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مقدمه

بــر اســاس مفــاد تبصــره 2 قانــون بودجــه ســال 1401 کل کشــور و برخــی دیگــر از احــکام ایــن قانــون در ســایر 
تبصره هــا، تکالیفــی بــرای دولــت در رابطــه بــا واگــذاری ســهام و بنگاه هــای دولتــی و متعلــق بــه دولــت تعییــن شــده 
اســت و تحقــق برخــی ردیف هــای درآمــدی نیــز موکــول بــه وصــول منابــع ناشــی از ایــن واگذاری هــا می باشــد و در 
مقابــل نیــز برخــی از احــکام هزینــه ای بودجــه و تکالیــف اجرایــی دولــت، وابســته بــه تحقــق منابــع یــاد شــده اســت. 
ازایــن رو و بــا توجــه بــه ســپری شــدن مــدت هفــت مــاه از شــروع اجــرای قانــون بودجــه ســال جــاری، ایــن گــزارش 
در نظــر دارد تــا بررســی اجمالــی از وضعیــت و میــزان اجــرای احــکام و تکالیــف قانونــی موردنظــر داشــته و اجــرای 

تکالیــف مزبــور را در تطبیــق بــا برنامــه واگــذاری بنگاه هــای دولتــی طــی ایــن مــدت مــورد ارزیابــی قــرار دهــد.

 الزم بــه ذکــر اســت اگرچــه ایــن احــکام عمدتــًا تصریــح بــر واگــذاری ســهام و بنگاه هــای دولتــی بــه بخــش 
خصوصــی از طریــق رقابــت عمومــی دارد کــه نتیجــه اجــرای آن نیــز از یکســو کاهــش بــار مالــی و مدیریتــی و حجــم 
دولــت و از ســویی دیگــر تأمیــن منابــع درآمــدی غیــر تــورم زا بــرای کســری شــدید بودجــه کشــور در ســال جــاری 
اســت، لیکــن برخــاف روح حاکــم بــر سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی، کمــاکان و بعضــًا در بودجه هــای 
ســنواتی از جملــه قانــون بودجــه ســال جــاری، اجــازه رد دیــون مســتقیم ســهام و بنگاه هــای دولتــی بابــت پرداخــت 
ــای  ــًا صندوق ه ــه عمدت ــی ک ــای غیردولت ــات اشــخاص و نهاده ــا مطالب ــا ب ــن بدهی ه ــر ای ــت و تهات ــکاری دول بده
ــه  ــام و توج ــه اهتم ــن موضــوع ب ــه ای ــردد ک ــل را شــامل می شــود، مشــاهده می گ ــای عام ــا بانک ه بازنشســتگی ی
بیشــتر مجلــس محتــرم شــورای اســامی و نماینــدگان محتــرم در تصویــب قوانیــن بودجــه ســاالنه و اهمیــت دادن 
بــه ســهم رقابــت در جریــان واگذاری هــا کــه باعــث افزایــش شــفافیت، بهــره    وری و کارایــی بنــگاه، افزایــش ســهم 

بخــش خصوصــی واقعــی و بهبــود درآمــد دولــت خواهــد شــد، نیازمنــد اســت. 

ــداول  ــکام و ج ــه اح ــه ب ــا توج ــا ب ــوص واگذاری    ه ــت در خص ــرد دول ــی عملک بررس
ــه 1401 ــون بودج قان

به منظــور بررســی دقیق تــر، مــروری بــر وظایــف و تکالیــف یــا اختیــارات دولــت در مــورد اجــرای سیاســت های 
کلــی اصــل 44 قانــون اساســی در زمینــه واگذاری هــا منــدرج در قانــون بودجــه 1401 کل کشــور صــورت گرفتــه و 
در همیــن چارچــوب اجــرای هــر یــک از ایــن احــکام یــا اختیــارات بــه تفکیــک در دو قالــب "تکالیــف تبصــره ای" و 

