقه هاي كشف شده در بورس به قيمت اقدام قيمت
هاي اعالمي كشورهاي منطقه تعيـين   صادراتي بورس كاالي ايران از طريق قيمت فارس، قبل از راه اندازي رينگ

با ايـران سـهم    شد كه در مقايسه كنندگاني اعالم مي ها توسط عرضه اهميت اين است كه قيمت شد. نكته حائز مي
انـدازي   خـود مرجـع قيمتـي قيـر بودنـد. بعـد از راه       بسيار ناچيزي از توليد قير منطقه را داشتند و با توليد اندك

  .تبديل شده استدر منطقه مرجع قيمتي اين كاال  ، عمالً ايران بهي ايرانبورس كاالقير در صادراتي معامالت 
بخش اعظم توليد قير در كشور توسط شركت هاي نفت پاسارگاد و پااليش نفت جي تامين مي گـردد. شـركت   

نـد عبـاس و   نفت پاسارگاد با مالكيت واحد پااليش قير پااليشـگاههاي تهـران، اراك، تبريـز، آبـادان، شـيراز و ب     
. نكتـه ايـن   1شركت نفت جي با در اختيار داشتن پخش پااليش قير پااليشگاه اصفهان امر توليد را به عهده دارند

است، هنگامي كه عوامل ذره اي چه از طرف توليد كننـدگان و چـه از طـرف مصـرف كننـدگان در يـك نظـام        
صادي را داشت. عرضـه ايـن كـاال توسـط چنـد      مطلوب عرضه و تقاضا به هم برسند، مي توان انتظار كارايي اقت

شركت در بورس كاال و با فرض وجود عوامـل ذره اي از سـوي مصـرف كننـدگان مـي توانـد بـه شـفافيت در         
معامالت كمك كند، اما الزاما به كارايي اقتصادي منجر نخواهد شد. ولـي در مجمـوع حركـت بـه سـمت مسـير       

  شود. سوب ميكشف قيمت اين كاال توسط سازو كار بازار مح

                                                            
   http://www.cppo.ir " 1391گزارش تحليلي وضعيت تامين و توزيع قير در سال  ".1 

  حجم معامالت داخلي بورس كاال  مصرف كل  سال

1385  3/5 -  

1386  3/82 -  

1387  2/88 1/15 

1388  3/36 3/32 

1389  1/68 1/71 

1390  43/1 1/49 

1391  -  8/1 
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پذيرش فراورده هاي پايين دستي نفت از جمله قير در بورس كاالي ايران بـه نـوعي اقـدامي در جهـت كـاهش      
هـاي   ) قانون اجراي سياست90) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (101ماده (و عمل به قيمت گذاري دولت 

  ) قانون اساسي مي تواند تلقي گردد.44كلي اصل (

  

  اي صنعتي و معدنيكااله -4-2-3
هاي بخش صنعت و معدن و كاالهاي توليد اين بخش از موتورهاي اصلي رشد و توسـعه اقتصـادي هـر     فعاليت

ها تاثير مستقيمي روي عملكرد اين بخش از اقتصاد  كار اين فعاليت و كشور هستند. بدون شك بهبود محيط كسب
وكـار صـنعت و    حوزه سبب خواهد شد محيط كسـب گذارانه دولت در اين  خواهد داشت. كاهش دخالت قيمت

معدن بهبود يافته و فضا براي فعاليت آزادانه در اين حوزه فراهم گردد. فوالد بـه عنـوان يـك كـاالي صـنعتي و      
طـور   آيند كه همان ترين كاالهاي حوزه صنعت به شمار مي سنگ آهن به عنوان يك محصول معدني از جمله مهم

هاي اخير و بـا تصـويب    اند. اما در سال شده اي گذشته توسط دولت تعيين قيمت ميه كه بخش قبل آمد در سال
ها انجام گرفته اسـت. از   ) قانون اساسي اقدامات اساسي در جهت تعيين قيمت بازاري آن44قانون اجراي اصل (

و اقـدامات   رو در اين قسمت اين اقدامات در سه حوزه اقدامات قانوني، اقدامات انجام شـده توسـط دولـت    اين
  ربط براي اين دو كاال بررسي خواهد شد. هاي ذي انجام شده توسط دستگاه

  

 فوالد

رود و به دليل پيوندي كه بـا بخـش مسـكن و سـاختمان      فوالد يكي از محصوالت استراتژيك كشور به شمار مي
توجه فعاالن اقتصادي و نهادهاي حاكميتي و نظارتي كشور قرار گرفتـه اسـت. در بخـش    دارد، همواره در كانون 

هـاي دولتـي    قبل بيان شد، به اين دليل كه فوالد از جمله كاالهاي استراتژيك كشور بوده و توليد آن توسط بنگـاه 
هاي از زمـان   در برهه رود در گذشته گرفته و از طرف ديگر مطابق قانون يك كاالي اساسي به شمار مي انجام مي

هاي مديريت دولتـي، توانمنـد شـدن     قيمت آن توسط دولت تعيين شده است. اما با گذشت زمان به دليل كاستي
سازي و كاهش مداخلـه دولـت در اقتصـاد، فضـايي      بخش خصوصي و نيز تصويب قوانين در راستاي خصوصي

ترين اين اقـدامات كـاهش    رخ دهد. از مهم سازي در تمام سطوح اين صنعت ايجاد شد تا آزادسازي و خصوصي
) قانون برنامه برنامـه چهـارم توسـعه، تصـويب مـاده      39ماده ( "ج"توان به تصويب بند  قيمت گذاري دولتي مي

) قـانون برنامـه پـنجم توسـعه،     101مـاده (  "د") قانون اساسي، تصـويب بنـد   44) قانون اصل اجراي اصل (90(
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گذاري آن و فعاليت بخش خصوصي در توليـد فـوالد و واگـذاري     ر شيوه قيمتپذيرش فوالد در بوس كاال، تغيي
هاي دولتي اين صنعت به بخش خصوصي اشاره نمود. هر يك از ايـن اقـدامات در ذيـل بررسـي      برخي كارخانه

  خواهند شد.
  
 اقدامات قانوني 

نين مادري هستند كه در ارتبـاط  گذاري فوالد همان قوا ترين اقدامات قانوني در ارتباط با محدود كردن قيمت مهم
با دو كاالي قبلي نيز ذكر شدند. از طرف ديگر چون فوالد نير مطابق قانون نظـام تـامين و تعيـين قيمـت كـاال و      

گيرد بايـد قيمـت    در هيات وزيران در زمره اين كاالها قرار مي 1380خدمات (سبد حمايتي) مصوب ارديبهشت 
گيـري   ن حمايت از توليدكنندگان و مصرف كننـدگان مطـابق فراينـد تصـميم    آن بعد از كارشناسي الزم در سازما

شد. امـا   قيمت كاالها در شوراي اقتصاد تعيين شود. بنابراين قميت اين كاال بايد تحت نظر اين دو نهاد تعيين مي
الهاي سبد گذاري هريك از كا كند كه قيمت ) وجود دارد كه بيان مي15در همين مصوبه ماده ديگري يعني ماده (

حمايتي پس از ايجاد و راه اندازي بورس كاال در فهرست اقالم مورد معامله در بورس قرار گيرد از تايخ الحـاق  
گذاري معاف و بر اساس مقررات بورس كاال تعيـين قييمـت خواهـد شـد.      آن به بورس از شمول ضوابط قيمت

ر سبب شد كه تعيين قيمت اين كاال به بورس كاال تصويب قوانين اين قانون و نيز تصويب قوانين مادر فوق الذك
  و سيستم بازار واگذار گردد.

  
 اقدامات انجام شده توسط دولت 

گذاري دولتي اين كاال بـوده   ترين اقدامات در جهت محدو كردن قيمت پذيرش فوالد در بورس كاال از جمله مهم
امله در بورس كاالي ايران اسـت كـه قبـل از    ترين كاالهاي مورد مع است. محصوالت گروه فوالد يكي از قديمي

مـورد داد و سـتد قـرار     1382شكل گيري بورس كاال نيز در سازمان كارگزاران بـورس فلـزات تهـران از سـال     
(شامل تيرآهن، ميلگردها، ناوداني، نبشي، سيم فوالدي، لوله و  زيرگروه اصلي مقاطع طولي 4گرفتند. فوالد در  مي

(شامل اسلب، بلـوم و بيلـت، شـمش     ها هاي فوالدي)، شمش ها و تسمه (شامل انواع ورق پروفيل)، مقاطع تخت
مقـاطع فـوالدي بـه دليـل قـدمت      شود.  ها (شامل انواع ضايعات) در بورس كاالي ايران ارائه مي چدن) و قراضه

يـز حضـور   تر از آن در سـازمان كـارگزاران بـورس فلـزات تهـران) و ن     حضور آن در بورس كاالي ايران (و قبل
 ها همواره مورد توجه ويژه فعاالن بازار اين محصول بـوده اسـت.   ها در بورس، قيمت آن توليدكنندگان اصلي آن
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، دو 03/06/1382ميلگردها اولين كاالي عرضه شده از زيرگروه مقاطع بودند كـه بـراي نخسـتين بـار در تـاريخ      
سازمان كارگزاران بورس فلزات تهـران اقـدام    شركت فوالد خراسان و ذوب آهن اصفهان نسبت به عرضه آن در

 09/06/1382نمودند.  دومين كاالي عرضه شده از زيرگروه مقاطع ورق گرم بود كه براي نخستين بار در تـاريخ  
در سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران، توسط شركت فوالد مباركه عرضه گرديد. شركت گـروه ملـي نيـز در    

  ه ارائه تيرآهن به عنوان سومين كاالي عرضه شده از اين گروه اقدام نمود.نسبت ب 12/06/1382تاريخ 
نكته مهمي كه بايد در مورد تعيين قيمت فوالد در بورس كاال گفته شود اين اسـت كـه محصـوالت فـوالدي در     

ا را ه درصد قيمت پايه، اجازه تغيير و نوسان در قيمت 10جريان معامالت رينگ صنعتي و معدني صرفا تا سقف 
شـود و خريـداران و    دارند به اين معني كه يك قيمت پايه براي خريد و فروش اين كاال در بورس مشخص مـي 

 10فروشندگان اجازه تعيين هر قيمتي را براي اين كاال را ندارند و فقط مجاز هسـتند در صـورت نيـاز حـداكثر     
  گذاري اين كاال كامال آزاد نيست. د كه قيمتده از آن بكاهند و اين نشان مي 10درصد به اين قيمت بيفزايند و 

گذاري اين صـنعت   ورود بخش خصوصي به صنعت فوالد از جمله ديگر اقداماتي بود كه به محدود كردن قيمت
  دهد.  هاي اخير نشان مي حجم توليدات بخش خصوصي و دولتي را در سال 5كمك نمود. جدول شمار

  

  توليد بخش خصوصي و دولتي در صنعت فوالدسهم  - 9 جدول

 واردات كل توليد توليد خصوصي توليد دولتيمصرف داخلي الس

1380 10،248،938 6،625،421 300،000 6،925،421 3،689،986 

1381 9،982،983 7،553،177 450،000 8،003،177 2،549،636 

1382 15،000،800 9،061،133 900،000 9،961،133 5،515،494 

1383 15،851،671 10،432،753 1،300،000 11،732،753 4،943،359 

1384 14،473،995 10،564،238 700،000 11،264،238 4،759،851 

1385 17،484،272 11،638،081 2،150،000 13،788،081 5،185،246 

1386 20،411،940 10،196،040 3،510،000 13،706،040 7،400،914 

1387 18،402،709 9،977،065 3،175،000 13،152،065 5،695،178 

1388 20،741،809 10،236،077 4،044،000 14،280،077 7،121،362 

1389 22،270،859 11،615،110 4،351،475 15،966،585 6،730،705 

1390 25،824،651 16،108،842 5،341،630 21،450،472 5،594،395 



  

ـزايش و    
ش قيمـت     

داده  شـان  
هـا   يمـت 

ـد فـوالد   
هـاي   انـه   

رف ايـن    
د بخـش      
در زمينـه     
ديد. دوم 
تقاضـاي  

 

ه و تقاضـا، افـ
يش و كـاهش
مودار ذيـل نش
ت آزادسازي قي

توليـهان براي 
ف آن در كارخا
توليـد و مصـر
رد شـد. ورو
ـازه فعاليـت د
صي واگذار گر
ب شد طرف ت

وهاي عرضـه
ين كـاال، افـزا
ن در كه در نم
ركت به سمت

  ي اخير

 در سطح جه
 آن و مصـرف
ده در عرصه ت
 ايـن كـاال وا
خصوصـي اجـا
بخش خصوص

 اين خود سبب

 آن توسط نير
ضا و عرضه اين
 قيمت تير آهن
قدامات را حر

 آهن در سالهاي

ستخراج شده
كيت دولتـي

قوع چند پديد
در اسـتخراج
عاالن بخش خ
ن موجود به ب

هاي فوالد و ه

١٧٣ 

 تعيين قيمت
حاد مازاد تقاض
بنابراين تغيير

توان اين ا  مي

رات قيمت تير

د سنگ آهن ا
هن به دليل مالك
ده است، اما و
ش خصوصي

كه به فع كي آن
عادن سنگ آهن
سازي كارخانه

بورس كاال و
واملي چون ايح
ن كاال است. ب
ت. در مجموع

روند تغيير - 1

درصد 98ت و
د كه سنگ آهن
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تر شود. در آخر اينكه اين كاال در بورس كـاال پـذيرش شـد تـا گـام مـوثري در جهـت كـاهش          اين كاال رقابتي
  گذاري دولتي آن برداشته شده باشد. قيمت

  
 اقدامات قانوني 

قـانون   44نند ساير كاالها است. قوانين مربوط اجراي اصل اقدامات قانوني صورت گرفته در مورد اين كاال نيز ما
اساسي، قانون برنامه پنجم و نيز قانون برنامه جهارم تا حد امكان در مورد سنگ آهـن بـه اجـرا در آمـده اسـت.      
عالوه بر آن سنگ آهن مانند كاالهاي پيش گفته در بورس پذيرش شده است كه اين خود گام موثري در جهـت  

  در بازار اين كاال و تعيين قيمت آزاد آن است. بهبود رقابت
 

 اقدامات انجام شده توسط دولت 

صنايع خودرو سازي و ساخت و ساز، بخش هاي اصلي مصرف كننده فوالد هستند و در نتيجه ميـزان تقاضـاي   
در سنگ آهن صـرفاً بـراي مقاصـد صـادراتي      .تفوالد اين بخش ها بر تقاضا و قيمت سنگ آهن تاثير گذار اس

بورس كاالي ايران ارائه شده است و به روش نقدي و بر حسب دالر مورد معامله قرار مي گيرد. اين كـاال بـراي   
در بورس كاالي ايران عرضه شد. ميزان حجـم   16/06/1390) در تاريخ 4و2گهر ( نخستين بار توسط شركت گل

اهش يافته اما ميـزان ارزش معـامالت   درصد ك 12به ميزان  90نسبت به سال  91معامالت اين محصول در سال 
درصد رشد داشته است. در فرايند معامالت در رينگ صادراتي بورس كاال حد نوسانات قيمتي  80اين محصول 

اي را دارد. اما افزايش و كاهش قيمت برخـي   اين محصول به صورت باز بوده و اجازه افزايش تا هر سطح قيمتي
  آهن نيز از اين قاعده مستثني نيست.از كاالها يك سقف خاص دارد. سنگ 

بيان شد كه به دليل توليد و مصرف دولتي اين كاال قيمت سنگ آهن به صورت دولتي تعيين قيمت شـده اسـت.   
هاي اخير چند معدن خصوصي ايجاد شده و نيز صادرات اين محصول به بخش خصوصي داده شـده   اما در سال

هـاي   شكل است كه قيمت پايه از سـوي بـورس كـاال و شـركت     است. تعيين قيمت سنگ آهن صادراتي به اين
شود و قيمت اين محصول اجازه دارد با توجه بـه   دولتي مسئول در اين حوزه بر طبق يك استاندارد مشخص مي

  كيفيت اندكي نوسان داشته باشد.
 ي ايـران سازمان توسـعه و نوسـازي معـادن و صـنايع معـدن     شركت مادر تخصصي  44مطابق قانون اجراي اصل 

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايـران  ) وظيفه نظارت و مديربت بخش معدن را دارد. ايميدرو(
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مجلس شوراي اسالمي و تبصـره ذيـل    6/10/79قانون تاسيس وزارت صنايع و معادن مصوب  6موجب ماده ه ب
تجهيز و نوسازي صنايع توليدي متالوژي، ماده مذكور به منظور بررسي، تهيه و اجراي طرحهاي احداث، توسعه، 

ايـن سـازمان طبـق قـانون     . استخراج و فرآوري مواد معدني و اجراي طرحهاي اكتشافي تشـكيل گرديـده اسـت   
و اساسنامه و مقـررات آن اداره گرديـده و    21/4/1346تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مصوب 

بهره برداري در زمينه صنايع فوالد، آلومينيوم، مس، سـيمان و مـواد   شركت عملياتي  55شركت اصلي و  8داراي 
در راستاي تحقق اهداف پيش بيني شده و با توجه به مفاد قانون برنامه سوم توسـعه اقتصـادي،   . معدني مي باشد

اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اين سازمان بعنوان شركت مادر تخصصي تلقي شده و نظـارت عاليـه   
. شركتهاي عملياتي و انجام برنامه ريزيهاي الزم براي واگذاري آنها به بخش خصوصي را در دستور كـار دارد  بر

 تهيه و توليد مواد معـدني اين شركت تصميمات خود در مورد سنگ آهن را يا از طريق مستقيم از طريق شركت 
هاي اصلي زيرمجموعه سازمان توسـعه   ركتاز ش شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران يكيآورد.  به اجرا در مي

ميدرو) مي باشد. اين شركت صد در صد دولتي و وابسـته بـه وزارت   (اي و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
  ت.اس صنعت، معدن و تجارت

هاي اخير تعيين قيمت سنگ آهن در حوزه مسئوليت اين دو نهاد قرار داشته است. اما بـا برگـزاري يـك     در سال
سري جلسات با حضور مسئولين اين دو نهاد و نيز كارشناسـان وزارت صـنعت و تجـارت و نماينـدگان بخـش      

اين حوزه رخ داده است. در  گذاري سنگ آهن در چند هفته اخير اتفاقات جديد در خصوصي در ارتباط با قيمت
اعالم كـرد كـه در هفتـه گذشـته طـي       رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهنتاريخ يك تير ماه 

جلسه اي كه با حضور مدير عامل شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، نمايندگاني از سازمان توسـعه تجـارت   
مقرر گرديد تا از ايـن پـس قيمـت سـنگ آهـن در بـورس كـاال و         ايران و جمعي ديگر از مسئوالن برگزار شد،

براساس مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين گردد. ايشان اعالم كرد كه در شرايط فعلـي، شـركت هـاي سـنگ آهنـي      
كشور عالوه بر پرداخت هزينه هاي فزآينده، محصوالت خود را نيز با قيمتي پـايين از قيمـت هـاي جهـاني بـه      

مي فروشند و اين امر به هيچ وجه منطقي نيست. در همين راستا اين طرح در آينده به اجرا شركت هاي فوالدي 
پيرامون قطعـي شـدن طـرح آزاد سـازي      رييس انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهندر خواهد آمد. 

به قطعيت  قيمت سنگ آهن گفت: طرح مذكور در جلسه اي ميان مسئوالن اين صنعت و دولتمردان نهايي شد و
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هاي اي اسالمي نيست و از اين پس قيمترسيد. از همين رو براي اجرايي شدن آن نيازي به مصوبه مجلس شور
    ١تعيين شده در بورس كاال به عنوان نرخ هاي فروش محصوالت اين صنعت مبناي محاسبه قرار مي گيرد.

ار نقش ارزنده اي در شفاف سـازي قيمتـي و   از بدو تاسيس بورس فلزات ايران و بعد از آن بورس كاال، اين باز
هزار  343ميليون و  17كه  1390نظام توزيع مواد اوليه محصوالت فلزي به خصوص فوالد داشته است. در سال 

هزار تن از آن در بورس كاال معامله شد. در  650تن سنگ آهن از كشور صادر شد، در همان سال يك ميليون و 
هـزار تـن آن    450هزار تن افزايش يافت، ولي فقط يك ميليون و  817ميليون و  20رقم صادرات به  1391سال 

هزار تن ثبت شده كه در  572ميليون و  5رقم صادرات  1392در بورس كاال معامله شد. براي سه ماهه اول سال 
ـ     550همان مدت  ن رو از هزار تن آن در بورس كاال و در رينگ صادراتي مورد معامله قـرار گرفتـه اسـت. از اي

درصد از صادرات سنگ آهن از محل بـورس كـاال بـوده     9,87و  6,97، 9,51تا كنون به ترتيب  1390سال هاي 
است. هر چند ميزان سنگ آهن صادراتي از بورس كاال نسبت به حجم كلي صادرات كشور اندك است، اما نكته 

ن محصول در سطح بـين المللـي تـاثير    حائز اهميت اين است كه قيمت سنگ آهن ايران روي مذاكرات قيمتي اي
گذار است و حتي قيمت هاي كشف شده در تاالر صادراتي بورس كاالي ايران تا چند روز مذاكرات را با خـود  

  2همران مي كند؛ اما اين حجم عرضه در بورس كاالي ايران براي مرجع قيمتي شدن كافي نيست.
آهن در بورس كاال اولين قدم در راسـتاي آزاد سـازي    در مجموع شايد بتوان گفت عرضه مستمر و منظم سنگ 

تدريجي قيمت سنگ آهن دانست كه البته به ارتقاي عملكرد بورس كاال و انجام قيمـت گـذاري هـاي دقيـق بـا      
  توجه به واقعيت هاي جهاني از طرف بورس كاال بستگي دارد.

تلـف توليـدي در بـورس كـاال را     حجم معامالت انجام شده سنگ آهن توسط شركت هـاي مخ  2نمودار شماره 
  نشان مي دهد
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  روند حجم معامالت انجام شده سنگ آهن -2نمودار

  

           ماخذ: سايت بورس كاالي ايران
 

  بيمه به عنوان خدمت منتخب 4-2-4

 اقدامات قانوني 

سـازي،   هاي اخير قوانين جديدي را به خود ديده است كه بيشتر در راستاي خصوصـي  صنعت بيمه ايران در سال
كاهش مداخله دولت در اين صنعت و نيز كاهش تعيين تعرفه از سوي دولت در ايـن صـنعت بـوده انـد. اولـين      

در مجلـس   بيمه غيردولتـي  اتماده واحده تاسيس موسسسازي اين صنعت با تصويب  جرقه در جهت خصوص
هـاي خصوصـي در كشـور تصـويب      به منظور فعاليت بيمهخورده شد. اين قانون  1380شوراي اسالمي در سال 

گذاري در صنعت بيمه، نظـارت بـر    سياستالبته،  شدند.تاسيس شركت  در مجموع نه 82و  81. لذا در سال شد
. گام بعـدي در  مال حاكميت در اختيار دولت باقي مانداي و صدور مجوز بيمه كماكان جهت اع هاي بيمه فعاليت

قـانون   44هاي كلـي اصـل    ساز و كاهش مداخله دولت در اين صنعت با تصويب قانون سياست جهت خصوصي
درصد سهام سه شركت بيمه دولتي شامل  80در مجلس برداشته شد. طبق اين قانون، بايد  1388اساسي در سال 

  يمه آسيا به بخش غير دولتي واگذار شود.بيمه البرز، بيمه دانا و ب
گذاري دولتي در ايـن صـنعت گـام مهـم ديگـري از سـوي        اما در راستاي كاهش مداخله دولت و كاهش قيمت

شوراي عالي بيمه برداشته شد كه در حال تكميل شدن و به ثمر نشستن است. در اولين بخش از اين گام برنامـه  
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توسط شوراي عالي بيمه برداشـته شـد تـا نظـارت مـالي جـايگزين        1387تحول در صنعت بيمه كشور در سال 
هاي اين برنامـه   ترين سياست اي شود و رقابتي و غيردولتي كردن ساختار صنعت بيمه به عنوان مهم نظارت تعرفه

توسط شوراي عـالي بيمـه در سـال     چارچوب برنامه اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشوردنبال شد. در اين راستا 
كند  به تصويب رسد. چارچوب برنامه اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشور به موارد اهداف زيادي اشاره مي 1388

ازار بيمه كشور به صورت تدريجي و طـي يـك   ها به اين شرح هستند: اصالح نظام تعرفه ب كه مهمترين موارد آن
هاي بيمه با حفظ تـوازن   حق بيمه توسط شركت، تعيين نرخ تسهيل بازار رقابتي دوره حداكثر پنج ساله به منظور

هاي متعلقه همان رشته و با رعايت  ها و هزينه اي با خسارت هبين حق بيمه و ساير درآمدهاي متعلقه هر رشته بيم
تدوين و عملياتي كردن نظام جامع نظارت در صنعت بيمه كشور  و ضريب خسارت متعارف در بازار بيمه كشور

. در راستاي تكميل اجـراي ايـن برنامـه تصـويب     »اي اي به جاي نظارت تعرفه رت غيرتعرفهاستقرار نظا«با هدف 
مراحل اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشور در هفت مرحله در دستور كار شوراي عـالي بيمـه قـرار گرفـت و در     

تكميل گـردد،  حال حاضر مرحله آخر آن در حال تصويب است. در نهايت براي اينكه شيوه اجراي نظارت مالي 
رسـاند. طبـق    نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگري مالي موسسات بيمه آيين 1390شوراي عالي بيمه در سال 

هاي بيمه تصويب شد تا شيوه نظارت بر موسسات بيمه در  نامه مقررات مربوط به توانگري مالي شركت اين آيين
  تر گردد. تر و تكميل ايران قوي

  
  ربط هاي ذي توسط مراجع يا دستگاهاقدامات انجام شده 

هـا و   و حركت از تعيين تعرفه توسط دولت بـه سـمت آزادسـازي تعرفـه     حركت از نظارت فني به نظارت مالي
كـه تقريبـاً در تمـامي كشـورهاي پيشـرو در       مهمترين اصالحات در صنعت بيمه است، از افزايش نظارت دولت

ت بيمه ايران و نيز تصويب مراحل اصالح نظام تعرفه بازار بيمـه  . برنامه تحول در صنعشود ديده مي بيمه صنعت
اين برنامه توسط شوراي عالي بيمه كه نهـاد   1 كند. كشور از جمله اقداماتي است كه اين هدف اصلي را دنبال مي

  گذار بيمه مركزي جمهوري اسالمي است تصويب شده و توسط بيمه مركزي به اجرا گذاشته شده است. قانون
برخي كشورها مانند ايران، يك سازمان نظارتي ويژه به عنوان نهاد نظـارتي وجـود دارد كـه در محـدودترين     در 

نامـه   و تصـويب مفـاد و شـرايط بيمـه     ، تعيين نرخ تعرفهاز مرحله اعطاي مجوز اي، هاي بيمه شكل، تمام فعاليت
. ايـن نظـام بـه نظـام     ت نظـارت آن هسـتند  ها، همگي تح اي مانند انتقاالت پرتفوي و ادغام گرفته تا شرايط ويژه
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به طور تقريبي اين نوع نظارت جـاي خـود را بـه نظـارت     ، پيشرفتهدركشورهاي اي معروف است.  نظارت تعرفه
هـاي   رود و يكـي از راه  و مفهوم توانگري براي تعيين كارايي مالي واقعي شركت بيمه به كار مـي  مالي داده است

اي و جايگزيني آن بـا   حذف نظارت تعرفه ها است. بندي اين شركت ي بيمه، رتبهها ارزيابي توانگري مالي شركت
تعرفه به تدريج از بـازار حـذف و نظـارت مـالي كـه بيـانگر توانـايي        نظارت بر نظارت مالي به اين معناست كه 

لي، ها و اعمال نظـارت مـا   شركت بيمه در ايفاي تعهدات خويش است جايگزين آن شود. پس از آزادسازي نرخ
  هاي خود به عمل خواهند آورد. اي براي تقويت توان مالي و گسترش فعاليت هاي گسترده هاي بيمه تالش شركت

اي و نظارت مالي از مهمترين ابزارهاي كنترلي دولت در صنعت بيمه است. كنترل تعرفـه و   بنابراين نظارت تعرفه
ي در اين صنعت در نظر گرفت، بنابراين بـا تكيـه بـر    گذار توان به مثابه قيمت گذاري در صنعت بيمه را مي تعرفه

ها در صـنعت بيمـه    حركت به سوي آزادسازي قيمت توان حركت به سمت نظام نظارت مالي را اين استدالل مي
  دانست. در ايران نيز براي جا نماندن از اين قافله برنامه تحول بيمه به اجرا درآمده است.

با مد نظر قرار دادن اصول زيـر اجـرا شـد: حركـت در مسـير       1387ز سال برنامه تحول در صنعت بيمه كشور ا
اي رئيس جمهور دربـاره تحـول در صـنعت بيمـه      قانون اساسي، تحقق فرمان ده ماده 44 هاي كلي اصل سياست
نگـري نسـبت بـه محـيط درونـي و بيرونـي        انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران؛ آينده و تحقق چشم كشور

هـاي   هـاي اساسـي صـنعت بيمـه و توجـه بـه خـرد جمعـي و ديـدگاه          و مواجهه كارآمد با چـالش صنعت بيمه 
  صاحبنظران اجرائي و عملي صنعت بيمه.

هاي كشاورزي، صـنعتي و   بر اساس اين برنامه ماموريت صنعت بيمه توليد و عرضه اطمينان براي چرخه فعاليت
صورت جامع، مكفي و  داقل قيمت و حداكثر كيفيت، بهخدماتي كشور و جريان آحاد خانوارها و شهروندان با ح

  پايدار است.
انداز و اهداف كالن صنعت بيمه بـه ايـن شـرح اسـت:      با توجه به اصول ياد شده و ماموريت اين صنعت، چشم

، صنعتي است اقتصادي، عدالت محور، پايدار، سالم و قابل اعتماد، برخـوردار از  1404صنعت بيمه ايران در افق 
اي، عجين شده با جامعه و داراي جايگاهي محوري در بازار سرمايه كشور، كه از مختل شدن رونـد   ق حرفهاخال

هاي كشـاورزي، صـنعتي و خـدماتي كشـور در نتيجـه حـوادث        طبيعي زندگي آحاد شهروندان و چرخه فعاليت
مدار و با كمترين هزينه  شترياي آسان، سريع، م افتد به شيوه صورت طبيعي و يا مصنوعي اتفاق مي احتمالي كه به

گران آسياي ميانه، خاورميانه و شمال فريقا در اين زمينه  كند و الگو براي بيمه شكلي همه جانبه جلوگيري مي و به
  است.
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ها به اين شرح هستند: ضريب نفوذ  گانه تدوين شد كه مهمترين آن انداز اهداف كالن نه به منظور تحقق اين چشم
توسط جهاني؛ مقام اول در صنعت بيمه آسـياي ميانـه، خاورميانـه و شـمال آفريقـا؛ سـهم بخـش        بيمه باالتر از م

اي بودن صـنعت بيمـه كشـور؛ تنـوع و      درصد؛ تجاري، رقابتي و حرفه 80الي  75غيردولتي از بازار بيمه كشور، 
  عدم تمركز در ساختار پرتفوي صنعت بيمه.

اسـتقرار نظـام تنظـيم و     -در چهار حوزه تدوين شده اسـت: الـف   براي دستيابي به اين اهداف كالن راهبردهايي
هـاي   اي خـرد بـا قيمـت    هاي بيمه گسترش پوشش -نظارت هوشمند، نهادينه و خودتنظيم (حوزه حاكميتي)؛ ب

هـاي رقـابتي در عمـق (حـوزه      اي كالن با قيمت هاي بيمه گسترش پوشش -ارزان در سطح (حوزه خانوارها)؛ ج
  الملل). المللي (حوزه بين اي و بين رش تعامالت منطقهگست -ها)؛ د بنگاه

ها به اين شـرح   سياست در برنامه تدوين شده است كه مهمترين آن 22به منظور دستيابي به اهداف برنامه تحول 
صـورت مكمـل    اي؛ فعاليت دولت در بازار بيمه كشـور بـه   هستند: جايگزيني نظارت مالي به جاي نظارت تعرفه

گري از سـوي   و نه رقيب آن؛ رقابتي و غيردولتي نمودن ساختار صنعت بيمه؛ ايفاي نقش تسهيل بخش غيردولتي
هاي قميمتي در بازار؛ تعامـل   هاي خرد؛ استفاده از تبعيض اي جديد؛ كاهش قيمت بيمه دولت در محصوالت بيمه

مه؛ پـرورش نيـروي انسـاني    هاي بي فعال صنعت بيمه با بازارهاي سرمايه و پول؛ تقويت توان فني و مالي شركت
زدايي و تدوين قوانين و مقررات ساده و كم  متخصص در امر تنظيم و نظارت؛ توسعه نهادهاي صنفي؛ و مقررات

  حجم در عين حال كارآمد.
هـاي كليـدي    بر مبناي شاخص1387بررسي عملكرد صنعت بيمه پس از شروع برنامه تحول اين صنعت از سال 

  :1389تا سال 
  درصـد   54، بـه حـدود   89بيمه دانا به بخش خصوصي در سـال   غيردولتي، با واگذاري شركتسهم بخش

 بيني شده برنامه جلو افتاد. درصد پيش 36رسيد و از هدف 

  دالري برنامـه را فـراهم    70دالري حق بيمه سرانه نسبت به سال قبل موجبات عبـور از هـدف    13افزايش
 كرد.

  تر است. درصدي برنامه عقب 1,6كه از هدف درصد رسيد  1,5ضريب نفوذ بيمه به 

 درصد رسيد. 59هاي اختياري نيز از هدف برنامه عبور كرد و به  سهم بيمه 

گـذاري   هاي دولـت در ايـن صـنعت از لحـاظ قيمـت      با اجراي كامل برنامه تحول در صنعت بيمه كشور دخالت
اجراي برنامه ون شش مرحله از هفت مرحله گذاري) به شدت كاهش يافته و تقريباً صفر خواهد شد. تاكن (تعرفه
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تحت اين برنامه توسط شوراي عالي بيمه تصويب شده و بـه اجـرا در آمـده     اصالح نظام تعرفه بازار بيمه كشور
دولت در صنعت بيمه فـراهم شـده اسـت. از سـويي ديگـر      گذارانه  است. بنابراين مقدمات كاهش مداخله قيمت

  تر شدن اين صنعت كمك قابل توجهي نموده است. ه رقابتيهاي بيمه دولتي ب واگذاري شركت
ها، مقـدمات قـانوني و    هاي ياد شده و نيز اجراي مقدماتي و بعضاً كامل برخي از آن نامه با تصويب قوانين و آيين

اجرايي حضور بخش خصوصي در صنعت بيمه فراهم شده است. انجام اين اقدامات زمينه الزم براي رقابـت در  
را فراهم آورده است. اما هنوز دو مشكل اساسي در اين صنعت وجود دارد. مشكل نخست در حوزه  اين صنعت

گذاري و ديگري حضور شركت بيمه ايران در عرصه اين صنعت است. مشكل حـوزه نظـارت و    نظارت و قانون
بيمه مربوط شده و گذار در اين صنعت يعني شوراي عالي  گذاري از يك سو به ماهيت و اعضاي نهاد قانون قانون

گردد. شـوراي عـالي    از سوي ديگر به ساختار نظارتي جديد اين صنعت كه هنوز كامالً اجرايي نشده است برمي
شـوند بنـابراين    گذار در صنعت بيمه كشور است كه اكثريت اعضاي آن از سمت دولت تعيين مي بيمه نهاد قانون

گذاران. در مورد سـاختار نظـارتي    ش خصوصي يا منافع بيمهرويكرد اين نهاد بيشتر تامين نظر دولت است تا بخ
هاي گذشته بحث شد. مشكل ديگر در اين صنعت حضور شركت بيمه ايران است كـه طبـق    جديد هم در بخش
ايـن  بـوده و سـهام آن واگـذار نشـده اسـت.      ) قانون اساسي مالكيت آن متعلق به دولـت  44قانون اجراي اصل (

درصـد از حـق بيمـه توليـدي ايـن       50حـدود   89ه از سوي بيمه مركزي در سـال  شركت مطابق آمار منتشر شد
  رو اين شركت يك عامل برهم زننده رقابت در اين صنعت است. از اين .صنعت را به خود اختصاص داده است

قـانون اساسـي و    44هاي كلـي اصـل    با توجه به اين مسائل و با گذشت چند سال از ابالغ قانون اجراي سياست
  1درصد است. 50هاي دولتي هنوز سهم بيمه ايران از بازار نزديك به  ذاري بيمهواگ

  

  و نتيجه گيري بندي جمع
در اين قسمت به بررسي اقدامات انجام شده به منظور كاهش قيمت گذاري دولت در مورد كاالهـاي كشـاورزي   

فوالد و سنگ آهن) و بيمه به عنوان خـدمت  (قير)، كاالهاي صنعتي و معدني ((پنبه و شكر)، كاالهاي پتروشيمي 
منتخب پرداخته شده است. درخصوص كاالي پنبه مجموع اقدامات انجام شده يعنـي پـذيرش در بـورس كـاال،     
خصوصي سازي كارخانجات نساجي و تعيين قيمت تضميني در سال هاي اخيـر مـي توانـد اقـدامي در جهـت      

ضعيت كم و بيش مشابهي داشته است، البته در مقاطعي دولت كاهش قيمت گذاري دولتي تلقي گردد. شكر نيز و

                                                            
   23/5/1392. دنياي اقتصاد، مورخ  1
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بصورت غير مستقيم در تعيين قيمت اين كاال نقش داشته است. پذيرش فرآورده هاي پايين دستي نفتي از جمله 
) قـانون  90) قانون برنامـه پـنجم توسـعه و مـاده (    101ماده (» د«قير در بورس كاال اقدامي در جهت عمل به بند 

قانون اساسي است. فوالد نيز در بورس كاال مـورد معاملـه قـرار مـي گيـرد و       44ياست هاي كلي اصل اجراي س
رويه هاي ذكر شده در سطور قبلي را دارا مي باشد، البته الزم به ذكر است در معامله و كشف قيمـت ايـن كـاال    

كـاهش يـا افـزايش نيابـد.     محدوده و نوسان قيمتي مشخصي تعيين شده تا از يك حد معلومي قيمت ايـن كـاال   
وضعيت كاالي سنگ آهن نيز به گونه اي است كه در مسير كاهش قيمت گذاري دولتي قرار دارد كه الزم اسـت  

هاي امل برنامه تحول صنعت بيمه دخالتروند ها و فرآيندهاي اين كار قدري تسريع گردد. همچنين با اجراي ك
گذاري) كاهش يافته است و مقدمات اجراي كار فراهم شده  تعرفهر اين صنعت از لحاظ قيمت گذاري (دولت د

است اما به هر حال ساختار اين صنعت به طور كامل رقابتي نشده است و چند شركت خاص سهم عمـده اي از  
  بازار را در اختيار دارند.

تي بيان داشت كه گذاري دول توان در ارتباط با اقدامات انجام شده در ارتباط با محدود كردن قيمت در مجموع مي
طـور محسوسـي در آن    مطابق اطالعات موجود به غير از كاالهاي پنبه و شكر كه دولـت بـا قيمـت تضـميني بـه     

طور ناقص به دست بازار يا بورس كاال سپرده شده است. اين  كند تعيين قيمت ساير كاالها هر چند به دخالت مي
ر اين بخش به آن پرداخته شد.اين اقدامات در جدول زير امر نتيجه اقدامات قانوني و اجرايي مختلف است كه د

  خالصه شده است.
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  گذاري دولتي كاالهاي منتخب اقدامات قانوني و اجرايي در محدود كردن قيمت - 10 جدول

  اقدامات قانوني

  تصويب قانون نظام تامين و تعيين قيمت كاالها و خدمات (سبد حمايتي)
 ) قانون برنامه چهارم توسعه39ماده (تصويب 

 ) قانون اساسي44) قانون اجراي اصل (90تصويب ماده (
 ) قانون برنامه پنجم توسعه101تصويب ماده (

 تصويب قانون خريد تضميني
  1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد18) و (17ماده (

  اقدامات اجرايي
 هاي دولتي واگذاري شركت

 تاسيس بورس كاال
 تكيه به بازار در تعيين قيمت محصوالت

  
ها وسط دولت در كليه كاالبا توجه به مباحث اين قسمت سوال اين است كه آيا رويه فوق، يعني قيمت گذاري ت

و خدمات نيز صادق است؟ يا اين چند مورد خاص استثنا هستند؟ در مورد شكر و پنبه مشخص شد دولـت در  
اين كاالها دخالت هايي داشته است و عنوان شد كه به طور كلي ورود كليه كاالهاي كشاورزي به قيمت گذاري 

) 33مواجه است. مجري عليرغم وجود ماده ( و سخت بورس كاال با مشكالتي از جمله بوكراسي اداري زمان بر
و قوانين مـادر مصـوب    ) قانون توسعه ابزارهاي مالي جديد18قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي، ماده (

در خصوص كاهش قيمت گذاري دولتي نتوانسته به تحقق كامل اين مواد قانوني دست يابد. در مـورد كاالهـاي   
صنعتي و معدني مي توان گفت كه نسبت به كاالهاي كشـاورزي در وضـعيت بهتـري از لحـاظ كـاهش قيمـت       

با توجه بـه عملكـرد    بنابراين. يد اين مطلب استدر بورس كاال مو گذاري دولتي قرار دارند و حجم معامله آنها
به اينكه قيمت بخش اعظم اين محصوالت در بـورس كـاال كشـف     صوالت صنعتي و پتروشيمي و با عنايتمح
گذاري برخـوردار هسـتند. كاالهـاي پتروشـيمي نيـز در       شود، اين محصوالت از بازار بهتري در بحث قيمت مي

نعتي و معدني قرار دارند. همچنين صنعت بيمه به عنوان خـدمت منتخـب   مشابه كاالهاي ص كم و بيش وضعيتي
دارند و مـاده   در اختياراز ساختار رقابتي برخوردار نيست و چند شركت بيمه اي خاص سهم عمده اين بازار را 

قانون اساسي در خصوص اين صنعت به طور كامل محقق نشـده   44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 90(

                                                            
هاي كااليي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن  خريد و فروش كاالهاي پذيرفته شده در بورس ") قانون توسعه و ابزارهاي مالي جديد 17. متن ماده ( 1

هاي اجرائي نياز به برگزاري  و عمومي و دستگاه هاي دولتي ها، نهادها و دستگاه ها، سازمان گيرند توسط وزارتخانه ها مورد دادوستد قرار مي بورس
  "مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.

 -گذاري خارجنمايد.تبصره دولت مكلف است كاالي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت ") قانون توسعه و ابزارهاي مالي جديد18متن ماده ( -
  "دارو از شمول اين ماده مستثني است.
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جموع اين مباحث نشان مي دهد كه هر چند در راستاي اجراي قوانين مادر مصوب در خصوص كاهش ماست. 
قيمت گذاري دولتي و بهبود فضاي كسب و كار به منظور تسـهيل فعاليـت تشـكل هـاي غيـر دولتـي اقـداماتي        

وان مصـاديق،  صورت پذيرفته است اما كافي به نظر نمي رسند و قيمت گذاري دولتي در كاالهاي منتخب به عنـ 
و يك روند فراگير، مستمر و منظم در  به طور نسبي و با كميت و كيفيت هاي متفاوت در كليت نيز صادق است

) قـانون  101ماده (» د«قانون اساسي و بند  44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 90خصوص عمل به ماده (
  برنامه پنجم توسعه توسط مجري اجرايي نشده است.

  

) قـانون اجـراي   8امات انجام شده براي لغو ويا تعميم امتيازات شركتهاي دولتي (محتواي ماده (اقد -4-3
  )44هاي كلي اصل  سياست

شركت منتخب در رابطه با اقدامات انجام شده براي لغو و يا تعميم امتيـازات شـركتهاي دولتـي     3در اين بخش 
، شركت ملي صنايع مس ايران و شركت  بررسي خواهند شد. اين شركتها عبارتند از: شركت بازرگاني پتروشيمي

اقدمات انجام شده در رابطه با لغو و يا   شود كه آيا با اين هدف انجام مي  ها خدمات حمايتي كشاورزي . بررسي
تعميم امتيازات شركتهاي دولتي كافي بوده است؟ اين اقدامات تا چه انـدازه در لغـو ويـا تعمـيم امتيـازات ايـن       

توان مطـرح كـرد. برخـي مولفـه هـا دررابطـه بـا         شركتها موثر بوده است؟ و سواالتي مشابه كه در اين راستا مي
هـاي   معافيـت  -1اي لغو و يا تعميم امتيازات شركتهاي دولتي شامل، امتيـازات اقتصـادي:   اقدامات انجام شده بر

  اعطاي وام و يا تسهيالت اعتباري  -3هاي گمركي ومعافيت از سود بازرگاني  معافيت -2مالياتي 
 معافيـت از شـمول قـوانين و    -2 مستثني شـدن از قـوانين و مقـررات محاسـبات عمـومي       -1امتيازات حقوقي: 

تسري امتيازات خـاص بـه    -4هاي دادرسي و يا حق الثبت شركت  معافيت از پرداخت هزينه -3مقررات خاص 
  يا وابسته   هاي فرعي و شركت

باشد تالش خواهـد شـد    مي محدودباتوجه به اينكه اطالعات موردي وخاص هر كدام از موارد ذكر شده در باال 
ه بررسي برخي از مـوارد لغـو و يـا تعمـيم امتيـازات شـركتهاي       در طي جداولي با توجه به اطالعات اخذ شده ب

  دولتي و اقدامات انجام شده در رابطه با موارد مذكور به صورت قوانين كلي و خاص شده پرداخته شود.
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  شركت بازرگاني پتروشيمي 4-3-1
ل در زمينه بازرگـاني  بنا بر نياز صنعت پتروشيمي ايران به يك شركت مستقل و فعا 1شركت بازرگاني پتروشيمي

و با سرمايه شركت ملـي صـنايع پتروشـيمي تاسـيس و در      1369خارجي و داخلي در بيست و سوم تيرماه سال 
درصد سهام آن به كنسرسيوم  52قانون اساسي كشور با واگذاري بيش از  44در راستاي اهداف اصل  1388سال 

صوصـي و شـريك تجـاري شـركت ملـي صـنايع       شركت سرمايه گذاري ايران و شركاء به عنوان يك شركت خ
  آغاز نموده است. پتروشيمي فعاليتهاي خود را

اهداف اصلي اين شركت در بازار داخلي، تامين مواد اوليه مورد نياز صنايع پـائين دسـتي و در بخـش بازرگـاني     
  .جهان است تر به بازار مصرف در اقصي نقاط بهتر و سريع خارجي

هـاي   دهـد شـركت   آمارهاي منتشر شده نشان مي "توان گفت كه مي سازي در بخش پتروشيمي در مورد خصوصي
هاي انجـام   سازي درصد خصوصي20 .نفت را در اختيار دارند هاي صنعت درصد واگذاري 50بيش از  پتروشيمي

خصوصـي   وشـيمي هـاي پتر  درصـد شـركت   99تاكنون حدود و  است شده در كشور متعلق به صنعت پتروشيمي
سازي به طور نسبي به بخـش خصوصـي    نيز در راستاي خصوصي بنابراين شركت بازرگاني پتروشيمي " 2دان شده

توان نتيجه گرفت حداقل در راستاي افزايش تصدي گـري دولتـي وبـه تبـع آن افـزايش        واگذار شده است و مي
توان استدالل كرد كه بخش  اساس اين آمار مي صورت نگرفته است. در واقع بر امتيازات شركتهاي دولتي اقدامي 

اي ندارد كه خواسته باشـد از امتيـازات ويـژه اسـتفاده كنـد و فضـاي        دولتي در اين صنعت حضور قابل مالحظه
  وكار را تهديد نمايد. كسب

  
 (قوانين خاص و كلي) اقدامات قانوني انجام شده 

  قانون اساسي اشاره كرد:   44هاي كلي اصل  اجراي سياست) قانون 8توان به ماده ( از قوانين كلي اين حوزه مي
شود،  ) اين قانون مقرر 2هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده ( ـ  8 ماده

 غيردولتي بايد درنظر عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي
  گرفته شود.

