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اده نیست که بتوان س موضوعینشیند ل میسالگی اش به گِ 06این که یک کارخانه در

ای قولهگرایانه کل مسئله را به مچند فرد، با نگرشی تقلیل از آن گذشت و با چوب زدن بر

 13و  82سال پیش این کارخانه عظیم را به دو جوان  چهارشخصی تقلیل داد.  یدر حوزه

تردارای آن مهم ای هم دراداره یک هم چه واحدی نداشتند و ازتجربه ساله که ظاهراً

 اقتصادی بودند، واگذار کردند.  مشکوک مالی و یسابقه

اند چه داده ی به واگذاری این واحدأگیری که رنهادهای تصمیم باید پرسید در

ها یی دولتکارخلافشود. حجم اند و مسئولیت آنها در اینجا چه میعناصری درگیر بوده

عتراض ا است. چون وقتی کارگران دربسی بیشتر از واگذاری ثروت ملی به این صورت 

شان دست به اعتراض زدند، دولت فخیمه هم جواب ماههی نگرفته چندهابه حقوق

ها و شویم که در همان هفتهبازداشت و زندان و جریمه داد و الان با خبر می کارگران را با

ی( صف کشیده تومان 0866یعنی دلار برای گرفتن ارز دولتی ) تپهها مالکان جدید هفتماه

نیم دادرستی نمیمیلیون دلار هم به همین روال ارز گرفتند. به 3066دانیم که بودند و می

دانیم که به جای خرید تجهیزات برای اند، ولی میاین ارزها چه کرده که مالکان تازه با

 شد و «قاچاق»این ارز دولتی  - بود دولتی ارز تخصیص قرارعلت از که چهآن –کارخانه 

« هتپهفت» جمله به خاطر آن اکنون دادگاه دیگری برای ازبازار آزاد فروخته شد.  در

درجریان است ولی این بار آن که در این دادگاه متهم است نه کارگران که به خاطر 

 اً اند که ظاهرخود اعتراض کرده باشند، بلکه مدیران جوان این شرکت یحقوق معوقه

س گروه دیگری أر شان کافی نبوده است. درعظیم برای یاین مجموعه« ارزان خریدن»

 های قاچاق و معاملات غیر مجاز ارزهای دولتی بودند. از مفسدان اقتصادی درگیر فعالیت

ظام صنفی یر ندب -تپه در بخش دولتی بود حکیم خنیفریدرآخرین روزهایی که هفت

د و یا خواهد شاین شرکت با واگذاری به بخش خصوصی اح» :گفت -کشاورزی شوش

خش بینی کرده بود که با واگذاری شرکت به باو پیش«. تواند اشتغال زیادی ایجاد کندمی

ه تپه کتنها در پیوند با هفتهزار شغل ایجاد خواهد شد. البته نه 86خصوصی بیش از 

ند کنها اموال دولتی را واگذار میهای دیگر هم شاهدیم که با همه وعدهشرکت شماربی
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گاه به کنند تا دولت آنها اسکلتی را رها میدارایی« لخت کردن»عد صاحبان تازه با و ب

 ی فعالان بخش خصوصیوسیلهآمده بههای پیشنمایندگی از سوی عموم بیاید و زیان

که اکنون متهمان اصلی  -دانیم که این دو نوجوانخوار را جبران کند. البته میرانت

تپه شده مالک هفت 40میلیاردتومان درسال  0تنها با پرداخت  - فساد مالی هستند یپرونده

 یدهآین»سازی درزمان واگذاری وعده داد که بودند. البته مشاور رییس سازمان خصوصی

 و البته خبرداریم که این گونه نشد. « .تپه زیبا خواهد بودهفت

نه به دلیل از همان زمان واگذاری اعتراضات شروع شد چون کارگران این کارخا

 مدیریت، و ناروشنی در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، وپرداخت دستمزد، سوءعدم

های روزمزدی دست به اعتراض زده بودند. یکی از اعتراضات این بود که مدیران قرارداد

خواهند تسهیلات ارزی بگیرند. اگرچه کارگران تپه میجدید با سوءاستفاده از نام هفت

معترض را به زندان انداختند ولی الان خبرداریم که این ادعای کارگران راست بود که 

 اهم داد. جزئیاتش را به دست خو

تپه پرداخت برخی هفت یگویند بیش از دو سال است که کارخانهکارگران می

مزایای عرفی و قانونی کارگران مثل سبد کالای ماه رمضان، حق لباس کار، لوازم تحریر 

 طور کامل متوقف کرده است. مدرسه و غیره را کم یا به

نژاد دولت احمدی 20دوم سال  ییمهاست. در ن ترداراندکی سابقه تپهما داستان هفتا 

شکر  یو تعرفه %0به  %386شکر خام را از  یچنان ناروشن است تعرفهبه دلایلی که هم

 یعنی –هزار تن واردات  066جای کوتاهی به یفاصله رسانید. در %36به  %306سفید را از 

 وارد 3120 در شکر هزارتن8028 - داشت وجود مصرف و داخلی تولید بین که شکافی

 د. ها ریخته شهای فروپاشی شرکت نیشکر هفته تپه در همان سالپایه و شد کشور

این هم از عیسی کلانتری جالب است که در حالی که  3122زمان انتخابات سال  در

این محصول که از  یرویههزار تن شکر نیاز دارد، دولت نهم با واردات بی 066کشور به 

ست تر بود باعث تعطیلی و ورشکستگی کارخانجات نیشکر شده امصرف داخلی بسیار بیش
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آن بیکاری هزاران ایرانی و اضافه کردن آنها به جمعیت بیکار کشور است.  یکه نتیجه

تپه دهی، بدهی بالای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتبحث فرسودگی خط لوله، زیان

در  تأخیردلیل ارگران بهآغاز شد. اواسط این دهه بود که اعتراضات ک 26 یدر دهه

عدم  تپه بارها نسبت بهپرداخت سه ماه حقوق شکل گرفت. در این دو دهه کارگران هفت

 اند. پرداخت حقوق و معوقات و امنیت شغلی خود دست به اعتراض، تجمع و اعتصاب زده

سازی بدون این که به وارسیدن این برنامه در چارچوب مختصات موافقان خصوصی

اندازند با این بهانه که واحدهای ایران بنگرند گناه را به گردن دولت میاقتصادی 

م مه یبودند. دراین جا ولی، ازوارسیدن سه نکته« دهزیان»واگذارشده در زمان واگذاری 

با « دهیزیان»توان نشان داد که این تپه میکنند. اول این که درپیوند با هفتغفلت می

سازی شد و دوم، این که این ادعا در مورد بسیاری از نهبود و برایش زمی« برنامه»

ها صحت ندارد و سرانجام، سوم این که پرسش این است که در آن صورت واگذاری

ده شرکت فروش این واحدهای زیان یای در مزایدهبخش خصوصی با چه انگیزه

  کنند؟می

سئولان گرفت، ابتدا متپه وقتی پس از واگذاری اعتراضات کارگری بالا درمورد هفت

فراری است و بعد معلوم شد که این ادعا  -امید اسدبیگی -عامل که مدیر اعلام کردند

واقعیت نداشت بلکه در یکی دو سال گذشته اسدبیگی و دیگر شرکا با جدیت مشغول 

 اند ولیمیلیون دلار دولتی دریافت کرده 863گرفتن ارز دولتی بودند و درمجموع بیش از 

این که صرف واردات مواد اولیه برای کارخانه بشود صرف ورود کالاهای قاچاق  به جای

تپه یعنی داریم که علاوه بر اسدبیگی شریک او در مالکیت هفت به کشور شد. البته خبر

سال پس از  0اخلال ارزی است. یعنی  یمهرداد رستمی هم جزو متهمان این پرونده

ها تن از کارگران معترض ترده کارگری که دهسال پس از اعتراضات گس 1واگذاری و 

اند و تعداد بیشتری از کارگران هم با ازدست دادن قضایی روبرو شده یبا احکام جابرانه
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ران خریدا یکنند عمدهشغل و عقب افتادن دستمزد ماهانه درشرایط دشواری زندگی می

 3تپه به اتهام فساد مالی واقتصادی دردادگاه هستند.هفت

هزار تن تولید داشته اما  366شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی، سالی این 

تا  4۹، سطح تولید تا جایی افول کرده که از ابتدای سال 46 یبعد از واگذاری در دهه

تپه نیز ی نیشکر هفتهزارتن تولید داشته است؛ زیان انباشته 80، فقط 42ی دومِ سال نیمه

 8میلیارد تومان است. 686ها، بیش از براساس تخمین

دکی تری دارد. اندردناک یتپه تاریخچهسازی هفتآن سرم که بلای خصوصی من بر

اش ایران به گمان من دو چهره دارد. یعنی یک چهره سازی درتر، مصیبت خصوصیکلی

 ایران و به زمان آقای های پس از جنگ عراق باسال یعنی در -این که از همان ابتدا

رب و صد البته مخ -که به آن خواهم رسید -مجریان این برنامه با یک نگاه خاصهاشمی، 

 قانون اساسی را 00اجرای این برنامه کوشیدند و اما بعد که اصل  و غیرمعمول در

تر شد و حتی به تعبیری ها نمایانیکارخلافدوم این  ینظر من چهرهتغییردادند، به

س اول، یکی از نمایندگان تبریز در مجل یند با چهرهپیو پیدا کرد. در« مشروعیت حقوقی»

سازی در کشورمان از همان ابتدا با انه کارگزاران خصوصیمتأسف»مدعی است که 

سازی را در ابتدا به ضرردهی کشاندند و گرایی سیاسی، واحدهای مشمول خصوصیقبیله

را به خودشان یا این واحدها  یپس از آن، این واحدها را به ثمن بخس فروختند. گاه

های ها وارد معامله شدند فروختند و مواردی از این دست که نمونهکسانی که از طرف آن

  1.«بسیاری هم در این موارد وجود دارد

اجرای این برنامه درایران است. اول کمر صنعت تولید قند  بارزی از یتپه نمونههفت

ه خواهیم ای کباقی مانده بود را به شیوهچه که ازآن ایران را شکستند و بعد آن و شکر در

                                                      

3 https://www. faraz. ir/1399/02/30/این-نوبت-از-متهمان-هفت-تپه/ 

8 https://khabarban. com/a/25477586 
1 http://www. baharnews. ir/news/169403/ 

http://www.baharnews.ir/news/169403/
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سازی چه دوم بلای خصوصی یی چهرهدید به این دو نوجوان واگذار کردند. اما درباره

 توان گفت؟می

 

 سازی درایرانسازی حقوقی برای بلای خصوصیزمینه
ای کوشند به اجراما وقتی می یکی از نمایندگان مجلس از تبریز را خواندیم و نظر

دهند. این تغییرات در قانون اساسی را تغییر می 00ها سروسامان بدهند اصل سیاست همین

هم مجمع تشخیص مصلحت  2۹خرداد  80 به تصویب مجلس رسید و در 3120بهمن  2

 د. شبرای اجرا ابلاغ  312۹تیر  13نظام آن را تأیید کرد و سرانجام 

ای از مسئولیت کسانی که به هقانون اساسی ذر 00ی اصل اگرچه مشاهدات من درباره

ای از سرقت اموال عمومی را تازه یجای فروش اموال دولتی به بخش خصوصی، شیوه

کند ولی به اعتقاد من، حداقل بخشی از مشکلاتی که با آن اند کم نمیدهی کردهسازمان

گردد که قانون اساسی برمی 00های اصل دست به گریبانیم به قانون اجرای سیاست

یک سال  حدودنژاد رییس جمهور وقت هم به تصویب رسید و آقای احمدی 3120در

 بعد آن را برای اجرا ابلاغ کرد. 

