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 خانم زهرا ايرانشاهي  –حمل و نقل صنعت  يماهنامه

ي بخش دولتي در آغاز كار عالقه ،يعني است؛گوييد روبرو سازي طبعاً با اين مشكلي كه شما ميي خصوصيبرنامه .1

شود هست كه بايد از اسب پياده  سواريسازي مثل اسبخصوصيمدير موضوع طبعاً  .دادچنداني براي واگذاري نشان نمي

كه با دولتياني همين االن هم مواجه هستيم شود. پيدا ميهايي براي واگذارنكردن هم بهانه .كندمقاومت مي و ناخودآگاه

ها مديران آندر ايران كه چون هاي دولتي بخشخود هستند. كم نيست تعداد  ي عمل و قدرتدادن حوزهاز دست نگران

از كار اجرايي را  ، وقتي بخواهيدندهداجرايي مثل مسكن مهر را انجام ميگذاري مسلط نيستند و يك كار سياستبر امر 

 ،از اين نظر .كنند كه كار الزم را ندارنداحساس مي ،كننداحساس بيكاري مي و ،كننداحساس نگراني ميو آنان بگيريد، 

كه به دانند. اينميتر برتر و قابل حاصل اين مسئله است كه خودشان را در اجرا ،ن نگاه سلبي كه شما به آن اشاره داريدآ

هاي زيادي متاسفانه گفت كه در حوزه توانحتي شايد ب .تواند درست باشدتوانمندي بخش خصوصي اعتماد ندارند هم مي

هنوز چون ما  ،بسيار ضعيفي داردي سرمايه پايهبخش خصوصي  ،از يك طرف از آب درآمده.درست گمان آنان اين  ،هم

سازي برخوردار جريان خصوصي تريپايه سرمايه قويتا از  يماهنكردكشور سازي خصوصيجريان ها را درگير خارجي

دو ميليارد نتوانسته حتي ، جمهوري اسالمي ايران اين البته خيلي عجيب است كه با حدود صد ميليارد دالر واگذاريشود. 

چه به  شود،تأمين تا حدودي اعتماد موردنظر دولت شده د باعث ميها شايفروش به خارجي د.ها بفروشدالر به خارجي

هاي مورد بعضي از نگرانيتوانسته . اين ميتكنولوژيچه به لحاظ  ،هاي نرم و مديريتيچه به لحاظ مهارت ،لحاظ سرمايه

اعتماد نداريم بخش كه دوم هم اين عاملو  ،يك بخش مسئله نبود سرمايه بوده ،شما را كاهش دهد. بنابراين ياشاره

وري هم بهرهبخش خصوصي نيست، در بخش دولتي محدود به وري بسيار پايين بهره .خصوصي كارآمدي داشته باشيم

آن نگاه سلبي  ،بنابراين .پايين استبسيار در بخش خصوصي و هم بخش عمومي در وري هم بهره .تأييد استقابلپايين 

منطبق است، به اين بيروني  هايواقعيتبا بوده و هم درست گفت تا حدي توان مي ، وكنيدكه شما در موردش صحبت مي

 گردد. عوامل برمي

 هاياعتمادي در دولتكنم اين بيو فكر مي داعتماد نداردولتي قابليت و صداقت بخش بخش خصوصي هم به متقابالً 

 اقتصاديي و در عرصه شدهيي برايشان خطر ايجاد هاي سياسي چه آدموقتي ديدند در عرصه ،نژاد كامل شدآقاي احمدي



2 
 

توانند به رسند كه نميميبه اين نتيجه گذاران بخش خصوصي ايران سرمايهبنابراين  شكل گرفته.هايي فسادو چه مشكالت 

د كشور در اقتصانامناسبي ي بسيار اينجاست كه متأسفانه با پديده .اعتماد كنندخود دولت براي حمايت و امنيت سرمايه 

 .شودوضعيت سرمايه جمع نميدر اين  ؛دهدتشكيل سرمايه در كشور رخ نمي ،اعتماديروبرو شديم كه به لحاظ اين بي