                                                            
 )http://www.petrochem-ir.netشركت بازرگاني پتروشيمي (   . 1
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ـ   دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين مـاده را   تبصره 

  لغو كند يا تعميم دهد.
با توجه به بررسي انجـام شـده بـه غيـر از مصـوبه كلـي فـوق مقرراتـي خـاص مربـوط بـه شـركت بازرگـاني              

ر رابطه با لغو ويا تعميم امتيازات وجود ندارد و ايـن شـركت بـه    درحوزه اقدامات قانوني انجام شده د پتروشيمي
براي واگـذاري ايـن شـركت بـه بخـش       1388شود و اقداماتي در سال  صورت نيمه خصوصي و دولتي اداره مي

شود كه اين اقدام بـه نـوعي    خصوصي انجام شد و در حال حاضر با مشاركت بخش خصوصي و دولتي اداره مي
است. تركيب سهامداران ايـن شـركت در    ضور بخش خصوصي در حوزه صنعت پتروشيميدر راستاي تقويت ح

باشد.اما درمورد اينكه اين سهامداران بخش خصوصي واقعي هستند نياز بـه   به شرح زير مي 01/11/1388تاريخ 
  بررسي بيشتر دارد.

  01/11/1388در تاريخ  پتروشيميتركيب سهامداران شركت بازرگاني  - 11 جدول

  درسد سهم  تعداد سهم  نام سهامدار
  %51  4,077,496  خاص) (سهامي شركت بازرگاني پتروشيمي

  %29  2,320,000  خاص) شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي
  %8  630,000  عام) شركت سرمايه گذاري توسعه ملي ( سهامي

  %3  212,558  عام) شركت سرمايه گذاري بوعلي (سهامي
شركت سرمايه گذاري صـندوق بازنشسـتگي كاركنـان    

  بانكها
139,890  2%  

  %1  86,000  خاص) شركت سرمايه گذاري آتيه صبا(سهامي
  %7  534,056  ساير سهامداران

  %100  8,000,000  جمع

  
 (مصوبات خاص و كلي) اقدامات انجام شده توسط دولت 

هـاي پتروشـيمي كـه قـبال توسـط شـركت        محصوالت توليـدي مجتمـع  مصوبه هيئت محترم وزيران كليه  طبق"
غير از تعداد معدودي از محصـوالت كـه در شـوراي بـورس پـذيرش و       شده به بازرگاني پتروشيمي فروخته مي

بـورس كـاالي ايـران انجـام      عرضـه در  1388فهرست آنها در روش فروش درج شده است از اول سال جـاري  
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درصد سهام به يك شركت خصوصي و شـريك   55با واگذاري  10/8/1388در تاريخ  2اين شركت " 1گردد مي
بـه بخـش خصوصـي قـرار       هـا  كه خود اين شركت نيز در ليست واگذاري تجاري شركت ملي صنايع پتروشيمي

  ، فعاليت خود را آغاز نموده است.3دارد
  
 ربط هاي ذي اقدامات انجام شده توسط مراجع يا دستگاه  

هاي مربوط بـه قـانون اصـالح مـوادي از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه          رگروه تصويب آيين نامهوزيران عضوكا
هاي كلي اصل چهل و چهـارم قـانون    اجراي سياستايران و  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي

رعايـت  ايران، و بـا   به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي -1387مصوب-اساسي

  تصويب نمودند: 14/10/1387مورخ ه 41633/ت186084تصويب نامه شماره 
   

)، 3) بنـد(ب) مـاده(  1)، تبصـره( 3) بند(الف) مـاده( 3شفاف سازي موضوعات تبصره( "آيين نامه اجرايي

  ")13) و بند(الف) ماده(18) ماده(1بند( )،8ماده()، 3) بند(ج) ماده(2تبصره(

هاي اجرايي مكلفند ظرف سه ماه هرگونه امتيازات دولتي  ) قانون، دستگاه8در اجراي مفاد ماده (  -5محتواي بند

) قـانون در مـورد   2قبلي كه به موجب قوانين يا مقررات اجرايي در خصوص فعاليتهاي گروه يك و دو ماده دو(
دولتي را از مراجعي كه وضع امتياز هاي غير به بخش  ها آنها وضع شده است را شناسايي نموده و لغو يا تعميم آن

نموده اند، درخواست كنند وهرگونه مواردي را كه نياز به صدور تصويب نامه هيئت وزيران داشته باشد را بـراي  
 وزيران ارايه نمايند. هيئت تصميم گيري الزم به

هاي  عالي اجراي سياست شده مكلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبيرخانه شوراي هاي اجرايي ياد دستگاه 
  4كلي اصل چهل و چهارم  قانون اساسي ارسال نمايند.

مطـالبي دربـاره    44هاي كلي اصل  سازي قانون اجراي سياست آئين نامه اجرايي مقررات شفاف 5بنابراين در بند 
  5هاي دولتي آمده است. لغو ويا تعميم امتيازات شركت
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  1مجموعه قوانين ومقررات شوراي رقابت اشاره كرد: 52ه توان به ماد از ديگر قوانين اين حوزه مي
هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي (ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيـف، تـرجيح، اطالعـات يـا      – 52ماده 

آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يـا اخـالل در رقابـت     عيضبمشابه آن)، به صورت ت
  است. شود، ممنوع

وزارت امور اقتصـادي و دارايـي طـي    "قيد شده است كه:  44در متن گزارش هشتم عملكرد اجراي قانون اصل 
هاي اجرايي درخواست كرده است تـا در صـورتي    مكاتبات مكرر ضمن انعكاس حكم و تكليف مقرر از دستگاه

آيـين   5اي اجرايي طبـق محتـواي بنـد    اينكه دستگاهه " 2.وجود دارد گزارش نمايند  ها كه مصاديقي مرتبط با آن
و در متن گـزارش   اطالعات خاصي قابل دسترسي نيستنامه شفاف سازي گزارشات را منعكس نموده اند يا نه 

قانون اساسي اقدامات موردي و كلي جـامع در رابطـه بـا     44هاي كلي اصل  هشتم عملكرد قانون اجراي سياست
  شود. ميمشاهده ن 44) قانون اصل 8محتواي ماده (
  تصويب نمودند: 4/7/1388جلسه مورخ  در سازمان خصوصي سازي هيات واگذاري

زيرمجموعـه وزارت   درصد از سهام شركت بازرگاني پتروشيمي از شركتهاي 51قيمت پايه و شرايط واگذاري "
وكي درصد سهام بلـ  55واگذاري  نفت جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح گرديد و پس از بحث و بررسي با

 30ارزش بازدهي با شرايط نقـد و اقسـاط بصـورت     ريال براساس 51,810شركت مزبور با قيمت پايه هر سهم 
قسط بـا فاصـله زمـاني شـش مـاه از       6مابقي اقساط سه ساله طي  روز كاري و 20درصد نقد با مهلت پرداخت 

  .3 “ قرار گرفتسهام ترجيحي مطابق جداول پيوست مورد تصويب  درصد 5يكديگر و پس از كسر 
دهد كه اقدامات صورت گرفته در سه حوزه قـانوني، اقـدامات اجرايـي     جمع بندي مباحث اين قسمت نشان مي

دارد  ربط نشان از روند مثبت اما نه به صورت كامل در حوزه صنعت پتروشيمي هاي ذي دولتي و اقدامات دستگاه
تواند به كارايي اقتصادي در بخش صنعت  ه باشد ميطور كامل به بخش خصوصي بود هاي به و اگر اين واگذاري

برخي از اقدامات انجام شده در راستاي لغو ويا تعمـيم امتيـازات    7كمك شاياني نمايد. جدول شماره  پتروشيمي
   7 شركتهاي دولتي كه عمدتا نيز به صورت قوانين و مصوبات كلـي هسـتند را نشـان مـي دهـد. جـدول شـماره       

  نين و مصوبات كلي را نشان مي دهد.برخي از مهمترين قوا
   

                                                            
1 . http://council.nicc.ir/Rules/default.loco 

   25، ص  44هاي كلي اصل  . متن گزارش هشتم عملكرد قانون اجراي سياست 2
3 . http://www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=547 
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 امتيازات شركتهاي دولتي در مورد شركت بازرگاني پتروشيميلغو و يا تعميم انجام شده در راستاي اقدامات  -12 جدول

اقــدامات قــانوني (مصــوبه  موضوع
 خاص وكلي) 

ــي (مصــوبه  ــدامات دولت اق
 خاص وكلي)

  ربط ذياقدامات  دستگاههاي 
 (مصوبات خاص وكلي)

  ارزيابي

ــاده (  امتيازات اقتصادي : ــراي  8م ــانون اج ) ق
 44هاي كلي اصـل   سياست

) قــانون برنامــه 4مــاده (  -
) 44ماده ( –چهارم توسعه 

قــانون محاســبات عمــومي 
) جـز (ج)  1بنـد ( –كشور 
ــاده( ــه 224م ــانون برنام ) ق

 پنجم توسعه

ــل    ــده قاب ــام ش ــدام انج اق
  دسترسي نيست

ــاده ــوانين  52 مـ ــه قـ مجموعـ
ــت  ــوراي رقاب ــررات ش  – ومق

ــد(  ــي  5بن ــه اجراي ــين نام ) آي
مقررات شـفاف سـازي قـانون    

    44سياست هاي كلي اصل 

بــه طــور كلــي گــزارش هــا 
ــه  ــت ك ــاكي از آن اس در  ح

ــرد  ــا عملك ــه ب ــانون  رابط ق
اجراي سياستهاي كلي اصـل  

) قـانون  44( چهل و چهـارم 
اساسي، عمـدتاً بـه موضـوع    

 هاي دولتــيواگــذاري شــركت
 خصـوص پرداخته شده و در 

قــانون مــذكور  احكــام ســاير
 اقدام قابل تـوجهي صـورت  

ــت.  ــه اس ــدامات   1نگرفت اق
اساســي از جملــه اصــالح   
اساسنامه شركت هاي دولتـي  
ــديريت  ــذاري مـــ و واگـــ
بنگاههاي واگـذار شـده نيـز    
ــت و  ــه اس ــورت نپذيرفت ص
وا گــذاري هــا نيــز طبــق    
گزارشات نهادهـاي نظـارتي   

ــدتا  ــبه  عم ــاي ش ــه بنگاهه ب
 دولتي صورت گرفته است.

ــل و   ــام عم ــه در مق در نتيج
اجرا آنچه مشاهده مـي شـود   
ايـــن اســـت كـــه قـــوانين، 
مصوبات، دستورالعمل هـا و  
آيين نامـه هـاي اجرايـي بـه     
طور نسبي وجود دارنـد؛ امـا   
مواد قانون مذكور و به  طور 

  معافيت مالياتي -1

هــــاي  معافيــــت-2
گمرگي ومعافيـت از  

  سود بازرگاني

ــاده ( ــراي  8م ــانون اج ) ق
 44هاي كلي اصـل   سياست

ــاده ( - ــه 4م ــانون برنام ) ق
  چهارم توسعه كشور

ــاده  عدم وجود اطالعات كافي ــوانين  52مـ ــه قـ مجموعـ
بند(  -ومقررات شوراي رقابت

) آيين نامه اجرايي مقـررات   5
شــفاف ســازي قــانون اجــراي 

    44سياست هاي كلي اصل 
ــا  -3 اعطــاي وام و ي

  تسهيالت اعتباري
ــاده ( ــراي  8م ــانون اج ) ق
 44هاي كلي اصـل   سياست

) قـانون برنامـه   83ماده ( -
 (ايجاد امتياز)2پنجم توسعه

اطالعـــات مـــرتبط قابـــل 
  ستدسترسي ني

ــاده  ــوانين  52مـ ــه قـ مجموعـ
  ومقررات شوراي رقابت

  كمبود اطالعات كمبود اطالعات عدم وجود اطالعات كافي  امتيازات حقوقي :
مستثني شـدن از   -1

ــررات  ــوانين ومقـ قـ
 عمومي

معافيت از شـمول  -2
قـــوانين و مقـــررات 

 خاص

اطالعــات قابــل دسترســي 
  نيست

  كمبود اطالعات عدم وجود اطالعات كافي

معافيــــــــت از  -3
پرداخــــت هزينــــه 

رسي و حق الثبت داد

عـــدم وجـــود داده هـــا و 
  اطالعات كافي 

اطالعـــات مـــرتبط قابـــل 
  دسترسي نيست

اقدام انجام شده قابل دسترسي 
  نيست
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راستاي تامين منابع ارزي طرحهاي سرمايه  به  شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي شود در  ") قانون برنامه پنجم توسعه 83.متن ماده ( 2

ضمين اصل گذاري خود ، پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي ، اقدام به انتشار اوراق مشاركت  وانواع صكوك اسالمي نمايند. ت
  "وسود اين اوراق با شركتها وشهرداريهاي  مذكور است .
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اقــدامات قــانوني (مصــوبه  موضوع
 خاص وكلي) 

ــي (مصــوبه  ــدامات دولت اق
 خاص وكلي)

  ربط ذياقدامات  دستگاههاي 
 (مصوبات خاص وكلي)

  ارزيابي

) قانون اجراي 8خاص ماده ( شركت
 44سياست هاي كلـي اصـل   

اساسي به طور كامل و قانون 
صحيح توسط مجري به اجرا 

  در نيامده است.

تســري امتيــازات  -4
هاي  خاص به شركت
  فرعي ويا وابسته

اطالعــات قابــل دسترســي 
  نيست

  اطالعاتكمبود  عدم وجود اطالعات كافي

  

  شركت ملي صنايع مس ايران 4-3-2
به شركت ملي صـنايع   1355معادن مس سرچشمه كرمان، تشكيل و در سال  ، شركت سهامي1351تير ماه  12در 

هاي معادن مـس كشـور اسـت تغييـر نـام داد. از وظـايف ايـن شـركت،          مس ايران كه در برگيرنده كليه فعاليت
مس، توليد محصوالت پر عيار سـنگ معـدن و محصـوالت مسـي نظيـر كاتـد،       برداري از معادن  استخراج و بهره

باشد. معادن مس سرچشمه و ميدوك در كرمان و معدن مـس سـونگون   اسلب، بيلت و مفتول هشت ميليمتري مي
بـه   موضوع فعاليت شركت طبـق اساسـنامه  رود. ور به شمار ميدر آذريايجان شرقي از مهمترين معادن مس كش

برداري از معـادن مـس   اكتشاف، استخراج و بهره“ اساسنامه  2وضوع فعاليت شركت طبق ماده ماين شرح است: 
ايران، توليد، توزيع و فروش محصوالت پرعيار شده سنگ مس و فلز مس، توزيع و فروش محصـوالت اعـم از   

كليـه  مـس و انجـام    گذاري مربوط به صـنايع  هاي سرمايه داخلي و خارجي، مشاركت و جلب مشاركت در طرح
عمليات و معامالت مالي، تجاري، صنعتي، معدني و خدماتي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم به تمام يا هريـك از  

              .است "موضوعات مشروحه فوق اعم از داخلي يا خارجي مربوط باشد
  
 (قوانين خاص و كلي) اقدامات قانوني انجام شده توسط قانون گذار 

اشـاره كـرد. شـركت ملـي      44هاي كلي اصـل   ) قانون اجراي سياست8توان به ماده ( درخصوص قوانين كلي مي
آيد جدول زير سهامداران اين شركت را به تفكيك نشان  صنايع مس ايران جز شركتهاي خصوصي به حساب مي

اري بـه  توان در راستاي لغو امتيازات شركتهاي دولتي دانست اما اينكـه ايـن واگـذ    دهد. و اين واگذاري را مي مي
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زيـر تركيـب برخـي از     1جـدول  خصوصي بوده است نياز به تحقيق بيشـتر در ايـن حـوزه دارد.    شركتهاي كامالً
   سهامداران شركت ملي صنايع مس ايران را نشان مي دهد.

  31/1/1392تركيب سهامداران شركت ملي صنايع مس ايران در تاريخ  - 13 جدول

 درصد مالكيت تعداد سهم  سهامدارنام  رديف

 36,93 6،414،289،763    گذاري سهام عدالت كانون شركتهاي سرمايه 1

 19,29 3،349،728،010 سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنايع معدني ايران  2

 6,52 1،131،700،464 عام ) شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات ( سهامي 3

 6,20 1،077،529،844 بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايرانموسسه صندوق  4

 4,45 773،263،130 عام ) شركت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي 5

 3,77 654،329،256     شركت سرمايه گذاري فرهنگيان 6

 3,43 595،252،213   شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي 7

 2,00 347،690،292     صندوق بازنشستگي كشوري 8

 1,03 179،265،008 موسسه صندوق حمايت بازنشستگي كاركنان فوالد 9

 16,38 - وساير سهامداران ... 12

 17،368،933،800  جمع 13
 

100 

 
 (مصوبات خاص و كلي) اقدامات انجام شده توسط دولت 

مصـوبه هيـات وزيـران درجلسـه     تـوان بـه    از مصوبات خاص دولتي مربوط به شركت ملي صنايع مس ايران مي
بـه دولـت    ": 1390قانون بودجه  33كل كشور ((بند  1390) قانون بودجه 33به استناد بند ( 29/12/1390مورخ 

) ريال ازسهام قابـل واگـذاري متعلـق بـه      80,000,000,000,000شود تا مبلغ هشتاد هزار ميليارد( اجازه داده مي
از آن و يا ساير اموال وداراييها را به طور مستقيم بابـت تاديـه مطالبـات     دولت و شركتهاي دولتي يا منابع حاصل

هاي بازنشستگي نظير صندوق فوالد، شركتهاي سازنده ، مشاور وپيمانكار مجري طرحهـاي   وتعهدات به صندوق
ر داد دولتي و شركتهاي دولتي ازجمله طرحهاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق با توافق طرفهاي قـرا 

واگذار نمايد.اموال وسهام فوق براساس صورت وضعيت مورد تاييد باالترين مقام و ذي حساب دستگاه اجرائـي  
و دستور العملي كه توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي و معاونـت برنامـه ريـزي و نظـارت راهبـردي رئـيس       

                                                            
1 . http://www.nicico.com 
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مصـوبه هيـات وزيـران در جلسـه مـورخ      . و يـا  1)) اشاره كـرد "گردد، منتقل شود. ماه ابالغ مي 3جمهور ظرف 
) قـانون بودجـه   36) و (33بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اجـراي بنـدهاي (   28/12/1390

اشاره كرد كه بابت بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي باقيمانده سهام دولـت درشـركت صـنايع     1390سال 
  ها رسد اين است كه واگذاري ي واگذار شده است. اما آنچه كه به نظر ميملي مس ايران به صندوق تامين اجتماع

  بيشتر به نهادها يا سازمانهاي شبه دولتي صورت گرفته است.
  
  ربط  ذياقدامات انجام شده توسط مراجع يا دستگاههاي 

ا تعميم امتيـازات  مطالبي درباره لغو وي 44هاي كلي اصل  آئين نامه مقررات شفاف سازي قانون سياست 5در بند 
  2شركتهاي دولتي آمده است.

توان گفت كه اين شركت  واگذار شـده اسـت    در جمع بندي مباحث مربوط به شركت ملي صنايع مس ايران مي
ودرمورد اقدام انجام شده براي لغو و يا تعميم امتيازت شركتهاي دولتي مي توان به برخي ازمصوبات كلي كه در 

  اشاره كرد.امده است  9جدول شماره 
    

                                                            
1 . http://www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=1067 

  44هاي  كلي اصل  . متن گزارش هشتم عملكرد قانون اجراي  سياست 2
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  امتيازات شركتهاي دولتي در مورد شركت ملي صنايع مس ايران لغو ويا تعميمانجام شده در راستاي  اقدامات - 14 جدول

 اقدامات قانوني    موضوع
  مصوبه خاص وكلي)( 

اقدامات  دستگاههاي  اقدامات دولتي
ربط (مصوبات  ذي

  خاص وكلي)

  ارزيابي

) قانون اجراي 8ماده (  امتيازات اقتصادي :
  -  44هاي كلي اصل  سياست

) قانون برنامه چهارم 4ماده (
) 44ماده ( –توسعه كشور 

قانون محاسبات عمومي 
) جز (ج) 1بند ( - كشور
) قانون برنامه 224ماده(

 پنجم توسعه

مصوبات هيئت وزيران 
  29/12/1390مورخ 

 واگذاريدرخصوص 
 اين شركت به بخش

  خصوصي

مجموعه  52ماده 
قوانين ومقررات 
بند(  – شوراي رقابت

) آيين نامه اجرايي  5
مقررات شفاف سازي 

قانون سياست هاي 
  44كلي اصل 

حاكي از آن به طور كلي گزارش ها 
قانون  در رابطه با عملكرد است كه

اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و 
) قانون اساسي، عمدتاً 44( چهارم

واگذاري شركتهاي به موضوع 
 خصوصپرداخته شده و در  دولتي
قانون مذكور اقدام قابل  احكام ساير

  1نگرفته است. توجهي صورت
اساسي از جمله اصالح اقدامات 

اساسنامه شركت هاي دولتي و 
واگذاري مديريت بنگاههاي واگذار 
شده به طور كامل صورت نپذيرفته 

است و وا گذاري ها نيز طبق 
هاي نظارتي عمدتا گزارشات نهاد

به بنگاههاي شبه دولتي صورت 
 گرفته است.

آنچه در مقام عمل و اجرا  در نتيجه
ي شود اين است كه مشاهده م

قوانين، مصوبات، دستورالعمل ها و 
به طور نسبي  آيين نامه هاي اجرايي

؛ اما مواد قانون مذكور وجود دارند
قانون ) 8ماده ( به  طور خاص و

 44كلي اصل سياست هاي  اجراي
قانون اساسي به طور كامل و 

صحيح توسط مجري به اجرا در 
  نيامده است.

  معافيت مالياتي - 1

هاي گمرگي  معافيت- 2
ومعافيت از سود 

  بازرگاني

) قانون اجراي 8ماده (
 -  44هاي كلي اصل  سياست

) قانون برنامه چهارم 4ماده (
  توسعه كشور

كمبود اطالعات مستند 
  وكافي

مجموعه  52ماده 
قوانين ومقررات 
 5بند(  - شوراي رقابت

) آيين نامه اجرايي 
مقررات شفاف سازي 
قانون اجراي سياست 

  44هاي كلي اصل 
اعطاي وام و يا  - 3

  تسهيالت اعتباري
) قانون اجراي 8ماده (

 - 44هاي كلي اصل  سياست
) قانون برنامه پنجم 83ماده (
 (ايجاد امتياز)2توسعه

قابل اطالعات مرتبط 
  دسترسي نيست

مجموعه  52ماده 
قوانين ومقررات 
  شوراي رقابت

اطالعات قابل دسترسي   امتيازات حقوقي :
  نيست

اطالعات  وجود عدم
  كافي

  كمبود اطالعات
مستثني شدن از  - 1

قوانين ومقررات 
 عمومي

معافيت از شمول - 2
قوانين و مقررات 

 خاص

اطالعات قابل دسترسي 
  نيست

كمبود داده ها 
  واطالعات 

اطالعات قابل پيگيري 
  نيست
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به  شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي شود در راستاي تامين منابع ارزي طرحهاي سرمايه   "توسعه ) قانون برنامه پنجم 83.متن ماده ( 2

ين اصل گذاري خود، پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت  وانواع صكوك اسالمي نمايند. تضم
  "شهرداريهاي  مذكور است .وسود اين اوراق با شركتها و
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 اقدامات قانوني    موضوع
  مصوبه خاص وكلي)( 

اقدامات  دستگاههاي  اقدامات دولتي
ربط (مصوبات  ذي

  خاص وكلي)

  ارزيابي

معافيت از پرداخت  - 3
هزينه داد رسي و حق 

  الثبت شركت

كمبود اطالعات شفاف  
  ومستند

اطالعات مرتبط قابل 
  دسترسي نيست

نبود اطالعات قابل 
  استنتاج

تسري امتيازات  - 4
هاي  خاص به شركت
  فرعي ويا وابسته

اطالعات مرتبط قابل  عدم وجود اطالعات
  دسترسي نيست

كمبود داده ها 
  واطالعات 

  
  شركت خدمات حمايتي كشاورزي 4-3-3

اســتناد مصــــوبه شــمـــاره  كشــاورزي بــه جهــاد حمــايتي كشــاورزي وابســته بــه وزارت خــدمات شــركت
توليدسـم) و  هاي (پخـش كـود شـيميايي و     از ادغام شركت هيات وزيران و 19/4/1373ه مورخ 189/ت21851

هـاي   گرديد و طبق وظايف قانوني عهده دار امر خطير تهيه، توليد و توزيع نهاده و نهال) تشكيل (توليد، تهيه بذر
ـ     مهم كشاورزي كشور مي اصلي و اساسـي   واقـع از اركـان اصـلي و    هباشد كه شايد در شـرايط كنـوني جهـان، ب

  .كشاورزي تلقي گردد
  
  قانون گذار ( قوانين خاص و كلي)اقدامات قانوني انجام شده توسط 

  قانون اساسي اشاره كرد:   44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8توان به ماده ( از قوانين كلي اين حوزه مي
شود،  ) اين قانون مقرر 2هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده ( ـ  8 ماده

غيردولتي بايد درنظر  ي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عموميعيناً و با اولويت برا
  گرفته شود.

ـ   دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين مـاده را   تبصره 

  لغو كند يا تعميم دهد.
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  شده توسط دولت (مصوبات خاص و كلياقدامات انجام( 

سازي اين شركت و واگذاري آن به بخش خصوصي صورت گرفته است. شـركت   اقداماتي در راستاي خصوصي
بوده و جالب آنكه در ليسـت شـركتهاي    يكساني داراي درامد و هزينه 1392خدمات حمايتي كشاورزي درسال 

به نظر مي 2باشد. ) مي1همچنين اين  شركت جز ليست شركتهاي قابل واگذاري گروه ( 1دولتي سودده قرار دارد 
رسد اقدامات بعدي درجهت كاهش امتيازات شركت خدمات حمايتي كشـاورزي بعـد از واگـذاري و بصـورت     
تدريجي و با اصالح اساسنامه اين شركت بايد صورت پذيرد. الزم به ذكر است اين شركت جز شركتهاي دولتي 

و جدول مربوطه توضيح داده شده است برخوردار است و اقدامات  3-4-3بوده واز امتيازات ويژه اي كه در بند 
  باشد. محدود كننده در جهت لغو امتيازات اين شركت در مراحل مقدماتي مي

  
 اقدامات انجام شده توسط مراجع يا دستگاههاي ذي ربط  

مطالبي درباره لغو ويا تعميم امتيـازات   44هاي كلي اصل  سياست آئين نامه مقررات شفاف سازي قانون 5در بند 
  3شركتهاي دولتي آمده است.

با حضور كليه اعضاء در دفتر  11/2/1387روز چهارشنبه مورخ  14جلسه هيأت عالي واگذاري در ساعت 

  :سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي

كشاورزي مطرح شد و مقـرر گرديـد شـركت مـادر      موضوع تعيين قيمت پايه سهام شركت خدمات حمايتي " 
تخصصي ذيربط نسبت به توثيق دارايي ها براي پوشش بدهي هاي بانكي شركت مـذكور اقـدام كنـد و پـس از     
تأمين وثيقه الزم جهت پوشش مطالبات بانك ها اقدامات واگذاري انجام گردد . در عين حال اتخـاذ تصـميم در   

  ".4ايط واگذاري شركت ياد شده به جلسه آتي هيأت موكول شدمورد قيمت پايه سهام و ساير شر
با حضور كليه اعضـاء و   22/03/1387روز چهارشنبه مورخ  30/14جلسه هيأت عالي واگذاري در ساعت 

وزير جهاد كشاورزي در دفتر سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل گرديد و موارد زير مطـرح  

  :و مورد تصويب قرار گرفت

                                                            
  30، ص  3، پيوست شماره 1392.اليحه بودجه سال  1

2 . http://asl44.mefa.ir/Portal 
    44هاي  كلي اصل  متن گزارش هشتم عملكرد قانون اجراي  سياست   3

4 . http://www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=528 
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شش تشكل پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي براي دعوت بـه مزايـده محـدود عرضـه سـهام شـركت        اسامي"
كشاورزي تصويب گرديد و مقرر شد پس از اخـذ موافقـت معاونـت برنامـه ريـزي و نظـارت        خدمات حمايتي

يـاد  راهبردي رئيس جمهوري در مورد درخواست وزارت جهاد كشاورزي راجع به انتقال بدهي بـانكي شـركت   
شده به وزارت جهاد كشاورزي ، عرضه سهام از سوي سازمان خصوصي سازي به روش مزايـده محـدود انجـام    

  " 1.شود
هيـات   1392/ 14/2توان به جلسه مـورخ   از ديگر قوانين مصوب درباره شركت خدمات حمايتي كشاورزي مي 

درصـد   100ه و شرايط واگذاري واگذاري سازمان خصوصي سازي كشور اشاره كرد كه قيد شده است قيمت پاي
سهام شركت خدمات حمايتي كشاورزي از شركتهاي زيرمجموعه شركت مادر تخصصي خـدمات كشـاورزي از   

اين مصوبه نشان مي دهد كه مصوبات هيات عالي  2.به صورت نقد و اقساط، واگذار خواهد شد فرابورسطريق 
وسـالهاي بعـدي در خصـوص شـركت خـدمات حمـايتي        1387واگذاري سازمان خصوصـي سـازي در سـال    

 8در جـدول شـماره    25/2/1392كشاورزي اجرايي نشده است .برخي از شرايط واگذاري ايـن شـركت مـورخ    
  3.مشخص شده است

  
  25/2/1392برخي از شرايط واگذاري شركت خدمات حمايتي كشاورزي در تاريخ15- جدول 

  كشور سازمان خصوصي ماخذ:

                                                            
  .همان 1

2 . http://www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=167&newsview=6714 
3 . http://www.ipo.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=167&newsview=6721 

روش   نام بنگاه
  واگذاري

ــدازه  انــ
  بنگاه

تعــداد ســهام (دارائــي) 
  قابل عرضه

ارزش پايــه هــر 
  سهم (ريال) 

ارزش كل پايه سهام/ 
  دارائي قابل واگذاري

تركيــــب 
ــد  ودرصـ

  مالكيت
  نوع فعاليت بنگاه

ــركت  شــ
ــدمات  خـ
ــايتي  حمـ
  كشاورزي

س
بور

فرا
رگ  
 بز
لي
ي خ

  

 1,066,249( بلوكي ) 

4,009,977  4,500,665,855,559 
خـــدمات 
 كشاورزي 

100  

توليد ،تهيه ، تـدارك ،  
توزيــــع و خريــــد  
ــذر   ــواع ب ــروش ان وف
ونهال اصـالح شـده ،   
مــواد وســموم دفــع   
آفات نبـاتي ، بيمـاري   
ــود   ــاهي و ك ــاي گي ه

  هاي شيميايي

 (ترجيحي و اقساط) 
 56,118 

 (جمع)
1,122,367  

(درصــد از كــل ســهام 
  شركت)

100 
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هـاي   قـانون گـذار، دولـت و دسـتگاه    برخي از اقدامات انجام شده به صورت قوانين و مصوبات كلـي از طـرف   
  قيد شده است. 11در رابطه با شركت خدمات حمايتي كشاورزي در جدول شماره  ربط ذي
  

دولتي در مورد شركت خدمات حمايتي امتيازات شركتهاي لغو و يا تعميم  انجام شده در راستاي اقدامات - 16جدول 

 كشاورزي

اقدامات قانوني(مصوبه خـاص   موضوع
  وكلي)

ــدامات  اقدامات دولتي ــتگاهاقــ ــاي  دســ هــ
  ربط(مصوبه خاص وكلي ) ذي

  ارزيابي

) قــــانون اجــــراي 8مــــاده (  امتيازات اقتصادي :
 - 44هاي كلـي اصـل    سياست

) قـانون برنامـه چهـارم    4ماده (
ــعه كشــور  ــاده (  –توس ) 44م

ــومي  ــبات عمـ ــانون محاسـ قـ
) جـــز (ج) 1بنـــد ( -كشـــور

) قانون برنامـه پـنجم   224ماده(
  توسعه

مصوب هيات واگـذاري  
ــورخ  در  14/2/1392مــ
ايـن   واگـذاري خصوص 

شـــركت بـــه بخـــش   
  خصوصي

ــاده  ــوانين  52مـ ــه قـ مجموعـ
ــت  ــوراي رقاب ــررات ش  – ومق

ــد(  ــي  5بن ــه اجراي ــين نام ) آي
مقررات شـفاف سـازي قـانون    

  44سياست هاي كلي اصل 

به طـور كلـي گـزارش هـا     
در  حــاكي از آن اســت كــه

ــا عملكــرد قــانون  رابطــه ب
ــي   ــتهاي كل ــراي سياس اج

) 44( اصل چهل و چهـارم 
قانون اساسـي، عمـدتاً بـه    

واگذاري شركتهاي موضوع 
پرداختـه شـده و در    لتيدو

ــوص ــاير خص ــام س  احك
قانون مـذكور اقـدام قابـل    

ــوجهي صــورت ــه  ت نگرفت
اساسي از اقدامات   1است.

ــنامه   ــالح اساس ــه اص جمل
شــركت هــاي دولتــي و   
ــديريت   ــذاري مـــ واگـــ
بنگاههاي واگذار شـده بـه   
طـــور كامـــل صـــورت   
نپذيرفته است و وا گذاري 
ــات   ــق گزارش ــز طب ــا ني ه
نهادهاي نظارتي عمدتا بـه  
بنگاههـــاي شـــبه دولتـــي 

  معافيت مالياتي -1

 هـــاي معافيـــت-2
گمرگــي ومعافيــت 

  از سود بازرگاني

) قــــانون اجــــراي 8مــــاده (
 - 44هاي كلـي اصـل    سياست

) قـانون برنامـه چهـارم    4ماده (
  توسعه كشور

اطالعــات قابــل پيگيــري 
  نيست

ــاده  ــوانين  52مـ ــه قـ مجموعـ
بند(  -ومقررات شوراي رقابت

) آيين نامه اجرايي مقـررات   5
شــفاف ســازي قــانون اجــراي 

  44سياست هاي كلي اصل 
اعطاي وام و يا  -3

  تسهيالت اعتباري
) قــــانون اجــــراي 8مــــاده (
 -44هـاي كلـي اصـل     سياست
) قانون برنامـه پـنجم   83ماده (
  2توسعه

ــاده  عدم وجود اطالعات ــوانين  52مـ ــه قـ مجموعـ
  ومقررات شوراي رقابت

ــل   عدم وجود اطالعات  امتيازات حقوقي : ــرتبط قاب ــات م اطالع
  دسترسي نيست

  واطالعاتكمبود داده ها 
مستثني شدن از  -1

ــررات   ــوانين ومق ق
 عمومي

                                                            
  http://asl44.mefa.ir/Portal  "قانون اساسي  44گزارش (پنجم ) كمسيون ويژه نظارت  وپيگيري سياست هاي كلي اصل ".  1
به  شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي شود در راستاي تامين منابع ارزي طرحهاي سرمايه گذاري  " ) قانون برنامه پنجم توسعه83.متن ماده ( 2

صل وسود خود ، پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي ، اقدام به انتشار اوراق مشاركت  وانواع صكوك اسالمي نمايند. تضمين ا
  "اريهاي  مذكور است .اين اوراق با شركتها وشهرد
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اقدامات قانوني(مصوبه خـاص   موضوع
  وكلي)

ــدامات  اقدامات دولتي ــتگاهاقــ ــاي  دســ هــ
  ربط(مصوبه خاص وكلي ) ذي

  ارزيابي

معافيـــــــت از -2
ــوانين و   ــمول ق ش

 مقررات خاص

اطالعات مرتبط قابل دسترسي  عدم وجود اطالعات عدم وجود اطالعات
  نيست

 صورت گرفته است.

در مقـام عمـل و    در نتيجه
ي شود مشاهده مآنچه اجرا 

ــت كــ   ــن اس ــوانين، اي ه ق
مصوبات، دستورالعمل هـا  
 و آيين نامـه هـاي اجرايـي   
؛ به طور نسبي وجود دارند

بـه  اما مواد قانون مذكور و
قانون ) 8ماده ( طور خاص

سياست هـاي كلـي    اجراي
قانون اساسـي بـه    44اصل 

طور كامل و صحيح توسط 
مجري بـه اجـرا در نيامـده    

  است.

معافيــــــت از  -3
پرداخت هزينه داد 
رسي و حق الثبـت  

 شركت

  وجود اطالعات ناكافي وعدم كمبود اطالعات كمبود داده ها واطالعات

تسري امتيازات  -4
خـــــاص بـــــه  

هاي فرعـي   شركت
  ويا وابسته

اطالعات مرتبط قابل دسترسي  عدم وجود اطالعات عدم وجود اطالعات
  نيست
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  و نتيجه گيري بندي جمع
راستاي ايجاد رقابت پذيري دراقتصاد ملي ازطريق بازارها عمده ترين اقدامي كه انجام شده، تصـويب قـانون    در

قانون اساسي است. از ويژگي هاي مهم اين قانون، حكم به تاسيس و ايجاد سـاختارهاي جديـد    44اجراي اصل 
هـاي كلـي    قانون اساسي است. شوراي عالي اجراي سياسـت  44هاي كلي اصل  در جهت تسهيل اجراي سياست

كننده مقررات بخشـي در   قانون اساسي، شوراي رقابت، هيئت نظارت بر مقررات زدايي، نهادهاي تنظيم 44اصل 
قـانون   44هاي كلـي اصـل    هاي انحصارات طبيعي، هيئت واگذاري، واحد پايش و پيگيري اجراي سياست حوزه

گذاري اسـتاني از جملـه نهـاد هـاي جديـدي هسـتند كـه بـه حكـم قـانون اجـراي             اساسي و ستادهاي سرمايه
  ين خصوص تصويب و اجرا شد.تشكيل شده اند. قوانين ديگري نيز در ا 44هاي كلي اصل سياست

ولي براي بررسي نتايج اين قوانين بايد به برخي از مشكالت اطالعات شفاف و مستند مربوط به اقدامات انجـام  
هـا  ات شـركت هـاي دولتـي در بـازار كاال    شده براي محدود كردن دولت در قيمت گذاري و لغو يا تعميم امتياز

عدم انعكاس مطالبي در متن گزارش هاي عملكرد  -2ردي و دقيق كمبود اطالعات مو  -1وخدمات اشاره كرد: 
و توضيحات ناقص  44) قانون اصل  90در مورد عملكرد اجراي ماده ( 44قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 

بـه   44كه نشان دهد عملكرد قانون اجراي سياست هاي اصل  44) قانون اصل 8در مورد گزارش عملكرد ماده (
افي و اثر بخش كمبود اطالعات در اين قسمت مي تواند به نوعي نشانگر عدم اقدامات ك است، چه صورتي بوده

  ربط تلقي گردد. از سوي بخش هاي ذي
عليرغم اين مشكالت دراين گزارش در مورد كاالها و شركتهاي منتخب اطالعاتي تهيه و تدوين شده اسـت كـه   

لف نسبت به اجراي قانون سياست هـاي كلـي اصـل    نشان دهد عملكرد بخش هاي ذي ربط در حوزه هاي مخت
) قانون برنامه پنجم توسـعه  101و ماده ( 44) قانون اجراي سياست هاي اصل 90در خصوص محتواي ماده ( 44

) قـانون اجـراي   8مربوط به كاهش قيمت گذاري دولت در حوزه كاالهاي منتخـب و همچنـين موضـوع مـاده (    
ا تعميم امتيازات شركتهاي دولتي تا چه ميزاني كارامد بـوده اسـت و بـه    به منظور لغو و ي 44سياست هاي اصل 

  رقابت پذيري در اقتصاد ملي كمك كرده است.
  
: ازجمله اقدامات مي توان به اقدامات قانوني شـامل  اقدامات انجام شده جهت كاهش قيمت گذاري دولتي -1

) قـانون برنامـه چهـارم    39)، تصويب مـاده (  تصويب نظام تامين و تعيين قيمت كاالها و خدمات (سبد حمايتي
) قانون اساسي ... و اقدامات اجرايي مثل واگـذاري شـركتهاي   44) قانون اجراي اصل (90توسعه، تصويب ماده (
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دولتي، تاسيس بورس كاال، تكيه به بازار در تعيين قيمت محصوالت اشاره كرد. بـا پـذيرش كاالهـايي از جملـه     
شكر)، كاالهاي پتروشيمي (قير)، كاالهاي صنعتي ومعدني (فوالد وسنگ آهن) و بيمـه  كاالهاي كشاورزي (پنبه و

به عنوان خدمت متخب به نوعي اقدامي عملي در راستاي كـاهش قيمـت گـذاري دولـت در ايـن چنـد كـاالي        
نشان مـي دهـد كـه     6منتخب شده است، هر چند فراگير، منظم و مستمر نبوده است. به طور مثال جدول شماره 

تقريبا تمام قير مصرفي از طريق بورس كاال تامين شده است. و نيـز طبـق جـدول     1390تا  1385درطي سالهاي 
 1390تـن در سـال    5341630تـن بـه    300000از  1380سهم بخش خصوصي در توليد فوالد درسال  7شماره 

جع قيمت گـذاري در  رسيده است و همچنين عنوان شد كه سنگ آهن به نوعي طبق گزارشات منتشر شده به مر
منطقه خاورميانه تبديل شده است. و ساير اقداماتي كه به تفصيل در متن گزارش قيد شده اسـت. درمجـوع مـي    
توان گفت در خصوص كاهش قيمت گذاري دولتي به دليل مسـائل مختلفـي از جملـه تحـريم هـا و فشـارهاي       

گذارانه دولت در بازارشكر كه هنوز  خالت قيمتخارجي دولت به اجراي قوانين پايبند نبوده و در مواردي مثل د
وجود دارد، قوانين مصوب را نقض كرده است و بررسي ها نشان داد كه همه كاالها در بورس كشف قيمت نمي 
شوند كه از جمله آنها كاالهاي كشاورزي بود كه فعاالن اين حوزه براي ورود به بورس كاال، با مشكالتي مواجـه  

  هستند.  
  
  ت انجام شده جهت لغو و يا تعميم امتيازات شركتهاي دولتياقداما -2

ربط بررسي شد و جداولي تهيه شد كه  هاي ذي در اين قسمت نيز اقداماتي در سه حوزه قانوني، اجرايي ودستگاه
داشته است. برخي قوانين و مصوبات خاص نيـز   و كارآمدي نشان دهد مجموع اين اقدامات تا چه ميزان كارايي

(معافيت هـاي ماليـاتي، معافيـت هـاي گمركـي و       امتيازات ايجاد شده كه شامل امتيازات اقتصادي در خصوص
(مسـتثني شـدن از قـوانين و     معافيت از سود بازرگاني، اعطاي وام و يا تسهيالت اعتبـاري) و امتيـازات حقـوقي   

 وحق الثبت شـركت و...) مقررات عمومي، معافيت از شمول قوانين و مقررات خاص، معافيت از هزينه داد رسي 
به طور نمونه در مورد شركت خدمات حمايت كشاورزي اقـدامات انجـام شـده در     تصويب شده است. هستند،

نيـز   سري قـوانين و مصـوبات كلـي كـه عمـدتاً     و با توجه به اطالعات اخذ شده نشانگر يك  14جدول شماره 
) قـانون برنامـه پـنجم    83مواردي ماننـد مـاده (  معطوف به موضوع واگذاري مي باشد، تصويب شده است و در 

توسعه حتي ايجاد امتياز نيز شده است و در اين خصوص اقدامات تكميلي از جملـه اصـالح اساسـنامه شـركت     
بـا فـرض    .هاي واگذار شده، واگذاري مديريت بنگاهها به بخش خصوصي و..  به  طور كامل انجام نشده اسـت 
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اجـراي   ال اين است كه آيا صرف واگـذاري هـدف قـانون   سؤ واقعي بوده،ها به بخش خصوصي  اينكه واگذاري
رود بخـش خصوصـي واقعـي در جهـت     بوده است؟ بهبود محيط كسب و كار، تسـهيل و  44هاي اصل  سياست
ها، افزايش كارايي اقتصادي و به تبـع آن كـاهش قيمـت گـذاري دولـت و كـاهش خودكـار         زا كردن قيمت برون

اجـراي كامـل و   ازطريق ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد دست يـافتني نيسـت مگـر بـا      امتيازات شركتهاي دولتي
همچنين به نظر مي رسد كه واگذاري ها بيشتر به شركت هاي شبه دولتي صورت گرفتـه   .صحيح قوانين مصوب

امـر حتـي بـه پيچيـده تـر شـدن       است كه نه درقالب بخش خصوصي هستند و نه يـك شـركت دولتـي و ايـن     
نظارت بر فعاليت اين شركت ها  منجر شده است و به افزايش كارايي در اقتصـاد ملـي منجـر نشـده      هايفرآيند
  است.

در يك ارزيابي كلي در اين بخش مي توان گفت، واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، محدود كـردن   
مـه پـنجم ) ولغـو و يـا     ) قـانون برنا 101و ماده ( 44) قانون اجراي اصل 90قيمت گذاري دولت (موضوع ماده (

) و سـاير قـوانين    44) قانون اجراي سياست هاي كلـي اصـل   8تعميم امتيازات شركتهاي دولتي (موضوع ماده (
صحيح اجرايي بشوند، مي تـوان انتظـار دسـتاوردهاي مطلـوب تـر در راسـتاي        چنانچه به طور همزمان، كامل و
  شكوفايي اقتصاد ملي را داشت.
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موانع و مشكالت موجود در محدود كردن دولت در قيمت گذاري و لغو يا تعميم امتيازات شناسايي بخش پنجم:
 شركتهاي دولتي

 

  مقدمه
بـاره محـدود كـردن    در پـنجم  برنامـه  قـانون ) 101( مـاده  و) 44( اصـل  ياجـرا  قانون) 90() و 8واد (ممحتواي 
هاي منتخـب در بخـش سـوم     و نيز شركت كاالها هاي دولتي در بازار گذاري دولتي و لغو امتيازات شركت قيمت

اين قوانين به اقـدامات انجـام شـده در راسـتاي محـدود       بررسي شد. سپس در بخش چهارم با توجه به محتواي 
اين    هاي دولتي پرداخته شد، تا مشخص شود انجام گذاري و لغو يا تعميم امتيازات شركت كردن دولت در قيمت

هـاي منتخـب    اين كاالهـا و شـركت    وده و به كارايي اقتصادي در بازار هر يك ازاقدامات تا چه اندازه اثر بخش ب
 44هاي كلـي اصـل    ) قانون اجراي سياست90منجر شده است. مالحظه شد كه بخشي از اهداف مورد نظر ماده (

خـب  هـاي منت  در كاالهـا و شـركت   44) قانون اصـل  8) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين ماده (101و ماده (
. اقـداماتي چـون حـذف    اسـت  تحقـق نيافتـه   تحقق يافته و بخشي ديگر از اين اهداف آن طور كه شايسته است

گـذاري بـازاري در بـورس كـاال و      گـذاري در بـورس كـاال، قيمـت     كاالبرگ، پذيرش كاالها داراي سابقه قيمـت 
ي دارند همه از اقداماتي هسـتند  گذاري دولت هاي توليدكننده برخي از كاالها كه سابقه قيمت خصوصي شدن بنگاه

شده كـه بخشـي از    گذاري كاالهاي منتخب انجام شد، اما برخي از موانع سبب كه در راستاي محدود كردن قيمت
التفاوت هزينه  گذاري دولت به كاالهاي اساسي و پرداخت مابه اهداف مواد مذبور مانند محدود شدن حوزه قيمت

دد. در بخش قبل اقـدامات انجـام شـده بـراي محقـق شـدن لغـو امتيـازات         تمام شده و قيمت تعييني محقق نگر
هاي دولتي اشـاره   شركتواگذاري موضوع به  توان به ترين اين اقدامات مي هاي بيان شد كه از جمله مهم  شركت

ا ه كرد اما برخي موانع و مشكالت سبب شد تا برخي از اهداف مربوط به لغو امتيازات تحقق نيابد و اين شركت
ها بر دوش دولت باشـد. و در نهايـت اينكـه     هاي آن كماكان در بودجه هاي سنواتي درج شوند و برخي از هزينه

هاي قانون و مواد فـوق دارنـد و برخـي بـه مشـكالت سـاختاري و        موانع و مشكالتي كه برخي ريشه در كاستي
طـور   اند كه اهداف ايـن قـوانين بـه    دهگردند، سبب ش نهادي اقتصاد كشور و بعضي نيز به اجراي اين قانون برمي

وري و كارايي مـورد   طور موثري بهبود نيافته و افزايش بهره كامل محقق نشود و در نتيجه فضاي كسب و كار به 
  انتظار در اقتصاد ملي تحقق نيافته است.
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هـاي كلـي    ) قـانون اجـراي سياسـت   90) و (8در راستاي شناسايي موانع و مشكالتي كه سبب شد اهداف مواد (
طـور كامـل محقـق نگـردد، در ايـن       ) قانون برنامه پنجم توسعه به101ماده ( "د") قانون اساسي و بند 44اصل (

ي و لغو يـا تعمـيم امتيـازات    بخش به شناسايي موانع و مشكالت موجود در محدود كردن دولت در قيمت گذار
شود. موانع و مشكالت موجود بر سر راه محدود كردن دولت در قيمت گـذاري و   هاي دولتي پرداخته مي شركت

هاي قـوانين، عـدم انسـجام     تواند ريشه در مسائل مختلفي داشته باشد: كاستي هاي دولتي مي لغو امتيازات شركت
يا نحوه اجراي قوانين. به همين سـبب در ايـن بخـش ايـن موانـع و       قوانين، ساختار اقتصادي و نهادي كشور و

مشكالت در سه بخش موانع نهادي و ساختاري اقتصاد، موانع و مشكالت قانوني و مشـكالت اجرايـي بررسـي    
  خواهند شد.