عریف درستی تابهامات حقوقی و استفاده از عباراتی است که به این قانون سرشار از

ساز گر مؤثر و کارویژه در کشوری چون ایران که نهادهای نظارتنشده و مبهم است که به

ست. آید که درآمده ااند به صورت فساد مالی گسترده درتوسهولت و سادگی میندارد به

های حقوقی درست این قانون هم هست این که بعضی از واژه یکی از ابهاماتی که در

انون در این ق« انحصار»تعریف  اند. مثلاً کافی مشخص نشده یاندازهتعریف نشده یا به

ف را هم به زبانی که دیگران هم بفهمند تعری« انحصار طبیعی»اندکی گنگ است و بعلاوه 

شویم چون دولت موظف است اولین بار با ابهام روبرو می 1ماده  3نکرده است. درتبصره 

های بخش»به « مؤسسات دولتی و غیردولتی ها وها، بنگاهشرکت»سهم خود را در 

 م اول این است که علاوه برابها«. خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید

ها ست که دولت در آنایدیگر چه صیغه« مؤسسات غیردولتی»ها این ها و شرکتبنگاه
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سهم دارد و بعلاوه، اگر چه واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی روشن و بدون ابهام 

ازچه تاریخی در ایران ظهور پیدا کرده و شامل « عمومی غیردولتی»است ولی این بخش 

ن با جاداد اند؟«غیردولتی»اند، ولی در عین حال «عمومی»مؤسساتی است که اگر چه چه 

راستی یعنی داریم از چه نوع مؤسساتی دراین جا سخن این معجون دراین متن قانونی، به

 یعموم»بخش عنوان سسات بهؤاز شماری از م 31۹1اگرچه مجلس در قانون  گوییم؟می

عین حال  سسات درؤچنان روشن نیست که چرا این مولی هم 3نام برده است «یردولتیغ

توانند در واگذاری اموال اند و در عمل می«غیردولتی»عین حال  اند ولی در«عمومی»که 

ه چ. برتواند به آنها منتقل شودو اموال دولتی می ندکندولتی به بخش خصوصی مشارکت 

 د؟شونامیده می« سازیخصوصی»چنان مها هانتقالوی این نوع نقلیمبنا

ای های توسعهپاگیر است. سازمانوهم یکی دیگر از موارد دست 1ماده  1تبصره 

گذاری برای سرمایه« های غیردولتیتمایل بخشاحراز عدم»مصوب دولت درصورت 

د به هر تواننیافته میترتوسعههای اقتصادی، در مناطق کمبدون مشارکت دولت درطرح

ت باید ولی سهام دول« نمایند های غیردولتیگذاری مشترک با بخشاقدام به سرمایه»میزان 

. «یت مقررات این قانون واگذار شودرعا برداری باظرف حداکثر سه سال پس از بهره»

کدام  با دولت« مشارکت»های غیردولتی برای اگرچه روشن نیست که دلیل اصرار بخش

است، ولی آشکار است که این قانون از همان ابتدا قرار را براین گذاشته است که بخش 

بر  یاش باید به بخش خصوص«منافع»ای موفق شد، کند و اگر پروژهمی« هزینه»عمومی 

را « یهای غیردولتبخش»گذار عبارت گنگ گردد. معترضه اضافه کنم که وقتی قانون

 رود. گنجاند، بهره مندی از بخش خصوصی کمی فراتر میدرمتن قانون می

 0 مانند ولی مادهچنان تعریف ناشده باقی میهم« مؤسسات عمومی غیردولتی»اگرچه 

کند. چون تعیین می %06ت واگذار شود را تواند به این مؤسساحداکثر سهامی که می

                                                      
1 https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90418 

 

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90418
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دانیم که این مشخص نیست در نتیجه نمی« مؤسسات عمومی غیردولتی»تعریف 

چنان بقیه هم %06در کدام واگذاری انجام گرفته اعمال شده است؟ آیا آن « محدودیت»

ماند یا این که دولت موظف است که آنها را هم به یک مالکیت دولت باقی می در

عمومی دیگر غیردولتی یا بخش خصوصی واگذار نماید؟ از سوی دیگر، این  یسهمؤس

اند؟ بعلاوه نویسان برچه مبنایی این محدودیت را گذاشتهشود که قانوننکته هم روشن نمی

چنان در دست دولت باقی بماند، روشن است که دولتی هم یسهام یک مؤسسه %06اگر 

باقی خواهد ماند. منطق اقتصادی درپیش گرفتن  مدیریت آن واحد هم در بخش دولتی

ی های اساسنویسان چه بوده است؟ اگریکی از انگیزهها از نگاه قانوناین نوع واگذاری

این واگذاری ایجاد تغییر در مدیریت دولتی باشد، دراین موارد که شاهد این تغییر 

ی هیچ کدام از این به دست نخواهد آمد. البته درباره« هدفی»نخواهیم بود و چنین 

نژاد ابلاغ شد، چیزی پیدا نخواهیم کرد. ی آقای احمدیوسیلهموضوعات در قانونی که به

هم  بدهی یدیهأای برای سوء استفاده بازمی کند چون برای تراههاین ماده، کج 3تبصره 

زی که باغ سب دهد تا سهام خود را واگذار نماید. دراین جا با همه دربه دولت اجازه می

اقع، به و دهند، با گنجاندن این تبصره، درایران نشان می سازی درموافقان برنامه خصوصی

کنند درواقع، ایجاد درآمد برای دولت است. البته اضافه کنم ای که عمل میتنها انگیزه

بدهی دولت به بخش خصوصی باشد شاید بتوان واگذاری به خاطر بدهی را تحت  که اگر

های به اجرا درآورد. ولی در صورتی که دولت به دیگر بخش« سازیوصیخص» یبرنامه

 بدهی داشته باشد در آن -های دولتیکشورهایی چون ایران، بانک برای مثال در - دولت

صورت واگذاری اموال دولتی از یک بخش دولت به یک بخش دیگر همان دولت، چرا 

واحدها در بخش دولتی باقی  شود؟ نه فقط مدیریت ایننامیده می« سازیخصوصی»

ترش اهمیت گس کند. البته موارد زیادی درتغییر نمی ماند که حتی مالکیت هم عملاًمی

دانیم در این حوزه، کار زیادی صورت نگرفته است و بخش تعاونی آمده است که می

یران سهم این بخش از اقتصاد ا 3141براین دلالت دارد که تا پایان سال  4برای مثال ماده 

چه که دولت باید ست درازی هستیم از آنفهرباشد. در این قسمت شاهد  %80باید حداقل 
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گیرد عنوان مثال اگر دولت تصمیم میبرای گسترش و تقویت بخش تعاونی انجام بدهد. به

ضمن  بدهد. در« مشوق»بیشتر  %80ها باید بدهد به تعاونی« مشوق»به بخش خصوصی 

آن  ینامهمیلیاردریال و اساس 0666اولیه  یید ایجاد شود با سرمایهبا« بانک توسعه تعاون»

صندوق توسعه تعاون، با این میزان سرمایه  3122 ماه تکمیل شود. در 1ظرف  هم باید در

کند که برای تشویق مشخص می 33ماده  0به صورت بانک توسعه تعاون درآمد. تبصره 

 تخفیف مالیاتی داد. با این همه، حتی در %80های تعاونی باید به آنها درآمدهای شرکت

متأسفانه شاهد هستیم که سهم بخش تعاون »خوانیم که در مطبوعات می 3144اول تیرماه 

ها برای اجرای درصد است که این مهم گویای عدم عزم دولت 0از اقتصاد کشور حدود 

اند خودشان گذاشته سال پس از پایان مهلتی که 0یعنی  3«.های ابلاغی استفرآمین سیاست

چهارم آن چیزی است که طبق قانون خودشان باید بوده تر از یکسهم بخش تعاونی کم

 باشد. 

شده به بخش ی واگذارهاخوانیم که شرکتمی 30ماده  1تبصره  درضمن، در 

همین ماده وعده  0سال حق کاهش تعداد کارکنان خود را ندارند. تبصره  0خصوصی تا 

های مالی یاغیرمالی از جمله تخفیف مشوق»که بیشتر استخدام کنند،  دهد که آنهامی

از »دهد که ، به هیأت واگذاری اجازه می34ماده  دریافت خواهند کرد. در« دراصل قیمت

 استفاده نماید. جالب این که« ها و مالکیتهای ممکن برای واگذاری بنگاهروش یکلیه

درمواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری دارد که این ماده مقرر می« و»تبصره 

واند تهیأت واگذاری می« واگذاری شرکت ممکن نگردد و پس از سه بار»مقدور نباشد، 

شناسد، از طریق سه شیوه واگذاری را به رسمیت می 86ی به انحلال شرکت بدهد. ماده أر

نوبت  8کند پس از برگزاری میاین ماده اضافه  8بورس، مزایده و سرانجام مذاکره. تبصره 

مزایده، اگر خریداری وجود نداشته باشد، واگذاری از طریق مذاکره مجاز است. به اعتقاد 

ریزی برای سرقت اموال عمومی به این حقوقی برای فساد و برنامه« سوراخ»ترین من عمده

                                                      

3 https://khabarban. com/a/28358926 

https://khabarban.com/a/28358926
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حمایت  تشویق ورعایت قانون »دارد که می ، مقرر86ماده  0شود. تبصره صورت ایجاد می

رسیم به وظایف دیگر دولت بعد می«. الزامی است 3126گذاری خارجی مصوب از سرمایه

وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی  86ماده  3ها. تبصره اجرای این سیاست در

خط اعتباری جهت » میلیارد دلار 36کند که سالانه حداقل جمهوری اسلامی را مکلف می

بصره ت«. های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایدهای بخشگذارییهتأمین مالی سرما

حساب  یمانده از %06تنها باید همین ماده وظایف بیشتری برای دولت قائل است یعنی نه 8

سهم »طور کلی ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد بلکه به یذخیره

ارزی در آن سال کمتر  یبرداشت از ذخیره %06سال نباید از  هر بخش غیردولتی در

ران. سازی درایکرد درآمدهای ناشی از خصوصیرسیم به چگونگی هزینهبعد می«. باشد

دراین قانون به این موضوع اختصاص دارد علاوه برتقویت تأمین اجتماعی و ایجاد  84ماده 

کل درآمدها باید صرف  از %16» تر توسعه یافته، زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کم

سئولان رسیم به ماند. بعد میدانیم چنین نکردهبشود که اکنون می« های فراگیرتعاونی

اجرای این قانون که از یک طرف هیأت واگذاری داریم و بعد شورای عالی اجرای 

این دو نهاد حضور  ای از مسئولان دولت درواقع بخش عمدهکه به 00های اصل سیاست

ازی درایران ساین خواهد بود که وقتی به بلای خصوصی بر من به این ترتیب، اصراردارند. 