ــی مختصــر واقع شــده اند: ــر مــورد ارزیاب ــه شــرح زی ــر ردیف هــای جــداول درآمــدی" ب "تکالیــف ناظــر ب
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ــرای  ــوص اج ــال 1401 در خص ــه س ــون بودج ــای قان ــدرج در تبصره ه ــف من ــی تکالی ــف- ارزیاب ال

ــی ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــت های کل سیاس

	:تکالیف بند )الف( تبصره )2( قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ــون 	  ــاده )2( قان ــوع م ــای )1( و )2( موض ــمول گروه ه ــي مش ــای دولت ــود، بنگاه ه ــازه داده مي ش ــت اج ــه دول ب

ــي  ــت فن ــه اي و اهلی ــت حرف ــراز صاحی ــس از اح ــي را پ ــون اساس ــل )44( قان ــي اص ــت هاي کل ــراي سیاس اج
ــاي  ــازي و صندوق ه ــازمان خصوصي س ــي، س ــام بانک ــي به نظ ــوق متقاض ــي مع ــدم بده ــن ع ــي و همچنی و مال
ــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــاي نظــام مالــي کشــور الحاقــی  ــون رفــع موان ــا رعایــت مــاده)۶۳( قان بازنشســتگي ب
مصــوب 1۳97/02/۳0و بــا رعایــت جــزء)2( بنــد)د( سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی واگــذار نمایــد و 

ــد........... ــت کن ــف ....... پرداخ ــه به ردی ــع حاصل ــز مناب ــس از واری پ
 نتیجــه بررســی اقدامــات دولــت پیرامــون ایــن تکلیــف نشــان می دهــد اگرچــه برنامــه 	

واگــذاری ســهام و بنگاه هــای مشــمول واگــذاری در ســال 1401 کــه فهرســتی فراگیــر 
ــذاری  ــأت واگ ــخ 1401/02/05 در هی ــد، در تاری ــذاری می باش ــرکت های قابل واگ از ش
ــون تنهــا آگهــی عرضــه بلوکــی و یکجــا 12 درصــد ســهام  مصــوب شــده لیکــن تاکن
شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج  فــارس و 7/13 درصــد ســهام شــرکت پــارس فــوالد 
ســبزوار از طریــق بــورس منتشــر شــده اســت و بنابــر ایــن طــی مــدت 7 ماهــه گذشــته 
از فهرســت مفصــل تصویــب شــده فــوق هنــوز واگــذاری  کامــل هیــچ بنــگاه دولتــی و 

تغییــر شــخصیت آن از دولتــی بــودن بــه خصوصــی محقــق نشــده اســت. 
 ــرکت 	 ــدی از ش ــوک 12 درص ــک بل ــاب ی ــد، انتخ ــر ش ــد متذک ــاط بای ــن ارتب در همی

بســیار معظــم هلدینــگ صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس بــه ارزش بالــغ بــر 82 هــزار 
میلیــارد تومــان و تصویــب ضریــب اضافــه ارزش از ســوی هیــات واگــذاری بابــت امتیــاز 
ــن  ــد ای ــه واســطه خری ــن شــرکت ب ــی ای ــکان تصــرف یکــی از کرســی های مدیریت ام
ــذاری  ــات واگ ــی هی ــات قبل ــای مصوب ــارف و رقم    ه ــد متع ــر از رون ــی فرات ــوک مدیریت بل
ــرکت  ــک ش ــی ی ــوک مدیریت ــک بل ــرای ی ــذاری ب ــات واگ ــی هی ــای قبل ــق رویه    ه )مطاب
معمــوال ضریــب اضافــه ارزش بیــن  20 الــی 30 درصــد مــورد تصویــب واقــع می    شــد( 
و بعبارتــی قائــل شــدن مبالــغ حــدود 100 درصــد اضافــه ارزش بابــت امــکان تصــرف 
یــک کرســی مدیریــت در خریــد ایــن ســهام )ارزش بلــوک در مقایســه بــا ارزش خــرد 
دو برابــر تعییــن شــده اســت( رقــم باالیــی اســت کــه ایــن موضــوع از ســویی بــه دلیــل 
ناتوانــی تامیــن منابــع مالــی بخــش خصوصــی بــرای رقابــت در ایــن ســطوح، موجــب 
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ــع از شــکل  ــی مان ــان بالقــوه بخــش خصوصــی واقعــی و بعبارت عــدم اســتقبال متقاضی
گیــری رقابــت توســط خریــداران بالقــوه  بخــش خصوصــی خواهــد شــد و از طرفــی دیگر 
شــائبه نگرانــی هیــات واگــذاری از متهــم شــدن بــه ارزان فروشــی را بــه ذهــن متبــادر 
می ســازد کــه نتیجــه ایــن دو آســیب، تحــت فشــار قــرار گرفتــن بخــش خصوصــی واقعی 
ــت  ــا درخواس ــتقبال ی ــرای اس ــی ب ــوه خصوص ــذاران بالق ــرمایه گ ــارکت س ــدم مش و ع
ــا احتمالــی خریــداران  حضــور در رقابــت و خریــد و  در نتیجــه باقــی مانــدن حداقلــی ی
بــا شــخصیت شــبه دولتــی و نهادهــای عمومــی در امــر واگــذاری ســهام دولتــی خواهــد 
بــود کــه بــا بســیاری از اهــداف ابــاغ سیاســت های کلــی اصــل 44 قانــون اساســی در 

