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 مقدمه. 1

هنجارهای  شود وکشورها محسوب می سیاسی و حقوقیثبات  ترین قانون و پایهبنیادینقانون اساسی هر کشوری 
در ج.ا. ایران هم قانون اساسی باالترین سند رسمی کشور  .سیاسی را در خود جای داده استهر جامعه حقوقی برتر و اساسی 

شود که در آن در مورد نحوه اداره کشور و تنظیم قواعد و بروکراسی حاکم بر کشور، اصولی را مدنظر قرار داده است. محسوب می

 .تعیین کرده استقوه قضائیه  و قوه مجریه، قوه مقننه: گانهقوای سهایران را  قوای حاکم در( قانون اساسی، 57اصل )در 
( است 142لغایت  113از اصل اصل ) 29اصل است. فصل نهم قانون اساسی که شامل  177قانون اساسی ایران دارای 

ین صد و سیزدهم این قانون در مورد جایگاه ریاست جمهوری در بدر اصل یک .مربوط است جمهوراختیارات و وظایف رئیسبه 
 گونه آمده است:دیگر اینقوای 

 

 مجریه قوه و ریاست اساسی قانون اجرای و مسئولیت کشور است رسمی مقام ترینجمهور عالیرئیس رهبری از مقام پس"
 ".دارد شود، بر عهدهمربوط می رهبری به مستقیماً که را جز در اموری

 

، مقررات، كاماحانین، درست قو اجرایای است و در ، این قوه دارای اهمیت ویژهقوه مجریهبا چنین توصیف و تعیین جایگاهی از 
تی است. لذا قوه ش بااهمیدارای نق اکم بر جامعهو مناسبات حها و در تعیین مناسب روابط نامهها و آئینها، بخشنامهدستورالعمل
-ز ایجاد بروکراسیا پرهیز اد همواره به دنبال این باشد تا بیچنین مناسباتی باگر در تنظیم اینو تسهیل راهگشاعنوان مجریه به

ود و فضا برای ه انجام شها بدون هرگونه هزینه مبادلرا فراهم کند تا امورات و فعالیت یهای پیچیده و دست و پاگیر، شرایط
 فعالیت بخش خصوصی تسهیل شود.

 

وضعیت اقتصادی ایران مناسب نبوده و جایگاه ایران ازلحاظ شده است که دولت سیزدهم ج. ا. ایران در شرایطی تشكیل 
در حوزه  الت ایرانخصوص در منطقه خاورمیانه نامناسب است. به عبارتی تعامپذیری در جهان و بههای رقابتبرخی از شاخص

ت؛ نرخ د شده اسدوه چند کشور خاص محالمللی بهای دیگر بیناقتصادی در اثر عوامل متعدد نظیر تحریم و برخی محدودیت
س قانون اساسی جمهور بر اساستورم دورقمی و نرخ بیكاری در کشور باال است. در چنین شرایطی با توجه به اختیاراتی که رئی

 های اقتصادی بهبود پیدا کند.دارد، بخش خصوصی انتظار دارد شرایط برای انجام فعالیت
قتصاد بوط به اتخب مروضعیت اقتصاد ایران در برخی متغیرهای من در این گزارش تالش شده است، در دو بخش تصویری از
 کالن و سپس انتظارات اتحادیه از دولت سیزدهم ارائه گردد.

 

ران برای دریافت روشیمی ایهای نفت، گاز و پتدر پایان الزم است این نكته را یادآوری کنیم که اتحادیه صادرکنندگان فرآورده
صورت نجام داده است تا بهبا ایشان ا 03/06/1400در تاریخ  37141/1400ای را با شماره تبهنظرات اعضاء زیرمجموعه مكا

نظرات و  ین رابطهاد. در مكتوب انتظارات خود را از مقام ریاست جمهوری اسالمی ایران به دبیرخانه اتحادیه ارسال کنن
 شده است. د، در تدوین این گزارش اعمالانبه درخواست اتحادیه پاسخ داده های آن دسته از اعضاء کهدیدگاه

 
 
 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D9%82%D9%86%D9%86%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 های منتخبوضعیت اقتصاد ایران در برخی شاخص. 2

در  ن اقتصادیهای کالخورشیدی برای اقتصاد ایران وضعیت خوبی را رقم نزده است. در این دهه برخی از متغیر 90دهه 
 شود.اشاره می وضعیت بسیار نامناسبی قرار گرفتند که در این قسمت به برخی از آنها

 

 

 90های منتخب کالن اقتصادی در دهه وضعیت برخی شاخص

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 شرح

 7/3 5/12 -6/1 2/3 -3/0 -7/7 1/3 رشد توليد ناخالص داخلي

 4/3 -1/5 -3/7 5/2 2/3 -3/17 6/4 نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص

 -4/8 5/94 40 1/44 -2/7 -2/32 - نرخ رشد خالص صادرات كاالها و خدمات

 6/1 6/10 -6/3 1/2 -8/2 -3/9 8/0 وري كل عوامل توليدنرخ رشد بهره

 1/12 4/12 11 6/10 4/10 1/12 3/12 نرخ بيكاري

 791 616 668 -42 718 118 -147 هزارنفر(اشتغال )خالص ايجاد 

آموخته نرخ بيكاري نيروي كار دانش

 آموزش عالي
4/19 9/20 9/18 5/18 5/18 20 4/19 

 1/22 2/23 30 3/22 8/38 30 4/19 نرخ رشد نقدينگي

 754928 -612143 -489993 -409498 -445549 -312618 -422606 ريال( ميلياردبودجه )تراز عملياتي 

 (1384-1397ن اقتصادی )وبودجه. گزیده آمار و اطالعات کالمأخذ: سازمان برنامه
 

 

 

 

 

 

 

به منظور ارزیابی برای عملكرد اقتصادی کشورها ها بهترین شاخصترین و مهممتغیر تولید ناخالص داخلی واقعی ازجمله اصلی
ها و یسمارکرد مكانکننده روند تغییرات مربوط به چگونگی کیانبعنوان پیشران حرکت اقتصادها و رود و از آن بهشمار می

سیار زیادی بنوسانات  طوری که در جدول باال آمده است، این متغیر در دهه اخیر دچارهمان شود.سازوکارهای اقتصادی یاد می
 اند متأثر از مجموعه عوامل درونزا و برونزا باشد.توشده است و این نوسانات می

روس کرونا شیوع وی حریم وتدلیل عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی در شرایط اقتصادی ایران طی دهه اخیر در قیمت نفت، 
بوده که این  29/0به میزان  90تولید ناخالص داخلی ایران در دهه  ریشه دارد. مطابق برآوردهای اعالم شده، متوسط نرخ رشد

ز متوسط نرخ ازان اندک های جدی این میمیزان از رشد، زنگ خطر بسیار جدی برای کشور را به صدا درآورده است. یكی از پیام
آور یامهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است و پهای کشور در حوزهرشد طی یک دهه، بهم خوردن خیلی از تعادل

لیل اهمیت این د رت گیرد.ریزی مناسب صورفت از این وضعیت، برنامهعیت کشور است. لذا باید برای برونآینده نامناسبی از وض
، یا ایجاد درآمد باکیفیت وایدار موضوع این است که با چنین رشد نامناسب و ناپایداری، ایجاد و یا دستیابی به رشد اقتصادی پ

جایگاه اول را در بین  1404ر افق حالی اتفاق افتاده که قرار بوده است، کشور دپذیر نیست و این وضعیت در سرانه مناسب امكان
ا برخی از بایسه آن یر و مقدر نمودار زیر وضعیت نرخ رشد اقتصادی ایران در بیش از یک دهه اخ کشورهای منطقه حائز شود.

 کشورهای منتخب ارائه شده است.
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 میالدی 2021لغایت  2004های متوسط نرخ رشد کشورهای منتخب در سال

 مأخذ:
 کل کشور 1400های اجرایی بودجه سال های سالیانه دستگاهمبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برنامه وبودجه کشور،سازمان برنامه

 

گذاری عیت سرمایهرود. وضیمه شمار عامل و متغیر بسیار مهم در تابع تولید و عامل انتقال فناوری به فرآیند تولید ب گذاریسرمایه
معنای  رده است.کی را طی گذاری، روند منفسرمایهبر اساس آنچه در جدول فوق آمده است، در کشور نامناسب است. نرخ رشد 

یه ثابت و شدن سرمانایگزین گذاری در کشور قادر نبوده هزینه استهالک را پوشش بدهد و با جاین وضعیت این است که سرمایه
 ست.های آتی قطعی اهای رشد اقتصادی و عدم پشتیبانی از رشد در سالها و پتانسیلکاهش موجودی سرمایه، ظرفیت

ز میان اد ایران، ست. در اقتصااگذاری در کشور منفی بوده ای است که نرخ رشد واقعی سالیانه سرمایهتنها دهه 90درواقع دهه 
وری در هم بهرهنقش و س دارد و گذاری بیشترین نقش رامنابع و عوامل مختلف برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی، متغیر سرمایه

 نكهیاه به . با توجری داردها فاصله بسیار چشمگیکمرنگ است و عملكرد این متغیر از اهداف برنامه دستیابی به رشد بسیار
گذاری سرمایه نرخ رشد نفی شدنمرود، لذا گذاری به شمار میبرخورداری از محیط امن از ابزارها و بسترهای مناسب برای سرمایه

ری در گذارمایهسست که میزان ی نامناسب اقدربهگذاری در کشور سرمایهتوان به نبود چنین فضایی نسبت داد. وضعیت را می
 برآورد شده است. 1381برابر با میزان تشكیل سرمایه در سال  1398سال 
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 1398لغایت  1390های ص و ارزش استهالك در سالمقایسه تشکیل سرمایه ثابت ناخال              

 مأخذ:

 کل کشور 1400های اجرایی بودجه سال های سالیانه دستگاهنامهوبودجه کشور، مبانی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و برسازمان برنامه
 
 