 یبدانیم چون این مجموعه رسیم دیگر نباید تنها فلان یا بهمان شخصیت را مقصرمی

 «ثمربخش»اجرای  اند، درگسترده از مسئولان مملکتی براساس قانونی که خودشان نوشته

اگر کاری خراب شده است به واقع مقصر این  رند واین سیاست مسئولیت مشترک دا

وضوح روشن است که برخلاف نهادها هستند نه یک شخص خاص. از سوی دیگر، به

عمل  موارد مکرر به قانون اند همین مجموعه مسئولان مملکتی درقانونی که خودشان نوشته

سازی خصوصیخواهم این نکته را گفته باشم که بلای اند. به سخن دیگر مینکرده

ر سازی را مقصتر از آن است که مثلاً تنها رییس سازمان خصوصیتر و ساختاریجدی

بدانیم اگرچه او به جای خود مسئولیت دارد ولی در ضمن، اگرفلان رییس سازمان 

عین حال مسئولیت این قانون  سازی توانسته کارهای خلاف قانون بکند درخصوصی



 

 
 

 احمد سیف 00

 هم هست که براساس این قانون مسئولیت داشتند تا جزئیات ها با دیگرمقامات دولتیشکنی

ن گرفتند که این چنیها را مییکارخلافباید جلوی این این قانون درست اجرا شود و می

خواهم به این نکته اشاره کنم که فسادی که درجریان نکرده بودند. به عبارت دیگر می

ای فردی یا جناحی، بلکه درواقع مقوله کنیم نهها درایران مشاهده میاجرای این سیاست

ش وهمه جا های گسترتنها با آن مقابله نشد بلکه زمینهنهادینه شده و ساختاری است که نه

ای که به گمان من جالب است این که شماری از ناظران گیرشدن آن فراهم شد. نکته

ه ب اندختهسازی درایران پرداداخلی که به این قانون و یا حتی به بلای خصوصی

عنی ی -«بخش عمومی غیردولتی»یعنی ورود  -که در این قانون شده است« هایینوآوری»

راه « هاماب»و روشن است که همین  -بخشی که نه خصوصی است و نه تعاونی و نه دولتی

 کند، توجه نکردند. برای مثال، سایت تسنیم در گزارشی کهرا برای گسترش فساد باز می

فلت غ« عمومی غیردولتی»بررسی بخش  کند ازی این اصل منتشر میبارهدر 3140در تیر 

قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی  00براساس اصل »ادعا دارد که  کند ومی

ستوار ریزی منظم و صحیح اسه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه یایران بر پایه

ردم این با واقعیت این قانون ناهمخوان است. و طور که در بالا هم اشاره کو همان« است

ع مادر، صنایع بزرگ، صنای»هم بسیار جالب است « بخش دولتی»بعد تعریف این سایت از 

بزرگ  هایبازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه

آهن ، راه و راهکشتیرانی آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی،

. البته «شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت استو مانند اینها را شامل می

شود که متأسفانه درایران جدی نگرفته نشده است. جالب هم اشاره می« بخش تعاونی»به 

شود که اجرای این قانون ارایه می« اهداف»عنوان درازی هم به ست طویل وفهراست که 

نظر  عنوان شاخص ارزیابی مدتواند و یا باید بهارزیابی اجرای این سیاست می در طبیعتاً

شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به »باشد. 

ع مالی وری منابهای اقتصادی و بهرهکارایی بنگاه یمنظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقا
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 هایپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشاوری، افزایش رقابتو انسانی و فن

انداز خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس

گذاری و بهبود درآمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم و سرمایه

ونی های خصوصی و تعات، توانمندسازی بخشگذاری و هدایت و نظارها به سیاستبنگاه

های سازی بنگاهالمللی، آمادهدر اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین

انسانی  یسرمایه یهوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه یداخلی جهت مواجهه

ی های ارزیابق نظاماستانداردهای ملی و انطبا یپایه و متخصص و توسعه و ارتقادانش

 «. المللیکیفیت با استانداردهای بین

 در« یسازسفناک خصوصیاآوردهای دست»پرسش اساسی این است که با توجه به 

 گذارانکه قانون« اهدافی»آوردها با اهداف، یعنی عمل و بعلاوه ناهمخوانی آشکار دست

اوم سری دولت در تدل خیرهخود برای این برنامه دراصل قانون درنظر گرفته بودند دلی

 یک از این اهداف نرسیده است چیست؟همین سیاست که تا کنون به هیچ

داند که برآن می 3120قانون اساسی را تیرماه  00البته این گزارش تاریخ ابلاغ اصل  

که به گمان من اشتباه است چون این « کشور رونق گرفت سازی درخصوصی»اساس 

مصلحت  مجمعاز سوی  312۹به تصویب مجلس رسید و درخرداد  3120بهمن  قانون در

 قانون را ابلاغ کرد.  312۹وقت هم در تیر  نظام تأیید شد و رییس جمهور

مسئول  «مجمع تشخیص مصلحت نظام»رهبر انقلاب هم آمده است که  یمتن ابلاغیه در

یران ا ها درلا که این برنامههاست. اما پرسش اساسی این است حااجرای صحیح این برنامه

تنها هیچ یک از اهداف به دست نیامد بلکه شاهد فساد به صورتی اجرا شده است که نه

ا چه اینج آن صورت، مسئولیت مجمع تشخیص مصلحت در ایم، درای هم بودهگسترده

 شود؟می

ای در بیانیه 3140خرداد  سیما هم درخبرگزاری صداو« پژوهش اقتصادی»خش ب

 زیابی از اجرای این اصل منتشرکرده که نکات قابل تأملی دارد. ار
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های دولتی تحت سازی شرکتخصوصی یسوم توسعه هم برنامه یطول برنامه در

دنبال شد. اهداف اصلی از « واگذاری سهام آنها های دولتی ودهی شرکتسامان»عنوان 

 2 ییعنی متوسط رشد سالانهساله  86انداز ها رسیدن به اهداف چشماجرای این سیاست

 های توسعه،گرفتن در جایگاه نخست منطقه در شاخصقرار»درصدی و بعلاوه 

ی ست درازفهربا توجه به «. های دولت بودزدایی و ایجاد رقابت و کاهش هزینهانحصار

 اهداف، باید پرسید که اجرای این برنامه به کدام یک از این اهداف خود رسیده است؟ از

 جایگاه نخست منطقه در»تنها در نمانده است و نه 3066زمان زیادی به سال مدت 

ایم. ادهایم هم چند و چندین قدم پایین افتچه که بودهنیستیم بلکه از آن« های توسعهشاخص

رار سازی درایران، مورد غفلت قها از خصوصیالبته از نکات دیگری که درارزیابی دولتی

پنجم سهم بخش تعاونی در اقتصاد  یعده بود که تا پایان برنامهگیرد از جمله این ومی

ام حتی در سال کنونی، سهم این تر اشاره کردهدرصد برسد که پیش 80کشور باید به 

ها دو هدف دیگر هم دارند یکی رسد. و این تعاونیدرصد می 0زحمت به بخش به

یر ها هم افزایش چشمگدولتی خود –آفرینی و دوم هم فقرزدایی در سطح کشور اشتغال

 کنند. کشور را انکار نمی فقر در

ذاری گقیمت»کند که این قانون آمده است و درواقع دولت را ملزم می این نکته هم در

دانیم در بسیاری از موارد این چنین نکرده انجام بگیرد که می« سهام باید از طریق بورس

 بودند. 

از درآمدهای  %16این است که دولت موظف است ماند دیگری که مغفول می ینکته

نین زدایی اختصاص بدهد که البته این چمنظور فقرهای فراگیر ملی بهحاصل را به تعاونی

 نکرده بودند. 

ها باید تا پایان سال واگذاری یجالب این که دراین قانون معین شده است که همه

فا نشد. اما ارزیابی صدا و سیما از اجرای دانیم به این وعده هم وانجام بگیرد که می 3141

 کنم. ایران جالب است. این قسمت را از گزارش این سازمان نقل مستقیم می این برنامه در
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 ده است؟موفق نبودرتوضیح این عدم توفیق گسترده، چرا اجرای این سیاست درایران 

خوبی و با قوانین به های کلی وام بسیاری از سیاستتر به اشاره گفتههمان طور که پیش

تر توجه به مختصات اقتصادی و اجتماعی ایران تدوین نشده بودند. همان ابهاماتی که پیش

اری سیب و ضعیف موجب شد تا در م با نظام نظارتی غیرکارآمدأام، توبه آنها اشاره کرده

وارسیدن اهلیت خریداران  ها با فساد چشمگیری روبرو بشویم. نه دراز این واگذاری

ها و شرکت کار گرفته شد و نه هیچ نهاد و سازمانی ایجاد شد تا برظرافت کافی به

وضوح روشن است که های اول واگذاری نظارت نماید. بههای واگذارشده در سالبنگاه

« قتدرمان مو» م اهداف در پیش گرفتن این سیاست صرفاًپردازان هحتی برای سیاست

 کسب»چه برای دولتمردان اهمیت داشت به عبارت دیگر، آن - های آنی بودبیماری

ند و تر از آن چه بود نشان بدهطور مصنوعی کمبود تا بتوانند کسری بودجه را به« درآمد

خرجی کرده و خارج از برنامه هنژاد عمل کرد، خاصگونه که آقای احمدییا این که آن

 کارشناسی نشده تخصیص های نامشخص و نامعلوم و یقیناً و بودجه منابعی را به پروژه
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« لبج»کسانی  آید عمدتاًنظر میوارسیدن اهلیت خریداران، هم به بدهند. با کوتاهی در

ستگی و به ورشک« هاکردن داراییلخت»که درواقع هدفی غیر از  انداین واحدها شده

یقین شد بهیک نهاد نظارتی کارآمد ایجاد می نداشتند درحالی که اگر کشاندن واحدها

 های اقتصادی مؤثر باشد. جلوگیری از این خرابکاری توانست درمی

نیروی کار « تعدیل» ظاهر در دفاع از کارگران دست خریداران تازه را دراگرچه به

ولی در عین حال  - سال اول حق کاهش کارگران را نداشتند 0یعنی برای  - بستند

یران ا وکار درترکردن کسبطور کلی سادهاصلاحات لازم در تسریع صدور مجوز و به

ای که به خریداران تازه همان تبصره 30ماده  من در ضمن، به اعتقاد صورت نگرفت. در

لازم  کرد و دیگرداد، کفایت میق مالی میصورت افزودن برتعداد کارگران خود مشو در

ند. درواقع افزودن این تبصره به اعتقاد من کننبود ممنوعیت تعدیل را هم به آن اضافه 

ای که شد یعنی خریدار بالقوه (Adverse Selection)« ژگزینشیک»موجب 

سانی ها ککنار ماند و تن« مسابقه» خواست واحد خریداری شده را بگرداند ازراستی میبه

این  نداشتند و در نتیجه برای« هالخت کردن دارایی»که انگیزه و هدفی غیر از  باقی ماندند

چنان توان تعدیل کرد. اگرچه همتوان یا نمیجماعت مهم نبود که تعداد کارگران را می

گذاران از بخش عمومی غیردولتی چه نوع مؤسساتی هستند، ولی دانم که منظور قانوننمی

اصل قانون اساسی آمده است  قراربود که اقتصاد ایران براساس سه بخشی که در اگر

خش فعالیت ب یطور مشخص برای کاستن از حوزهبازسازی شود، در آن صورت، باید به

د. برعکس آن عمل کرده بودن شد درحالی که دقیقاًپردازی میعمومی غیردولتی سیاست

های خصوصی و تعاونی در توانمندسازی بخش»شده ازسوی دیگر، یکی از اهداف اعلام

 بود ولی سیاست دولت« المللیاقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین

خوان نبود و حتی خبرداریم که معاون پارلمانی وزیر بازرگانی وقت با این اهداف هم

ترل بدون واردات کن توانیم بازار مصرف رانمی»وضوح بیان کرد که نژاد بهدولت احمدی

با کمبود کالا مواجه باشیم و اقدام به واردات کنیم این به معنای حمایت »و افزود اگر « کنیم
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عمل  ولی در« کننده استمیلیون مصرف ۹0از واردات نیست بلکه حمایت از حقوق 

رده خواری گسترسیم جذابیت رانتکنیم وقتی به اجرای همین سیاست میمشاهده می

بار و های این سیاست برای این که به حال اقتصاد زیانگزارهپیشترین د تا عمدهباعث ش

 مخرب نباشد نادیده گرفته شد. 

