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 قانون اساسی با تمرکز بر بخش بانکداری 44ارزیابی اصل  
  

  *، 1صدیقه باقری

 

 دانشجوی دکتری مديريت بازرگانی، مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور، تهران، ايرانول: ونويسنده مس -*و  1

 (s.b1531.sb@gmail.com) 
  

  

 

 

 چکيده 

 های اقتصادی کشور محسوبگذاریترين سیاستایپايههای کلی اين اصل، از یاستقانون اساسی در قالب س 44باز تعريف اصل 

های تواند تحول عظیمی در بنیانقانون اساسی جمهوری اسالمی ايران می 44های کلی بند ج اصل اجرای دقیق سیاستشود. می

تعاونی،  و خصوصی دولتی، سه بخش اقتصادی از هر يک فعالیت در قلمرو بازنگریاقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه ايجاد نمايد. 

اقتصادی، واگذاری  هایعرصه تمام در های غیردولتیبسترسازی حضور بخش اقتصاد و گریهای تصدیاز فعالیت دولت خروج

ز اين هدف ااست.  هارويکردهای اين سیاست ترينمحوری کار از و بهبود محیط کسب نهايت در و دولتی بزرگ هایگسترده بنگاه

ها در اين واگذاری بخش بزرگی را به قانون اساسی با تمرکز بر بخش بانکداری است. با توجه به اينکه بانک 44مطالعه بررسی اصل 

قانون اساسی با  44اند و به دلیل اهمیت بازار پولی در توسعه اقتصادی هر کشور، در اين مطالعه ارزيابی اصل خود اختصاص داده

ها و موانع اجرايی، گرفته در راستای اجرای اين قانون، محدوديتگیرد و اهداف، اقدامات صورتنکداری صورت میتمرکز بر بخش با

 شود.میزان موفقیت در دستیابی به اهداف )آثار( و تاثیرات اين قانون بر بازار پول و سرمايه )پیامدها(، تحلیل می

 

  

 ازی، بخش بانکداریسگری دولت، خصوصی، تصدی44اصل کليدی:  گانواژ

 

 

 

 مقدمه  -1

ترين آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزيابی های اخیر مسايل و مشکالت مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسیدر دهه

بازار در راستای بهبود تخصیص منابع،  تر نظامها در اقتصاد برای عملکرد آساندوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولت

که پس از  نیز مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. اين موضوع درکشور ما نیز همزمان و با پايان جنگ با عراق مطرح شد. اين در حالی بود

حفاظت و توسعه صنايع "ر آن داشت تا بر اساس قانون پیروزی انقالب اسالمی اوضاع نابسامان واحدهای بزرگ صنعتی کشاورزی و مالی کشور، دولت را ب

های زيادی را تحت پوشش قرار داده و ملی کند. سابقه مالکیت دولتی در صنايع و گسترش دخالت دولت در اقتصاد در دوران پیش از شرکت "ايران

های وری که در پايان جنگ تحمیلی کاهش مسئولیتانقالب و تشديد اين روند در دوران پس از آن به ناکارايی شديد اقتصادی منتهی شد به ط

های های اقتصادی در برنامهگری دولت در فعالیتاقتصادی دولت و واگذاری شرکت های دولتی مورد توجه خاصی قرار گرفت. امروزه نیز کاهش تصدی

سازی و تصادی دولت سعی در رفع موانع ساختاری خصوصیهای اقسوم و چهارم و پنجم توسعه اقتصادی قرار گرفته است و مجلس نیز همزمان با برنامه

قانون اساسی،  44(. در اين مقاله ضمن مروری بر متن تاريخچه و ماهیت اصل 1531محنت فر، قانون اساسی در اقتصاد کشور دارد ) 44اصالح اصل 

اينکه که در اين مقاله تمرکز بر بخش بانکداری قرار های اين اصل مطرح شده است. سپس با توجه به ابالغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست

ز ارزيابی مرکآورده شده است. در ادامه  44ای از اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی در راستای اجرای اصل گرفته، نمونه

                                                 
 B Nazanin .ptنويسنده او) و رشته تخصصی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل ، مقطع تحصیلینويسنده مسئول: درجه علمی -*و  1

 ، راست چین(11

http://khabareghtesadi.com/fa/news/26907/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%E2%80%8C-44-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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است، سپس موانع اجرايی شده  مطرح شده و نقاط قوت و ضعف عملکرد اين بخش بررسی در بخش بانکداری 44 از عملکرد اصل ی مجلسهاپژوهش

 بررسی شده و در نهايت آثار و پیامدهای اجرای اين قانون بر بازار پول و سرمايه تحلیل گرديده است.  44قانون اصل 

 

  44متن اصل  -2

 .ريزی منظم و صحیح استوار استصادی جمهوری اسالمی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهنظام اقت

 های بخش دولتی شامل کلیه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه

آهن و مانند اينها است که به صورت مالکیت لگراف و تلفن، هواپیمايی، کشتیرانی، راه و راهبزرگ آبرسانی، راديو و تلويزيون، پست و ت

 .عمومی و در اختیار دولت است

 شودها و مؤسسات تعاونی تولید و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل میبخش تعاونی شامل شرکت. 

 های اقتصادی دولتی و شود که مکمل فعالیت، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میبخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی

 .تعاونی است

قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی  ٔ  مالکیت در اين سه بخش تا جائی که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده

 .کندتفصیل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معین می .قانونی جمهوری اسالمی استکشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت 

 

 قانون اساسی 44اصل و ماهيت اریخچهمروری بر ت -3

، ايران کشوری (1) ساله 11اندازابالغ شد، براساس سند چشم 1531بند تصويب و سپس در آذر ماه  5در  44های اصلسیاست 1531در سال 

لملل است. عه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه، با هويت اسالمی و انقالبی و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین اتوس

د و ساختار متولی اقدامات اساسی برای تحقق چشم انداز نیز عبارتند از: اصالح نظام اقتصادی ايران، اصالح نظام اداری و مديريتی کشور، تشکیل يک ستا

ساله  3ساله، چهارمین برنامه  11انداز دنبال ابالغ سند چشمههای اجتماعی برای تحقق آن است. بانداز و ايجاد يک عزم و اراده ملی در اليهتحقق چشم

اصل رشد اقتصادی و همچنین عنوان محرك سازی بخش خصوصی و تعاونی بهتوسعه کشور نیز تدوين شد که در فصل امور اقتصادی آن به توانمند

 گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.کاهش تصدی

بند )ب(:  .و آزادسازی اقتصادی 44عبارتند از: بند )الف(: شامل محدودسازی دولت به اصل( 5) 44های کلی اصل پنج بند مهم در تدوين سیاست

در اين  .های اعمال حاکمیتبند )ه(: سیاست .های کلی واگذاریبند )د(: سیاست .دیسازی اقتصابند )ج(: خصوصی .های توسعه تعاونیشامل سیاست

های دولتی، انحصار سازی فعالیتسازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی، رقیب44هايی از قبیل محدودسازی دولت به اصولها ويژگیسیاست

سازی تر از خصوصیها، آزادسازی اقتصادی مهمخورد. در اجرای اين سیاستها به چشم میها و تحول مفهومی در آنزدايی از بازارها، گسترش تعاونی

رسانی را از طريق مردم انجام سازی تنها يک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمتاست زيرا خصوصی

 دهد. می

نیز « قلب اقتصاد ايران»قانون اساسی جمهوری اسالمی که به  44ساس صدر آن بر طبق اصلدارای دو بخش صدر و ذيل است که برا 44اصل 

خش معروف شده است، نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ايران بر پايه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ريزی صحیح و منظم استوار است. ب

خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و دولتی شامل کلیه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانی 

باشد که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت تلفن، هواپیمايی، کشتی رانی، راه و راه آهن و مانند اينها می

ت که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسالمی تشکیل می شود. بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از ها و موسسات تعاونی تولید و توزيع اس

های اقتصادی دولت و تعاونی است. در ذيل اين اصل نیز تأکید شده است که کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت

اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور مالکیت در اين سه بخش تا جايی که با اصول ديگر 

 شود و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوری اسالمی است.