تعــارض قــرار دارد.
 شــایان ذکــر اســت در اقدامــی دیگــر برنامــه واگــذاری دو باشــگاه فرهنگــی– ورزشــی 	

اســتقال و پرســپولیس در هیــات واگــذاری بــه تصویــب رســیده کــه باوجوداینکــه تنهــا 
چنــد مــاه تــا پایــان ســال و مهلــت اجــرای تکالیــف بودجــه باقــی مانــده اســت، تاکنــون 
اقــدام عملــی خاصــی دربــاره بلوک    بنــدی و پیشــنهاد تصویــب قیمــت ایــن واگذاری    هــا 

مشــاهده نشــده اســت. 
 البتــه در همیــن ارتبــاط الزم اســت بــه پذیــرش این دو شــرکت در بــازار ســوم فرابورس 	

ــد  ــردم در خری ــاد م ــرای آح ــب ب ــفافیت مناس ــدم ش ــازار از ع ــن ب ــاری )ای ــال ج در س
ــا گذشــت  ــه هــر حــال از دولــت محتــرم انتظــار مــی رود ب ســهام برخــوردار اســت و ب
ــون  ــل 44 قان ــون اص ــی و قان ــت    های کل ــاغ سیاس ــب و اب ــادی از تصوی ــالهای متم س
اساســی، بــا تــاش بیشــتر در امــور اصــاح ســاختار و ایجــاد شــفافیت مکفــی و قابــل 
قبــول، پذیــرش شــرکتهای دولتــی در تابلوهایی با شــفافیت حداکثــری در بورس را میســر 
ســازد( و در نتیجــه، افــت قیمــت ســهام خریــداری شــده توســط عمــوم خریــداران خــرد 
ــروش  ــه ف ــوط ب ــذاری ســال 1399 مرب ــت در واگ ــه نتیجــه    ای مشــابه عملکــرد دول -ک
ســهام دو صنــدوق دولتــی را بــه ذهــن متبــادر می ســازد- اشــاره کــرد. ایــن دو صنــدوق 
ــه  ــر از NPV معامل ــن ت ــی پایی ــواره باارزش ــی هم ــای بورس ــایر صندوق    ه ــاف س ــر خ ب
ــیوه  ــن ش ــتفاده از ای ــردم در اس ــت و م ــع دول ــا عدم    النف ــان ی ــه زی ــد ب ــوند و بای می    ش
واگــذاری و در واقــع بکارگیــری هــر نــوع شــیوه غیرمتــداول )    پذیــرش در تابلــوی ســوم 
فرابــورس بــا ریســک بــاالی شــرکت    ها در ایــن تابلــو( کــه ناشــی از ســعی و خطــا در 
ــورد  ــردم در م ــیت های م ــل حساس ــه دلی ــده و ب ــی ش ــه کاف ــد، توج ــا باش واگذاری    ه
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ســهام مــورد عرضــه دولــت از آن اجتنــاب گــردد.