از دست در خارج ها را آن پولكنند و عمدتاً هم دارند از كشور خارج مي عغيرمشرو و نامناسبهاي هايي كه پولآن

هاي مناسب توليد و كسب و در حوزهدارند  عهايي مشروكه پولهم هايي آن .دانش مديريت پول ندارنددهند، چون مي

نگاه دارند؛ در خارج را شان بخشي از پولحداقل دهند امنيت همواره ترجيح مياعتمادي و عدمبه لحاظ بي كنند،ميكار 

اده در خارج خانو، بعضي اعضاي د يا به لحاظ بعضي مشكالت فرهنگيكنندر خارج نگهداري را حداقل سودشان 

اي مالحظهو بخش قابل ندهست باالي كنكورنفر  5ر000كه را حاال اگر به اين تصوير اضافه كنيم نخبگان جواني مانند. مي

در  ؟پس توسعه چگونه بايد اتفاق بيفتد :را طرح كنيمال ؤتوانيم اين سآن موقع مي ،شونداز كشور خارج ميهم شان از اي

رخ  بايدچگونه توسعه  ؛شودجمع نميثروت گيرد و تشكيل سرمايه صورت نمي ،رودمغز مي ،رودشرايطي كه پول مي

ي متوسط تضعيف و طبقهبه طور دائمي درآمد سرانه كاهش پيدا كرده  ،به بعد 86سال بينيم از ميچنين است كه  ؟دهد

در  اشاره داريد،« دولتصوصي به بخش خنگاه سلبي »به عبارت در سؤال شما كه كنم اين رو فكر مياينشده است. 

توقع داشت بخش خصوصي نقش توان است. در چنين شرايطي، نميي امنيت سرمايه شرايط ناپايداري را ايجاد كرده حوزه

در اقتصاد ايران بسيار ضعيف هم دهد كه نقش دولت بودجه جاري امسال كشور نشان مي ،البته .بسزايي در اقتصاد ايفا كند

 50اين رقم مثالً در آلمان حدود  .داردبرعهده را كل مصارف در اقتصاد كشور  %15وحوش فقط حولدولت ، چرا كه شده

 ؟همه ضعيف شده، پس منابع در اختيار كيستهم اين اگر بخش دولتي شود مطرح ميال ؤس پس اين .درصد است

مشكل اساسي  كند.معنا پيدا ميهاي خصولتي بحث نهادهاي عمومي غيردولتي و به اصطالح مجموعه طرحاينجاست كه 

و متعهد در قبال هيچ اما به هيچ وجه پاسخگو  ،كنند( استفاده ميpublic fundsاز وجوه عمومي )كه اين است ها آن

 مقام ناظري نيستند.

كه به اين بسنده كنم استفاده نكنم و  «خوردهشكست» اصطالح ازم دهسازي ايران ترجيح ميي خصوصيبرنامهبراي من  .2

سازي اي كه به خصوصيشايد همين مشكالت است كه دولت يازدهم را ناچار كرده با تمام عالقه .دار استبسيار مشكل
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ي آقاي در دورهسازي خصوصياي از مالحظهبخش قابلكه اشاره كنيم  است شايد مهم .كندمتوقف اين فرايند را  ،دارد

از شكست شما شد و با سرعت بسيار به مسيرهايي رفت كه قانون اساسي ممكن  44اصل تفسير جديدي از با  ،نژاداحمدي

در صورت توانست كه مي)پيدا شد هم مشكالتي در چارچوب سهام عدالت  د:كنيسازي صحبت ميخصوصي يبرنامه

و هم عنصر  ؛اجرايي نشددر عمل دولت نهم و دهم توزيعي ر ظاهر هدف دهم  (؛ي موفقي باشدبرنامهاجراي صحيح 

 ،آزادي ،وكارهاي توليدي و بازشدن فضاي كسبوري و كيفيت و بهبود موقعيتبهرهيعني ارتقاي سازي اساسي خصوصي

