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گرچه پیش از دولت سیزدهم نیز اقداماتی به منظور مولدسازی دارایی های  ا
کد صورت گرفته بود، اما آثار و نتایج آن در بخش اقتصادی کشور آشکار نشده  را
گذشته  کشور در سال های  کد  که از حجم دارایی های را بود. ارقام و اعدادی 
کارشناسان اقتصادی همراه بود. از نگاه   منتشر می شد با تعجب بسیاری از 
گر در طول  این سال ها در مسیر توسعه و رشد کشور  کارشناسان، چنین ثروتی ا

قرار می گرفت، امروز با چالش ها و مشکالت اقتصادی کمتری روبه رو بودیم. 

گری آغاز فرآیند کیمیا
پروژه  سیزدهم،  دولت  کارآمدن  روی  با  همزمان  و  زمان  گذشت  با  اما 
گرچه  مولدسازی دارایی های نهادهای دولتی به شکلی جدی تر کلید خورد؛ ا
کیمیای گری در سرمایه های دولت به  که به تعبیر اقتصاددانان  آغاز پروژه  ای 

شمار می آمد، با چالش هایی نیز روبه رو بود. 
این  اجرای  اولین چالش دولت سیزدهم در  نبود اطالعات  به طور مثال، 
کار  گام نخست احصا و شناسایی دارایی ها در دستور  پروژه بود. بنابراین در 
قرار گرفت و در گام دوم دولت اقدام به اجرای سیاست مولدسازی دارایی های 

شناسایی شده کرد. اقدامی که این روزها با ابهاماتی مواجه شده است. 

محرمانه نیست!
این  رفع  هدف  با  خصوصی سازی،  سازمان  رئیس  قربان زاده،  حسین 
دارایی های  مولدسازی  مصوبه  تأیید  و  تصویب  فرآیند  تشریح  به  ابهامات 
دولت پرداخت. او با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر محرمانه بودن مصوبه، از 
کید کرد که این مصوبه در سایت سازمان  انتشار آن در هفته گذشته خبر داد و تأ
خصوصی سازی نیز منتشر شده است. قربان زاده همچنین این مصوبه را فصل 
کد و منجمد دولتی عنوان کرد و با رد مطالبی  جدیدی از خارج کردن اموال را

گفت همه امورات مولدسازی از  از قبیل غیرشفاف بودن فرآیند مولدسازی، 
دارایی ها،  ارزش افزایی  مازاد،  دارایی  تشخیص  دارایی ها،  شناسایی  مرحله 
گذاری و مولدسازی آنها به صورت شفاف زیر ذره بین  قیمت گذاری و روش وا

رسانه ها و مردم خواهد بود.
گره  گشایی  از  رئیس سازمان خصوصی سازی همچنین به بیان مصادیقی 
گذاری و مولدسازی دارایی ها اشاره کرد. قربان زاده معتقد است که این مصوبه  وا
گره گشایی از قفل دارایی های دولت است برای حکمرانی بر پایه دارایی ها. او در 
این باره گفت که  دولت ثروتمند ما نمی داند چه دارایی هایی دارد و این ثروت 

عظیم باید به نحو شایسته مولد شود.

پایان ایستایی سرمایه؛ دستاورد پروژه
کید دارد. محمدرضا  عالوه بر دولت، مجلس یازدهم نیز بر اجرای این پروژه تا
طرح  موافقان  از  که  مجلس،  اقتصادی  کمیسیون  رئیس  پورابراهیمی، 
از  کوچکی  گر بخش  »ا گفت:  این باره  کد است، در  را مولدسازی دارایی های 
میزان دارایی های شناسایی شده دولت مولدسازی شود، بخش قابل توجهی 
از ناترازی بودجه حل می شود. طبیعتا نیازمند ارتقای تصمیمات مرتبط با این 
حوزه هستیم و باید در این بخش کار جدی کنیم.« از نگاه پورابراهیمی، پایان 
گر به ثمر بنشیند،  ایستایی سرمایه، یکی از دستاوردهای این پروژه است که ا

تولید ناخالص داخلی از این محل رشد خواهد کرد.
محمدرضا پورابراهیمی در ارزیابی عملکرد دولت سیزدهم نیز گفت: »درباره 
کشور رخ داده و به نظر  فرآیند مولدسازی دارایی های دولت اتفاق مهمی در 
دولت  دارایی های  مولدسازی  است.  نشده  رسانه ای  هم  کنون  تا می رسد 
صرفا به مفهوم فروش اموال دولت نیست، البته فروش هم یکی از مصادیق 
گذاری،  وا اجاره دهی،  مشارکت،  موضوع  حال  این  با  است.  موضوع  این 