ــای 	  ــی در بنگاه ه ــرکت های دولت ــا ش ــت ی ــه دول ــق ب ــهام متعل ــده س ــل باقیمان ــت از مح ــف اس ــت موظ دول
ــل )44(  ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــون اج ــاده)2( قان ــروه)1( و )2( م ــوع گ ــازار موض ــر ب ــذاری در ه قابل واگ
ــه افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره(،  ــه واگــذاری ســهام عدالــت ب قانــون اساســی، نســبت ب
مددجویــان ســازمان بهزیســتی کل کشــور و کلیــه افــراد واجــد شــرایط طبــق قانــون نحــوه اجــرای سیاســت های 

ــد. ــدام نمای ــون اساســی اق ــی اصــل )44( قان کل
مطابــق اظهــارات وزیــر محتــرم امــور اقتصــادی و دارایــی در روزهــای اخیــر و در مقطــع تهیــه 
ایــن گــزارش، پیــش نویــس مصوبــه هیــأت محتــرم وزیــران بــرای اختصــاص ســهام عدالــت 
تهیــه شــده و در برنامــه تصویــب دولــت قــرار دارد تــا ســهام الزم بــه افــراد مــورد نظــر ایــن 
حکــم قانونــی اعطــا شــود، لــذا بــه نظــر نمی    رســد مشــکلی در اجــرای ایــن تکلیــف قانونگــذار 
از جانــب دولــت وجــود داشــته باشــد، امــا از نظــر بخــش خصوصــی کــه هــم دغدغــه عمــوم 
ــذار  ــی مناســب شــرکت     های واگ ــه کارآی ــت را دارد و هــم دســتیابی ب ســهامداران ســهام عدال
شــده در طــرح ســهام عدالــت کــه از بزرگتریــن و مهمتریــن شــرکت     ها در کشــور می    باشــند و 
پایه    هــای اساســی بــورس کشــور نیــز بــر روی آنهــا اســتوار شــده، کمــاکان مســاله ســاماندهی 
طــرح ســهام عدالــت ســهامداران قبلــی و تعییــن تکلیــف ابعــاد مختلــف آن مهــم اســت. برخــی 
از ایــن ابعــاد مهــم، اقــدام بــرای انتقــال ســهام فوت    شــدگان بــه وراث قانونــی، تعییــن تکلیــف 
ــای  ــا ارتق ــظ ی ــتقیم و حف ــهامداری مس ــمولین دارای س ــهام مش ــده س ــروش باقی    مان ــوز ف مج
ــی  ــع عموم ــف مجام ــن تکلی ــت، تعیی ــرمایه    پذیر عدال ــرکت    های س ــن ش ــی ای ــاختار مدیریت س
شــرکت    های ســرمایه    گذاری اســتانی ســهام عدالــت و ســاماندهی آنهــا در بــورس، و همچنیــن 
ــراد  ــه اف ــده ب ــی اعطا    ش ــرکت     های غیربورس ــهام ش ــرای س ــورس ب ــرش ب ــذاری و پذی ارزش    گ
و تشــکیل هلدینــگ یکپارچــه ایــن شــرکت    ها در ایــن خصــوص و در عیــن حــال وصــول ســود 
تقســیم شــده شــرکت    ها  و واریــز بــه موقــع بیــن آحــاد مشــمولین هســتند. ایــن قبیــل تکالیــف 
ــزو  ــات آن ج ــع معض ــرح و رف ــن ط ــبرد ای ــده و پیش ــی مان ــل باق ــر معط ــاله اخی ــد س در چن

مطالبــات بخــش خصوصــی نیــز قــرار دارد.