وقتي و ي دارد الزامات ؛و با محتواي گسترده است بسيطي اسازي كلمهخصوصي واقعيت نيافت. هاگيري بازاررقابت و شكل

 .سازي واقعي برساندتواند ما را به خصوصينمي سازيصرف استفاده از فعل خصوصي ،حاكم نباشدبر آن شرايط بازار 

پيوندند، آن ن. اگر اين بوقوع گيري مديريت غيرخصوصي در واحدهاي واگذارشده استاساسي شكل يمسئله ،هرحالبه

 ي دولتي هم نيست.هاي نصفه و نيمهجا ديگر آن نظارت، چرا كه اينبدتر استهم قبلي از وضعيت دولتي  سازيخصوصي

گردد كه از برميهاي بازنشستگي مثل صندوق يگزارشگري نهادهايعدم سازي و شفاف ،نظارتعدمبه بخشي از اين 

زنشستگي يا خيريه مخالف كس با صندوق با، اما در كنترل نيستند؛ مقام ناظر ندارند. هيچكنندوجوه عمومي استفاده مي

شفافيت اين نهادها است كه از وجوه عمومي استفاده ، عدمتواند باشدموضوع مخالفت مي تواندمياما آنچه  ،نيست

اين  كنند و مديريتها را اداره ميكساني كه آن .كنندنمي ارائهندارند و به موقع اطالعات  الزم راگزارشگري  ، اماكنندمي

كه فرايند آن است حاصل اين  .مسئول نيستند، ن وجوه هستندادر قبال كساني كه مالك ،هده دارندبرعنهادها را 

اين مورد خاص باعث شده شما آن برنامه را همراه با  انجاميده.خصولتي هاي سازي عمدتاً به تشكيل شركتخصوصي

سازي را ي خصوصيهانشده و بايد برنامه درستي انجامسازي در ايران بهگوييم كه خصوصيشكست تلقي كنيد. ما بايد ب

به دست كساني بدهد كه اصالً به  شايد بهانهشكست  ياما كاربرد واژه ،تري اداره كنيمدر چارچوب مناسب

 ندارد.اعتقادي سازي خصوصي

نان دولت در يعني كارك ،ها بدون رعايت اين ماده بودهسازي و واگذاريد كه قانون خصوصييكناشاره ميدر اين سؤال  .3

مجوز واگذاري سازي طبق قانون خصوصي سازماناين است كه فهمم ال ميؤآنچه من از اين س .اين فرايند دخالت كردند

هاي قبل در كه در سالكننده اين بوده الؤحال درك س .واگذار كنندمستقيماً ها را ها نبايد اين شركتدارد و وزارتخانه
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، به گمانماند. دادهبه افراد خاص موردنظر خودشان ها را داراييكه كارمندان دولت مل شده اي عها به شيوهاين واگذاري

مشكل ما در اين عرصه اين بوده كه مثالً كاركنان كنم نميهم فكر  ؛سازي مربوط نيستزياد به موضوع خصوصي سؤال

ترديد احساس من اين است كه اين  .مدنظرشان بودهكه اند دادهسازي و يا كاركنان دولتي واحدها را به كساني خصوصي

 قرين به واقعيت نيست.

هاي فهؤلمسازي هم يكي از كنيم و خصوصياي دنبال ي توسعهاين بيان كامالً درستي است كه توسعه را از ديدگاه برنامه .4

مالكيت  گرفتن فوايدناديده و با هابا نظام انگيزشي دولتو دولت فعاليت كنم در چارچوب فكر مي .اصلي توسعه است

در بستر را سازي هاي خصوصيكه چقدر برنامهبگيرد. اين شكل دتوانتوسعه نميبراي سازي وجه خصوصيهيچبه ،فردي

خواهد ميشما ال ؤسجاست و در اينال مطرح ؤس ،يماههاي واگذاري را متناسب با توسعه ديدچقدر برنامه ،يماهتوسعه ديد

