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از  ایــجــاب مــی کــرد در مــحــدوده هریک  ضــرورت هــا 
گیرد.  بازنگری صورت  اقتصادی  بخش های نظام 
تنظیم  در  اســامــی  جــمــهــوری  راهــبــرد  ــن رو  ــ ای از 
سیاست های  در  اقتصادی  مختلف  بخش های 
گردیده  ابــاغ  انقاب  رهبر  ســوی  از   44 اصــل  کلی 
از  اســتــفــاده  ــادی در  ــ ع قـــانـــون گـــذار  و خــط مــشــی 
کنون و  کرد. هم ا صاحیت ذیل اصل 44 را تعیین 
در ماه های پایانی دولت دوازدهم نیز، رهبر انقاب 
به عنوان  را  سیاست ها  ایــن  اجــرای  قانون  اصــاح 

کشور برشمردند. یکی از مسائل عمده 

پیشینه سیاست های کلی اصل 44 و اهداف آن
ــروز اقــتــضــائــات جــدیــد،  ــان و بـ گــذشــت زمـ ــا  ب
مختلف  بخش های  دامــنــه  در  بــازنــگــری  ضـــرورت 
خ نمایاند. رهبر انقاب در این راستا در  اقتصادی ر
کلی اصل  سال 1377 دستور تدوین سیاست های 
کردند و پس از تدوین این سیاست ها  44 را صادر 
ســال هــای  در  ق.ا،   110 ــل  اصـ  1 بــنــد  بــه مــوجــب 
1384)بــنــدهــای الــف، ب، د، ه( و 1385)بــنــد ج( 
سیاست ها  ایــن  کــردنــد.  ــاغ  اب را  سیاست ها  ایــن 
بخش های  توسعه  کلی  سیاست های  متضمن 
غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، 
کلی  سیاست های  تعاونی،  بخش  سیاست های 
گـــــذاری،  ــتــی از طــریــق وا تــوســعــه بــخــش غــیــردول
اعمال  و ســیــاســت هــای  گــــذاری  وا ســیــاســت هــای 
اباغی  سیاست های  ابتدای  در  اســت.  کمیت  حا

اهداف سیاست ها این گونه برشمرده شده است:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛	 
ــردم 	  ــســتــرش مــالــکــیــت در ســطــح عـــمـــوم مـ گ

به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛
کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری 	  ارتقای 

منابع مادی و انسانی و فناوری؛
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی؛	 

افزایش سهم1 بخش های خصوصی و تعاونی 
در اقتصاد ملی؛

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی 	 
فعالیت های اقتصادی؛

افزایش سطح عمومی اشتغال؛	 
تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری 	 

اصل 44. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی. 
ص ص 1۲-11

1-  سهم بخش یادشده در تولید ناخالص داخلی

و بهبود درآمد خانوارها.
قــانــون گــذار  سیاست ها،  ــرای  اجـ راســتــای  در 
کش  کشا در  کــه  ــرد  کـ تــدویــن  را  قــانــونــی  ــادی  ــ ع
و شورای  اختافات میان مجلس شورای اسامی 
مجمع  توسط   1387 سال  در  نهایت  در  نگهبان، 

تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
تــرتــیــب نــقــش دولـــت پــس از تحقق  ــه ایـــن  ب
مستقیم  مــالــکــیــت  و  مــدیــریــت  از  ســیــاســت هــا 
حمایت  سیاست گذاری،  به  اقتصادی  بنگاه های 
گفت  باید  رابطه  این  و نظارت مبدل می شود. در 
کارایی  گذاری این بنگاه ها تنها افزایش  دولت با وا
را  خصوصی  و  تعاونی  بخش های  تقویت  و  آن هــا 
اعمال  که  نیست  معنا  آن  به  ایــن  و  دارد  منظور 

کمیت دولت بر آن ها از بین رود. حا

معضالت اجرای سیاست های کلی اصل 44
در ایـــن مــرحــلــه چــالــش هــای احــصــا شـــده با 
که از عناوین سیاست ها برداشت می شود،  ترتیبی 
کــه بــه ترتیب  ــن صـــورت  ــد. بــه ای ــه خــواهــد ش ارائـ
غیردولتی  بخش های  توسعه  حــوزه  چالش های 
بخش  بخش ها(،  مصادیق  در  بازنگری  طریق  )از 
کمیت و پرهیز  گذاری و در آخر اعمال حا تعاونی، وا

از انحصار خواهد آمد.