	:بند )ی( تبصره )2( قانون بودجه سال 1401 کل کشور
دولــت مکلــف اســت بــا رعایــت سیاســت های کلــی اصــل )44( قانــون اساســی مبلــغ 000ر۳00ر1 میلیــارد ریــال 	 

از طریــق واگــذاری ســهام شــرکت های دولتــی بابــت اجــرای احــکام ذیــل بــه دســتگاه های مربوطــه بــه شــرح 
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زیــر اقــدام نمایــد. ایــن دســتگاه ها مکلفنــد ...... بــه مصــارف منــدرج در حکــم ایــن بنــد برســانند.
دولــت طــی تصویــب نامــه شــماره 75558/ت59979 ه مــورخ 1401/05/05 با تعییــن پرتفویی 
ــارد  ــر 1،240،000 میلی ــغ ب ــه ارزش بال ــذاری ب ــمول واگ ــرکت    های مش ــی از ش ــهام برخ از س
ــای  ــه صندوق ه ــهام ب ــا و س ــذاری بنگاه    ه ــر واگ ــی ب ــوص مبن ــن خص ــه    ای در ای ــال، مصوب ری
تأمیــن اجتماعــی، صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، ســازمان تامیــن اجتماعــی نیروهــای مســلح و 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران داشــته کــه ایــن ترتیبــات واگــذاری اشــکاالت بنیادیــن مطروحــه 
در صــدر ایــن گــزارش در مــورد فقــدان ابعــاد رقابــت را بــه دنبــال خــود دارد. در واقــع بــه جــای 
بکارگیــری روش رد دیــون مســتقیم ســهام کــه ترویــج عــدم شــفافیت و آثــار عــدم رقابــت را 
همــراه خــود دارد، از نقطــه نظــر بخــش خصوصــی بایســتی ســهام را در بــازار و بــا اولویت شــیوه 
بــورس بــه صــورت عرضــه عمومــی و طــی رقابــت بــه خریــداران و ســرمایه    گذاران دارای اهلیــت 
مالــی و فنــی واگــذار کــرد و منابــع حاصــل را پــس از گــردش خزانــه کل کشــور بــه طــور شــفاف 
بابــت بدهــی دولــت بــه طلبــکاران پرداخــت کــرد. لــذا بخــش خصوصــی و فعــاالن آن انتظــار 
دارنــد ایــن شــیوه رقابتــی در لوایــح و قوانیــن بودجــه ســنواتی مــورد تصویــب و ســپس اجــرا 
ــت  ــه دول ــن مصوب ــا گزارشــی از اجــرای ای ــوز اقدامــی ی ــع گــردد. شــایان ذکــر اســت هن واق

مشــاهده نشــده و آمــار و اطاعــات بیشــتری نیــز منتشــر نشــده اســت.

	بند )ن( تبصره )2( قانون بودجه سال 1401 کل کشور
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی موظــف اســت نســبت بــه طبقه بنــدی و درج نــام آن دســته از بنگاه هــای اقتصــادی 	 

ــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل چهــل و چهــارم)44(  کــه در چهارچــوب آییــن نامــه موضــوع مــاده)2( قان
قانــون اساســی در گروههــای)1( و)2( مــاده)2( قــرار نگرفته انــد بــه اســتثناء مــوارد منــدرج در گــروه)۳( مــاده)2( 
و مجوزهــای أخــذ شــده از مقــام معظــم رهبــری در یکــی از گروههــای)1( و)2( اقــدام نمایــد. انتقــال بنگاه هــای 
ــا اذن ایشــان مجــاز می باشــد. وزارت  ــًا ب ــه گــروه)۳( صرف اقتصــادی مذکــور از طبقه بنــدی گروههــای )1( و)2( ب
ــون فهرســت طبقه بندی هــای  ــن قان ــاغ ای امــور اقتصــادی و دارایــی موظــف اســت ظــرف ســه مــاه پــس از اب
یادشــده را بــه تصویــب هیــأت وزیــران برســاند. کلیــه دســتگاههای اجرائــی مکلــف بــه همــکاری بــا وزارت امــور 