و  كشور بوده يا نه. بايد به اجزا ايهاي توسعهسازي در بستر برنامههاي خصوصيبرنامه ؛ بپرسد آياپاسخ بدهدن مسئله آبه 

در كه آيا باشد پرسش تواند اين يكي از اجزاي مي .ال را بدهيمؤتا بتوانيم جواب اين سمختلف مسئله توجه كنيم  وجوه

دوباره ممكن است يا دولت است؟ هاي واگذارشده مدنظر قرار گرفته تي فعاليآينده ،هااي واگذاريهاي توسعهبرنامه

دولت از اگر ترجيح آن است كه  كرده است؟واگذار  ها راشروع كرده كه قبالً آن حوزههايي در حوزهاقداماتي را 

دولتي و  رقابت بخشخارج بشود و بحث ها از آن بخشبه طور كامل  رديگ ،شودخارج ميخاصي از اقتصاد هاي بخش

باشد. مشخصاً در هاي بدي نشده تعاير ،ي بانكاز حوزهغير  ،شايد از اين ديدگاه .نباشدمطرح خصوصي در آن حوزه 

؛ حفظ هاي خصوصي خيلي منتقد هستمامروز نسبت به بانك، بنده زمينه افتادهاين با توجه به اتفاقاتي كه در مورد بانك، 

اتفاق  ،را هم با توجه به عملكرد بخش خصوصي در اين عرصه هاي بانكماندهباقيواگذاري هاي دولتي و عدمبانك

ي بينم دولت اقدامات جديدي را شروع كرده باشد كه با حوزهبه هر حال نميها در ساير رشته و بينمناميموني نمي

 است.وسخت نسبتاً سفتها ر اين حوزهمنع قانوني د .اندازي كرده باشدمثالً خودش پتروشيمي راه ،ها مغاير باشدواگذاري

رشد اقتصادي  تحققهاي در برنامه .گردداقتصادي برمي ،ي نرخ رشددهندهبه اجزاي تشكيلبحث توسعه از وجه ديگري 

 .گذاري بيشتروري باشد و نه حاصل سرمايهرشد حاصل افزايش بهرهيك تا چند درصد رود يم كه همواره توقع مياهديد

هاي برنامه .نداهي توسعه كشور در يك راستا نبودا برنامهبسازي ي خصوصيبرنامهبگوييم بتوانيم شايد در اين عرصه 
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ي هااما برنامه ،وري صورت بگيرندند كه بخشي از رشد اقتصادي از طريق افزايش بهرهاهتوسعه خواستار اين بود

سازي باعث هاي خصوصيبرنامه ،هادر بعضي از حوزه اينكهيده و بدتر وري نيجامسازي در عمل به افزايش بهرهخصوصي

تأمين اجتماعي به به واگذاري آسمان  ،وزارت راه و شهرسازيي مثالً در حوزه .نشدهجديد هم گذاري سرمايه

نقل وي حملحوزهاي در مالحظهگذاري قابلباعث سرمايه ،آهن به رجاواگذاري راه يا ،نيجاميدهجديد گذاري سرمايه

ي هاكه دائماً بايد در حوزهاز اين . نگرانندكندمينگران كه وزراء را خيلي است موضوعي اين آن است. ريلي نشده 

اين حمايت غيرمستقيم صورت گرفته  ،هادر بعضي از رشته .حمايت كننددائماً بخش خصوصي را سازي شده، خصوصي

براي پرداخت منابعي اين است كه دولت مشكل  .صورت گرفته ،با خريد تضمينيت اين حمايي برق مثالً در حوزهاست، 

به به هرحال است. هاي جديدي برايش ايجاد شده برد و گرفتارياز اين بابت رنج ميما  مثالي برق در رشتهبيشتر ندارد و 

 .اقتصادي وجود دارد يهاي توسعهبرنامهسازي و هاي خصوصيهاي بسياري بين برنامهشود گفت ناهماهنگيميطور كلي 

را داريم كه هايي توجه به بخشمشكل عدمسازي در ارتباط با مسئله خصوصي ،ي توسعههاشايد بتوان گفت ما در برنامه