 

 تپهریزی برای سرقت از هفتبرنامه
شنویم به گمان من یکی از قطعات این معمای خوانیم و میتپه میهفت یبارهآن چه در

 ریزی وسازی درایران است که بدون برنامهسرقت از اموال عمومی در پوشش خصوصی

، «تپهتهف»ریزی برای سرقت از اندازی به دست نیامده است. برای بررسی این برنامهطرح

 باید اندکی به عقب برگردیم. 

نژاد، برای مقابله با تورم و گرانی تصمیم گرفت تا با واردات احمدی دولت محمود

 جلوگیری کند. این تصمیمی بود که« فشار بر اقشار ضعیف جامعه»ای از کالاهای یارانه

شده بود، اما در واقعیت زندگی، تیشه بر  پوشش حمایت از مردم اخذ ظاهر درهرچند به

ی را به بار فعالان اقتصاد یزد و ورشکستگی گستردههای مولد اقتصاد ایران بخش یریشه

ه ورزی غیر مسئولانه ببار این سیاستآمدهای زیانآورد. از همان ابتدا روشن بود که پی

تر شدن معیشت و زندگی به مردم باز خواهد گشت. علاوه صورت بیکاری گسترده، سخت

م که دانیایم. از سویی میودهاقتصاد ب یهای دیگری هم در عرصهبراین شاهد خرابکاری

الملل گمرک ریزی و امور بینشده از سوی معاون برنامهگواه آمار ارایهدر این دوره به

میلیارد دلار کالا و خدمات وارد ایران شد و این حجم از واردات هم  ۹86ایران بیش از 

از « مطلوبی» برای این که تصویر 3.، اتفاق افتاده است3143لغایت  3120های در سال

ادند د ها را تغییروضعیت ایران در تجارت خارجی به دست بدهند تعریف شماری از مقوله

شد را با تعریف جدید در نفت محسوب می یچه که ارزش افزودهعنوان نمونه آنو به
                                                      

3 https://www. beytoote. com/news/economy-news/tnews32505. 
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لن محصولات پتروشیمی، میعانات گازی، پروپی ها جادادند و براین اساس،نفتیغیر یدسته

صادرات غیرنفتی گنجانده شدند. این فریب آماری هنوز  یصولات در دستهو سایر مح

غیرمولد و  جویانه وهای رانتها رونق فعالیتوعده شعارها و یهم ادامه دارد. با همه

ایران از  یالمللی، رتبهشفافیت بین یاساس اطلاعات مؤسسهزدوبندها موجب شد تا بر

در میان فاسدترین  300 ی( به رتبه20-21) 8660سال  در 22 یلحاظ شفافیت مالی از رتبه

لطماتی  3.کشور مورد بررسی برسد 3۹۹( از میان 48-43) 1863کشورهای جهان در سال 

انه باعث جویهای قماری و رانتکه به بخش مولد اقتصاد وارد آمد در کنار تشویق فعالیت

 درتهران باشیم.  ده برابری بهای زمین و مستغلات شد که شاهد رشد حدوداً

داخل شد و از سوی  ها درها موجب افزایش قیمتاز سویی قانون هدفمندی یارانه

 -پیش گرفتند را در محورطور که اشاره شد، درعمل الگوی رشد وارداتدیگر، همان

و روشن بود که ازجمله یکی از نتایجش  - دلار واردات در سال میلیارد 366یعنی حدود 

بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی شکست. آمارهای رسمی نشان این بود که کمر 

صنعتی کوچک  یواحد تولیدی و کارخانه 066حدود پنج هزارو  43تا  20دهد از سال می

درصد  46و بزرگ در کشور تعطیل شده است. بعلاوه خبر داریم که فرایند توسعه در 

درصد کاهش  ۹6به میزان  های صنعتی کشور متوقف شد و فروش کالاهای صنعتیبنگاه

اند های صنعتی تعطیل شدهدرصد مراکز صنعتی در شهرک 06یافت و به صورت میانگین 

سال در  2دانیم که در این کنند. درنهایت میدرصد هم با حداقل ظرفیت کار می 86و 

ی بخش با همین مختصری که درباره 8.هزار واحد تولیدی تعطیل شدند 30کل، حدود 

ام، به واقع شاهد یک طنز تلخ اقتصادی هستیم که دولت متبوع تصاد نوشتهخصوصی اق

ولی  -دتواند بکنیا نمی - کندها کاری نمیایران، اگرچه برای جلوگیری از این شکست

امکانات خودرا به مدد گرفته  یواگذاری اموال دولتی به همین بخش همه چنان برهم

                                                      

3 khabaronline. ir/news/513525 
8 khabaronline. ir/news/513525 
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وجود یک تنگنای جدی  وضوح برری، که بههای آمااست. حتی مستقل از این داده

گمان من ضروری بود تا پیش از اجرای ساختاری اقتصادی درایران دلالت دارد، به

های لازم برای سنجش مفید و مؤثربودن سازی، مطالعات و پژوهشخصوصی یگسترده

جنگ  ندانیم که پس از پایاعین حال، ولی می آن انجام بگیرد که چنین نکرده بودند. در

 یحدودی غافلگیرکنندهدریک اقدام تا عراق با ایران، دولت ایران تصمیم گرفت که

ه البته ک ایران اجرا کند و المللی پول را درتعدیل ساختاری صندوق بین یبرنامه

سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی یکی از اجزای مهم این خصوصی

 آقای یپردازی در دورههای از سیاستدیگر به گوشهمقالی  اقتصادی است. در یبرنامه

برگردیم  3120آقای خاتمی پرداختم ولی اجازه بدهید به سال  یچنین دورههاشمی و هم

سال ریاست آقای خاتمی، آقای  2ایران انتخاباتی صورت گرفت و پس از  که در

شورای  3120آذر  جمهوری رسید. به جزئیات کار ندارم ولی درنژاد به ریاستاحمدی

 ارداتیو شکر و داخل تولید –اقتصاد تصمیم گرفت که شکر موجود در بازارهای ایران 

 و تولیدکنندگان به درآورد کنندگانمصرف حمایت سازمان یگذارقیمت یدایره از - را

اجرا درآمد و تا به 3120شد. این تصمیم از اردیبهشت « آزاد»اصطلاح و قیمت شکر به

خبرم ولی هم اجرای پرده بیهای پسهم ادامه یافت. اگرچه از توافق 3146 یاوایل دهه

واجهه م گریزی صورت گرفت و هم این که دولت وقت دراین سیاست با منتهای مسئولیت

های درآمد ،ضمن تورمی نداشت. دررنامه و سیاست مشخص ضدرشد هیچ ببهبا تورم رو

ین حال ع ترین و دررسد که سادهنظر میبه بود، و« مناسبی»نفتی کشور هم در وضعیت 

ای اقتصاد در پیش گرفته شد که بر -واردات با تکیه بر -تورم مقابله با یمضرترین شیوه

 کرد.  یف ایران مشکلات و تنگناهای درازمدت بیشتری ایجادحن

در حالی »معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد:  3120اردیبهشت  در

هزار تن بوده است، اما بیش از یک  066ر نیاز کشور به شکر در سال گذشته که حداکث

ر به بیش از یک میلیون تن شک»کند که معاون وزیر اضافه می« میلیون تن شکر وارد شد.

آور است که معاون وزیر خودش اعتراف و حیرت« صورت رسمی وارد کشور شده است
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 یهیهدارد که شرکت بازرگانی دولتی برای تسری تکالیفی برعهده کند که دولت یکمی

ولی بخش خصوص هم واردات انجام »کند، کالاهای اساسی کالابرگ اقدام به واردات می

و «. گیرددهد، در کنار این دو واردات رسمی، واردات قاچاق هم صورت میمی

ای نهبه گومتأسفانه ساختار بازار داخلی »داند که آموز این که معاون وزیر هم میعبرت

طور ناخواسته حمایت است که از افرادی که انحصار دارند و از رانت برخوردارند، به

ا فروشند یمی کنندهمصرفشود، آنها هم اجناس وارداتی را به بالاترین قیمت به می

 3«زنند.سودهای کلان به جیب می

آمده بود  رکا رآید این که دولتی که با یک دنیا وعده برساولین سؤالی که پیش می

ارند د« انحصار»ای داشت تا کسانی که داخلی چه برنامه برای تصحیح ساختار بازار

 نبوده باشند، درپیوند« شریک دزد» خواری نکنند؟ و خواهیم دید که اگرخودشان رانت

 آور بود.اند. البته که رشد واردات به تعبیری حیرتای نداشتهبا تصحیح بازار هیچ برنامه

 2تن : واردات شکر به ایران به هزار1ول جد

بخش  سال

 خصوصی

واردات  بخش دولتی

 شکر

3128=366 

3128 00 306 830 366 

3121 08 303 861 40 

3120 01 082 0۹3 133 

3120 3806 3608 8168 3600 

3120 (۹ 

 ماه اول(

 011 410 ناموجود ناموجود
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این واردات نقش چشمگیری  بخش خصوصی در ظاهراً 3120کنید که تا مشاهده می

برابر شده است  1بیش از فقط میزان واردات به نسبت سال قبل نه 3120ندارد ولی در سال 

آن را بخش خصوصی وارد کرده است. هرچه که ادعای دولتمردان بوده باشد،  %00بلکه 

ز ظیم اخواری هیچ توضیحی برای این حجم عغیر از کوشش گسترده برای رانتبه

تولید داخلی  میلیون تن و 4. 3دانیم که کل مصرف کشور واردات پذیرفتنی نیست. می

هزار تن وارد شود ولی مشاهده  066تا  066میلیون تن بود درنتیجه باید سالی بین  0. 3هم 

میلیون تن شکر وارد ایران شده است. جالب این که  1. 8بیش از  3120سال  در کنیدمی

 3120 سال به واردات است. در کشور یخش دولتی هم دوبرابر نیاز سالانهحتی واردات ب

سایت  یگفتههزارتن آن را خریده است و به 066میلیون تن دولت تنها  3. 3از کل تولید 

ون اکنکل دفتر نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی هم یاساس آمار ادارهبر» :الف

ه سؤالی ک«. های کشور مانده و راهی به بازار ندارندکارخانهتن شکر در انبار  هزار 006

کردن این حجم عظیم از این که با انبار پردازان پیش نیامده بودانگار برای سیاست

پرداخت مزد کارگران، پرداخت  -توانند به تعهدات خودها چگونه میتولیدات، کارخانه

ند؟ این که با این وضعیت چگونه عمل کن -هاچنین بدهی بانکطلب چغندرکاران و هم

 ریزی نمایند، بماند. های بعد برنامهسال و سال باید برای تولید در

بود ولی روشن  %306شکر سفید هم  یو تعرفه %316شکر خام  یتعرفه 3120درسال 

 20از اواخر سال »داریم که  کاهش دادند و بعد خبر %06و  16نیست که چرا آن را به 

درصد تعرفه  0شوند مشمول شکرهایی که به گمرک وارد می 3/0/20اریخ مقرر شد تا ت

درصد برای شکر سفید قرار گیرند و متأسفانه با انتشار چاپ دوم  86برای شکر خام و 

کتاب مقررات صادرات و واردات مشخص شد که تمامی موارد گفته شده حذف و از 

یکی  3120 در 3«.ین شده استدرصد تعی 36و شکر سفید  0شکر خام  یاین پس تعرفه
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عی ل بودند که شکر توزیئومدیران وزارت بازرگانی مس»گوید وکلای مجلس وقت می از