چالش های حوزه توسعه بخش های غیردولتی . 1
بــازنــگــری در مــصــادیــق هــر یــک از  )از طــریــق 

بخش ها(
یــکــی از اصــلــی تــریــن چــالــش هــای ایـــن حــوزه 
ج در مــاده  گـــروه هـــای مــنــدر تــغــیــیــرات پــی درپــی 
قــانــون گــذار در  آنــکــه  ــت. توضیح  ــراس اج قــانــون   ۲
راستای بازنگری در مصادیق هر یک از بخش های 
تقسیم  گروه  سه  به  را  بنگاه ها  اقتصادی،  سه گانه 

مصادیق  تعیین  ــاده،  مـ همین  در  و  ــت  اس کـــرده 
هیئت  توسط  که  آیین نامه ای  به  را  بنگاه ها  این 
هیئت  ــت.  اس داده  احــالــه  مــی شــود  تهیه  ــران  وزیـ
وزیران در این راستا آیین نامه تشخیص، انطباق و 
طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی تهیه 
که در پیوست های سه گانه خود مصادیق هر  کرد 
اینجاست  تعیین می کرد. مشکل  را  گروه ها  از  یک 
گذشت زمان هیئت وزیران با استفاده از این  که با 
گروه  گروهی به  صاحیت بنگاه های اقتصادی را از 
گذاری  گاه از وا دیگر منتقل می کند و از این طریق۲ 

بنگاه ها به بخش های دیگر جلوگیری می کند.
نتیجه ای  چنین  موجب  که  عواملی  جمله  از 

کرد:3 می شود می توان به موارد زیر اشاره 
بنگاه ها 	  ایــن  گـــذاری  وا دولتی:  مقامات  فشار 

کاهش صاحیت ها و اختیارات  در حقیقت به 
این رو مقامات  از  و  مقامات دولتی می انجامد 
کـــار می گیرند  ــه  ب را  تــمــام هــم خـــود  ــده  ــادش ی
کاهشی  ــد  بــا اعــمــال فشار از ادامـــه ایــن رون تــا 

کنند. جلوگیری 
که 	  مشابه  گـــذاری هـــای  وا نــامــوفــق  تجربیات 

مقامات را بر آن می دارد تا بنگاه های مشابه را 
از این سرنوشت نجات دهند.

نــامــنــاســب مـــالـــی، ســاخــتــاری و ... 	  شـــرایـــط 
که موجب می شود هیئت وزیران برای  بنگاه ها 
گذاری آن ها، بنگاه های یادشده  جلوگیری از وا

کنند. گروه دیگری منتقل  را به 
توسعه یافته 	  کمتر  مناطق  در  بنگاه ها  برخی 

کمتری برای دولت داشته و بیشتر با  سودآوری 
هدف ارائه خدمات در جهت محرومیت زدایی 
صــورت  در  اســـت  بــدیــهــی  مــی کــنــنــد.  فعالیت 
سودمحور،  نگاه  غلبه  و  بنگاه ها  این  گذاری  وا
ــده  ــ نــگــاه مـــحـــرومـــیـــت زدایـــی بـــه حــاشــیــه ران

می شود.
انجام 	  ــوان  ت خصوصی  بخش  نیز  مـــواردی  در 

فعالیت های بنگاه خاصی را ندارند.
)عامل  بحث  ایــن  در  مثبت  عوامل  وجــود  با 
به  دستگاه ها  ســوء اســتــفــاده  زمینه  الـــخ(،  و  دوم 

که در عامل اول آمد، باقی است. شرحی 

گروه اول بودند به  که پیشتر در  بنگاه هایی  انتقال    -۲
گروه های دوم و سوم.

گزارش بررسی  کشور )1397(.  کلی  3-  سازمان بازرسی 
اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون  اجرای  نحوه 
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کمتر  مــنــاطــق  در  بــنــگــاه هــا  بــرخــی    
بــرای  کمتری  ســــودآوری  توسعه یافته 
ارائـــه  هـــدف  بــا  بیشتر  و  داشــتــه  ــــت  دول
خــدمــات در جــهــت مــحــرومــیــت زدایــی 
ــی اســــت در  ــه ــدی ــد. ب ــن ــن ــی ک فــعــالــیــت م
صورت واگذاری این بنگاه ها و غلبه نگاه 
به  محرومیت زدایی  نگاه  ســودمــحــور، 

حاشیه رانده می شود.  


