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نهــادی اشــاره کردنــد .مدل فعــال میگویــد که مالکیــت را هم
منتقل کنید اما مدل منفعل میگوید که مدیریت را به این نهاد
جدید منتقل کنید .به نظر میرسد در ایران با توجه به مجموعه
شــرایط آن ،فعالً به ســمت رویکــرد منفعل رفتن بهتــر از مدل
فعال است.
ساســان شاهویســی :از لحــاظ ســاختار نهــادی ،ســازمان
خصوصیســازی با توجه به اختیارات حاصله از تجویز قانون که
اجــازه واگــذاری کلیه داراییهــا را پس از ارزیابیهــا و مالحظات
دارد ،میتواند نهاد مسئول در نظر گرفته شود.
محمد حســینی :ما بایــد یک راهبرد میانــه را انتخاب کنیم تا
از تمام ظرفیتهای موجود اســتفاده نماییم ،چون مولدســازی
مقولــهای بســیار متنــوع اســت .مولدســازی یــک کار بــا فراینــد
مفصلی اســت که حســب هر کــدام از داراییهــای دولت باعث
میشــود یکســری فرایندها ،قراردادها و اقدامات انجام شود که
در واقع به آن هدفی برســیم که مولدســازی را شــکل میدهد و
بــه همیــن خاطر ما بایــد از ظرفیت تمــام دســتگاههای اجرایی
در بخشــی از ایــن فرایند اســتفاده کنیم ،لذا مــا نمیتوانیم یک
ســازمان واحــد ایجــاد کنیم کــه روی هــر مــدل از داراییها ،هم
تمام قراردادها را تنظیم کند و هم بتواند با بخش خصوصی به
مشــارکت و اجرا برسد ،نظارت کند و نتایج متناسب را استخراج
نماید .ما نمیتوانیم یک ســاختار کلــی و جامعی طراحی کنیم
تا مولدســازی کل داراییهای دولت را بتوانیم انجام بدهیم .در
طرحی که پیشــنهاد شده است ،بحث نهاد سیاستگذار آن است
کــه باید وظایف و اختیارات سیاســتگذار تدوین شــود و یک نهاد
واسط بر اساس آن اهداف و تعاریفی که نهاد سیاستگذار تدوین

محمدتقی آذرشب  :حاکمیت
در حال حاضر به اجماعی رسیده
که مدیریت دارایی دولت در ذیل
سازمانهای حوزه خاصی نمیگنجد
و در این مقوله باید گامهای اساسی
برداشته شود .از اینرو ،مقرر گردید
تا در سران قوا مصوبهای را داشته
باشیم
میکند ،با اســتفاده از ظرفیت تکمیلی دستگاههای اجرایی وارد
این مقوله مولدسازی داراییها شود.
ëëچالشهای مولدسازی در کشور چیست؟
محمد حســینی :ما هنوز تعریف مشــخص و جامعی از بحث
مولدسازی داراییهای دولت نداریم .ما مولدسازی را در قوانینی
کــه تا االن وضع شــده اســت بــه بحث فــروش و یــا وثیقهگذاری
داراییهــای دولــت برای انتشــار اوراق اســامی تنــزل دادیم که
هیچ کدام از اینها ذیل مولدسازی قابل تعریف نیست.
محمدتقی آذرشــب :در حال حاضر طبقهبندی مشــخصی از
اموال مورد هدف نداریم.
علــی افضلــی :در حــال حاضر در مــورد امالک و مســتغالت
مورد هدف هم جواب مشخصی در این زمینه نداریم.
محمد حسینی :دور بودن از اهداف و ظرفیتهای مولدسازی
داراییهــای دولــت در کشــور ریشــه در ایــن دارد کــه ما ســاختار
حقوقی مناسبی برای این موضوع طراحی نکردیم .ما در فقدان
یک ساختار حقوقی نمیتوانیم اهداف بلندمدت و یا ظرفیتها
را تعقیــب کنیم .اینجا اســت که ما برای مولدســازی ،به صورت
پراکنــده در قوانیــن بودجه ردیف پیشبینــی میکنیم و یا تعهد
ایجــاد میکنیم اما به ثمر نمیرســد و به نتیجه نمیرســد .هیچ
تناســبی بیــن مقــررات وضــع شــده و برنامههــای متصــور برای
مولدسازی قابل مشاهده نیست.
محمدتقــی آذرشــب :بــا توجــه بــه اینکــه االن تعریفــی از
طبقهبندی اموال در این حوزه نداریم ،شناساییهای ما به جای
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کل ،به صورت بخشی انجام میگیرد.