ودن این تراز به بید. منفی آمی دست بهجاری( ای )اعتبارات هزینهالتفاوت درآمدهای منابع عمومی دولت و تراز عملیاتی بودجه مابه
کسری ناچار  بران اینبرای ج های جاری بودجه را تأمین کند واین معنا است که دولت نتوانسته است، از محل درآمدها، هزینه

. شور به دنبال داردکاقتصاد  منفی در تبعات ای و مالی خود را واگذار کند و استفاده از هرکدام از آنها نیزی سرمایههاییدارااست 
ی به عواید اهای بعد از انقالب این بوده است که از وابستگی اعتبارات هزینههای اصلی کشور در سالدرواقع یكی از سیاست

دف دچار مشكل هبه این  ستیابیدحاصل از نفت و گاز به صفر برساند. افزایش کسری مربوط به تراز عملیاتی به این معنا است که 
ی وابسته ای سرمایههاییداراگونه نتیجه گرفت که بودجه کشور همچنان به نفت و واگذاری توان اینشود. در چنین وضعیتی می

 رد.شود که جای بازنگری جدی دامحسوب می 90ریزی کشور در دهه تأمل شكل بودجهیكی از نكات بسیار قابلاست و این
 

 های اقتصاد ایران به شرح ذیل است:ویژگی و شرایط برخی از

 مند مد نفت بهرهیم از درآطور مستقاقتصاد ایران وابستگی شدید به منابع حاصل از فروش نفت دارد. عالوه بر اینكه دولت به
ها نظیر درآمدهای گمرکی و مالیات بر واردات کاالها از منابع نفتی صورت غیرمستقیم نیز از طریق انواع مالیاتشود، بهمی
س بر اسا دتا  عمگسترده است،  نمانیسرزمهای تجاری و خدماتی که در پهنه از فعالیتشود. حتی بسیاری مند میبهره

 اند. گرفتهشكلوابستگی به درآمدهای نفتی 

 ها های عمومی کشور حاکی از آن است که این شرکتترین داراییعنوان یكی از مهمهای دولتی بهبررسی وضعیت شرکت
ده بودن، عدم نظارت و کنترل با مسائلی نظیر زیان دهند،کشور را به خود اختصاص میعلیرغم اینكه بیش از دو سوم بودجه 
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کننده آنها، پایین های هدایتهای آنها، عدم شفافیت و عدم یكپارچگی در دستگاهگذاریبر منابع و مصارف و نیز سرمایه
 .هستندها، ناکارآمدی مدیریت و... مواجه بودن بازده دارایی در این شرکت

  که درآمدهای نفتی محدود ن. اکنوه استبرداری از درآمدهای نفتی این ناکارآمدی مخفی مانده و کمتر آزاردهنده بودبا بهره
  عیان گردیده است. ی مترتب آنهاناکارآمدی ،اندو به حداقل رسیده

 قتصادی اکننده روابط و مناسبات قتصاد و دولت تنظیمآفرین اصلی اجای آنكه بخش خصوصی نقشبه اقتصادیِ ما در نظام
مک به کفقط نقش  ار بایدکه برای جبران شكست ایجادشده در باز باشد، دولت خود بازیگر اصلی اقتصاد شده است. دولت

 کننده اصلی درآمدها تبدیل گشته است.وکار را ایفا نماید، خود به توزیعگسترش بازار و کسب

   ی، آمدهای نفتشود، با بروز تحوالتی در شرایط بهای نفت و درخارجی حاصل میاز منبع دولت ازآنجاکه درآمد عمده
شدن رخ ند ضدصنعتییمت نفت در اثر بیماری هلندی فرایبا افزایش ق ؛دهدثباتی اقتصادی رخ میکسری بودجه دولت و بی

یافته و نعتی کاهشگذاری صمشارکت بخش خصوصی در سرمایه ؛یابدگذاری بخش خصوصی کاهش میسرمایه ؛دهدمی
 شود.درنهایت رقابت اقتصادی تضعیف می

 های حكومتی به بخش جابجایی قدرت از بروکراسی»و « ارتقای کارایی اقتصادی»وری، منظور افزایش کارایی و بهرهبه
 قعی،سازی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی وادر اغلب مطالعات و تجربیات سایر کشورها، خصوصی« خصوصی

گری های تصدییتسازی و واگذاری فعالدر ایران نیز سیاست خصوصیعنوان راهكار و سیاست بهینه قلمداد شده است. به
؛ اما به دلیل قانون اساسی در دستور کار قرارگرفته است 44های کلی اصل و با ابالغ سیاست 84به بخش غیردولتی، از سال 

 موفقیت الزم دست نیافته است.سازی به عدم توانمندی بخش خصوصی، این خصوصی

 ری یرنفتی امغدرات در شرایط کنونی اقتصاد که نفت کشور مورد تحریم قرارگرفته است، رونق تولید و تكیه به صا
و  ت، کاالهامحصوال های موفقیت و پیشرفت کشورها افزایش توان صادراتیبنابراین یكی از شاخص؛ گریزناپذیر است

ای حضور و گذاری پایدار برریزی و سیاستلیكن صادرات نیازمند برنامهای است. انی و منطقهخدمات آنها به بازارهای جه
 مشارکت بخش خصوصی واقعی است.