ــند. ــی می باش اقتصــادی و دارای

بــا وجــود آن کــه مهلــت ســه ماهــه موضــوع ایــن بنــد بــه اتمــام رســیده ولــی هنــوز مصوبــه    ای 
ــرد  ــه عملک ــارغ از آن ک ــاس، ف ــن اس ــر ای ــت.  ب ــده اس ــادر نش ــران ص ــات وزی ــوی هی از س
ــر  ــغ ب ــی )بال ــرکت    های دولت ــری از ش ــداد کثی ــه تع ــی ک ــت؛ از آنجای ــوده اس ــه ب ــون چ تاکن
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ــات  ــی مصوب ــات و ط ــا توجیه ــته ب ــنوات گذش ــود( در س ــرآورد می ش ــگاه ب ــرکت و بن 600 ش
ــئول در  ــای مس ــای وزارتخانه    ه ــا مقاومت    ه ــت ی ــل مخالف ــه دلی ــا ب ــا و عمدت ــف دولت    ه مختل
ــدی خــارج  ــان طبقه    بن ــی از جری ــه طــور کل ــا ب ــی، ی ــور اقتصــادی و دارای ــا وزارت ام ــه ب مقابل
ــل )44(  ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــون اج ــاده )2( قان ــای 1 و2 م ــا از گروه    ه ــده    اند و ی ش
قانــون اساســی تغییــر وضعیــت یافتــه و جــزو گــروه 3  قــرار گرفته    انــد و در نتیجــه بــه انحــای 
گوناگــون مســتثنی از واگــذاری شــده    اند، لــذا بــه نظــر می    رســد مطابــق تکلیــف قانونگــذار در 
ــی  ــه سیاســت    های کل ــر پای ــد فوریــت و ب ــا قی ــوق، یــک بازنگــری جامــع و مجــدد ب حکــم ف
اباغــی مقــام معظــم رهبــری مــورد نیــاز اســت و ضــرورت دارد تمامــی مــواردی کــه مصوبــات 
یــاد شــده بــا نــص صریــح سیاســت    های کلــی مزبــور در انطبــاق قــرار نداشــته، بــر اســاس 
ایــن بازنگــری مجــددا در معــرض طبقه    بنــدی، اصــاح ســاختار، آماده    ســازی و واگــذاری قــرار 
گیرنــد تــا بــا توجــه بــه ظرفیــت بــاالی بخــش خصوصــی در کشــور امــکان مدیریــت، تملــک 
و اداره کارآمــد آن    هــا از ســوی بخــش خصوصــی توانمنــد فراهــم شــده و بــار مالــی و مدیریتــی 
دولــت کاهــش یابــد. بنابــر ایــن تســریع در اجــرای دقیــق و فراگیــر ایــن حکــم قانونــی مــورد 

ــد. ــور می    باش ــی کش ــش خصوص ــنهاد بخ پیش

	بند )ق( تبصره )2( قانون بودجه سال 1401 کل کشور
دولــت مجــاز اســت نســبت بــه واگــذاری ســهام طــرح )پروژه(هــای نیمــه تمــام صنعتــی و تولیــدی در اختیــار خــود 	 

در قالــب شــرکت های ســهامی عــام طرح)پــروژه( از طریــق بــازار ســرمایه اقــدام نمایــد.