 اند مسولان وزارتکارخانجات را خریداری کنند ولی این که به تعهدات خود عمل نکرده

 3«باشند که علت و اشکال کار در کجاست؟ گوپاسخبازرگانی باید 

کند دیرعامل واحد کشت و صنعت امام خمینی یادآوری میم 3120در اردیبهشت 

هزار تن شکر به  048ماه امسال دو میلیون و از ابتدای سال گذشته تا پایان فروردین»که 

میلیون دلار وارد کشور شده؛ این در حالی است که نیاز کشور به  ۹۹ارزش یک میلیارد و 

با این میزان شکر وارداتی »دهد که میاو ادامه « هزار تن است. 066شکر وارداتی حدود 

نیاز دو سال کشور تأمین شده و دیگر نیازی به تولید شکر توسط بخش خصوصی و دولتی 

خواری و فساد هزارتن است، به غیر از رانت 066بازار تنها  کمبود موجود در اگر 8«.نیست

 وجود داشته باشد؟تواند برابر این مقدار کمبود عرضه می 0. 0چه دلیلی برای واردات 

متأسفانه از سال گذشته قند و شکر »اصفهان در مجلس گفت  ینماینده 3120 در

لت های دوشده در کارخانجات داخلی روی دست تولیدکنندگان مانده است و قولدتولی

 1.«خرید محصولات و تعهداتی که به تولیدکنندگان داده بود، عملی نشده استبرای پیش

کند بیش از دو ای را مطرح میهای تازهمجلس نکته شوش و دانیال در ینماینده

میلیون تن شکر در سال گذشته وارد کشور شد که یک میلیون تن آن را وزارت بازرگانی 

 و بیش از یک میلیون تن هم توسط بخش خصوصی شکر وارد کشور شد. 

ر یک شک تولید داخلی»ساعدی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: 

هزار تن شکر چغندری  ۹06هزار تن شکر نیشکری و  ۹66هزار تن است که  006میلیون و 

 این یمیلیون تن است. به گفته 20/3تا  2/3است و مصرف کشور هم در بالاترین برآورد 
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واردات بی حد و حصر شکر، کاهش قیمت جهانی  یمجلس، یک دلیل عمده ینماینده

سازی دلار بود. علت دیگر هم بحث اضطرار برای ذخیره 106ه دلار ب 066آن از هر تن 

شکر بود که متأسفانه کاهش تعرفه و اقدام به واردات شکر در فصل برداشت چغندر و 

 تولید شکر انجام شد. 

ها همان پردازیسیاست یمن این زنجیره خواری و فساد مالی به اعتقادگذشته از رانت

م. برتپه نام میریزی برای نابودی هفتنوان برنامهچیزی است که من از آن تحت ع

صورت  ده بودند، بیشتر زیان ببینند، در آنزیان و یا اگر ده بشونداگرتولیدکنندگان زیان

سیاسی خود  بی و نسبی وبپردازانی که مترصد واگذاری این واحدها به وابستگان سسیاست

اورند و شان را به اجرا در بیگریزانهلیتهای مسئوتوانند با فراغت کامل سیاستبودند می

 ند. کنبه هرقیمتی که دوست دارند واگذار  این واحدها را تقریباً

تر اشاره کردم که شماری از وکلای مجلس شکوه کرده بودند که دولت به پیش

اش عمل نکرده است ولی رییس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی درواقع وظایف

کند. وزارت بازرگانی که طبق قانون موظف بود، شکر تولید داخلی بیان میدلیل اصلی را 

آن را صرف واردات یک میلیون تن شکر به  یرا به نرخ تضمینی خریداری کند، بودجه

ا به سمت لذ میلیون دلار کرد و درنتیجه، برای خرید شکر داخلی پولی نداشت، 106ارزش 

با آن  ریزید که سازمان مدیریت و برنامهگرفتن تسهیلات از شبکه بانکی روی آور

 مخالفت کرد. 

 یهشود دولتی بودجآور این که چگونه میتوجه است. حیرتجا قابلاین نکته در دو

شده برای حمایت از تولید داخلی را صرف واردات محصولی بکند که برای همان تدوین

 نهادی برای نظارت بر جمهوری اسلامی در کند؟ اگرصنایع مشکلات عدیده ایجاد می

اجرای صحیح قوانین نداریم که بد است و اگر داریم، ولی مسئولان به مواردی از این 

م که داری بار است. دراین مورد خبرواقع فاجعهدهند که بهالعملی نشان نمیدست عکس

ه ا توجهای داخلی بآمد این کار غیرقانونی وزارت بازرگانی این بود که شکر کارخانهپی

ها با بحران شان بماند و کارخانهتومان روی دست 066تولید هر کیلوگرم  یبه هزینه
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مشکلات  تأیید ماهه حقوق کارگران مواجه شوند. در 0تا  8کارگری و عدم پرداخت 

مجلس ابراز داشت: واحدهای تولید نیشکر شامل  شوش دانیال در یشده، نمایندهایجاد

یشکر خوزستان صنایع ن یشکر کارون و شرکت توسعهتپه، شرکت نیشرکت نیشکر هفت

اند که هزار تن شکر تولید کرده366واحد آن فعال است، هر واحد  ۹واحد از  0که 

ت آمد این سیاسشان مانده است. بد نیست توجه داشته باشیم پیآن روی دست یعمده

دند هم ده نبویانز جمله این شد که تولیدکنندگان شکر که عمدتاًدولت از ینابخردانه

تومان  1۹6درصد به قیمت  صفر یوارداتی با تعرفه ده شدند. چون در حالی که شکرزیان

برای تولیدکنندگان داخلی این قیمت، برای آنها زیانی  ،رسیدبرای هر کیلو به بازار می

 کرد. پس یکی از عواملی که چرا تولیدکنندگانتومان برای هر کیلو ایجاد می 316معادل 

 اند هم تا حدودی روشن شد. شده« دهزیان»شکر درایران 

باره درصدی واردات شکر یک 06تا  06 یرییس کمیسیون کشاورزی افزود: تعرفه

اساس تصمیم نادرست یک نفر آن هم در فصل برداشت محصول داخلی، صفر شد که بر

اخل نرفتن شکر دباعث در انبار ماندن تولید داخل شد. ناگفته روشن است که فروش 

ای نتیجه، کشاورزان بر ها نتوانند پول چغندر کارگران را بدهند و درباعث شد کارخانه

های تولید مواجه شدند. جالب این که وقتی نهاده یکشت جدید چغندر با مشکل تهیه

نند، کنمایندگان مجلس از مدیران دولتی برای واردات افسارگسیخته بازخواست می

اندازد، در حالی که خود وزارت ی گناه را به گردن سازمان مدیریت میوزارت بازرگان

خرید تولیدات داخل را صرف واردات شکر کرده بود که تهیه شده برای بازرگانی اعتبار 

  3.تر به آن اشاره کردمپیش

های قند و شکر ایران انجمن صنفی کارخانه یرییس هیئت مدیره 3120خرداد  در

ساله هدف دولت خودکفایی  86انداز چشمدر چهارم توسعه و هم  یگفت هم در برنامه
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مت دولت به منظور کنترل قی»آموز این که شکر عنوان شده بود ولی عبرت صنعت قند و

 دانستند که همین کارو انگار نمی« داخلی، سیاست درهای باز را در پیش گرفته

رقمی که او از «. ده استهای اساسی برای صنعت قند و شکر کشور ایجاد کرچالش»

میلیون  دولت دو»گوید مراتب بیشتر از دیگران است او میدهد بهواردات بخش دولتی می

برابر واردات این کالا  0وارد کرده است که این میزان  20و هفتصد هزار تن شکر در سال 

 اهراً دولت ظ« توجیه ندارد. است که اصلاً 21و دوازده برابر واردات سال  20در سال 

 یها خریداری نماید ولی به عقیدههزارتن شکر از کارخانه 006تصویب کرده است که 

با این وجود، سیاست درهای باز فقط برای این صنعت در »او این میزان کافی نیست بعلاوه 

حذف عوارض گمرکی و برداشتن »تر این که و از آن مخرب« نظر گرفته شده است.

بود تنها دو ماه باشد، یک سال است که به طول انجامیده و دات شکر که قرار رسقف وا

این  «این امر مشکلات فراوانی را برای صنعت قند و شکر کشور به وجود آورده است.

تومان است  036کیلویی  یشدهایشان قیمت تمام یها به کنار در حالی که به گفتهنکته

ازای هر کند. به عبارت دیگر، زیان بهتومان خریداری می 016دولت شکر را به کیلویی 

تومان افزایش یافته است. به این ترتیب، تردیدی نیست  326تومان به  316کیلو شکر از 

گونه حمایت مؤثری از آن صورت که صنعت قند و شکر توسط دولت رها شده و هیچ

قند هم باخبر  چنین ازکاهش میزان سطح کشت چغندراین گزارش هم رد. درگینمی

دیگری درنهان داشتند و آن  یها اهداف خبیثانهبه اعتقاد من ولی این سیاست 3.شویممی

خش خواران ببه رانت« گرفتار»این واحدهای  سازی لازم برای واگذاری بدون دردسرزمینه

 جام گرفت. خصوصی بود. کاری که مدتی بعد ان

 یسابقهرویه و بیبا اشاره به واردات بی»شوش در مجلس  ینماینده 3120خرداد  در

ی ماه اخیر توسط شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی که در نتیجه 38شکر در 

درصد اتفاق افتاد، گفت: این  36درصد به رقم  306واردات شکر از رقم  یکاهش تعرفه
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در  ی آن ایجاد بحرانبرابر شکر مورد نیاز کشور گردید و نتیجه 0امر باعث ورود بیش از 

. او «های چغندری در سراسر کشور استتعطیل شدن کارخانههای نیشکری و نیمهشرکت

طبق آمارهای رسمی، نیاز سالانه کل کشور به شکر دو میلیون تن است که از این »افزود 

هزار تن از طریق واردات  066داخل و فقط مقدار، یک میلیون و چهار صد هزار تن تولید 

 1بیش از  جمعاً 20ی اول و دو ماهه 20ی سال ماهه 36گردید، اما متأسفانه در تأمین می

. این «میلیون تن شکر توسط شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی وارد شده است. 