 اقعی از ودن، حمایت شه اجرایی شدن استراتژی صنعتی لیكن الزم ؛شدن به قطب صنعتی را داردکشور ایران پتانسیل تبدیل
داد، ز استعدولت است. بخش خصوصی مملو ا عتماد بین بخش خصوصی وبخش خصوصی واقعی و ایجاد اطمینان و ا

 زفارغ ادولت ) رشد، ظرفیت و توانایی مدیریتی است و باید رشد کند ولی باید توجه داشته باشیم که بسترساز این
 است و باید این بستر فراهم شود. گری(تصدی

 اقتصاد  های حال حاضرید و تحمیل شده است؛ یكی از ویژگمسائل و مشكالتی که در اثر تحریم به فعاالن اقتصادی وار
در  های گزافی راهایران است که زمینه آن از سوی کشورهای غربی از بخش نفت و پتروشیمی شروع شده است و هزین

 حوزه مبادالت تجاری به این صنعت و فعاالن آن تحمیل کرده است.
 

 سازی ناقصعوارض و تبعات ناشی از خصوصی. 3

تصویب شده است. قرار بود، با اجرای این قانون، فضای  08/11/1386قانون اساسی در  44های کلی اصل قانون اجرای سیاست
مطابق گزارشی که در  اما؛ ایجاد شودآفرینی بیشتر بخش خصوصی های اقتصادی با حضور و نقشفعالیت جدیدی در عرصه
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درستی اجرا نشده است که جزئیات این عدم در صحن مجلس شورای اسالمی قرائت شد، این قانون در عمل به 03/02/1399

 1اجرا به شرح ذیل است:
 های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نیز تعلل و استنکاف برخیعدم اجرای کامل و هماهنگ سیاست... "

ها را متذکر گردیده و روح کلی های اجرایی باعث شد مقام معظم رهبری در چند نوبت ضرورت تحقق این سیاستدستگاه

ایجاد زمینه حضور حقیقی »و « گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادیکاهش تصدی»ها را در دو عبارت حاکم بر سیاست

 "...تعریف کنند« بخش خصوصی در اقتصاد کشور

 
 

 (44های اصل )های فراروی اجرای سیاستاهم مشکالت و چالش. 4

  های مشمول قانون های وزارتخانه( و نیز گزارش1388بر اساس آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی )مورخ مهرماه
های نامهینتقدیر است، حول محور واگذاری و نیز تدوین آیترین تالش دولت که در جای خود قابل(، عمده44اصل )

صل های اجرایی اسیاست ی مربوط به اجرایهابخشموردنیاز و تشكیل ساختارهای مربوطه، متمرکز گردیده و در بقیه 
انع وکار و رفع مو( خصوصا  در موضوعات مقررات زدایی، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب44)

 توجهی صورت نپذیرفته است.ن( اقدامات قابلقانو 91و  28و  7گذاری و تولید )تكالیف مواد سرمایه

 گرفته ها، کمتر انجامصورت واگذاری سهام و مالكیت بوده و واگذاری مدیریتشده، عمدتا  بههای انجامدر خصوص واگذاری
های شرکتهای بزرگ گروه دو )نظیر خودروسازی( و برخی بنگاههای نظیر شرکتیک )هایی از گروه تا جایی که بنگاه

 فوالد و مس و آلومینیوم( هنوز تحت مدیریت دولت هستند.

 های جدی دولتی( شهرت یافته است، از چالشهای خصولتی )شبهظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور که امروزه به شرکت
 توجه هستند:. در این خصوص نكات ذیل قابل( است44های اصل )اجرای سیاست

 ( هزار میلیارد ر70حدود )صورت رد دیون به این مؤسسات صورت گرفته است.های سهام بهیال از واگذاری 

 ( هزار میلیارد ریال سهام خریداری180بخش زیادی از حدود )گذاری و شده توسط بخش خصوصی را مؤسسات سرمایه
شده که در هایی خریداریهای وابسته به مؤسسات مذکور خریداری کرده و بخش عمده دیگر آن توسط شرکتشرکت

 دولتی هستند و به نهادهای حكومتی وابستگی دارند و لذااند، ولی درواقع شبهقالب بخش خصوصی عمل کرده
 ها دارند.خریداران بخش خصوصی حقیقی کمترین سهم را از واگذاری

 نه کامال  پذیری مجلس و دیگر نهادهای نظارتی را پذیرا باشند و های مذکور نه دولتی هستند که نظارتشرکت 
 پذیری را رعایت کنند.شوند که قواعد رقابتخصوصی محسوب می

 سازی جهت سهامداران عدالت تنظیم و ای که سازمان خصوصینامهدر خصوص سهام عدالت، در شرایط کنونی و با وکالت
 حساب آورد.توان سهام عدالت را جزو بخش خصوصی و غیردولتی بهنماید، نمیاعمال می