  

  موانع نهادي و ساختاري اقتصاد 5-1
است كه در يك بسـتر نهـادي و    بدون شك محقق شدن اهداف هر سياست اقتصادي مستلزم اقدامات هماهنگي

رو، روشن اسـت   شود. از اين ساختار اقتصادي خاص طراحي، تدوين و تصويب و در آن ساختار خاص اجرا مي
گونـه كـه    كه بروز موانع و مشكالتي در هر يك از اين اقدامات و مراحل سبب خواهد شد كه اهداف سياست آن

گذاري و لغـو يـا تعمـيم     با هدف محدود كردن دولت در قيمت الذكر كه شايسته است محقق نگردد. قوانين فوق
هاي دولتي طراحي، تصويب و اجرا شده بودند از بروز اين موانع و مشكالت مستثناء نيستند. به  امتيازات شركت

هـاي دولتـي    گذاري دولتي و لغـو امتيـازات شـركت    اين دليل، موانع و مشكالت مربوط به سياست كاهش قيمت
محيط نهادي و ساختار اقتصاد، موانـع قـانوني و موانـع اجرايـي نشـات بگيـرد. نمـودار زيـر نحـوه           تواند از مي

تواند به خوبي نشان دهـد   دهد. اين تصوير مي گيري يك سياست اقتصادي را از ابتدا تا اجراي آن نشان مي شكل
آيـد   ز عنوان اين قسمت بر مـي ها پيش آيد. همان گونه كه ا تواند در هر يك از موقعيت كه موانع و مشكالت مي

گـذاري   در اين قسمت به برخي از موانع و مشكالت نهادي و ساختاري اقتصاد بر سر راه محـدود كـردن قيمـت   
  هاي بعد بررسي خواهند شد. شود و موارد ديگر در قسمت ولتي و لغو امتيازات پرداخته مي
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  گيري و اجراي يك سياست در يك بستر نهادي شكل -1 نمودار

  
  

  
  
  
  
  
  
  

ــي پـ
 ش 

 

 
                 محققين ماخذ:                                                                                                                       

از پرداختن به مشكالت و موانعي كه ساختار نهـادي و اقتصـادي كشـور بـر سـر راه محـدود كـردن دولـت در         
هاي دولتي ايجاد كرده اسـت، الزم اسـت تـا سـاختار اقتصـادي و       ا تعميم امتيازات شركتگذاري و لغو ي قيمت

تواند چه مشـكالتي و مـوانعي را    طور مختصر بررسي شود تا بتوان استدالل نمود اين ساختار مي نهادي كشور به
نهـادي و اقتصـادي كشـور بـه     صورت بالفعل و بالقوه بر سر راه اين قوانين ايجاد نمايد. بنابراين ابتدا سـاختار   به

گيرد پرداختـه خواهـد    شود و سپس به موانع و مشكالتي كه از اين ساختار منشاء مي صورت مختصر تشريح مي
 شد.

  
  ساختار اقتصادي و نهادي كشور 5-1-1

در واقع در جوامع امروزي، در مورد نقش موثر دولت در سيستم اقتصادي، ترديدي وجود ندارد. بنابراين در هـر  
كنند و  بازار مواجه هستيم كه فرآيندهاي اقتصادي را تنظيم و هدايت مي-سيستم اقتصادي ما با يك دوگانه دولت

  كشورمحيط نهادي و ساختار اقتصادي 

گيري  زمينه شكل 
  سياست:

  

 كل در شبروز يك م
 نظام اقتصادي كشور

 هاي قبلي  تغيير سياست
 اقتصاد

  رسيدن به يك هدف
 جديد در اقتصاد

تهيه و تصويب  قوانين 
  مرتبط:

  

 نويس تدوين پيش 

 شناسايي قوانين مرتبط 

 ارائه اليحه و طرح 

  تصويب قانون و ابالغ
 آن

فراهم كردن مقدمات و 
  اجراي قانون:

 ها و  نامه تهيه آيين
 ها دستورالعمل

  تدارك ساختار
 سازماني مقتضي

 تخصيص بودجه 

 اجراي قانون 

 پايش اجراي قانون  
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سيستم اقتصادي، عـالوه بـر دولـت و بـازار،     د. هر يك كاركردهاي خاص خود را در سيستم اقتصادي دارا هستن
يك عنصر مهم ديگر را نيز در بر دارد: بستر نهادي. بستر نهادي، در واقع حلقه واسط ميان دولت و بازار است و 

بـازار را  -اين بستر نهادي است كه نحوه تعامل و حد و مرزهاي دولت و بازار و به طـور كلـي، سـاختار دولـت    
؛ انـد  شـده اين، سه عنصر اصلي بازار، دولت و بستر نهادي در يك سيستم اقتصادي شناسايي نمايد. بنابر تعيين مي

اين سه عنصر بنيادي سيستم اقتصادي، عناصر مستقل و مجزايـي از يكـديگر نيسـتند، بلكـه ايـن عناصـر، يـك        
سـاختاري  -دهند. وقتي صحبت از چارچوب نهادي مجموعه به هم تنيده هستند كه سيستم اقتصادي را شكل مي

، در واقع منظور چارچوبي است كه ساختار روابط و تعامالت ميان دولت، بازار و بسـتر نهـادي را   يدآ به ميان مي
 كننده عملكرد سيستم اقتصادي است.  دهد و تا حد بااليي، تعيين شكل مي

ه يـك سيسـتم   ساختاري است ك-ترين عناصر چارچوب نهادي بستر نهادي، يكي از مهم بستر نهادي چيست؟اما 
اي متشكل از نهادها است. نهادها به مثابه قواعـد بـازي در يـك     دهد. بستر نهادي، مجموعه اقتصادي را شكل مي

جامعه هستند و بستر نهادي به نحوه تركيب و چيدمان قواعد بازي اشاره دارد. يك سيستم اقتصـادي بـر مبنـاي    
واقع بستر نهادي، قواعد بازي را هم براي سازوكار دولت يابد. در  شود و استمرار مي يك بستر نهادي تشكيل مي

آورد و به عالوه ساختار روابط ميان دولـت و بـازار را در سيسـتم اقتصـادي      و هم براي سازوكار بازار فراهم مي
كند. اگر روابط و مبادالت سياسي و اقتصادي ميان مردم در سيستم اقتصادي را به مثابـه يـك بـازي در     تعيين مي

بگيريم، آنگاه نقش پررنگ نهادها به عنوان قواعد بازي، هم در تعيين فرآيندهاي حاكم بر سيستم اقتصادي و نظر 
  د.واهد شن خهم در تعيين نتايج حاصل از سيستم اقتصادي، روش

بستر نهادي خود به دو بخش اصلي قابل تفكيك است: نهادهاي رسمي و غيررسمي. نهادهاي رسمي خود شامل 
كننده ساختار اساسي حقوق مالكيت، توزيع رانت  است. قوانين اساسي تعيين» قواعد عملياتي«و » اسيقوانين اس«

كننده دولت است. قواعد عملياتي شامل قوانين مصوب، قوانين عرف و قوانين تجارت و قراردادهـا در   و هدايت
ي، ايدئولوژيك و سنت است، كه بازار است. نهادهاي غير رسمي نيز متشكل از قواعد اخالقي و هنجارهاي ارزش

باشـد.   كننده رفتار انساني در فرآيندهاي سياسـي و اقتصـادي در دولـت و بـازار مـي      اي هدايت كننده  تا حد تعيين
تفاوت ميان نهادهاي رسمي و غيررسمي از حيث درجـه اسـت. طيفـي را در نظـر بگيريـد كـه يـك سـوي آن         «

قوانين و اصول اساسي مكتوب. حركت درازمـدت و نـاموزون    ها باشد و سوي ديگر آن محرمات، رسوم و سنت
ها و رسوم غيرمدون، به سوي قوانين مكتوب، همچنان كـه از جوامـع سـاده بـه سـوي جوامـع پيچيـده         از سنت

افزون و تقسيم كار  ايم، يك سويه بوده است. اين حركت آشكارا مرتبط است با تخصصي شدن روز حركت كرده
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تـر   تـر و مـدرن   ) در واقـع هـر چـه جوامـع پيچيـده     1990(نورث، ». تر پيوند دارد مع پيچيدهاي كه با جوا فزاينده
  .يابند گردند، نهادهاي رسمي به مرور اهميت روز افزوني نسبت به نهادهاي غير رسمي مي مي

وجـه بـه   توان با ت ساختاري براي ايران، اين ساختار را مي -با در نظر گرفتن آنچه گفته شد در يك تحليل نهادي
جايگاه دولت و بازار و نهادهاي رسمي حاكم بـر آن شناسـايي نمـود. جايگـاه دولـت در سـاختار اقتصـادي را        

هاي اقتصادي دولـت نسـبت    توان با معيارهايي چون حجم بودجه دولت به كل توليدات كشور، حجم فعاليت مي
خدمات مورد سنجش قرار داد. بازار نيـز   به توليد ناخالص داخلي دولت و ميزان دخالت دولت در بازار كاالها و

تـوان بـا تبعيـت از مكانيسـم      مانند دولت در اين ساختار از جايگاه ويژهاي برخوردار است. جايگاه بازار را مـي 
تـر از ايـن دو اسـت بسـتر نهـادي و نقـش        گذاري آن مشخص نمود. اما آنچه مهم عرضه و تقاضا و توان قيمت

نمايـد. قـانون اساسـي، قـوانين برنامـه و در       رين نقش را در اين عرصه ايفا مـي ت نهادهاي رسمي است كه كليدي
ها  نامه اي دارند و مصوبات هيات دولت، آيين مجموع قوانين مصوب مجلس در بين نهادهاي رسمي جايگاه ويژه

نهادهاي رسـمي   رو با توجه به اهميت ويژه گيرند. از اين هاي بعدي از نظر اهميت قرار مي ها در رده و بخش نامه
گيري بستر نهادي، در اين قسـمت بـراي اينكـه     و جايگاه خاص قوانين برنامه و قوانين مصوب مجلس در شكل
هـاي دولتـي    گـذاري و لغـو امتيـازات شـركت     موانع نهادي و ساختاري بر سر راه محدود كردن دولت در قيمت
  ها در اين حوزه بيان خواهد شد. شكالت آنبررسي گردد، ابتدا رويكرد اين قوانين بررسي و سپس موانع و م

  
  هاي توسعه كشور رويكرد برنامه 5-1-2

آيـد و جـزء مهتـرين     ب مـي هاي توسعه كشور جزء اسناد و قوانين باالدستي اقتصـاد بـه حسـا    از آنجا كه برنامه
هـاي   هدهـد تحليـل اجمـالي رويكـرد برنامـ      كه بستر نهادي و ساختار اقتصاد كشور را شـكل مـي   قواعدي است

 و ايجـاد نهادهـاي كارآمـد   اقتصاد رقابتي، بهبـود در توزيـع درآمـد ملـي     اي كشور در راستاي ايجاد يك  توسعه
هاي بعـدي در   تا بتوان در گام موانع نهادي و ساختاري كشور كند تواند در قدم اول كمك شاياني به شناسايي مي

ر خاص در راستاي رسيدن به همه اهداف قـانون  طو جهت رفع و يا اصالح ساختار اقتصادي كشور در كل و به 
قانون اساسي كه خود يكي از قوانين مهم كشور است، اقدامات اساسـي انجـام    44هاي كلي اصل  اجراي سياست

هـايي كـه در    داد. لذا در اين قسمت رويكرد كلي قوانين برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه تشريح شده و به گام
هاي دولتي برداشـته شـده اشـاره     گذاري دولتي و لغو امتيازات شركت دن به كاهش قيمتها جهت رسي اين برنامه
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خواهد شد تا با اين اقدام، بستر نهادي شكل گرفته در كشور در اين رابطـه تشـريح شـود و سـپس بـه موانـع و       
  مشكالتي كه در اين بستر وجود دارد اشاره خواهد شد.

  
  )1379-1383رويكرد برنامه سوم توسعه ( 5-1-3

برنامه سوم با نگرشي خاص به امر الزامات تحقق و توسعه ملي در سطوح فرابخشـي و بخشـي و بـا تاكيـد بـر      
آغاز شد. اين برنامه در كليت خـود اصـوالً يـك     1379اصالحات ساختاري و نهادي تنظيم و اجراي آن از سال 
ري آن شامل انجام اصالحات سـاختاري و  گي ترين جهت برنامه اصالح ساختار اقتصاد در سطح ملي بود، كه مهم

وري منـابع و تقويـت بخـش غيردولتـي      نهادي در بخش عمومي براي افزايش كارايي دولت، افزايش دادن بهـره 
هاي دولتي، انحصارات و تمركززدايي در اين برنامـه   شد. در اين زمينه چهار موضوع مهم نظام اداري، شركت مي

 برنامه سوم توسعه شامل موارد زير بود: اقتصادي هاي گيري ترين جهت كلي مهمطور  به .1مورد توجه قرار گرفت

  وري منابع ملي. اصالحات ساختاري و نهادي در بخش عمومي براي افزايش كارآيي دولت و باال بردن بهره -1
تـأمين  هاي مالي، پولي، ارزي، تجاري، اشتغال و توليـد بـه همـراه گسـترش نظـام       بازنگري و تنظيم سياست -2

  هاي حمايتي. اجتماعي با تأكيد بر هدفمندكردن سياست
  افزايش اشتغال مولد. -3
  گري دولت. سازي و كاهش تصدي خصوصي -4
  خام.  كاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از صدور نفت -5
  لغو انحصارات شامل انحصار توزيع قند و شكر و انحصار دخانيات. -6
  ي.ايجاد جهش در صادرات غيرنفت -7
  اي. حذف موانع غيرتعرفه -8
  گري.  هاي سياستگذاري از تصدي تفكيك حوزه -9

  استفاده مناسب از توان ساخت داخل و تقويت پيمانكاران و مشاوران داخلي.   -10
  پذير.   گذاري خطر هاي حامي سرمايه تشكيل نهاد -11
  ض.هاي مستقيم و چگونگي برقراري و وصول عوار اصالح قانون ماليات -12
  تمركززدايي از ساختار اداري و اقتصادي. -13

                                                            
  )، استراتژي توسعه صنعتي كشور، چاپ اول، انتشارات  دانشگاه صنعتي شريف1382.نيلي، مسعود و همكاران( 1
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و به پيروي از سياست هاي صندوق بين و بازارهاي آزاد  اقتصاد رقابتياقتصادي با رويكرد  توسعه برنامه سوم

از طريق حركت به سمت آزادسازي نظام اقتصادي و اصـالحات قـانوني و نهـادي و     المللي پول و بانك جهاني
. گري دولت تـدوين شـد   هاي مشاركت بخش خصوصي و كاهش تصدي لغو انحصارات براي فراهم شدن زمينه

قـانون  گذاري پرداخته است، اما در هيچ يك از مواد اين  ) اين قانون به مسئله قيمت47) و (46)، (32)، (5مواد (
  هاي دولتي بيان نشده است. به صراحت مطلبي در مورد لغو امتيازات شركت

 هـاي  هـا و شـركت   دسـتگاه ) اين قانون مقدار افزايش قيمت ساليانه كاالها و خدمات توليد شـده توسـط   5ماده (
التفـاوت را   دولت را مشخص نموده و بيان نموده اگر اين قيمت كمتر از قيمت تعيين شده باشد دولت بايد مابـه 

 2گذاري قند و شكر را كه از كاالهاي منتخب بودند مشخص كـرده اسـت.   ) نهاد مسئول قيمت32ماده ( 1بپردازد.
ايـن   قيمـت  مقـدار وزنـي و  ) تكليف ميزان يارانه اختصاص يافته به كاالهاي اساسي را روشن نموده و 46ماده (

كند تا قيمـت   ) اين قانون دولت را موظف مي47ايت ماده (در نه 3نمايد. كاالها را برابر با برنامه قبل مشخص مي
كه در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد داخلي آنهـا بـا هزينـه     نحوي تعيين كند اساسي را به كاالهايتضميني 

  4.خارج برابري كند خريد اين كاالها از
رويكرد برنامه سـوم توسـعه در مـورد    توان به اين نتيجه گرفت كه  اگر به محتواي تمامي اين مواد دقت شود مي 

ها را واقعي كند، اما در اين قـانون تـالش مـوثري در     گذاري اين بوده كه قيمت كاالها را مشخص و قيمت قيمت
گذاري شده توسط دولت وجود ندارد و تعـداد ايـن كاالهـا مشـخص      جهت محدود كردن تعداد كاالهاي قيمت

                                                            
افزايش  %) مجاز نيست و با ملحوظ داشتن10از ده درصد ( افزايش قيمت كاالها و خدمات توسط دستگاهها و شركتهاي دولتي ساليانه بيش -5ماده  1-

قانون  آنها حكم قانوني خاص در اين گذاري كاال و خدمات شركتهاي دولتي به استثناي آن دسته از اقالمي كه در مورد قيمت ها وري و كاهش هزينه بهره
 االضوابط اعالم شده از سوي هيأت وزيران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دليل فروش ك يا قوانين بودجه سنواتي وجود دارد، در چارچوب

التفاوت قيمت محاسبه شده و قيمت  تكليف كند، مابه خدمات هر يك از شركتهاي دولتي را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده به شرح فوق يا
  .گردد نفع پرداخت مي منابع دولت به شركت ذي شده از محل اعتبارات و تكليف

 و اصالحيه آن، 1353هاي كشور مصوب  شكر توليدي كارخانه قانون نحوه توزيع قند و شود بدون الزام به رعايت به دولت اجازه داده مي -32ماده  -2
 - استانداردهاي توليدي  كند، مقررات مربوط به هاي صنايع، بازرگاني و كشاورزي تصويب مي پيشنهاد وزارتخانه اي كه به نامه براساس آئين 

  .تعيين كند رافروش، توزيع و صادرات و واردات قند و شكر  گذاري، قيمت
پنير، دارو و شير خشك در برنامه سوم با حفظ  نباتي، قندو شكر، سياست پرداخت يارانه كاالهاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن - الف  - 46ماده  3-

تي به كاالهاي اساسي را براساس دولت موظف است يارانه پرداخ  .قيمت آن مطابق با برنامه دوم ادامه خواهد يافت از نظر تعداد، مقدار وزني و كاالبرگ
سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است  -ب  .دوم بصورت ريالي و ارزي در بودجه ساالنه منظور نمايد مقدار سرانه در برنامه

ارداتي كه داراي امتياز قابل توجه هستند، اقدام و التفاوت در مورد كاالهاي مابه بازرگاني پس از انجام محاسبات الزم نسبت به برقراري با اعالم وزارت
مأخوذه را براساس پيشنهاد  التفاوت %) وجوه مابه100تواند معادل صددرصد ( مي به حساب خزانه واريز نمايد. دولت التفاوت مأخوذه را نمايد و مابه

  .ي كه ضرورت استفاده از يارانه را دارند استفاده نمايدكاالها و يا خدمات يارانه وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد در نظام پرداخت
 دولت وظيفه دارد قيمت تضميني كاالهاي يابد و ادامه مي و هاي كشاورزي مانند كود، سم و بذر در طي سالهاي برنامه حفظ يارانه نهاده -47ماده  -4

  .خارج برابري كند داخلي آنها با هزينه خريد اين كاالها ازكه در پايان سال سوم برنامه، قيمت خريد  نحوي تعيين كند اساسي را به
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صورت ضمني با نزديك كردن قيمـت تعيينـي ايـن كاالهـا بـه قيمـت       شود. هرچند اين قانون سعي دارد به  نمي
  تر نمايد. واقعي، اثر دخالت دولت در اين عرصه را كم

 
  )1384-1388رويكرد برنامه چهارم توسعه ( 5-1-4

گيري كلي رشد مسـتمر و پرشـتاب    و با جهت 1404انداز كشور در افق  برنامه چهارم توسعه در قالب سند چشم
برنامه توسـعه پايـدار بـا رويكـرد     «ين شد. برنامه چهارم توسعه با توجه به موضوع اصلي آن به اقتصادي تدو

فرهنگـي، علمـي و   امـور   -1هاي كلي برنامه چهارم توسعه در چهـار حـوزه:    سياست نيز مشهور است.» جهاني

 -4امور مربوط به مناسبات سياسي و روابـط خـارجي و    -3 اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي امور -2 فناوري
به شرح زيـر  در حوزه اقتصاد امور اقتصادي تدوين و ابالغ شد. مضامين و محورهاي اصلي برنامه چهارم توسعه 

  است:
  بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي. -1
  تعامل فعال با اقتصاد جهاني. -2
  پذيري اقتصادي. رقابت -3
  ني بر دانايي.توسعه مبت -4
  اي. آمايش سرزمين و توازن منطقه -5
  .ارتقاي سالمت و بهبود كيفيت زندگي -6
  نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت. -7

گيري اصلي حاكم بر برنامه چهارم بر مبناي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني ترسيم شده بود و تمـام   جهت
هاي پيوستن به سازمان ياد  گاني كشور متأثر از فعل و انفعاالت و ضرورتهاي اقتصادي و تجاري و بازر سياست

هاي انرژي را به  هاي آن، برنامه چهارم تغيير حامل شده قرار داشت. براي رسيدن به اين هدف و آماده شدن زمينه
گمركـي،   هـاي ماليـاتي و   بهاي عمده فروشي خليج فارس با اعمال سياست پرداخت يارانه انرژي، لغـو معافيـت  

اي كشور،  هاي عظيم دولتي، اصالح مقررات پولي، مالي و بيمه سازي و واگذاري شركت تداوم سياست خصوصي
تـوان  «گسترش بازارهاي مالي و پولي كشور و تقويت و ارتقاي سطح فعاليت بخش خصوصي بـراي آنچـه كـه    

اقتصاد سياسي و پيامـدهاي اجتمـاعي و   شود، هدف قرار داده بود كه از حيث  عنوان مي» تعامل با اقتصاد جهاني
هـاي جبـران بـراي     هاي جدي مواجه شد. اتخاذ اين رويكرد و عدم توجه كافي بـه سياسـت   فرهنگي با مقاومت



٢١٠ 

 

هـاي   كاستن از فشارها و پيامدهاي منفي سياست آزادسازي اقتصادي و احتمال بـروز شـكاف طبقـاتي و چـالش    
رشد اقتصادي بهتر اسـت يـا عـدالت    «گيخت، تا معماي اقتصادي هاي جدي را بران كارگري، حساسيت و دغدغه

تكرار شده و اختالفات جدي پديد آيد. نمونه بارز چنين مشكالتي مقاومت در برابر طـرح اسـتراتژي   » اجتماعي
  توسعه صنعتي ايران بوده است.

سعه رويكرد اين قـانون را  ) قانون برنامه چهارم تو39ماده ( "ج"هاي گذشته بيان شد بند  گونه كه در بخش همان
كاالهـا و   دولتي بايد به گذاري قيمتكند كه  گذاري دولت مشخص نموده است. اين بند مطرح مي در مورد قيمت
كـاال يـا   ايـن  دولـت فـروش    و در صـورتي كـه   گردد مي محدود  انحصاري و كاالهاي اساسي ،خدمات عمومي

را  شـده  التفاوت قيمت تعيين شده و تكليـف  مابهبايد كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند،  به قيمتي  خدمات را
اي آورده شـده اسـت كـه     بپردازد. اما آنچه در مورد اين بند بايد به آن توجه شود اين است كه اين بند ذيل مـاده 

ن امر درجه اهميـت موضـوع   كند. اي بيان مي هاي اقتصادي تجديد ساختار و نوسازي بخشوظيفه دولت را براي 
دهد چون آن را در كنار موضوعات مهمي چون مسـئله   گذار را نشان مي گذاري در نظر قانون محدود كردن قيمت

انطباق نظامهـاي ارزيـابي   و مسئله پذيري  رقابت اصالح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت
اسـتانداردهاي ملـي و مشـاركت فعـال در تـدوين       سـطح  و ارتقـاي  المللـي، توسـعه   كيفيت با استانداردهاي بين

هـاي اقتصـادي را هـدف قـرار      آورده است كه مستقماً تجديد ساختار و نوسازي بخـش  المللي استانداردهاي بين
  1دهند. مي

                                                            
  :هاي ذيل را به عمل آورد اقدام برنامه چهارم  هاي اقتصادي، در دولت موظف است در جهت تجديد ساختار و نوسازي بخش  -39ماده  1
  داز طريق زير اصالح نمايرا  پذيري آنها رقابت اصالح ساختار و ساماندهي مناسب بنگاههاي اقتصادي و تقويت -الف 

ها و انجام  ها و زنجيره ها، خوشه هدفمند) توسعه شبكه كمكهاي اعطاي حمايت از ايجاد پيوند مناسب بين بنگاههاي كوچك، متوسط، بزرگ ( -1
مراكز اطالع رساني و  سعهو متوسط و تو تخصصي، تحقيق و توسعه و بازارياب در بنگاههاي كوچك -مهندسي  -فني  تقويت توان تمهيدات الزم براي

  .تجارت الكترونيك براي آنها
پذير و اصالح ساختار  آنها به بنگاههاي بزرگ و رقابت بلوغ و تبديل رفع مشكالت و موانع رشد و توسعه، بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به -2

  .قطبي كنوني
استانداردهاي ملي و مشاركت فعال در تدوين استانداردهاي  سطح ه و ارتقايالمللي، توسع انطباق نظامهاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين -ب
با استاندارد ملي اجباري توسط  غيرمنطبق المللي و ممنوعيت خريد كاالهاي انطباق محصوالت با استانداردهاي ملي و بين مستمر المللي، افزايش بين

  .اي هاي سرمايه دولتي و مجريان طرحهاي تملك دارائيغير مؤسسات عمومي ) اين قانون،160دستگاههاي مشمول ماده (
گردد. فهرست و ضوابط تعيين قيمت اينگونه كاالها و خدمات  مي محدود گذاري، به كاالها و خدمات عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي قيمت - ج

ريزي  سازمان مديريت و برنامه بازرگاني، كل از وزارتظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون با پيشنهاد كار گروهي متش اقتصادي، براساس قواعد
كمتر از  به قيمتي الذكر را گردد. چنانچه دولت به هر دليل فروش كاال يا خدمات فوق تعيين مي وزيران هيأت ربط و تصويب هاي ذي كشور و وزارتخانه

بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا  مي شده التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه
  .ربط به دولت تهاتر شود يا از محل بدهي دستگاه ذي و  پرداخت گردد
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جـدي   توان بيان داشت كه اين برنامه به شكل ) و رويكرد كلي برنامه توسعه چهارم مي39با توجه به مفاده مواد (
گذاري توسط دولت را در پيش گرفته تا بستر نهادي الزم براي ايـن امـر در اقتصـاد     رويكرد محدود كردن قيمت

) يـك مشـكل   39كشور فراهم آيد و به دنبال آن اقدامات قانوني و اجرايي الزم در اقتصاد انجام شود. اما مـاده ( 
اي به قيمت تمام شده كاالها و  در اين ماده اشاره طور كه در بخش سوم آمد آن اين است كه اساسي دارد و همان

گذاري شده نشده است و تنها قيمت تعيينـي و قيمـت تكليفـي مطـرح شـده اسـت. حـال آنكـه          خدمات قيمت
  شده يكي از اهداف اصلي اين برنامه بوده است. ريزي و عمل بر مبناي قيمت تمام برنامه

  
  )1394 -1390رويكرد برنامه پنجم توسعه ( 5-1-5

  برنامه پنجم توسعه با رعايت اصول زير تهيه و تدوين شده است:
  انداز بيست ساله در منطقه دستيابي به جايگاه ترسيم شده براي كشور در سند چشم -
  هاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري كامل سياست تحقق-
  فرهنگي، اجتماعي و اقتصاديايراني توسعه در ابعاد مختلف -توجه به خطوط راهنماي الگوي اسالمي -
عدالت اجتماعي، دفاع از حقوق و كرامت انساني، تامين اجتماعي، توزيع مناسب درآمد به دور از فقر، فساد و  -

  تبعيض
  هاي اقتصادي و اجتماعي جلب گسترده مشاركت مردم و مردمي كردن حوزه -
  ايجاد فضاي مناسب براي تحقق جهش بلند اقتصادي واجتماعي -
 هاي استمرار فعاليت .انداز و اهداف مورد نظر آن تهيه شده است هاي سند چشم امه پنجم توسعه در قالب الزامبرن

هاي بلند در مسير دستيابي بـه جايگـاه    افزاري و برداشتن گام انجام گرفته و در دست انجام، شكوفايي نهضت نرم
زدايـي،   ، مقـررات 44هاي كلي اصـل   جراي سياستاول علمي و فنĤوري در منطقه، اجراي كامل و كارآمد قانون ا

گيـري   هاي مختلف كه از چند سال پيش تـاكنون جهـت   رفع موانع و تشويق مردم به مشاركت گسترده در عرصه
در ايـن   بوده كه شاكله برنامـه را متـاثر كـرده اسـت.     اين برنامه هاي محوري موضوعاز اصلي دولت بوده است، 

ريزي به منظـور تحقـق    هاي گذشته، سعي شده است تا با نوآوري در برنامه دوره ت بهنسببا تغيير رويكرد  برنامه
اقـداماتي صـورت    ايراني-و توجه به ترسيم الگويي بومي و نقشه اسالمي پيشرفت و عدالتاي  دو شاخص پايه

و اجـراي  شناسـي علمـي، رونـد تهيـه، تصـويب       در فرآيند تهيه و تدوين اين برنامه، تالش شده با آسـيب  گيرد.
ساله پيشين و استفاده از تجـارب بـه دسـت آمـده در ايـن زمينـه، بـه ابعـاد و مالحظـاتي ماننـد            هاي پنج  برنامه
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پذيري و  هدفمندي، انسجام و هماهنگي دروني، انطباق با شرايط بومي، شفافيت، عملياتي بودن، اختصار، انعطاف
رده توجه شود تا سند برنامه از ضمانت اجرايي كـافي  اي جدي و گست ارائه راهكارهاي روشن و اجرايي به گونه

    برخوردار باشد.
سـازي و آزادسـازي دارد و    رغم برنامه چهارم توسعه تاكيد كمتري بر خصوصي شود كه اين برنامه به مالحظه مي

رفت ني و اسالمي پيشرفت سخن گفته است و راهكار علمي و اجرايي رسيدن به پيشبيشتر از تكيه بر الگوي ايرا
حال آنكه اين برنامه اولين برنامه پنج سـاله بعـد از تصـويب     توام با عدالت از طرف مجري تبيين و تشريح نشد.

است كه به تصويب رسيده و بايد تاكيد بيشتري بر مفاد اين برنامه داشته  44هاي كلي اصل  قانون اجراي سياست
گـذاري كـه از جملـه     امه نيز روي محدود كردن قيمـت گذاري اين برن گونه كه بيان شد در بعد قيمت باشد. همان

  ) است تاكيد ويژه دارد.44ترين الزامات قانون اجراي اصل ( مهم
گذاري پرداختـه اسـت. مـاده     ) قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع قيمت102) و صدر ماده (101ماده ( "د"بند 

تنظيم مناسب بـازار، افـزايش سـطح رقابـت، ارتقـاء      ر دهد تا به منظو ) اين قانون به دولت اين اجازه را مي101(
با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلـي اصـل    سازي فرآيند توزيع كاال و خدمات وري شبكه توزيع و شفاف بهره
گذاري را به كاالها و خدمات عمومي و انحصـاري و كاالهـاي اساسـي     ) قانون اساسي قيمت44و چهارم (  چهل
در راسـتاي اجـراي    كنـد  مـي وزارت بازرگاني مجاز ) اين قانون نيز 102د. ماده (دود نماياي و ضروري مح يارانه

گـذاري كاالهـا و    ) قانون اساسي، امور اجرائي تنظيم بازار اعم از قيمـت 44و چهارم ( سياستهاي كلي اصل چهل 
نند برنامه چهارم بستر نهـادي  بنابراين اين برنامه نيز ما 1د.گذار نمايوامردم نهاد  و خدمات را به تشكلهاي صنفي

گذاري دولتي فراهم آورده است كه اين به نوعي مقدمه كار محسوب مي شود و انتظار  يمتالزم را براي كاهش ق
  بر اين بود نظام اجرايي قانون مصوب را به طور كامل اجرايي و عملياتي مي كرد.

  
  هاي مختلف توسعه مقايسه رويكردهاي برنامه 5-1-6

توان بيان داشت كه برنامه سوم به امر الزامات تحقق و توسـعه   با مقايسه رويكرد سه برنامه اخير توسعه كشور مي
برنامـه چهـارم   ملي در سطوح فرابخشي و بخشي و با تاكيد بر اصالحات ساختاري و نهادي پرداخته است، امـا  

برنامه  شد، اينو پرشتاب اقتصادي تدوين  گيري كلي رشد مستمر انداز كشور با جهت توسعه در قالب سند چشم

                                                            
 ) قانون اساسي، امور اجرائي تنظيم بازار اعم از44و چهارم ( ـ وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل 102ماده 1

ها و تعاونيها و همچنين  گذاري كاالها و خدمات را به تشكلهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه سازي، توزيع، بازرسي و قيمت تأمين، ذخيره
  .كننده واگذار نمايد تشكلهاي مردم نهاد حمايت از مصرف
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الحاق ايران به سازمان تجارت جهـاني را در دسـتور كـار    و  مشهور »برنامه توسعه پايدار با رويكرد جهاني«به 

دستيابي به جايگاه اول و انداز تهيه  هاي سند چشم برنامه پنجم توسعه در قالب الزام، و از سوي ديگر داشته است
رفـع   و زدايي ، مقررات44هاي كلي اصل  در منطقه، اجراي كامل و كارآمد قانون اجراي سياستعلمي و فنĤوري 

بـوده كـه شـاكله     برنامه هاي محوري موضوعاز هاي مختلف  موانع و تشويق مردم به مشاركت گسترده در عرصه
. با مقايسه اين رويكردهـا  شود شناخته مي پيشرفت و عدالتو با عنوان برنامه اول دهه  برنامه را متاثر كرده است

توان به اين نتيجه رسيد كه هر يك از سه برنامه رويكردهاي مختلفي را اتخاذ نموده انـد. بـه عنـوان مثـال در      مي
بررسي شعار برنامه پنجم توسعه (پيشرفت و عدالت)، بايد سازو كار دقيق و روشن رسيدن به پيشرفت و عدالت 

رد رشد و پيشرفت اقتصادي و دستيابي همزمان به  پيشرفت و عدالت نياز بـه  تبيين مي شد، به اين معنا كه رويك
سياست هاي اقتصادي كامال دقيق و براساس مباني علمي دارد و تدوين كنندگان برنامه پـنجم توسـعه مشـخص    

فت نكرده اند كه سازوكار رسيدن به پيشرفت توام با عدالت چگونه قابل تحقق است.گروهي از انديشمندان پيشر
را مقدم بر عدالت، و گروهي ديگر عدالت را مقدم بر پيشرفت مي دانند. به نظر مي رسـد در طـي برنامـه پـنجم     
توسعه بيشتر توجه ها به سمت سياست هاي توزيعي بوده و دولت حتي به اجراي كامل شعار خـود نيـز پايبنـد    

  نبوده است.
ساسي و بنيادين ميان صاحب نظران و برنامـه ريـزان   به طور كلي در سال هاي اخير گاه شاهد اختالف نظرهاي ا

در تعيين پاردايم برنامه هاي توسعه بوده ايم. به نحوي كه به عنوان مثال اين اخـتالف نظرهـا در برنامـه چهـارم     
اصالحات مانع از توسعه، منجر به جمع آوري و امحاي برخي از كتب مباني نظري برنامه چهارم شد و حتي اين 

معطوف به مباني و پاردايم هاي اين برنامه) نگرديد. اين تجربه نشان داد چنانچه اجماع كلـي در  يد (انتقادات شد
اصول و پارادايم هاي برنامه هاي توسعه در بين برنامه ريزان و مجريان از يك سـو و صـاحب نظـران و بخـش     

چنـدان خـوش بـين     خصوصي و تشكل ها از سوي ديگر حاصل نشود، نمي توان به پذيرش و اجراي برنامه ها
بود. در كنار پارادايم هاي اقتصادي برخاسته از مكاتب مختلف علمي، بخش ديگري نيـز معطـوف بـه الگوهـاي     
ارزشي حاكم بر جامعه مي باشد. در همين راستا مفهومي تحـت عنـوان بحـران مشـروعيت در جامعـه شناسـي       

مه ريـزي بـراي توسـعه و اجـراي آن در     توسعه مطرح گشته است. در چارچوب اين بحث گفته مي شود كه برنا
خال صورت نمي گيرد. هر دو اينها در محيط هاي اجتماعي و فرهنگي معين اتفاق مي افتد. بنابراين برنامه هـاي  
توسعه، به شدت از پديده اي به نام تعارض ارزش ها مي بايست برحذر باشند. يعني ارزش هايي كه برنامه هاي 

دقيقا با ارزش هاي متعالي حاكم بر جامعه هم سو باشند و اگر غير از اين باشـد، نـه    توسعه ترويج مي كنند، بايد
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تنها آن برنامه توسعه نمي تواند مشاركت مردم را جلب كند، بلكه ممكن است مقاومت هاي شديدي را هـم بـر   
رنامه اول تـا سـوم و   در طي سالهاي اخير ارقام عملكرد بودجه از پيش بيني برنامه هاي توسعه ( شامل ب 1انگيزد.

سال اول برنامه چهارم) همواره انحراف داشته است. اختالف فاحش بين ارقام عملكـرد بودجـه دولـت از ارقـام     
پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه، نشانه اي از عدم وجود ارتباط منسـجم و يكپارچـه بـين برنامـه ريـزي و      

   2.بودجه ريزي است
دار بين برنامه ريزي توسعه اي و عدم توجه به ساختار و ظرفيـت هـاي اقتصـادي    فقدان ارتباط منسجم و معنا  

كشور از معضالتي است كه مانع از رسيدن به اهداف كمي و كيفـي اقتصـادي از پـيش تعيـين شـده در كشـور       
  شود. مي

هاي توسعه اي  هدف از ارائه رويكرد اجمالي برنامه هاي توسعه اي كشور، اين بود كه نشان دهد برنامهبنابراين 
كشور به چه سمت و سويي و با چه ديدگاههايي بوده است. تعيين اينكه برنامه هاي توسـعه اي كشـور بـا چـه     
چارچوب و طرحي تهيه و تدوين شده اند مي تواند حداقل در تدوين برنامه هاي توسعه بعدي راهگشا باشـد و  

عمليـاتي كـردن    مهيا شود.ختار اقتصادي منسجم با اصالح نظام برنامه ريزي دركشور امكان شكل گيري يك سا
در كشور با فراهم ساختن يك ساختار اقتصادي بـا ثبـات بـه فعـاالن      يك برنامه توسعه اي و ساير قوانين مكمل

حوزه اقتصادي اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني فرصت مي دهد يك نقشه راه براي تدوين اسـتراتژي توسـعه   
  اقتصاد ملي هر چه بهتر ايفا كنند. و ارزش آفريني براي خود را در شكوفايياي خود داشته باشند و نقش 

  
  عملكرد كلي برنامه چهارم توسعه  5-1-7

هاي اداري كشور در تحقق مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،  در اين بخش به طور نمونه عملكرد دستگاه
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و همچنين عملكرد برخي از مفاد قانون برنامـه چهـارم توسـه (بنـد     

هسـتند   44اي سياسـت هـاي كلـي اصـل     ) قانون اجر90) موضوع قيمت گذاري ) كه مشابه ماده (39ماده (» ج«
مورد بررسي قرار مي گيرد تا مشخص شود روند اجراي اين برنامه ها به چه نحـوي بـوده و چـه مشـكالتي در     
خصوص اجراي اين برنامه وجود داشته است؟ و اينكه آيا مي تـوان مشـكالت موجـود در اجـراي مفـاد قـانون       

                                                            
، دفتر  "مه پنچم توسعه، آسيب شناسي برنامه هاي توسعه در ايران درباره برنا ".گزارش هاي كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي، 1

  1388، خرداد ماه 9707مطالعات برنامه و بودجه، شماره مسلسل 
، دفتر مطاالعات برنامه "انحراف بودجه از برنامه هاي توسعه، داليل و راهكارها ". گزارش هاي كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي 2

  1386، ارديبهشت ماه 8331شماره مسلسل  و بودجه،
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 44وسعه اي كشور و همچنين قانون اجراي سياست هاي كلي اصل برنامه چهارم توسعه را به ساير برنامه هاي ت
  قانون اساسي حداقل، به طور نسبي تعميم داد؟

هاي بعد، اسـاس   به اجرا در آمد و مواردي از آن طي سال 1388تا  1384هاي  قانون برنامه چهارم توسعه در سال
 34مـاده،   161فصل مشتمل بر  15ر، داراي و مبناي اقدامات اجرايي و سازندگي كشور قرار گرفت. قانون مذكو

مـورد،   112جدول مربوط به شاخص ها مي باشد. بخشي از مواد مندرج در ايـن قـانون مشـتمل بـر      9تبصره و 
 159مربوط به تهيه، تدوين وتصويب لوايح، آيين نامه ها، اساسنامه و دستور العمل ها مي باشـد كـه طبـق مـاده     

، كليه آيين نامـه هـا و دسـتور العمـل هـاي      1384اكثر تا پايان نيمه اول سال همين قانون، دولت مكلف شد حد
  اجرايي مذكور را تهيه و به تصويب برساند.

بخش اعظمي از مفاد مندرج در اين قانون را عمليات اجرايي و شاخص هاي كمي و كيفـي تشـكيل مـي دهـد.     
مواردي نيز مقيد به پايـان برنامـه چهـارم توسـعه     برخي از آن مواد مقيد به مهلت زماني از يك تا سه ساله و در 

  .1شده بود
  
  عملكرد برخي از دستگاههاي دولتي در خصوص مفاد قانون برنامه چهارم توسعه  5-1-7-1

جدول زير عملكرد برخي از دستگاههاي اداري در خصوص تحقق مفاد قانوني برنامه چهارم توسـعه كـه مشـابه    
قانون اساسي و در ارتباط با قيمت گذاري و لغو يا تعميم  44هاي كلي اصل  برخي از مواد قانون اجراي سياست

  امتيازات شركتهاي دولتي است را نشان مي دهد.
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 "گزارش عملكرد دستگاههاي اداري كشور در تحقق مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي ". ، سازمان بازرسي كل كشور،  1

   1388مهرماه سال 
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در خصوص مفاد قانون برنامه چهارم توسعه درحوزه اداره كل نظـارت و  دستگاه دولتي  عملكرد برخي از -17 جدول

  صنايع و معادن و امور بازرگانيبازرسي در امور 

  رديف
ــاده  مــ
  قانوني

  عملكرد  دستگاه مربوطه  موضوع

در چــارچوب سياســت هــاي كلــي برنامــه چهــارم  )6( 1
توسعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري     

 44اسالمي ايران از جمله مواد مشمول صدر اصـل  
قانون اساسي جمهوري اسـالمي ايـران، بـه منظـور     

خصوصـي سـازي و توانمنـد سـازي     تداوم برنامـه  
بخش غير دولتي در توسعه كشور به دولـت اجـازه   
داده مي شود: از همه روشهاي امكان پـذير، اعـم از   
مقررات زدايي، واگـذاري مـديريت( نظيـر اجـاره،     
پيمانكاري عمومي و پيمان مـديريت) و مالكيـت (   
نظير اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يـا بخشـي   

ري اموال) تجزيه به منظور واگذاري، از سهام، واگذا
 انحالل  و ادغام شركت ها استفاده مي شود.

وزارت صــنايع 
  و معادن

ها در چارچوب مقررات خصوصي سازي و  سهام كليه شركت
  از طريق سازمان خصوص سازي به مردم واگذاري مي شود

به منظور ساماندهي و استفاده مطلـوب از امكانـات    )7( 2
و افزايش بازدهي و بهـره وري   شركت هاي دولتي

و اداره مطلوب شـركتهايي كـه ضـروري اسـت در     
بخش دولتي باقي بمانند ونيـز فـراهم كـردن زمينـه     
واگذاري شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخـش  
دولتي غير ضروري است به بخش غيـر دولتـي، بـه    
دولت اجازه داده مـي شـود نسـبت بـه واگـذاري،      

يد سازمان شركت هاي دولتي، انحالل، ادغام و تجد
اصالح و تصويب اساسـنامه شـركت هـا، تصـويب     

  آيين نامه هاي مالي و معامالتي،...

وزارت صــنايع 
  و معادن

ميليـون سـهم بـه ارزش     7619,8جمعـا مبلـغ    1386در سال 
سهم ميليـارد ريـال از سـهام شـركت هـاي تحـت        33681,9

  پوشش وزارت متبوع واگذار گرديده است.
  مان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران:ساز -الف

ميليـون   7060مجموعـا   86واگذاري سهام سـازمان در سـال   
ميليارد ريال درچـارچوب مقـررات    32852,7سهم به ارزش  

  خصوصي سازي و سهام عدالت بوده است.
  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران:  -ب

 829,2ارزش  ميليون سـهم بـه   559,8مجموعا  1386در سال 
ميليارد ريال  از سهام شركت هـاي تحـت پوشـش از طريـق     
مزايده و بورس واگذار گرديده است. الزم به ذكر اسـت كليـه   
شركت هاي مذكور از طريق سازمان خصوصي سازي واگـذر  
گرديده است و هيچگونـه واگـذاري از طريـق سـهام عـدالت      

  صورت نگرفته است.
3 )39 (

بنـــــد 
 (ج)

ــد ســاختار و نوســازي بخشــهاي   در جهــت تجدي
اقتصادي، قيمت گذاري كاالها و خدمات عمومي و 
ــاي اساســي محــدود ميگــردد.   انحصــاري و كااله

وزارت صــنايع 
  و معادن

شـده طـي سـال گذشـته در مـورد      پيرو پيگيري هـاي انجـام   
درخواست حذف اقالم پتروشيمي از شمول فهرست كاالهـاي  

سـهميه بنـدي محصـوالت     1/3/1386مشمول قيمت گـذاري  
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  رديف
ــاده  مــ
  قانوني

  عملكرد  دستگاه مربوطه  موضوع

فهرست و ضوابط  تعيين قيمت اينگونـه كاالهـا  و   
مـاه پـس    6خدمات براساس قواعد اقتصادي ظرف 

  از تصويب ...

ــه حــذف و قيمــت محصــوالت    ــا قيمــت ياران پتروشــيمي ب
پتروشيمي آزاد شود كه اين موضوع عمال با نخسـتين عرضـه   

 28/11/86محصوالت پتروشيمي از طريـق بـورس در تـاريخ    
عملي گرديد. ضمنا مباشرت پرداخت يارانه پودر شـوينده در  

 1530بعهـده وزارت متبـوع بـوده كـه تـاكنون مبلـغ        86سال 
ميليارد ريال تخصيصي بصورت علي الحساب به كارخانجات 

 ذيربط پرداخت شده است.

فهرست كاالهاي مشمول قيمت گذاري تدوين و پس از طرح 
ـ   ازار توسـط وزارت بازرگـاني   در دبير خانه كمسيون تنظـيم ب

جهت تصويب به هيـات وزيـران ارسـال شـده اسـت. لـيكن       
سال از زمان ارسـال هنـوز تصـويب نشـده      3عليرغم گذشت 

 است.