ن اقتصادی کشور ريزاقانون اساسی يک فرصت استثنايی را برای برنامه 44های کلی اصلدر روند پیشرفت اقتصادی ابالغ سیاست 44نقش اصل

گری گذاری و هدايتگرايانه دولت کاهش يافته و فرصت مناسبی را برای ايفای نقش سیاستهای تصدیفراهم آورده تا از اين طريق بار سنگین فعالیت

http://khabareghtesadi.com/fa/news/26907/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%E2%80%8C-44-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

3 

 

قانون اساسی است.  44ی اصلدست آورد. يکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشور ثروت افزايی و انباشت آن است که به نوبه خود يکی از اهداف اساسبه

تواند به هدف برسد که درست مديريت شود، لذا برای قانون اساسی سرآغاز يک اصالحات اقتصادی در کشور است و در صورتی می 44های اصلسیاست

ها است. اگر چه اجرای سیاستترين وظیفه برای دولت، قوه ی قضائیه و مقننه، اجرايی کردن اين ترين و کلیدیدرست مديريت شدن اين موضوع اصلی

اما در نهايت به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد منجر خواهد شد و اين کارآمدی تأثیر بسزايی بر  های زيادی همراه است،ها با دشواریاين سیاست

های ا دوران جديدی مواجه شده که اگر فرصتقانون اساسی، اقتصاد ايران ب 44های کلی اصلتوسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. با ابالغ سیاست

ساله کشور با سهولت  11انداز برداری قرار گیرد، به طور قطع دستیابی به اهداف سند چشمها به صورت مناسب مورد بهرهناشی از ابالغ اين سیاست

ی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور است و شامل های اقتصادها در جهت مشارکت جدی مردم در عرصهبیشتری امکان پذير خواهد بود. اين سیاست

ترين و گیرد. اساسیانتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی يعنی سپردن سرمايه در دست مردم که در يک روند منطقی و قانونی قرار دارد صورت می

 زم را کسب کند.های الترين عامل در اين انتقال، اعتماد به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی توانمندیمهم

های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را قانون اساسی، زمینه اعتماد و توانمندی مشارکت مردم را در عرصه 44ابالغ بند )ج( اصل

ها به بخش تعاون ریدرصد از واگذا 31قانون اساسی،  44وارد مرحله نوينی از رشد و توسعه کرده است. با ابالغ بندهای الف، ب، ج، سیاست های اصل

شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش گیرد و اين به معنای ايجاد شرايطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب میتعلق می

رد و با شکوفايی های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بر داگیرد تا با مشارکت و فعالیت پر نشاط و جدی خود، گامخصوصی قرار می

پذيری بخش خصوصی های فراوان خود، به تقويت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند. بهبود توانمندی و رقابتها و ظرفیتپتانسیل

 44نی فراهم سازد. اصلتواند هم وضعیت اقتصادی داخلی و حضور موثر آن را تقويت کند و هم شرايط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهامی

ها و عنوان يکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیتسازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تأکید دارد و بخش تعاون بهدر واقع بر عمومی

 ها دارد.استعدادهای بسیاری در تحقق اين سیاست

های های اجرای سیاستغیر دولتی، ايجاد اشتغال و مهار تورم از مزيتهای گذاری در بخشدر نهايت توسعه اقتصادی، افزايش حجم سرمايه

ترين مسايلی که در مسیر موفقیت اجرای اين قانون اساسی بوده و با اين ابالغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد قرارگرفته است. يکی از مهم 44اصل

هاست که در اين خصوص مجلس شورای اسالمی گیری بندهای مصوب اين سیاستپیتواند اثرگذار باشد، تشکیل يک ستاد ويژه برای سیاست مهم می

ها منوط به ها برداشته است، اما به دلیل آن که اجرای اين سیاستها و برنامههايی را برای هماهنگی بیشتر سیاستای ويژه، گامبا تشکیل کمیته

 های متولی به وظايف خود در اين عرصه عمل نمايندضروری است تمامی دستگاه ،تی استگذار و نظارهای گوناگون اجرايی، قانونهماهنگی میان بخش

(11) . 

 

 در پرتو بيانات رهبری 44اجرای سياست های کلی اصل  -4

وص واقف شويم در ابتدا به ابالغیة رهبر معظم انقالب اسالمی در خص 44اما برای آنکه به اهمیت موضوع لزوم اجرای سیاست های کلی اصل 

به روسای سه قوه و رئیس مجمع  11/14/1533های دولتی که درتاريخ ها و بنگاههای غیردولتی از طريق واگذاری فعالیتهای کلی توسعة بخشسیاست

 .پردازيمتشخیص مصلحت نظام ابالغ گرديده است، می

 

 44های کلی اصل ابالغية رهبر معظم انقالب اسالمی در خصوص سياست -4-1

  الرحمن الرحیمبسم اهلل"

 ساله کشور 11انداز با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدايی در چارچوب چشم

 گذاری و هدايت و نظارتتغییر نقش دولت از مالکیت و مديريت مستقیم بنگاه به سیاست 

 المللیهای بینها در بازاردر اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت کاالهای خصوصی و تعاونی سازی بخشتوانمند 

 های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در يک فرآيند تدريجی و هدفمندسازی بنگاهآماده 

 توسعه سرمايه انسانی دانش و پايه و متخصص 

 المللیهای بینرزيابی کیفیت با استانداردهای اهای ملی و انطباق نظامتوسعه و ارتقای استاندارد 

 پذيری و گسترش مالکیت عمومیسازی در راستای افزايش کارآيی و رقابتگیری خصوصیجهت 

ابالغ  111اصل  1قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران مطابق بند  44های کلی اصل بند ج سیاست و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام،

 :گردمی
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های عمومی غیر دولتی به های تعاونی سهامی عام و بنگاههای خصوصی شرکتبه بخش 44های دولتی مشمول صدر اصل از سهام بنگاه % 31ذاری واگ

 :شرح ذيل مجاز است

ل هستند به دستی نفت و گاز( فعاهای معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر )از جمله صنايع بزرگ پايینهای دولتی که در زمینهبنگاه .1

 های استخراج و تولید نفت خام و گازاستثنای شرکت ملی نفت ايران و شرکت

های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران، بانک ملی ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک بانک .1

 مسکن و بانک توسعه صادرات

 بیمه مرکزی و بیمه ايرانهای بیمه دولتی به استثنای شرکت .5

 های هواپیمايی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمايی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانیشرکت .4

 های اصلی انتقال برقهای تامین نیرو به استثنای شبکهبنگاه .3

های اصلی تجزيه و مبادالت و مديريت کههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبهای پستی و مخابراتی به استثنای شبکهبنگاه .1

 توزيع خدمات پايه پستی

 صنايع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا .1

 

 الزامات واگذاری -4-2

 .شودگذاری سهام از طريق بازار بورس انجام میالف( قیمت

 .انی مناسب جهت ترغیب و تشويق عموم به مشارکت و جلوگیری از ايجاد انحصار و رانت اطالعاتی صورت پذيردب( فراخوان عمومی با اطالع رس

گذاری محصوالت و مديريت مناسب بر اساس های مشمول واگذاری اصالحات الزم درخصوص بازار، قیمتج( جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت

 .قانون تجارت انجام گردد

 .جانبه صورت گیردهای زيرمجموعه با کارشناسی همههای مادر تخصصی و شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهام شرکتد( واگذاری س

های مديريتی کشور، اقدامات الزم جهت جذب مديران های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتوری بنگاههـ( به منظور اصالح مديريت و افزايش بهره

های فوق مجاز به مديران و کارکنان شرکت« ج»های مشمول بند از سهام شرکت %3فروش اقساطی حداکثر  .کارآمد انجام پذيردباتجربه، متخصص و 

 .است

گذاری، هدايت و و تغییر وظايف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جديد خود در سیاست 44های کلی اصل سیاست« ج»و( با توجه به ابالغ بند 

 .لی را تدوين و اجرا نمايدنظارت بر اقتصاد م

 .های نوين با فناوری پیشرفته در راستای وظايف حاکمیتی مجاز استی( تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه

 "ایسید علی خامنه

، شتاب گرفتن رشد و قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری 44های راهبردی نظام درباره بند ج اصل شود هدف از ابالغ سیاستچنان که مالحظه می

قانون  44های کلی اصل توسعه اقتصادی کشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدايی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله است. اجرای سیاست

ند. ابالغیه مزبور، اقتصاد کشور زکند و انقالب اقتصادی را در خاك ايران اسالمی رقم میاساسی کشور را از نظر اقتصادی وارد مرحله جهش و تحول می

با  .بردسازی پیش میدهد و اقتصاد کشور را به سمت سالمسپارد، فسادهای اقتصادی و رانت خواری را کاهش میبخشد، امور را به مردم میرا رونق می

شود و مردم جامعه در کل ثروتمندتر نزديک می يابد، مشارکت مردم در اقتصاد کشور به واقعیتاجرای درست فرمان رهبری، رفاه اقتصادی افزايش می

 .شوندمی

 

 44نکات ارزشمند بيانات مقام معظم رهبری برای تسریع در اجرای سياست های کلی اصل  -4-3

اجرای ، در بیانات مهمی بر لزوم تالش برای 44های کلی اصل رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار با مسووالن و دست اندرکاران اجرای سیاست