آمار و ارقام  نجومی اموال راکد در نهادها و سازمان های دولتی حکایت می کرد؛  از    ]  شهروند[  برآیندهای غیررسمی که در سال های گذشته منتشر می شد، 
به طوری که در برخی از این گزارش ها، ارزش این اموال بیش از 11 برابر کل نقدینگی کشور عنوان می شد. این حجم  از ثروت خفته به اذعان کارشناسان و دلسوزان، 
ظرفیتی عظیم برای توسعه و رشد کشور به شمار می رفت که سال های متمادی مغفول مانده بود؛ مساله ای که مقام معظم رهبری نیز بارها بر آن تاکید داشته اند. 
در  متعددی  گام های  گذشته  یک سال  در  و  ورزید  جدی  اهتمام  راکد  دارایی های  مولدسازی  لزوم  به  نسبت  خود  کار  آغاز  از  سیزدهم  دولت  منظور  همین  به 
مسیر آن برداشت. دولت سیزدهم در گام اول، احصا و شناسایی دارایی ها را در دستور کار خود قرار داد و در گام دوم با اجرای سیاست مولدسازی دارایی های 

شناسایی شده، سعی کرد با بهره گیری از این منابع کمبود های مالی و نیازهای سرمایه گذاری کشور را رفع کند.

طرحمولدسازیداراییهایراکدچههدفیرادنبالمیکند؟ »شهروند«گزارشمیدهد؛دولتدر

ثروت خفته در خدمت توسعه
پاسخرئیسســازمانخصوصیســازیبهابهاماتمصوبهمولدسازیداراییهایدولت

ج در آن فصــل نوینــی از تحــرک و تحــول را  ایــن مصوبــه و اختیــارات منــدر
در اقتصــاد ایــران رقــم زد و بســیاری از دارایی هــای منجمــد و حبس شــده 
ج خواهــد کــرد. چــرا بایــد بانک هــای دولتــی  دولــت را از رکــود و حبــس خــار
کــه تــوان تســهیات دهی ندارنــد، امــاک رفاهــی و تفریحــی در بهتریــن نقــاط 
تهــران و ســواحل شــمالی و جنوبــی داشــته باشــند، همچنیــن بســیاری از 

ادارات و وزارتخانه هــا؟ اینهــا بایــد بــه مــردم واگــذار شــود.
کشــور  ایــن  در  را  اشــتغال  می توانــد  کــه  نیمه تمــام  پروژه هــای  بایــد  چــرا 
افزایــش دهــد و موجــب شــتاب رشــد اقتصــادی شــود، بــه علــت عــدم تأمیــن 
مالــی مدت هــا متوقــف بمانــد، در حالــی کــه از طریــق امــاک مــازاد دولــت 

می توانــد تأمیــن مالــی شــود و رونــق بگیــرد.
ولــی  بزننــد،  پــا  و  دســت  انباشــته  زیــان  در  دولتــی  شــرکت های  بایــد  چــرا 
آنهــا درســت  از  همزمــان هکتارهــا زمیــن مــازاد داشــته باشــند و نتواننــد 
راحتــی  بــه  امــاک شــرکت ها  بــا مولدســازی  کــه  کننــد، در حالــی  اســتفاده 
می تــوان آنهــا را نجــات داد. چــرا بایــد یــک ســازمان دولتــی به صــورت پراکنــده 
چندیــن ســاختمان در شــمال و مرکــز تهــران داشــته باشــد، در حالــی کــه 

تجمیعــی در یــک ســاختمان مرکــزی متمرکــز و از منافــع می توانــد بــه صــورت 
تجمیــع بهره منــد شــود.

