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دولت قبل: هاي شکست يهمه ينژاد بود/ ریشهها در دولت احمديسازيخصوصیبانکی/ بدترین  هايمالیات بر سود سپرده

بازي التنظامی ثبت تجاري شوند/ تجاري گري/ نهادهاي و فساد/ تفکیک فعالیت تجاري نهادهاي نظامی از نظامی مدیریتسوء

 .را باال نگه داشته استها سپرده سودمؤسسات اعتباري غیرقانونی 

ددانان. او هم یک اقتصاددان شناسند، هم فعاالن اقتصادي و هم اقتصاوقایع: دکتر حسین عبده تبریزي را هم فعاالن سیاسی می

هاي اقتصادي اعم از تولید و در بسیاري از زمینه است و هم فعال اقتصادي موفق کهبازرگانی منچستر عالی  يمدرسه يآموختهدانش

هاي حسابرسی و بانکداري و نیز شرکت ،هاي حسابداريهاي خدماتی اقتصاد مانند شرکتبخشدر وساز فعال بوده و هم ساخت

اي که افزودهارزشتولید  يو به صحنهرفته پایه؛ وي از معدود اقتصاددانانی است که دانشش از دانشگاه و کالس درس فراتر بورس

هاي مختلف سازندگی، اصالحات و دکتر عبده تبریزي در دولت ،گذاشته است. البتهپاي پایه و اساسش علم نوین اقتصاد بوده، 

هاي اقتصادي گوناگونی داشته که اوج این خدمات، ریاست بر سازمان بورس و اوراق بهادار در دولت اصالحات تدبیر و امید سمت

استی که بسیاري از اقتصاددانان ایران معتقدند سرمنشأ ورود بورس به زندگی عادي مردم شد و پیش از آن، تنها نامی ری ،استبوده 

که مشاور تأمین مالی وزیر راه و شهرسازي و عضو شوراي عالی در حال حاضر نیز وي عالوه بر آن وجود داشت.از بورس در کشور 

 دهد.مالی و اقتصادي می يمشاورههاي بزرگ دهاي مالی و شرکتهاي دیگر، نهاوزارتخانهبورس است، به 

به دلیل اشتغال به رفع و رجوع  ،چراکه در دولت دفاع مقدس ،سازي در ایران از زمان دولت سازندگی آغاز شدوقایع: خصوصی

اما از  .سازي وجود نداشتامور جنگ از یک سو و همچنین تمایالت سوسیالیستی مسئوالن دولت در آن زمان، اهتمامی به خصوصی

در دولت اصالحات کارهاي  .سازي سر داده شد و هم اقداماتی در این زمینه انجام شددولت سازندگی هم شعار خصوصیاوایل 

هاي نهم و دهم بوده و در دولتها شود اوج واگذاريگفته میالبته  .سازي عملیاتی شدخصوصی يتري در زمینهتر و باکیفیتبیش

حراج  ،رخ داد اما آنچه عمالً .انجام گرفتها این واگذاري ،قانون اساسی 44این دو دولت با پشتیبانی بازخوانی جدید اصل در 

اشتباهات  انبوهولی  ،سازي استاگرچه مایل به خصوصی ،سازي بود. دولت یازدهمهاي ملی به اسم واگذاري و خصوصیسرمایه

نداده است. آیا شما با این سیر تاریخی  سازي راخصوصیانجام  ياجازهبه این دولت  الًعمها، ي واگذاريدر حوزهدولت قبل 

 موافقید؟ در این زمینه توضیحاتی ارائه بفرمایید.
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مهندس سازي به ریاست آقاي سازي با ایجاد اولین سازمان خصوصیتبریزي: بله در دولت اصالحات خصوصی عبدهحسین دکتر 

داشتم. اما جریان در آن سازمان را در آن زمان وقت پارهنقش مشاور هم به همراه چند نفر دیگر شد و من آغاز  اکبر رسماًعلی

اهلل هاشمی رفسنجانی کلید اي که آقاي دکتر بانکی در زمان ریاست جمهوري آیتاولیههاي واگذاريسازي در ایران از خصوصی

و  اندهچوب حراج زدهاي دولت به داراییکه شدند هایی ایجاد کرد و متهم حاشیههم براي ایشان )دکتر بانکی( و زد آغاز شد؛ 

هاي زمان دکتر بانکی، اقدام واگذاريکه هاي بعدي دانشگاهی نشان داد تحقیق ،البته ه است.شدانجام واگذاري بدون چارچوب 

سازي وجود نداشت و هنوز قانون خصوصی ،در آن زمان. اندپرداختهبه خلق ارزش ها آن شرکت، هابعد از واگذاري و مثبتی بوده،

گیري وي از این منجر به کناره را در سازمان صنایع ملی به عنوان رئیس این سازمان شروع کرد و نهایتاًواگذاري آقاي بانکی کار 

 ر بازگشته و استاد دانشگاهبه کشوخوشبختانه اکنون ولی  .شدبه عنوان سرپرست دانشجویان ایرانی سازمان و مهاجرتش به کانادا 

 امیرکبیر هستند.