 :کنیمتاکید فرمودند و نکات ارزشمندی را در اين خصوص تصريح کردند که در ادامه به آن اشاره می 44های کلی اصل سیاست

 

 نوعی جهاد است 44های کلی اصل تالش در اجرای سياست -4-3-1

، تالش برای 44های کلی اصل جرای سیاستاندرکاران اای، رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار مسووالن و دستاهلل خامنهحضرت آيت

ها اگر همه مسووالن و دستگاه»آفرين را نوعی جهاد خواندند و با تبیین وظايف سه قوه و دستگاههای مختلف افزودند: های تحولشدن اين سیاستعملی

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

5 

 

شود و امیدواری به آينده روشن کشور، آشکار می 44های کلی اصل آفرين اجرای سیاستهای محسوس و شوقسال آينده نشانه 5يا  1همت کنند، در 

  «يابد.افزايش می

کند که اگر برند، بر اهمیت اين موضوع اشاره میکه از آن به عنوان جهاد نام می 44های کلی اصل تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای سیاست

 .يران اسالمی، آينده اقتصادی روشنی را شاهد خواهد بودهای ذيربط به اين نکته ارزشمند توجه داشته باشند، امسوولین و دستگاه

 

 بخش نيستگرفته رضایتاقدامات انجام -4-3-2

، اقدامات 1533و يازدهم تیر  1534در دو مرحله در اول خرداد  44های کلی اصل ای با اشاره به سابقه ابالغ سیاستاهلل خامنهحضرت آيت

در ايجاد  44های اصل توجهی به نقش سیاستاين مشکل از بی» بخش ندانستند و خاطرنشان کردند:را رضايتها گرفته برای اجرای اين سیاستانجام

ها و دستگاههای مختلف به وجود های مختلف و نرسیدن به يک درك مشترك در بخشتحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و يا به علت برداشت

 « تبیین اهمیت موضوع و رسیدن به يک برداشت واحد است. آمده است که هدف از برگزاری اين جلسه،

اند اقدامات موثری را برای ، به اين نکته توجه داشته باشند، که هنوز نتوانسته44بايد مسووالن و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 

های ارشد اجرا، ز اهمیت است و بايد قوای سه گانه، مجموعه سازمانانجام بدهند و تاکید رهبری بر اين نکته بسیار حائ 44های کلی اصل اجرای سیاست

های خود افزايش دهند نقش دارند، همکاری 44های کلی اصل گذاری و قضايی و همه مسوولین و دست اندرکارانی که به نحوی در اجرای سیاستقانون

 .و اقدامات موثرتری را در اين خصوص انجام دهند

 

 برخی ساختارها و قوانينلزوم تغيير  -4-3-3

 برشمردند و افزودند: 44های کلی اصل های دستگاهها را الزمه اجرای سیاسترهبر معظم انقالب اسالمی، تغییر برخی ساختارها، قوانین و نقش

های اقتصادی بايد در ريزیهها و برنامهای کشور است و همه فعالیتگانه و همه دستگاهتالش برای ايجاد اين تغییرات از وظايف حتمی قوای سه»

 «صورت گیرد. 44های اصل چارچوب سیاست

البته در »وجود آمده پس از انقالب را متناسب با تحوالت بسیار عمیق سیاسی اجتماعی در کشور ندانستند و افزودند: ايشان تحوالت اقتصادی به

های اقتصادی يش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی، حضور در رقابتزمینه اقتصادی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شده، اما بايد با افزا

کرديم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و بین المللی، رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه می

 «داديم.تر به دنیا نشان میتامین عدالت را برجسته

 

 افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی؛ دو پایه اساسی اقتصاد اسالمی -4-3-4

هر روش، توصیه و »مقام معظم رهبری افزايش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پايه اساسی اقتصاد اسالمی برشمردند و تاکید کردند: 

توجه باشد، به و هر طرح و بحث ديگری که به افزايش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی نسخه اقتصادی که اين دو هدف را تامین کند، مورد قبول است

 « خورد.درد کشور و مردم نمی

، تولید ثروت را شرط الزم برای رفع فقر و محرومیت دانستند و 44های کلی اصل رهبر انقالب اسالمی در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاست

کرده و مديران اليق های جوان تحصیلگذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیروت ملی بايد راه سرمايهبرای افزايش ثرو»افزودند: 

 «آفرين را اجرا کنند.های بزرگ و ثروتهای مختلف، طرحهای دستگاهبتوانند در پرتو حمايت

 

 هدف رشد و رونق اقتصادی کشور باشد -4-3-5

بر اساس »:به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فرمودند 44های اقتصادی کشور در اصل می با اشاره به تقسیم فعالیترهبر معظم انقالب اسال

بندی، رشد و رونق اقتصادی کشور است؛ بنابراين در هر زمانی، اين هدف ، مبنای معتبربودن و هدف اصلی اين تقسیم44شروط مندرج در ذيل اصل 

 .«اصلی بايد مورد توجه باشد

های دولتی در ده سال های جنگ تحمیلی و اوضاع خاص دهه اول انقالب را عامل گسترش بیش از حد مالکیتای ضرورتاهلل خامنهحضرت آيت

های ههای دولتی و خودداری از واگذاری بنگاهای دوم و سوم نیز با افزايش فراوان شرکتاين روند در دهه» اول انقالب بر شمردند و خاطرنشان کردند:

تر شد و درآمدهايی که بايد در قانون اساسی، در عمل، روز به روز گسترده 44های دولتی بر خالف اصل دولتی به مردم ادامه يافت و در نتیجه مالکیت

 «آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه ديد.گرفت، صرف کارهای اسرافخدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می

 

 های پيشرفتهآوریهای راهبردی و فنتمرکز دولت بر حوزه -4-3-6
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های عظیم برای گذاریقانون اساسی به لزوم سرمايه 44های کلی اصل ای، در ادامه تبیین ضرورت و اهمیت اجرای سیاستاهلل خامنهحضرت آيت

های راهبردی و ی دولت خارج است، ضمن اين که دولت در حوزهها از عهدهریگذاگونه سرمايهاين» انداز اشاره کردند و فرمودند:تحقق اهداف سند چشم

 «ها تمرکز کند.شود و دولت بايد در اين حوزههای پیشرفته وظايف سنگینی برعهده دارد که بخش خصوصی وارد آنها نمیفناوری

 

 44های ابالغی اصل ترین اهداف سياستترین و مهماصلی -5

های اقتصادی آزادشدن دولت از فعالیت» ، تاکید کردند:44های کلی اصل سالمی، در تبیین اهداف اصلی اجرای سیاسترهبر معظم انقالب ا

های تعاونی بر روی قشرهای ی اقتصادی کشور، تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمايتی شرکتگذاری در عرصهغیرضرور، بازشدن حقیقی راه برای سرمايه

های دولتی و ، مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه«گذاری و هدايتحاکمیتی، سیاست»نقش  ضعیف، پرداختن دولت به

 «های ابالغیست.ترين اهداف سیاستترين و مهمتاکید بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی

 

 نيستها به معنای چوب حراج زدن به ثروت 44های کلی اصل اجرای سياست  -5-1-1

های کلی اجرای سیاست» مقام معظم رهبری با استقبال از طرح سهام عدالت و برخورداری دو دهک پايین جامعه از اين سهام خاطرنشان کردند:

ور با برنده اقتصاد کشبازده به ثروتی پراثر و پیشبه معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست، بلکه به معنای تبديل دارايی کم 44اصل 

 «گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.جهت

 

 نظام اسالمی مخالف ثروت و توليد نيست -5-1-2

تولید هر »رهبر انقالب اسالمی، تولید ثروت از راه قانونی و مشروع و بدون ايجاد فساد را از ديدگاه اسالم ممدوح و پسنديده دانستند و افزودند: 

ه است و اگر اين تولید ثروت با قصد کار خیر، کمک به پیشرفت کشور و کمک به محرومان باشد، حسنه نیز محسوب ثروتی به معنای ثروتمندشدن جامع

 «شود؛ بنابراين نبايد اينگونه القاء شود که نظام اسالمی مخالف ثروت و تولید آن است.می

 

 مبارزه با مفاسد اقتصادی و تاکيد بر شفاف سازی قوانين -5-1-3

مبارزه با » قالب اسالمی، مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی را مکمل تولید ثروت از راه قانونی و مشروع خواندند و تصريح کردند:رهبر معظم ان

سازی قوانین و اصالح مقررات ايشان، در همین زمینه، شفاف «است. 44های کلی اصل ساز رقابت سالم اقتصادی و اجرای سیاستمفاسد اقتصادی زمینه