حصول تولید درصد از م 06رانی این نماینده در مجلس جالب است حدود نکته در سخن

دلیل عدم تأمین نقدینگی و عدم خرید توسط شرکت بازرگانی دولتی در انبار داخل به

. چه چنان در بلاتکلیفی مانده استهای تولیدکنندگان قند و شکر انبار شده و همکارخانه

از محصول  %06داری ناچار شود درایران و چه در هرکجای دیگر، وقتی یک بنگاه سرمایه

نداز ادرون بنگاه به دست د را انبار کند، جریان پولی و جریان سرمایه درتولیدی خو

مدت هم، کوتاه آمدهای درازمدت این نابخردی اقتصادی، درافتد. گذشته از پیمی

هزار نفر کارگر و شرکت  ۹تپه با حدود های بزرگی مثل شرکت نیشکر هفتشرکت

ارگر و شرکت نیشکر کارون با حدود هزار نفر ک 30نیشکر خوزستان با حدود  یتوسعه

هزار نفر کارگر را با بحران جدی مواجه کرد و حتی از پرداخت حقوق کارگران خود  2

مجلس با عجیب و غیر منتظره خواندن این  یگفتهپیش یهم عاجز مانده بودند. نماینده

ق بت به این اتفااز شما نمایندگان ملت تقاضا دارم نس» دهدامور، ادامه می یاداره یشیوه

آن تعطیلی کارخانجات تولید قند و شکر با هزاران  یخواری آشکار است و نتیجهکه رانت

شغل مولد و تعطیلی بخش مهمی از کشاورزی کشور که به کشت چغندر قند اختصاص 

داشته است، واکنش نشان داده و در یک حرکت انقلابی و سریع کشور را از این بحران 

پردازان دولتی ولی درعالم دیگری سیر البته دولت وقت و سیاست 3«.نجات دهید

 اقتصاد آزاد به»کند که معاون وزیر بازرگانی اظهار فضل می 3120خرداد  کردند. درمی
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واهد خواردات محدودیتی نباشد هرکس هر چیزی را که می یمعنی این است که در زمینه

ی که قراراست یکی از مسئولان یکی از شعوری و بلاهت کساین هم از بی«. وارد کند

ای و در هیچ کشوری از جهان این وضعیت هیچ دوره های مهم کشورباشد. دروزارتخانه

فایت کالبته این مسئول بی«. کند خواهد واردهرکس هر چیزی را که می»وجود ندارد که 

ولیدی ی شکر تنعت قند و شکر با انتقاد از نرخ بالاصی و درباره کندفضل هم میاظهار

ای از این صنف هستیم و تولیدکنندگان هم ما به دنبال حمایت ریشه»شود داخل مدعی می

د. را با قیمت مناسب عرضه کنن شدهآوردن قیمت تماموری و پایینباید با افزایش بهره

 3«قیمت آن بودیم. یرویهشاهد افزایش بی 20چون مشکل شکر مقطعی نیست و در سال 

اتفاق  ءخلا تولید در یبودن هزینهو بالا وریبودن بهرهاین است که پایینواقعیت 

 یضمن نتیجهشود بلکه درپیش گرفته می هایی است که درآمد سیاستتنها پیافتد. نهنمی

یی باید به فرایند تولید شکر، از سو گیرد. درهایی است که باید انجام بگیرد و نمیفعالیت

کر، که در تولید ش یرسیم به کارخانهو نیشکر پرداخت و بعد میچگونگی تولید چغندر 

آلات و ابزارها از سویی و مهارت کارگران از سوی دیگر روبرو هستیم. و جا با ماشینآن

لو و ازای هر کیتولید به یتوانیم برآوردی از هزینهآن اساس می این مجموعه است که بر

ی است ای که مورد بررسآلات، در این دورهماشین با پیوند تن شکر داشته باشیم. در یا هر

 اری وکآلات کمروزکردن ماشینهب مالکیت دولت است. اگردر تپه درهفت یکارخانه

 غفلتی صورت گرفته، مسئولیت اش با دولت است. 

سال گذشته شاهد  86واقع حکایتی تکراری است. حداقل در تلخ شکر به یاین قصه

 طورهطور کلی و این بازار ببازارها به اند برپردازان درایران نتوانستهتایم که سیاسبوده

واردات شکر را افزایش  یاخص نظارت لازم را اعمال نمایند. یا به چرخش قلمی تعرفه

دار ارزش پول ملی، باعث بالارفتن بهای شکر در دهند و بعد با توجه به کاهش ادامهمی

ه صفر ها را حتی بکه ترسیده باشند، به همان سرعت، تعرفه شوند و بعد، انگاربازار می
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آید که به ایران در می اش به صورت واردات افسارگسیخته شکررسانند که نتیجهمی

 پاشد. وقتیصنعت قند و شکر از هم می یعین حال این است که شیرازه آمدش درپی

ه دیگر، حتی بدون توج باریکشود، اند، آشکار میسازی کردهای که زمینهشواهد لطمه

کنند و یک رقمی می 1باره تعرفه را به حجم وارداتی که صورت گرفته است، به یک

ردات رونق وا یدوره گذارند که دراختیار کسانی می خواری درفرصت طلایی برای رانت

 اند. صفر درصد ترخیص هم کرده یاز آن استفاده کرده و حتی شکر وارداتی را با تعرفه

دراین بخش سخن « ریزی برای سرقت از اموال عمومیطرح»ازجمله دلایلی که از 

ای که هنوز این مجموعه در مالکیت دولت بود، هر ساله دوره گویم، این است که درمی

 1واردات شکر بی هیچ توضیحی یکباره از  یبودیم که در فصولی خاص تعرفه شاهد

کند و در پی آن افرادی خاص که گمرک ایران با رقمی سقوط میودن به یکرقمی ب

حساسیت خاصی مقید بود تنها حروف اول نام آنها را درج کند، اقدام به واردات انبوه و 

 غییرکند. ت بعد، میزان تعرفه مجدداً یکردند تا درمرحلهگاه چند برابر نیاز واقعی کشور می

وقتی این واردات انجام شد، تازه وزارت بازرگانی به درصفحات پیش نشان دادیم 

شدت مخربی ی بهآمدهاای نبود بلکه پیافتاد که نه فقط مفید فایدهفکر افزایش تعرفه می

آمد حتمی چنین سیاست فعالان اقتصادی و تجارتی داشت. پی یاندیشهی در عرصه

خواری گسترده برای نترا یباری این بودکه یک فرصت بادآوردهنسنجیده و زیان

نزدیک به صفر شده از گمرک ترخیص کرده بودند، فراهم  یکسانی که شکر را با تعرفه

وان سیاستی عنبه همین دلیل این ادعا که پس از واردات گسترده، تعرفه را به کند. دقیقاًمی

رگ ز ماند، درواقع، نوشدارویی بود که پس ابرای حمایت از تولیدات داخل افزایش داده

رانتی خود دلیل  یسهراب فراهم آمده بود. از آن گذشته، همین درآمدهای بادآورده

ارزش،  گذاری و تولیدبا سرمایهمقایسه  کار در یشود برای این که این شیوهای میاضافه

ود که چند و چندین واقع مصیبتی بکه این مصیبت، به بیشتری داشته باشد. مضافاً« مقبولیت»

شوش دانیال و رییس کمیسیون  ی، جاسم ساعدی، که نماینده3120 ر شد. دربار تکرا
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دلیل بی یپی مصوبهواردات شکر در یکشاورزی مجلس بود به شکوه برآمد که تعرفه

 درصد کاهش دادند.  0درصد به  306شورای اقتصاد از 

شرکت بازرگانی دولتی و بخش خصوصی در  -3120یعنی سال -ماه  38در طول 

میلیون تن  1هزار تن بود، حدود  066حالی که نیاز وارداتی کشور به شکر در سال فقط 

ریزی گپردازانی که با اهمال و مسئولیتدانم سیاستشکر وارد کشور کردند. من نمی

خویش شرایط را برای چنین سرانجامی فراهم کرده بودند، انتظار داشتند که چه  یخبیثانه

درصد از شکر تولید داخل 06آمدهایش این بود که حدود پی بشود؟ جزاین که یکی از

های به دلیل تأمین نشدن نقدینگی و خریداری نشدن از سوی دولت در انبار کارخانه

د و یا خواهد در صنایع قند و شکر باشماند. اما پرسش بعدی، میتولیدکننده بلاتکلیف می

 آمد به فروشرکشور دیگری، پیخواهد درایران باشد یا در هدر هرصنعت دیگری، می

گاه نچه که تولید شده است، بروضعیت مالی و ثبات مالی و مدیریتی باز آن %06نرفتن 

کننده چه خواهد بود؟ تعجبی ندارد که پس از اجرای این حجم عظیم از واردات و تولید

 یچنین شرکت توسعهتپه که همچه که دولت وقت انجام داد، نه فقط نیشکر هفتآن

نیشکر خوزستان، و نیشکر کارون هم با بحران جدی مالی روبرو شده و قادر به پرداخت 

رفت، گحقوق کارگران خویش نبودند. البته اگرکارها درایران به روال معمول انجام می

های یین بازرسان ویژه چگونگی تدوین و اجرای این سیاستعدولت مرکزی باید با ت

 -خوارینکته این است به غیر از اشتیاق زایدالوصف برای رانت کرد.بار را ارزیابی میزیان

یم برای این حجم عظ چه دلیل منطقی و یا مالی پایدار -های گوناگون به شکل و صورت

سرنوشت تولیدکنندگان داخلی  توان ارایه کرد؟ اشاره کنم که حتی اگراز واردات می

د. ی از کل مصرف داخلی هم بیشتر بوساله حتشکر را نادیده بگیریم، میزان واردات یک

واند تاصلی نمی یبه این ترتیب به گمان من تردیدی وجود ندارد که علت و انگیزه

 ای درپیوند با تنظیم بازار بوده باشد. مقوله

کر های شدبیر انجمن صنفی کارخانه «بهمن دانایی»وکیل شوش دانیال،  علاوه بر

 1ماه نخست امسال حدود  8در سال گذشته و  به شکوه برآمد که 3120 هم در کشور
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برابر نیاز کشور است. تولید شکر چغندری  0میلیون تن شکر وارد کشور شده که این میزان 

 دهد. از این رو،کفاف نیاز کشور را می میلیون تن است که کاملا0ً. 3و نیشکری کشور 

به  316درصد و شکر خام از  0به  306واردات شکر از  یمعلوم نیست چرا یکباره تعرفه

صفر درصد کاهش یافته است و در پی آن سیل شکر وارداتی راهی انبارهای کشور 

. علت شود، آن هم در شرایطی که بخش مهم موجودی آنها بدون مشتری مانده استمی

چه که بوده باشد، کمبود شکر در بازار و یا کمبود تولید این حجم عظیم از واردات هر

این حجم عظیم از واردات شکر بوده باشد. دبیر انجمن صنفی  یدهندهتوضیح تواندنمی

 های شکر، آنها توانآمد بحران مالی کارخانهپی دهد که درهای شکر گزارش میکارخانه

ید ریزی تولشان به کشاورزان را ندارند و به همین خاطر، برای برنامههایپرداخت بدهی

آنها برای خرید محصول چغندر قند کشاورزان قرارداد امضا در سال بعد، هنوز بسیاری از 

شد برای نابودی صنایع تولیدی داخلی و از این نمی اند. به گمان من مؤثرترنکرده

 ریزی کرد. خصوص صنایع تولید قند و شکر درایران برنامهبه

اید ب ؟ بهترین راه دسترسی به اسامی قاعدتاًچه کسانی هستنداما، واردکنندگان شکر 

کنیم که کنیم مشاهده مینترنتی گمرک مراجعه مییگمرک ایران باشد. وقتی به پایگاه ا

 یواردکننده 36ی هایی دربارهحاوی جدول اندکرده منتشر ی شکرگزارشی که درباره در

چه از این جدول داریم این که در ردیف نام است. آن 20و  20شکر در سال  یعمده

نخست  یبا درج حرف اول ذکر شده است. فقط در ردهصاحب کالا، اسامی 

 شرکت بازرگانی»نام « ش. ب. د. ا»توانیم از حروف سختی میواردکنندگان شکر به

 یعنی همان شرکتی که باید شکر در انبار ماندهیرا استخراج کنیم، « دولتی ایران

دولتی را  یدجهبو یافته درولی منابع تخصیص تولیدکنندگان داخلی را خریداری کند

های بعدی برای راقم این سطور صرف واردات شکر کرده بود! اما دیگر حروف در رتبه

، «ا. ع»، «م. م»، «ش. س. ص. آ»، «ح. د. ج»، «ش. پ. م« »م. م. ک»قابل بازیابی نیستند: 