نحوه قيمت گذاري كاال و خدمات موضوع اين بند قانوني نيز 
بررسي و تهيه و تنظيم شده و جهت تصويب توسـط سـازمان   

كنندگان به مراجع ذيـربط  حمايت از مصرف كنندگان و توليد 
  ارسال شده است.

4 )41 (
  بند (ه)

تهيه اليحه تسهيل رقابت و كنتـرل و جلـوگيري از   
شكل گيـري انحصـارات در سـال نخسـت برنامـه      
چهارم توسعه و به تصويب مجلس شوراي اسالمي 

  رساند

وزارت 
  بازرگاني

  در دفتر شركت ها و خصوصي سازي بررسي شده است.
  )16/4/1386مورخ  800/40036( نامه شماره 

ممنوع بودن هر گونه تخفيف، ترجيح و يا معافيـت   )4( 5
  در حقوق وردي عالوه بر ممنوعيت هاي موجود

) قانون بودجه و اصالحيه آن، به جز 1براساس بند (ي) ماده ( 
معافيت قانوني مذكور در بند فوق همه معافيت ها حذف شده 

  است.
اي واردات مـتخص كشـورهاي   تخفيفات و ترجيحات تعرفه 

  دوست و همسايه و توزيع عادالنه درامد گمركات مي باشد.
6 )39 (

بنـــــد 
  (ج)

محدويت قيمـت گـذاري بـه كاالهـا و خـدمات       -
  عمومي و انحصاري و كاالهاي اساسي ...

  

وزارت 
  بازرگاني

فهرست كاالهاي مشمول در جلسات ستاد بررسي و كنتـرل   -
در ستاد در طـي نامـه هـاي     قيمت مطرح و تصميمات متخذه

 18/1/85مــورخ  420/1و  12/9/84مــورخ  14118/1شــماره 
ابالغ گرديد، مصوبات فوق طي نامه اي جهت مشـاور رئـيس   
جمهور و دبير هيات دولت به منظور طرح در هيـات وزيـران   

 ارسال شده است.

در خصوص اصالح ضـوابط قيمـت گـذاري بـا توجـه بـه        -
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  رديف
ــاده  مــ
  قانوني

  عملكرد  دستگاه مربوطه  موضوع

سـتاد بررسـي و كنتـرل     18/1/85مورخ  519/1مصوبه شماره 
قيمت از اعضاي ستاد و وزاتخانـه هـاي ذيـربط در خواسـت     
گرديد پيشنهاد خود را اعالم نمايند و دريافت نظـرات، جمـع   
بندي نظرات در دست تهيه و طرح در جلسات ستاد مي باشد.

ه ريزي و تمهيد مقدمات الزم براي ارائه تسهالت الزم برنام -
به بخش خصوصي به منظور توسعه فروشگاههاي زنجيـره اي  

 و شركتهاي پخش

 p.o.sطراحي و تدوين پروژه صندوق هاي مكانيزه فروش( -
( 

تدوين و ابالغ آيين نامـه فعاليـت فروشـگاههاي بـزرگ  و      -
 م صنفي) قانون نظا86زنجيره اي در اجراي ماده (

  اي كانون فروشگاههاي برزگ و زنجيره تصويب اساسنامه - 
 ماخذ: گزارش سازمان بازرسي كل كشور در خصوص تحقق مفاد قانون برنامه چهارم توسعه

  
  طي پنج سال برنامه چهارم توسعه در بخش صنعت و معدن مواد قانونيعملكرد  18 جدول

قـانوني  شماره ماده   رديف
  مرتبط با دستگاه

ــاده  ــوع مــ موضــ
  قانوني

  عملكرد( اهم تمهيدات صورت گرفته )

ــاده ( 1 ــد 39م ) بن
  (ج)

 قيمت گذاري
  كاالها و خدمات
  براساس قواعد

  اقتصادي

  قيمت انواع خودرو طبق  ضوابط كميته خودرو نظارت مي گردد -1388سال 
ح در دبير خانه كمسيون تنظيم بـازار فهرست كاالهاي مشمول قيمت گذاري تدوين و پس از طر  -

جهت تصويب به هيات محترم وزيران ارسال شده است. نحـوه قيمـت گـذاري كاالهـا و خـدمات      
  موضوع اين بند نيز بررسي شده و جهت تصويب به مراجع ذيربط ارسال شده است.

ر خانـه  فهرست كاالهاي اساسي مشمول قيمت گزاري تدوين و پس از طرح در دبيـ   -1387سال  -
  كمسيون تنظيم بازار جهت تصويب به هيات وزيران ارسال شده است.

نحوه قيمت گذاري كاال و خدمات موضوع اين بند قانون نيز بررسي و تهيه و تنظيم شده و جهـت  -
  تصويب به مراجع ذيربط ارسال شده است.

  قيمت انواع خودرو طبق ضوابط كميته نظارت مي گردد.-
شـده طـي سـال گذشـته در مـورد درخواسـت حـذف اقـالم          هاي انجـام  پيگيريپيرو  -1386سال -

بنـدي محصـوالت    سـهميه  1/3/1386گـذاري   ز شمول فهرست كاالهاي مشمول قيمـت پتروشيمي ا
پتروشيمي با قيمت يارانه حذف و قيمت محصوالت پتروشيمي آزاد شود كه اين موضـوع عمـال بـا    

ـ  عملـي گرديـد. ضـمنا     28/11/86ورس در تـاريخ  نخستين عرضه محصوالت پتروشيمي از طريق ب
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قـانوني  شماره ماده   رديف
  مرتبط با دستگاه

ــاده  ــوع مــ موضــ
  قانوني

  عملكرد( اهم تمهيدات صورت گرفته )

ــودر شــوينده در ســال    ــه پ ــده  86مباشــرت پرداخــت ياران ــاكنون  بعه ــه ت ــوده ك ــوع ب وزارت متب
 است. شده لحساب به كارخانجات ذيربط پرداختتخصيصي بصورت علي ا ميلياردريال1530مبلغ

كمسـيون تنظـيم بـازار     فهرست كاالهاي مشمول قيمت گذاري تدوين و پس از طرح در دبير خانه-
 3توسط وزارت بازرگاني جهت تصويب به هيات وزيران ارسال شده است. ليكن عليـرغم گذشـت   

 سال از زمان ارسال هنوز تصويب نشده است.

نيـز بررسـي و تهيـه و تنظـيم شـده و جهـت         قانوني بند  و خدمات موضوع اين گذاري كاال نحوه قيمت-
  ارسال شده است.  ذيربط  مراجع و توليدكنندگان به كنندگان رفحمايت از مص توسط سازمان  تصويب

در ارتباط با اين بند، انواع تراكتور و كمباين مشمول قيمت گذاري بوده كه براسـاس   – 1385سال -
گزارشهاي دريافتي در مورد قيمت هاي تمام شده و محاسـبه مابـه التفـاوت آن تـا قيمـت تكميلـي       

به شركتهاي توليد كننده انجام گرفته است .پيرو پيگيري هاي انجام اقدامات الزم جهت تخصيص آن 
شده طي سال گذشته در مورد درخواست حذف اقالم پتروشيمي از شمول فهرست كاالهاي مشمول 

، مصـوب گرديـد از ابتـداي    1386قانون بودجـه سـال    11قيمت گذاري، نهايتا وفق بند (ح) تبصره 
وشيمي با قيمت يارانه حذف و قيمت محصوالت پتروشـيمي  سهميه بندي محصوالت پتر 1/3/1386

آزاد شود. در مورد ضوابط تعيين قيمت گذاري كاالها و خدمات مشمول نيز، اعالم نظر دفتر صـنايع  
غير فلزي در مورد ضوابط پيشنهادي كميته سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كننـدگان بـه   

  عكس گرديد.دفتر امور اقتصادي  وزارت متبوع من
نظارت اين وزارت در مورد دامنه شمول كاالها به سازمان حمايت از مصرف كنندگان  -1384سال -

  و توليد كنندگان ارسال گرديد.
د ج مـاده قـانوني مـذكورمورد    فهرست كاالهاي مشمول بنـ ها، قيمت در جلسه ستاد بررسي وكنترل-

  هاي مربوط منجمله اين وزارت ارسال گرديد.دستگاه به بازرگاني وزيرمحترم نامه وطي گيري تصميم
ــاده ( 2 ــد 39م ) بن

  (ج)
ــذاري   ــت گـ قيمـ
كاالهــا و خــدمات 
براســـاس قواعـــد 

  اقتصادي

  بررسي فهرست كاالهاي مشمول و ابالغ تصميمات متخذه  – 1384سال   -
  بررسي و اصالح ضوابط قيمت گذاري   -1384سال   -
  قلم 132به  1384قلم در سال  256شده از  كاهش تعداد اقالم قيمت گذاري -1385سال  -
  اجراي پژوه كنترل قيمت و اعمال نظارت بر ضريب سود بخشي خرده فروشي -
  قلم 21قلم به  35و كاهش از  گذاري ي ساليانه در گروههاي مشمول قيمتبازنگر -1385سال  -
  خروج سيمان از سبد حمايتي و تشكيل كار گروه در اين خصوص  -1386 -
  خارج نمودن سبد حمايتي كاغذ از فهرست كاالهاي مشمول قيمت گذاري   -
ازجمله بـاطري اسـتارتر خـودرو از    نمودن برخـي كاالهـاي حسـاس و ضـروري(    خارج  -1386 -

  فهرست بند (ج)  ماده فوق)
  توليدي و وارداتي هاي شركت و طيور به هاي دام و واكسن ها مكمل داروها، گذاري قيمت واگذاري -
  ، گذرنامه و عوارض10هاي كودك، خدمات پليس+ گذاري مهد ود نمود ضوابط قيمتمحد-1387 -
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قـانوني  شماره ماده   رديف
  مرتبط با دستگاه

ــاده  ــوع مــ موضــ
  قانوني

  عملكرد( اهم تمهيدات صورت گرفته )

هاي توليد كننده و  اي وارداتي و توليد داخل به شركتگذاري كااله انعكاس ضوابط قيمت -1387 -
 پزشكي وارد كننده محصوالت شوينده و

ممنوعيت تخفيف،  )4( 3
  ترجيح و يا 

  معافيت

، حذف همه معافيت ها به جـز  1385) قانون برنامه و بودجه سال 1د (ي) ماده (براساس بن -1385-
  معافيت قانوني مذكور

ارائه تخفيفات و ترجيحات موجود در واردات تنها مربوط به موافقت نامه هاي ترجيحات  -1386 -
  تعرفه اي و تخفيفات ارائه شده به برخي گمركات با تراكم كاري كم

  و نظارت بر عملكرد برنامه چهارم توسعه 1388برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، گزارش اقتصادي سال ماخذ: معاونت 

  

با مواد قانوني  مشابهمشاهده مي شود در خصوص مواد برنامه چهارم توسعه كه  2همانطور كه در جدول شماره 

) مي باشـند، اقـداماتي انجـام     44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 90) و (8قانون اساسي ( ماده ( 44اصل 
در ادامـه بـه داليـل عـدم      ، اما به نظر مي رسد اقدامات انجام شده مستمر، فراگير و منظم نبوده است.شده است

شود چه مشكالتي باعث عدم تحقق اين برنامه شده اسـت.  تحقق كامل اين قوانين اشاره خواهد شد تا مشخص 
الزم به ذكر است كه شناسايي مشكالت برنامه چهارم توسعه مي توانـد يـك چـارچوب مشـخص بـراي موانـع       

  موجود در اجراي ساير برنامه هاي توسعه اي و اسناد باال دستي كشور باشد.
  
  موانع تحقق كامل قانون برنامه چهارم توسعه 2- 5-1-7

بررسي اينكه قانون برنامه چهارم توسعه تا چه حد اجرايي و عملياتي شده است مي تواند يك چارچوب مناسب 
در اختيـار   44براي شناسايي موانع و مشكالت ساير برنامه ها و از جمله قانون اجراي سياست هاي كلـي اصـل   

اي كشـور نيـز بـا مشـكالت كـم و بـيش       قرار دهد و مي توان انتظار داشت كه سايرقوانين و برنامه هاي توسعه 
  مشابهي مواجه بوده و هستند.

) تكليف مقرر درقانون برنامه چهارم توسعه، تعداد دويست و پنجاه و نـه  736از مجموع هفتصد و سي و شش( 
درصد از مجموع تكاليف را شامل مي شود.  35) مورد، تحقق هفتاد و پنج درصد تا صد درصدي داشته كه 259(

درصد از  16) مورد، تحقق پنجاه تا هفتاد و پنج درصدي را در برگرفته كه 116عداد يكصد و شانزده (همچنين ت
 20) مورد تحقق بيست و پـنج تـا پنجـاه درصـدي يعنـي      147تكاليف مي باشد. يكصد و جهل و هفت مورد ( 

) مـورد شـامل تحقـق    115(درصد از تكاليف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه را در برداشته، همچنين تعـداد  
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) مورد فاقـد هـر گونـه پاسـخ     99درصد از تكاليف مي باشد و تعداد ( 16صفر تا بيست و پنج درصدي بوده كه 
درصد از  29) مورد يعني 214درصد است واين دو مورد اخير در مجموع دويست و چهارده ( 13بوده كه شامل 

  كل برنامه چهارم توسعه را شامل مي شود.
مي باشد. بر اين اساس، داوري  1387است نتايج حاصله، به استناد گزارش هاي دريافتي تا پايان سال  شايان ذكر

  و قضاوت در خصوص آن دسته از تكاليف كه موعد آنها تا پايان برنامه چهارم توسعه است را شامل نمي شود.
ي عدم تحقق مفاد برنامه چهـارم  بر اين اساس، تجزيه و تحليل ها و آسيب شناسي انجام شده در مورد علل اصل

  توسعه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
 اهتمام ناكافي مديريت كالن و عدم برخورد با موارد انحراف از برنامه هاي مصوب 

  طراحي اهداف، مواد قانوني و راهكارهاي برنامه، بدون توجه به شرايط، منابع موجود و توان دستگاهها 

 اي بخشي با نگرش هاي متفاوت در طول مراحـل تهيـه، تنظـيم، تصـويب و     تغييرات مكرر مديريت ه
 اجراي برنامه ها

 وجود قوانين بازدارنده وعدم اجراي كامل برخي از قوانين 

 بي توجهي به ساز وكارهاي نظارت و كنترل 

    عدم نگرش برنامه اي و عملياتي دستگاههاي اجرائي در مراحل تدوين و اولويت بندي اهـداف جزئـي
 برنامه هاي ساالنهو 

         توجه ناكافي به ابزارهاي قانوني پيش بيني شده درخصـوص نظـارت برنامـه بـه رغـم تصـويب نظـام
 هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه توسعه

   فقدان ساز و كار معين براي تخصيص اعتبارات دستگاههاي اجرائي، مناسب با تحقق اهداف، تكـاليف
 و برنامه ها

 و اطالعات الزم ( بانك اطالعات ) براي ارزيابي ميزان تحقق برنامه نبود ساز و كار شفاف 

   تغيير تشكيالت و ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي بدون توجه به ماموريت ها و وظايف تعيـين
  شده در برنامه چهارم توسعه از جمله نبود ساختارهاي الزم جهت اجراي اسناد فرابخشي

برخي از آسيب هايي كه بيان شد، به عنوان نمونه: عدم نظارت و كنترل و عـدم ارزيـابي عملكـرد بـه هنگـام در      
سطح كالن، بي توجهي و عدم اقدام موثر در خصوص آسيب شناسي هايي كه بعضا انجام مي پذيرد، عدم وجود 

ها و اعتبارات، عدم توجه به الزامات  ضمانت اجرايي بر انجام تكاليف و تحقق اهداف برنامه، عدم تناسب برنامه
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بين المللي، بي توجهي بـه الزامـات تـدوين برنامـه هـاي توسـعه، سـاختار نيـروي انسـاني و بودجـه در نظـام            
ريزي، از جمله مواردي هستند كه در عدم تحقق برنامه هاي اول، دوم و سوم نيز نقش داشته اند. براي رفع  برنامه

  1.اي تقنيني، اجرايي و نظارتي توجه ويژه، الزامي به نظر مي رسداين قبيل كاستي ها و ضعف ه
بدون شك داليل عدم تحقق مفاد قوانين برنامه و آسيب شناسي دقيق اين برنامه ها در تدوين منطقي، كاربردي و 

ه در اين الزم به ذكر است ك قابل حصول ساير برنامه ها واسناد باال دستي كشور مي تواند مفيد فايده واقع بشود.
 مـرتبط بـا   قسمت موانع تحقق برنامه چهارم توسعه به طور كلي بررسي شد تا مشخص شود اصوال آيـا مباحـث  

قيمت گذاري به طور ناقص اجرايي شده است يا اينكه در ساير بخشها نيز كاسـتي هـايي وجـود دارد. بنـابراين     
در جـداول   جزئيـات اقـدامات انجـام شـده    ترسيم اين فضاي كلي در رابطه با مباحث قيمت گذاري بعد از ذكر 

  موثر باشد. پيشبرد اهداف گزارش مي تواند در صفحات قبل
  

  نتيجه گيري
در تحليل عملكرد برنامه چهارم توسعه و تحقق اهداف اين برنامه، مالحظه شد كـه ايـن برنامـه نيـز مثـل سـاير       
برنامه هاي توسعه اي و قوانين مصوب به طور كامل تحقق نيافته است. مشكالتي در اجراي برنامه چهارم توسعه 

بانـك اطالعـات) بـراي ارزيـابي ميـزان      ( نبود ساز و كار شفاف اطالعاتي، نداشتن ضمانت اجرايياز جملـه،  

، توجـه ناكـافي بـه ابزارهـاي قـانوني      عدم اجراي كامل برخي از قوانينتحقق برنامه، وجود قوانين بازدارنده و 

پيش بيني شده در خصوص نظارت برنامه به رغم تصويب نظام هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه، و... وجـود  
ي اول، دوم و سوم و به نظر مي رسد در برنامه پنجم و قانون اجراي سياسـت  داشت. اين مشكالت در برنامه ها

) قانو مذكور با توجـه بـه اطالعـات محـدود اخـذ و      90) و (8قانون اساسي و به ويژه مواد ( 44هاي كلي اصل 
  استنباط شده وجود دارد.

رچند اقداماتي انجام شـده، امـا   ) ه39به عنوان مثال در برنامه چهارم مشاهده شد كه در خصوص بند (ج) ماده (
ارزيابي هاي كلي نشان مي دهد كه اين اقدامات كافي نبوده و فاقد يك انسجام عملياتي در اجرا بوده است. لـذا  

توسعه تا حدودي در برنامه هاي قبلي و تا حد زيـادي   به نظر مي رسد مشكالت موجود در اجراي برنامه چهارم
باعـث آشـفتگي در    ي و عدم پيگيري يـك رويـه ثابـت و معنـا دار    يك ناهماهنگ با ايجاددر برنامه پنجم توسعه 

                                                            
 "مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي گزارش عملكرد دستگاههاي اداري كشور در تحقق ". سازمان بازرسي كل كشور،  1

  1388مهرماه سال 
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لـذا مـي تـوان     ها شده است و عمال رقابت پذيري در اقتصاد ملي بهبود قابل تـوجهي نيافـت.   اجراي اين برنامه
در روند مشابهي را در خصوص مشكالت موجود در تحقق كامل برنامه چهارم توسعه را، البته با انـدكي تفـاوت   

  ) اين قانون متصور شد.90) و (8و به ويژه مواد ( 44مور قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
 

  

  موانع قانوني 5-2
طور كامل بايد الزامات گوناگوني فـراهم آيـد. الزامـات قـانوني      بيان شد كه براي به ثمر نشستن يك سياست به 

نشود خود مانعي در جهت به مقصود نرسيدن سياسـت  باشد كه اگر در آن شرايطي رعايت  يكي از اين موارد مي
  خواهد بود. بنابراين در اين بخش از گزارش به اين موانع پرداخته خواهد شد.

بدون ترديد، اصل حاكميت قانون سنگ زيرين روابط بين دولت و شهروندان به شمار مي آيد، بـه گونـه اي كـه    
قانون اساسي گرايي، قانونيت، صـالحيت، عـدالت طبيعـي،    اين اصل الهام بخش مفاهيم و اصول ديگري از قبيل 

عدالت رويه اي، مسوليت، پاسخگويي، كنترل قضايي، تفكيك قوا و ديگر اصول و مفاهيم مرتبط اسـت. امـروزه   
حاكميت قانون يكي از موضوعاتي است كه بيشترين توجه انديشمندان زمينه هاي مختلف را به خود جلب كرده 

دعا به ادعايي قابل قبول تبديل شده است كه تا وقتي حاكميت قـانون در يـك كشـور برقـرار     است. امروزه اين ا
نشده و مورد شناسايي و احترام زمامداران قرار نگرفته است، آن نظام، نظامي حقوقي به معناي امروزي محسوب 

اتيك، حاكميت قانون نمي شود. از اين روست كه امروزه، مطلع هر سخني راجع به دموكراسي و نهادهاي دموكر
 است. از سوي ديگر، از آنجا كه مهمترين كاركرد قـانون، تنظـيم روابـط ميـان دولـت و شـهروندان از طرفـي و       
شهروندان با يكديگر از طرف ديگر است، با پيچيده تر شدن دو نوع تعامل ياد شده، نقش قانون و بالطبع مفهـوم  

ست. امروزه اين اعتقاد فراگير شده است كه توسعه اقتصادي و حاكميت قانون، برجسته و قابل مالحظه تر شده ا
ناشي مي شود كه مطابق با اصول مشاركت دموكراتيك، قدرت نهادينـه شـده را بـه     خوباجتماعي از حكومتي 

ها و نيازهاي هـر جامعـه در    .قوانين با توجه به كاستي 1نحو مشروع اعمال نمايد، و براساس قانون حكومت كند
ايـن مهـم، نيازهـا و      شـوند. بـا توجـه بـه      الح، كنترل، پيشرفت و شكوفايي آن تدوين و تصويب ميراستاي اص

گذاري در حـوزه قـوانين باالدسـتي اقتصـادي در      هاي اقتصادي كشور سبب شد تا با توجه به قاعده قانون كاستي
مجلس شـوراي اسـالمي و    در "قانون اساسي 44هاي كلي اصل  قانون اجراي سياست"هاي   ايران، ابتدا سياست

                                                            
  )، حاكميت قانون، چاپ دوم، انتشاراتس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي1385.مالميري، احمد ( 1
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بـه دولـت ابـالغ شـد.      31/4/1387نهايتا در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد ونهايتـا درتـاريخ   
هـايي در اجـرا    سال از تصويب و اجراي اين قانون مي گذرد اما در عين حال اين قـانون بـا چـالش    5نزديك به 

  اف مورد نظر دور از انتظار خواهد بودمواجه بوده و هست و در صورت عدم رفع آنها، تحقق اهد
ايران به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصـي،    قانون اساسي، با تقسيم نظام اقتصادي جمهوري اسالمي 44اصل 

هاي تعاوني و  ها را احصاء نموده و به عبارت ديگر بخش حدود و ثغور حضور و امكان فعاليت هر يك از بخش
مذكور منع و مالكيت آنها را در اختيار دولـت يـا بخـش دولتـي قـرار داده       خصوصي را در فعاليتهاي صدراصل

است. اصل اخيرالذكر در چارچوب الزامات ناشي از شرايط اقتصادي و اجتماعي فعلي كشور و در مسير تحقـق  
محور ذيـل، دگرگـوني سـاختار     3با تمركز بر  44هاي ابالغي اصل  به اهداف سند چشم انداز بر اساس سياست

  ور را مد توجه قرار داده است: كش
در حوزه مالكيت و مـديريت بخشـهاي تعـاوني و     44عدم حق دولت در ورود به فعاليتهايي كه مطابق اصل  -1

  خصوصي، واقع شده اند و واگذاري موارد جاري به بخشهاي مذكور حداكثر تا پايان برنامه چهارم توسعه
كـه تـا قبـل از     44تجويز و رفع محدوديت بخشهاي تعاوني و خصوصي در بخشي از فعاليتهاي صدراصـل   -2

 ابالغيه، مطلقاً در حوزه مالكيت دولت بوده اند. 
 توسعه بخشهاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي -3

خشيدن به رشد اقتصاد ملي،  گسـترش مالكيـت   كه ناظر بر شتاب ب 44نگاهي به اهداف سياستهاي ابالغي اصل 
در سطح عموم مردم به منظور تأمين اجتماعي، ارتقاء كارآيي بنگاههـاي اقتصـادي و بهـره وري منـابع مـادي و      

هاي خصوصي و تعاوني در اقتصـاد   انساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش
تي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي، افزايش سطح عمـومي اشـتغال و تشـويق    ملي، كاهش بار مالي و مديري

دهد كه تأمين چنين اهـدافي بـه    باشد، نشان مي اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد آنها، مي
معيـت  عنوان اهداف ميان مدت به منظور دسـتيابي بـه اهـداف سـند چشـم انـداز، صـرفاً بـا درك كـاملي از جا         

سياستهاي ابالغي ميسر خواهد بود و دراين جامعيت قطعا بايد حاكميت قانون و قانون گرايي بـه طـور جـامع و    
هاي مختلف اقتصادي، فرهنگـي، سياسـي    كامل دنبال شود تا خود قانون كه در راستاي شكوفايي كشور در حوزه

  تصويب مي شود به يك مانع در عمل و اجرا تبديل نشود.
قانون مطلوب بايد داراي چه ويژگي هايي يك  -1بنابراين در اين قست تالش خواهد كه به سواالتي از قبيل:  

و ويژگي هاي يك قانون مطلوب را دارا مـي باشـد و    44آيا قانون اجراي سياستهاي كلي اصل  -2باشد؟ 



٢٢٥ 

 

كـدام قـوانين مغـاير بـا      -4 الزامات قوانين چيست ؟ -3اينكه اين ويژگي ها تا چه حد اجرايي شده اند؟ 

 و سواالتي مشابه كه در اين راستا مي توان طرح كرد. مي باشند؟.... 44قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
  
  برخي از ويژگي هاي قانون 5-2-1

هدف از ذكر ويژگي هاي يك قانون مطلوب اين است كه مشخص شود آيا اساسا قانون اجـراي سياسـت هـاي    
اساسي، ويژگي هاي يك قانون مطلوب را داراست؟ در ادامه بـه ايـن موضـوعات بـه طـور       قانون 44كلي اصل 

قانون اساسـي داراي   44اجمالي پرداخته و مالحظه خواهد شد كه هر چند قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
با وجود كاستي هايي  مواد، بندها و تبصره هاي قابل قبولي است اما اين قانون نيز همانند ساير قوانين و برنامه ها

كه دارد به طور كامل اجرايي نشده است. هرچند ايراداتي در برخي مواد و تبصره هاي اين قانون وجود دارد امـا  
به نظر مي رسد نداشتن ضمانت اجرا و عدم اجراي كامل برخي از مواد وتبصره هاي اين قانون تبديل به معضلي 

  برخي از ويژگي هاي قوانين عبارتند از:    در حوزه اجراي قوانين در كشور شده است.
روشني و صراحت از بديهي ترين صفات قانون است كه همواره از سوي قانون بايد صريح و روشن باشد:  -1

اهل فن بر آن تاكيد شده و در حقيقت ميزان صـراحت و شـفاف بـودن قـانون از معيارهـاي تجربـي و خبرگـي        
بودن قانون عالوه بر رعايت نكات دستوري، هميشـه بايـد از كلمـات    قانونگذار محسوب مي شود. براي روشن 

محمل در قانون پرهيز كنيم. قواعد قابل اجرا ممكن است به واسطه عدم جامعيت و مانعيـت مفـاهيم و دو پهلـو    
مي. ژه ها مختل شود و به اجرا در نيايد، مفاهيمي مانند فوريت، تقصير، سو استفاده از قانون و نظم عمـو  بودن وا

قانون گذار همواره بايد در نظر داشته باشد كه قانون را براي آن مي نويسد كه همگان آن را دريابند و در برخـي  
  موارد، دست كم اهل فن در فهم معناي آن در نمانند.

(موضوع لغو و يا تعميم امتيـازات شـركتهاي دولتـي) ذكـر      44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 8در ماده (
ست كه دولت با چه سازوكار دقيق و مشخصي امتيازات شركتهاي دولتي را لغو خواهد كـرد؟ گزاراشـات   نشده ا

اقدامات انجام شده به طور دقيق و روشن جهت پايش اقدامات انجام شده با چه سازوكار شفاف وروشني اطالع 
ه در اجراي هـر قـانوني   رساني خواهد؟ همانطور كه مشخص است انعكاس اطالعات دقيق از اقدامات انجام شد

امري بسيار ضروري در اجراي هر قانوني مي باشد.به نظر مي رسد گزارشات دقيق، منسـجم و تـازه از اقـدامات    
  موردي و كلي به نهادهاي ذيربط انعكاس داده نشده است.



٢٢٦ 

 

ز بـدان  جامعيت قانون از صفاتي است كه در تعريف لغـوي واژه قـانون نيـ   قانون بايد جامع و كامل باشد:  -2

تصريح شده است. جامع بودن قانون حاصل جامع نگري و فصح و تحقيق قانونگذار در اطراف موضوعي اسـت  
كه مي خواهد در موردش وضع كند. جامع نبودن قانون و عدم كمال آن موجب مي گردد كه قانون بـه تصـويب   

وانين ما فـراوان اسـت. البتـه ايـن     رسيده، دچار اصالحات فراوان و موضوع الحاقات شود كه نمونه هاي آن در ق
گونه اصالحات و الحاقات به هر حال قانون را به كمال مي رسانند يا دست كم نقايص آن را تا حـدي برطـرف   
مي سازند، اما نكته اين است كه جامع نگري در تصويب قانون، زمان اينگونه اصالحات و الحاقات را بـه تـاخير   

  يير قانون را در مدت كمي پس از تصويب قانون قانون مخدوش نمي كند.مي اندازد واصل استمرار و عدم تغ
: هر قانون از آن رو وضع مي شود كه مشكلي را حـل وفصـل   وضع قانون بايد ناشي از نياز اجتماعي باشد -3

كه  كند يا از بروز مشكل ممانعت به عمل آورد. از اين رو قانون گذاري همواره بايد بدين نكته توجه داشته باشد
  آنچه انشا مي كند حاصل كدام ضرورت است.

به عقيده ما قوانيني كه براي تامين منـافع   ": افالطون معتقد است: قانون بايد براي تامين منافع همگان باشد -4

عده اي معدود وضع مي شوند، در خور نام قانون نيستند، بلكه اساسنامه هاي احزابند و حقي كه بر پايه آن گونه 
رعايت اين اصل از آن جا ضرورت دارد كه اعتبار هر قانون بـه   "وار باشد، الف و گزافي بيش نيست.ستقوانين ا

ميزان اطاعت از آن وابسته است و هر چه قانون عمومي تر و با منافع عموم سازگار باشد، مـردم بـيش تـر آن را    
فقدان قداست به انحاي مختلـف  رعايت مي كنند و برعكس قانون يك سويه، توسط افراد سوي ديگر به واسطه 

مغاير است. نمي توان از همگان خواست به قوانيني پـاي   "قداست قانون "ين امر با اصل كلي نقض مي شود و ا
بند باشند كه منافعش را عده اي خاص مي برند. وضع اين گونه قوانين حتي با مبناي قرار داد اجتماعي مغـايرت  

تماعي، هر يك از آحاد مردم از بخشي از آزاديها و صالحيت هـايش بـه نفـع    دارد. بر طبق توجيهات قرار داد اج
  جمع اعراض مي كند و آن را در دست حاكمان، از جمله مقنن قرار مي دهد.

: با توجـه بـه مبنـايي بـودن قـانون اساسـي وايـن كـه در آن         قانون عادي نبايد مغاير با قانون اساسي باشد -5

ز مي شود و از اين رو مادر تمام قوانين محسـوب مـي گـردد، هـر قـانون كـه در       راهبردهاي قانوني معين و ابرا
مخالفت با قانون اساسي باشد، باطل است و قدرت اجرايي ندارد. حسـب اصـل نـود و چهـارم قـانون اساسـي،       
مرجع تشخيص اين امر شوراي نگهبان است. اساسا فارغ از آنچه گفته شد به طور كلـي بايـد گفـت در سلسـله     

ب قوانين، هيچ قانون مادون نمي تواند مغاير قانون مافوق باشـد، از ايـن رو آيـين نامـه نمـي توانـد قـانون        مرات
  مصوب مجلس را نقض كند و دستور العمل و بخشنامه نمي تواند ناقض آيين نامه هاي اجرايي باشد.  



٢٢٧ 

 

ضمانت اجرا در زبان فارسي چنين تعريف شده است: الـف) قـدرتي    :قانون بايد داراي ضمانت اجرا باشد -6

كه براي به كار بست قانون يا حكم داد گاه از آن استفاده مي شود...، ب) عكس العمـل قـانوني تخلـف از يـك     
دستور قانوني... عدم نفوذ و بطالن دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجرا به معناي دوم مي باشند)). اساسا الزام 
آور بودن قاعده حقوقي مستلزم مقرون به صرفه بودن آن به ضمانت اجراي مادي است كـه از سـوي دولـت بـه     
متخلفان تحميل مي شود. اگر مواد قانون همراه با ضمانت اجرا نباشند، غالبا موجب يا انگيزه اي براي تبعيـت از  

ن، اعـم از قـوانين شـكلي و مـاهوي،     آن و تنظيم رفتار مردمان وجود نخواهد داشـت. بـه هنگـام نگـارش قـانو     
قانونگذار همواره بايد فرض عدم اجراي قانون را مد نظر قرار دهد و براي ناقضان قانون و افرادي كـه از قواعـد   
ساخته او تبعيت نمي كنند، پيش بيني هاي الزم را ضمن مواد قانوني به عمل آورد. البته گفتي است كـه ماهيـت   

امن اجرايي آن است. همان طور كه در قواعد كلي نگارش قانون به تفصيل بيـان شـد،   قانون به تعبيري بهترين ض
اگر قانونگذار در نگارش متون قانوني، فضاي وضع قانون، آداب و رسوم مردمان، نفع همگاني، جامعيت قـانون،  

دهد، و پا از دايره و همپاي طرفداران حقوق طبيعي، قوانين طبيعي حاكم بر وجود مردمان اجتماع را مد نظر قرار 
عقل و عدالت طبيعي فراتر نگذارد و درصدد نقض قواعد اخالقي بر نياييد، پيشاپيش خردمندانه از مـوارد نقـض   
قانون كاسته مي شود و دغدغه هايش در وضع ضمانت اجرا تقليل خواهد يافت. قانون فاقد ضمانت اجرا اساسا 

ه زبان اهل منطق، جوهر قانون است و بدون آن، قانون بـه حـد   ويژگي اصلي قانون را دارا نيست. ضمانت اجرا ب
پند و اندرز تنزل مي يابد. با توجه به آنچه گفته شد، عدم پيش بيني ضمانت اجرا بايـد از مـوارد ضـعف قـانون     

  نويسي محسوب گردد.
اشتن ضمانت د، مهم جلوه مي كند 44آنچه در اجراي هر قانوني، از جمله قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 

در تك تك مواد، تبصره، بندها و... و هنچنين اجراي كامل قوانين مصوب مي باشـد. در بخـش چهـارم     اجرايي

 44) قانون اجراي سياست هـاي كلـي اصـل    90) و (8گزارش مالحظه شد، اگر چه اقداماتي در خصوص مواد (
ها و خدمات منتخب انجام شـده اسـت،   قانون اساسي در خصوص لغو امتيازات شركت هاي دولتي در بازار كاال

عدم اجـراي  اما كارايي و اثر بخشي خود را در راستاي تقويت رقابت پذيري در اقتصاد ملي به داليلي از جملـه  

  كه در ارتباط با حوزه قانون گذاري مي باشد، نداشته است. كامل قوانين ( نداشتن ضمانت اجرايي )

هر قانون جديد، شاخه اي نوپاست كه بر پيكـره  نظـام حقـوقي    باشد: قانون بايد با نظام حقوقي هماهنگ  -7

پيوند مي خورد و به همين خاطر بايد در وضع قانون دقت فراوان كرد تا آن كه پيوندهاي فراوان بـه ايـن پيكـره    
  آسيب نرساند، بلكه به پر بارتر شدن آن بينجامد.



٢٢٨ 

 

قانوني، برخي اصول همواره مورد احترام بوده انـد و   در هر نظامقانون بايد اصول حقوقي را مراعات كند:  -8

  1.قانونگذار نيز به عنوان واضع قانون بايد به اين اصول، مادام كه نسخ نشده اند، احترام بگذارد
كه گرفته مي شود اين است كه چنانچه قوانين مصوب به طور كامل محقق شوند، ولو اينكـه بصـورت    نتيجه اي

يب شده باشند، مي تـوان مشـكالت و ايـرادات قـوانين را در صـورت نـاقص بـودن        ناقص تهيه، تدوين و تصو
قوانين ناقص داراي يك مزيت است و آن اينكـه مـي تـوان     اجراي كاملشناسايي و مرتفع كرد. به نظر مي رسد 

قوانين ناقص را اصالح و مشكالت را در حـوزه هـاي ديگـري از قبيـل اجـرا، بسـترهاي نهـادي و قـانوني و...         
  ستجو كرد.ج
  
  الزامات قوانين 5-2-2

قوانين داراي يك سري الزاماتي هستند كه چنانچه در تدوين به آنها توجه كافي نشود مي تواند مشـكالتي را در  
حوزه قانون گذاري و اجراي آن به وجود آورد. به عنوان مثال چنانچه قوانين تصويب شده داراي شفافيت كافي، 

مردم نباشند مي تواند باعث تفسيرهاي متعدد از قوانين شده و گروهي از آن منتفـع   ساده و قابل فهم براي عموم
شوند و تامين منافع همگان كه يكي از ويژگي هاي قوانين است نقض شود. به اين ترتيب به نظر مي رسد ديگر 

 عموم مردم به اجراي قوانين مصوب پايبند نخواهند بود. اين الزامات عبارتند از:
: وضعيت قانوني كشور از عوامل بسيار مهم در جريان واگذاري است. در جـايي كـه قـوانين    ت قوانينشفافي -1

مالي و اقتصادي حدود مشخصي داشته باشند بخش خصوصي با رغبت و اطمينان بيشتري به سمت بخش دولتي 
كومـت مطلقـه   هـا ح  هاي اقتصادي از اين بخش، روي مي آورد. برعكس، هرجا دولـت  و تحويل گرفتن فعاليت

داشته باشند و يا آنكه سابقه مصادره اموال و سلب مالكيت جا افتاده باشد، مـردم نسـبت بـه اصـالت واگـذاري،      
  ترديد بيشتري خواهند داشت و اين بي اعتقادي در نهايت به كندتر شدن فرايند واگذاري مي انجامد.

به نوبه خود بر جريـان واگـذاري و سـرعت     هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي هر اقتصاد، از سوي ديگر، ويژگي
ها از بخش دولتي به بخش غير دولتي تـاثير بسـزايي دارد. درجـوامعي كـه مـردم سـاالري سـابقه             انتقال فعاليت

هاي اقتصادي دولت به مراتـب فراگيرتـر اسـت. بـراي اجـراي هـر چـه دقيـق          ديرينه اي دارد، واگذاري فعاليت
موجود در كشور از سادگي و شفافيت الزم برخوردار باشند تا سـرمايه گـذاران، بـا    ها، الزم است قوانين  سياست

                                                            
كز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي، دفتر )، شيوه نگارش قانون،چاپ سوم، انتشارات مر1387. براي مطالعه بيشتر رجوع شود به: بيگ زاده، صفر( 1

  مطالعات حقوقي
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هاي متعدد از قوانين گـاه بـه ضـرر     اطمينان خاطر از اينكه حقي از آنها به لحاظ قانوني تضييع نمي شود و تفسير
  آنها تمام نمي شود وارد صحنه شوند.

مايه گذاران بخش خصوصـي، وجـود مجموعـه اي    يكي از مشكالت پيش روي سراصالح قوانين موجود:  -2

هاي نهادي است كه اغلب غير شفاف اند و  سركوب كننده از قوانين و مقررات پيچيده، مجوزها و ساير نابساماني
معموال با قواعد و مقرراتي كه در ساير نقاط دنيا اعمال مي شـوند، ناسـازگارند. اغلـب سـرمايه گـذاران بخـش       

هاي دست وپا گير، گريزان شده و درنتيجه ورود سرمايه، بنگاهها و سـرمايه   ين فرايندخصوصي، به دليل وجود ا
در كشور كاهش مي يابد. در نهايت باعث مي شود كه رشد اقتصادي الزم محقق نشود. همچنين و جـود موانـع   

  هاي پيچيده را پيش روي افراد قرار مي دهد. قانوني، راههاي دور زدن فرايند
كشور ما قوانيني وجود دارد كه از ديد كارشناسي معايبي دارند. به عنوان نمونه مي توان به قانون به طور كلي در 

  ها، قانون بورس و اوراق بهادار، قانون بيمه و غيره اشاره كرد. كار، قانون سرمايه گذاري مستقيم، قوانين ماليات
هـا و شـوراهاي مختلفـي     يكي از معضالت موجود در كشور ما وجود نهادها، سازمان تمركز قانون گذاري: -3

هاي مختلف مي كننـد. بـراي نمونـه، عـالوه بـر مجلـس        است كه اقدام به تصويب قوانين و مقررات و بخشنامه
هـا،   ارتخانههاي قانون گذاري مثل  وز شوراي اسالمي كه وظيفه قانون گذاري در كشور را بر عده دارد، ساير نهاد

شوراهاي رسمي مثل پول، اعتبار و اقتصاد و ...، مجمع تشخيص مصلحت نظام و... وجود دارند كه هر كـدام بـه   
نحوي، مرتبا قوانين و مقررات موجود را دست كاري و تغيير مي دهند، به طوري كه در برخي مـوارد، بـه دليـل    

آن واحد اجرا مي شود. به عبارت ديگـر هـر نهـاد     عدم هماهنگي مالحظه مي شود مقررات متناقض بسياري، در
ها در نظر بگيرد، اقدام به گذاردن قـوانيني مـي كنـد كـه مـي توانـد        بي آنكه نتيجه تصميم خود را بر ساير بخش

اقتصاد را فلج كند. نمونه بارز اين عدم هماهنگي به وفور در كشور يافت مي شود. وجود يك نهاد قانون گذاري 
هاي اقتصادي اعم از دولتي يا غير دولتي به رعايت قوانين آن احترام بگذارند الزامي به  امي بخشدر كشور كه تم

  نظر مي رسد.
ها، تصويب قوانين جديد مي باشد. بديهي اسـت   يكي از الزامات اجراي اين سياست تصويب قوانين جديد: -4

نين مـورد نيـاز تصـويب نشـده است.بررسـي      هـا، قـوا   به دليل ساختار دولتي اقتصاد كشور، در بسياري از زمينـه 
هـاي   تجربيات كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه بدون تدوين قوانين كارامد و عدم همراهي قوه مقننه، سياسـت 

  1شكست مي خورد. 44خصوصي سازي و روند اجراي  قانون اصل 

                                                            
  ، چاپ اول، انتشارات مركز پژوهشهاي شوراي اسالمي 44هاي كلي اصل  )، مرروي بر روند تهيه و تصويب قانون اجراي سياست1389. عطائي، اميد ( 1
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مگي داراي اهميت هسـتند امـا   مي شود كه موارد مذكور ه استنباط در نتيجه با توجه به مطالب گفته شده اينطور

عـدم  آنچه كه در ارتباط با اين بخش مهم تر جلوه مي كند و مي تواند به عنوان يك مـانع قـانوني ظـاهر شـود،     

است. وجود نهادها و سازمانهاي مختلف در كشور، كه اقدام به تصويب قـوانين،   در كشورتمركز قانون گذاري 

در تصويب قوانين و بـروز يـك   موازي كاري اعث ايجاد يك نوع مقررات و بخش نامه هاي مختلف مي كنند ب

) قانون برنامه پـنجم توسـعه در   101آشفتگي در اجراي هر چه بهتر قوانين مي شوند. به طور مثال بند (د) ماده (
) قانون اجراي سياست هاي اصـل  90جهت محدود كردن دولت در قيمت گذاري كاالها و خدمات، مشابه ماده (

تمركـز قـانون    ند. و يا ساير قوانين مغاير و مشابهي كه از سوي نهادهاي مختلف تصويب مي شوند.مي باش 44

در حوزه هاي مختلف از جمله در حوزه اقتصاد، مي تواند در اخذ نتايج بهتر درجهت پيشرفت، بالندگي  گذاري

  بروز مشكل خواهند شد.و شكوفايي اقتصاد ملي مفيد فايده واقع شود، در غير انصورت قوانين خود باعث 
  
   44قوانين مغاير با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل  5-2-3

عدم توجه به ويژگي هاي قانون كه به طور خالصه به آن پراخته شـد و همچنـين عـدم توجـه بـه الزامـات آن،       
مشكالتي مواجه   قانون اساسي را مي تواند با 44هاي كلي اصل  اجراي هر نوع قانوني را، از جمله قانون سياست

ظـاهر شـود.     44نموده و به عنوان يك مانع قانوني در اجراي هر چه بهتر قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و  "قيد شده است  44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست92در ماده (

قوانين بعدي نسخ و يـا اصـالح مـواد و مقـررات ايـن قـانون       مقررات مغاير با آن نسخ مي گردد و مادام كه در 
هـاي اقتصـادي    والزم است فعاليت "صريحا و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد بود.

 1بخشهاي مختلف اقتصادي كشور اعم از دولتي، خصوصي وتعاوني با توجه به اين قانون ارزيابي وتنقيح گـردد. 
وظيفه تنقيح قوانين به عهده معاونت  25/3/1389مصوب  "قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور "طبق 

قوانين مجلس شوراي اسالمي قرار داده شده است و لذا الزم است بخـش ذيـربط قـوانين مغـاير و متنـاقض را      
ورد. از قـوانين مغـاير بـا    شناسايي و در جهت اصالح، تكميل و تنقيح قوانين مربوط كوشش الزم را بـه عمـل آ  

) 90قانون اساسي در رابطه با كاهش قيمت گذاري دولت موضوع ماده ( 44هاي كلي اصل  قانون اجراي سياست

                                                            
تعيين  "رجوع شود به: اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران  44هاي كلي اصل  .براي مطالعه بيشتر در خصوص قوانين مغاير با قانون اجراي سياست 1

   1389هاي اقتصادي،  مركز مطالعات و بررسي "قانون اساسي  44هاي كلي اصل  قوانين مغاير با قانون اجراي سياست



٢٣١ 

 

اشاره كرد. همان گونـه كـه از مـتن     1) قانون عمليات بانكي بدون ربا20مي توان به ماده ( 44قانون اجراي اصل 
هـاي دسـتوري    صيص بهينه اعتبارات بانكي كشور بـا قيمـت گـذاري   اين قانون بر مي آيد دولت در سازوكار تخ

) قـانون عمليـات بـانكي بـدون ربـا نشـان ار دخالـت در        20ها در متن ماده ( ها و حداكثر دخالت دارد و حداقل
نيـاز بـه اصـالح      44هاي اصل  سازوكار بازاري است. لذا اين قانون و ساير قوانين مغاير با قانون اجراي سياست

 44هاي كلي اصـل   هاي خصوصي و دولتي در راستاي اجراي هر چه بهتر سياست د، به نحوي كه منافع بانكدارن
 44هاي كلي اصل  ديده شود. بنابراين اگر بتوان قوانين مغاير و متناقض را يكي از موانع اجراي اثر بخش سياست

  تلقي كرد بايد كوشش شود كه اين موانع مرتفع شود.
ابطه با محدود كردن دولت در لغو امتيازات شركتهاي دولتي نيز بعضا در تناقض بـا يكـديگر   قوانين مصوب در ر

هـاي كلـي اصـل     قرار دارند، به نحوي كه مي توان از آن به عنوان يك مانع در اجراي هر چه بهتر قانون سياست
هاي مشابه براي  و معافيت كه خواستار امتيازات 44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8)  ياد كرد. ماده (44(

) قـانون  83يـا مـاده (   2) قانون برنامـه بودجـه  33هاي دولتي، خصوصي و تعاوني است در تناقص با ماده ( بخش
قرار دارند. قوانين در راستاي پيشرفت و اعتالي يك كشور به تصويب مي رسند و چنانچـه   3برنامه پنجم توسعه

شوند مي تواند تبديل به يك مانع در راستاي رسيدن بـه اهـداف   در راستاي تكيمل و تصحيح يكديگر تصويب ن
با ساير قـوانين مشـابه توجـه كـافي      قوانين مغايرو تصويب  موازي كاريملي باشد. بايد در تصويب قوانين از 

نموده و قانون گذاران در راستاي تسريع، تكميل و تنقيح قوانين روند اثر بخشي را در به دست آوردن خروجـي  

                                                            
اعتباري كشور مي تواند با استفاده از ابزار  بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي و "  "قانون عمليات بانكي بدون ربا  20.متن كامل ماده  1

تعيين حداقل و يا حداكثر نسبت  -1) در امور پولي و بانكي دخالت كند:19ذيل، طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد براساس ماده (
هاي مختلف  تعيين رشته - 2ا مختلف و متفاوت باشد.ه سهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه. اين نسبتها ممكن است در هر يك از رشته

هاي اقتصادي مصوب و تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرحهاي سرمايه گذاري و  سرمايه گذاري و مشاركت در حدود سياست
وحداكثر  نسبت سود بانكها در تعيين حداقل  -3هاي مختلف متفاوت باشد.  مشاركت. حداقل نرخ سود احتمالي ممكن است در هريك از رشته

تعيين  - 4معامالت اقساطي و اجاره به شرط تمليك در تناسب با قيمت تمام شده مورد معامله. اين نسبتها ممكن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
و حق الوكاله بكارگيري سياست  انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي(مشروط بر اين كه بيش از هزينه كار انجام شده نباشد)

) و تعيين ضوابط تبليغات 6تعيين نوع، ميزان، حداقل و حداكثر امتيازات موضوع ماده ( -5هاي سرمايه گذاري توسط بانكها دريافت مي شود.  سپرده
شرط تمليك، معامالت اقساطي،نسيه، سلف، تعيين حداقل و حداكثر ميزان مشاركت، مضاربه، سرمايه گذاري، اجاره به  -6براي بانكها در اين موارد. 