 «بايد دولت، مجلس و قوه قضايیه به اين الزامات پايبند باشند.»را از الزامات مبارزه با مفاسد اقتصادی دانستند و خاطرنشان کردند:  هاو روش

 

 44های کلی اصل مخالفان داخلی اجرای سياست -5-2

بیشتر اين مخالفان افرادی هستند که »کردند:  خاطرنشان 44های کلی اصل ای با اشاره به مخالفان داخلی اجرای سیاستاهلل خامنهحضرت آيت

 «ها، منافعشان قطع و يا اختیارات مديريتی آنان محدود خواهد شد.با اجرای اين سیاست

 

 44های کلی اصل وظایف قوای سه گانه و لوازم اساسی اجرای سياست -5-3

های گانه و دستگاهبه تشريح وظايف قوای سه 44های کلی اصل کننده سیاستای، پس از تبیین اهداف و اهمیت تعییناهلل خامنهحضرت آيت

زدگی مهم است اما به هر حال بايد روند نظر و پرهیز از شتابمطالعه ابعاد کار، مشورت با افراد صاحب» مختلف در اين زمینه پرداختند و تأکید کردند:

گیری شده، کار را پیبندیهای مختلف دولت، با جديت و تدوين برنامه زمانسرعت گیرد و مسووالن و مديران بخش 44های کلی اصل اجرای سیاست

 « کنند.

های تخصصی در اين زمینه، های قانونی و مشروع و تشکیل دادگاهايشان تدوين و تصويب قوانین الزم در مجلس، حمايت کامل قضايی از مالکیت

رسانی دقیق و کامل به مردم و فعاالن بخش خصوصی و به عنوان يک پیکره واحد، اطالع 44های کلی اصل درنظر گرفتن توأمان بندهای مختلف سیاست

خواندند و در پايان سخنانشان تأکید  44های کلی اصل سازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را از ديگر لوازم اساسی اجرای سیاستشفاف

سال آينده آشکار  5يا  1قانون اساسی، در  44های کلی اصل های محسوس اجرای سیاستن، نشانهدر پرتو همت رؤسای سه قوه و همه مسووال» کردند:

 (.1533تاجريان، ) «و همه به آينده روشن کشور امیدوارتر خواهند شد.

 

 قانون اساسی 44های کلی اصل گزارش عملکرد قانون اجرای سياست -6
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گردد و ای از سوی وزارت امور اقتصادی و دارايی منتشر میقانون اساسی به صورت دوره 44های کلی اصل گزارش عملکرد قانون اجرای سیاست

ها در راستای اجرای اين قانون به تفکیک مواد و تا کنون يازده دوره از اين گزارشات منتشر گرديده است. در اين گزارشات شرحی از عملکرد دستگاه

اسفند  12عنوان نمونه به بخشی از گزارش خالصه  اقدامات صورت گرفته در دوره يازدهم که منتهی به به ، 1در جدول شود. های آن آورده میتبصره

 (.3شود )باشد و توسط بانک مرکزی صورت گرفته اشاره میمی 1521

 

 1322اسفند  22بخشی از گزارش خالصه  اقدامات صورت گرفته در دوره یازدهم که منتهی به  -1جدول

یمستند قانون ردیف  موضوع تکليف و خالصه عملکرد 

13 

( و 5ماده )
(3تبصره )  
 آن

موضوع 

 تکليف

های های واسطه پولی  و بانکهای غیر دولتی، موسسات مالی و اعتباری، ساير بنگاهاجازه فعالیت بانک

های سهامی عام و تعاونی سهامی عام و تعیین سقف مجاز دولتی واگذار شده صرفا در قالب شرکت

م به طور مستقیم و غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام يا تعاونی سهامی عام يا هر تملک سها

موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی به میزان ده درصد و برای اشخاص حقیقی و يا ساير اشخاص حقوقی 

 های غیر دولتی موجود برای انطباق خود با اين شرايطبه میزان پنج درصد و الزام بنگاه

خالصه 

لکردعم  

اشخاص با مفاد ماده  میزان سهام برای انطباقبنابر اعالم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران،  -

و رعايت احکام مقرر در  هانجام شد بانکها از طريق اين مکاتبات متعددی با بانک، قانونی يادشده

وجب مصوبه همچنین شورای پول و اعتبار به م. قرار گرفته استماده قانونی مذکور مورد تأکید 

های غیردولتی را مکلف نمود حداکثر تا پايان سال گذشته کلیه بانک 11/14/1521مورخ 

( قانون اساسی را رعايت نمايند که 44های کلی اصل )های مقرر در قانون اجرای سیاستسقف

های غیردولتی و به بانک 11/13/1521مورخ  111211/21مصوبه مذکور طی بخشنامه شماره 

تباری توسعه ابالغ شده است. همچنین طی مکاتباتی با سازمان حسابرسی و سازمان مؤسسه اع

های مشمول و گزارش مستمر وضعیت بورس و اوراق بهادار برای بررسی ساختار مالکیتی بانک

های الزم به عمل آمد. عالوه بر آن، در راستای اقدامات تنبیهی و بازدارنده و ها هماهنگیآن

یسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری مقرر شد تا با درخواست افزايش براساس مصوبه کم

سرمايه موسساتی که سقف مالکیتی مقرر در اين حکم را نقض کرده اند مشروط به تعديل 

مالکیت سهام در سقف قانونی موافقت شود، مضاف بر اين مطالب و در پی عدم رعايت اين امر از 

مجددا  3/4/1521ها در تاريخ ف اصالح ترکیب سهام داران آنها و با هدسوی تعدادی از بانک

 صادر و بر اجرای آن تاکید شده است. 33111/21ای تحت شماره بخشنامه

به رغم اين موارد اطالعات دريافتی از سازمان بورس حاکی از عدم رعايت حکم قانون در برخی از  -

 اين موسسات بوده است.

 

 44بررسی آثار قانون اصل  -7

قلی پور، شده حاصل شده است يا خیر )شود که آيا اهداف از پیش تعییندر بررسی آثار و نتايج خط مشی عمومی به اين موضوع پرداخته می

گیری از گزارش منتشر شده از سوی با بهره 44های ابالغی اصل شده سیاست(. بنابراين در اين بخش به بررسی میزان تحقق اهداف از پیش تعیین1525

سازی و شود. در اين گزارش به نقاط قوت و ضعف بانک مرکزی و سازمان خصوصیهای مجلس با تمرکز بر بخش بانکداری پرداخته میمرکز پژوهش

 همچنین نقاط ضعف قانون گذار اشاره شده است و در پايان توصیه سیاستی جهت رفع نقاط ضعف ارائه گرديده است.

 

 در بخش بانکداری 44 از عملکرد اصل ی مجلسهاارزیابی مرکز پژوهش -7-1

های دولتی و واگذاری بانک در مورد قانون اساسی 44های کلی اصل ها و نهادهای مرتبط با سیاستههای مجلس عملکرد دستگامرکز پژوهش

ج و نقاط قوت و يبه نتامنتشر شده،  1525در تاريخ بیستم مرداد ماه سال  در اين گزارش که .های غیردولتی را مورد ارزيابی قرار داده استتاسیس بانک

 :استشده اشاره  به شرح ذيل هاضعف واگذاری بانک

http://khabareghtesadi.com/fa/news/26907/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D9%84%E2%80%8C-44-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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مطرح نشده « ج»وچهارم قانون اساسی و خصوصا بند های کلی اصل چهلهای مشمول واگذاری در سیاستهر چند تسويه بدهی دولت به بانک

، دولت را مکلف کرده تا بدهی خود را به 1521قانون بودجه سال « 51»و بند 1532قانون بودجه سال « 5»بند « ص»جزء گذار در است، اما قانون

( از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار کرده است، در بازده زمانی مشخص از محل %31هايی که حداقل پنجاه درصد )بانک

ا به بانک طلبکار و يا از محل وجوه اداره شده و يا تسهیالت پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک تسويه هسهام دولت در شرکت

 .کند

آمیز اما در راستای توسعه بخش غیردولتی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی به طور تبعیض هر چند 1532قانون بودجه سال « 3»بند « ل»جزء 

های صنعت و معدن و از محل منابع ارزی خود مبلغ هفتصد میلیون دالر را در بانک 1532ايران را مکلف کرده است حداکثر تا پايان خرداد ماه 

 .دنگذاری نمايهای صنعتی و معدنی سپردهتولیدی و طرح کشاورزی به صورت ارزی و ريالی جهت پرداخت به واحدهای

، در راستای توسعه و حمايت از بخش غیردولتی، به 1521قانون بوده سال « 14-1-1»و جزء  1521قانون بودجه سال « 12»بند « الف»جزء 