با این حال وکیل شوش دانیال رمز برخی «. ش. ش. ا. ت»و « پ. س. ا»و « ش. ن. ج. خ»
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شکر در سال  یعمده یواردکننده 16شکند: در میان حروف را البته سربسته می از این

متعلق به یک شرکت نساجی دولتی 80، رتبه دهم متعلق به یک شرکت نفتی و رتبه 20

 پردازانخواری هوش و حواس سیاسترانت« احتمال»کنید که چگونه است. مشاهده می

ده خواری به این صورت عماست. وقتی رانت های دولتی را به پریشانی کشانیدهبنگاه

 شوند!بشود، در آن صورت، شرکت نفتی و شرکت نساجی هم به واردات شکر مشغول می

شکر به کشور  یشرکت اول واردکننده80ریسی نیز جزو همچنین نام یک شرکت نخ

 شود. دیده می

از یک  3120های شکر کشور درخرداد با این حال، دبیر انجمن صنفی کارخانه

گذشته اقدام به  یهفته 8گوید: دولت از گوید و آن این که میامید سخن می یروزنه

رود این حمایت های داخلی کرده است و امید میهزار تن شکر از کارخانه806خرید 

دهد که حتی در صورت خرید این شکرها فقط ادامه یابد. با این حال، کمی تأمل نشان می

برابر نیاز  0شود؛ چرا که طور مقطعی حل میشکر و کشاورزان به یهامشکل کارخانه

قیمت شکر در بازار پایین خواهد بود. در این شرایط خرید  کشور شکر وارد شده و قاعدتاً 

حل از م -یعنی بیت المال و مردم  -کند؛ چرا که هم دولت دولت نیز مشکلی را حل نمی

 -شده مانند چای خریداری-شده یداریکنند و هم شکر خرخرید این شکرها ضرر می

 3ماند تا چه بلایی بر سرش بیاید و سودش به جیب دیگران برود. در انبارها می

« ککمبود ژنتی»ها گویند که انگار ایرانیای سخن میگونهگاه اقتصاددانان هم به

 -طانیدیگری رفتار کنند. دکتر سل یکنند به شیوهتوانند غیز از آن چه که میدارند و نمی

 «براساس مزیت نسبی»معتقد است که اگر  3120تیرماه  استاد دانشگاه شیراز است و در

ین شکر یکی از هم»آید میهای مختلفی درصورت ریزی کنیم اوضاع به شکل وبرنامه

تولید  یکه هزینهمحصولات است که قیمت آن در بازار جهانی بسیار پایین است، در حالی

ه دنبال ریزی شود نباید بآن در داخل بسیار بالاست که اگر براساس مزیت نسبی برنامه
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 ای است که اگر وارداتگونهاین محصول باشیم، اما در حال حاضر وضعیت به یتوسعه

زیادی  قند که مقدار شود که صنعت نیشکر و چغندرشکر ادامه یابد باعث می یرویهبی

دهد البته ادامه می«. و اشتغال ایجاد کرده در معرض نابودی قرار گیرد. گذاری شدهسرمایه

. و «شکر تولیدی درانبارها جمع شده واردات شکر نباید صورت بگیرد»درحال حاضر که 

در حال حاضر »نژاد ترین خبط اقتصادی دولت اول احمدیگذارد روی عمدهدست می

ترین رم با استفاده از واردات است که بزرگرسد اولویت دولت در مهارکردن تونظر میبه

ود های موجاستفاده از پتانسیل یمشکل در حال حاضر هم افزایش تورم است، اما لازمه

مسئله این  3 «محصولات حداقل در کوتاه مدت است. یرویهدر کشور کاهش واردات بی

اردات خواهد با وخورد ببهای ارز ندارد شکر می ای که کنترلی براست که دولت فخیمه

م شود و هافتد این که هم تورم نهادینه میچه که اتفاق میرا کنترل کند. آن« تورم»

 یشود. مشاهده کردیم که دکتر سلطانی از بالابودن هزینهرفته از کنترل خارج میرفته

رای یافتن ولی ب -کنداش را باز نمیالبته علل اصلی -گویدایران سخن می تولید شکر در

هایش باید به سراغ یکی از دولتمردان برویم. معاون امور تولیدی وزارت یکی از علت

ی شود و بسیاردرصد صنایع کشور از خارج تأمین می ۹6 صنایع و معادن گفت: مواد اولیه 

  8.انداز صنایع کشور در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه

 ارج، هرصنایع کشور به خ یاولیه ناگفته روشن است که با این میزان وابستگی مواد

تواند رقابت پذیری تولیدات داخلی را کاهش پیوند با نرخ ارز می ای درجیدهکوشش نسن

شکر باخبر است  یرویهواردات بی بدهد. معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن هم از

انبارها مانده است و اگرچه از کوشش  داند که شکر تولیدی داخل درو هم می

درستی گوید ولی بهواردات سخن می یاش برای افزایش تعرفهمتبوع یخانهوزارت

                                                      

http://www. isfs. ir/khabarsendika1. asp?id=156 3  تاریخ این نوشته هم تیرماه

 است  3120

8 http://www. isfs. ir/khabarsendika1. asp?id=157 

http://www.isfs.ir/khabarsendika1.asp?id=156


 شده: گزارش یک سرقت ازپیش طراحیتپههفت 32 

کر ش حل این مشکل نیست و صنعت قند وتنهایی راهافزایش تعرفه به»کند که یادآوری می

میلیون  806 سال گذشته دولت  از»دهد او ادامه می«. ساختاری استکشور نیازمند تحول 

 یهای قند و شکر اختصاص داد، اما حتی یک کارخانهدلار برای اصلاح ساختار کارخانه

البته در کنار این ادعای معاون وزیرکه  3«قند برای استفاده از این فرصت مراجعه نکرد.

 ها برای استفاده از آن مراجعه نکردندمیلیون دلار منابع تهیه کرد ولی کارخانه 806دولت 

ت همان نشس صنعت و معدن استان اصفهان را هم داریم که در یرییس خانه یاین شکوه

ر رقابت را ب یعرصه تأمین منابع مالی، هر ساله»با معاون وزیر، به شکوه برآمد که 

 یهباشیم که در گذشتکند و امروزه شاهد واردات کالاهایی میتر میکشور تنگصنایع

ها در این این کارخانه یاز آن گذشته همه 8.«ایمآن بوده ینه چندان دور تولیدکننده

دعای ا به گمان من مراجعه نکردندها اند، درنتیجه این که کارخانهزمان در مالکیت دولت

فرافکنی مقام دولتی است. واقعیت این است که دولت هیچ  یربطی است که نشانهبی

به  نداشت و -طور کلیو اقتصاد ایران به -درازمدتی برای مدیریت این واحدها یبرنامه

  دنبال نشد. -اگرچنین ضرورتی وجود داشت -هانوسازی کارخانه یهمین دلیل مقوله

هایش بلکه دولت هم به مسئولیت رویه نبودشکر، مشکل تنها واردات بی یاما درباره

های قبال تولیدکنندگان داخلی شکر عمل نکرد. از قول رییس انجمن صنفی کارخانه در

زمان با واردات شکر از سوی شرکت بازرگانی دولتی، شویم همقند و شکر ایران با خبر می

سازی کار های قند داخلی بدهکار بود که عملاًانهمیلیاردتومان به کارخ 306همین شرکت 

اش کرد. حتی از دولت خواسته شد تا نقدینگی لازم را فراهم نماید که دولت بدهینمی

ها به شد، کارخانهها را بپردازد. با توجه به این حجم طلبی که پرداخت نمیبه کارخانه

 3120روزهای پایانی سال  در محصولات خود دست زده بودند و بعلاوه یزدهفروش شتاب

مورد دوم هم  در 3120هزارتن و بعد تا خرداد  06 3120دو نوبت تا خرداد  شد در قرار
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ها ی دولت از کارخانهوسیلههزارتن شکر تولید داخلی به 360تن و در کل  هزار 00

گذرد که شرکت بازرگانی دولتی از خریداری شود. هنوز چند روزی از این توافق نمی

ایران  ب ساختار سیاسی دریاین هم از عجا3زند. اجرای آن چه توافق شده بود سرباز می

کند و هیچ دولت را اجرا نمی یشدهاست که یک سازمان متبوع دولت، سیاست اعلام

 افتد. چیزی هم اتفاق نمی

ما در نظام » گفت 3120مرداد  شکر کشور درانجمن صنفی تولیدکنندگان قندو دبیر

مراحل قبل خواهان افزایش نرخ تعرفه بودیم اما هم اکنون که واردات بیش از حد شده و 

که شدن تعرفه نیستیم چراتولید داخل روی دست تولیدکننده مانده است خواهان اضافه

شود و سود سرشاری را نصیب افزایش میزان تعرفه باعث گرانی شکر در داخل می

درپاسخ به این که در این شرایط، پس دولت چه بایدبکند، او معتقد « د.کنها میواردکننده

د سال گذشته که باعث شده تا شکر تولی یرویهاست که دولت باید به دلیل واردات بی

انبارها بماند، آن را از تولیدکنندگان خریداری نماید. درسال مورد بحث، تولید  داخلی در

تن به دولت فروخته شد. از طرف  هزار 006ود که هزار تن ب 820داخلی یک میلیون و 

هزارتن دیگر را با زیان به مصرف  818دیگر، به خاطر مشکلات مالی، تولیدکنندگان 

هزارتن دیگر درانبارها مانده بود که لازم بود از سوی  1۹0کنندگان فروختند ولی هنوز 

 8دولت خریداری شود. 