هاي مختلف ونيز تعيين حداكثر تسهيالت اعطايي به  مزارعه، مساقات، جعاله وقرض الحسنه براي بانكها و يا هر يك از آنها در هر يك از موارد و رشته
  "قانون عمليات بانكي بدون ربا اشاره كرد.  "هر مشتري. 

در مورد برخي از طرحهاي انتفاعي كه توسط شركتهاي دولتي و موسسات وابسته به دولت  اجرا مي شود   "نامه بودجه ) قانون بر33.متن كامل ماده ( 2
  "عطا شود شوراي اقتصاد مي تواند به پيشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجاه درصد از اعتبار الزم براي اجراي طرح انتفاعي به صورت بالعوض ا

به  شركتهاي دولتي و شهرداريها اجازه داده مي شود در راستاي تامين منابع ارزي طرحهاي سرمايه  ") قانون برنامه پنجم توسعه 83( . متن كامل ماده 3
مين اصل گذاري خود، پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت  و انواع صكوك اسالمي نمايند. تض

  "سود اين اوراق با شركتها و شهرداريهاي  مذكور است .و 
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هـاي كلـي    به برخي از قوانين مغاير با قانون اجـراي سياسـت   4و مورد نظر پيگيري كنند.جدول شماره  مطلوب
  قانون اساسي اشاره دارد. 44اصل 

  
  قانون اساسي 44هاي كلي اصل  برخي از قوانين مغاير با قانون اجراي سياست - 19 جدول

  ارزيابي كلي  مواد قانوني  موضوع

قوانين مغـاير بـا    -1
محدود كردن دولت 
ــازات  ــو امتيـ در لغـ

  شركتهاي دولتي

  ) قانون برنامه پنجم توسعه83ماده ( -1
  ) قانون برنامه و بودجه33ماده (-2
) قـانون محاسـبات   79) ماده (1بند( -3

  1عمومي
  

و مشابه با  قوانين مغاير قانون گذار بايد در جهت اصالح 
قانون اساسي  44اصل سياست هاي كلي  قانون اجراي

به عنوان يك  قوانين مصوب تا اقدامات الزم را انجام دهد 
مذكور ظاهر نشوند.  قانون در راستاي اجراي مانع قانوني

وجود قوانين مغاير يا مشابه با قانون مذكور مي تواند باعث 
 دوگانه و موازي كاري از سوي نهادهاي اجرايي اقدامات

  شود.
قوانين مغـاير بـا    -2

ــت   ــاهش قيمــ كــ
  گذاري دولتي

ــاده ( -1 ــانكي  20م ــات ب ــانون عملي ) ق
  بدون ربا

قانون تامين و تعيين قيمـت   15ماده  -2
 كاال و خدمات (سبد حمايتي)

 قانون اساسي، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران 44ماخذ: تعيين قوانين مغاير با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 

  
توان اشـاره نمـود:    گذاري به اين موارد نيز مي گفته درباره موانع قانوني محدود كردن قيمتعالوه بر موارد پيش 

گـذاري شـوند، پراكنـده بـودن قـوانين مـرتبط بـا         گنگ بودن حدود و ثغور كاالها و خـدماتي كـه بايـد قيمـت    
شوراي اقتصاد، نبود ، مصوبات دولت و 44گذاري براي نمونه در قوانين برنامه، قانون سياستهاي كلي اصل  قيمت

كننـدگان و   گذاري واحـد در قـانون بـراي نمونـه وزارت كشـاورزي، سـازمان حمايـت از مصـرف         مرجع قيمت
توليدكنندگان، شوراي رقابت، فقدان رويه مصوب براي تعيين قيمت براي مثال هزينه تمـام شـده، قيمـت تعيـين     

  ن (نظارت بر اجراي دولت).شده، قيمت عادله روز، و فقدان الزام دولت به اجراي قواني
  

  گيري نتيجه

                                                            
ها و موسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره واستيجاره و پيمانكاري و اجرت  معامالت وزارتخانه ") قانون محاسبات عمومي 79.متن ماده ( 1

 - 1رد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير: كار و غيره ( به استثناي مواردي كه شمول مقررات استخدامي مي شود) بايد حسب مو
  "در مورد معامالتي كه طرف معامله وزارتخانه يا موسسه دولتي و يا شركت دولتي باشد ... 
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عـدم  ني عدم رعايت ويژگي هـاي قـوانين،   در مجموع نتيجه اي كه گرفته مي شود اين است كه اين سه عامل يع
توجه به الزامات قوانين و وجود مغايرت در قوانين مي تواند اجراي هر قـانوني را بـا مشـكالتي مواجـه سـازد.       

قانوني اساسي  44به مشكالت موجود در حوزه قانون گذاري در خصوص اصل به طور خالصه  4جدول شماره 
  اشاره دارد.

  برخي از مهمترين مشكالت موجود در حوزه قانوني -20 جدول
  پيامد موارد رعايت نشده موضوع

عدم رعايت ويژگي هاي   -1
  قوانين

ويژگي صريح، ورشن، جامع و كامـل بـودن     -1
) قـانون اجـراي   8قانون ( ناقص بودن متن ماده (

  قانون اساسي) 44سياست هاي كلي اصل 
 نداشتن ضمانت اجرايي قوانين مصوب -2

رعايت هر يك از موارد  در يك ارزيابي كلي عدم
عدم رعايت ويژگي هاي قوانين، عدم ذكر شده (

 يا مشابه تمركز قانون گذاري و وجود قوانين مغاير
هام و بي نظمي در اجراي قوانين، عدم ) با ايجاد اب

پايبندي به قانون مصوب به دليل وجود قوانين 
مختلف در يك حوزه و ايجاد نهادهاي موازي و 

كه مي تواند يا مغاير  به تبع آن وجود قوانين مشابه
از عدم تمركز قانون گذاري در كشور نشات بگيرد 

 44از موانع قانوني اجراي سياست هاي كلي اصل 
  نون اساسي به شمار مي روند.قا

عدم تمركز قانون گذاري ( مجلس، شوراهاي  -1  الزامات قوانين -2
پول و اعتبار، مجمـع تشـخيص مصـلحت نظـام     

 و...)
قــوانين مغــاير بــا قــانون  -3

اجـراي سياســت هـاي كلــي   
  ) قانون اساسي44اصل (

) قانون عمليـات بـانكي بـدون ربـا     20ماده ( -1
  )44اصل (قانون مغاير با 

ــد ( -2 ــاده (1بنـ ــبات  79) مـ ــانون محاسـ ) قـ
  )44عمومي(قانون مغاير با اصل 

) قــانون برنامــه و بودجــه ( قــانون 33مــاده ( -3
  )44مغاير با اصل 

  ) قانون برنامه پنجم توسعه83ماده ( -4
 ) و...44( قانون مغاير با اصل 

  

  موانع اجرايي 5-3
بـود كـه بـه لحـاظ سـاختاري و قـانوني بـراي محـدود كـردن          موضوع بحث دو قسمت قبل موانع و مشكالتي 

رو در اينجا به موانع اجرايـي پيرامـون    هاي دولتي وجود داشت. از اين گذاري دولت و لغو امتيازات شركت قيمت
هـا بـه    اين موضوع پرداخته خواهد شد، هرچند كه تفكيك اين سه عامل به دليل فقدان يك مرز مشخص بين آن

گونه كه در دو قسمت قبل ديده شد امكان دارد موانع نهادي با موانـع قـانوني در    چون همانشدت مشكل است. 
برخي موارد هم پوشاني ايجاد نمايند. اجراي يك قانون با توجه به نوع آن ممكن است الزامـات بسـيار متفـاوتي    

ايي همـاهنگي ايجـاد گـردد،    داشته باشد. در برخي موارد نياز است كه سازماني يا نهادي ايجاد شود، بين نهادهـ 
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نيروهاي جديدي به كار گرفته شوند، مسئوليتي بر عهده سازماني گذارده شود و يا بين نهادهـا يـك تقسـيم كـار     
  انجام شود.

بدون شك اگر در انجام هر يك از اين كارهاي اجرايي خللي ايجاد شود، مانعي براي اجـراي قـانون مـورد نظـر     
بدنه كارشناسي، عدم وجود اطالعات قابل پيگيري، عدم نظارت، دخالت دولت در  خواهد بود. براي نمونه تخليه

گـذاري و لغـو امتيـازات در     سازوكار بورس بخشي از موانع اجرايي در ارتباط با محدود كردن دولت در قيمـت 
ين مزبور رو، در اين بخش به موانع و مشكالت اجرايي در مورد قوان مورد كاالها و خدمات منتخب است. از اين

  شود. پرداخته مي
  
  گذاري دولتي موانع اجرايي محدود كردن قيمت 5-3-1

هـاي   نامـه  گذاري دولتي كاالها و خدمات، انجام برخي اقدامات در ذيل قـوانين و آيـين   براي محدود كردن قيمت
محدود كـردن  موضوعه گنجانده شده است. نحوه اجراي اين اقدامات در بعضي موارد خود از موانع جدي براي 

گذاري دولتي است. براي نمونه تشكيل بورس كـاال يكـي از اقـدامات در جهـت تعميـق بـازار و كـاهش         قيمت
شـود. در ذيـل بـه     گذاري است ولي دخالت دولت در سازوكار بورس سبب دور شدن از ايـن نتيجـه مـي    قيمت
  شود. هايي در اين مورد اشاره مي نمونه

  
 عنوان نماد نهاد بازار در اقتصاد دخالت در سازكار بورس كاال به  

) قانون تامين و تعيين قيمت كاال و خدمات (سبد حمايتي) آمده است كه بعد از تشكيل 15بيان شد كه در ماده (
گـذاري معـاف    بورس كاال و پذيرش هر يك از اين كاالها در بورس كاال، اين كاالهـا از شـمول ضـوابط قيمـت    

انجام گرفته در اين مورد نشان از دخالت دولت در تعيين قيمت اين كاال در بورس شوند. اما اقدامات اجرايي  مي
كاال دارد. براي مثال دولت در بحث تعيين قيمت سنگ آهن به جاي اينكه به مكانيسم عرضه و تقاضا تكيه نمايد 

ي محـدود  كند و افزايش و كاهش قيمـت آن را بـه مقـدار خاصـ     خود يك قيمت پايه براي اين كاال مشخص مي
شود. به اين شكل كه دولـت بـراي    كند. در مورد پنبه و شكر نيز اين دخالت دولت به شيوه ديگري اعمال مي مي

كند و تعيين قيمت چقندر به شكل غيرمستقيم قيمت شـكر را تحـت تـاثير     پنبه مستقماً قيمت تضميني تعيين مي
ار بورس محكوم شده و در برخـي مـوارد بـورس    دهد. به اين دليل است كه دولت به دخالت در سازوك قرار مي

  اند. كاال را به عامل گراني متهم كرده
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 دانند گذاري يك كاال مي چند نهاد خود را مسئول قيمت  

گـذار اسـت. بـه هرحـال عملكـرد       گذاري مشخص نبودن نهاد قيمت يكي ديگر از موانع اجرايي در بحث قيمت
وص وظايفي مانند تشخيص مصاديق رويه هاي ضد رقابتي و شوراي رقابت طي سالهاي پس از تاسيس در خص

تعيين مجازات عامالن آن، تعيين محدوده بازارها، تهيه دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار و دسترسي به بازارهـاي  
انحصاري، عملكرد كارامدي نبوده و ضعف هاي جدي در مواجهه با متخلفين و عامالن ايجاد انحصـار و مخـل   

وشش وظايف خود درقبال تعيين محدوده بازارها و ميزان تمركز در هـر بـازار و ... قابـل مشـاهده     رقابت، عدم پ
است. از سوي ديگر، اقدامات موازي و صدور احكام مشابه بـا فعاليـت شـورا در دسـتگاهها و نهادهـايي نظيـر        

ت راديـويي وسـازمان   سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان، سـازمان تنظـيم مقـررات و ارتباطـا    
تعزيرات حكومتي قيمت گذاري بسيار از كاالها از سوي دولت به ويژه پـس از اجـراي قـانون هدفمنـد سـازي      
يارانه ها و تداخل گسترده قوانين ناظر بر نهاد هاي فوق الذكر و ساير نهادهـا و دسـتگاههاي مشـابه بـا شـوراي      

. به عنوان نمونـه، واگـذاري سـهام شـركت خودروسـازي      رقابت، عاملي براي عدم موفقيت اين شورا بوده است
در بازار بـود. در   ايجاد انحصارسايپا و خريد آن توسط شركت هاي اقماري زير مجموع آن يكي از نمونه هاي 

واقع شركت خودرو سازي سايپا از طريق شركت هاي اقماري زير مجموعه خـود كـه بـه نـوعي غيـر مسـتقيم،       
آنها را تحت پوشش خود داشت، وارد بازار بورس شد و اقدام به خريد سهام خود بخشي از مالكيت و مديريت 

كرد، البته پس از گذشت چندين ماه و با تذكر چندين نهاد نظارتي از جمله مجلـس شـوراي اسـالمي، سـازمان     
طع بازرسي كل كشور و ...، شوراي رقابت اقدام به بررسي موضوع نمود و درنهايت با توجـه بـه وضـعيت متقـا    

سهامداري شركت هاي خودروسازي، حكم نهايي را صادر كرد. مفاد اين حكم مبني بر اين اسـت كـه تـا پايـان     
، هيچ يك از شركت هاي خودروسازي نبايد به صورت مستقيم يا غير مسـتقيم سـهام يكـديگر را در    1390سال 

ما با توجه به وظيفـه و مسـوليت   تملك داشته باشند. هر چند در نهايت شوراي رقابت حكم خود را صادر كرد، ا
ابزارهايي كه شوراي رقابت در اختيار دارد، الزم و ضروري اسـت كـه قبـل از انجـام ايـن گونـه معـامالت، بـا         

و يا در بازار خودروي كشـور كـه در يكسـاله     1شناسايي و تشخيص انحصار در بازارها، مانع از انجام آنها شود.
شود. در چنـد   به وضوح ديده ميگذاري  قيمتاين چند صدايي در مورد  اخير بحث در مورد آن زياد بوده است

                                                            
اساسي و آشنايي با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون  ".گزارش هاي كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي  1

   1390، بهمن ماه 12107، دفتر مطالعات اقتصادي، شماره مسلسل  "عملكرد واگذاري شركتهاي دولتي 
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كنندگان و توليدكنندگان، شوراي رقابت و نيز خورد خوروسـازان بـه تعيـين     ماه اخير سازمان حمايت از مصرف
اند كه اين خود مكانيسم عرضه و تقاضا را در اين بـازار بـر هـم زده اسـت و از موانـع       قيمت خودرو دست زده

  رود. رايي جدي در اين حوزه به شمار مياج
اين نهاد ريشه در قوانين باال دستي و فضاي كلي حاكم بر اقتصاد كشـور   در عملكرد به طور كلي و نمونه ضعف

دارد كه اجازه نمي دهد اين نهاد وظايف قانوني تعيين شده خود را به طور كامل به انجام برسـاند و الزامـا نمـي    
اين نهاد را مورد خطاب قـرار داد و نيـاز اسـت فرآينـدها و رويـه هـاي قـانوني در ايـن          توان عمكلرد مسوالن

به برخي از مهمترين مشكالت در خصوص عملكرد شوراي رقابـت   5جدول شماره  بازتعريف شوند. خصوص
 به عنوان يك نمونه از نهادي كه در حوزه وظايف خود دارد اشاره مي كند.

  
  برخي از مهمترين مشكالت موجود در حيطه وظايف شوراي رقابت - 21 جدول

  علل ضعف در عملكرد اين نهاد  موارد مورد بررسي  نام نهاد

شـــوراي 
  رقابت

ماده از قانون اجراي  42قوانين باالدستي ( اختصاس يك فصل شامل  -1
قانون  اساسي در خصوص تسهيل رقابـت و   44سياست هاي كلي اصل 

  )تشكيالت و وظايف مركز ملي رقابت انحصار و تدوينمنع 
) قـانون  52بـه طـور نمونـه مـاده (    ابزارهاي قانوني پيش بيني شده ( -2

قانون اساسي موضوع  لغـو امتيـازات  44اجراي سياست هاي كلي اصل 
  دولتي و ساير مواد ...)

  قدرت اجرايي -3
وجود نهادهاي موازي (سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليـد   -4

راديويي و سازمان تعزيرات كنندگان، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
  )حكومتي

با وجود قوانين باال دستي و ابزارهاي قانوني پـيش  
بيني شده اين شورا در مجموع به داليل مختلفي از 

زي و صـدور  جمله وجود نهادهـا و اقـدامات مـوا   
احكام مشابه از سوي اين نهادها در انجام وظـايف  
خود به طور كامل موفـق نبـوده اسـت. مـي تـوان      
مشكالت موجود در اين نهاد را به طور نسـبي بـه   

شده در راستاي قانون اجـراي  ساير نهادهاي ايجاد 
قـانون اساسـي بطـور     44هاي كلـي اصـل    سياست

  نسبي تعميم داد..

 

  گذاري برخي كاالها دولت در قيمتدخالت غيرمستقيم  
توان به عنوان دخالت مستقيم در توليد آن كاال دانست ولي اين تعيـين   تعيين قيمت تضميني براي يك كاال را مي

شده دارد. بـراي   هاي ساير كاالهاي مرتبط با اين كاالي تعيين قيمت قيمت تاثيرات غيرمستقيم زيادي روي قيمت
نمايد به شـكل غيرمسـتقيم قيمـت     تضميني خريد چغندر از كشاورزان را اعالم مي مثال هنگامي كه دولت قيمت

گذاري دولتي اسـت   قند و شكر را در كشور مشخص كرده است. اين امر از موانع اجرايي جدي در حوزه قيمت
ي گنـدم و  هايي از اين دست بسيار فراوان هستند: تعيين قيمت تضمين كه هيچ گاه به آن پرداخته نشده است. مثال
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هـاي توليدشـده.    تاثير آن بر قيمت آرد، نان و شيرني، تعييت قيمت تضميني پنبه و تـاثير آن روي قيمـت پارچـه   
توان آن را به كليه بازارها تعمـيم   اتخاذ اين رويكرد از موارد نقص در بازار كاالها و خدمات منتخب است كه مي

  داد.
  
 پيچيده بودن برخي محاسبات  

انـد. محاسـبه    قيت عادله روز و قيمت بازار از جمله اصالحاتي هستند كه در قوانين مزبور آمده هزينه تمام شده،
دقيق هر يك از اين ارقام از جمله مشكالت اساسي در اجراي اين قانون است. براي مثال اگر هدف تعيين قيمت 

هـا متفـاوت اسـت و     مـين تمام شده باشد اين كار براي كاالهاي كشاورزي بسيار مشكل است چون مرغوبيـت ز 
  آيد. بحث رانت ريكاردو پيش مي

  
 وسيع بودن دامنه شمول در اجرا  

طور كامل اجرا شـود   يكي از مشكالت اساسي براي اجراي كامل اين مواد اين است كه اگر اين قانون بخواهد به
التفـاوت قيمـت تعيينـي و     ابهكند. براي مثال اگر نياز باشد م اي پيدا مي در برخي موارد دامنه شمول بسيار گسترده

هزينه تمام شده براي مثال به توليد كنندگان پنبه پرداخت شود اين امر مستلزم شناسايي و ارتباط برقرار كردن بـا  
دهـد كـه كـار بسـيار       طور مثال اگر اين واقعه در مـورد گنـدم رخ   كار است. يا به شمار بسيار زيادي كشاورز پنبه

  تر خواهد بود. مشكل
  
  هاي قانون هماهنگي در اجراي همه بخشعدم  

دهد كه وجود يك كاستي و رسيدن به يك هدف  شود اين امر نشان مي هنگامي كه يك قانون براي اجرا ابالغ مي
گذار اجراي هماهنگ تمام مفاد آن قانون هدف مورد نظر را محقق خواهد  گذار بوده و از نظر قانون مد نظر قانون

و مشكالت اساسي در اجراي قوانين مد نظر اين تحقيق اين است كـه دولـت در اجـراي     نمود. اما يكي از موانع
هايي مانند واگذار اهميت بيشتري داده و از برخـي مـواد ماننـد     اين قوانين اين اصل را رعايت نكرده و به بخش

  ) به كلي فراموش شده است.44) قانون اجراي اصل (8ماده (
  
 ارتهاي نظ و كاستي كمبود اطالعات  
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هاي صحيح و نزديك به واقع از حـوزه شـده    اي سبب انجام تحليل وجود اطالعات صحيح و واقعي در هر حوزه
شود كه سيستم  شود. از طرف ديگر وجود اطالعات سبب مي هاي كم نقص در مورد آن مي و سبب اتخاذ تصميم

مبـود اطالعـات در مـورد    تر عمـل نمـوده و هرگونـه انحرافـي بـه آسـاني تشـخيص داده شـود. ك         نظارت قوي
باشد. اين كاستي در اين حـوزه بـه    گذاري كاالها مي ترين موانع در قيمت گذاري كاالها و خدمات از جدي قيمت

حدي است كه اطالع دقيقي از تعداد كاالهاي تعيين قيمت شده وجود نـدارد. بـه تبعيـت از ايـن امـر اطالعـات       
گذارد نيز وجود ندارد. عدم وجود يك منبع  وش دولت و جامعه مياي كه تعيين قيمت بر د دقيقي در مورد هزينه

هايي است كه اتخاذ تصميم در اين مورد را بسيار مشكل كـرده و   اطالعاتي منسجم در اين حوزه از ديگر ضعف
هايي براي ارائه گزارش عملكـرد در مـورد    از كارايي بازار اين كاالها كاسته است. از سويي ديگر فقدان شاخص

تر داليلي است كه سبب كمبود اطالعات گشته و نظارت بر اين قـانون را سـخت نمـوده     قانون از جمله مهم اين
هاي موجود در نظارت نيز خود سبب شده است اطالعاتي در مورد عملكرد اين قـانون توليـد    است. البته كاستي

  نشود.
  

  بندي جمع
گـذاري   ادامه دخالت دولـت در اقتصـاد در حـوزه قيمـت    موانع و مشكالت اجرايي بيشتر به مشكالتي در حوزه 

هايي است و عالوه بر آن اطالعاتي  گردد، كه اين امر ريشه در اين دارد كه قانون در اين حوزه داراي كاستي برمي
گيـرد و هـم    در مورد نحوه و ميران اجراي قانون وجود ندارد كه اين خود هم از عدم نظارت بر قانون نشات مي

  تا نظارت بر اجراي قانون مختل شود. دليل است
  
  هاي دولتي موانع اجرايي لغو يا تعميم امتيازات شركت 5-3-2

هـا،   گذشته به اقداماتي كه در راستاي لغـو امتيـازات انجـام شـده بـود اشـاره شـد. واگـذاري شـركت           در بخش
تـرين   ها، لغو معافيت مالياتي و لغو اعطالي برخي تسهيالت از جمله مهـم  سپاري برخي كارهاي اين شركت برون

بخش گذشته بود. بـا توجـه بـه نتيجـه      اقدامات اجرايي اين بخش اين بود و انجام اين اقدامات مهم ترين نتيجه
توان استدالل نمود كه هر مشكل جرايـي كـه    بخش قبل كه واگذاري را راه حل لغو و تعميم امتيازات دانست مي

مانع واگذاري، آزاد سازي قيمت ها و فضاي اقتصاد كشور در جهت گسـترش نقـش بخـش خصوصـي واقعـي      
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كيه بر اين استدالل در اين قسمت بايد به موانع اجرايـي واگـذاري    شود، مانع لغو امتيازات نيز خواهد گشت. با ت
  و ساير موارد اشاره نمود تا بتوان موانع لغو امتيازات را نيز به تبعيت از آن استخراج نمود.

هاي دولتي مانند شركت خدمات حمايتي كشاورزي مطابق اساس نامه خود وظايف بسياري را بـر عهـده    شركت
گـذاري در ايـن عرصـه و تـدارك ماشـين آالت       ه از تهيه بذر مرغوب گرفته تـا تهيـه سياسـت   دارند. براي نمون

كشاورزي همگي بخشي از وظايف اين شركت هستند. در بعد اجرايي مشخص است شركتي با اين دامنه وسـيع  
تن زحمـات  از فعاليت، نياز به يك سازوكار اجرايي بسيار گسترده دارد و كوچكترين ناهماهنگي سبب از بين رف

كل نيروهاي شركت خواهد شد. بنابراين واگذاري اين شركت به بخش خصوصي ناممكن است. از سوي ديگـر  
برخي از وظايفي كه بر عهده اين شركت است غيرانتفاعي بوده و براي انجام شدن نياز به بودجه دولتي و برخـي  

هاي دولتـي از   ز حوزه فعاليتي گسترده برخي شركتها و ني امتيازات دارد. بنابراين غيرانتفاعي بودن برخي فعاليت
  ها است.  موانع اجرايي برسر لغو امتيازات اين شركت

هـا از ديگـر مشـكالت     ها از سوي دولت و نيز ساختار سازماني دولتـي ايـن شـركت    انتخاب مديران اين شركت
هـا از سـوي    براي ايـن شـركت  باشد. به اين شكل كه چون بودجه خاصي  ها مي اجرايي لغو امتيازات اين شركت

توانـد باعـث بـروز     ها تنها به فكر افزايش بودجه خود هستند و اين مـي  شود مديران اين شركت دولت تعيين مي
كه در ادبيات اقتصاد بخش عمومي رايج است شود. اين پديده اشاره بـه تفـاوت در رفتـار     "عدم كارايي"پديده 

وه رفتار ساختار سازماني را نيز بر اسـاس افـزايش بودجـه تغييـر     اين شي 1مديران بخش دولتي و خصوصي دارد.
دهند كه خود وابستگي شـركت را بـه بودجـه دولتـي      دهد و روز به روز حوزه فعاليت شركت را گسترش مي مي

يابد. اين امـور نيـز مـانع لغـو      دهد و بودجه دولتي كه خود نوعي امتياز است در طي زمان افزايش مي افزايش مي
  باشد. ها مي ات اين شركتامتياز

آزاد سازي قيمت ها و فضاي اقتصاد كشور در جهت ورود بخش خصوصي واقعي و ادامه واگـذاري شـركتهاي   
دولتي در اقتصاد به جهت نامناسب بودن فضاي كسـب وكـار، وجـود شـركت هـاي بـزرگ دولتـي كـه بخـش          

  هاي دولتي كه به طور كامل لغو نشده اند، از  خصوصي توان رقابت با آنها را ندارد و همچنين امتيازات اين شركت
و  44ديگر مشكالت ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد ملي و افزايش كارايي اقتصادي در جهت اجراي قانون اصل 

  ) قانون مذكور مي باشد.90) و (8به ويژه مواد (

                                                            
  هاي دولت)، چاپ هفتم، نشر جنگل  )، اقتصاد بخش عمومي (هزينه1388پژويان، جمشيد ( 1.
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توسط دولت، وسيع بودن حـوزه  هاي فوق الذكر  توان اينگونه نتيجه گرفت كه انتخاب مديران شركت بنابراين مي
هـا   هاي متنفذ در ايـن شـركت   ها مانند شركت خدمات حمايتي كشاورزي و نيز وجود گروه كاري برخي شركت

هـا را بـه تـاخير     هاي توليد خودرو از جمله موانع و مشكالتي است كه لغو امتيـازات ايـن شـركت    مانند شركت
  انداخته است.

 

  بندي  جمع
زيربخش اصلي ارائه گشت. در بخش اول بستر نهـادي و سـاختاري اقتصـاد كشـور      مطالب اين بخش تحت سه

رو رويكـرد   گيري اين بستر تاثير بسـزايي دارنـد. از ايـن    تشريح شد و مشخص گشت كه قواعد رسمي در شكل
ر ترين قواعد شكل دهنده اين بستر تشـريح شـد تـا سـامان بسـت      قوانين برنامه سوم، چهارم و پنجم به عنوان مهم

گذاري دولت و لغو امتيـازات شـركتهاي دولتـي     نهادي و ساختار اقتصادي كشور در راستاي محدود كردن قيمت
در نهايت در اين قسمت از گزارش موانع نهادي و ساختاري اقتصاد با توجـه بـه تحقـق اهـداف      .مشخص شود

د در مسـير تحقـق لغـو    برنامه چهارم بررسي شد. در قسمت دوم اين بخـش موانـع و مشـكالت قـانوني موجـو     
گذاري بررسي گشت و مشخص شد كه ايـن موانـع بيشـتر در نداشـتن ضـمانت       امتيازات و محدود كردن قيمت

هاي اين قانون، تناقض بين قوانين مختلـف و نيـز    )، كاستي44اجرايي، وجود قوانين مغاير با قانون اجراي اصل (
اند. در نهايت در قسـمت سـوم ايـن بخـش      متجلي شدهگذاري در اين عرصه  نبود يك مسئول واحد براي قانون

گـذاري بيـان شـد. ايـن موانـع در       موانع اجرايي قوانين مذبور در دو عرصه لغو امتيازات و محدود كردن قيمـت 
گذاري بيشتر شامل مواردي چون دخالت دولت در وظايف بورس كاال، وجود چند نهاد مجـري در   عرصه قيمت

هاي نظـارت   گي برخي محاسبات، وسيع بودن دامنه اجرا و كمبود اطالعات و كاستيراستاي اجراي قانون، پيچيد
هاي فوق الذكر توسط دولت، وسيع بودن حوزه كـاري   شد. در بخش لغو امتيازات نيز انتخاب مديران شركت مي

  ها از جمله مهمترين موانع شناخته شدند. برخي شركت
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انين و مقررات، فرآيند هاي اجرايي و فعال شدن نهادهاي بخش بخش ششم: ارائه راهكارهايي براي اصالح قو
  خصوصي

  مقدمه
شود. اين  طور طبيعي توسط بازار مشخص مي ارزش يك كاال براي انجام مبادله بين عرضه كننده و تقاضاكننده به

در آن زمـان  گيري اولين مبادالت زندگي بشري در جوامع اوليه دارد. هرچند كـه   اي به قدمت شكل امر تاريخچه
كرد و مبادالت با توجه به نيازهاي طرفين مبادله به شكل كـااليي   قيمت در مبادالت به شكل كنوني معنا پيدا نمي

گرفت. در مراحل بعدي تكامل مبادالت بشري مبادالت كاال به كـاال انـدكي تغييـر كـرد و يـك كـاالي        انجام مي
ادالت قرار گرفت. اين پيشرفت ادامه پيدا كرد تـا زمـاني   خاص مانند نمك به عنوان پول كااليي يك طرف از مب

هاي فلزي جايگزين پول كااليي شد و معيار سنجش قيمت قرار گرفت. در نهايت هم پول كاغذي كه از  كه سكه
يافت ابزاري شد كه وسيله مبادله قرار گرفت و ارزش هر كاال بـه واسـطه    سوي مقامات پولي كشورها انتشار مي

شود كه در سير تكامل پول، هميشه قيمت توسط بازار مشخص شده  شد. ديده مي گذاري مي ها قيمتآن در بازار
هـا در زنـدگي    هـا و افـزايش نقـش و وظـايف آن     گذاري دولتي كجاست؟ با تكامل دولت است، اما ريشه قيمت

يا توليدكنندگان و يا كنندگان  كرد تا براي حمايت از رفاه مصرف اجتماعي گاه شرايط اقتصادي جامعه ايجاب مي
گذاري نمايد يا كاالي توليـدي بخـش خصوصـي را     ضعف بخش خصوصي دولت كااليي را خود توليد و قيمت

هـاي   ها و با توجه بـه مسـائلي كـه در بخـش     هاي گسترده دولت گذاري نمايد. اين امر با توجه به مسوليت قيمت
شـود. لـذا كـاهش توليـدات      ندكي اختالل روبـرو مـي  پيشين عنوان شد در حال حاضر در مورد برخي كاالها با ا

  گردد. گذاري دولتي پيشنهاد مي دولتي و قيمت
از سويي ديگر، يك كارآفرين از زماني كه قصد ورود به يك صنعت دارد تا زماني كه محصول خود را به فروش 

اكم بر هر يـك از ايـن سـه    هاي خود سه مرحله اساسي را در نظر داشته باشد. شرايط ح رساند بايد در تحليل مي
دهد. كارآفرين بايد در نخستين مرحله الزاماتي را  وكار حاكم بر بازار آن محصول را نشان مي مرحله محيط كسب

كه براي ورود به آن صنعت الزم است در نظر گرفته، سـپس بـه اسـتانداردها و الزامـاتي كـه بايـد بـراي توليـد         
ر نهايـت بايـد بـازاري را كـه محصـول وي در آن قيمـت گـذاري و        محصول خود بايد رعايت كند بپردازد و د

گـذاري و وجـود امتيـازات خـاص شـركتهاي دولتـي از        شود به خوبي تحليل نمايد. بنابراين قيمـت  فروخته مي
وكار هستند. با توجه به اين مهم، نحوه تعيين قيمت يك محصـول   هايي تاثيرگذار در تحليل محيط كسب شاخص

هاي دولتي كه سـهم اعظـم بـازار توليـد و فـروش را در اختيـار        ول و وجود يك سري شركتدر بازار آن محص
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دارند، تاثير بسيار مهمي در جذب و يا دفع فعاالن اقتصادي براي فعاليت در توليد آن محصـول دارد. درمجمـوع   
ح آنهـا  قيمت گذاري محصوالت و وجود امتيازات خاص شركتهاي دولتي موضوعاتي هسـتند كـه الزمـه اصـال    

قانون اساسي است. ايـن دو عامـل از    44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل8) و (90پرداختن تواما به مواد (
توان بـا آن سـنجيد. در ايـن راسـتا در      ترين عواملي هستند كه افول يا بهبود محيط كسب و كار كشور را مي مهم

هـاي   گذاري و لغـو امتيـازات شـركت    قيمت هاي گذشته به اقدامات انجام شده در خصوص محدود كردن بخش
  دولتي پرداخته شد.

هـاي دولتـي را    گذاري و امتيـازات شـركت   گذاري در عرصه قيمت بخش اول و دوم مطالعه حاضر، گذشته قانون
) قـانون  44هاي كلي اصـل (  ) قانون اجراي سياست8) و (90كه محتواي مواد ( بررسي نمود. سپس به جهت اين

) قانون برنامه پنجم توسعه كه عنوان اصلي گزارش هستند روشن گـردد ايـن مـواد    101ماده ( "د"اساسي و بند 
تحليل محتوا شده و با مواد قوانين ديگر كه با اين قوانين مرتبط هستند مقايسه شدند. عالوه بر اين در اين بخش 

ين كاالهـا و خـدمات منتخـب    كاالها و خدمات منتخب شناسايي و در مرحله بعد محتواي اين قوانين در مورد ا
) در مـورد ايـن   44) قـانون اجـراي اصـل (   8هاي منتخب نيز انتخاب شده و محتـواي مـاده (   ذكر شد و شركت

ها بررسي گرديد. سپس در بخش چهارم مشاهد شد كه چه اقـداماتي در راسـتاي محـدود كـردن قيمـت       شركت
ير،آلومينيوم، سنگ آهن و بيمه بـه عنـوان خـدمت    گذاري دولت در بازار كاالها و خدمات منتخب (شكر، پنبه، ق

منتخب) انجام شده است و نظام اجرايي به سمت تبعيت از نظام عرضه و تقاضا پيش رفتـه و در برهـه هـايي از    
هـايي   زمان نيز دخالت هايي در سازوكار بازار صورت داده است. به طور مثال در بازار شكر در مقاطعي دخالـت 

) قانون برنامه پنجم توسعه كشف قيمت بايد طبق سـازوكار  101) و ماده (90طبق ماده ( صورت گرفته حال آنكه
نيـز واردات شـكر    1389كند و از سـال   پذيرفت. دولت قيمت شكر و مواد اوليه آن را تعيين مي بازار صورت مي

گـذاري   قيمـت گذاري طبق قانون مذكور، مقرر شده است كه  توسط دولت افزايش يافت. هرچند در حوزه قيمت
اي و ضروري محدود شود اما نتايج و دسـتاوردها   به كاالها و خدمات عمومي، انحصاري، كاالهاي اساسي يارانه

  حكايت از روند مطلوبي ندارد. 
بخش پنجم به شناسايي موانع و مشكالت موجود در محدود كردن دولـت در قيمـت گـذاري و لغـو يـا تعمـيم       

هـاي اخيـر در قـوانين     يافت. در قسمت اول اين بخش ذكر شد كه در سـال  امتيازات شركتهاي دولتي اختصاص
قانون اساسي شـكل گرفـت امـا     44برنامه ساختار نهادي كشور در راستاي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 

هـاي توسـعه    به داليل مختلفي اين ساختار نهادي به اندازه كافي شكل اجرايي برخـود نگرفـت. رويكـرد برنامـه    
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هاي زيادي داشـته انـد امـا در     هاي اخير شباهت هاي مهم ساختار نهادي هستند طي دهه كه از شكل دهنده كشور
هـا نشـان داد كـه     انـد. مـروري بـر ايـن برنامـه      هاي مختلفي را پيگيـري كـرده   ها ديدگاه برخي مسائل، اين برنامه

برخاسته است، و در مرحله اجـرا نيـز از   هاي نظري متفاوتي  هاي توسعه در كشور از خاستگاه هاي برنامه اولويت
ها موانعي از جمله نبـود مسـئله محـوري در     برخورد سليقه اي رنج برده است. بنابراين با توجه به گرايش دولت

هـاي اخيـر، عـدم پيـروي از پـارادايم و       هاي متناقض در سال اي كشور، تدوين برنامه رويكرد برنامه هاي توسعه
د انسجام در ساختار اقتصادي كشور و نبود نهادهـا و سـاختارهاي الزم اقتصـادي    ديدگاه مشخص به جهت ايجا

هاي توسعه بر سر راه اقتصاد كشور ايجاد شده و به دنبـال آن باعـث عـدم تحقـق مـواد قـانون        متناسب با برنامه
محيط كسب ) اين قانون كه از موضوعات محوري در راستاي بهبود 90) و (8) و به ويژه مواد (44اجراي اصل (

  وكار اقتصاد كشور هستند، شده است.
گـذاري و لغـو امتيـازات پرداختـه اسـت. ايـن        قسمت دوم بخش پنجم به موانع قانوني بر سر راه كاهش قيمـت 

هـاي كلـي    قسمت نداشتن ضمانت اجرايي قوانين مصوب و عدم شفافيت در برخي مواد قانون اجـراي سياسـت  
) اين قانون را از جمله برخـي موانـع و مشـكالت قـانوني دانسـته      8( قانون اساسي و به خصوص ماده 44اصل 

است. در قسمت موانع اجرايي بخش پنجم نيز مشخص شد كه دولـت بـه طـور غيرمسـتقيم در قيمـت گـذاري       
برخي از كاالها از جمله تعيين قيمت تضميني خريد چغندر از كشاورزان كـه بـه نـوعي دخالـت غيرمسـتقيم در      

شكر است، دخالت داشته است. از ديگر مشكالت موجود در حوزه اجـرا عـدم همـاهنگي در    تعيين قيمت قند و
هاي قانون، كمبود اطالعات و كاستي هاي نظارت و... هستند. در بحث موانع اجرايـي موجـود    اجراي همه بخش

ع بودن حـوزه  هاي فوق الذكر توسط دولت و وسي بر سر راه لغو امتيازات نيز بيان شد كه انتخاب مديران شركت
هاي دولتـي منتخـب    ترين موانع اجرايي بر سر راه تحقق لغو امتيازات شركت ها از جمله مهم كاري برخي شركت

رود  قـانون اساسـي مـي    44ها كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8به طور كامل است. انتظاري كه از اجراي ماده (
هـا،   داخته نشود، بلكه بايد واگذاري مـديريت بنگـاه  هاي دولتي پر اين است كه صرفا به موضوع واگذاري شركت

هاي دولتي جهت واگذاري و آزاد سازي اقتصـادي جهـت حضـور بخـش خصوصـي بـا        اصالح ساختار شركت
  حمايت مستمر و پويا از اين بخش صورت گيرد.

هاي دولتـي   كتگذاري دولتي و امتيازات شر هاي قبلي به ترتيب ابتدا سابقه قيمت مطابق آنچه گفته شد در بخش
هـاي دولتـي از طـرق     گـذاري و امتيـازات شـركت    بررسي و در بخش دوم سابقه محدود كردن دولت در قيمـت 

) قـانون برنامـه   101و ماده ( 44) قانون اجراي اصل 90) و (8گذاري بررسي شده، سپس به محتواي مواد ( قانون
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در دو بخش پاياني ابتـدا اقـدامات انجـام شـده     پنجم در بازار كاالها و خدمات منتخب پرداخته شد و در نهايت 
هاي دولتي در بـازار كـاال و خـدمات منتخـب      گذاري و لغو امتيازات شركت براي محدود كردن دولت در قيمت

گـذاري و لغـو امتيـازات شناسـايي      بررسي و سپس موانع و مشكالت موجود در محدود كردن دولت در قيمـت 
حقق شده در راستاي اجراي اين قانون به همراه موانع اجراي كامل آن بررسـي  شدند. بنابراين تا اينجا اقدامات م

  شده است.
رو در اين بخش با الگو برداري از بخش پنجم راهكارهاي ارائه شده براي اصـالح قـوانين و مقـررات يـا      از اين

و راهكارهـاي  فرآيندهاي اجرايي دولتي يا فعال شدن نهادهاي بخش خصوصي در چند قسمت ارائه خواهد شد 
بخش موانع نهادي و ساختاري با توجه به ماهيت اين بحث در قالـب راهكارهـاي نظـارتي و تقويـت نهادهـاي      

بنابراين اين بخش مشتمل بر چهار قسمت خواهد بـود و در ايـن چهـار    بخش خصوصي دنبال خواهد شـد.  

ـ   ت بخـش خصوصـي ارائـه    قسمت راهكارهاي پيشنهادي براي اصالح قوانين، فرايندهاي اجرايـي و تقوي

خواهد مي شود. راهكارهاي قانوني، راهكارهاي اجرايي، تقويت نهادهاي بخش خصوصـي و راهكارهـاي   

  ها پرداخته خواهد شد. نظارتي عنوان چهار قسمت اصلي اين بخش هستند كه در ذيل به تفصيل به آن
 

  راهكارهاي قانوني 6-1

هـايي هسـتند كـه عـدم      داراي يك سري الزامـات و ويژگـي  در بخش پنجم گزارش حاضر عنوان شد كه قوانين 
ها نتايج مطلوب مورد نظر را به همراه نخواهد داشت. وجود قوانين مغاير وعـدم پايبنـدي بـه اجـراي      رعايت آن

را كُند و باعث نوعي موازي كـاري   44قانون مصوب و... نيز مزيد بر علت شده است تا روند اجراي قانون اصل 
قـانون   44ي مختلف شود. در اين قسمت مواردي كه در قانون اجراي سياست هـاي كلـي اصـل    از سوي نهادها

اساسي در حوزه قانون و قانون گذاري توجه كافي به آنها نشده است مورد بررسـي قـرار گرفتـه و راهكارهـايي     
 ارائه خواهد شد.

  
  اجراي كامل قوانين 6-1-1

اجراي كامل قوانين يكي از اساسي ترين مسايل پيش روي هر قانوني است. اجـراي قـانون سياسـت هـاي كلـي      
قانون اساسي در عمل با آنچه مورد انتظار بود فاصله زيادي را نشان مي دهد به طوري كه  اگـر قـانون    44اصل 

ايي مي شد مي توانست يـك  از زمان تصويب با جديت، دقت و جامعيت اجر 44اجراي سياست هاي كلي اصل 
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انقالب اقتصادي را در كشور به وجود آورد. به طور نمونـه در رابطـه بـا شـركت خـدمات حمـايتي كشـاورزي        
مشاهده شد الزامات اين قانون در مورد شركت خدمات حمايت كشـاورزي رعايـت نشـده و عمـده توجـه هـا        

مصوباتي در خصوص اين شـركت بـه تصـويب     معطوف به واگذاري اين شركت بوده است. بنابراين كه اگر چه
قانون اساسي به طور كامل محقق  44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 8رسيده است اما روند اجراي ماده (

اصالح اساسنامه، واگذاري كامل به بخش خصوصي واقعي، اصالح ساختار شركت هاي دولتي نشده است. 