های عامل و يا مبلغ پنج میلیارد دالر در بانکبانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران اجازه داده است برای افزايش تسهیالت ارزی بخش غیردولتی 

 .گذاری نمايدهای خارجی سپردهبانک

گذاری و وچهارم قانون اساسی، دولت را از مالکیت، سرمايههای کلی اصل چهلسیاست« الف»بند « 1»گذار دقیقا در راستای اجزای جزء قانون

 .( قانون ياده شده منع کرده است1ده )مديريت مواردی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه يک ما

وچهارم قانون اساسی، اوال تاکید کرده است که تا پايان برنامه چهارم های کلی اصل چهلسیاست« الف»بند « 1»گذار نیز در اجرای جزء قانون

های وچهارم به بخشمشمول صدر اصل چهلهای دولتی درصد از سهام بنگاه 31های دولتی صورت گیرد. ثانیا واگذاری توسعه بايد واگذاری بانک

های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران، بانک های عمومی غیردولتی شامل بانکهای تعاونی سهامی عام و بنگاهخصوصی شرکت

وچهارم های کی اصل چهلاجرای سیاست ملی ايران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات، در راستای

 .گذار مورد تاکید قرار گرفته استنیز توسط قانون

گذار تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمايه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ريال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع قانون

وچهارم مبنی بر تاسیس بانک توسعه تعاون يا سرمايه دولتی( را به دولت های کلی اصل چهلاستسی« ب»بند « ه»يی بخش تعاون )موضوع جزء سرمايه

 .تکلیف کرده است

 

 سازینقاط قوت سازمان خصوصی -7-1-1

کی اصل  هایسیاست« ج»الزامات واگذاری ذيل بند « ه»ها به صورت اقساطی در راستای جزء واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان و مديران بانک

 .وچهارم بوده استچهل

وچهارم قانون اساسی در ارتباط با تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت کامال اجرايی شده های کلی اصل چهلسیاست« ب»بند « ه»حکم جزء 

 .است

وچهارم قانون اساسی بوده است. چهلهای کلی اصل مصوبات هیات وزيران و شورای عالی واگذاری درزمینه مقابله با انحصار در راستای سیاست

اشاره کرد که پس از تصويب در جلسه شورای « ها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتینامه نحوه تاسیس و اداره بانکآيین»توان به در اين زمینه می

 .پول و اعتبار هنوز به مرحله ابالغ و اجرا نرسیده است

های مشمول واگذاری از محل ها، بايد رد ديون دولت به بانکشمول واگذاری از محل سهام دولت در شرکتهای مدرخصوص تسويه بدهی دولت به بانک

 .درصد سهام شرکت تولید الیاف شیشه خرم بید تصويب شده است 41ها، بابت رد ديون دولت به بانک ملت، قیمت سهام دولت در شرکت

درصد سهام  54ها، قیمت پايه و شرايط واگذاری ی از محل سهام دولت در شرکتهای مشمول واگذاردرخصوص تسويه بدهی دولت به بانک

 .اندتصويب شده 1521ها به استناد بندهای مربوطه در قانون بودجه سال شرکت پااليش نفت شیراز از طريق فرابورس بابت رد ديون دولت به بانک

 

 نقاط قوت بانك مرکزی -7-1-2

های کلی اصل سیاست« ه»از بند « 5»جلسه شورای پول و اعتبار به طور کامل در راستای جزء  1114( ابالغی موضوع مصوبه 1ماده )

 .است 1533وچهارم قانون اساسی ابالغیه رهبری در سال چهل

مقررات ناظر »و « های فرعی در خارج از کشورنامه اجرايی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و انحالل بانکآيین»های بانک مرکزی درخصوص ابالغیه

 .وچهارم و توسعه بخش غیردولتی در حوزه بانکی بوده استدر راستای سیاستهای کلی اصل چهل« هابانک بر مشارکت اشخاص خارجی در سرمايه

 

 گذارنقاط ضعف قانون -7-1-3
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 های اجرای سیاست»نک طبق قانون به تصويب رسانده است، واگذاری سهام شرکت پست با 12/1/1521گذار طی قانونی که در تاريخ قانون

ونه درصد تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران مصوب را تا سقف چهل« وچهارم قانون اساسیکلی اصل چهل

کلیه وظايف گذاری کرده است و واگذاری باقیمانده سهام تا سقف هشتاد درصد پس از مهلت ياد شده را، منوط به تداوم هدف 13/11/1532

يافته و روستايی توسط اين بانک و يا محول شدن آن به حداقل ی خدمات بانکی در مناطق کمتر توسعههای بانک مذکور در ارايهولیتئو مس

های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است و به نوعی های دولتی دانسته است. اين حکم تفسیر جديدی از حکم سیاستيکی از بانک

 .های مزبور را به تأخیر انداخته استی سیاستاجرا

 جايی که اين حکم در بینی کرده است، از آنگذار تأمین سرمايه برای تاسیس بانک توسعه تعاون را از محل حساب ذخیره ارزی پیشقانون

برای حمايت از بخش غیردولتی  رسد اين امر با فلسفه تشکیل حساب ذخیره ارزی که عمدتاًهای کلی عنوان نشده است، به نظر میسیاست

 .خوانی نداشته استاست، هم

 های کلی ( قانون اجرای سیاست3های مندرج در ماده )گذار در تأسیس بانک مشترك ايرانی و خارجی، سهم طرف خارجی را از سقفقانون

امتیاز انحصاری تملک سهام با درصد باال  های کلی اصل چهل و چهارم، به نوعیاصل چهل و چهارم مستثنا و از اين طريق برخالف سیاست

گذار برای تسهیل بیشتر امتیاز بانک خارجی تعیین سقف سهم مشارکت طرف های خارجی اعطا کرده است. همچنین قانونرا به بانک

کزی قرار داد که مکمل ( قانون برنامه پنجم توسعه در اختیار بانک مر31خارجی از تأسیس بانک مشترك ايرانی و خارجی را بر اساس ماده )

 .اقدامات قبلی در اعطای امتیازات انحصاری بوده است

 داری، تحت مديريت و مالکیت دولت قرار دارد و واگذاری مالکیت با واگذاری مديريت های اقتصادی در قالب بنگاهحجم باالی فعالیت

گذار هنوز در اين زمینه شوند(. قانونوسط دولت منصوب میهای دولتی واگذار شده هنوز تهمراهی نکرده است )برای مثال مديران بانک

 .اقدام مؤثری که براساس آن مديران بتوانند وارد يک فضای رقابتی جديد شوند، صورت نگرفته است

 در های کلی اصل چهل و چهارم دارند، اين است که های نظارتی کمیسیون ويژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستايرادی که کلیه گزارش

ها درخصوص توسعه بخش غیردولتی الذکر به طور جامع و دقیق راجع به تطبیق عملکرد نهادها و دستگاههای نظارتی فوقيک از گزارشهیچ

 .های دولتی بحث نشده استازطريق واگذاری بانک

 

 سازینقاط ضعف سازمان خصوصی -7-1-4

  های دولتی به بخش غیردولتی تا پايان برنامه ولت درخصوص واگذاری بانکهای د( سالیانه از حجم فعالیت%11درصد )11درخصوص کاهش

 .چهارم توسعه حکمی صادر نشده است

 کندهای واگذارشده دراختیار دولت بوده و مديران آنها را دولت عزل و نصب میسهم عمده سهام بانک. 

 در مجلس شورای اسالمی به تصويب رسیده،  12/1/1521بانک هنوز به بخش غیردولتی واگذار نشده و طی قانونی که در تاريخ پست

 .واگذاری اين بانک فعالً به تعويق افتاده است

 های دولتی مشمول واگذاری به ( از سهام بانک%31درصد ) 31های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، هنوز رغم تأکید سیاستعلی

اجرايی نشده  1533های کلی اصل چهل و چهارم ابالغیه رهبری در سال استسی« ج»بخش غیردولتی واگذار نشده است و لذا صدر بند 

 .است

 ( قانون برنامه 114ماده )« 1»گذاری تعاون موضوع بند عملکرد خاصی در زمینه افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه

 .مجلس شورای اسالمی ارايه نشده است 1532پنجم توسعه مصوب سال 

  ها و مؤسسات مالی و سیس و اداره بانکنامه نحوه تأهای کلی اصل چهل و چهارم، آيین( قانون اجرای سیاست3ماده )« 1»اجرای تبصره در

از تصويب در جلسه مورخ  اعتباری غیردولتی به دلیل وجود خالءهای مقرراتی در اعمال نظارت کارآمد و مؤثر نسبت به قبل، پس 

سازی کامالً و اعتبار هنوز به مرحله ابالغ و اجرا نرسیده، لذا اين تبصره از ماده مذکور هنوز توسط سازمان خصوصیشورای پول  15/5/1521