سازي در ایران چندان موفق نبوده است. از خصوصیتوان گفت سازي میي خصوصیکلی به ماجرادر نگاهی  ،امروزاز آن زمان تا 

هاي ها سهام شرکتدولتیشبهبه این معنا که  ،اندکه به نهادهاي خصولتی مشهور شده یک طرف به تشکیل تشکیالت خاصی انجامید

این  وو یا به جاي مطالبات خود از دولت دریافت کردند، سازي واگذار شد خریداري کردند که از سوي سازمان خصوصیرا دولتی 

نهادهاي خصولتی این بعضی هاي یکی از گرفتاري قرار نگرفت.هم « مدیریت خصوصی» يدر حوزه حتیهاي خصولتی شرکت

 کنند.میایجاد مشکل  شانو در مسیر کار دهندجوالن میها هم در اطراف آنواسطه اد حقیقی است که همواره افر

، این از دولت خود ها واگذار شده، مابه ازاي طلبهاي دولتی به آنبعضی از نهادهایی که شرکتسازي، در فرایند خصوصی

اقدام معقولی هایی واگذاري به چنین سازمانالبته  .ازنشستگیبهاي مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق اند،ها را گرفتهشرکت

مدیریت خصوصی نبود. در و در واقع هاي واگذارشده انتخاب شد، این شرکتدر ي است که مدیریت جدیدمشکل اصلی اما است، 

جمهوري آقاي استزمان ری شکبی دولت سازندگی آغاز شد تا به حال، بدترین دورهسازي که از ي خصوصیطول تمامی دوره

در اختیار دولت  44به دلیل بازشدن دست دولت از طریق امکاناتی که اصل  ي زمانی،. در این بازهدکتر احمدي نژاد بوده است

برخی دیگر در درصد و  12تنها  شداعالم  ه،شدانجاممطالعات  در برخی .به ناگهان مقدار زیادي دارایی دولتی توزیع شد ،گذاشت

میان نهادهاي  و مابقی عمدتاً ههاي دولت به دست بخش خصوصی واقعی رسیددرصد واگذاري دارایی 3تا  2تنها گفته شد 
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آفرینی براي نهاد کند، عدم ارزشمی توزیع و واگذاري دارایی ایجادنوع ترین مشکلی که این . مهمه استخصولتی توزیع شد

 ست.«هاگذاري و جلب مشارکتافزایش سرمایه»و « وريافزایش بهره»سازي، خصوصی، چرا که هدف اصلی از شده استواگذار

یعنی  ،هابهترین واگذاريخوریم که برمیهایی در دولت قبل کاري وزارت راه و شهرسازي به واگذاري يدر حوزهاالن همین 

بینیم که به میاما باز اند، طلبکار بودهکه از دولت  ، یعنی به نهادهاییبه تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوري بودهواگذاري 

هاي جدید گذاريهایشان یا جذب سرمایهخدمات و فعالیت ياي در زمینههیچ توسعه ،طور مثال هواپیمایی آسمان یا شرکت رجاء

تر شان مرتباگذاريهایی هستند که وها شرکتها نیستیم. تازه ایندر این شرکتهم وري بهرهشاهد ارتقاي که اند؛ ضمن ایننداشته

رغم بهنژاد شاهد بودیم، دولت یازدهم سازي که در دولت آقاي احمديصورت گرفته است. به دلیل شدت مشکالت خصوصی

چون توقفی بدهد، ها روند واگذاري درخواهد به بازار برگردد، باالجبار تصمیم گرفت که دولتی مدعی بازارمداري است و میاین

واگذاري باقی  يهاي دولتیِ آمادهدیگر چیزي از شرکت ،تري واگذار شودهاي بیشعمیق است که اگر داراییقدر اشکاالت آن

سهام  هدخوامیامسال به طوري که دولت  ،باقی نمانده استزیاد دیگر چندان  همور دخبه درنخواهد ماند؛ البته دارایی دولتی 

سازي را متوقف خواهد جریان خصوصیدولت دکتر روحانی نمی ،. بنابراینگرفتار کسري سهام استاما  ،عدالت را اجرایی کند

 سازي را لحاظ کند.تر به پیش ببرد و تمام جوانب خصوصیخواهد آن را منطقیمی ، بلکهکند

 کند.ي منبع تأمین درآمد هم فکر میسازي به مثابهوقایع: آیا دولت به خصوصی

باید هزینه کند تا نبود آن دارایی به جاي خرید دولت  ،در کشور سازيخصوصیجریان دانیم با کند. میدکتر عبده: البته که فکر می

باید خدمات  ،سازداگر دولت دیگر مدرسه یا بیمارستان نمی .مجبور است خدمات بیشتري بخرددولت  .را جبران کنددارایی 

دولت از تر است. اگر بیشجاري  يبودجهبه معناي این  .وصی بخرد تا به مردم واگذار کندآموزش یا درمان را از بخش خص

ي جاري ، پس باید بودجه( به بخش خصوصی واگذار کردهرا عمرانیهاي پروژهخت اس)را عمرانی کاسته و این کار  يبودجه

بسیار کمتر شده  ،(90نژاد )سال احمدي يهاي آخر دورهنسبت به سالي جاري بودجهنیم یبمی عمالً ،اما تري داشته باشد.بزرگ

، در حالی که مصارف دولتی مثالً در درصد است 12( حداکثر GDP)تولید ناخالص ملی دولت نسبت به ي جاري االن بودجهاست. 