                                                           
عملكرد نظارتي مجلس شوراي اسالمي در حوزه اجراي »در خصوص  اساسيقانون( 44) اصل اجراي بر نظارت و ملي توليد از حمايت ويژه كميسيون گزارش - 1

 «هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسيسياست
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 مورخ  ه4006ت/77961نامه شماره (، مصوبه هیئت دولت است )تصویب44های کلی اصل )ازجمله اقدامات مغایر باسیاست
اند نسبت به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای های وابسته موظف شدههای دولتی و شرکتدر آن، دستگاه ( که17/5/87

هرچند  رداد اقدام کنند.نعقاد قرا به ابا پیمانكاران را لغو نموده و خود مستقیما شرکتی اقدام نمایند و حتی قراردادهای منعقده 
های تتی در شرکزرا حواین مصوبه در هیئت تطبیق مصوبات مجلس ابطال شد، لكن هنوز این مصوبه با پیگیری برخی از 

 گردد.می اجراواگذارشده 

 و عدم هماهنگی  ( را با مشكالت جدی44های اصل )ای سیاستتكالیف قانونی انجام نشده دولت از مواردی است که اجر
 ترین آنها عبارتند از:مواجه ساخته است که برخی از مهم

های صورت کامل و هماهنگ و عدم انجام تكلیف قانونی در واگذاری شرکتهای ابالغی بهسیاست« الف»عدم اجرای بند 
 86( قانون بودجه سال 4) تبصره« الف»( بند 3( و )1ی بندهای جزء )گری در این گروه، عدم اجراگروه یک و تداوم تصدی

کل کشور و دیوان  ها طبق نظر سازمان بازرسیدر خصوص واگذاری 87( قانون بودجه سال 38( و )37و نیز بندهای )
 در آن سود اختپرد و عدالت هامس توزیع اجرایی نامهآیین( 6) ماده( 3) و( 2) هایتبصره رعایت محاسبات کشور، عدم

 لوایح تقدیم در خصوص( 44) لاص قانون( 91) ماده و( 28) ماده ،(8) ماده ،(7) ماده اجرای ، عدم87 و 86 ،85 هایسال
 به که هاییطرح واگذاری وکار و عدمکسب فضای ایجاد خصوصی، بخش توانمندسازی دولتی، امتیازات لغو مقررات زدایی،

 اند.شده تبدیل شرکت

 
 

 ها در وزارت نفتبندی موانع واگذاریجمع. 5

 های مادرتخصصی.عدم وجود ساختار مناسب و موظف در شرکت .1

 س.طوالنی بودن فرآیند واگذاری از زمان تصویب تا فروش سهام خصوصا  در روش واگذاری از طریق بور .2

 سازی.خصوصیها در سازمان مدت متناسب با تعداد شرکتریزی کوتاهعدم توجه به برنامه .3

 باشد.های تنظیمی که موجب تأخیر در انجام هر مرحله از فرآیند مینامهتفصیل و تعدد آیین .4

 های مالی خصوصا  در بازار سرمایه.وجود بحران .5

 های بزرگ.های شرکتگذاران بزرگ به بازار سرمایه برای خرید سهامعدم اعتماد سرمایه .6

دالت صاص سهام عمنظور رد دیون و یا اختند شرکت پاالیشی و پتروشیمی را بهدولت در موارد متعدد بخشی از سهام چ .7
رق در ها و ایجاد تفواگذار نموده که منجر به عدم تمایل بخش خصوصی برای خرید سهام بلوکی باقیمانده این شرکت

توان بجای می ها شده است. لذاگذاری در این شرکتها و همچنین موجب عدم امكان توسعه سرمایهمدیریت آن
گی مالكیت های فوق، سهام چند شرکت معدود را به سهام عدالت و رد دیون اختصاص داد و مانع چندپارواگذاری
 های مذکور گردید.شرکت

( مانند تسهیل 44های کلی اصل )گردد که سایر مفاد سیاستهای صورت پذیرفته در وزارت نفت، مشخص میبر اساس بررسی 
فته است. قرار نگر وکار و توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی نیز موردتوجه جدیگذاری، بهبود فضای کسبدر شرایط سرمایه

 ت به بسترسازی جهت حضور بخش غیردولتی اقدام نماید.گردد وزارت نفپیشنهاد می
قانون اساسی،  44های کلی اصل سازی و اجرای قانون سیاستیكی از موضوعات بسیار مهم در مقوله خصوصی

طوری که در گزارش مجلس شورای اسالمی اشاره شد، اجرای ناقص این قانون است و این نقص در پاسخگو نبودن همان
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این  دست است بسیار مشهود و جدی است. این ایراد بهدار و مسئول تأمین خوراک واحدهای پاییننهادهایی است که عمده
گردد که فصل نهم قانون که به تسهیل رقابت و منع انحصار تأکید دارد اجرا نشده است و این باعث شده است بخش برمی