ــای  ــل دارایی ه ــایی از قف ــه گره گش ــن مصوب ای
پایــه  بــر  حکمرانــی  بــرای  اســت  دولــت 
دارایی هــا. خوشــبختانه ایــن گــره بــا تصویــب 
شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی و بــا تأییــد 
معظــم  مقــام  طــرف  از  دادن  نشــان  راه  و 

شــد. بــاز  رهبــری 

حسینقربانزاده،رئیسسازمانخصوصیسازی،پاسخمیدهد

چه گرهی باز خواهد شد؟

جلســه  مصوبــه  از  پــس  دولــت  دارایی هــای  مولدســازی  عالــی  هیــات 
بــا تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری و  شــورای عالــی هماهنگــی اقتصــادی و 
رئیس جمهــوری بــرای ارتقــای بهــره وری اقتصــادی و اصــاح ســاختار بودجــه 
کشــور تشــکیل شــده اســت. بــه همیــن منظــور ســومین جلســه هیــات عالــی 
مولدســازی دارایی هــای دولــت در روزهــای گذشــته  بــه ریاســت معــاون اول 
رئیس جمهــوری برگــزار شــد و بــا تصویــب ایــن هیــات، ۹۹۰ ملــک و دارایــی 

راکــد دولــت در مســیر مولدســازی قــرار گرفــت.

دایره شمول این مصوبه چه مواردی است؟
دولتــی،  دســتگاه های  مــازاد  غیرمنقــول  دارایی هــای  همــه  مصوبــه  ایــن 
شــرکت های دولتــی و بانک هــای دولتــی و پروژه هــای نیمه تمــام را شــامل 
می شــود. منظــور از مــازاد یعنــی اموالــی کــه یــا خــود دســتگاه اجرایــی آن را 
بــا معیارهایــی  کارشناســی  بررســی  بــا  یــا دبیرخانــه  مــازاد تشــخیص دهــد 
دســتگاه  ذاتــی  وظایــف  راســتای  در  بــودن،  بااســتفاده  و  راکــد  همچــون 
و  منطقــه  اقتصــادی  ارزش  دلیــل  بــه  تناســب  عــدم  استفاده نشــدن، 
موقعیــت جغرافیایــی، دارایی هایــی بــا کاربــری تجــاری، مســکونی، اقامتــی 
و تفریحــی و... مــازاد بــودن آن را تشــخیص دهــد و در کارگروهــی مرکــب از 
در  نهایــی  تصمیم گیــری  بــرای  ســپس  و  بررســی  را  آن  دســتگاه  نماینــده 

ح کنــد. جلســه هیــات عالــی مطــر

در مسیر ارتقای بهره وری اقتصادی
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سرمایه گذاری و تبدیل به اوراق بهادار کردن از جمله اقسام مولدسازی است که 
دولت باید این موارد را در دستور کار خود قرار دهد تا از دارایی غیر مولد دارایی 

مولد ایجاد کند.«
از نگاه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این موضوع می تواند نجات دهنده 

کسری بودجه باشد و انقالبی در مولدسازی دارایی های دولت به وجود آورد.

ح دستاوردهای یک طر
کاهش   دولت،  دارایی های  بهینه  توزیع  سرمایه،  ایستایی  پایان  بر  عالوه 
وابستگی دولت به نفت و تقویت انضباط مالی پایدار در ساختارهای دولتی از 
دیگر نتایجی است که کارشناسان درباره این پروژه به آنها اشاره دارند. نتایجی 

که در نهایت سبب می شود دولت چابک تر و اقتصاد کشور  پویاتر شود.
گذاری مدیریت  توجه به منافع اجتماعی در مولدسازی و حفظ مالکیت و وا
به بخش خصوصی برای انتفاع همه جامعه، رفع مخالفت ها و تبدیل دارایی ها 
این  است.  طرح  این  اجرای  در  اهمیت  حائز  موضوعات  دیگر  از  احسن  به 
طرح که با سه هدف افزایش ثروت ملی، اصالح ساختار بودجه و کمک به رشد 
اقتصادی و افزایش بهره  وری اجرایی شده است، می تواند در سال آتی به یکی از 
منابع مالی دولت تبدیل شود؛ مساله ای که در بودجه 1402 نیز مورد توجه قرار 

گرفته است.
ک و اراضی  گفتنی است تأمین مالی پروژه های نیمه تمام عمرانی از طریق امال
کن رفاهی، تفریحی، اقامتی و گردشگری به  گذاری مالکیت اما مازاد دولت، وا
صورت عرضه عمومی به مردم، بهینه سازی فضاهای اداری از طریق معاوضه 
و  شرکت ها  احیای  جغرافیایی،  موقعیت  تغییر  و  اداری  ساختمان های 
بنگاه های زیانده با دارایی های ثابت و نهضت عمومی شناسایی دارایی های 
مازاد دولت توسط مردم از جمله مزایا، اهداف و طرح های اولویت داری است 

که با اجرای مولدسازی دارایی های دولت امکان تحقق پیدا می کند.