روي ما در دولت فعلی این است که جریان کنم چالش پیشفکر می ،از این نظر درصد تولید ملی است. 50تا  40آلمان 

 .کنیمجوانب آن منطقی  يدر همهرا سازي خصوصی
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براي بخش ( sovereign guarantee)هاي دولتی اعطاي ضمانت»سازي در دولت قبل، یکی از این جوانب غیرمنطقی خصوصی

استراتژي غلط دولت بگیرد. در قبال این  وکار خود از دولت ضمانتمعنی ندارد بخش خصوصی براي کسب ه است.بود «خصوصی

به این معنی  ؛دنیا منطقی است يکه در همه را به نحوي پیش برد «سیستم حمایت دولت از بخش خصوصی»قبل، دولت فعلی باید 

گیرد. بخش هاي دیگر رقابت کند و از نظام مالی دنیا اعتبار بدنیا با شرکت يخصوصی باید یاد بگیرد تا بتواند در همه که بخش

فروشنده خرد از اعتبارات غیر اما بخش خصوصی ما ،میلیارد دالر بدهکار است 50 دنیاخصوصی ترکیه به نظام اعتباري و بانکی 

ها تعامل با یک فروشنده خرد در آلمان یا هر کشور دیگر اروپایی، کسب اند بعد از سالتوانسته مثالً)اعتباراتی که بازرگانان ایرانی 

هیچ  ،شود(نمیتر بیشمجموع آن نیز دو تا سه میلیارد دالر  ، وآن را بعدها بپردازند يکنند و کاالیی را خریداري کرده و هزینه

توجه حمایت کلی دولت از بخش خصوصی باید ي به مثابهبه این موضوع  ،نابرایناعتباري دنیا ندارند. بهاي دستگاهبدهی دیگري به 

 کرده و آن را در راستاي این چارچوب به پیش برد.

سازي در مجلس و ابالغ آن به قانون اساسی و تدوین قانون خصوصی 44تفسیر جدید شوراي نگهبان از اصل  يبا وجود ارائه وقایع:

سازي در طول اجراي در مجلس با هدف پایش و اصالح مداوم اشکاالت قانون خصوصی 44یسیون اصل دولت و همچنین ایجاد کم

 سازي در ایران شکست خورده است؟کنید خصوصیایم که شما اعالم میآن، چرا االن به جایی رسیده

ها حوزه يولت قبلی مثل همهمشکل در دسازي ایران است. ي خصوصیگیرانه از تجربهشکست البته تعبیري سخت: دکتر عبده

روبرو این دو مشکل عمده  ، بانگریممی از دولت قبلاي . در هر حوزهبوده است «فساد» سازي برايزمینه و« مدیریتسوء»ترکیبی از 

و  مدیریتسوءسازي و ... همه ناشی از خصوصی مشکالتهاي دولت، ها، حجم باالي بدهیوضع فعلی و نابسامان بانکشویم: می

هایی داشتند و هم مشکالت و اشتباهاتی در عملکرد؛ اما هاي بعد از انقالب، هم محدودیتدولت يقبول دارم که همه است.فساد 

با خوشبینی مفرط  توان صرفاًکند، دیگر نمیگیرد که هر روز یکی از وجوه آن بروز میمی وقتی اشتباه در سطحی گسترده صورت

توجهی به آن داد، به خاطر بی ضبطمریکا رأي به ا ي. همین دو میلیارد دالر اخیري که قوه قضائیهاز مسأله فساد آن هم گذشت

. فروخت توانرا می یافتهدر بازارهاي توسعهدانست چگونه اوراق بهادار هاي دولتی از سوي دولت قبل رخ داد که نمیحساب

تأمین مخارج  جهتمیلیارد تومان  400تأمینبراي  حتی دولتوز آن هم در شرایطی که امر ،فاجعه استسوخت دو میلیارد دالر

از خانوارهاي تعداد زیادي تواند نمیو  گرفتار استکه مدتی است آماده است،هزار واحد مسکن مهر  237 انشعابات آب و برق
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اقدامات مقصرند و این بخشی از  رهبر معظم انقالب کامالً يها به فرمودهمریکاییاالبته در این مسأله  .کنددار ایرانی را خانه

نهضت دکتر زمان  بهکه اوج آن کاري سیاه خود علیه ایرانیان  ياند و در پروندهاست که علیه مردم ایران انجام دادهغیرانسانی 

مربوط  باشد و درستمعلوم نیست اصالً  اي کهآن هم به بهانه، )انجامیده است ي دو میلیارد دالرو حاال به مصادره گرددبرمیمصدق 

البته اشتباهی هم که شود. طرف( ثبت میبی در دادگاهی  طرح موضوعدر آن نداشته و بدون  یدخالتکمترین ایران اي که واقعه به

تأثیر نیست. در این پول مردم ایران بی يجا نکرد، در مصادرههاي ایران را به موقع جابهدولت قبل در این زمینه انجام داد و دارایی

 شود.و فساد دیده می مدیریتسوءزمینه هم رد پاي 

گفتند سهام فالن ها به این ترتیب بود که مثالً به تأمین اجتماعی میهایتان به این موضوع اشاره کردید که واگذاريوقایع: در صحبت

ي دولت باقی هامنجر به این شد که دیگر در حال حاضر چیزي از دارایی ، که نهایتاًبردار  شرکت را به جاي مطالباتت از دولت

رسیدیم آیا باز هم بعد از ده سال به اینجا می ،شدصحیح انجام می يارویه بهها ها و واگذاريسازيخصوصینمانده است؛ حال اگر 

 ها باقی نماند؟که دیگر چیزي از دارایی

ابتدا باید به این سؤال جواب داده شود که آیا بخش خصوصی ما توان آن را داشت تا در  دکتر عبده: براي پاسخ به این پرسش،