دستی صنعت نفت قرار ندهد و این وضعیت باعث دستی و میانغیردولتیِ غیرپاسخگو خوراک الزم را در اختیار واحدهای پایین
ای واحدها از دست برود. برای رفع این مشكل نیاز مشكل مواجه شود و بعضا  بازارهای منطقهگونه واحدها با پذیری اینشد رقابت

 است رگوالتوری که مورد تأکید فصل نهم قانون است، دقیقا  اجرا شود.
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 پیشنهاد و راهکار  توضیحات تکمیلی عنوان مشکل
قانون و یا مقرره مربوط به 

 مشکل

مرجع حل مشکل )مجلس، هیأت 

 وزیران، وزارتخانه(

 ورود وزارت نفت در عرصه تجارت فرآورده
 

ت نفت( قانون وظایف و اختیارت وزار2ماده )اجرای دقیق   
 

 مجلس شورای اسالمی

یا کاهش سهم بازار ایران در از دست رفتن و 
ایهای نفتی بازارهای منطقهتجارت فرآورده   

( قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و 2ماده )اجرای 
های امور دیپلماسی اقتصادی و انرژی توسط وزارتخانه اتخاذ

 خارجه، نفت و صمت

 مجلس شورای اسالمی ( قانون برنامه ششم توسعه104ماده )

 از ناشی ارز نرخ تفاوت سود مالیاتی معافیت
صادرات از حاصل ارز تسعیر   

مالیاتی هایبررسی در رویه وحدت ایجاد و سازیشفاف  
 

سازمان  -یجمهور استیر یمعاون حقوق
 کشور یاتیامور مال

 نبود نهاد تنظیم مقررات
ساماندهی تأمین مواد اولیه )خوراک( موردنیاز 

تقویت و تولید منظور واحدهای تولیدی به
 صادرات

 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و (13ماده )اجرای 
های کلی اصل قانون اصالح قانون اجرای سیاست( 7ماده )

22/3/1397مصوب  قانون اساسی (44چهل و چهارم )  
 

 ورای رقابتش -ریاست جمهوری
 و وزارت نفت

مسائل و مشکالت مربوط به عرضه و تأمین 
موردنیاز واحدهاخوراک    

بندی و یا خرید متمرکز صورت سهمیهتهیه خوراک به
منظور ایجاد تعامل میان موردبررسی قرار گیرد. همچنین به

ها و واحدهای تولیدکننده پارافین یک فرمول پاالیشگاه
ها به مدت یک سال جهت واحد و مشترک توسط پاالیشگاه

تعریف گردد..  تضمین خوراک واحدهای تولیدکننده پارافین
ای ( به شیوه2الحاق )( قانون 1ماده )نامه عالوه براین آیین

اصالح شود که نماینده بخش خصوصی در کارگروه تعیین 
 قیمت خوراک با حق رأی حضور داشته باشد.

قانون الحاق برخی مواد به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 4/12/1393مصوب  (2)

 ورای رقابتش -ریاست جمهوری

نبود برنامه در صدور موافقت اصولی مربوط به 
های مرتبط با حوزه فعالیت اوپکسفعالیت شرکت   

نظارت بر نحوه صدور موافقت اصولی و یا بازنگری در 
  قوانین و مقررات مربوط به صدور مجوزها و موافقت اصولی

 ن ووزارت صمت، اتاق بازرگانی، صنایع، معاد
 اوپکسکشاورزی ایران، 
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 قانون و یا مقرره مربوط به مشکل پیشنهاد و راهکار  توضیحات تکمیلی عنوان مشکل
هیأت مرجع حل مشکل )مجلس، 

 وزیران، وزارتخانه(

 مشکالت انتقال ارز
موقع مطالبات ترین اصل خرید، واریز بهبدیهی

   فروشندگان قطعات یدکی است.
 گیریکل نهادهای تصمیم

 قوانین گمرکی
تغییرات قوانین در شرایط اقتصادی فعلی به بهبود 

نماید.شرایط کمکی نمی    
 گیریکل نهادهای تصمیم

 ثبت سفارش
 دهی کند است.سیستم در پاسخ این

قطع ارتباطی شبکه سراسری و عدم دسترسی به سامانه 
27عدم امکان ثبت سفارش کاالهای گروه   

  

دفتر  -اطق ویژهدبیرخانه من -وزارت صمت
 مقررات صادرات و واردات

المللیونقل بینمشکالت حمل  
های حمل سبب افزایش افزایش چندبرابری هزینه

گردد.قطعات یدکی، کاتالیست و ... میقیمت خرید     
 گیریکل نهادهای تصمیم

 انتقال تکنولوژی
های ضعیف در شرایط فعلی، انتقال تکنولوژی از شرکت

پذیرد که نهایتاً کیفیت پایین خارجی صورت می
 محصوالت تولیدی داخلی را به همراه دارد.

. 
 

 گیریکل نهادهای تصمیم

 مقررات بانکی

بانکی فعلی برای تسویه ارزی برای شرایط مقررات 
فعلی کشور که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، 

نشده و بسیار مشابه تسویه اعتبار اسنادی تهیه بینیپیش
 گردیده است.