صـورت نپذيرفتـه و بـه نظـر مـي رسـد        خصوصي واقعي و همچنين ايجاد فضاي مناسب جهت ورود بخش

) قانون مذكور فراهم نشده است در نتيجه اگرچـه در جهـت   8بسترهاي قانوني براي اجراي كامل موضوع ماده (
قانون اساسي گام هايي برداشـته شـده اسـت امـا ايـن       44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 8اجراي ماده (

ش خصوصي توانمند به علت شـرايط سـاختاري اقتصـاد كشـور بـه نهادهـايي كـه        واگذاري ها به علت نبود بخ
شود و يا در مجموع راه حل همان اجراي كامل قانون مذكور است كـه   شوند واگذار مي خصوصي به قلمداد نمي

  تواند اثربخشي در حوزه قانون و قانون گذاري را ارتقا دهد. مي
  
  امل قوانينتدارك ضمانت اجرايي براي اجراي ك 6-1-2

از ديگر موارد مربوط به حوزه قانون و قانون گذاري داشتن ضمانت اجريي قوانين مصوب اسـت. رونـد اجـراي    
) قانون برنامـه  101) و ماده (90)، (8قانون اساسي و به ويژه مواد ( 44مواد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 

  يي كافي برخوردار نبوده اند.پنجم توسعه نشان مي دهد كه اين قوانين از ضمانت اجرا
 241شـركت بـه    434از  1391قانون بودجه سـال    3به طور مثال تعداد شركتهاي دولتي درج شده در پيوست  

هـزار   5,852كاهش يافته است اما بودجه شركتهاي دولتي به مبلغ بي سـابقه   1392شركت در قانون بودجه سال 
افزايش را  درصد 39حدود  1391يده است كه نسبت به قانون سال رس 1392ميليارد ريال در اليحه بودجه سال 

درصد رشـد داشـت همچنـين     3,9بودجه اين شركت ها فقط  1391نشان مي دهد. در حالي كه در بودجه سال 
درصد از بودجه كشور را تشكيل مي دهد، در حالي كـه ايـن نسـبت در سـال      80بودجه اين شركت ها بيش از 

. در نتيجه اگرچه تعداد شركتهاي دولتي كاهش يافته اسـت و يـا احتمـاال طبـق     1صد بوددر 75نزديك به  1391
اي افزاش يافته در حالي كه يكي از  سابقه طور بي همين مواد قانوني واگذار شده است اما بودجه اين شركت ها به

                                                            
، دفتر مطالعات برنامه و بودجه، "اگذاري سهام بودجه شركتهاي دولتي و و ".گزارش هاي كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي  1

   1392، ارديبهشت ماه 12932شماره مسلسل 
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مذكور اين بـود كـه   قانون اساسي در راستاي اجراي قانون  44اهداف كلي قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
دولت در وهله اول با ثابت نگه داشتن بودجه شركتهاي دولتي در جهت كاهش بودجه اين شـركتها گـام بـردارد    

درصدي بودجه شركتهاي دولتي در  39حال آنكه گزارش ها و مستندات حكايت از روند مخالف دارند. افزايش 
سال از تصـويب   5ظار مي رفت و با گذشت نزديك به كشور مغاير با آنچه است كه انت 1392قانون بودجه سال 

چنين افزايش بودجه ي شركتهاي دولتي قابـل تامـل اسـت. بـه همـين       44قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
قانون  44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 8ترتيب كاهش امتيازات شركتهاي دولتي و به ويژه تحقق ماده (

ي دور از انتظار به نظر مي رسد. بخش خصوصي نيز در چالش با فضـاي نامناسـب   اساسي حداقل در مقطع كنون
اقتصادي و ايجاد امتياز براي شركتهاي دولتي و نهادهاي اقتصادي نظامي با افزايش در بودجه اين شركتها، امكان 

ـ   44ايفاي نقش خود را در راستاي اجراي قانون سياست هاي كلي اصل  ت سـالم در  قانون اساسي و امكـان رقاب
جهت افزايش كارايي در اقتصاد ملي را با اين افزايش در بودجه شركتهاي دولتـي و بـه تبـع آن ايجـاد امتيـازات      

  خاص براي اين شركتها از دست خواهد داد و به مشكالت ساختاري در اقتصاد كشور افزوده خواهد شد.
ايش مستمر و دقيق روند اجراي قـانون  گذار، پ تدارك ضمانت اجرايي از طريق تقويت نقش نهادهاي قانون

قانون اساسي توسط نهادهاي نظارتي و تعيين انحرافات مواد قانون مذكور و در  44سياست هاي كلي اصل 

  رود. در اين حوزه به شمار مي راهكارهاي عملياتيصورت امكان تعيين مجازات هاي مختلف از 
  
  گذاري در كشور تمركز قانون 6-1-3

اري به ويژه در اقتصاد ملي  مي تواند از اقدامات موازي از سـوي نهادهـاي مختلـف جلـوگيري     تمركز قانون گذ
كند. در بخش قبل مالحظه شد كه در حوزه اقتصادي عـالوه بـر مجلـس، سـاير نهادهـاي قـانون گـذاري مثـل         

حـوزه اقتصـاد   كنند. تبعات قانون گذاري از سوي نهادهاي مختلف در  گذاري مي شوراهاي رسمي اقدام به قانون
. به نظـر مـي   مي تواند باعث اقدامات دوگانه از سوي اين نهادها باشد كه در بخش هاي قبل به تفصيل بيان شد

رسد فقدان نهاد هاي حرفه اي تخصصي سياست سازي، سياست گذاري و مديريت صـحيح اقتصـادي در   

ـ  اي غيـر تخصصـي در حـوزه    اقتصاد ملي پررنگ است و سياست ها عمدتا در اكثر موارد از سوي نهاده

در اقتصاد ايران مرز بين سياسـت سـازي و سياسـت گـذاري و اجـراي سياسـت هـاي         اقتصاد گرفته مي شود.

اقتصادي در حوزه هاي مختلف اعم از قانون گذاري، برنامه ريزي، اجرا و... نامشخص بوده و در نتيجـه نهـادي   
اي آن را در حوزه هاي مختلف به طور تخصصـي، علمـي،   كه مرتبا روند اقتصاد ملي را كنترل نموده و كاستي ه
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دقيق و به روز انعكاس دهد وجود ندارد. در نتيجه نبود مرجع قانون گذاري تخصصي اقتصادي باعث شده است 
كه نهادهاي مختلف تصميمات بعضا متناقضي بگيرند و مجري هم  اين قوانين متناقض را نتوانسته به طور كامـل  

  محقق كند.
در اين حوزه اين است كه تصميمات مختلف در حوزه هـاي متنـوع اقتصـادي ( اعـم از قـانون       عملياتي راهكار

اي و اقتصادي و... ) به شـوراهاي تخصصـي اقتصـاد كـه متشـكل از صـاحب        تدوين برنامه هاي توسعهگذاري، 
د. و يـا  تصـميمات باشـن  هاي اجرايي ملزم بـه اجـراي ايـن     نظران برجسته اقتصادي باشد، واگذار شود و دستگاه

مثل شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد و...) را كه در حوزه اقتصاد اقـدام بـه قـانون    توان نهادهاي موجود ( مي
كه روند اجرا و تحوالت  مرجع تخصصي واحدگذاري مي كنند از طريق ادغام و يكپارچه سازي اين نهاد ها به 

پايش كند و اقدام به تهيه، تدوين و تصويب قوانين الزمه بكنـد و  همه حوزه ها و بخش هاي اقتصادي كشور را 
  مجري را هم پايبند به اجراي قوانين و اسناد باالدستي بكند.

  
  تدارك مكانيسمي براي شناسايي قوانين مغاير 6-1-4

ياسـتهاي  قانون اساسي از ديگر موانع در اجراي قانون س 44قوانين مغاير با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
كـه در   44قـانون اجـراي سياسـت هـاي كلـي اصـل        1)92قانون اساسي بشمار مي رود. در ماده ( 44كلي اصل 

قانون  "خصوص تعيين قوانين مغاير و شناسايي آنها مي باشد به طور صريح در اين باره سخن گفته است. طبق 
قيح قـوانين بـه عهـده معاونـت قـوانين      وظيفه تن 25/3/1389مصوب  " 2تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور

مجلس شوراي اسالمي قرار داده شده است. نهاد سازي الزم در اين خصوص انجام شده است و ابزار قانوني نيز 
  پيش بيني شده است. 

                                                            
از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن نسخ  "قانون اساسي  44قانون اجراي سياست هاي كلي اصل  92.متن كامل ماده  1

ح مواد و مقررات اين قانون صريحا و با ذكر نام اين قانون و ماده مورد نظر قيد نشود، معتبر خواهد ميگردد و مادام كه در قوانين بعدي نسخ و يا اصال
  "بود. 

  ) قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور كه به عهده  معاونت قوانين مجلس قرار گرفته به شرح زير است:3. طبق ماده ( 2
  معتبر و حاكم از راههاي زير است: تنقيح كليه قوانين كشور واعالم قوانين -1
  جمع آوري و تفكيك و طبقه بندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم فهرست هاي موضوعي، تاريخي و ساير موارد -1-1
  تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعالم آن به مرجع تصويب كننده جهت اقدام قانوني -2-1
  نتفي شده است و اعالم آنها به مرجع تصويب كننده جهت اقدام قانونيتشخيص مقرراتي كه موضوع آنها م -3-1
  تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيات رئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني -4-1
  ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار و...شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آنها در مجموعه هاي تنقيح شده و  -5-1
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) قانون برنامه و بودجه و... كه به ترتيـب مغـاير   33) قانون عمليات بانكي بدون ربا، ماده (20به طور مثال ماده ( 
قانون اساسي مي باشند هرچند شناسايي شده اند اما  44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 8) و (90ا مواد (ب

هاي اصل  اقدامات مغاير با سياست از ديگر 1.به نظر ميرسد قوانين مغاير شناسايي شده اصالح يا حذف نشده اند
تـوان  تصـويب    مهم در اين خصوص است ميچالشهاي  كه يكي از(در طول سالهاي پس از ابالغ سياستها)  44

دسـتگاههاي دولتـي و     هيئت دولت نام برد. در اين مصوبه، 87مرداد سال  17هـ در 4006/ت77961نامه شماره 
اند نسبت به انعقاد قرارداد مسـتقيم بـا نيروهـاي شـركتي اقـدام نماينـد و حتـي         هاي وابسته موظف شده شركت

  ن را لغو نموده و خود مستقيماً به انعقاد قرارداد اقدام كنند.قراردادهاي منعقده با پيمانكارا
شود احكامي مغاير با سياستهاي  در تصويب قوانين جديد و يا اصالح قوانين موجود، گاهي مشاهده ميبنابراين  

ر گردد كه بعضاً باعث ايجاد چالشـهايي د  لحاظ مي قانون اساسي 44كلي ابالغي و از جمله سياستهاي كلي اصل 
از سوي نهـاد هـاي قـانون گـذاري و بـه ويـژه        مكانيسمي شود. بنابراين الزم است اجراي سياستهاي مذكور مي

مجلس شوراي اسالمي به عنوان قوه تقنيني كشور طراحي شده و بصورت فعال و مستمر به ايـن مهـم بپـردازد.    
م نقش خـود را بصـورت جـدي    البته معاونت قوانين مجلس شوراي اسالمي در اين خصوص ايجاد شده كه الز

  ايفا كند.
  
  بازبيني در قوانين موجود 6-1-5

قانون اساسي ويژگي يك قانون مطلوب را بـه طـور    44اگر چه در رابطه با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
نسبي دارد اما اصالح، بروز رساني و تدوين مقررات جديد از الزامات قانون گـذاري محسـوب مـي شـود و در     

د قانون اجراي سياسـت هـاي كلـي    نتيجه بازبيني مقررات جديد و رفع كاستي هاي قوانين موجود و به ويژه موا
، عالوه بـر احكـام   44قانون اساسي مي تواند در تحقق كامل اين اصل ياري بخش باشد. درقانون اصل  44اصل 

ها، مقررات تكميلي  مد نظر براي فعاليت اقتصادي بخش هاي دولتي و غير دولتي و نيز توسعه فعاليت اين بخش
قانون اساسي، ايـن   44در راستاي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل ديگري نيز پيش بيني شده كه الزم است 

گذاشته شـوند. تـدوين قـانون     بيني شده هماهنگ با قوانين موجود، تدوين، تصويب و مورد اجرا قوانين پيش

نحوه فعاليت در حوزه هاي سالمت، آموزش، تحقيقات و فرهنگ، تدوين سـند توسـعه بخـش تعـاون، تـدوين      

                                                            
قانون اساسي، مركز مطالعات و  44)، تعيين قوانين مغاير با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 1389. اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ( 1

  بررسي هاي اقتصادي
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ي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب وكار و همچنين اصالح و هماهنگ نمودن ساير قـوانين  قانون ايجاد فضا
مرتبط از جمله قانون كار، قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، قانون تعـاوني، قـانون پـولي و بـانكي و ... از     

عد كارآفريني و رفع موانـع كسـب   جمله قوانين تكميلي هستند كه برخي از آنها از جمله قانون ايجاد فضاي مسا
وكار به تصويب رسيده است و اصالحات برخي برخي هنوز انجام نشده است. در همين راسـتا آيـين نامـه هـا،     

قانون اساسي تـا حـدودي    44دستور العمل ها و ديگر مقررات اجرايي در قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
يب و ابالغ شده اند. شايان ذكر است مراجع تصويب ايـن آيـين   پيش بيني شده و برخي نيز تاكنون تدوين، تصو

) قانون اساسي، هيـات واگـذاري و   44هيات وزيران، شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (نامه ها 

هستند كه هيات وزيران اختيارخود در خصوص تصـويب آيـين نامـه هـاي ايـن       وزير امور اقتصادي و دارايي

تشكل از برخي وزيران تفويض نمود و اقـدامات الزم از سـوي ايـن كـارگروه صـورت      قانون را به كارگروهي م
  گرفته است.

منظور تحقق اهـداف سياسـتهاي     قانون اساسي به 44كميسيون ويژه نظارت و پيگيري اجراي اصل به طور نمونه 
دهاي اصـالحي بـراي   ، اقدام به تهيـه پيشـنها  رتوجه به عملكرد سياستهاي مذكوقانون اساسي و با  44كلي اصل 

االمكان از طريق اصالح برخي   تا حتي ه) قانون اساسي نمود44برخي احكام قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (
) و همچنين احكـام  8)، (7)، (6اصالح مواد ( .مواد قانون، برخي از چالشهاي اجراي اين سياستها را مرتفع نمايد

بـه فرآينـد توزيـع سـهام عـدالت از جملـه مـوارد اصـالحي          ) مربوط44فصل ششم قانون اصل چهل و چهارم(
  باشند.   كميسيون مي

لذا به نظر مي رسد ايجاد نهادي جديد و يا تقويت هر چه بيشتر نقش قوه مقننـه كـه بتوانـد قـوانين موجـود در      
و بـه   قانون اساسي را به طور مستمر، شفاف، دقيق و به روز اصالح و قـوانين الزمـه را تصـويب    44حوزه اصل 

  مراجع ذيربط ارسال نمايد الزامي به نظر مي رسد.
  
  گذاري تقويت نقش نهادهاي حوزه قانون 6-1-6
) قانون اساسي با دقت خاصي و طي كار كارشناسي عميق توسط دولـت  44از آنجا كه سياست هاي كلي اصل ( 

متعدد قـانون مزبـور در جـاي     و مجلس شوراي اسالمي تبديل به قانون مدون شده است، بايد انتظار داشت مواد
جاي احكام خود، بر پيگيري توأمان حضور بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي و بهبود نظارت و هدايت 
حوزه حاكميت دولت يعني همان دو عنصر تقويت هم زمان بخش غير دولتي و بخش دولتي كـه رويكـرد كلـي    
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ه عنوان تنها منشور اقتصادي حال حاضركشـور، رويكـرد   سياست ها نيز بوده، تكيه نمايد. درحقيقت اين قانون ب
بسيار مثبتي به بخش خصوصي و تعاوني دارد. لذا تنها مسير دستيابي به اهداف اقتصادي سند چشم انداز بيسـت  

  است.اجراي صحيح، كامل و عدم برخورد سليقه اي دولت ها با قانون مذكور ساله نظام در گرو 

)  قانون اساسي در قالب موضوعات تاكيد شده در سياست هاي 44ي كلي اصل(تدوين قانون اجراي سياست ها
)  قانون اساسي، بستر قانوني جديدي را در حوزه فعاليت هاي كالن اقتصادي مهيا ساخت و رونـد  44كلي اصل(

اي برخي قوانين و لوايح و اسناد مكمل قـانون اجـر   تحوالت اقتصادي، وارد عرصه تازه اي شد. به نظر مي رسد
 ،تدوين و تصويب نگرديده است. وزارت امور اقتصادي و دارايـي  تاكنون قانون اساسي 44كلي اصل سياستهاي 

 ،44اصـل   عـالي  پايه اي ترين وظيفـه شـوراي   و است 44دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 
ه هاي اجرايي در اين زمينـه  قانون اساسي و هماهنگي دستگا 44 نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي اصل

هاي مشخص و بدون تعيـين جهـت    ولي گزارش هاي نظارتي منتشر شده توسط اين نهادها بدون شاخص .است
قـانون اساسـي در    44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 90) و (8گيري اجرايي است و در خصوص ماده (

  جزئي بسنده شده است. متن آخرين گزارش عملكرد قانون مذكور، به اطالعات بسيار
  
  حذف يا باز تعريف نقش نهادهاي موازي در حوزه قانون گذاري 6-1-7

 44وجود نهادهاي مختلفي كه در حوزه اقتصادي و به ويژه در خصوص قانون اجراي سياست هاي كلـي اصـل   
ند. مجلـس، شـوراهاي   قانون اساسي كه اقدام به قانون گذاري مي كنند مي تواند روند اجراي اين قانون را كُند ك

قـانون اساسـي، هيـات وزيـران، هيـات       44پول و اعتبار، مجمع تشخيص مصلحت نظـام، شـوراي عـالي اصـل     
گذار هسـتند. بـه نظـر مـي رسـد تعريـف حـدود و         گذار و يا مقررات واگذاري و ... از جمله اين نهادهاي قانون

را  44هاد ها مي تواند روند اجراي قانون اصـل  وظايف اين نهادها و يا به نوعي مهندسي مجدد در وظايف اين ن
  تسريع و اثربخش نمايد.

  

  جمع بندي و نتيجه گيري 
در حوزه قانون و قانون گذاري مشكالتي شناسايي و ذكر شد. مشخص شد كه بـا وجـود اينكـه قـانون اجـراي      

كه قانون مصوب بـه طـور   قانون اساسي داراي مواد قانوني متنوعي بوده و الزامي بود  44سياست هاي كلي اصل 
همزمان و كامل تحقق يابد و در نهايت اجرايي بشود اما خروجي ها مغاير بـا انچـه اسـت كـه از اجـراي قـانون       
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مذكور انتظار مي رفت. هرچند كه قانون مذكور نيز داراي اشكاالتي است كه در بخش هاي قبلي به آن پرداختـه  
ون اساسي داراي برخي ابهامات است كه بـه آن پرداختـه شـد و يـا     قان 44) قانون اصل 8شد. به طور مثال ماده (

قانون برنامه پنجم توسعه كه تقريبا مشابه همديگر بوده و يك هدف واحد، يعنـي   101ماده  "د") و بند 90مواد (
كاهش قيمت گذاري دولتي را كاالها و خدمات ضروري و اساسي محدود مي نمايد و مجري را در صورت عزم 

اي اجراي اين مواد قانوني، با مشكالت و اقدامات دوگانه اي در اجرا روبرو مي كند البته قوانين مغاير و راسخ بر
يا مشابه ديگري نيز وجود دارند كه موضوع اين بحث نيست. با توجه به مشكالتي كه در حوزه قانوني ذكر شـد  

برخي موارد ارائه مكانيسم اجرايي در اين شايسته است به جمع بندي راهكارهاي عملياتي در حوزه قانوني و در 
 به اين مهم و جمع بندي مباحث ارائه شده پرداخته است. جدول زيرقسمت پرداخته شود. 

  
  راهكارهاي مرتبط با حوزه قانوني - 7 جدول شماره

  مكانيسم اجرايي  راهكارهاي عملياتي  رديف
اجـراي كامـل   تدارك ضمانت اجرايي براي   1

  قوانين مصوب
تدارك ضمانت اجرايي از طريق تقويت نقـش نهادهـاي قـانون گـذار،     

 44پايش مستمر و دقيق روند اجراي قانون سياست هـاي كلـي اصـل    
قانون اساسي توسط نهادهاي نظارتي و تعيين انحرافات اجرايـي مـواد   
قانون مذكور و در صورت امكان تعيين مجازات هاي مختلف از سوي 

  ين نهادها از طريق يك سايت آنالينا
كشــور(حوزه  در تمركــز قــانون گــذاري    2

  ) اقتصاد
واگذاري تصميمات مختلف در حوزه هـاي متنـوع اقتصـادي (اعـم از     

اقتصـادي، پـايش شـرايط    قانون گذاري، تدوين برنامـه هـاي توسـعه    
) به شوراهاي تخصصي اقتصاد سازمانها و... اقتصادي كشور توسط اين

ي در گرايش هاي مختلف متشكل از صاحب نظران برجسته اقتصادكه 
مثـل شـوراي پـول و    و يا مي توان نهادهاي موجود ( تخصصي باشند.

اعتبار، شوراي اقتصاد و...) را كـه در حـوزه اقتصـاد اقـدام بـه قـانون       
گذاري مي كنند را از طريق ادغام و يكپارچه سازي ايـن نهـاد هـا بـه     

ند اجرا و تحوالت همه حوزه ها و بخش مرجع تخصصي واحد كه رو
هاي اقتصادي كشور را پايش كند و اقدام به تهيـه، تـدوين و تصـويب    
قوانين الزمه بكند، به مرحله اجرا درآورد. البته تشكيل مجـدد سـازمان   

ر مديريت و برنامه ريزي كشور با ساختار اجرايي كارامد و با سازو كـا 
رفـع مشـكل فـوق    نيـز در   كشوراجرايي متناسب با تحوالت اقتصادي 

 موثر خواهد بود.
حدف يا باز تعريف نقش نهادهاي مـوازي قـانون گـذاري بـه منظـور      تدارك مكانيسـمي بـراي شناسـايي قـوانين       3
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  مكانيسم اجرايي  راهكارهاي عملياتي  رديف
  44جلوگيري از تدوين و تصويب قوانين مشابه يا مغاير با قانون اصل  مغاير با قانون مذكور

نين تصويب قوانيني كه كاستي هاي اين قـوا   4
  را به حداقل برساند

ايجاد نهادي جديد و يا تقويـت هـر چـه بيشـتر نقـش قـوه مقننـه يـا         
بـه شـوراهاي    44اصـل   اجراي واگذاري قانون گذاري در حوزه قانون

اقتصادي كه بتواند قوانين موجود در حوزه قـانون مـذكور را    يتخصص
به طور مسـتمر، شـفاف، دقيـق و بـه روز اصـالح و قـوانين الزمـه را        

  تصويب و به مراجع ذيربط ارسال نمايد.
تقويت نقش نهادهاي قانون گذار مرتبط بـا    5

  اين قانون
وزيـران، شـوراي عـالي اجـراي      تقويت هر چـه بيشـتر نقـش هيـات     

) قانون اساسـي، هيـات واگـذاري و وزيـر     44هاي كلي اصل ( سياست
اي امور اقتصادي و دارايي به عنوان نهادهايي كه در حوزه قـانون اجـر  

هاي  كنند. تعريف شاخص گذاري مي ، قانون44هاي كلي اصل  سياست
  ها. معنادار و انتشار گزارش هاي پيشرفت براساس اين شاخص

حذف يا باز تعريف نقش نهادهـاي مـوازي     6
 در حوزه قانون گذاري

بررسي كليه مصوبات اين حوزه در اداره تطبيق مصـوبات مجلـس بـه    
 طور ويژه

  

  اجراييراهكارهاي  6-2
آل  هاي نظري ايـده  ترين عوامل موفقيت هر طرح اقتصادي است. چه بسيار طرح كيفيت و نحوه اجرا يكي از مهم

كه عليرغم هزينه ها و تالش بسيار، به علت انتخاب روش اجرايي نادرست به توفيق و موفقيت اندكي نائل شده 
له اجرا شرايط، اقتضائات و بسترهاي كشـور آمـاده   اند. تجربه ساير كشورها نيز نشان مي دهد كه هرگاه در مرح

نبوده اند طرح هاي اقتصادي ولو اينكه بصورت مطلوب طراحي شده باشند با شكست مواجه شده اند. اقـدامات  
اجرايي كارامد و مستمر كه در مرحله بعد از تقنين قرار دارند از جمله شـروط الزم دسـتيابي بـه اهـداف قـانون      

قانوني اساسي است. در بخش اقدامات اجرايـي بـه مـواردي از جملـه لـزوم       44لي اصل اجراي سياست هاي ك
ايجـاد يـك    ،44انسجام بخشي به برنامه هاي توسعه اي كشور، حمايت از نهادهاي ذيربط مرتبط با قانون اصـل  

قـانون اجـراي   بانك اطالعاتي شفاف، كارآمد و به روز و... پرداخته و سعي خواهد شد كه رابطه موارد مذكور و 
  قانون اساسي و برخي از مواد اين قانون، تبيين شود.  44سياست هاي كلي اصل 

  
  لزوم انسجام بخشي به برنامه هاي توسعه اي در كشور 6-2-1

جهان كنوني به سرعت در حال تحول در حوزه هاي مختلف از جمله اقتصاد است. اقتضائات و فـروض نيـز در   
حال تغيير هستند و با توجه به شرايط زمان و مكان تغيير مي كنند. اختالفات بين مكاتب اقتصادي نيـز نـاظر بـه    
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برآيند اين اختالفات است كـه بـه   همين موضوع است و لزوما يك مكتب اقتصادي جهان شمولي وجود ندارد و 
پيشرفت و پويايي علم كمك مي كند. در چنين فضـاي پرتحـولي داشـتن برنامـه اي پويـا بـراي ارتقـا جايگـاه         
اقتصادي كشور نقش كليدي را ايفا مي كند و قطعا شرايط اقتصادي، اجتماعي و سياسـي حـاكم بـر كشـور طـي      

و مـي باشـد. در راسـتاي رسـيدن بـه يـك سياسـت اقتصـادي           برنامه سوم توسعه با شرايط حاضر متفاوت بوده
مشخص مي توان از راه هاي مختلفي به آن نائل شد، اما اين به معناي آن نيست كه حتما رويكرد هاي كلـي نيـز   

) قطعـا بـا قـانون     1383-1379متفاوت باشد. به طور مثال قانون عرضه و تقاضاي حاكم بر برنامه سوم توسعه (
) تفاوتي ندارد، هر چنـد كـه در رسـيدن بـه نقطـه تعـادلي        1394-1390ي برنامه پنجم توسعه (عرضه و تقاضا

روش رسـيدن بـه    مسيرها و روش هاي مختلفي وجود دارد و اين بستر زماني و شرايط محيطي حاكم است كـه 
  كند. تعادل را تعيين مي

در  سابقه ترين كشورهاي در حال توسـعه  بادر زمره  داشتن بيش از نيم قرن تجربه برنامه ريزي عليرغم كشور ما
جاي مي گيرد كه نه فقط به هدف هاي متعارف رشد و توسعه اقتصادي دسـت نيافتـه بلكـه بـه      امر برنامه ريزي

نظر مي رسد اكنون در مقايسه با آغاز دوره برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي اقتصادي در كشـور، كفـه تـرازوي    
مشـكالتي در   توسعه اقتصادي، به نفع عوامل مغاير سنگين تـر شـده باشـد.   نامه هاي بر عوامل همسو و مغاير با

تدوين برنامه هاي توسعه اي كشور وجود دارد كه پيشتر در مقدمه بخش حاضر به آنها اشاره شـد. مشـكالتي از   
ـ قبيل  ه نـوعي  نبود مسئله محوري در تدوين برنامه ها، اعمال ساليق توسط دولت هاي روي كارامده و يا ب

...  به طـور مثـال قـوه    سياست زدگي در امر برنامه ريزي، عدم پايبندي دولتهاي قبل به برنامه  تدوين شده و

) قـانون برنامـه   4مجريه با اصالحيه هاي گوناگون از برنامه چهارم توسعه مثل طرح تثبيت قيمتها، حـذف مـاده (  
اههاي زود بازده اقتصادي (طرحهايي كه بعضـا فاقـد   ، اعطاي تسهيالت تكليفي بانكها به طرح بنگ1چهارم توسعه

                                                            
، ترجيح و يا معافيت از پرداخت ماليات ( اعم ازمستقيم و يا غير مستقيم ) برقراري هرگونه تخفيف ") قانون برنامه چهارم توسعه 4. متن كامل ماده ( 1

اين  )160(و حقوق ورودي عالوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاههاي موضوع ماده 
  "قانون طي سالهاي اين برنامه ممنوع مي باشد.

) قانون محاسبات عمومي كشور 4كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده ( ") قانون برنامه چهارم توسعه 160. متن كامل ماده (2
: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از پنجاه 1/6/1366مصوب 
  به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي مي شود.%) سهام آن متعلق 50درصد(
اي شركتهايي كه از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها به منظور به كار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شركته  - تبصره

كتهايي كه بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آنها منفردا يا مشتركا بيمه ايجاد مي شوند، از نظر اين قانون شركت دولتي شناخته نمي شوند. و ساير شر
چنين شركتها به وزاتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، به استثناي بانكها و موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و هم

ستلزم دكر يا تصريح نام است، از جمله: شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و موسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها، م
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) با وجود اينكه مقرر شده بود اين تسهيالت در برنامه چهارم توسعه بـه صـفر برسـد،    توجيه فني اقتصادي بودند
خارج شدن برخي از نهادها مثل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي پول اعتبـار از جايگـاه قـانوني    

داد كه برنامه چهارم توسعه را كه توسط دولت هشتم تدوين شده بود قبول نداشته و خود نيز بـه  خود و .. نشان 
طور سليقه اي به اجراي برنامه مذكور پرداخت و درنهايت با تدوين برنامه پنجم توسعه به طور كلـي اهـداف و   

بـا تفـاوت هـايي در كميـت و     سياست هاي جداگانه اي را طرح و دنبال كرد كه البته رويه فوق را همـه دولتهـا   
كيفيت، اجرا كرده اند. با تغيير دولت ها و تخليه بدنه كارشناسي دولت هـاي قبلـي، دولـت هـاي روي كارامـده      
مسيرها و روش هاي مختلفي را طي كرده اند و حتي برخي دولتها حتي اصول اوليه علم اقتصـاد را نيـز زيـر پـا     

وح مشاهده و لمس كردند. بنابراين كشور نيازمند يـك بسـته سياسـت    گذاشتند كه نتايج آن را نيز همگان به وض
گذاري كه هماهنگ كننده تحوالت ساختاري در اقتصاد كشور باشد هست. برنامه ريزي دركشور بايد از تـدوين  
يك سند تشريفاتي تبديل به يك سند سياست گذاري و راهبردي شود و رويكرد برنامـه ريـزي بـا يـك دولـت      

اه منسوخ و شكست خورده در دنيا مي باشد. براي اين منظـور تغييـر مكانيسـم برنامـه ريـزي در      متمركز يك نگ
كشور بايد به نحوي باشد كه با تغيير دولتها و آمدن ساليق متفاوت، نقشه راه و سند باال دستي ثابت مانده وآنچه 

ر خود برنامه اي كه تدوين شده است. بايد تغيير كند شيوه رسيدن به نقشه راه است و نه تغيير و بازنگري كلي د
اسناد و برنامه هاي باال دستي به نوعي در تعيين محيط نهادي حاكم بر اقتصاد كشور بسيار اثر گذار هستند و اين 
به لزوم  تغيير شيوه برنامه ريزي در كشور بر مي گردد كه و نياز به اصالحات جدي در امر برنامه ريزي پـيش از  

. به طور نمونه وجود نهادهاي موازي چه در حوزه قانوني و چه در حوزه اجـرا نشـان از   پيش احساس مي شود
  اين عدم انسجام در برنامه هاي توسعه اي و اسناد باالدستي كشور دارد. 

قانون اساسي در سال هاي پس از تصويب به نحوي اجرا شد كـه ايـن    44قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
ضوح قابل مشاهده و در راستاي اهداف از پيش تعيين شده دولـت و تـا حـدودي مطـابق     رويكرد سليقه اي به و

سياست هاي توزيعي برنامه پنجم توسعه بود. به طور مثال طرح سهام عدالت از طريـق واگـذاري شـركت هـاي     
دولتي، هدفمندي يارانه ها و توزيع آن بين اقشار مردم، واگذاري صـرف شـركت هـاي دولتـي و عـدم اصـالح       

، دخالت در سازوكار بـورس كـاال، عـدم حمايـت از بخـش      44) قانون اصل 8ساختار اين شركتها عليرغم ماده (
خصوصي واقعي و... از جمله اين موارد هستند و يا اصالح قيمـت هـاي نسـبي و تخصـيص منـابع بـه وسـيله        

سياسـت هـاي تـوزيعي را    سازوكار قيمتها كه نظام اجرايي عليرغم قانون مصوب به بخش توليد توجهي نكرد و 
                                                                                                                                                                                         

ي ايران وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان گسترش و نوسازي صنايع معدن
  "نون نمي باشند.و شركتهاي تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات اين قا
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طبق برنامه خود دنبال كرد. هدف از ارائه مطالب فوق اين بود كه نشان داده شود اگرچه برنامه هاي توسعه اي و 
در جهت پيشرفت و اعتالي اقتصاد ملي تدوين و طراحي شده انـد   44قوانين مهمي از جمله قانون اجراي اصل 
ن برنامه ها و تبديل شدن به يـك كشـور قدرتمنـد اقتصـادي در افـق      اما دستاورد هاي مطلوب مورد انتظار از اي

  ، الاقل در مقطع كنوني مشاهده نمي شود.1404چشم انداز 
كه مي توان در امر برنامه ريزي در كشور پيشنهاد كرد اين است كه مكانيسم برنامـه ريـزي در   راهكاري بنابراين 

ر طول زمان به روز رساني شود كه با تغيير دولتهـا تنهـا   كشور به گونه اي توسط يك نهاد تخصصي، طراحي و د
شيوه اجرا بنا بر اقتضائات و فروض ايجابي تغيير كند و اسناد باالدستي ثابت و درطول زمان توسط نهادي به غير 

باشند نه قانون گـذار و تـدوين كننـده اسـناد      مجري به معناي واقعياز دولت بنا بر ضروت تغيير يابد و دولتها 

  خط مشي ها و پارادايم هاي توسعه اي. ه ياالدستي و برنامه اي كشور و تبيين كنندب
  

  تقويت نقش نهادهاي مرتبط با قانون 6-2-2
به منظور ساماندهي فرآيند اجراي قانون و نظارت بـر رونـد اقـدامات پـيش بينـي شـده بـراي تحقـق اهـداف           

لف نظير تهيه و تصويب مقـررات پايـه اي و تكليفـي    ) قانون اساسي در زمينه هاي مخت44سياستهاي كلي اصل(
مورد نياز، مقررات زدايي و بهبود فضاي كسب وكار، تبيين برنامه ها و خط مشي هاي كلي واگـذاري و اجـراي   
مناسب آنها، شكل گيري فضاي رقابتي سالم و ممانعـت از رويـه هـاي ضـد رقـابتي و تبعـيض آميـز، نهادهـا و         

) قانون اساسي پيش بيني شده اند كه هـر كـدام   44ي در قانون سياستهاي كلي اصل( ساختارهاي سازماني متعدد
 از اين نهاد ها مطابق قانون وظايف و اختياراتي اعم از راهبري، نظارتي، اجرايـي و كارشناسـي دارنـد. برخـي از    

عـالي اجـراي    عبارتنـد از: شـوراي  دارنـد   44قانون اصـل  نهادهاي اجرايي كه نقش بسزايي در اجراي  مهمترين

  قانون اساسي، سازمان خصوصي سازي، شوراي رقابت و بورس هاي كااليي 44سياست هاي كلي اصل 
  
  قانون اساسي 44شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 

قانون با تركيب تلفيقـي از دولـت، قـوه قضـائيه، مجلـس، بخـش خصوصـي و        ) 41(شوراي عالي براساس ماده 
كـه رياسـت ايـن     به شـمار مـي رود    44درقانون اصل  لي ترين نهاد سياستگذار و ناظرسازمانهاي اقتصادي، اص

  شورا بر عهده رييس جمهور و دبيري آن با وزير امور اقتصادي و دارايي است. 
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شورا عالوه بر داشتن نقش راهبري و نظارتي، تصويب تعدادي از مقررات اجرايي و پايه اي قانون را نيز برعهده 
قانون اساسي، تصـويب شـاخص هـاي اجرايـي      44دارد. نظارت بر فرآيند اجراي قوانين و مقررات حوزه اصل 

نظـارت دقيـق بـراي اجـراي آنهـا،      قانون اساسي به منظور اعمال   44براي تحقق اهداف سياست هاي كلي اصل
تبيين سياست ها و خط مشي هاي اجرايي ساالنه براي اجراي سياست هاي ياد شـده، و نيـز تشـويق عمـوم بـه      
سرمايه گذاري، كار آفريني و بهبود فضاي كسب و كار، از جمله وظايف ديگريسـت كـه ايـن شـورا  عهـده دار      

  آنهاست.
قانون اساسي در ارائه اطالعات بـه روز و مسـتمر از    44ي اصل مشخص است كه شوراي عالي سياست هاي كل

اجراي صحيح اين قانون و پيگيري اجراي قانو مذكور به طور كارامدي عمل نكرده است و وظايف محول شـده  
  و تعريف شده به اين نهاد فراتر از توان اجرايي اين شورا بوده است. لذا به نظر مي رسد تقويت جايگاه اين 

  

تواند  ن نهاد بر حسب توان اجرايي آن مير پيگيري اجراي كامل اين قانون از طريق باز تعريف وظايف ايشورا د
  كارايي اين شورا افزايش دهد.  

  
 سازمان خصوصي سازي  

با توجه به ميزان و حجم واگذاري هايي كه پس از ابالغ سياست ها و قـانون مـورد انتظـار اسـت، وزارت امـور      
كلف به تدوين اساسنامه اين سازمان با توجه به ماموريت هـاي جديـد محولـه در قـانون و     اقتصادي و دارايي م

  ارايه آن به هيات وزيران شد.
و اختيارات سازمان شامل مواردي چون؛ تهيه راهكارهاي تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت  وظايف مهم ترين 

توانمندي هاي بخش خصوصي و تعاوني و ارائه عمومي جهت افزايش بهره وري منابع مادي و انساني و توسعه 
آن به هيئت وزيران براي تصويب، اعمال نمايندگي وزارت امور اقتصادي و دارايي در امر واگـذاري هـا، برنامـه    
ريزي واگذاري سهام شركت ها مشتمل بر شرايط و نحوه واگذاري سهام در چارچوب قوانين و مقررات مربوط 

، تعيين بانك ها، موسسات تامين سرمايه و شركت هاي سـرمايه گـذاري جهـت    پس از تصويب هيئت واگذاري
تعهد پذيره نويسي يا تعهد خريد سهام، شناسايي و انجام اقدامات اجرايي الزم براي تبـديل تصـدي هـاي قابـل     

  واگذاري دولتي كه در قالب غير شركتي اداره مي شوند و انجام وظايف دبيرخانه هيئت واگذاري است.
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روندي جـدي بـه خـود گرفـت، تـا جـايي كـه از اوايـل ايـن دهـه ابـالغ             80سازي در ايران در دهه  خصوصي
 هـا  هاي دولتي سبب شـد تـا واگـذاري    هاي كلي اصل چهل و چهار و الزام دولت مبني بر واگذاري بنگاه سياست

  شتاب بيشتري به خود بگيرد.
سـازي    خصوصـي سـازمان  چهار روش متداولي اسـت كـه   ، فرابورس، مزايده و مذاكره سهام بورس اما با آنكه

هاي رد ديوني كه معناي آن  هاي گذشته در پيش گرفته، واگذاري هاي دولتي در سال براي واگذاري سهام شركت
هاي سهام عدالتي و ترجيحي كاركنان  هاي مختلف است، در كنار واگذاري تسويه ديون دولت با نهادها و سازمان

هـا در كشـور باشـند،     سازي روايتگر اوضاع خوب روند واگـذاري  آمار منتشره از خصوصي سبب شد، تا همواره
خـورد و   هـا بـه چشـم مـي     هاي اقتصادي زيادي هستند كه فقط نامشان در ليست واگذاري حال آنكه هنوز بنگاه

يـر  سـازي طـي يـك دهـه اخ     اين حال بررسي عملكرد خصوصي باخبري از عرضه سهام يا واگذاري آنها نيست.
هاي رد ديوني، سهام عدالتي و ترجيحي كاركنان عجين شده، اما حاكي از بهبـود وضـعيت در    هرچند با واگذاري

  .اين بخش مهم از اقتصاد حداقل در بخش آماري دارد
قـانون   44) قانون اجراي سياست هاي كلي كلي اصل 42) ماده (5اين سازمان بايد پيش از پيش در اجراي بند ( 

يين شاخص هاي اجرايي طراحي شده به منظور اعمال نظارت دقيق بر روند اجراي اين قانون فعال و تع 1اساسي
درصد تحقق واگذاري سهام دولتي در فعاليت هـاي   -1تر شود. برخي از شاخص هاي طراحي شده عبارتند از: 

قـانون بـه    2ده مـا  1تركيب ارزش واگذاري سهام دولتـي مشـمول گـروه     -2 قانون 2ماده  2و  1موضوع گروه 
تركيـب ارزش   -3تفكيك واگذاري به بخش خصوصـي، تعـاوني و موسسـات و نهادهـاي عمـومي غيردولتـي       

قـانون بـه تفكيـك واگـذاري بـه بخـش خصوصـي، تعـاوني و          )2 ( ماده 2واگذاري سهام دولتي مشمول گروه 
اين شاخص ها توسط دبير خانه الزم به ذكر است كه  و... موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و سهام عدالت

قانوني اساسي زير مجموعه وزات امور اقتصادي دارائي طراحي و نحوه محاسبه آنها نيز توضيح  44شوراي اصل 
داده شده است. همچنين سازمان خصوصي سازي بايستي با توجه به شرايط حاكم بر صـنعت و تـوان رقـابتي و    

اگذاري اين شركتها به مرحله اجـرا بگـذارد و ميـزان آمـادگي هـر      فعاليتي هر شركت فرآيندهاي متناسبي براي و
  شركت را به دقت ارزيابي كرده و در صورت داشتن شرايط الزم، واگذاري به بخش غير دولتي انجام شود.

                                                            
تصويب شاخص هاي اجرايي براي تحقق اهداف سياست هاي كلي  "قانون اساسي  44)  قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 42) ماده (5متن.بند (  1

  "قانون اساسي به منظور اعمال نظارت دقيق بر اجراي آنها 44اصل 
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مصـوب   طبق قانونبه گونه اي كه واگذاري ها  مكانيسم واگذاريبه نظر مي رسد سازمان خصوصي با اصالح  

    ) قـانون اجـراي  8تحقـق مـاده (  انجام شود، مـي توانـد در    بخش خصوصي واقعيساسي به قانون ا 44اصل 

قانون اساسي و بهبود محيط كسب وكار و تحقق ساير مفاد اين قانون به گونه اي كـه   44هاي كلي اصل سياست
  شاهد افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي باشيم، كمك فراواني نمايد. 

  
 شوراي رقابت 

)  قانون اساسي، سياست هاي مربوط به اعمال حاكميت و پرهيز از انحصـار  44جمله سياست هاي كلي اصل(از 
است كه ساز و كارهاي  قانوني الزم براي شكل گيري رقابت در زمينه فعاليت هاي اقتصادي بـا عنـوان تسـهيل    

ين منظور تعريـف شـده اسـت.     رقابت و منع انحصار تدوين شده و نهادي نيز تحت عنوان شوراي رقابت براي ا
شوراي رقابت موظف است نسبت به تشخيص رويه هاي ضد رقابتي و جلوگيري از شكل گيري فضاي انحصار 
در زمينه فعاليت هاي اقتصادي اقدام نمايد كه از مصـاديق بـارز آن  مـي تـوان بـه مـواردي همچـون احتكـار و         

در شـرايط معاملـه، قيمـت گـذاري تهـاجمي، اظهـارات       استنكاف از معامله، قيمت گذاري تبعيض آميز، تبعيض 
گمراه كننده، فروش يا خريد اجباري، عرضه كاال يا خدمت غير استاندارد، مداخله در امور داخلي و يا معـامالت  
بنگاه يا شركت رقيب، سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط ، محدود كردن قيمت فروش مجدد، كسـب غيـر   

اطالعات و موقعيت اشخاص به عنوان اعمال منجر به اخالل در رقابت آمده است، اشـاره   مجاز، سوء استفاده از
منظور انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليت  ) قانون مورد بحث به54نمود. در همين راستا و بر اساس ماده (

نظـر ريـيس جمهـور     اي دولتـي مسـتقل زيـر    اي شوراي رقابت، مركز ملي رقابت در قالب مؤسسه هاي دبيرخانه
  تشكيل شده است.

شوراي رقابت وظايف مهمتر ديگري نيز بر عهده دارد و به عنوان نهادي است كه مـي توانـد در كنـار نهادهـاي     
اجرايي و نيز شبه قضايي قرار گيرد. لذ ا اين شورا هم نهاد اجرايي است و هم نهاد شبه قضايي كه قـانون گـذار   

قانونگذار براي حفظ و تـأمين هـر چـه بيشـتر      قوقي نيز پيش بيني كرده است.بر آن ضمانت اجرايي كيفري و ح
كـه در صـدد اخـالل در رقابـت باشـند       يدر بازار، ضمانت اجراي كيفري و حقوقي براي اشخاص يرقابتفضاي 

در » شوراي رقابت«قانونگذار در پيش بيني يك نهاد فرا قوه اي به نام  خالقيتترتيباتي را پيش بيني كرده است. 
. اين شورا مكلف است رأسا و به نظر مي رسد هدفمندبسيار بجهت رسيدگي تخصصي به رويه هاي ضد رقابت

يا براساس شكايت هر شخص حقيقي يا حقوقي از جمله دادستان كل كشور، دادسـتان محـل وقـوع رويـه ضـد      
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ن محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و نهادهاي ديگـر نظـارتي، رسـيدگي و تحقيقـات در     رقابت، ديوا
) 5همچنين اين شورا بايد در راستاي اجراي بند ( خصوص رويه هاي ضد رقابتي را آغاز و اتخاذ تصميم نمايد.

هـاي   كنـد. شـاخص  فعـال تـري را ايفـا     قانوني اساسي نقش 44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 42ماده (
بـازار در فعاليـت هـاي موضـوع      شـاخص درجـه تمركـز    -1اجرايي طراحي شده متخص به شورا عبارتنـد از:  

هاي  شاخص شدت موانع ورود در فعاليت  -2قانون اساسي  44اجراي اصل  قانون)  2 ( هاي سه گانه ماده گروه
   قانون )2(ماده  2و 1موضوع گروه 

م گزارش مالحظه شد اين شورا مشكالتي را در حوزه اجرا دارد كه مانع از انجـام  اما همانطور كه در بخش پنج 
وظايف خود به طور كامل مي شود. راهكار اجرايي عملياتي كه مي توان براي بهبود عملكرد اين شورا بيان كـرد  

ي در اقتصاد اين شورا به تسهيل رقابت و شناسايي رويه هاي ضد رقابت 44اين است كه طبق قانون مصوب اصل 
ملي كه از وظايف اين نهاد هستند، بپردازد و بجاي پرداختن صرف به موارد خاص به دنبال اصـالح فرآينـد هـا    

  باشد.
  
 بورس كاال 

در ايران بهره مندي از كاركردهاي بورس هاي كااليي پس از تصويب قانون برنامه سوم توسعه، ايجاد اين بورس 
تحـت عنـوان سـازمان كـارگزارن      1382اولين بورس كااليي كشور در سال  ها در دستور كار دولت قرار گرفت.