قدر یعنی بخش خصوصی ما آن ،ال منفی استؤظر من جواب این سنها را جذب کند یا نه؟ به این دارایی يمدت کوتاهی همه

هاي دولتی را به تأمین دولت ناگزیر بود تا شرکت ،نابراینب .این مدت خریداري کندطی ها را در توانمند نبود تا بتواند این دارایی

ها خارج از  تشریفات قانونی و برگزاري مدعی این نیستم که این واگذاري ،بازنشستگی واگذار کند. البتههاي اجتماعی و صندوق

روند »در حد همان نژاد در مواردي در زمان آقاي احمدياگرچه  ،انداین مراحل را گذرانده يها همهچون این ،مناقصه بوده است

 .باقی ماند« تشریفاتی

هاي توانیم شرکتگاه فکر نکردیم میسازي بودیم این است که هیچهایی که مشغول خصوصیاین سال ياساسی در همه يمسأله

رجی بفروشیم، چه اگذار خسرمایهها را به گذار خارجی بفروشیم. همیشه این نگرانی وجود داشته که اگر شرکتدولتی را به سرمایه

کند؛ نگرانی فرهنگی، امنیتی، هاي مختلف فرق میتبعاتی براي کشور خواهد داشت. جنس این نگرانی نیز در خصوص شرکت

در مخابرات، امنیتی و در بخش  ؛ها سیاسی استدر بخش کشاورزي، جنس نگرانی .بسته به موضوع وجود داشته است ، ...سیاسی

پسابرجام هم داریم. آنهایی که نگاه سیاسی،  يدر دوره االنفرهنگی است. همین نگاه را  هاري، جنس نگرانیصنعت گردشگ
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توانیم گذار خارجی بیاید پول را بدهد و برود، ما خودمان در درون کشور میگویند سرمایهفرهنگی و امنیتی به اقتصاد دارند، می

 رشد و تولید و توسعه را انجام دهیم.

وکار در ایران است که به فضاي کسب يها بوده، عدم اطمینان خریداران داخلی از آیندهدیگري که در طول واگذاري يمسأله

دار ایرانی داریم که رفتند. برخی مدعی هستند همین اآلن تعداد زیادي سرمایهواگذاري نمی يهاي دولتی آمادهسمت خرید شرکت

گویند تنها به این شرط که دولت یا اندازي کنند، میوکار راهکرده و اگر بخواهند در ایران کسب خود را از کشور خارج يسرمایه

آوریم. چون امنیت سرمایه در کشور فراهم نشده مان را به ایران نمیشخصی يکنیم وگرنه سرمایهبانک پول اولیه را بدهد، کار می

هاي دولت در جهت که دارایی هکلی این شد يبوده که برآیند این سه مسأله ممکنها فسادهایی هم که در واگذارياست. ضمن این

 د.ووري واگذار نشارتقاي بهره

 هاي بورسی چه طور؟ آیا موفق بود؟وقایع: واگذاري

 هاي دولتی در بورس انجام شد. سازمان بورسهاي دولت قبل از طریق واگذاري سهام شرکتسازي: بسیاري از خصوصیدکتر عبده

هاي دولتی در دولت توان گفت بورس از دیگر سازمانشده، نظارت داشته است. به طور نسبی میهم به مراحلی که باید طی می

وقتی قرار بوده  مثالًمقاومت نکرده است.  اما در عین حال بورس هم وقتی فشار زیادي بوده، طبعاً ،احمدي نژاد بهتر کار کرده است

به عنوان مدیر شرکت بورسی از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار تأیید صالحیت شود، مدیران سازمان بورس  فالن مقام قضایی

اند که قبول کنند. چون از آن طرف سُنبه پرزوري وجود داشته و از این سو نیز مدیران جوان آن زمان سازمان بورس، هم مجبور بوده

ها که فرد تماس گرفته و آن آناند، اما زیادي داشتههاي گیرينند. در عین حال که سختاند مقاومت کتوانستهدر برابر فشارها نمی

ها بوده که هاي سهامی عام براي پروژهمثالی از این امر صدور مجوز شرکت اند مقاومت کنند.توانستهرا در فشار گذاشته، نمی

 شدند.باید پذیرفته میاالصول بعد از کسب سود میعلی

هاي خصولتی است. در عین حالی که بورس یک نهاد هاي بورسی هم ایجاد شرکتواگذاري يمنظور من این است که نتیجهوقایع: 

هاي دولتی هايِ بورسیِ شرکتتوانند در آن سهام خرید و فروش کنند، اما باز هم واگذاريمردمی و بازاري است که همه مردم می

 دولتی شده است.سوي نهادهاي دولتی و شبههاي دولتی از منجر به خرید سهام شرکت

 هاي خصولتی انجامید.ها به ایجاد شرکتاین واگذاري يدکتر عبده: بله عمده
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 هاي بورسی جلوگیري کنیم؟هاي خصولتی در واگذاريوقایع: آیا ضعف قانونی در این زمینه داریم که نتوانستیم از ایجاد شرکت

ها از چون این صندوق ،هاي بازنشستگی بهترین بخش خصوصی کشور هستندم که صندوقدکتر عبده: مخالف این مسأله نیستی

 ،بازنشستگی در بورس فعال باشندهاي که صندوقکسی با این ،وراز این .هاي کوچک مردم تشکیل شده استآوري پولجمع

ها دو اشکال این صندوق .شوندهاي بازنشستگی توسط دولت اداره میما در ایران این است که صندوق ياما مسأله ،مخالف نیست