ــم و  ــن حک ــمول ای ــای مش ــق طرح    ه ــه مصادی ــتردگی دامن ــراوان و گس ــت ف ــود اهمی ــا وج ب
علیرغــم ضــرورت بــاال، بــه دلیــل برخــی ابهامــات و فقــدان جزییــات تفصیلــی در ایــن حکــم 
یــا پیش    بینــی آیین    نامــه اجرایــی بــرای آن کــه بــه روشــن شــدن نکاتــی نظیــر تعییــن متولــی 
مشــخص، زمــان بنــدی و نحــوه اجــرا، مــوارد و مصادیــق مشــمول واگــذاری، نحــوه آماده    ســازی 
ــی  ــرد خاص ــم عملک ــن حک ــد ای ــر می    رس ــه نظ ــود، ب ــر ش ــه و ... منج ــذاری و عرض و قیمت    گ
ــای  ــذاری     پروژه    ه ــت واگ ــر اس ــایان ذک ــت. ش ــد داش ــم نخواه ــال ه ــان س ــا پای ــته و ت نداش
دارایی    هــای  تملــک  واگــذاری طرح    هــای  »دســتورالعمل شــرایط  براســاس  نیمه    تمــام 
ســرمایه    ای جدیــد، نیمــه تمــام، تکمیــل شــده و آمــاده بهــره بــرداری بــه بخــش غیردولتــی« 
ــی  ــاق برخ ــون الح ــاده )27( قان ــوع م ــاد، موض ــرم اقتص ــورای محت ــوب 5139/04/05 ش مص
ــی  ــی اســت ول ــت)2( دارای مجــوز کل ــی دول ــم بخشــی از مقــررات مال ــون تنظی ــه قان ــواد ب م
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ــی و ابهامــات عدیــده  ــی در تبییــن موضوعــات تفصیل ــه دلیــل ضعف    هــای همــان مــاده قانون ب
دســتورالعمل اجرایــی مربوطــه بــه طــور کلــی تاکنــون عملکــرد قابــل توجهــی نداشــته اســت. 
ــا  ــور ب ــر کش ــکاران در سراس ــرمایه    گذاران و پیمان ــژه س ــور، به    وی ــی کش ــش خصوص بخ
توجــه بــه توانایــی بــاالی فنــی و تخصصــی جهــت پذیــرش و ظرفیــت گســترده مشــارکت در 
طرح هــای نیمــه تمــام عمرانــی کشــور انتظــار دارنــد ایــن حکــم بودجــه و تکالیــف مشــابه بــا 
حساســیت و اهتمــام بیشــتری توســط دولــت اجــرا گــردد و مجلــس هــم بــر تحقــق تکالیــف 

ــد. ــال نمای ــری اعم ــارت قوی    ت ــر نظ ــن ام ــود در همی خ

	جزء)2( بند )م( تبصره )2( قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ــون 	  ــن قان ــاغ ای ــاه از اب ــج م ــي، ظــرف پن ــت شــرکت    هاي دولت ــاماندهي وضعی ــف اســت جهــت س ــت مکل دول

ــر از  ــا بیشــتر، کمت ــک واســطه ی ــا ی ــا ب ــه صــورت مســتقیم ی ــت ب ــه دول ــذاري شــرکت    هایي ک ــه واگ نســبت ب
بیســت درصــد)20%( ســهام آن را در اختیــار دارنــد بــا رعایــت قانــون اجــراي سیاســت    هاي کلــي اصــل چهــل و 
چهــارم) 44( قانــون اساســي اقــدام کــرده و ســهام خــود را در قالــب شــرکت    هاي ســهامي عــام طــرح )پــروژه( یــا 

ســایر روش    هــاي واگــذاري از طریــق بــازار ســرمایه واگــذار نمایــد.
ــی از  ــچ گزارش ــون هی ــا کن ــن ت ــم لیک ــن حک ــدرج در ای ــه من ــت 5 ماه ــت مهل ــم گذش علیرغ
ــا وجــود اهمیــت فــراوان  ــه نظــر می رســد ب ــی مشــاهده نشــده و ب اقدامــات ایــن حکــم قانون
بــرای بخــش خصوصــی و درآمــد مــورد انتظــار بــاال بــرای دولــت جهــت جبــران کســری بودجــه 

در ســال جــاری، متاســفانه پیشــرفت خاصــی هــم در اجــرای آن صــورت نگرفتــه اســت.

	بند )د( تبصره )18( قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ــا ســقف 000ر۳50 	  ــون اساســی ت ــی اصــل 44 قان ــت سیاســت های کل ــا رعای ــود ب ــازه داده مي ش ــت اج ــه دول ب

ــن امــوال منقــول و غیرمنقــول را  ــال از ســهام و سهم الشــرکه خــود در شــرکت    هاي دولتــي و همچنی ــارد ری میلی
صــرف افزایــش ســرمایه دولــت در بانک    هــاي دولتــي نمایــد. بانکهــاي مذکــور موظفنــد ســه برابــر ایــن افزایــش 
ســرمایه را بــه تســهیات مرتبــط بــا مصــارف مذکــور در سیاســت های کلــی اصــل )44( قانــون اساســی اختصــاص 

دهنــد.