  
 گیریکل نهادهای تصمیم

 تأمین خوراک باکیفیت مطلوب
دریافت حداکثری خوراک از پاالیشگاه پارسیان مطلوب 

باشداین شرکت می  
 

 فت،ل نالملمطابق با قرارداد منعقده با امور بین
 خوراک پارسیان به این شرکت تخصیص یابد.

 وزارتخانه

 تحریم اقتصادی و مالی
های جانبی ناشی از تحریم و الزم جهت دور زدن هزینه

ها منجر به کاهش چشمگیر سودآوری شرکت تحریم
 شده است.

 دولت-مجلس گذاری کالنسیاست 
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   OPEX.IR    MAIL@OPEX.IR 

داخلی جهت  LCبازگشایی اعتبار اسناد 
 دریافت خوراک از وزارت نفت

های باالی بازگشایی اعتبار اسنادیهزینه   
گذاری دولت و مجلس در خصوص سیاست

 تأمین خوراک واحدهای پاالیشی و پتروشیمی
 هابانک -دولت-مجلس

 مالیات بر صادرات
های متعلقه به جهت افزایش سودآوری کاهش مالیات

های بورسیشرکت  
 هابانک -دولت-مجلس سگذاری دولت و مجلسیاست 

برداری کارگروه صادراتنمونه  
صورت مداوم با پروسه زمانی و عدم کارگروه به

هماهنگ شدن اعضای کارگروه بعضاً منجر به تأخیر در 
های مالی کالنخروج حامل صادرات و تحمل خسارت  

شرکت و با توجه به یکسان بودن تولیدات 
برداری تغییر روند تولید و محصول نمونهعدم

صورت تصادفی انجام کارگروه حذف و یا به
 شود

 
 -اقتاد مبارزه با قاچس -رانیسازمان استاندارد ا

 گمرک

 صادرات زمینی
EPLدر صورت قطع بودن سامانه  انجام تشریفات  

های پذیر نیست و کامیونوجه امکانهیچصادراتی به
شوند.متوقف میصادراتی   

ارسال محموله صادراتی با توزیع و اخذ تعهد 
 از ذینفع

 گمرک 

 طوالنی شدن زمان ترخیص
نبود شبکه و پهنای باند مناسب اغلب موجب تأخیر در 

گردد که خود درروند کاهش تولید اخذ مجوز مصرف می
 تأثیر دارد.

های مناسب افزایش پهنای باند و زیرساخت
 اینترنت

 ه ویژهسازمان منطق -امور گمرکی -گمرک 

 طوالنی شدن زمان ترخیص
ها و ادارات منطقه ویژه فاصله مکانی زیاد بین سازمان

گردد.باعث اتالف زمان می  

تجمع واحدهای مختلف گمرک و ادارات 
 مربوطه در یک مکان

 ازمان منطقه ویژهس -مور گمرکیا -گمرک 

یهزینه صدور و یا تمدید کارت بازرگان   
تعیین سقف حداکثر پرداخت برای واحدهای 

 تولیدی
 تاق بازرگانی ایرانا -وزارت صمت 
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 قانون و یا مقرره مربوط به مشکل پیشنهاد و راهکار  عنوان مشکل
مرجع حل مشکل )مجلس، 

 هیأت وزیران، وزارتخانه(

های نفتی و نبود آوری فرآوردهنابسامانی در جمع
 متولی مشخص برای نظارت بر آن

-آوری روغناجرای طرح ملی ساماندهی و جمع

 های کارکرده در کشور

درات، ( اصالحیه دستورالعمل اصالح فرآیندهای صا34ماده ) 2تبصره 
 تراتزیت(عبور )واردات، 

وزارت بهداشت، سازمان 
اوپکس و سایر  زیست،محیط

 های مرتبطتشکل
مور ای در ت نفتها و مشتقاگازی و فرآوردهمعاوضه )سواپ( نفت خام، میعانات

 گمرکی

 یواحدها یبرا بدون برنامه  یمجوزهاصدور 
یبرداربهره یهاپروانه شیدوم روغن و پا هیتصف   

 شیدوم روغن و پا هیتصف یواحدها یبرا دیجد یمجوزها عدم صدور
 یبرداربهره یهاپروانه

 وزارت صمت

یه تصفیه اولپابازار انواع روغن میموضوع و تنظ  
 

رضه عقیمت لوبکات و نحوه فرمول قیمت گذاری بر اساس وابستگی به 
 ددروغن پاه تصفیه دوم از طریق شورای رقابت تعیین و ابالغ گر

 رقابت یشورا

های پایه و صنعتیرعایت استاندارد روغن  
  

 رانیسازمان استاندارد ا

 پیشنهاد و راهکار  توضیحات تکمیلی عنوان مشکل
قانون و یا مقرره 

 مربوط به مشکل

)مجلس، مرجع حل مشکل 

 هیأت وزیران، وزارتخانه(

 و روش جدید خوداظهاری استانداردسازی

مدیره محترم و ارسال نامه به دفتر وزیر نفت در بر اساس آخرین جلسه با هیئت
مورد خود اظهاری با آنالیز مربوطه تمامی واحدها از اواخر اسفندماه تاکنون 