سهام عدالت مال مردم است و دولت هم تالش  ظاهراً است. مثل همان اتفاقی که در خصوص سهام عدالت رخ داده ،اساسی دارند

هاي همین اتفاق براي صندوق .مردم بتوانند از حقوق سهام خود استفاده کنندانتقال دهد تا به مردم واقعاً ها را دارد امسال این سهام

 يبسته يکار و رفاه اجتماعی( از چند نفر که در دایره ،وزیر تعاونمثالً هایی که یک وزیر )صندوق ه است. دربازنشستگی رخ داد

گزیند، معلوم است که این روند ناکارآمد است. ی برمیبازنشستگهاي صندوق يمدیرهتأبه عنوان هی ، کسانی راتجربیات او هستند

ترین مدیران انتخاب اياز بین حرفهمدیره و مدیرعامل باید تااعضاي هی کنند،را اداره میپول مردم که هاي بازنشستگی در صندوق

هاي دنیا صندوق يکنند. در همهنمیهاي بازنشستگی ما باید گزارش کارکرد بدهند که این کار را که صندوقبدتر از همه این شوند.

ماهانه گزارش کارکرد خود را به همین  ،اما در مقابل ،شونداقتصادي بزرگ میهاي هاي خرد مردم وارد فعالیتبازنشستگی با پول

هاي بازنشستگی هاي دولتی به صندوقبا واگذاري سهام شرکت ،هاییما به خاطر چنین کاستی ،دهند. بنابراینخرد ارائه می ذینفعان

 دنیا پذیرفته شده است. يهاي اقتصادي در همههاي بازنشستگی به فعالیتمخالفیم وگرنه اصل ورود صندوق

می از در حالی که بخش مه ،خواهند وضع اقتصادي کشور را بهبود بخشدوقایع: نهادهاي باالدستی نظام و حاکمیت از دولت می

هاي تحت نظارت دفتر رهبري، مانند نهادهاي نظامی یا دستگاه ،اقتصاد ما در دست نهادهایی است که به دولت وابسته نیستند

م به توانستیهاي اقتصادي این نهادها در اختیار دولت بود، میهاي مقدس، بنیادها و ... . آیا اگر فعالیتنهادهاي خیریه، اوقافی، آستان

 شد؟تر انجام میرتبها مکه واگذاري سمتی برویم

نهادهایی وجود دارند که حرف از »توانیم به این بهانه که نمی .دولت است که مسئولیت را بپذیرد يکنم وظیفهمی دکتر عبده: فکر

ت به دنبال آن اما دول ، زیر بار اصالح این روند و وضع فعلی اقتصاد کشور نرویم.«اي نداردپس دولت وظیفه ،شنونددولت نمی

است نهادهاي صندوق بازنشستگی، خیریه و موقوفه در همه جاي  . بدیهینیست که این نهادها وجود نداشته باشند یا فعالیت نکنند

 به وجود و فعالیت این نهادها اشکالی ،بنابرایناست. دست دولت در کشوري مدیریت این نهادها تر کمدنیا وجود دارند و در 
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. خدشه وارد کننددولتی نخواهند به قوانین جاري تن در دهند یا به بازي رقابت غیر ل آنجاست که این نهادهايگیرم. اشکانمی

اگر نهادهاي غیردولتی  اندآنجاست که دولت باید ورود کند و این نهادها را به بازي رقابت وارد کند. خود آقاي روحانی هم موافق

خواهند نیروهاي خود را در زمان صلح در جهت می آفرینی هستند وحتی نهادهاي نظامی مدعی تولید ارزش افزوده و ارزش

هاي پروژه کشور به کار گیرند، این اتفاق عملی شود. همین االن در همین دولت هم به این نهادها برخی امور خصوصاً يتوسعه

و حقوق  وددر فضاي رقابتی به آنها داده نشها پروژه شود کهمی ها از زمانی آغازاما مخالفت با فعالیت این ،شده استعمرانی سپرده 

را از دولت بگیرند و بعد با اخذ حق ها پروژه داشته باشند کهاي بخش خصوصی واقعی رعایت نشود و این نهادها تنها نقش واسطه

که این نهادها در یک شرایط رقابتی برابر مالیات ندهند و رانتی یا این ؛خصوصی توزیع کنندهاي ترا میان شرکها پروژه ،گیواسطه

 يرعایت حقوق شهروندي است که در صورت مشاهدهرقابت و عدمدولت رفع شرایط رانت، عدم يبراي آنها ایجاد شود. وظیفه

 گرداند.چنین رفتارهایی، باید ورود کند و شرایط را به حالت عادي بر

هاي عمرانی و سازندگی وابسته به یک نهاد نظامی توانسته بسیاري از اآلن چنین اتفاقی افتاده؛ مثالً یکی از قرارگاه ،بووقایع: خ

بگیرد. آیا دولت سودي هاي پیمانکاري توزیع کند و در این میان نیز هاي عمرانی بزرگ را براي خود بردارد و میان شرکتپروژه

 کند؟نباید ورود 

عمرانی دولت دکتر روحانی هاي دکتر عبده: دولت یازدهم تا حدود زیادي توانسته جلوي این رانت ها را بگیرد و بسیاري از پروژه

بسیار هاي پروژه که ماهیتاًوجود دارد ها پروژه در شرایط رقابتی به این نهاد سازندگی نظامی واگذار شده است. بعضی از کارها و