بورس فلزات تهران شروع به كار كرد. همانطور كه از نام اين بورس مشخص است، در آن انواع فلرات پايه نظير 
فوالد، آلومينيوم و مس در قالب قراردادهاي نقد، سلف و نسـيه معاملـه مـي شـدند. دومـين بـورس كـااليي در        

به نام كارگزاران بورس كاالي كشاورزي ايران تشكيل شد. اين بورس با ساختاري مشابه  1383هريور ماه سال ش
بورس فلزات اقدام به پذيرش كاالهاي كشاورزي از قبيل گندم، جو، ذرت، كنجاله هـا، خرمـا و كاالهـاي ديگـر     

ين دو بورس و اضافه شـدن محصـوالت   درقالب قراردادهاي نقد، سلف و نسيه مي كرد و بورس كاال با تركيب ا
كـاالي   185ايجاد شد. هم اكنون در بورس كاالي ايـران بـيش از    1386پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي در سال 

پايه شامل انواع فلزات از قبيل مقاطع فوالدي، شمش آلومينيوم و فرآورده هاي مسي، انواع محصوالت كشاورزي 
ها، انواع محصوالت پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي از قبيل نفت خـام، نفـت    از قبيل گندم، جو، ذرت و كنجاله

كوره، بنزين، انواع پليمرها، مواد شيميايي و قير و همچنين فلزات گرانبها از جمله سكه توسط معامله گران داد و 
تريليـون   670ارزش مجموع خريد و فروش ها در بورس كاالي ايران به بـيش از   1391ستد مي شوند. در سال 
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ريال رسيد. اين رقم به تنهايي مي تواند نشان دهنده گستردگي فعاليت بورس كاالي ايران و عمق معامالت ايـن  
  1.بورس باشد

  
  اهداف بورس كاال

بورس كاال به عنوان نهادي سازمان يافته جهت داد و ستد قانونمند و نيـز توسـعه بـازار سـرمايه و بخـش هـاي       
مي رود. بهبود و ارتقاي جايگاه اين نهاد مي تواند آثار مثبتي در بخش هاي سـه گانـه   مختلف اقتصادي به شمار 

اقتصاد يعني توليد، توزيع و مصرف داشته باشد. چرا كه بورس كاال تجلي گاه خواسـته هـاي توليـد كننـدگان و     
بـازار نيازهـاي    مصرف كنندگان فارغ از هر گونه قيمت هاي تحميلي است و در اين بازار است كه همـه فعـاالن  

  خود را دريك فضاي رقابتي، شفا و قانونمند مطرح مي كنند. 
و مزاياي تشكيل اين نهاد مي توان به كشف قيمت، مديريت ريسك قيمـت، مكـاني    كاركردهاي بورس كاالاز 

يـت  براي سرمايه گذاري، تسهيل بازارهاي نقدي كاال، تسهيل تامين مالي كاال و توسـعه بيشترصـنعت ماننـد ظرف   
سازي و استفاده از فناوري هاي اطالعات و ... اشاره كرد. ولي اين نهاد رقابتي به دليل برخي از مشكالت هنـوز  

  نقش خود را در اقتصاد ملي بخوبي ايفا نكرده است. برخي از مشكالت بورس كاالي كشور عبارتند از:
افـزايش  قـانون   2)33بـا وجـود مـاده (   محدود بودن تعداد كاالهاي كشاورزي مورد معاملـه در بـورس كـاال     -1

   و منابع طبيعي كشاورزيوري بخش  بهره

  وجود ساختار دولتي و حجم گسترده فعاليت هاي اقتصادي دولت در سال هاي اخير  -2
قيمت گذاري برخي از كاالهاي غير ضروري و يا دخالت هاي غير مستقيم در امر قيمت گذاري ايـن كاالهـا    -3

  ) قانون برنامه پنجم توسعه101ماده ("د" قانون اساسي و بند  44) قانون اصل 90عليرغم وجود ماده (
  عدم اعتقاد مقامات دولتي به نهادهاي بازار محور   -4

                                                            
  1392، ارديبهشت ماه 171.ماهنامه اقتصاد ايران، شماره  1
تاريخ تصويب اين قانون، عالوه بر اجراء قانون خريد تضميني محصوالت از  ") قانون افزايش بهره وري كشاورزي و منابع طبيعي 33.متن كامل ماده( 2

توانند  مي كشاورزي توليدكنندگان محصوالت شود. تضميني نيز برقرار مي سنواتي و اعتبار مصوب، سياست قيمت هاي ، در قالب بودجهكشاورزي
شده از  عرضه نمايند. در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعالم كشاورزيتخصصي كاالي  بازار بورسمحصوالت خود را در 

مكلف است هر ساله متناسب با شرايط توليد و  كشاورزيوزارت جهاد گردد. التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي سوي دولت، مابه
نامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون  بازار، محصوالت تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعالم نمايد. آيين

  .رسد به تصويب هيأت وزيران مي كشاورزيبه پيشنهاد وزارت جهاد 
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) قـانون  18) و (17لكرد اين نهاد مهم اين است كه دولت بايد عالو بر اجـراي مـواد مـواد (   لذا راهكار بهبود عم
توسعه ابزار ها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهـارم قـانون   "

) 33اجراي ماده ( ) قانون برنامه سوم توسعه و108) و (104)، (101)، (99، مواد (25/9/1388مصوب  " 1اساسي
قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي به جايگزيني مكانيسم عرضه و تقاضا بجاي قيمـت گـذاري دولتـي بـا     

  دستورات اداري كمك نمايد.
  
  روز ايجاد يك بانك اطالعاتي جامع و به 6-2-3

هاي رايج  يكي از شيوهروز و معتبر است.  نبود اطالعات به 44يكي از مشكالت روند پيگيري اجراي قانون اصل 
هاي اطالعاتي مشخص است. لذا، در گزارش بخـش پـنجم عنـوان     اندازي سايت آنالين با قالب در اين زمينه راه

روز از جمله موانع عمده در مسير اجراي اين قانون است. بـا توجـه    شد كه فقدان يك بانك اطالعاتي جامع و به
تصوير روشني از ميزان اجراي اين قانون تاكنون، وضعيت فعلـي و   شود نتوان كه فقدان اطالعات سبب مي به اين

ميزان باقيمانده تا تكميل اهداف اين قانون داشت و به اين دليل نتوان تصميم صحيح و بمـوقعي در مـورد نحـوه    
ها و نقاط  تواند بسيار از كاستي روز مي اجراي اين قانون اتخاذ نمود. بنابراين ايجاد يك بانك اطالعاتي جامع و به

  قوت اين قانون را نمايان نموده تا بتوان به واسطه آن تصميمات الزم را اتخاذ كرد.
  

  44هاي كلي اصل  ها قانون اجراي سياست اجراي هماهنگ تمام بخش 6-2-4
شتاب بخشـيدن بـه رشـد    ) قانون اساسي كه به منظور 44هاي كلي اصل ( محقق شدن حداكثري اهداف سياست

هـاي   ارتقاي كـارايي بنگـاه   ،منظور تأمين عدالت اجتماعي ترش مالكيت در سطح عمومي مردم بهگس، اقتصاد ملي
افـزايش سـهم    ،پـذيري در اقتصـاد ملـي    افـزايش رقابـت   ،وري منابع مادي و انسـاني و فنـاوري   اقتصادي و بهره

هـاي   عاليـت كاستن از بـار مـالي و مـديريتي دولـت در تصـدي ف      ،هاي خصوصي و تعاون در اقتصاد ملي بخش
گـذاري و بهبـود درآمـد     انـداز و سـرمايه   تشويق اقشار مـردم بـه پـس    و افزايش سطح عمومي اشتغال ،اقتصادي

                                                            
هاي كااليي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن  هاي پذيرفته شده در بورسخريد و فروش كاال ") قانون توسعه و ابزارهاي مالي جديد 17متن ماده ( 1

هاي اجرائي نياز به برگزاري  هاي دولتي و عمومي و دستگاه ها، نهادها و دستگاه ها، سازمان گيرند توسط وزارتخانه ها مورد دادوستد قرار مي بورس
  "مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.

 - گذاري خارج نمايد. تبصره دولت مكلف است كاالي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت ") قانون توسعه و ابزارهاي مالي جديد18ده (متن ما
  "دارو از شمول اين ماده مستثني است.
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قـانون   44هاي كلـي اصـل    از جانب رهبر ابالغ شد، مستلزم اجراي تمام و كمال قانون اجراي سياست خانوارها
هـاي   ويب شده اسـت. امـا بررسـي گـزارش    گذار تص ها از جانب قانون اساسي است كه براي تحقق اين سياست

) اين قانون هر شش ماه يكبار از سوي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارائـه  88عملكرد اين قانون كه مطابق ماده (
دهد كه در مورد ميزان و نحوه عملكرد برخي از بندها و مواد اين قانون اطالعـات روشـني وجـود     شده نشان مي
انـد.   هاي مختلف بسـنده كـرده   ي به تكرار يك جمله كلي در مورد اين مواد در گزارشهاي اجراي ندارد و دستگاه

انـد. بـه    ) اين قانون هستند كه موضوع اين مطالعه قرار گرفتـه 90) و ماده (8نمونه بارز اين از چنين موادي ماده (
) يـك جملـه   8مـاده (  هاي گذشته دربـاره  عنوان نمونه در گزارش هشتم ارائه شده از سوي دولت مانند گزارش

) همان يك جمله نيز وجود ندارد. اين در حالي اسـت كـه بـراي    90و درباره ماده ( 1مختصر تكراري آمده است
صورت تفصيلي وجود دارد و نشانگر  نمونه درباره بندهاي مربوط به واگذاري شركت هاي دولتي آمار و ارقام به

  ت.بخشي نگر به قانون و برخورد سليقه اي با آن اس
توان به دو صورت تحليل نمود، اول آنكه اقدامي دربـاره خواسـته ايـن     فقدان اطالعات درباره مواد مذكرو را مي

مواد صورت نگرفته يا اينكه اقدامات انجام شده قابل انعكاس داده شدن نيست. اطالعات ارائه شده دربـاره ايـن   
اي معتبر باشد. با توجـه بـه    ما نتيجه دوم شايد تا اندازهدهد كه نتيجه اول رد است، ا مواد در اين مطالعه نشان مي

توان استدالل نمود يك عدم هماهنگي در اجراي بندهاي مختلف اين قانون وجود دارد. ايجاد  اين موضوعات مي
هـاي   تواند راهكاري در جهت رسيدن به اهداف برشمرده شده بـراي سياسـت   هماهنگي در اجراي اين قانون مي

هـاي ديگـر    تواند اجراي بخش قانون اساسي باشد. چون اجراي هر قسمت از مواد اين قانون مي )44كلي اصل (
  آن را تسهيل نماييد و يا به نوعي مكمل آن باشد.

 

  جمع بندي 
  بندي نمود. توان اين قسمت را در جدول ذيل جمع مطابق آنچه در اين بخش گفته شد مي

  راهكارهاي مرتبط با حوزه اجرايي - 8 جدول شماره

 مكانيسم اجرايي راهكارهاي عملياتي رديف
همــاهنگي در اجــراي مفــاد  1

 )44قانون اجراي اصل (
) و رعايت تعادل در اجراي آن با توجه به تقدم 44در نظر گرفتن تمامي مفاد قانون اجراي اصل (

 و تاخر برخي مواد در اجرا

                                                            
واست كرده است تا در صورتي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي طي مكاتبات مكرر ضمن انعكاس حكم و تكليف مقرر از دستگاه هاي اجرايي درخ 1

  مصاديقي مرتبط با آن ها وجود دارد گزارش نمايند
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 مكانيسم اجرايي راهكارهاي عملياتي رديف
ايجايد يك بانك اطالعـاتي   2

  روز جامع و به
آوري  براي ايجاد يك بانك اطالعاتي الزم اسـت تـا در گـام نخسـت يـك نهـاد مسـئول جمـع        

ها و اطالعـات الزم را در اختيـار    اطالعات شود و ساير نهادهاي متولي به صورت ماهانه گزارش
 وي قرار دهند

هــاي  منســجم شــدن برنامــه 3
  توسعه كشور

واحد، دوري از اعمال سليقه دولت و مجلس و در نهايت حاكم شدن ديدگاه نظري و كارشناسي 
  ترين گام ها در جهت اين امر است تغيير شيوه برنامه ريزي در كشور از مهم

تقويت نهادهـاي مـرتبط بـا     4
  قانون

تقويت بدنه كارشناسي نهادهاي مرتبط با اين قانون و تقويت ارتباط آن با بخش خصوصـي و در  
  ترين مكانيسم تقويت اين نهادها استه ن نهادها و اعتماد به آن مهمنهايت سپردن كارها به اي

  
  فعال كردن نهادهاي غيردولتي 6-3

كنند كه هـر   و قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اقدامات مختلفي حكم مي 44احكام موجود در قانون اصل 
تصويب آيين نامـه و دسـتورالعمل، تشـكيل    توانند به نوعي تحت اين عناوين واقع شوند: تهيه و  ها مي يك از آن

اي براي يك دستگاه دولتي. تشكيل و فعال شدن نهادهاي بخش  انجام اقدام خاص و حكم به وظيفه  نهاد خاصي،
گيرد. البته بايد توجه داشـت كـه تشـكيل و فعـال      خصوصي از جمله مواردي است كه تحت اين احكام قرار مي

ده شده، و راهكارهـاي ديگـر مـواردي    رفع موانع بوده كه در قانون دي شدن بخش خصوصي يكي از راهكارهاي
هستند كه ناظر بر تقويـت بخـش خصوصـي چـه از لحـاظ مـالي و قـانوني چـه از لحـاظ تكيـه و اعتمـاد بـر             

  هاي بخش خصوصي براي حفظ استقالل و بازيابي نقش اين بخش در شكل گيري بازار. توانمندي
) 15در دو ماده به شكل مستقيم بر تشكيل نهادهاي جمعي تاكيد كرده است: مـاده (  44در اين راستا قانون اصل 

كننده بخشي را از  ) تشكيل نهادهاي تنظيم59اي تاكيد كرده است و ماده ( حرفه-هاي صنفي بر لزوم ايجاد انجمن
ادها و سپردن اختيارات شوراي رقابت دانسته است. با توجه به كاردكرد نهادهاي بخش خصوصي تشكيل اين نه

توانـد خـود    هاي دولتي مي گذاري محصوالت و نيز شناسايي امتيازات شركت ها از جمله قيمت ها به آن مسئوليت
رو در اين بخش به راهكارهاي منبعث از تقويت نهادهاي بخش  از راهكارهاي راهگشا در اين حوزه باشد. از اين

به تشكيل نهادهاي بخـش خصوصـي و كاركردهـاي     خصوصي پرداخته خواهد شد. در جدول ذيل مواد مربوط
 ها آورده شده است. آن

  تشكيل نهادهاي بخش خصوصي و كاركردهاي آن مواد قانوني مرتبط با - 9 جدول شماره

  اقدام اجرايي حكم ماده قانوني  موضوع

  
، 15 مـــــاده

قانون اصـل  
هـاي تأسـيس    مـاه زمينـه   است حداكثر ظرف شـش  دولت موظف

هاي مردم نهاد  اي را به صورت سازمان هاي صنفي ـ حرفه  انجمن
اي  تأسيس انجمنهاي صـنفي ـ حرفـه   

  به صورت سازمانهاي مردم نهاد
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  اقدام اجرايي حكم ماده قانوني  موضوع
 
  
  
  

ــكيل  تشـــ
ــاي  نهادهــ
ــنفي و  صــ
ــتفاده از  اسـ
نظـــــــــر 
ــورتي  مشــ
بخـــــــش 

  خصوصي

اي،  ها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه فراهم نمايد. اين انجمن  44
هـاي   و تكنولوژي در رشـته  اي و توسعه علمي حرفه  اصول اخالق

 نمايند. ميمرتبط فعاليت 
، بند 91ماده 
، قـانون  الف

  44اصل 

تواننـد در بررسـي      مي هاي مجلس شوراي اسالمي  كليه كميسيون
لوايح و طرحهاي اقتصـادي نظـر مشـورتي فعـاالن اقتصـادي را      

 كسب و مورد استفاده قرار دهند.

 ن اقتصادي در كليهكسب نظر از فعال
  هاي مجلس كميسيون

 ، بند91ماده 
، قـــانون ب

  44اصل 

دولت موظف است عضويت رييس يا نماينده اطـاق بازرگـاني و   
گيـري   صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون در شـوراهاي تصـميم  

هـاي مربوطـه    نامـه  اقتصادي را از طريق اصـالح قـانون يـا آيـين    
اطـاق بازرگـاني و صـنايع و    رسميت بخشد. از اين پـس ريـيس   

به تركيب اعضاء  عنوان عضو رسمي  معادن ايران و اطاق تعاون به
ــأت     ــره ارزي، هي ــاب ذخي ــاء حس ــأت امن ــاد، هي ــوراي اقتص ش

ــرمايه ــت    س ــب و حماي ــانون جل ــارجي (موضــوع ق ــذاري خ گ
گذاري خارجي) و هيأت عـالي واگذاري(موضـوع قـانون     سرمايه

اعي و فرهنگـي جمهـوري   برنامه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـ    
  .شود  ايران) اضافه مي اسالمي

ـــوراها و ستـــادهاي       ــا، ش ــأت ه ـــيسيون هــا، هي ـــليه كم ك
گيري در دولـت مجازند در تصـميمات اقتصـادي خـود،     تصـميم

  نظر فعاالن اقتصادي را جويا شده و مورد توجه قرار دهند

 هاي مربوطـه  نامه قانون يا آييناصالح 
عضـويت   جهت رسميت بخشيدن به

رييس يـا نماينـده اطـاق بازرگـاني و     
صنايع و معادن ايران و اطـاق تعـاون   

  .گيري اقتصادي در شوراهاي تصميم
در  نظــر فعــاالن اقتصــادي  كســب 

كـليه كمــيسيون  تصميمات اقتصادي 
ها، هيأت ها، شــوراها و ستــادهاي   

  گيري در دولـت تصـميم

 ، بند91ماده 
ــانون ج ، قــ

  44اصل 

هاي اقتصادي به  وظف است با تشويق ارجاع پروندهقوه قضائيه م
هــا و همچنــين بازرســي در  گونــه پرونــده داوري، در داوري ايــن

هاي كارشناسي بخش غير دولتـي   موضوعات اقتصادي، از ظرفيت
 عمل آورد. نهايت استفاده را به

هــاي كارشناســي  اســتفاده از ظرفيــت
ــي در  داوري بخــــــش غيردولتــــ

  هاي اقتصادي پرونده

 ، بند91ماده 
ــانون د ، قـــ

  44اصل 

اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفنـد در  
سـازوكار الزم   ، ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سـه قـوه  

هاي اقتصادي و كسب نظرات  براي ساماندهي و هماهنگي تشكل
ل فعاالن اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامـ 

سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسـائل اقتصـادي   
پيشنهادهاي كارشناسانه الزم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاقهـا  

هاي كلي  موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراي سياست
هاي منظم الزم را  ) قانون اساسي، گزارش44چهل و چهارم ( اصل

ــه شــوراي هــاي كلــي اصــل چهــل و  عــالي اجــراي سياســت  ب
نـويس   تقديم نماينـد و همچنـين پـيش    ) قانون اساسي 44چهارم(

ــورتي   ــش مش ــاني و  نق ــاق بازرگ اط
ه عنوان مشاور ب صنايع و معادن ايران

  سه قوه
براي سـاماندهي و  ي ساز و كار ارائه 

هــاي اقتصــادي و  مــاهنگي تشــكله
  كسب نظرات فعاالن اقتصادي

ارائه گزارش پايش و پيگيـري قـانون   
  ها توسط اتاق 44اصل 
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  اقدام اجرايي حكم ماده قانوني  موضوع
» ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار« قانون 

  را تهيه و ارائه كنند 

، 75 مـــــاده
قانون برنامه 
  پنجم توسعه

نظر دولت و بخشـهاي خصوصـي و تعـاوني و      به منظور تبادل ـ
تسهيل فعاليتهاي اقتصادي اين بخشها، بررسي و رفع موانع كسب 

اتخاذ تصميم مـؤثر بـراي اقـدامات الزم در چهـارچوب     و كار و 
قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرائـي  

گـوي دولـت و بخـش     و ربط، شوراي گفـت  مناسب به مراجع ذي
 .شود خصوصي با تركيب اعضاء زير تشكيل مي

  تشكيل شوراي گفتگو
در مورد اين نهاد بايد بيان كـرد اگـر   

را تشكيل شده است ولـي  چه اين شو
عمالً نتوانسته است ارتباط كارآمـدي  
بين بخش خصوصي و دولتي برقـرار  

  كند
 

  توانمندسازي تشكل هاي غير دولتي 6-3-1
هاي خصوصـي و تعـاوني در اقتصـاد ملـي از جملـه       پذيري در اقتصاد ملي و افزايش سهم بخش افزايش رقابت

هـا،   ايـن سياسـت   "الف") قانون اساسي است و در اين راستا بخش 44هاي كلي اصل ( اهدافي است كه سياست
را معرفـي نمـوده اسـت.     هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتـي  كلي توسعه بخشهاي  سياست

باشد. اما ايـن امـر كـه     ها مي نتيجه اينكه تقويت و توانمندسازي بخش خصوصي از اهم موضوعات اين سياست
تقويت بخش خصوصي از دو كانال اعتماد به بخش خصوصي و حمايت مـالي و حقـوقي از بخـش خصوصـي     

اي است كـه در   غو امتيازات دولتي مسئلهگذاري و ل تواند راهكاري باشد در جهت تحقق كاهش قيمت چگونه مي
  دو قسمت ذيل به آن پاسخ داده خواهد شد.

  
  هاي غيردولتي اعتماد به تشكل 6-3-1-1

ها در زنـدگي اجتمـاعي و    ها و افزايش نقش و وظايف آن گذاري دولتي ريشه در تكامل دولت بيان شد كه قيمت
كنندگان يا توليدكننـدگان و يـا ضـعف     ايت از رفاه مصرفنمود براي حم گاه شرايط اقتصادي دارد كه اقتضاء مي

گـذاري نمايـد يـا كـاالي توليـدي بخـش خصوصـي را         بخش خصوصي دولت كااليي را خود توليـد و قيمـت  
هـاي   ها، با توجـه بـه مسـائلي كـه در بخـش      هاي گسترده دولت گذاري نمايد. اين امر با توجه به مسوليت قيمت



٢٦٦ 

 

شود. از ايـن رو راهكـاري كـه     در مورد برخي كاالها با اندكي اختالل روبرو ميپيشين عنوان شد در حال حاضر 
شود اعتماد به بخش خصوصي در توليد اين كاالها و به تبع آن تعيين قيمت آن توسط بـازاري اسـت    پيشنهاد مي

پنبـه كـه   نمايند. براي مثال در مـورد كـااليي ماننـد     اي بخش خصوصي نقش اساسي را بازي مي كه نيروهاي ذره
تـوان   كاران رقابتي است و نيز به دليل مصـارف متعـدد آن در بخـش خصوصـي مـي      توليد آن به دليل ازدياد پنبه

گذاري آن را به بازار واگذار نمود. اما در مورد اين كاال برخي مواقع حمايـت دولـت از صـنايع نسـاجي و      قيمت
ب شده كه قيمت اين كـاال از سـوي دولـت تعيـي     المللي اين كاال سب ساخته در تجارت بين وجود سدهاي دولت

تواند از تجربه بازار فوالد نيز استفاده كرد. هرچند كه قسمت اعظم فـوالد توليـدي كشـور     شود. در اين موارد مي
هاي جهاني سـبب   ها از قيمت شود. اما اعتماد به بازار بورس كاال و تبعيت قيمت هنوز هم توسط دولت توليد مي

اي كاهش يابد. بنابراين اعتماد به بـازار و بخـش    لت قيمتي در اين بازار تا اندازه قابل مالحضهشده است كه دخا
  تواند در بسيار از موارد رهگشا باشد. خصوصي و به نوعي رجعت به شكل اوليه تعيين قيمت در بازار مي

  
  هاي قانوني و مالي از نهاد هاي غير دولتي حمايت 2 -6-3-1

هـا، شـكل    طريق حمايت قانوني و مالي از جمله راهكارهاي اوليه براي رونق فعاليت تقويت بخش خصوصي از
گيري بازار رقابتي و به تبع آن تعيين قيمت بازاري كاالها توليدي اسـت. حمايـت مـالي از بخـش خصوصـي را      

هاي  ن مالي بنگاههاي اقتصادي جديد و يا تامي هايي براي تاسيس بنگاه توان با در نظر گرفتن اعتبارات و كمك مي
هاي مـالي   آوريهاي جديد آن صنعت انجام داد. نتيجه اين حمايت گذاري در فن فعال در يك صنعت براي سرمايه

شـود. ايـن افـزايش تعـداد      هاي توليدي ظاهر مي ابتدا در شكل افزايش توليد يك محصول و افزايش تعداد بنگاه
شـود قـدرت    شود كه اين خود سـبب مـي   فزايش رقابت منجر مياي بازار و ا گيري نيروهاي ذره ها به شكل بنگاه

تواند از يك مبدا متفاوت، اما از همين كانال سـبب كـاهش    بازار در تعيين قيمت افزايش يابد. حمايت قانوني مي
هـاي جديـد در يـك صـنعت      تواند از اجازه تاسيس بنگـاه  گذاري دولتي خواهد گشت. حمايت قانوني مي قيمت

طـور خـاص در مـورد     طـور كـل يـا بـه     ها به اي يا حفظ حقوق مالكيت بنگاه هاي تعرفه حمايت شروع شود و تا
توانـد در غالـب آزادسـازي بـه وقـوع       ها ادامه پيدا كند. حمايت قانوني در برخي مـوارد مـي   ها و نوآوري اختراع

گونـه   حمايت باشد. همان تواند نمونه بارزي از اين نوع پيوندد. صنعت بيمه و تحوالت آن در چند سال اخير مي
ها قبل اشاره شد بعد از انقالب صنعت بيمه ملي اعالم شد و اجازه فعاليت بخش خصوصي در ايـن   كه در بخش

قـوانيني بـه تصـويب     80و  70صنعت وجود نداشت. اما با تغيير رويكردها و تحوالت قانوني رخ داده در دهـه  
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عرصه اين صـنعت بـه رسـميت شـناخت. از سـوي ديگـر بـا        هاي خصوصي را در  رسيد كه اجازه فعاليت بنگاه
هـاي دولتـي بـه بخـش      ) قانون اساسي زمينه واگذاري شـركت 44هاي كلي اصل ( تصويب قانون اجراي سياست

وقوع پيوسته در حـوزه   هاي بيمه و تحوالت به خصوصي فراهم شد. با تصويب اين قوانين، افزايش تعداد شركت
المللي در ايران نيز بحث تحول در صنعت بيمه با رويكرد تقويت نظارت مـالي   ننظارتي صنعت بيمه در سطح بي

اي شكل گرفت. مراحل اين طرح در ايران با مصوبات شوراي عالي بيمه اجرايي شد و  و خروج از نظارت تعرفه
ابه تعيين قيمـت  مث توان آن را به اولين نتيجه آن خروج نهادهاي دولتي از تعيين نرخ و تعرفه حق بيمه است كا مي

اي در  نامـه  گونه استدالل نمود كه انجـام اصـالحات قـانوني و آيـين     توان اين در صنعت بيمه دانست. بنابراين مي
توانـد يكـي از راهكارهـا     حمايت از بخش خصوصي و انجام اقدامات موثر در راستاي اجراي قوانين مصوب مي

  گذاري دولتي باشد. در جهت كاهش قيمت
  
  تشكل هاي غير دولتي تشكيل 6-3-2

به تشكيل دو نوع نهاد بخش خصوصي حكم داده است  44مطابق با جدول ارائه شده در اين قسمت قانون اصل 
  كه در ذيل آمده اند.

  اي حرفه–هاي صنفي انجمنالف. 
هـاي   هـاي تأسـيس انجمـن    زمينـه به ايجـاد   موظفرا دولت  44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 15(ماده 
از نظر اين ماده اين اسـت  ها  انجمن وظيفه اين هاي مردم نهاد فراهم نمايد. اي را به صورت سازمان حرفه–صنفي

هاي مرتبط  و تكنولوژي در رشته اي و توسعه علمي حرفه اي، اصول اخالق براي تحقق مقررات صنفي و حرفهكه 
هـا   اصالح ضوابط و مقررات از اين انجمـن  هاي اجرائي موظفند در تدوين و دستگاهطبق اين ماده ند. كنفعاليت 

  نظر مشورتي أخذ نمايند.
گيرند و هر يك نيازهاي خاصي را براي يك فعاليت اقتصادي مرتفع  نهادهاي جمعي با اهداف مختلفي شكل مي

كنند. براي مثال در صنعت برق كشور نهادهاي جمعي متعـددي از جملـه سـنديكاي بـرق ايـران، سـنديكاي        مي
وري  توليدكنندگان برق، انجمن صنفي توليدكننـدگان تابلوهـاي بـرق ايـران، انجمـن مهندسـي بهـره       هاي  شركت

كه هر يك با توجه بـه نيازهـاي ايـن صـنعت      هاي كشور وجود دارند، صنعت برق ايران و انجمن صنفي نيروگاه
  كنند. نيازهاي خاصي را برآورده مي
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  ب. نهاد تنظيم كننده بخشي
دهد كه پيشنهاد تشـكيل نهـاد تنظـيم كننـده بخشـي را در       به شوراي رقابت اختيار مي 44 ) قانون اصل59(ماده 

تواند در حـوزه كـاال يـا      شوراي رقابت مي" برخي موارد مصداق اين ماده بدهد. متن اين ماده به اين شرح است
شي را براي تصويب كننده بخ خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم

كننده بخشـي   خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم به هيأت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي
  واگذار نمايد.

شـود.    كننده بخشي به پيشنهاد شوراي رقابت با تصويب هيـأت وزيـران تعيـين مـي     تركيب اعضاء نهادهاي تنظيم
) اين قانون است و اعضاء آنهـا در حيطـه وظـايف و    53( ماده» ب«ها، مطابق بند شرايط انتخاب اعضاء اين نهاد

  بيني شده در اين قانون براي اعضاء شوراي رقابت را برعهده دارند. وليتهاي پيشئاختيارات تفويض شده، مس
در زمينه تسـهيل  تواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت   كننده بخشي نمي در هر حال هيچ نهاد تنظيم

  "كند. بگيرد يا اقدام  رقابت تصميم
  
  محول كردن وظايف به تشكل هاي غير دولتي 6-3-3

هـا بـه ايـن نهادهـا از      و سپردن مسـئوليت  44عالوه بر تاكيد بر تشكيل نهادهاي بخش خصوصي در قانون اصل 
ت و دولـت و نهادهـاي حكـومتي    جمله تعيين قيمت برخي كاالها به دادن نظر مشورتي نيز تاكيد ويژه شده اسـ 

) قـانون   91اند. براي مثال همان گونه كه در جدول فوق آمد بندهاي ماده ( موظف به همكاري با اين نهادها شده
نهادهاي حكومتي را موظف به دريافت نظر مشورتي نهادهاي بخـش خصوصـي در اتخـاذ تصـميمات      44اصل 

انون برنامه پنجم توسعه آمده است كه وزارت بازرگاني مجاز است ) ق102نمايد. عالوه بر اين، در ماده ( خود مي
هاي مردم نهاد واگذار نمايد. متن ايـن مـاده    گذاري كاالها را به تشكل كه امور اجرايي تنظيم بازار از جمله قيمت

) 44و چهـارم (  وزارت بازرگاني مجاز است در راستاي اجراي سياستهاي كلـي اصـل چهـل    به اين شرح است: 
گـذاري كاالهـا و    سـازي، توزيـع، بازرسـي و قيمـت     انون اساسي، امور اجرائي تنظيم بازار اعم از تأمين، ذخيرهق

ها و تعاونيها و همچنين تشكلهاي مردم نهـاد   خدمات را به تشكلهاي صنفي توليدي، توزيعي و خدماتي، اتحاديه
  كننده واگذار نمايد. حمايت از مصرف
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ا و تعاونيهاي موضـوع ايـن مـاده، در مقابـل اختيـارات واگذارشـده در چهـارچوب        ه ـ تشكلها، اتحاديه1تبصره
رسد، پاسـخگو و مسـؤول    وزيران مي تصويب هيأت نامه اجرائي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و معاونت به آئين

  جبران خسارت خواهند بود.
دات بدون انتقال ارز، نسـبت بـه   ـ وزارت بازرگاني مجاز است حسب ضرورت از طريق اعطاء مجوز وار2تبصره

  جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
  

  جمع بندي و نتيجه گيري
تـرين گـام در جهـت كـاهش هرگونـه       بدون شك شكل گيري نهادهاي بخش خصوصي توانمند و منسجم مهـم 

يـد در  هـا با  گيري يك بخش خصوصي با اين نوع ويـؤگي   رو، براي شكل مداخله دولت در اقتصاد است. از اين
هاي بخش خصوصي شكل گيـرد و در نهايـت بـه     هاي قانوني و مالي انجام شود، سپس تشكل قدم اول حمايت

اين بخش اعتماد و كارها به آن سپرده شود. بنابراين اين راهكارهاي چهارگانـه نقشـي اساسـي در فعـال كـردن      
  بخش خصوصي دارند.

  

  راهكارهاي نظارتي 6-4
  ارتي تقويت نقش نهادهاي نظ 6-4-1

قوه مقنننه، قوه مجريه و قوه قضاييه هـر كـدام داراي اركـان و نهادهـاي نظـارتي خـاص خـود هسـتند. ديـوان          
محاسبات كشور به عنوان بازوي نظارتي قوه مقننه، قوه قضاييه به همراه سازمان بازرسي كل كشـور و دولـت بـا    

وانند در اجراي هر چه بهتر سياسـت هـاي   كمك سازمان حسابرسي هم از بعد نظارتي و هم از بعد قانوني مي ت
قانون اساسي نقش موثري داشته باشند. در اين قسمت به بررسي نقش نظـارتي ديـوان محاسـبات     44كلي اصل 

كشور و سازمان بازرسي كل كشور كه بيشترين اثر گذاري را مي توانند در بعـد هـاي مختلـف و بـه ويـژه بعـد       
  نظارتي داشته باشند.  

  
  ديوان محاسبات كشور 6-4-1-1

زيرنظـر مجلـس    ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مـالي و اداري مسـتقل مـي باشـد و    
حسـابهاي وزارتخانـه، مؤسسـات،     شوراي اسالمي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان بـه كليـه  
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كننـد بـه ترتيبـي كـه      از بودجه كل كشور استفاده مـي  شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء
اي از اعتبـارات مصـوب تجـاوز نكـرده و هـر       نمايد كه هيچ هزينه حسابرسي مي دارد رسيدگي يا قانون مقرر مي
قـانون   خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطـه را برابـر   وجهي در محل

  نمايد. اسالمي تسليم مي ريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورايآوري و گزارش تف جمع
 
  قانون اساسي 44نقش نظارتي ديوان محاسبات كشور در خصوص اجراي اصل  

قانون اساسي يك فرصت كم نظير را براي اقتصاد ايران فراهم آورد تا بتواند با  44ابالغ سياست هاي كلي اصل  
دولت تبديل كرده و به افزايش كارايي و  -بازار را به نظام اقتصادي بازار -ن، نظام اقتصادي دولتبهره گيري از آ

از كـم و كيـف    نظارتي مسـتمر و پويـا  داشتن يك سيستم بهره وري در اقتصاد ملي كمك كند. براي اين منظور 
مطـرح در خصـوص    دغدغـه هـاي  قانون اساسي همواره از جملـه   44چگونگي اجراي سياست هاي كلي اصل 

شاخص هاي ارزيابي طراحي شده و محاسبه آنها نيز بـر   به همين منظور است. نحوه اجراي اين سياست ها بوده
 معاونـت برنامـه ريـزي و   اين شاخص ها توسط نهادهايي چـون   عهده برخي از دستگاه ها گذاشته شده است.

بانك مركزي جمهـوري    ،مور اجتماعيوزارت  كار و ا ،وزارت  بازرگاني ،نظارت راهبردي رييس جمهور

سازمان سرمايه گذاري  ،سازمان خصوصي سازي، مركز آمار ايران  ،شورا و مركز ملي رقابت، اسالمي ايران

) قانون اصالح موادي از قـانون برنامـه چهـارم    42( ) ماده5( در اجراي بند و كمك هاي اقتصادي و فني ايران

هـاي كلـي اصـل چهـل و      توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران و اجـراي سياسـت      
 بهنتايج آن  بايد و تهيه) قانون اساسي، اطالعات و محاسبه هر شاخص به صورت شش ماهه و ساالنه 44چهارم(
با توجه به اهميت اين مطلب و ضرورت نظـارت و پـايش مسـتمر    . سال گرددامور اقتصادي و دارايي ار وزارت

اجراي قانون متناسب با سياستهاي كلي، همكاري بيش از پيش دستگاه هاي متولي براي محاسـبه و ارايـه نتـايج    
قـانون اساسـي مـي     44عالي اصل  وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه شورا به مورد انتظار يشاخص ها

واند با اقدامات به موقع در تعيين انحرافات از مسير اجراي قانون مذكور قطعا روند اجراي اين قـانون را بهبـود   ت
    خواهد ببخشد.

  
  سازمان بازرسي كل كشور 6-4-1-2
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نظارتى آن بسيار مهم و حساس بوده  سازمان بازرسى كل كشور يكى از مهمترين اركان قوه قضاييه است كه نقش
تاريخى رونـد    در مطالعه اجرايى و اصالح اقتدار آنها است.  ن كننده سالمت حاكميت دستگاههاىو عامل تضمي

انجـام شـده بـراى     هـاى  اسالمى و تـالش  گيرى و سابقه نظارت و بازرسى در كشور به ويژه بعد از انقالب شكل
تشـكيل سـازمان بازرسـى كـل      تصويب اليحه قانونى راجع بـه   توان به يافتن راههاى افزايش كارايى و تأثير، مى

هيأت وزيران اشـاره   58/5/6و آيين نامه اجرايى مصوب  اسالمي از پيروزى انقالب اى اندك بعد كشور با فاصله
 شـهروندان را  مـومى را جلـب و رضـايت   اما به رغم تمام اين اقدامات تاكنون نتوانسته است اعتماد افكار ع كرد.

شود مرهون نظارتهاى مؤثر  انجام مى  نظام، و تغييراتى كه با هدف اصالح تأمين نمايد. موفقيت و پيشرفت در هر
  . 1گوناگون اعمال شود و كارآمد است كه در مراحل مختلف و تحت عناوين

هدف از ايجاد ساختارهاى نظارتى كنترل انحرافهاى احتمـالى در درونـدادها، فراينـدها و برونـدادهاى نظامهـاى      
بينى  ها و اهداف پيش ت تا از طريق ارائه بازخوردهاى اصالحى براساس شاخصاجرايى در بخشهاى مختلف اس

را  گيرى مديران، اصالحات الزم در اركان اصلى هر نظـامى  شده، ضمن فراهم ساختن اطالعات الزم براى تصميم
راينـدهاى  ترشـدن ف  اعمال و از هدر رفتن منابع و امكانات جلوگيرى نمايد. به مرور بر اثر گسـتردگى و پيچيـده  

هاى احتمالى دور زدن قـوانين نظـارتى سـاختارهاى نظـارتى از خـود واكنشـهايى نشـان         اجرايى و پيداشدن راه
انجامد، بلكه خود موجب پيچيدگى بيشتر و گسترش  دهند كه نه تنها به تحقق هدف از نظارت و بازرسى نمى مى
پـذير بـه    ختارها از سـاختارهاى سـاده و انعطـاف   شود اين سا شود. همين امر باعث مى رويه اين ساختارها مى بى

آيد. به طوريكه بعضـأ بـراى توجيـه حضـور خـود       ساختارهاى غيرمنعطف تبديل شده و كارآمدى آنها پايين مى
نقشي كـه سـازمان     2.انجامد زنند، موضوعى كه به پيچيدگى بيشتر و انعطاف كمتر مى دست به اقدامات كاذب مى
محاسبات به عنوان بازوي نظارتي مجلس مي توانند در خصوص تعيين روند اجـراي  بازرسي كل كشور و ديوان 

، داشته باشند، نقش جداگانه اي نيست و اين دو نهاد نظارتي مهم به نوعي مكمل يكديگر در امـر  44قانون اصل 
داراي وجـه   نظارت هستند. بنابراين راهكارها، چالش هاي نظارتي و وظايف اين دو نهاد نيز تاحدودي مشـابه و 

مشترك است. چالش ها و راهكارهاي ارائه شده در خصوص نقش سازمان بازرسي كل كشور به عنـوان بـازوي   
نظارتي قوه قضاييه به طور كلي بيان شده است اما آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي كلي از اين نهاد مي تواند به 

                                                            
  ) موانع و محدويت هاي اعمال نظارت كارامد، مجموعه مقاالت  سومين همايش نظارت كارامد1383.عبد اللهي، جواد( 1
، مجموعه مقاالت سومين همايش براى نظارت كارآمدارائه چهارچوبى  شناسى ساختارهاى نظارتى در ايران و آسيب)، 1383.شريفي، اصغر( 2

  نظارت كارامد
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قـانون   44اجـراي سياسـت هـاي كلـي اصـل       طور نسبي بيانگر مشكالت و راهكاري نظارتي درخصوص قانون
 اساسي و ساير قوانين و اسناد باالدستي باشد و در كليت تفاوت چندان زيادي نمي كند.  

  
  برخي از مشكالت و چالش هاي نظارتي 

  : برخي از ويژگي هاي موجود ساختارهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور عبارتند از

گيرد، در نتيجـه اولـين گـام در مراحـل اعمـال       براساس معيارهاى علمى و روشن انجام نمىـ نظارتهاى ادارى 1
  شود. نظارت درست برداشته نمى

گستردگى و پراكندگى واحدهاى نظارتى از بعد ساختارى، تنوع وظايف و اهداف باعث شده اين سـاختارها   -2
  رقابل انعطاف تبديل شوند.پذير به ساختارهاى پيچيده و غي از ساختارهاى ساده و انعطاف

رويـه آنهـا نيسـت. بلكـه ايجـاد       ساختارهاى نظارتى به اندازه كافى گسترده هستند و نيازى به گسـترش بـى   -3
  شود. هماهنگى بين آنها شرط الزم براى تحقق اهداف نظارتى محسوب مى

كارى مناسبى از نظر تبادل به دليل گستردگى بيش از حد و عدم اعتماد دوطرفه بسن دستگاههاى نظارتى، هم -4
  اطالعات بين آنها وجود ندارد.

هايى يا وجود  هاى از پيش تعيين شده الزم است، ولى در شرايط فعلى چنين برنامه براى انجام نظارت، برنامه -5
  ندارد يا مبتنى بر واقعيات نيستند.

عات، احزاب و اصناف به دليـل عـدم   نظارت مردمى بر عملكرد نظام ادارى وجود ندارد و در اين رابطه مطبو -6
  كنند. گيرى مناسب يا به دليل عدم شفافيت در نظام ادارى نظارت موثرى اعمال نمى شكل

بين دستگاههاى نظارتى و همينطور بين اين دستگاهها و دستگاههاى نظـارت شـونده همكـارى مناسـب در      -7
هـاى همـاهنگى پيـروى     از اسـتراتژيها و سياسـت  زمينه تبادل اطالعات وجود ندارد. ضمن اينكه اين دسـتگاهها  

  گذارى و اجرا هر دو غيرمتمركز است. كنند و امر سياست نمى
گيرد. ضمن اينكـه ايـن نظارتهـا نتيجـه گـرا هسـتند نـه         نظارتهاى ادارى در تمام سطوح ادارى صورت نمى -8

  شوند نه در قبل، حين و بعد از اجرا. روندگرا و بعد از اجرا عمل مى
  .1وانين نظارتى از انسجام و شفافيت الزم برخوردار نيستندـ ق9
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به نظر مي رسد حتي در حوزه نهادهاي نظارتي نيز نوعي موازي كاري وجود دارد كه به نوعي هزينه نظـارت را  
 افزايش و بهره وري اجرايي اين سازمان ها را با مشكالتي مواجه كرده است.

  
 براى نظارت كارآمد بي چارچو  

مي توان راهكارهاي زير براي ارتقاي كارامدي در نظارت سازمان بازرسي كل كشـور مـورد توجـه قـرار داد و      
  نقش اين نهاد را در اجراي مطلوب قوانين و اسناد باالدستي كشور ارتقا داد. اين موارد عبارتند از:

توانـد جهـت    حركـت مشـترك مـى    انداز و راهبرد بـه عنـوان فرمـان    اندازها: چشم تدوين استراتژيها و چشم -1
  هاى دستگاههاى نظارتى را در مسير اهداف هدايت كند و از هرز رفتن نيروها جلوگيرى كند. فعاليت

تعامل با بيرون: اين تعامل از دو بعد قابل بررسى است. در بعد اول تعامل دسـتگاه نظـارتى بـا مـردم مطـرح       -2
گيرد. و شرط تحقق نظـارت كارآمـد افـزايش ايـن      صورت نمىاست. كه به داليل پيش گفته اين تعامل بدرستى 

گيـرى از فنـاورى ارتباطـات و     رسانى دقيق بـا بهـره   اندازها و استراتژيها و از طريق اطالع تعامل در راستاى چشم
گيرى، دريافـت بـازخورد عملكـرد، و اصـالح      دهى، گزارش ها امروز در امر گزارش اطالعات است. اين فناورى

  م حائز اهميت است.درونى سيست
شـود كـه خـود بـر بهبـود فرهنـگ        در بعد دوم تعامل بين دستگاههاى نظارت كننده و نظارت شونده مطرح مـى 

توانـد در بهبـود    گيرى مى هاى مثبت و اصالحى و پرهيز از مچ پذيرى مبتنى است. تاكيد بر جنبه نظارت و نظارت
  اين تعامل موثر باشد.

پذيرتر باشند، كارآمدى آنها بيشتر خواهـد   تر و انعطاف تارهاى نظارتى هرچه سادهساده سازى ساختارها: ساخ -3
شود تـا   هاى غيرضرور، انرژى آن صرف حفظ سيستم مى شدن اين ساختارها و افزايش فعاليت بود زيرا با پيچيده

ا نيز مدنظر اسـت  ه سازى ساختارها عالوه بر ساختار سازمانى، ساختار قوانين و روش تحقق اهداف آن، در ساده
افزايد. عدم وابسـتگى سـاختارهاى سـازمانى بـه      گيرى از فناورى نيز در اين زمينه بر كارآمدى ساختارها مى بهره

  تواند بركارآمدى آن بيافزايد. گانه نيز مى قواى سه
هـاى خـاص    ىنيروى انسانى: دنياى متمول امروزى به نيروى انسانى قوى و توانمند نياز دارد كه واجد تواناي -4

  هاى الزم را در اين زمينه ديده باشند.  هاى ارتباطى، تخصص و تجربه بوده و آموزش عصر اطالعات، توانايى
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هـاى تحقـق    ها: با تدوين راهبردها و بدنبال آن تعريف و تدوين اهداف، بايـد شـاخص   گيرى از شاخص بهره -5
هـاى موجـود را بـا     كند كـه مـا شـاخص    اهداف شناسايى و تعريف شوند. در واقع نظارت زمانى مفهوم پيدا مى

  هاى مطلوب مقايسه كنيم. شاخص
هـم از سـوى دسـتگاههاى نظـارت شـونده و هـم از سـوى         پاسخگويى و شفافيت: در تمام مراحل نظارت، -6

دستگاههاى نظارت كننده بايد احساس پاسخگويى به مردم و مقامات مسئول وجود داشته باشد، اين امر نيازمنـد  
شود و نتيجه آن فساد ادارى و اقتصادى خواهـد بـود.    شفافيت در عملكرد است و بدون آن هم نظارت مختل مى

  ارى و انحصار وجود داشته باشد نتيجه غيرقابل اجتناب آن فساد خواهد بود.ك زيرا هر جا پنهان
 . دراستفاده از فناوريهـاى روز قابـل حـل نيسـتند     بهره گيرى از فناورى: پيچيدگى هاى دنياى امروزى جز با -7

دى جديد مورد چنين فضايى شكل نظارت نيز تغيير يافته ونظارت همزمان با استفاده از فناوريها به عنوان رويكر
شود. بلكه فناورى  توجه قرار گرفته است. به طوريكه كمتر نياز به ايجاد ساختارهاى نظارتى گسترده احساس مى

اين امكان را فراهم ساخته تا كاركردهاى روزانه به شكل همزمان كنترل و بـه دليـل پايـدار بـودن نظـام نظـارت       
  1.دباش مكانيزه، قابل ارزيابى در زمانهاى مختلف مى

برخي از موارد باال منجمله بهره گيري از فناوري و.. تحقق يافته است. الزم به ذكر است كه  اگر چه موارد گفتـه  
شده در سطور فوق بصورت كلي مي باشند اما اين موارد در مصاديق و از جملـه رونـد نظـارتي اجـراي قـانون      

ست. اما اصالح كامل تمام موارد پـيش گفتـه   قانون اساسي نيز به طور نسبي صادق ا 44سياست هاي كلي اصل 
ساختارهاي نظارتي بايد به گونه اي طراحي  .به طور كامل تحقق نيافته است سازمانهاى نظارتى در حوزه وظايف

دسـترس   و مورد مهندسي مجدد قرار گيرند كه روند اجراي قوانين مصوب را به بصـورت دقيـق، شـفاف، قابـل    
براي عموم و پژوهشگران و به ويژه به بصورت كامل، مورد ارزيابي قرار بدهند.سازمان بازرسـي كـل كشـور بـه     
عنوان يكي از مهمترين دستگاههاي نظارتي و همچنين ساير دستگاههاي نظارتي اقدام به تعيين انحرافات اجرايي 

مل همه مواد قانون مذكور و بـه ويـژه مـاده    قانون اساسي و بررسي تحقق كا 44در خصوص قانون اجراي اصل 
) نكرده اند و اگر هم اقدامي صورت گرفته بصورتي نبـوده اسـت قابـل اسـتفاده باشـد. دسـتگاههاي       90) و (8(

نظارتي عمدتا به موضوع واگذاري شركتهاي دولتي و شناسايي اينكه اين واگذاري ها به بخش خصوصي واقعـي  
  بوده است يا نه، پرداخته اند. 
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  جمع بندي 
مـي   سي يك امر ضروري و انكار ناپذيرقانون اسا 44بازوي نظارتي مقتدر و توانمند در تحقق مفاد قانوني اصل 

باشد. ديوان محاسبات كشور به عنوان بازوي نظارتي مجلس و سازمان بازرسي كل كشور به همراه قوه قضاييه و 
ضايي كشور، اصلي ترين سازمانهاي نظارتي كشـور هسـتند   حتي خود اين نهاد قضايي به عنوان باالترين مرجع ق

كه به اجمال وظايف و نقش آنها در تحقق مفاد قانون مذكور تبيين شده است. مشخص شد هر يك از نهـاد هـا   
مي توان گفت كـه ايـن    در اجراي وظايف خود داراي مشكالتي در حوزه هاي مختلف اجرايي و قانوني هستند.