 .اجرايی نشده است

 سازی و وزارت امور اقتصادی و های کلی اصل چهل و چهارم، سازمان خصوصیدرمورد قانون الحاق يک تبصره به قانون اجرای سیاست

 .اندای نداشتهنه مصوبهدارايی در اين زمی

  های جهت افزايش سهم تسهیالت ارزی بخش 1532قانون بودجه سال « 3»بند « ل»تکلیف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران در جزء

 .غیردولتی، عملکرد اجرايی خاصی نداشته است
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 نقاط ضعف بانك مرکزی -7-1-5

  در 1533ی کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابالغیه رهبری در سال هاسیاست« هـ»از بند « 5»در عمل نظارت بر اجرای جزء ،

های اقتصادی غیردولتی ازطريق تنظیم و تصويب قوانین و مقررات، توسط بانک مرکزی راستای جلوگیری از ايجاد انحصار توسط بنگاه

 .ضعیف بوده است

 ( میلیارد ريال 4111( به )1111ايش سرمايه اولیه تأسیس بانک از )هرچند ممکن است توجیهات بانک مرکزی منطقی و عملی باشد، اما افز

های کلی اصل چهل و چهارم قانون سیاست« هـ»از بند « 5»رود که با روح جزء شمار میتواند نوعی ايجاد انحصار در طرف عرضه پول بهمی

در کنترل و مديريت طرف عرضه پول انتخاب نکرده در تناقض است. بانک مرکزی مسیر درستی را  1533اساسی ابالغیه رهبری در سال 

 .است

  درصد از سهام به کارکنان، در بانک ملت رعايت نشده است 3حکم واگذاری. 

  های دولتی مشمول واگذاری اعمال نظارت دقیقی نکرده است. برای مثال ( از سهام بانک%31درصد )31بانک مرکزی درخصوص واگذاری

درصد  51و حدود  1533( از سهام اين بانک در سال %53درصد )53ابرسی شده بانک صادرات ايران حدود های مالی حسبراساس گزارش

( درصد سهام بانک تجارت %4/11درصد )4/11عالوه بر سهام عدالت هنوز در اختیار دولت است،  1532( از سهام اين بانک در سال 51%)

 .بانک نیز تاکنون به طور کامل دراختیار دولت بوده استاست، همچنین سهام پست نیز عالوه بر سهام عدالت دراختیار دولت باقی مانده

 

 های سياستیتوصيه -7-1-6

های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در زمینه توسعه های مرتبط با اجرای سیاستبا عنايت به نقاط قوت و ضعفی که نهادها و دستگاه

 :های زير قابل ارايه استد در راستای رفع نقاط ضعف آنها توصیهانبخش غیردولتی درحوزه بانکی داشته

چهل و چهارم درتعارض هستند پرهیز شود و در صورت ضرورت با مجمع  های کلی اصلالف( از تصويب قوانین حوزه پولی و بانکی که با سیاست

 .تشخیص مصلحت نظام هماهنگی الزم به عمل آيد

های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در اين ز سوی قوه مقننه درخصوص بخش غیردولتی و اجرای سیاستب( نظارت بر حوزه پولی و بانکی ا

 .حوزه تقويت شود

 .های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تقويت شودهای مغاير با قانون اجرای سیاستها و بخشنامهنامهج( نظارت قوه مقننه بر تصويب آيین

های ها و قانون اجرای سیاستبراساس سیاست 1عنايت به وظیفه حاکمیتی بايد اوالً در صدور مجوز تأسیس بانک برای ذينفعان واحد د( بانک مرکزی با

گونه هستند(، های خصوصی اينها و مؤسساتی را که حالت انحصاری يا اختصاصی دارند )که اغلب بانککلی اصل چهل و چهارم عمل نمايد، ثانیاً بانک

ها و های کلی مطابق سازد و ثالثاً شورای پول و اعتبار از صدور بخشنامهداران با سیاستمدت زمان مشخص از لحاظ ساختار سهام در يک

 .های مذکور پرهیز نمايدهای مغاير با سیاستلعملدستورا

واگذاری و همچنین به لحاظ داشتن معاونت امور بانکی و  های مشموله( وزارت امور اقتصادی و دارايی به عنوان ريیس و دبیر هیات عالی واگذاری بانک

وچهارم قانون اساسی را دقیق و کامل پیگیری نمايد و ثانیا نظارت درستی نیز روی های کلی اصل چهلهای کلی، بايد اوال اجرای سیاستاجرای سیاست

 .اين کار داشته باشد

                                                 
1

در ارتباط هستند به طوری که مشکالت  منظور از ذينفع واحد اشخاص حقیقی يا حقوقی است که از نظر مالی و مديريتی به نحوی با هم 

مالی هر يک می تواند موجبات بروز مشکالت احتمالی در باز پرداخت ساير اعضاء را فراهم نمايد موارد وجود ارتباط بین دو يا چند شخص 

 نشان دهنده ذينفع واحد است عبارتند از : حقیقی و حقوقی که 

 آنهاالف( اشخاص حقیقی و همسر و افراد تحت تکفل 

 سهام آنها متعلق به يک شخص حقیقی )شامل همسر و افراد تحت تکفل وی ( يا شخص حقوقی است %31ب( شرکتهايی که حداقل 

 بصورت مستقیم و غیر مستقیم در يکديگر سهام دارند و يا اکثر اعضاء هیئت مديره آنها مشترك است %31ج( گروه شرکتهايی که بیش از 

(1.) 
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شود به صورت آنالين و وچهارم قانون اساسی است، توصیه میهای کلی اصل چهلل سیاستو( با توجه به اينکه مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی اص

های مشمول واگذاری و ريزی يک ساختار دقیق نظارتی )در صورتی که وجود ندارد( متشکل از کارشناسان خبره بر نحوه واگذاری بانکدر قالب پی

  (.3) غیردولتی نظارت مستمری داشته باشدهای همچنین بر توسعه نظام بانکی از طريق تاسیس بانک

 

 44موانع اجرای قانون اصل  -8

 اشاره شده و در هر بخش راه کارهايی ارائه گرديده است. 44در اين قسمت به سه دسته از موانع اجرای اصل 

 

 موانع راهبردی  – -8-1

، تمرکز "( قانون اساسی44های کلی اصل چهل و چهارم ).. و اجرای سیاستقانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ."بررسی مفاد  (1 –الف 

 دهد:های ابالغی را به شرح ذيل نشان میگانه سیاستمقنن بر محورهای سه
ای اقتصادی برای گذاری و صدور مجوز فعالیتهتبصره ناظر بر تسهیل و تسريع در سرمايه 1تبصره قانون مذکور، صرفاً دو ماده و  21ماده و  21از مجموع 

قانون (، اين درحالی  11الی  2باشد ) مواد تبصره از آن نیز صرفاً معطوف به توسعه بخش تعاون می 4ماده با  5( و  3و  1های غیردولتی ) مواد بخش

ی گواه اين مهم است که از های دولتی است. اين بررسی  به تنهايتبصره از همان قانون معطوف به فرآيند واگذاری شرکت 53ماده و  11است که 

های دولتی مورد توجه های غیردولتی صرفاً از طريق واگذاری فعالیت و بنگاه، توسعه بخش44های ابالغی اصل گانه مورد تمرکز سیاستمحورهای سه

باشند، مغفول مانده و يا یه مذکور نیز میتر درتأمین اهداف ابالغمجريان واقع گرديده و تمرکز بر محورهای بعدی که از نظر راهبردی حائز نقشی اساسی

 های موضوعه باشد. رسد، اين مهم  بزرگترين مانع راهبردی عدم تحقق سیاستبه اندازه اهمیت، به آنها پرداخته نشده است و به نظر می

 است. ای راهبردی و فرآيندی (ضرورت اجرای موفق و به هنگام هر سیاستی، بیان آن در چارچوب برنامه1 –الف 

 های اساسی:های ابالغی با ويژگیبر اساس اين اصل پذيرفته شده در علم مديريت، الزم است قبل از هرگونه اقدامی، برنامه راهبردی اجرای سیاست

ريزی قق آن، برنامهمدت در مسیر تحمدت و کوتاهبايستی تمامی اقدامات میانانداز که میعنوان هدف چشمانداز بیست ساله کشور بهتوجه به سند چشم

مدت در چارچوب های اجرايی کوتاهساله توسعه و نهايتاً تنظیم برنامههای پنجها در چارچوب برنامهمدت اجرايی سیاستهای میانشوند، تدوين برنامه

 . 44های کلی اصل های سنواتی و الزامات قانون اجرای سیاستبودجه

انداز از قبیل تأمین سالمت، رفاه، امنیت غذايی، توزيع مناسب درآمد، جايگاه اول ندازهای مصرح در سند چشماای با چشمتدوين و تصويب چنین برنامه