تواند با توجه نمی یند و بخش خصوصیآتوانند از پس آنها برمی گونه نهادهاي بزرگشوند و تنها اینمی محسوببزرگ و سنگینی 

 دخالت کند.ها پروژه در اجراي این ،خودهاي به دارایی

اي پروژه در هر بنیان بسیار بزرگ است که اتفاقاًو دانش(« technology base)پایه  -شرکت مپنا یک شرکت تکنولوژي  مثالً

از منابع مالی اي مالحظههم که ورود کرده، به خوبی توانسته آن را انجام دهد. از زمان تأسیس این شرکت تا به حال مقدار قابل

 يها در پی توسعهدولت يهمه ؛بعديهاي کشور براي رشد آن هزینه شده، چه از زمانی که آقاي زنگنه وزیر نیرو بود و چه در دوره

توانیم و مجاز نمی ،حاال وقتی این نهاد وجود دارد و امکان آن را دارد که برق تمام کشور را تولید کند ،بوخ .انداین شرکت بوده

نه تنها به رشد  :نیستیم به این بهانه که رقابت وجود ندارد، شرایط و جریانی را دامن بزنیم که به ایجاد یک رقابت مصنوعی بینجامد
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شرکتی هم اصالً  کند. بعدمی بنیان خوب موجود را هم تضعیفبلکه همین شرکت دانش ،انجامدصی دیگر نمیخصوهاي شرکت

آالت برق یا ماشین ماند این است کهمی نداریم که با مپنا رقابت کند، پس چه کار کنیم که براي مپنا رقیب پیدا شود؟ تنها راهی که

ها همیشه وجود دارد. اما کاري کرد که مپنا تضعیف شود؟ امکان واردات برق و توربینچرا باید  ،بوتولید برق را وارد کنیم. خ

 بنیان با این همه نیروي متخصص جوان وجود ندارد.همیشه امکان ایجاد یک شرکت دانش

بزرگ هاي اد شرکتخواستند از ایجمی ها به یک گونه رشد کنند،با این استدالل که باید همه شرکت اشددنیا قرار ب ياگر در همه

بوئینگ. این شرکتی مثل و نه  ،نه مایکروسافتی ،نه تالسی ،نه جنرال الکتریکی ،داشتمیجلوگیري کنند، دیگر نه زیمنسی وجود 

نباید این موضوع را بهانه کنیم تا با استفاده از آن،  ،اند. بنابراینهایی هستند که موقعیت مسلط در اقتصاد دنیا پیدا کردهنهادها، شرکت

دو شرکت وجود داشته باشد، به هر حال خودش شرایط رقابتی است. در هر حوزه که  بزرگ را تضعیف کنیم. همینهاي شرکت

ازندگی بزرگ و سهاي معتقدم بخش خصوصی پیمانکاري ایران با توجه به امکاناتی که دارد در موقعیتی قرار دارد تا با شرکت

 بزرگ، قواعد بازي را رعایت کنند.هاي که آن شرکترقابت کند منتها منوط به این ،وابسته به برخی نهادهاي خاص

 ها و نهادهاي بزرگ موافقید؟وقایع: آیا با ایجاد محدودیت براي شرکت

. باید این نهادهاي خاص به عنوان یک شرکت باید همین قوانین موجود رعایت شود .دکتر عبده: خیر؛ با این موضوع موافق نیستم

نه اینکه یک اسمی داشته باشند که معلوم  ،ها ثبت شوند و در چارچوب شرکت تجاري کار کنندتجاري در سازمان ثبت شرکت

لمللی ا. در کشوري که قرار است دیگر پولشویی نباشد و مجبوریم طبق قوانین بینشخص حقوقی استچه نوع اصالً  نیست این نهاد

 باید کاري کنیم تا این نهادها در قالب شرکت تجاري ثبت شده و فعالیت کنند. ،جلوي فساد و پولشویی را بگیریم

 اوراق بانام منتشر شوند. ينام از بین برود و همههمین وضعیت در خصوص انتشار اوراق بی نام هم حاکم است. باید این وضعیت بی

هاي تواند تونلمی که یک نهاد سازندگیهادهاي خاص دارند، اموال این کشور و مردم است. اینهایی که این نداراییبه عالوه، 

مریکا هم بسیاري از صنایع اکند. در میرسانی براي مردم هم خدمت وکه کارهاي جدي انجام دهد، اشکال ندارد عظیم بسازد یا این

مریکا، صنایع آزمایشگاهی این ااي صنایع هسته ياولیه ي. هستهندآمدمریکا بیرون ااز دل نیروي دریایی و واحدهاي تحقیقاتی 

آنها از تجربیات صنایع تسلیحاتی استفاده کرده و صنایع  بیرون آمده است.نظامی هاي از دل آزمایشگاهکشور و صنایع خودروسازي 

که اگر ارتش تیم . کماایناعد رعایت شودها اشکالی ندارد تا آنجایی که قوایناندازي کردند. بخش سیویل و خصوصی را راه
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ها در مسابقات شرکت کند، هیچ اشکالی ندارد. اما اگر تا آنجایی که در شرایط رقابتی سالم با دیگر تیم ،فوتبال هم داشته باشد

 خواهد شد.طرفه یکمزه و یک بازي بیاین را بخرد،  هامستقل و خاصی در این زمینه داشته باشد و بهترین بازیکنان تیم يبودجه