علــی افضلــی :شناســایی امــوال از پیشنیازهای مولدســازی
اســت ،در واقع همان ســاختار اطالعاتی موجود به سامانه سادا
اســت .ایــن ســامانه دارای نواقصی همچــون ارزش داراییها به
صــورت دفتــری و نــه ارزش روز یا تعدیل شــده و یــا اینکه تمام
اموالی که در این سامانه ثبت شده ،است و لزوماً اموال هدف ما
برای مولدســازی نیستند .عالوه بر این ،سه نکته در مورد سامانه
ســادا وجود دارد که شــامل ضمانت اجرای بحث تکمیل ســادا،
بحث لحاظ اســتثنائات در ســادا و دسترســی عمومی برای سادا
میشــود؛ چون ما اگــر بخواهیم از ظرفیت مردم اســتفاده کنیم
باالخره مردم باید دسترســی داشــته باشــند .قطعاً بایــد به این
سمت حرکت کنیم که دسترسی عمومی داشته باشیم.
بهــرام وهابــی :ســامانه ســادا خــوب اســت .پلتفرمــی اســت
کــه دارای زیرســاختی میباشــد کــه عملکــرد محــدود خــود را
دارد .انتظــار بیــش از ایــن هــم از آن نداریــم .این پلتفــرم برای
گــردآوری دادههــا تعبیه شــده و مدیریــت دارایی نیســت .حتی
به ســمت مولدســازی هم حرکت نکرده اســت .یعنــی یک نوع
هــوش تجاری هم در آن به کار نرفته اســت .برای هوش تجاری
محاســبات و هوش تجــاری اتصال به سیســتم اطالعات آماری
مــا نیاز به شــرایط اجرایی و روشهای اجرایی داریم که ســامانه
سادا جوابگو نیست .بنابراین انتظارات ما هم از این سامانه باید
واقعبینانه باشد.
ëëپیش نیازهای تداوم مولدسازی در کشور چیست؟
محمدتقی آذرشــب :اگر ما تعریف درستی از این امر نداشته

محمد حسینی  :ما نمیتوانیم
ساختار کلی و جامعی طراحی کنیم
تا مولدسازی کل داراییهای دولت
را بتوانیم انجام بدهیم .در طرحی
که پیشنهاد شده است ،بحث نهاد
سیاستگذار آن است که باید وظایف
و اختیارات سیاستگذار تدوین شود
باشــیم و تعریفی از حوزه داراییها صورت ندهیم ،ممکن است
دچار اشــکال شــویم و تعارض بر آن حاکم شود  ،در این صورت
ممکن اســت هر اســتراتژی و هر رویکرد مورد استفاده برای این
موضوع دچار اشــکال شــود ،پس بحث اصلی تعریفی علمی از
موضوع است.
بهرام وهابی :بحث مولدســازی اموال دو تا ســه ســال است
کــه در قوانیــن بودجــه مطرح شــده اســت .مــا هنوز بــه لحاظ
مفهومی ،زیرســاختهای فکــری و چهارچوبهــای مورد نیاز
برای مولدســازی در ابتدای راه هستیم و با هوشمندی بیشتر و
با چهارچوب فکری بهتر باید مسیر را ادامه بدهیم.
محمدتقی آذرشــب :فقدان تعریف و طبقهبندی مشخص
از داراییهای دولت یکی از اساسیترین مسائل در حوزه نظام
آماری و اطالعاتی داراییهای دولت اســت ،اگــر ما بتوانیم به
تعریف واحدی برسیم و استانداردسازی در این موارد صورت
بگیــرد ،میتواند بــه نظام آماری در این حــوزه نیز کمک کند.
همچنین ســامانه جامعی که االن توسط خزانهداری کل کشور
معرفــی شــد باید قابلیــت اتصال به ســایر ســامانهها و امکان
بهروزرسانی داراییهای شناسایی شده را داشته باشد.
علــی افضلــی :بحــث شناســایی امــوال زیرمجموعــه یــک
مجموعــه بزرگتر به نام پیش زمینههای مولدســازی اســت،
بحث زیرســاخت اطالعاتی برای شروع بحث مدیریت دارایی
و مولدســازی  ،بنابر تجربه ســایر کشــورها بســیار حائز اهمیت
است.
بهــرام وهابــی :ما در حال حاضر ســامان ه جامعــی در حوزه

شناســایی امــوال نداریــم و بایــد به ســمت سیســتم مدیریت
اطالعات ( )MISحرکت کنیم .ســامانه« ســادا »سامانه خوبی
اســت اما اگر در سیســتم  MISبرود .یعنی سیســتم بودجه ما،
سیســتم اجــرای مــا و حتی پیمانــکاری ما داخــل  MISبیاید و
سیستم جامعی داشته باشیم که حاال سامانه سادا یک جزء از
آن باشد .در این صورت ما میتوانیم در حوزه مدیریت دارایی
کار کنیم.