مد درآاقتصادی و علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تأکید بر جنبش تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح 

 امل سرانه و رسیدن به اشتغال ک

 ريزان ملزم به تکالیفی راهبردی به شرح ذيل باشند: نمايد تا برنامهو ..... ضروری می

 انداز (تهیه الگويی از وضعیت فعلی کشور از حیث نقطه استقرار در موضوعات موردتوجه سند چشم1-1-الف 

های اقتصادی و تعیین اهداف هر بخش به صورت هر يک از بخش(تهیه و تدوين منشور جامع توسعه اقتصادی کشور بويژه از حیث تعیین سهم 1-1-الف

 های عملیاتی و اجرايی کمی در پايان برنامه راهبردی جهت امکان تبديل آن به برنامه

اس های اقتصادی بر اسگذاری و توسعه هريک از بخشهای اشتغال، سرمايهای کشور از حیث توزيع مناسب فرصت(تهیه سند آمايش منطقه5-1-الف

 های بالقوه و يا بالفعل هريک از شهرها و روستاهای سطح کشور وضعیت مستقر و مزيت

( قانون اجرای اصل 5بند )ج( ماده ) 1که کلیات آن طی تبصره  44های غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل (تدوين سند و منشور حضور بخش4-1-الف

 ذکر گرديده است.  44

قانون اساسی و  44قانون اساسی در ارتباط با اصل متحول شده اصل  45اصول قانون اساسی بويژه مفاد مترقی اصل (تبیین پیوندهای ساير 3-1-الف

 مسیرهای اجرايی تحقق اين پیوندها 

مذکور، قابل  هایعنوان دومین مانع راهبردی در عدم تحقق سیاست، به44های اجرايی اصل لهذا عدم ارائه برنامه راهبردی اجرای جامع و کامل سیاست

 ارزيابی است.

 های ابالغی، در وجوه : با سیاست 44(عدم سنخیت  کامل قانون  اصل 5 –الف 

های اجرايی و بینی الزامات و تضمیناز حیث پیش 44های اصل های خارج از فعالیتعدم پرداخت کافی به موضوع عدم حق ورود  دولت به فعالیت-

 در متن قانون مجازات متخلفین از مصرحات مندرج 

، به موجب 44های خارج از صدر اصل های ابالغی، مبنی بر ايجاد استثناء جهت ورود مجدد دولت به فعالیتعدول از چارچوب صريح سیاست-

 دار نموده است.که روح حاکم  بر آن را خدشه  "....های کلیقانون اجرای سیاست " 5و  1های تبصره
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های دولتی به شرحی که پیشتر ارائه شد  و حاکی از نگاه غالب مقنن و دولت بر تمرکز وضوعه به بخش واگذاری شرکتتمرکز اساسی و عمده قانون م-

 های جديد. های غیردولتی در ايجاد و توسعه بنگاههای ابالغی بر واگذاری است تا به تقويت و تشويق حضور بخشسیاست

 

 موانع ساختاری   -8-2

های مستقیم که مانع از تالش جمله قانون کار و قانون مالیاتها و اهداف اقتصادی منهای اقتصادی با روشر بر فعالیتعدم سنخیت قوانین ناظ-1

های اقتصادی مؤثر نزد کارفرمايان از طريق اعمال مقررات وری منابع انسانی و همچنین عدم ايجاد انگیزهمديران واحدهای اقتصادی در توسعه بهره

ها که عمدتاً هريک حائز شرايط ويژه و خاص خود و نیازمند نگاه متفاوت قوانین موضوعه من جمله قانون ت در تمامی رشته فعالیتقانونی يکنواخ

ها در گذاری، نقش رشته فعالیتها، محل و میزان سرمايهها، حجم فعالیتهای مختلف فعالیتباشند. در اين زمینه توجه به رشتههای مستقیم میمالیات

 انداز، انتقال فناوری و دانش فنی و ... ضروری است. راستايی آن با اهداف سند چشمأمین اهداف بلندمدت و همت

سازی و گیری از حضور تشکل يافته آنان در تصمیمها جهت بهرهعدم توجه به منافع کارفرمايان اقتصادی در قالب سنديکاها و تشکل-1

گیری دولت در فرآيند اجرا و مآالً عدم های تصمیمها که مانع از بازخورد مؤثر نظامهای عملکردی آنزههای اقتصادی مرتبط با حوگیریتصمیم

 شود. سازی تصمیمات میبهینه

های دولتی، عمومی و خصوصی در گیری، اجرايی و پیگیری و همچنین عدم اتخاذ اهداف مشترك بخشهای مختلف تصمیممند بخشعدم اقدام نظام-5

توان به مصاديقی مثل شود. در اين زمینه میها میپذيری هرکدام در وظايف ذاتی و مورد انتظار آنهای اقتصادی که منجر به عدم نقشط با فعالیتارتبا

م اهتمام های بین دولت جمهوری اسالمی ايران با ساير دول خارجی، عدها و موافقت نامههای خصوصی  و تعاونی در تفاهم نامهعدم حضور جدی بخش

های بازرگانی ايران در کشورهای خارجی جهت بازاريابی محصوالت تولیدی و تنظیم مراودات تجاری، عدم حمايت جدی دولت از ها و رايزننمايندگی

 های تخصصی در خارج کشور و ... اشاره نمود. برگزاری منظم و مستمر نمايشگاه

هايی اجتماعی کارفرمايان و کارکنان، توسعه وجدان کاری، اعتقاد به تعالی کشور ه توسعه مسئولیتهای فرهنگی بويژعدم اهتمام در ايجاد زيرساخت-4

ترين مصائب از طريق روحیه کار و تالش و عدم الگوسازی  در اين زمینه از سوی نهادهای اجتماعی. آثار عدم اهتمام به اين مهم، يکی از عمده

 کیک و فروش اراضی، فروش غیر اصولی موجودی انبار، تعطیلی بنگاه، بیکاری شاغلین و ... موجب شده است. های سنوات ماضی، من جمله در تفواگذاری

 های تولید و خدمات. ها و ستادههای سودآور اقتصادی و رفع انحصارات در بازار نهادهپذير ساختن فعالیتعدم اهتمام کافی و جدی  در رقابت-3

های خصوصی گذاری، توسعه ظرفیت بخشسازی توسعه سرمايهانداز آحاد مردم با هدف ظرفیتمند پسو تجمیع هدف تالش کافی در ايجاد، انباشت-1

 گیرد.های اقتصادی صورت نمیپذيری بیشتر در فعالیتو تعاونی جهت مسئولیت

های د فضای کسب و کار با هدف ايجاد مزيتهای اجرايی دولت در توانمندسازی بخش غیردولتی و بهبوعدم تدوين منشور و سند صريح برنامه-1

 انداز از اين طريق. ها در مسیرهای منتهی به اهداف سند چشمگذاریها و عدم تالش در راهبری سرمايهگذاریکننده سرمايهجذب

های ر اين نشست بنگاهداشته باشیم. د 1113در اکتبر  OECDدر همین راستا، مناسب است تا نگاهی به سی و چهارمین نشست کشورهای عضو 

 (4)کوچک و کارآفرين با دو مخاطره پیش رو معرفی شدند: 

 ها توأم با افزايش در موجودی کاال، بیشتر شده است.بر اثر کمبود سرمايه در گردش و کاهش نقدينگی داخلی، تأخیر پرداخت -

 ازپرداخت تسهیالت دريافتی. های گزارش شده، ورشکستگی و ناتوانی در بافزايش در عدم بازپرداخت بدهی -

 ها به شرح ذيل اعالم شد:هايی، اقدامات جاری و يا بايسته دولتدر تعامل با مشکالت بحران مالی و اقتصادی حاکم و نیز به تناسب ماهیت چنین بنگاه

 های مالیاتی( تهای توسعه نقدينگی، سیاسکنندگان، برنامههای مرتبط با مصرفايجاد تحرك در تقاضا )ارائه بسته -1

 های موردنظرها جهت تأمین مالی بنگاهها به منظور حفظ يا افزايش ظرفیت بانکگذاری مجدد در بانکافزايش اقدامات اعتباری، شامل سرمايه -1

 های استخدام موقت.برنامه اقدامات با تمرکز بر بازار کار، نظیر کاهش مالیات بر حقوق کارکنان يا حمايت از امنیت شغلی آنان و همچنین توسعه -5

های قابل ارائه به سیستم بانکی جهت اخذ ها و تضمینها در چارچوب موارد فوق به اين شرح عنوان گرديد: توسعه وثیقهبرخی اقدامات دولت