انشقاق صنایع از نیروهاي نظامی را شاهدیم. در این پنجاه سالی که  يتجربه ،مریکا نیست. در بسیاري از کشورهاا ياین فقط تجربه

روند تفکیک صنایع، بخش تجاري، بخش خدماتی و ... از واحدهاي نظامی به خوبی مشهود و ، گذردمی از جنگ دوم جهانی

تجاري و عمرانی نهادهاي هاي یتلکنیم و واحدهاي نظامی را از فعا سازيپیادهمشخص است. ما هم باید این تجربه را در داخل 

 شود.ایجاد ها شرکت يتا شرایط رقابتی سالم میان همه کنیمنظامی تفکیک 

سازي را به بحث مالیات پیوند بزنیم که شما خوتان با ورود به موضوع لزوم رعایت قواعد بازي از خواستیم بحث خصوصیوقایع: می

پرداخت مالیات به حیات اقتصادي با هاي خاصی وابسته هستند و باید در شرایط رقابتی و که به دستگاه ايسوي نهادهاي اقتصادي

 شفافیت مالیاتی این نهادها چه نظري دارید؟ ياین بحث ورود کردید. درباره خود ادامه دهند، به

دولتی عمومی هاي غیرپرداخت مالیات را نه تنها شرکت يدرآمد و هزینه و چه در زمینه ي: متأسفانه شفافیت چه در زمینهدکتر عبده

روند و فرار مالیاتی دارند. می شفاف اسناد مالی خود طفره يخصوصی نیز از ارائه واقعاًهاي روند، بلکه حتی شرکتنمی زیر بار

اعتماد بخش خصوصی به دولت هم عدمآن علت  ؛کندمی بخش خصوصی تا آنجایی که از دستش بربیاید از پرداخت مالیات فرار

دروغین اعالم کنند. چرا ارقام توانند به مأمور مالیاتی نمی دست دولت است و دیگرها شرکت است. اما امسال دیگر اطالعات مالی

 اند؟ حتی دولت زورشاند، تا به حال حتی یک صورت مالی شفاف هم ارائه ندادهخاصی وابستههاي نهادهایی که به دستگاه

بازنشستگی هم که مدیریتشان دست دولت است، اطالعات مالی شفاف و واقعی دریافت هاي رسد از نهادهایی مانند صندوقنمی

کنار؛ چون دالیل نهادهاي نظامی بهدهند؟ به طور عمومی انتشار نمیاطالعات خود را  هاي دولتیلیلی دارد که بانککند! چه د

دهد؟ نمیعموم انتشار  به فست که اطالعات مالی خود را شفانظامی ا ينهاد دولتیکنند، اما مگر بانک می امنیتی را مطرح

کنند؟ به بیش از بیست و نمی دولتی چرا این کار راهاي اما بانک ،دهندمی رائهخصوصی در بورس اطالعات خود را اهاي بانک

مالی شفافی  هايانتفاعی و خیریه، صورتغیر است؛ آیا این نهادهاي ظاهراً شده مجوز فعالیت دادهنهاد  –ي مردم مؤسسهچند هزار 

آید که نهادهاي عمومی صورت مالی ارائه ندهند. چرا درنمیبه تصور اصالً  یافتهبسیاري از کشورهاي توسعهاند؟ در ارائه داده

را عمومی انتشار مالی  هايصورتي ماست( )که مورد احترام همه سرپرستخانوارهاي بیکمک به بیماران سرطانی یا هاي انجمن
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رو یا سایپا صورت وضعیت مالی ؟ چرا ایران خودکندنمیکند یا می دارد خدمت خیریهدهند؟ آیا مردم نباید بفهمند که مؤسسه نمی

 توانند بدون مجوز و نظارت، اقدام بهمی بزرگی هستند،هاي آیا این دو چون شرکت کنند؟منتشر نمیهایشان را فروشپیش

گیرد؟ بعد از آن سو بانک مرکزي اعالم می درصد سود به شما تعلق 25کنند و بعد هم اعالم کنند اگر انصراف بدهید فروش پیش

عدم شفافیت به نهادهاي وابسته به  ،خودرو. بنابراینفروش پیش که شد بانکداري نهاین ؛درصد باشد 18سود سپرده حداکثر کند 

صورت مالی شفاف  يخواهند از ارائهوکار میکسبفعاالن اقتصادي و صاحبان  ينیست؛ همهمنحصر خاص یا نظامی هاي دستگاه

را دارند. در ایران ما حساب خود دینی و وابسته به روحانیون  ،وکتاب نهادهاي خیریهی حسابیافته حتتوسعههاي فرار کنند. دولت

اند. اما، باید صورت که مسجد و جریان فرهنگی نباید از مالیات معاف باشند، البته در همه جا معافنه این چند تا مسجد را داریم؟

 دریافت و پرداخت شفاف داشته باشند.