 اشد.ببيشتر  شايد موفقيت ،هاي عمراني را تعريف بكنيماز اين دريچه طرح در آيندهاگر  ،بنابراين .شدن دارندتوان تجاري

هاي عمراني چه نوع طرح .سازي مغاير باشدتواند با اهداف خصوصيمياينجا موضوعي است كه هاي عمراني تعريف طرح

كردن پيادهطرحي است كه آن عمراني  نبايد ثابت باقي بماند. طرحتا امروز سال پيش  40اين تعريف از  ؟طرحي است

طرح عمراني و كاالي  هابوده كه در گذشته ي فعاليتهاخيلي از حوزه ،ينبنابرا است.سازي رويش مشكل تجاريي برنامه

ها، مثل برق، مثل صنعت مثل بسياري از راهمثل صداوسيما،  ؛اما امروز ديگر كاالي عمومي نيست ،شدهعمومي تلقي مي

اما  .درسوار كها شد روي آننميسازي را چون چارچوب تجاري ه،شدها انجام ميتوسط دولت هاها در گذشتهاين .گاز

گنجد و ديگر ميسازي در چارچوب خصوصيو  اندسازي شدهتجاري %100 هاها ايندانيم در خيلي از كشورمي هامروز

هاي با برنامهگاه شوند، آنبازتعريف از اين ديد  هاي توسعه كشورو طرح هاي عمرانياگر طرح پس .ندطرح عمراني نيست

 .خواهند داشتشور انطباق بيشتري در آينده سازي كخصوصي

هاي جدي روبرو بوده با چالشسازي در طول ده سال گذشته خصوصي يبرنامهكه اينبا توجه به  .5

 ؟ديكنسازي چگونه ارزيابي ميخصوصي هايدر دل برنامهرا سهام عدالت است، طرح 
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ها و بنگاهي واحدها ادارهكارايي و بحث با شده و بنابراين هرگز ارائهي پوپوليستي سهام عدالت از روز اول به عنوان برنامه 

گاه احساس اي تعلق گرفت كه هيچبه شيوه ،تعلق گرفتبه آنان هايي كه سهام عدالت آن .تحت بررسي قرار نگرفت

شد كه بسياري از م ميبه سرنوشتي ختاين طرح وقت توان مديريت آن واحدها را نداشتند و در واقع هيچ ؛مالكيت نكردند

آن كنم قضاوت ما در مورد سهام عدالت فكر ميرو از اين .سرنوشت مثبت نخواهد بود آنكه كردند بيني ميقبل پيش

نهم و دهم براي دولت يازدهم باقي  هايهايي است كه دولتاز قبيل ساير ميراث ايخوردهي شكستاست كه برنامه

واگذار كنيم به خود مردم شود كرد اين است كه امسال اين سهام را بتوانيم با سرعتي بهترين كاري كه با آن مي و گذاشتند

هنوز بعضي از جزئيات سهام عدالت  .تبديل كنيم ،استفاده براي مردم باشدآن را به ساختاري كه قابل و در واقع ساختار

و مثل گذشته خود را پيدا كند مديريتي  است اين كه اين سهام بتواند موقعيتتر از هر چيز ديگر نشده و اما آنچه مهم نهايي

چكي دريافت  ه،قول داده شد آنان هاي طوالني بهمردماني كه سال ،عالوههب شد.ها تصميمي در مجامع شركتدر محاق بي

هر است كه آن زمينه اين در اد من به دولت پيشنه ،بنابراين .تدريج بتوانند از مزاياي سهام عدالت برخوردار باشندبه ، وكنند

به مردم بدهد و اجازه بدهد مردم معامله مستقيماً سهام را و چه زودتر سهام عدالت را از چارچوب موجود بيرون بكشد 

آن مند به واگذاري ن را دارد كه اين سهام را در صورتي كه مردم عالقهآاالن توان بيش وكمايران بازار سرمايه  .كنند

 جذب كند.د نباش