تسهیل و بهبود ضوابط پرداخت های صادراتی، عاملیت بازپرداخت تسهیالت سررسید شده، کاهش مالیات ديون معوق، تسهیالت، اعطای اعتبارات و بیمه

 ها.ها قبل از دوره تعهد، کاهش شديد نرخ مالیات شرکتاز سوی دولت، اجازه منظور نمودن استهالك سرمايه گذاری

های دچار بحران و ...  نموده است، لکن مطابقت اقدامات و سال جاری در اين بخش اقداماتی مثل حمايت از بنگاه 33هرچند دولت طی سال 

های کاهش نقدينگی های اقتصادی طی چند سال اخیر با اقدامات مشروحه فوق، از حیث وسعت و عمق اقدامات، اتخاذ سیاستت در حوزه بنگاهدول

 تر معوقات بانکی و ... جملگی منشآهای حمايتی مالیاتی، موضوع پیگیری جدیها ، عدم تنظیم بستهاقتصاد از طريق کنترل بر تسهیالت اعطايی بانک

 آثار منفی در اين بخش گرديده است.
ها و ساير گذاری بخش خصوصی، کاهش تعداد مجوزهای تأسیس، کاهش تسهیالت اعطايی بانکموارد اخیر، در کنار کاهش نرخ رشد سرمايه

 باشد.تصاد میها و ابزارهای تشويق و ترغیب بخش غیردولتی جهت توسعه حضور در اقموارد، حاکی از عدم توجه جدی به اتخاذ سیاست
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 موانع اجرایی   -8-3

های مديريتی، کارآفرينی، مديريت منابع انسانی، مديريت های واگذارشده اعم از ارائه آموزشهای قبل و بعد از واگذاری شرکتعدم ارائه پشتیبانی

 ها، منابع مالی و توسعه بازار به تناسب رشته فعالیت هر يک از شرکت

باشد. می 44های اصل های دولتی ذکرشده از جمله موانع اجرايی عدم تحقق مؤثر سیاستذاری کارآفرينان در شرکتگعدم تضمین سود سرمايه

ها، در تواند با  برآورد دوره منطقی و اقتصادی بازگشت سرمايه، نسبت به تضمین خريد محصوالت و خدمات تولیدی اين شرکتدر همین راستا دولت می

جهت مصرف داخلی و يا صادرات از طريق تشکیل يا ساماندهی و راهبری شرکتی تخصصی در زمینه صادرات و تأمین بازار داخلی شده بازه زمانی تعیین

های ضروری جهت ارائه محصوالت و خدمات در بازارهای خارجی )تحت استانداردهای مشخص( باشد مبادرت و که حائز کلیه امکانات و ابزار و پشتیبانی

 نبال نمايد:اهداف ذيل را د

 جلوگیری از صدور محصوالت کم يا بدون کیفیت به منظور تضمین بازارهای صادراتی  -
 های تجاری ايرانی ايجاد اعتبار جهانی برای مارك -
 ها و مآالً کاهش بهای تمام شده کاالها و خدمات های تبلیغاتی، بازاريابی و فروش شرکتحذف يا کاهش هزينه -
 های دولتی مستقر در داخل و يا خارج  کشور به منظور توسعه بازارهای هدفاستفاده از ظرفیت دستگاه -
 های خارج از کشور کاهش هزينه حضور محصوالت ايرانی در نمايشگاه -
 (.2)تمرکز و مديريت جوايز صادراتی از طريق مباشرت تولیدکنندگان و توسعه تعامل با دولت در سرعت و کمیت جوايز پرداختنی  -

 

 بر بازار پول و سرمایه 44ثيرات اصل بررسی تأ -2

 

و تغییر  44.  ابالغ اصل شودمیبر بازار پول و همچون موانع و راهکارهای اجرايی در اين راستا را ارائه  44قانون اصل أثیرات در اين قسمت ت       

اند به طور نسبی ها قادر شدهحال حاضر اين بانک های خصوصی شد که درسازی منجر به تأسیس بانکهای دولتی پیدايش تفکر خصوصیساختار بانک

گذاران و مشتريان اعتباری خود بیافزايند. استقالل بانک مرکزی که بطور قطع آزادی عمل بیشتر خدمات بهتری ارائه دهند و روز به روز بر تعداد سپرده

تخصیص نیابد و لذا فرصت و امکان مقبول و منطقی از اعتبارات  های دولتیشود که امتیازات شرکتنظام بانکی دولتی را به دنبال دارد سبب می

های های مختلف اقتصادی توسط بخش خصوصی فراهم گردد. بازپرداخت بدهیشود، در بخشهای مردمی تجهیز میگذاری مولد که از سپردهسرمايه

دهی به هاست و منابع قابل توجهی را برای تسهیالتساختار مالی بانک های دولتی به نظام بانکی نیز مسلماً گام بزرگی در اصالحانباشته دولت و شرکت

هايی که مشمول کند. کاهش تدريجی و حذف اعتبارات تکلیفی نیز گام موثر ديگری در اين جهت است. بديهی است بانکبخش خصوصی آزاد می

ها اعم از دولتی و غیردولتی به طور الوصول آنده معوقه و مشکوكها بايد تکلیف مطالبات سوخت شاند قبل از واگذاری سهام آنسازی شدهخصوصی

های ملی ايران، صنعت و معدن، کشاورزی و های دولتی به غیر از بانکقانون اساسی، بانک 44های کلی اصلباشد. با ابالغ سیاستشفاف تعیین شده

های دولتی به لحاظ مالکیتی، مديريتی، سازمانی و ست که ساختار اين بانکا اند. اين به مفهوم آنسازی قرار گرفتهتوسعه صادرات، مشمول خصوصی

 (.11د )ها و موسسات مالی غیر دولتی اداره گرداداری بايد تغییر کند و تحت مقررات و قوانین ناظر بر شرکت

 

 نتيجه گيری و پيشنهاد -11

هـای اقتصـادی، بخـش غیردولتـی از جايگـاه      ای از فعالیـت ت بر بخش عمـده سیطره دول های گذشته وبا توجه به وضعیت اقتصادی ايران در سال 

گری دولت و مشارکت مـردم  وری، کاهش تصدیهای اقتصادی برخوردار نبوده و اين امر و اوامری همچون جهش اقتصادی، ارتقای بهرهچندانی در فعالیت

 کـرد. مـی  گیری تحول اساسی در اقتصاد ايران را ضـروری خصوصی و تعاونی، شکلپذيری و افزايش سهم بخش گذاری به منظور افزايش رقابتدر سرمايه

توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجـرای عـدالت اجتمـاعی و فقرزدايـی در      44های کلی اصلهدف از تدوين سیاست

هـای  گذاری و هدايت و نظارت، توانمندسـازی بخـش  يت مستقیم بنگاه به سیاستساله کشور، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدير 11انداز چارچوب چشم

های داخلی بـرای مواجهـه هوشـمندانه بـا قواعـد      سازی بنگاهالمللی، آمادههای بینخصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمايت از آن برای رقابت کاالها در بازار

هـای  سرمايه انسانی دانش پايه و متخصص، توسعه و ارتقای اسـتانداردهای ملـی و انطبـاق نظـام    تجارت جهانی در يک فرآيند تدريجی و هدفمند، توسعه 
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پـذيری و گسـترش مالکیـت عمـومی و     سـازی در راسـتای افـزايش کـارآيی و رقابـت     گیـری خصوصـی  ارزيابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و بهـره 

های عمـومی غیردولتـی   ههای تعاونی، سهامی عام و بنگاهای خصوصی، شرکتبه بخش 44اصل های دولتی مشمول صدردرصد از سهام بنگاه 31واگذاری

جر به تحـولی  با شرايطی مجاز است. به طور طبیعی واگذاری اين حجم عظیم سهام، عالوه بر تأثیر مثبتی که در بازار مالی کشور به وجود خواهد آورد، من

 اساسی در اقتصاد کشور خواهد شد.

راه طوالنی در پـیش روی حاکمیـت و مـردم ايـران      44های ابالغی اصل های صورت گرفته در اين تحقیق تا تحقق کامل سیاستررسیبر اساس ب

است، ضـروری بـه نظـر    قرار دارد، بنابراين عزم ملی برای تحقق اين امر در پرتو واليت فقیه و فرمايشات مقام معظم رهبری که همواره فصل الخطاب بوده 

گـان  ايـن امـر را از کانديـداها     به صورت مطالبه عمومی مردم از دولت درآيـد و در انتخابـات رای دهنـده    44های اصل زمانی که اجرای سیاست رسد.می

 ر بود.توان بیشتر نسبت به دستیابی به اين هدف امیدوامطالبه نمايند و در زمان تصدی انها میزان پیشرفت در راستای تحقق اين قانون بررسی شود، می
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