ولی در ایران غیراز فرار  ،گریزنددنیا مردم از مالیات دادن می يدهند؟ البته در همهمردم ایران با رغبت مالیات نمی وقایع: اصالً چرا

 بینیم نوعی بدبینی به دولت هم با آن وجود دارد.مالیاتی، می

گیرند و فرار مالیاتی و می مالیاتها ها از آنولی دولت ،دکتر عبده: در هیچ کجاي دنیا مردم رغبتی به مالیات دادن ندارند

که تخلف کسی که سندسازي کرده تا مالیات به محض این .شودمی ها، نوعی دزدي و جرم محسوبشفافیت درآمد و هزینهعدم

کنند. می یاداو  يدزدرا معرفی و از ها خالفکار و رسانهکنند میحمایت گیرنده مالیاتنهادهاي عمومی از  يهمه ؛رودمی ندهد، لو

مرتبط است. از آن سو هم نباید فشار مالیاتی هم سازي فرهنگ کنند. پس این موضوع بهمی اما در ایران از او به عنوان زرنگ یاد

گردد که ها برمیاعتماد به دولتدادن را ندارند، باشد. بخشی از این فرار مالیاتی هم به عدمروي کسانی که توان پرداخت مالیات

درصد فرار مالیاتی  70تا  60 گفتمی دهند. چند روز پیش یکی از مقامات سازمان امور مالیاتی در یک همایشینمی مردم مالیات

بخش زیادي  ،دادن ندارند. بنابراینجز مالیاتاي دهند، حقوق بگیران هستند که چارهمی درصدي هم که مالیات 40تا  30داریم؛ این 

این به را از ارتکاب  نآناسازي فرهنگ شوند که خود از آن اطالع ندارند و باید با آموزش ومی مرتکب را« پولشویی»از مردم، جرم 

مالیات بر  تواندمی ،هتگذشهاي اخذ مالیات در سال يامسال، دولت با استفاده از تجربه يبودجه يجرم مطلع کرد. البته در الیحه

 عمل کند.« ترسیستماتیک»ي بیشتري دریافت کند و ارزش افزوده

 شود؟توجهی نصیب دولت میآیا اگر اجرا شود درآمد قابل .زیادي دارید يوقایع: در خصوص مالیات بر بخش مسکن دغدغه



12 
 

وزارت البته، . بخش مسکن از سوي مجلس به دولت، همزمان شد با روي کار آمدن دولت جدیدهاي دکتر عبده: ابالغ قانون مالیات

کنندگان مسکن از مصرف اخذ مالیات سنگین، اما با معتقد است بازرگانان مسکن باید مالیات بدهندراه و شهرسازي دولت جدید 

مخالف  سختخواهد خانه بخرد می باروزارت راه و شهرسازي با اخذ مالیات مسکن از فردي که براي نخستینویژه به مخالف است.

تبدیل به »خانوارهاي متمایل به این معافیت باید نیز شامل شود.  رافرسوده  هاياست. این معافیت مالیاتی باید نوسازي و بهسازي بافت

ي خالی نیز هاخانهاز مالیات اخذ نیز شامل شود.  را خرید مسکن قبلیاز زمان پس از گذشت سال  10 مثالً مسکن خود بعد از« احسن

بازي ایجاد نشود، و این با ر از تقاضا باشد تا سفتهباالت %10ي مسکن همواره مند است عرضهسیاست وزارت نیست؛ وزارت عالقه

 هاي خالی مغایر است.اخذ مالیات از خانه

وزارت امور  يهاي بانکی مالیات گرفته شود. آیا شما با این برنامهنیا اخیراً اعالم کرده باید از سود سپردهوقایع: آقاي دکتر طیب

 اقتصادي و دارایی موافقید؟

ها خود را در بانکهاي داران پولسرمایهبسیاري از  .کندنمی سود سپرده االن بسیار باالست و دیگر کسی کاردکتر عبده: نرخ 

میلیون  10گذاران هستند که مبالغ کمتر از فهمم که اقشار ضعیف هم در میان سپردهمیکنند. البته می اند و سود دریافتگذاشته

را با وضعیت فرزند گیرد می کنند. اما همین سود اندکی که این فردمی اچیز آن زندگیگذارند و با سود نمی تومان را در بانک

 ولی فرزندش سر کار برود. سود بانکی به خاطر نهادهاي مالی ،دهم او سودي دریافت نکندمی ترجیح بیکارش مقایسه کنید.

ها باال کند نرخ سود سپردهنمی ایجاباصالً  ،اهد هستیموکارها شکسب يکه در همهاي نرخ بازدهقانونی باال مانده است وگرنه غیر

. هاي بانکمدیریت با تجربه را باال نگه داشته است نه تصمیمات اقتصادي درستها نرخ بازي بانکی است که. یک نوع التبرود

باال هاي این نرخ. باشند هابانکوضعیت اند که قرار نیست در آینده پاسخگوي کسانی در نظام بانکی نرخ سودها را باال نگه داشته

 .باشدکار مثبتی  ،میلیون تومان به باال 50 مثالً ،بزرگهاي کنم اخذ مالیات از سپردهمی فکر ،زند. بنابراینمی دارد به اقتصاد لطمه

هاي دولتی ها و دستگاهبانکهاي بانکی به اوراق بهادار دیگر مانند اوراق مشارکت که وقایع: آیا شما با تعمیم این مالیات از سپرده

 شود.کنند، موافقید؟ چون به خریداران این اوراق نیز در تاریخ سررسید، سود پرداخت میعمومی منتشر می

مالیات گرفته باید از سود اوراق بهادار همچون اوراق مشارکت نیز  . فرقی بین سود بانکی و سود اوراق نیست.دکتر عبده: بله موافقم

و کارآفرینی  وکارکسبترین کارها ترویج شود. مردم باید دنبال ریسک راه بیفتد، نباید آسان وکارکسبر است اگر قرا .شود
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افتد؟ کدام اقتصاد کارآمد در دنیا می مردم ایران پول هایشان را در بانک بگذارند و در خانه بمانند، چه اتفاقی يباشند. اگر همه

 کند؟می چنین کاري