ëëهمســویی و همــکاری عمومــی درخصــوص تمامــی ابعــاد
مولدسازی
بهــرام وهابــی :تــا همســویی اتفــاق نیفتــد همــکاری اتفاق
نمیافتــد .بــرای اینکه این یکسانســازی فکر و اندیشــه اتفاق
بیفتد باید اقداماتی صورت گیرد.
تدویــن و تصویــب یک قانون دائمی بــرای مدیریت دارایی
بایــد داشــته باشــیم .در حــال حاضــر مولدســازی در قوانیــن
بودجه ســنواتی مطرح میشــود که البته چندان بد نیست ،اما
تا بیاییم یک اقدام پیشبینی شــده در قانون بودجه امســال را
انجــام بدهیم ،اقدام دیگر در قانون بودجه ســال بعد تعریف
میشــود .بنابراین از این منظر داشــتن یک قانون دائمی حائز
اهمیت است.
هر قانون جدیدی که تصویب میشود به نظامات اجرایی
خاص خــود احتیاج دارد .لذا ،ما به نظامــات اجرایی هم باید
برســیم و تعریــف ســازوکارها را هم به صورت مشــخص ذیل
قانون دائمی تشکیل بدهیم.
بــرای ایجاد همســویی منافع ملــی ،بخشــی و منطقهای به
فرهنگســازی هم در ســطح حاکمیــت و هم در ســطح آحاد
مردم نیاز داریم.
در حــوزه همکاری هم باید نهادســازی صــورت بگیرد که
یک نهاد مولدساز دولتی یا شرکتهای مدیریت دارایی داشته
باشیم.
فرایندهــای آمــاری حتمــاً باید ســاماندهی شــود که برای
این منظور به ســامانههای منظمی نیاز داریم .به نظر میرسد
ســامانههای موجــود کفایــت موضــوع را ندارنــد و حتمــاً باید
تغییرات اساسی در سامانههای موجود داشته باشیم.
ساســان شاهویســی :در پــروژه مولدســازی و مدیریــت
داراییهــای دولــت کــه بــرای ایجــاد ثبــات در اقتصــاد ملــی
میخواهــد پیشــگام در تقویــت بخــش واقعی اقتصاد باشــد،
بایــد در هزینههــای عمومــی صرفهجویــی را شــکل داد و بــا
تحــول اساســی ســازهها و ســاختارها ،رفتارهــای اقتصــادی را
منطقیســازی کنیــم .همچنین بایــد اندازه دولــت را کاهش و
دستگاههای موازی را حذف کرد و در نهایت میتوان با افزایش
ت آفرینی در اقتصــاد ملی دامنه تأمیــن مالی را
ظرفیــت ثــرو 
افزایــش داد .بایــد یک مقــدار از باالدســتتر بــه قابلیتهای
اقتصاد ملی نگاه شــود .در واقع اگر ما در پاییندســت اقتصاد
ارائههــا و تجربههــا و دیدگاههــای مؤثــر و پویــای اقتصــادی را
خیلــی زیبــا حاکم کنیــم امــا در باالدســت آن هم همــکاری و
همســویی و تفاهمــی کــه مــد نظــر بــود در حکمرانــی حاصل
نشــود ،به نظر میرســد که این دیدگاه چندان مفید نباشــد که
ما صرفاً با تغییر بعضــی از مقادیر اقتصادی بتوانیم نیازهای
خود را تأمین کنیم.
 ëëبهبود ساختار حقوقی مورد نیاز برای مولدسازی
محمد حســینی :در حــال حاضر ما با فاقد ســاختار حقوقی
مواجه هســتیم که برای بر طرف کردن آن باید تنقیح مقررات
پراکنــده موجــود را داشــته باشــیم .مــا هــم در بــاب تعریــف
داراییهــای دولــت ،مولدســازی و هــم در بــاب مجریــان و
سیاســتگذاران یک انســجام و هماهنگی مشــخصی را تا کنون
مالحظــه نکــرده ایــم ،لــذا تجمیــع این قوانیــن و مقــررات در
قالــب تنقیح مقررات مولدســازی و متناظر بــا همان اهداف و
ظرفیتهای مولدســازی داراییهای دولت ضروری است تا با
یک مدیریت علمی و هوشــمندانه بتوانیــم با این موضوعات
رفتار کنیم.