.اندهیچ فعالیتی نداشته  
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 پیشنهاد و راهکار  عنوان مشکل
مرجع حل مشکل )مجلس، هیأت 

 وزیران، وزارتخانه(

 کشف پریمیوماصالح قراردادهای 

 

. داده شود های پریمیوم چند روز قبل به متقاضیان اطالعشرایط عرضه برای همگی یکسان باشد، زمان عرضه
درصد  50ر زم به عرضه حداکثپاالیشگاه مل صورتی انجام شود که هرها بهم از سوی پاالیشگاههای وکیوم باتوعرضه

 م شودها به خوراک موردنیاز خود فراهمه شرکتامکان دسترسی ههای پریمیومی باشد تا خود از طریق عرضهکاالی 

بورس  -وزارت امور اقتصادی و دارایی
اوراق بهادار و بورس کاال و شورای 

 رقابت

های عمرانی داخلی وکیوم باتوم به پروژه 4.000.000تخصیص 
  کشور و ابعاد اجرایی آن

 شورای اسالمی مجلس

صادرکنندگانافزوده درخواست مالیات ارزش  
 (34افزوده ماده )نحوه فرآیند اجرایی استرداد مالیات و عوارض ارزش

 نظام مالی کشور پذیر و ارتقاءقانون رفع موانع تولید رقابت

سازمان  -کل حسابرسی مالیاتیاداره 
 امور مالیاتی کشور

 حذف معافیت صادرات قیر
  

 رفع ممنوعیت صادرات قیر به گرجستان
 

 وزارت امور خارجهمجلس و 

ها در قالب قراردادهای امکان عرضه وکیوم باتوم سایر پاالیشگاه
های بارگیری در صورت امکانپریمیوم و نصب تجهیزات و دوش   

 انجمن صنفی کارفرمایی پاالیش نفت
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 پیشنهاد و راهکار  توضیحات تکمیلی عنوان مشکل
مرجع حل مشکل )مجلس، هیأت 

 وزیران، وزارتخانه(

به دنبال صدور نامه شماره  مشکالت صادرات پارافین وکس در گمرک
اداره کل ارزیابی کیفیت کاالهای  19/08/1399مورخ  185798

 صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران

مربوط به  یو صنعت ییایمیاعالم فهرست اقالم ش
دستورالعمل اصالح فرآیندهای  26و  24مواد 

عبور )ترانزیت( و معاوضه )سواپ(  صادرات، واردات،
ها و مشتقات نفتی نفت خام، میعانات گازی و فرآورده
 در امور گمرکی

که پارافین جامد با توجه به ماهیت جامد و ازآنجایی
بندی آن در کارتن یا پالستیک، کاالیی مشمول بسته

شرایط مندرج در دستورالعمل موصوف نیست، لذا صادرات 
برداری از کاال و بدون نیاز به کدگذاری هآن صرفاً با نمون

و تنها با تعیین ماهیت حداکثر با انجام آزمون نقطه ذوب 
 توسط آزمایشگاه مجاز به روال گذشته صورت پذیرد

ن ازماس -ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 یگمرک جمهور- رانیا یاستاندارد مل

 رانیا یاسالم

کاتو لوب گذاری اسلک وکساصالح فرمول قیمت  

 میتنظرغم تصمیمات شورای رقابت در راستای به
اسلک وکس در  یبازار و مناسبات عرضه و تقاضا

آن شورا،  20/02/1400و  12/07/1399جلسات 
سازی تاکنون نسبت به اجرای های روغنپاالیشگاه

اند.به این مصوبات اقدام نکرده  

 یدرصد عرضه داخل 100اجرای مصوبات شورای و عرضه 
های پاالیشگاه یدیاسلک وکس تول یو صادرات

سازی بر اساس فرمول مصوب شورا در بورسروغن  
 

 قانون و یا مقرره مربوط به مشکل توضیحات تکمیلی لعنوان مشک
مرجع حل مشکل )مجلس، هیأت وزیران، 

 وزارتخانه(

نامه بازرگانان فعال در حوزه صادرات رفع مشکالت ضمانت
های نفتیفرآورده  

محدودیت ضمانت سپاری برای فعالیت بازرگانان که به علت 
مایع نفتی های هایی که در خصوص صادرات فرآوردهنگرانی

شده است، مشکالت که در کشور وجود داشته تدوین و ابالغ
ای برای بازرگانان به وجود آورده استعدیده  

 5نامه اجرایی مواد آیین 45موضع ماده 
 رزقانون مبارزه با قاچاق کاال و ا 6و 

ز و با قاچاق کاال و ار ستاد مبارزه -ریاست جمهوری
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

افزوده صادرکنندگاننحوه بازگشت مالیات بر ارزش  
   

عدم استفاده قانونی، اثربخش و بهینه در خصوص استفاده از 
های بازرگانیکارت     

 