سي مهم و برجسته اي در فرآيند كلي نظام كنترلي كشور دارند. ديـوان محاسـبات كشـور    دو نهاد نظارتي نقش ب
برخي مقاطع از روند خصوصي سازي انتقاداتي را به عمل آورده و تذكراتي را در اين خصوص داده است، حال 

رونـد  اي مزبور قانوني اساسي داراي مواد و احكام قانوني متنوعي است كه نياز است نهاده 44آنكه قانون اصل 

درقسمت مربوطه به عملكـرد مـواد قـانوني     5اين قانون را پايش كنند. همچنين در گزارش بخش  اجراي كليت

) موضوع (قيمت گذاري كاالهـا و خـدمات براسـاس قواعـد     39برنامه چهارم توسعه و بخصوص بند (ج) ماده (
) قانون برنامه پنجم 101ون اساسي و بند (د) ماده (قان 44) قانون اصل 90اقتصادي) اين قانون، كه مشابه با ماده (

توسعه است مشاهده شد كه سازمان بازرسي به ارائه گزارشاتي كه عمـده ي آنهـا را نيـز دسـتگاههاي متـولي و      
براساس گزارش هاي خود اين نهادها است پرداخته كه نقش سازمان بازرسي در آن بـه نـوعي فقـط گـرد آوري     

حال آنكه سازمان مربوطه مي توانست از طريق مكانيسم هاي اجرايـي نظـارتي كـه در     اين گزارشات بوده است.
اختيار دارد خود راسا اقدام به تهيه گزارش نموده و سپس به تطبيق آنها با گزارش هاي سازمانهاي مربوطـه مـي   

نظـارت بايسـتي   كرد تا فرايند كشف خطا به طور عملياتي تر صورت مي گرفت. اين دو نهاد نظارتي در اعمـال  
بتوانند با رفع موارد پيش گفته در قسمت هاي قبلي به بررسي، ارزيابي، كشف خطاها و انحرافات اجرايي قوانين 

قانون اساسي از طريق سـازوكارها و مكانيسـم هـاي     44مصوب و به ويژه قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
ظارت، دستگاهها را به اجراي صحيح قـوانين و مقـررات   اجرايي تعريف شده خود بپردازند و يا در مقام اعمال ن

وا داشته و به گونه اي تالش كنند كه از گسترش انحرافات اجرايي قوانين مصوب جلـوگيري شـود تـا رونـد و     
به عنوان بازوي نظارتي قوه  سازمان حسابرسي فرآيند هاي نظارتي سازمان هاي مذكور اثر بخش باشد. همچنين

مله تعيين قطعي قيمت دارايي ها و بدهي هاي شركتهاي آماده واگـذاري و مشـخص كـردن    مجريه وظايفي از ج
قيمت روز دارايي اين شركتها جهت تعيين قيمت سهام آنها توسط سازمان خصوصي سازي را بر عهده دارد. لـذا  
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) قانون اجـراي  8و به ويژه تحقق ماده ( بهبود و كارآمد سازي فرآيند واگذاري ها اين سازمان نقش بسزايي در

  قانون اساسي را بر عهده دارد.  44سياست هاي كلي اصل 
لذا به نظر مي رسد با رفع مشكالتي كه در حوزه نظارت بر اجراي صحيح قـوانين و تعيـين انحرافـات اجرايـي      

قانون اساسي، مي توان از نقـش نظـارتي ايـن     44قوانين مصوب و به ويژه قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
نيـز بـه جمـع بنـدي      3. جـدول شـماره   نهادها در اجراي هر چه بهتر قانون مذكور حداكثر استفاد و بهره را برد

مباحث ارائه شده در قسمت نظارتي و ارائه برخي از راهكارهاي پيشنهادي در حوزه وظـايف ديـوان محاسـبات    
  كشور و سازمان بازرسي كل كشور پرداخته است.
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  راهكارهاي مرتبط با حوزه نظارتي - 10جدول شماره 

  راهكارهايي براي بهبود عملكرد اين نهادهاي نظارتي  نام نهاد

ديـــوان محاســـبات  -1
  كشور

 قانون اساسي 44بررسي موانع اجراي كامل اصل 

 تقويت هر چه بيشتر نقش نظارتي اين نهاد از طريق سيستم مكانيزه نظارتي و آنالين 

 جهت پيگري توسـط   به مجلس شوراي اسالمي 44ارائه گزارشات دقيق از روند اجراي قانون اصل
 قوه تقنيني كشور

 44تدوين برنامه راهبردي نظارت بر اجراي قانون اصل  

       تشكيل كميته هاي تخصصي به بصورت منظم و مستمر بـه منظـور اطـالع از رونـد اجـراي قـانون
 قانون اساسي 44اجراي سياست هاي كلي اصل 

نهاد درخصوص رونـد اجـراي    ايجاد يك بانك اطالعاتي جامع، مستقل و قابل دسترس توسط اين
 قانون اساسي   44قانون سياست هاي كلي اصل 

سازمان بازرسي كل  -2
  كشور

 به بصورت كلي و تعريف يك نقشه نظارتي جامع در خصـوص   اندازها و چشم تدوين استراتژيها
 روند اجراي مهمترين اسناد باالدستي در حوزه هاي مختلف و به ويژه حوزه اقتصادي

  تعامل بين دستگاههاى نظارت كننده  و دستگاه نظارتى با مردمهرجه بهتر  تعامل( تعامل با بيرون
 )و نظارت شونده

 به منظور كارامدي بيشتر ساده سازى ساختارها 

 كارامد نيروى انسانى 

 قانون اساسـي   44در خصوص قانون اجراي سياست هاي كلي اصل  بيشتر پاسخگويى و شفافيت
 و ساير اسناد باال دستي

 هاي جديد در امر نظارت بهره گيرى از فناورى 

 ها با تدوين راهبردها و بدنبال آن تعريف و تدوين اهداف گيرى از شاخص بهره 

 ن بازرسي كل كشور ايجاد يك بانك اطالعاتي جامع، مستقل، به روز و قابل دسترس توسط سازما
ده در قانون اساسي به منظور پايش اقدامات انجام شـ  44ويژه قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 

 قانون مذكور توسط قوه مجريهخصوص 

  قانوني اساسـي بصـورت    44تهيه و تدوين گزارش عملكرد قانون اجراي سياست هاي كلي اصل
 مستمر و به روز

 

  كلي و نتيجه گيريبندي  جمع
در بخش پاياني به موضوعات قانوني، اجرايي، نظارتي، بررسي فرآيند هاي حاكم بر آنهـا و راهكارهـاي اصـالح    
آنها پرداخته شد. در حوزه قانوني به راهكارهايي از جمله تدارك ضمانت اجرايـي بـراي اجـراي كامـل قـوانين،      

انيسمي بـراي شناسـايي قـوانين مغـاير و     تمركز قانون گذاري در كشور به ويژه در حوزه اقتصاد ملي، تدارك مك
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قـانوني اساسـي اشـاره شـد و در ايـن       44تصويب قوانين جديد و مكمل قانون اجراي سياست هاي كلي اصـل  
  خصوص به برخي از مكانيسم هاي اجرايي براي راهكارهاي عملياتي تعريف شده پرداخته شد.

قـانون اساسـي، ايجـاد     44مفاد قانون اجراي اصل  در بخش اجرايي به راهكارهايي از جمله هماهنگي در اجراي
يك بانك اطالعاتي جامع و بروز، لزوم انسجام بخشي به برنامه هاي توسعه اي كشور و تقويت نقـش نهادهـاي   

قانون اساسي پرداخته شد و مكانيسم هـاي اجرايـي در    44مرتبط و مهم با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
  ه آورده شد. اين خصوص در جدول مربوط

فعال كردن نهادهاي غير دولتي قسمت ديگر بخش حاضر بود كـه در آن موضـوعاتي از جملـه توانمنـد سـازي،      
اعتماد و حمايت هاي مالي و قانوني از تشكل هاي غير دولتي به عنوان يك پيش نياز ورود ايـن بخـش هـا بـه     

ل هاي غير دولتي و محول كردن وظايف به عرصه فعاليت در اقتصاد ملي مورد بررسي قرار گرفت. تشكيل تشك
  اين تشكل ها از ديگر موضوعات مورد بررسي بودند.

قسمت پاياني به تقويت نقش نهاد هاي نظارتي و راهكارهاي بهبود عملكرد اين نهاد ها مرتبط بود. نقش نظارتي 
ان حسابرسي به عنـوان  سازمانهايي همچون ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور و تا حددي سازم

و  44بازوي نظارتي قوه مجريه داراي نقاط ضعفي بصورت عام و خاص در خصوص مواد قانون اجـراي اصـل   
  عدم تحقق كامل قانون مذكور بود كه در متن گزارش به آن پرداخته شد.

ي هـا نشـان مـي    اگر چه راهكارهاي ارائه شده در برخي موارد مورد بررسي بصورت كلي بوده اما نتايج و بررس
ه دهد كه اين موارد به طور نسبي در مصاديق نيز صادق هستند. به طور مثال درحـوزه قـانوني مشـابه بـودن مـاد     

) قانون برنامه پنجم توسعه، در حوزه اجرا دخالت دولت در سازوكار بورس و ضـعف  101) با بند (د) ماده (90(
مچون سـازمان حمايـت از مصـرف كننـدگان و توليـد      در عملكرد شوراي رقابت به دليل وجود نهادي موازي ه

 44) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 90) و (8كنندگان و در حوزه نظارت نيز عدم محقق شدن كامل مواد (
) قانون برنامه پنجم توسعه كه نمونه هايي از ضعف در فرآيند هاي نظارتي مي 101قانون اساسي و بند (د) ماده (

در مقاطعي اين نهادها هشدارهايي به ويـژه در حـوزه واگـذاري هـا داده انـد. بنـابراين قابـل        باشند، هر چند كه 
استنتاج است كه روند نسبتا مشابهي در فرآيندهاي قانوني، اجرايي و نظارتي در خصوص موارد مربوط به بهبـود  

  محيط كسب وكار حاكم است و مصاديق نيز گواه اين مدعاست.
مشكالتي از جمله نداشـتن ضـمانت اجرايـي     قانوني ه بررسي هاي انجام شده در حوزهبه طور كلي و با توجه ب

قانون اساسي و مبهم بـودن مـتن    44قوانين مصوب، وجود قوانين مغاير با قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
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د تدوين به معضالتي مانن اجرا برخي از قوانين مصوب از معضالت مهم حوزه قانوني عنوان شده است. درحوزه

اي متناقض توسط مجريان، نداشتن يك هم گرايي و فهم مشترك از مبـاني نظـري و تئوريـك     برنامه هاي توسعه
جهت ايجاد انسجام در ساختار  توسعه، عدم پيروي از يك پارادايم و ديدگاه اقتصادي مشخص توسط مجريان به

اشـاره   اقتصاد كشـور  در هاي توسعه با برنامه اقتصادي متناسب اقتصادي كشور و نبود نهادها و ساختارهاي الزم
هـاي قـانون، كمبـود     عدم هماهنگي در اجراي همه بخـش همچنين در حوزه اجرا مشكالتي از جمله  شده است.

در نهايت نهاد سازي هاي انجام شده در راستاي قانون اجـراي   .وجود دارنداطالعات و كاستي هاي نظارت و... 
ن اساسي داراري موانـع اجرايـي ماننـد وجـود نهادهـاي مـوازي بـا سـازمانها و         قانو 44سياست هاي كلي اصل 

دستگاههاي پيش بيني شده در راستاي قانون مذكور، ضعف در ارائه اطالعات شـفاف، مسـتند، كامـل و بـه روز     
بـر  توسط اين نهادها، ضعف هاي نظارتي و .. از  جمله اين مشكالت اجرايي در حوزه اين نهاد ها هسـتند. بنـا   

از حجم تصدي گري دولت در اقتصاد ملي كاسته نشده اسـت و  اندازه كافي  داليل مختلفي كه ذكر شده است به
حتي در سالهاي اخير بر حجم فعاليت بنگاههاي دولتي نيز افزوده شده است و دولتها بجاي پرداختن به وظـايف  

فته اند، هر چند كه در برخي مقاطع از حجم حاكميتي، راه تصديگري و بنگاه داري در اقتصاد ملي را در پيش گر
  فعاليت دولتها كاسته شد اما روند ثابت و معناداري پيگري و اجرايي نشده است.

در نتيجه با توجه به بررسي هاي انجام شده مشخص شده است كه اگرچه قـوانين و مقـررات، نهادسـازي هـا و     
تبط با موضـوعات قيمـت گـذاري وكـاهش امتيـازات      فرآيند هاي اجرايي الزم براي اجراي قوانين مصوب و مر

همه جانبـه،   شركتهاي دولتي وجود دارند و اقداماتي نيز انجام شده است، اما يك روند قانوني، اجرايي و نهادي

نيز به جمع بندي مهمترين مطالب اين بخـش   1نمودار شماره  تاكنون شكل نگرفته است.و كامل منظم، مستمر 
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 44كلي اصل هاي  ) قانون اجراي سياست90پيوست يك: مشروح مذاكرات مجلس در ارتباط با تصويب ماده (

  قانون اساسي
  

فـوريتي اصـالح مـوادي از     ادامه رسيدگي به اليحه يـك  1386مهر  9مجلس شوراي اسالمي مورخ  362جلسه 
سياستهاي كلـي اصـل     قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراء

  ) قانون اساسي و تصويب موادي از آن:44(
  آقاي نادران پيشنهاد دارند، بفرماييد. -اجي بابايي)منشي (ح

  بسم اهللا الرحمن الرحيم -الياس نادران
مـاده  » ج«گردد به بنـد   ) پيشنهادات است. سابقه پيشنهاد برمي33) صفحه (142پيشنهاد ماده الحاقي من شماره (

ا و خـدمات عمـومي و انحصـاري و    قيمتگذاري به كااله«) قانون برنامه چهارم كه در آنجا قيد شده بود كه 39(
چنانچه دولت بهردليل فروش كاال يا خدمات «و نهايتاً قيد كرده بودند به اينكه » گردد كاالهاي اساسي محدود مي

التفـاوت قيمـت تعيـين شـده و تكليـف شـده        الذكر را به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده تكليف كند، مابه فوق
اعتبارات و منابع دولت در سـال اجـراء پرداخـت گـردد و يـا از محـل بـدهي         بايد همزمان تعيين و از محل مي

  »ربط به دولت تهاترگردد. دستگاه ذي
در واقع قانونگذار در اينجا خواسته قيمتگذاري را محدود كند، دخالت دولت در تعيين قيمت كاالها و خـدمات  

ي قـانون برنامـه چهـارم اسـت، مـا در ايـن       را محدود كند، ولي چون قانون برنامه چهارم محدود به دوره اجـرا 
پيشنهاد خواستيم چند اصالحيه انجام بگيرد. از جمله اينكـه: هرگونـه قيمتگـذاري دولتـي محصـوالت توليـدي       
بنگاههاي مشمول واگذاري و ساير بنگاههاي بخش غير دولتي را ممنوع كنيم. ثانياً اين حكم را دائمي كنيم. ثالثاً 

هردليلي دولت اعمال قيمتهاي كمتر از هزينه تمام شده را مصلحت دانست كـه تكليـف   براساس تبصره چنانچه ب
التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شده را پرداخت كند و يا از بدهي دستگاهها به سـازمان   كند، بايد يا آن مابه

  امور مالياتي كه جزو بدهي آنها به سازمان امور مالياتي است كسر كند.
هاد اين بود كه ما قبالً هم در كميسيون بحث كرده بوديم كه هرگونه قيمتگـذاري دولتـي را بـراي    علت اين پيشن

بهم زدن تعادل بازار در رابطه با كاالهاي مشمول رقابت كه بايد در بازارهاي رقابتي كاالها عرضه شود، منع كنيم 
گـران هسـتيم و االن هـم مصـداق دارد،     آميز در بازار بوجود نيايد. از جمله مـواردي كـه مـا ن    تا شرايط تبعيض

كننـد. در   مؤسسات عمومي غير دولتي هستند كه عمالً مسؤولين آنها را رؤساي دستگاههاي اجرايي منصوب مي
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كنند و لزوماً سياستهاي دولـت بـا سـازوكار     نتيجه مسؤولين اين مؤسسات به ناچار سياستهاي دولت را عمل مي
كنند كه نتيجه آن بهم خوردن تعادل در  قيمتهايي را به اين دستگاهها تحميل مي بازار تطبيق ندارد. درنتيجه بعضاً

بازار و شرايط رقابتي در بازار است. به اين دليل مـا قيـد كـرديم كـه محصـوالت توليـدي بنگاههـاي مشـمول         
ال شود، تـا  واگذاري و ساير بنگاههاي بخش غير دولتي را دولت قيمتگذاري نكند تا شرايط يكسان در بازار اعم

تعادل در بازار براساس شرايط رقابت بوجود بيايد و چنانچه بهردليلي دولت خواست قيمتگذاري انجـام دهـد و   
التفاوت قيمت را دولت به ناچـار پرداخـت كنـد تـا اينكـه       اين قيمت كمتر از هزينه تمام شده كاال باشد، آن مابه

نباشد و به اين ترتيب از نـوعي ايجـاد رانـت در بـازار و     ضرر و زياني متوجه مؤسسات اقتصادي فعال در بازار 
اهللا بتـوانيم مجموعـه مقـررات ضـد انحصـار و       شـاء  اعمال قيمت انحصاري توسط دولت جلـوگيري شـود و ان  
  مقررات تسهيل رقابتي كه در بازار بوجود آمده تسهيل كنيم.

شد رأي مثبت بدهنـد تـا اينكـه بتـوانيم شـرايط      به اين دليل من از دوستان تقاضا دارم به اين پيشنهاد كه قرائت 
رقابتي را در بازار، هم براي محصوالت بنگاههاي مشمول واگذاري و هم ساير بنگاههاي غير دولتي فراهم كنيم. 

كنـد   به اين ترتيب اگر هرگونه تخلفي توسط دولت بخواهد صورت بگيرد، شوراي رقابت اين امكان را پيدا مـي 
لت در قيمتگذاريها را تعقيب كند و آنها را منع و لغـو كنـد. تقاضـا دارم دوسـتان بـه ايـن       كه بتواند تخلفات دو

شاءاهللا با ايـن پيشـنهاد مـانع از بهـم      پيشنهاد كه قيمتگذاري دولت را ممنوع كرده رأي بدهند تا اينكه دوستان ان
  خوردن تعادل در بازار رقابتي شود.

  كند؟ متشكر. مخالف صحبت مي -نايب رئيس
  مخالف ندارد. -نيا) نشي (محبيم

  بابايي پيشنهاد را قرائت بفرماييد. نفر، آقاي حاجي 194كميسيون؟ دولت؟ حضار  -نايب رئيس
هرگونه قيمتگذاري دولتي محصوالت توليدي بنگاههاي مشمول واگـذاري   -ماده الحاقي -منشي (حاجي بابايي)

  هاي بخش غير دولتي ممنوع است. و ساير بنگاه
الذكر را به قيمتي كمتر از هزينه تمام شـده   چنانچه دولت بهردليل فروش كاال يا خدمات بنگاههاي فوق -تبصره

التفاوت قيمت تكليفي و هزينه تمام شـده را تعيـين و از محـل اعتبـارات و      تكليف كند، دولت مكلف است مابه
  ان امور مالياتي كسر نمايد.منابع دولت در سال اجراء پرداخت كند و يا از بدهي اين بنگاهها به سازم

گيـري   نفر، پيشنهاد ماده الحاقي آقاي نادران قرائت شد، محبـت كننـد عزيـزان در رأي    194حضار  -نايب رئيس
  .كنيم، تصويب شد گيري را اعالم مي شركت بفرمايند. پايان رأي
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اليحـه  تصـويب اصـالحات كميسـيون درخصـوص      1386آذر  28مجلس شوراي اسـالمي مـورخ    387جلسه 
فوريتي اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و  يك

  )) قانون اساسي (جهت تأمين نظر شوراي محترم نگهبان44اجراء سياستهاي كلي اصل (
  ) و تبصره آن بشرح ذيل اصالح گرديد:1ماده الحاقي ( -بابايي) منشي (حاجي

چنانچه دولت به هر دليل قيمت فروش كاالها يا خدمات بنگاههـاي مشـمول واگـذاري و يـا      -)1اقي (ماده الح
التفـاوت   ساير بنگاههاي بخش غيردولتي را به قيمتي كمتر از قيمت بازار تكليف كند، دولت مكلـف اسـت مابـه   

ل اجراء پرداخت كنـد و يـا از   شده را تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سا قيمت تكليفي و هزينه تمام
  بدهي اين بنگاهها به سازمان امور مالياتي كسر نمايد.

  گيري بفرماييد. راي تأمين نظر شوراي محترم نگهبان رأي
) و تبصره آن براي تأمين نظر شوراي محتـرم نگهبـان   1نفر، ماده الحاقي ( 196بسيار خوب، حضار  -رئيس نايب

  د.كنيم، تصويب ش گيري را اعالم مي د. پايان رأيشو اصالح شده به رأي گذاشته مي
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 44هاي كلي اصل  ) قانون اجراي سياست8پيوست دو: مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس در ارتباط با ماده (
  قانون اساسي

  
فوريتي اصالح موادي از قـانون برنامـه چهـارم     ادامه رسيدگي به اليحه يك 1386شهريور  28مورخ  356جلسه 
) قانون اساسي و 44اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل ( توسعه

  تصويب موادي از آن
  ) آقاي محجوب پيشنهاد حذف دارند، بفرماييد.8در ماده ( -منشي (حاجي بابايي)

  بسم اهللا الرحمن الرحيم -عليرضا محجوب
اقع يك توضيح بسـيار واضـحي اسـت و از آنطـرف هـم مغـاير بـا        ) چيزي كه توضيح داده شده درو8در ماده (

) مصوب كرديم. ببينيد! هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گـروه  6آنچيزي كه ما در ماده (
يك و دو اين قانون مقرر شده، عيناً براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمـومي  

توانيد بگوييد هر امتيازي كـه   ) درصد برداشتيد محدود كرديد، بنابراين نمي40دولتي، شما همين االن آنجا (غير 
) اين قانون، خودش مغايرت 6) با اين ترتيبي كه نوشته شده با ماده (8آنجا داديد اينجا هم بدهيد. بنابراين ماده (

ايم كه بنظر من ذكر اين موضـوع ضـرورتي در يـك     آوردهدارد و بعد هم جاهاي ديگر ما تعاريف و امتيازاتي را 
قانون ندارد، چون هر كسي بخواند در قسمتهاي بعدي فرض كنيد مـا بـراي تعاونيهـاي فراگيـر ملـي يـا دسـته        

» هر امتيازي«كنم  جهت من تصور مي ديگري از تعاونيها امتيازاتي را قائل شديم كه براي بقيه قائل نشديم. به اين
كند يا بايستي بعضـي مـواردي    اي براي بخش خصوصي و ساير بخشها درست مي وشته شده يا مطالبهكه اينجا ن
  ) را دارم.8جهت پيشنهاد حذف ماده ( ايم يا بعضيها را كه تصويب كرديم در آن تجديدنظر كنيم. به اين كه نوشته
  اخطار قانون اساسي دارم. -سبحاني

  فرماييد.آقاي سبحاني اخطار دارند، ب -نايب رئيس
  بسم اهللا الرحمن الرحيم -حسن سبحاني

) به اينصورت كه متضمن بار مـالي اسـت تـا    8) قانون اساسي را دارم. اين ماده (75آقاي مهندس! اخطار اصل (
كنيم در اليحه دولت نيست. بنابراين امتياز دادن به اينصورت درواقع پيشنهادي است كه در  جايي كه ما دنبال مي

  ) مغايرت دارد.75كند با اصل ( ه شده و پيشنهاداتي كه بار مالي را اضافه ميكميسيون اضاف
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به دولت اختيار داده، يا بايد امتياز را بدهد يا امتياز قبلي را لغو كند. يعني يكي از ايـن دوكـار، در    -نايب رئيس
ايـن الزامـاً بـار مـالي      هرصورت قانونگذار نظرش اين است كه تفاوتي قائل نباشد، براساس سياستهاي ابالغي و

توانـد... دولـت اختيـار دارد يـا      تواند درآمد باشد، هم بار مالي و مي نيست، يك جاهايي درآمد هم است. هم مي
شـود.   بايد امتياز را تسري بدهد يا لغو امتياز كند. دولت چون اختيار دارد، حتماً بار مالي به دولت تحميـل نمـي  

  رائت بفرماييد.) را براي پيشنهاد حذف ق8ماده (
هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گـروه يـك و دو مـاده     -8ماده  -منشي (حاجي بابايي)

شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصـي، تعـاوني و    ) اين قانون مقرر 2(
  عمومي غيردولتي بايد درنظر گرفته شود.

) ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع ايـن مـاده را   3دولت مكلف است ظرف ( -تبصره
  لغو كند يا تعميم دهد.

) اسـت، عزيـزان رأي خودشـان را اعـالم     8نفر، پيشنهاد آقاي محجوب حذف مـاده (  199حضار  -نايب رئيس
  كنم، تصويب نشد. گيري را اعالم مي بفرمايند. پايان رأي

  گيري كنيد. اصل آنرا رأي -(حاجي بابايي) منشي
نفر، نمايندگان رأي خودشان را اعـالم   199گذاريم. حضار  ) كه قرائت شد به رأي مي8اصل ماده ( -نايب رئيس

  كنم، تصويب شد. گيري را اعالم مي بفرمايند. پايان رأي
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  سبد حمايتي) نظام تأمين و تعيين قيمت كاال و خدمات ( پيوست سه: 
به استناد اصـل يكصـد و سـي و هشـتم قـانون اساسـي جمهـوري         1380,02,16هيأت وزيران در جلسه مورخ  

  سبد حمايتي) را به شرح زير تصويب نمود: و خدمات ( اسالمي ايران، نظام تأمين و تعيين قيمت كاال
  سبد حمايتي) نظام تأمين و تعيين قيمت كاال و خدمات ( 
  كاال و خدمات   بخش اول: سياست تعيين قيمت 
  گردند: كاالها و خدمات مختلف از نظر قيمت گذاري به دو گروه زير دسته بندي مي -1ماده  
  به شرح جدول پيوست). گروه اول: كاالها و خدمات اساسي، حساس و ضروري ( 
  گروه دوم: ساير كاالها و خدمات.   
بخـش اول جـدول) بعـد از كارشناسـي      ت (قيمت كاالها و خدمات گروه اول مندرج در فهرست پيوس -2ماده  

گيـري قيمـت كاالهـا توسـط      و توليدكنندگان مطابق فرآيند تصـميم  الزم توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان
  گردد. شوراي اقتصاد تعيين مي

ــتورالعمل   -1تبصــره   ــارچوب دس ــروه اول در چه ــدمات بخــش دوم گ ــا و خ ــت   كااله ــازمان حماي ــاي س ه
  گردد.   گذاري مي واردكنندگان يا واحدهاي توليدي قيمت  نندگان رأساً توسطكنندگان و توليدك مصرف

بخش دوم جـدول) توسـط واحـدهاي     هاي تعيين شده كاالهاي گروه اول ( يك نسخه فهرست قيمت -2تبصره  
 و توليدكنندگان و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كـاال و  كنندگان توليدي به سازمان حمايت مصرف

  خدمات ارسال و اعالم خواهد شد. 
  باشد. قيمت كاالها و خدمات گروه دوم مشمول مقررات اين دستورالعمل نمي -3ماده  
هاي خالي واحدهاي توليدي كه داراي سهميه ارز رسمي و تعهد توليد و توزيـع   براي استفاده از ظرفيت -4ماده  

ت توليدي مازاد بر برنامه و تعهدات ساالنه خود را با اسـتفاده  واحدها، ظرفي  شود كه اين باشند، اجازه داده مي مي
صنعتي در بازار داخـل بـه    -صنفي  اي فعال نموده و محصوالت خود را به قيمت آزاد و يا يارانه از مواد اوليه غير

فروش برسانند، يا صادر كنند. وزارت بازرگاني با دريافـت نظـرات و پيشـنهادهاي وزارت جهـاد كشـاورزي و      
  صنايع و معادن، مسؤول هماهنگي و اجراي اين بند است.  وزارت

گذاري كاالها و خدمات طبق ضوابط مجمع عمـومي سـازمان حمايـت     اصول و مبناي محاسبه و قيمت -5ماده  
هاي واقعي توليد و واردات به عالوه سود عادله محاسبه و  گرفتن هزينه كنندگان و توليدكنندگان با در نظر مصرف
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توليدكنندگان، با در نظـر گـرفتن    كنندگان و گذاري مصوب سازمان حمايت مصرف گردد. ضوابط قيمت مي اعالم
  ماه پس از ابالغ طرح، اصالح و اعالم خواهد شد.   هاي موجود و شرايط روز ظرف يك واقعيت

شوند و حسب  مي اي وارد قيمت كاالهاي وارداتي گروه اول كه با ارزي كمتر از قيمت ارز واريزنامه - 6ماده  
كنندگان و توليدكنندگان  گذاري نشوند، توسط سازمان حمايت مصرف ضرورت توسط شوراي اقتصاد قيمت

  تعيين خواهد شد.
اي يا بدون انتقال ارز مندرج در جدول گروه اول پيوست مشمول  كاالهاي وارداتي با ارز واريزنامه - 7ماده  

توليد كننده در چهارچوب دستورالعمل سازمان حمايت   ده ياگذاري نبوده و رأساً توسط وارد كنن قيمت
  گردد.  گذاري مي كنندگان و توليدكنندگان قيمت مصرف

آن دسته از مواد اوليه كه رأساً توسط توليدكننده، يا به نمايندگي از طرف توليدكنندگان با تأييـد مرجـع    -8ماده  
گـذاري   و محصول نهـايي آن ماننـد خميـر كاغـذ قيمـت     شود  وارد مي تخصيص دهنده ارز با ارز رسمي دولتي 

  گذاري نيست. شود، مشمول قيمت مي
گـذاري نيسـت و    مواد اوليه يا قطعات وارداتي با ارز رسمي دولتي كه محصول نهايي آن مشمول قيمت -9ماده  

اي دولتـي كـه بـا    ه آالت در خط توليد شركت مورد استفاده در ماشين  همچنين مواد اوليه، قطعات و لوازم يدكي
كننـدگان و   حمايـت مصـرف   گـذاري توسـط سـازمان    رسد نياز به قيمت شود و به فروش نمي ارز شناور وارد مي

  توليدكنندگان ندارند. 
كاالها و خدماتي كه توليد يا واردات آنها به شـكل انحصـاري، اعـم از انحصـارات منـدرج در قـانون        -10ماده  

شود و يا از مزاياي ويژه، نظير  اي انجام مي مقررات تجاري و تعرفه ات ناشي ازاساسي، قوانين عادي و يا انحصار
در محـيط اقتصـادي    باشـند و بـه هـر ترتيـب     منـد مـي   اي يا تخصيص ارز به نرخ شناور بهـره  هاي تعرفه معافيت

زمان حمايت گذاري خواهند بود. مصاديق اين ماده از سوي سا شود مشمول قيمت غيررقابتي توليد و يا تأمين مي
  شود.  رييس مجمع عمومي سازمان جهت تصويب قيمت به شوراي اقتصاد منعكس مي  تعيين و با تصويب

اي)  كميتـه  شـوراي اقتصـاد، كـارگروهي (    1379,08,01مـورخ   34,138در اجراي مفاد مصوبه شـماره   -تبصره  
يدكنندگان) وزارت صنايع و معادن و كنندگان و تول سازمان حمايت مصرف مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني(

مشـخص و جهـت تأييـد بـه شـوراي       ريزي كشور، ميزان امتيازات و مزاياي دولتـي را،  سازمان مديريت و برنامه
كميته) مذكور پس از تأييد شوراي مذكور قابل اجـرا خواهـد    اقتصاد ارسال خواهند نمود، تصميمات كار گروه (

  بود. 



٢٩١ 

 

تضــميني محصــوالت كشــاورزي و دامــي بــراي هــر ســال، ســازمان حمايــت  بــراي تعيــين قيمــت -11مــاده  
ربط و سازمان مـديريت و برنامـه ريـزي كشـور،      هاي ذي وزارتخانه كنندگان و توليدكنندگان با مشاركت  مصرف

  پيشنهاد الزم را تا شهريور ماه سال قبل، به شوراي اقتصاد ارائه خواهد نمود. 
) قـانون تشـكيالت و وظـايف وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش       1) از مـاده ( 15با عنايت به بند ( -12ماده  

) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور، تعيـين  19) و (8مواد ( و براساس 1367,03,03-مصوب  -پزشكي 
ريزي كشور و وزارت بهداشـت،   تعرفه خدمات تشخيصي و درماني به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه

  و آموزش پزشكي، با تأييد شوراي عالي خدمات درماني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.   درمان
هاي بيولوژيك با ارز رسمي دولتي پس از كارشناسي الزم توسـط وزارت   گذاري دارو و فرآورده قيمت -13ماده  

مربوط به قانون مقـررات   ) قانون اصالحيه20) ماده (3براساس مفاد تبصره (  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،
  باشد خواهد رسيد: زير مي  ، به تصويب كميسيوني كه مركب از اعضاي- 1367مصوب  -امور دارويي 

  معاونت امور دارويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. -
  مدير عامل شركت سهامي دارويي كشور، -
يك نفر داروساز در صنعت داروسازي يا يك نفر متخصص در مواد بيولوژيـك و يـا يـك نفـر گيـاه شـناس        -

  و آموزش پزشكي،  برحسب مورد به دعوت وزير بهداشت، درمان
  يك نفر نماينده وزارت بازرگاني با معرفي وزارت مذكور،   -
  مدير كل امور دارويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. -
گـذاري براسـاس نظـر وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش        اي نيز قيمت در خصوص داروهاي با ارز واريزنامه 

گذاري لوازم و تجهيزات پزشكي بـا ارز رسـمي دولتـي در كـار      پزشكي صورت خواهد گرفت. همچنين قيمت
ان حمايــت ســازم كميتــه) متشــكل از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي، وزارت بازرگــاني( گــروه (
  كنندگان و توليدكنندگان) و وزارت صنايع و معادن انجام خواهد شد.  مصرف

 1377,10,16. مـورخ  34م100) تصـويب نامـه شـماره .   3گذاري انواع خودرو با توجه به بنـد (  قيمت -14ماده  
) مـاده  5د (گذاري دخانيـات براسـاس بنـ    باشد، همچنين قيمت معادن مي  شوراي اقتصاد به عهده وزير صنايع و

  ) اساسنامه قانوني شركت دخانيات به عهده رييس مجمع است. 14(
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گذاري اين مصوبه كه پـس از ايجـاد و راه انـدازي بـورس كـاال در       هر يك از كاالهاي مشمول قيمت -15ماده  
ي گـذار  از تاريخ الحاق آن به بـورس از شـمول ضـوابط قيمـت      فهرست اقالم مورد معامله در بورس قرار گيرد

  معاف و براساس مقررات بورس كاال تعيين قيمت خواهد شد.  
  گذاري گيري قيمت كاالها و خدمات مشمول ضوابط قيمت فرآيند تصميم 
گـردد، صـرف نظـر از مرجـع      گذاري كه توسط مراجع مختلف دولتي انجـام مـي   در كليه موارد قيمت -16ماده  

وليدكننـدگان، بـه عنـوان يـك مرجـع كارشناسـي       كننـدگان و ت  تصويب كننده قيمت، سازمان حمايـت مصـرف  
گيري و تصويب  تصميم تخصصي، در مورد قيمت كاال يا خدمات مورد نظر بايد اعالم نظر كارشناسي نمايد تا در

نهايي، آن نظريه كارشناسي مد نظر قرار گيرد. اعالم نظر كارشناسي فوق متناسـب بـا وضـعيت و پيچيـدگي آن،     
  ن انجام شود. ممك  بايد در حداقل زمان

هاي كارشناسي بايد علل و عوامل مؤثر در افزايش قيمت كاال يا خدمات پيشنهادي ذكـر و ميـزان    در گزارش -1
  باشد.    تأثير هر يك از آنها محاسبه و ارزيابي شده

هاي كارشناسي بايد حاوي اطالعات الزم و كافي براي ارائـه تصـويري جـامع و روشـن از شـرايط       گزارش -2
  شامل موارد زير خواهد بود:   ربط باشد. اين اطالعات توليدي ذيواحد 

  تصويري از سابقه، نوع توليدات، ظرفيت اسمي توليد، نوع مالكيت واحد توليدي. -الف  
تصويري از وضعيت توليد فعلي شامل درصد توليد نسبت به ظرفيت اسـمي، نحـوه تـأمين مـواد اوليـه و       -ب 

محصوالت و خدمات توليدي، مشكالت مبتال به واحد توليـدي، داليـل و     مصرفي، نحوه فروش و محل مصرف
  عوامل مؤثر در عدم توليد در حد ظرفيت اسمي.

هـايي كـه بـا حـذف علـل و       قبل از ارائه هر پيشنهادي براي افزايش قيمت كاال و خدمات، الزم است روش -3
تواند منجر به كاهش هزينـه توليـد واحـد مربوطـه      موانع توليد، مي  عوامل گراني و يا كاهش تأثير آنها و زدودن

تمام شده واحد توليدي  شود، به صورت پيشنهادهاي مشخص به همراه محاسبه ميزان تأثير آنها در كاهش قيمت
  ارائه شود. 

در صورتي كه تصميمات فوق الذكر رافع مسأله نبود و كماكان نياز به افزايش قيمت احساس شود، پيشـنهاد   -4
  طرح خواهد بود.   ربوط براي افزايش قيمت قابلدستگاه م

هــاي ناشــي از كــاهش قيمــت مــواد اوليــه و يــا عوامــل ديگــر، ســازمان حمايــت  در مــورد تعــديل قيمــت -5
  نمايد.   تواند پيشنهاد كنندگان و توليدكنندگان رأساً مي مصرف
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باشـد. بـراي    براي سـال آينـده مـي   حداكثر زمان ارسال درخواست با مدارك كافي، تا پايان دي ماه هر سال  -6
حداكثر زمان ارسال درخواست تا شـهريورماه بـراي سـال زراعـي       محصوالت كشاورزي با توجه به سال زراعي

  باشد.   آينده مي
كنندگان و توليدكنندگان موظف است حداكثر ظرف مدت يـك مـاه از تـاريخ     سازمان حمايت مصرف -17ماده  

بودن درخواست اقدام كند. گزارش بررسي شامل علل و عوامل مـؤثر در   دريافت مدارك نسبت به بررسي موجه
  باشد.   ميمؤثر   هاي جبراني و ساير عوامل قيمت، راهكارهاي كاهش بهاي تمام شده، سياست

چنانچه افزايش قيمت موجه تشخيص داده شود و يا تشخيص غيرموجه بودن افزايش قيمت، مورد اعتـراض   -1
كننـدگان و توليدكننـدگان تعـديل قيمـت      تشخيص سازمان حمايت مصرف متقاضي باشد و نيز در مواردي كه به

يمات جبرانـي مربـوط، همـراه بـا     تصم  ضرورت داشته باشد، گزارش بررسي شامل ميزان افزايش قيمت و طرح
  گردد. ها مطرح مي نظارت و حضور متقاضي در هيأت

شود به منظور سرعت  كنندگان و توليدكنندگان اجازه داده مي به مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف -18ماده  
را بـه   ) اساسـنامه سـازمان، بخشـي از اختيـارات خـود     12تبصره ذيـل مـاده (    و سهولت در اتخاذ تصميم، طبق

ها در حد اختيـارات تفويضـي،    هيأت  ها تفويض نمايد. به اين ترتيب تصميمات هاي تعيين و تثبيت قيمت هيأت
  در حكم مجمع عمومي سازمان خواهد بود. 

ها، حاكي از عدم افزايش قيمت باشد و يا افزايش قيمت مورد تأييـد   چنانچه تصميم اتخاذ شده توسط هيأت -1
  گردد.  مستندات تصميم، جهت اجرا به متقاضي اعالم مي ه همراه داليل وقرار نگيرد مراتب ب

ها، حاكي از عدم افزايش قيمت و جبران هزينه توليد كننده از  در صورتي كه تصميم اتخاذ شده توسط هيأت -2
تأييـد و   هاي مورد همراه با پيشنهادهاي هيأت شامل ميزان افزايش هزينه  طريق پرداخت يارانه باشد گزارش آن،

تصميم نهايي و تصويب آن بـه   ميزان يارانه قابل پرداخت و محل تأمين منابع و نحوه پرداخت يارانه جهت اخذ 
  گردد.  شوراي اقتصاد منعكس مي

كنندگان و توليدكنندگان اعالم و ايـن سـازمان بـا      تصميمات شوراي اقتصاد به سازمان حمايت مصرف -19ماده  
  نمايد. مالي، مراتب را به متقاضي جهت اجرا ابالغ مي و نحوه جبران بارتنظيم برگ اعالم قيمت 

) قلم كاالهـاي گـروه اول   39ها مجازند تغيير قيمت كاال و يا خدمت ( هاي تعيين و تثبيت قيمت هيأت -20ماده  
ت اخـذ  هاي جبرانـي جهـ   هاي پيشنهادي براي تصميم هيأت و روش  را همراه با پيشنهاد دستگاه متقاضي و نظر

  تصميم نهايي به شوراي اقتصاد ارسال نمايند.
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  ها و اقدامات جبراني بخش دوم: سياست 
كليه پيشنهادهاي قابل طرح، بايد عالوه بر تبيين و محاسبه علل، عوامل و ميزان افزايش قيمـت كـاال و    -21ماده  

  تحليل اقتصادي به شرح زير باشد: خدمات مورد نظر، حاوي گزارش و
اقتصادي بايد متضمن ارزيابي تأثير افزايش قيمت پيشنهادي در كاال و خدمات توليدي پايين دسـتي،  گزارش  -1

هاي اجتماعي، افراد و اقشار متـأثر از ايـن تغييـر قيمـت و      مؤسسات، گروه  تبيين ميزان و نحوه تأثير آن بر روي
مـدت بـه    دوره زمـاني ميـان    مـت در همچنين ارزيابي و محاسبه ميزان درآمد و عوايد حاصل از اين افـزايش قي 

  تفكيك درآمدهاي دولت و درآمدهاي بنگاه توليدي مربوطه باشد.  
قابل اجرا و ارائه پيشنهاد روش مناسب براي اختصاص بخشي از عوايد حاصل از » تصميمات جبراني «طرح  -2

ي و معيشـت اقشـار كـم    پيامدهاي صنفي افزايش قيمت در سطح زندگ  افزايش قيمت به منظور جبران تبعات و
  درآمد و زدودن آثار تورمي آن تصميم در زندگي آن.

گيري در خصوص افزايش قيمت كاال و خدمات بايد همـراه و تـوأم بـا تصـميمات جبرانـي       هر نوع تصميم -3
  آيد.  مربوط به عمل آيد و همزمان با آن به اجرا در

چنانچه دولت به هر دليل و بنا بـه هـر ضـرورتي، تصـميم بگيـرد يـك كـاال و يـا خـدمات مشـمول            -22ماده  
كنندگان يا  هاي قابل قبول به عالوه سود عادله) به مصرف هزينه گذاري به قيمتي كمتر از قيمت تعيين شده( قيمت

به نسـبت ميـزان كـاال يـا       مورد نظر، پذير، عرضه و فروخته شود، تفاوت قيمت تعيين شده و قيمت اقشار آسيب
شـود و يـا از طريـق     خدمت ارائه شده محاسبه و به صورت بخشي از بهاي كاال به واحد توليدي پرداخـت مـي  

هاي اجرايي عامل دولت يارانه مورد نيـاز پـس از تصـويب شـوراي اقتصـاد       توسط دستگاه  خريد و فروش كاال
  گردد.  تأمين مي

و ارز مورد نياز براي هر يك از كاالهاي گروه اول مشمول ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار مقدار كاال  -23ماده  
  گردد.  توسط آن ستاد تعيين مي

شـود و   ربـط تـأمين مـي    ارز مورد نياز براي توليد و يا واردات كاالهاي گروه اول از طريق دستگاه ذي -24ماده  
  قيد اولويت اقدام كند.  آن با  بانك مركزي موظف است نسبت به تأمين

به منظور تأمين و توليد به موقع كاال و خدمات مشمول سبد حمايتي، بانك مركزي جمهوري اسـالمي   -25ماده  
ريالي آن اقالم را به طور كامل تأمين، تخصيص و گشايش اعتبار نمايـد تـا     ايران موظف است اعتبارات ارزي و

  ع آنها ايجاد نشود. بندي تأمين و توزي خللي در برنامه زمان
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توانـد   به منظور عرضه مناسب و بهتر كاال در جهت تأمين كاالهاي سبد حمايتي، وزارت بازرگاني مـي  -26ماده  
عرضه كاال با استفاده از كاالبرگ، با رعايت سقف مقداري كـاال و يارانـه    در مواردي كه ضروري بداند، نسبت به

   هاي تلفيقي اقدام نمايد. مصوب با قيمت
  بخش سوم: سياست كنترلي و نظارت 
گـذاري را بـا اسـتفاده از     وزارت بازرگاني موظف است نظام توزيع كـاال و خـدمات مشـمول قيمـت     -27ماده  

هـاي   كنندگان بـا قيمـت   رسيدن كاال يا خدمات مورد نظر به مصرف  تجارب موجود به نحوي طراحي كند كه از
  ي حاصل شود.مصوب به عالوه هزينه توزيع اطمينان كاف

دستورالعمل نظارت بر قيمت، توزيع كاالها و خدمات مشمول گروه اول با رعايت اصول زيـر توسـط    -28ماده  
ماه از تاريخ ابـالغ ايـن    نظارت بر قيمت و توزيع كاال و خدمات) ظرف يك سازمان بازرسي و وزارت بازرگاني (

  تصويب نامه به ستاد اقتصادي ارايه خواهد شد.  
  باشد.   اصلي از كنترل و نظارت، تحقق به موقع برنامه تأمين و توزيع و رعايت اجراي قيمت مي هدف -1
در اجراي نظارت، اجباري به توليد يا خريد كاالهاي خاص يا الزام واحد توليـدي بـه تغييـر برنامـه و خـط       -2

  باشد.   طبق زمان بندي تعيين شده) نمي  مازاد بر تعهدات پيش بيني شده  توليد خود (
نظارت بر تأمين و توزيع و قيمت كاال و خدمات بايد به همراه بررسي مشكالت و موانع توليد و تأمين كـاال   -3

ربط  هاي ذي ربط باشد، به نحوي كه دستگاه مشكالت و ارائه به مراجع ذي  و تهيه پيشنهادهاي مناسب براي رفع
  تأمين يا واردات كاال اقدام كنند.   به رفع تنگناهاي توليد وبتوانند قبل از بروز كمبود در بازار، پيشاپيش نسبت 

نظارت بر توليد و تأمين كاال و خدمات، نافي قانون تعزيرات حكومتي و مقررات مربوط به احتكار نيسـت و   -4
آمده از آن طريق، براي مقابله با احتكار و ساير تخلفات مـورد اسـتفاده    هاي تهيه شده و اطالعات بدست گزارش

  ربط قرار خواهد گرفت. مسؤوالن ذي
  در كليه موارد، نصب برچسب قيمت و صدور سياهه خريد و فروش ضروري است.  -29ماده  
هاي توليدي بايد برنامه توليدي ساالنه كاالهاي گروه اول خود را به تفكيـك ماهانـه و آمـار     وزارتخانه -30ماده  

گاني اعالم نمايند تا بر مبناي كمبودهاي احتمالي وزارت بازرگـاني  بازر  توليدات تحقق يافته را هر ماه به وزارت
  نمايد.  براي تأمين كاال از طرق ممكن براي توليد يا واردات به موقع چاره انديشي و اقدام
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به منظور ايجاد زمينه هماهنگي و كنترل ميزان عرضه و تقاضا، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و  -31ماده  
گشايش اعتبـارات اسـنادي و واردات را هـر مـاه بـه وزارت بازرگـاني ارسـال          ن موظف هستند آمارگمرك ايرا

  نمايند. 
  گردد. مي 1378,08,10هـ مورخ  21996ت40059اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره . 
  حسن حبيبي -معاون اول رييس جمهور  

  