 بــا گذشــت 7 مــاه از ســال جــاری، ایــن حکــم بازخــوردی نداشــته و گزارشــی از نتایــج 	
اقدامــات در خصــوص اجــرای آن بــه طــور عمومــی منتشــر یــا مشــاهده نشــده اســت.
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ــال 1401 در  ــه س ــون بودج ــدی قان ــای درآم ــداول ردیف ه ــدرج در ج ــف من ــی تکالی ب- ارزیاب

ــی ــون اساس ــل 44 قان ــی اص ــت های کل ــرای سیاس ــوص اج خص

 ــی 	 ــش بین ــدی پی ــغ درآم ــازی، مبال ــازمان خصوصی    س ــره س ــای منتش ــق گزارش ه مطاب
شــده در قانــون بودجــه ســال جــاری و عملکــرد آن در 6 ماهــه اول امســال بــه شــرح زیر 
بــوده اســت. شــایان ذکــر اینکــه  بــه دلیــل عــدم واگــذاری ســهام در 6 ماهــه اول ســال 
ــه  ــر اســاس کلی ــذاری )توســط ســازمان خصوصی    ســازی( ب ــار عملکــرد واگ جــاری، آم
پارامترهــا مشــتمل بــر نــوع واگــذاری) فــروش – رد دیــون(، بــازار واگــذاری )بــورس- 
فرابــورس- مزایــده- مذاکــره(، حجــم واگــذاری )بلوکــی- تدریجــی- ترجیحــی( و طبقــه 
ــق  ــردی محق ــع عملک ــوده  و در واق ــر ب ــروه دو( صف ــک- گ ــروه ی ــذاری ) گ ــدی واگ بن

نشــده اســت.
وضعیت اجرای تکالیف جداول درآمدی بودجه در مورد واگذاري    ها توسط سازمان خصوصی سازي

 در 6 ماهه اول سال 1401 )مبالغ به میلیارد ریال (

عنوان
مبلغ

تکلیف شده
مبلغ عملکردی

درصد 
تحقق

تکلیــف واریــز بــه حســاب درآمــد عمومــی بــه موجــب قانــون بودجــه 
ســاالنه کل کشــور

30/0002/6128/7

تکلیــف واریــز بــه حســاب خــاص خزانــه بــه موجــب قانــون بودجــه 
ســاالنه کل کشــور جهــت مصــرف در مــوارد خــاص

678/000
مبلغی گزارش 

نشده
-

ــذاري  ــوع واگ ــدي ۳10801 موض ــف درآم ــتاي ردی ــف در راس تکلی
باقیمانــده ســهام بانک هــا و بیمه هــا

1/000
مبلغی گزارش 

نشده
-

ــذاري  ــوع واگ ــدي ۳10515 موض ــف درآم ــتاي ردی ــف در راس تکلی
ــاورزي ــاد کش ــه وزارت جه ــق ب ــهام متعل س

2/0001587/9

711/0002/7700/38مجموع تکالیف

مأخذ: سازمان خصوصی سازي.
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منابع و مآخذ:

ــانی 	  ــه نش ــازی ب ــی س ــازمان خصوص ــانی س ــاع رس ــمی اط ــگاه رس ــدرج در پای ــرد من ــار و عملک ــات آم گزارش
.WWW.IPO.ir

قانون بودجه سال 1401 کل کشور مشتمل بر ماده واحده و تبصره ها و جداول و منضمات آن.	 
آگهی های واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت منتشره در جراید کثیراالنتشار.	 
 	. WWW.TSETMC.ir پایگاه رسمی اطاع رسانی شرکت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی
ــانی 	  ــه نش ــازی ب ــی س ــازمان خصوص ــانی س ــاع رس ــمی اط ــگاه رس ــدرج در پای ــذاری من ــات واگ ــات هی مصوب

.WWW.IPO.ir