نیم کنگریم مشاهده میها که میاین سال ایران در پردازی درسیاست یگوشه به هر

 -و دراین مورد صنایع قند و شکر -که برای درهم شکستن واحدهای تولیدی داخلی

شویم که حتی کشاورزان دیگر تمایلی باخبر می 3120شهریور  اند. درریزی کردهبرنامه

و از  ته استها انجام نگرفپرداختها ندارند چون پیشغندر قند به کارخانهچبه فروش 

ند ای برای رفع این مشکل ندارها هم انگیزهرسد که مدیران کارخانهنظر میسوی دیگر، به
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نه این که  3.هزار تن چغندر قند در انبارها خوابیده و امکان عرضه نیست 1۹0چون حدود 

دکتر  3120آمدها چه خواهد بود. درشهریور کنند و یا پیدانست چه میکس نمیهیچ

و شکر  ی دو محصول برنجها دربارهبرخی سیاست»ستاد دانشگاه شیراز گفت که نجفی ا

رویه برای واردات این دو برخلاف خودکفایی بوده است، چراکه با دادن مجوزهای بی

ل اند و از طرف دیگر تمایمحصول به خصوص شکر کارخانجات قند با بحران مواجه شده

اعث تنها خودکفا نشدیم بلکه به است و نهکشاورزان برای کشت چغندرقند کاهش یافت

  8«ایم.ایجاد بحران و ورشکستگی کارخانجات هم شده

های نژاد در برخورد به مقولهبار دولت احمدیواقعیت این است که سیاست فاجعه

فیف حدلاری برای اقتصاد ن صدها میلیارد یالمللی ایران گذشته از هزینهتجارت بین

هم  تراجزای این صنعت از هم بپاشد. پیش یدراین مورد خاص همهکشور، باعث شد تا 

هزارتن از تولید داخلی در  066، هنوز نزدیک به 3120شهریور  ام حتی دراشاره کرده

خاطر واردات افسارگسیخته، بازاری برای فروش آنها وجود ندارد. انبارها باقی مانده و به

یافته را صرف تخصیص یهم که بودجه مسئول خرید تولیدات داخلی یخانهوزارت

ی تنها فروش محصول دشوارتر شد بلکه درشرایطواردات شکر کرده بود. به این ترتیب، نه

آمد واردات پی تومان بود، در 086هر کیلو شکر داخلی  یشدهکه قیمت تمام

تومان رسید. یعنی حتی اگر  006بازار به کیلویی  بهای شکر در ،افسارگسیخته

 میلیارد 00هزار تن را به فروش برسانند باید  066توانستند این لیدکنندگان داخلی میتو

کردند. در گذشته وقتی که واردات افسارگسیخته انجام تومان زیان را تحمل می

کرد و درصد تولیدات داخلی را خریداری می 06تا  16طور متوسط گرفت، دولت بهنمی

ل راحت به بازار داخلی مابقی را نیز با خیا»شت مرود یرییس کارخانه یگفتهبه
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یخته، گسردات افسارو ناگفته روشن است با اشباع بازار داخلی به خاطر وا3«مفروختیمی

ی بالا بودن بهای شکر تولیدی داخل، مدیر اما دربارهدیگر این امکان وجود نداشت. 

تولید شکر  یهزینه %00تا  06او  یسنجی جالبی دارد. به گفتهمرودشت نکته یکارخانه

درصد  88تا  32کند. و اش را دولت تعیین میمربوط به خرید چغندر قند است که قیمت

 30و حدود  شودی دولت تعیین میوسیلهتوجهی بههم مربوط به دستمزد که به میزان قابل

یوب مع یهجا با یک چرخاین های متفرقه است. به سخن دیگر دردرصد دیگر هم هزینه

ر های تولید شکر در ایران در اختیاهزینه یتعیین نرخ عمدهو مخدوشی روبرو هستیم که 

کند و هم برای دستمزدها را تعیین می دولت است دولت هم، نرخ خرید چغندر

ت کوشد قیمخود، می محوربار وارداتکند درعین حال با سیاست زیانی میگذارقیمت

ید قند و شد به قتل صنعت تولنماید. به اعتقاد من، ازاین بهتر نمیبازار را کنترل  شکر در

را با  اشریزی کرد. از سویی، توان رقابتیاش برنامهشکرکمر بست و برای نابودی

دهیم وبعد با واردات افسارگسیخته بازار داخلی را اشباع های دستوری کاهش میسیاست

 تنها امکان رقابت را از تولیدکنندگان داخلیرویه نهکنیم. به این ترتیب، واردات بیمی

بهای شکر را برای هر  20دولت در سال تولید داخلی را خفه کرد.  گرفت بلکه عملاً

ریال نیز برای هر کیلو شکر، یارانه به  3312ریال تعیین کرده و  0026کیلوگرم 

ازل تخریب از پام این تنها بخشی ولی همانطور که گفته کارخانجات تولیدی پرداخت کرد

تولید باید  %۹6تا  06اجرا درآمد. با وجود خرید دولتی ولی هنوز بودکه از سوی دولت به

 رفت که این امکان از تولیدکنندگان داخلی گرفته شده بود. اگربازار به فروش می در

شود که دولت هم، نرخ خرید چغندر بار دولت را خلاصه کنم این میبخواهم سیاست زیان

کند و با این وجود، هم امکان ی میگذارقیمتکند و هم برای دستمزدها ن میتعیی

آمد هم بازسازی وجود ندارد و هم امکان رقابت را کم کرده است. در آن صورت، پی

 روشن است و ابهامی ندارد. 
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ین ا اساسی این است که اگر دولت به این صورت خواستار مداخله در اصلی و ینکته

شده که باید محصولات تولید -هاا تعیین بهای چغندر و مزد و دیگر هزینهب - صنعت بود

ها را پوشش بدهد از تولیدکنندگان خریداری نماید. از سوی را هم به قیمتی که این هزینه

ستی که ادعای در -برای خرید تولیدات داخلی منابع کافی دراختیار نداشت اگر دیگر

کاست که اخله در سطح خرد دراین صنعت میدرآن صورت باید از میزان مد -نیست

کار گرفت، به قول هامور بپردازند. آن چه دولت ب یها خود به ادارهمدیران این کارخانه

معروف نه این بود و نه آن بلکه ترکیبی بود بسیار مخرب که کمر این صنعت چندین 

کنندگان تقیم به تولیدمس یجای پرداخت یارانهرسد دولت بهنظر میساله را شکست. بهده

نظامی ابداع کرد تا این یارانه از سوی تولیدکنندگان شکر به آنها پرداخت شود  چغندر

، این امکان را از تولیدکنندگان شکر گرفت تا بتوانند منابع لازم برای حال عین ولی در

شفافیت تداوم پرداخت این یارانه را از فروش محصولات خود کسب نمایند. عدم

حدی که از سویی این صنعت شد به یاداره های دولت موجب سردرگمی درسیاست

دانستند چگونه تولیدات کشاورزان را خریداری کرده و چگونه شکرهای تولیدی نمی

 شده از واردات بفروشند. خود را دربازارهای اشباع

یران ا بار دولت نصیب تولیدکنندگان شکر درهای زیانپردازیاختلالاتی که از سیاست

اند. از سویی با انبار شدن تولیدات، اغلب این راستی گوناگون و متنوعشده است به

قند  یعنوان مثال رییس کارخانهاند به حدی که بهکارخانه با مشکل نقدینگی روبرو شده

داد که باعث شد کارخانه نتواند به  هزار تن از تولیدات خبر ۹مرودشت از انبارشدن 

شویم که خبر میبپردازد. حتی با بعدی تولید ه خرید چغندر برای دورمقتضی ب یشیوه

دولت بخشی از تولید سال پیش را که خریداری کرده بود از انبارهای کارخانجات خارج 

خود  ینکرده است به حدی که این کارخانجات برای انبارکردن تولیدات به فروش نرفته
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شان ارشمبیای برمشکلات انبارهای تازه مشکل تازه یاند و اجارهگرفتار مشکل شده

  3.افزوده است

ی خوانیم. دبیر انجمن صنفایران روایت مشابهی می از دیگر مسئولان این صنعت در 

نعت این ص این که دولت عملاً و از نالدها میهای قند و شکر، از ناروشنی سیاستکارخانه

 یشدهمورد ادعای بالابردن قیمت تمام در را به حال خود رها کرده است. جالب است

ته شده همانطور که بارها گف»کند که آور را بیان میحیرت یشکر تولید داخلی، این نکته

ها نیست و آنها هم هیچ دخل و تصرفی در قیمت در اختیار کارخانه شدهقیمت تمام

ت چغندر، دستمزد و غیره همچون قیم شدهارکان اصلی قیمت تمام»چون « ندارند شدهتمام

 8«.کندرا دولت تعیین می

جمله به این خاطر بود که وزارت بازرگانی از که –ها مشکل نقدینگی کارخانه

برای خرید شکر تولید داخل را صرف واردات شکر کرده بود و درنتیجه  مصوب یبودجه

اورزان را حساب کشموقع باعث شد که نتوانند به -شکر تولید داخل در انبارها باقی ماند

 20پرداخت کنند در نتیجه تعداد کشاورزانی که با تولیدکنندگان قرارداد بسته بودند از 

  .هزار نفر کاهش یافت 08هزار نفر به 

یاز ند، سم و بذر و سایر نهادهای موردها نتوانسته بودند درتدارک کوچنین کارخانههم

طور کلی از کشت چغندر ورزان بهبه کشاورزان کمک کند در نتیجه تعدادی از کشا

 38۹هزار هکتار به  320خودداری کردند و به این ترتیب، زمین زیرکشت چغندر هم از 

هزارهکتار کاهش یافت. جالب این که اگرچه واردکنندگان بارشان را بستند ولی گذشته 

گسیخته چیزی نصیب تولید خورد، از این واردات افسارای که به از صدمه

                                                      

3 http://www. isfs. ir/khabarsendika1. asp?id=177 

 .استدولت این متن هم حاوی اطلاعات مفیدی  بارپردازی زیانبرای اطلاع بیشتر از سیاست 8 

http://www. isfs. ir/khabarsendika1. asp?id=178 
 

http://www.isfs.ir/khabarsendika1.asp?id=178


 شده: گزارش یک سرقت ازپیش طراحیتپههفت 38 

تومان  006تا  066وجه از هیچدگان نشد و با وجود اشباع بازار قیمت شکر بهکننمصرف

افتد تفاق میچه دراین سال ابوده است. آن تر نیامد بلکه از آن حتی بیشتردر هر کیلو پایین

 یقهبرداری جدید باقی مانده، سابفصل بهره زمانی که تنها دو ماه تا و نوبر است این که در

هزار تن از تولید سال پیش در انبارها مانده باشد. درواقع کمبود نقدینگی  066نداشت که 

توانند باعث شد که تولیدکنندگان علاوه برناتوانی در پرداخت حقوق کارگران، نمی

چنین برخلاف روال معمول امکان دادن مساعده به ها بپردازند و هماقساط خود را به بانک

کشت و  این عوامل این شد که سطح زیر یمجموعه آمدکشاورزان را هم ندارند. پی

 زوده شد. ایران اف تولید چغندر کاهش یافت و مشکلی برتنگناهای دیگر این صنعت در

بار دولت شدت زیانهای بهآمد این سیاستترین پیتردیدی نیست که عمده

ر کلیت د نژاد افزودن بر ریسک سیاسی در تولید قند و شکر در ایران بود. یعنیاحمدی

 توانست میلیاردها تومان صرفخویش شرایطی ایجاد کرده بودند که حتی دولت هم نمی

ای تعرفه و سیاست افسارگسیختهها نماید چون بازار با واردات بازسازی و نوسازی کارخانه

رای حرکتی به غیر از کوشش ب دولت به صورتی درآمده بود که هر یسرانهشدت گیجبه

 3آمد.نظر غیر عقلایی میهتنظیم بازار ب

 اختصار برشمردیم از سوی مدیرکل دفتر نباتاتبالا به هایی که درزیان یهمه تقریباً

دیگران او هم به  همانند 8تأیید شد. 3120مرداد  صنعتی وزارت جهاد کشاورزی در

بازار  هزار تنی در ۹66تا  006آید که در حالی که حداکثر یک کمبود میاعتراض بر

میلیون تن شکر وارد ایران شده است. انبارشدن تولیدات  0. 8وجود داشته، نزدیک به 

ها نتوانستند بهای چغندر خریداری شده از کشاورزان را داخل باعث شد که کارخانه

دهکاری اند. میزان بنوبه تولیدکنندگان چغندر با مشکل مالی روبرو شدهبپردازند و به

وقتی دولت سرانجام  و میلیارد تومان بود ۹6تا  00ان چغندر بین ها به تولیدکنندگکارخانه
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داخلی را از تولیدکنندگان خریداری کند آنها  هزارتن شکر 806تصمیم گرفت که 

میلیاردتومان بدهی باقی  ۹تا  0با این همه، هنوز  .ندزاتوانستند بخشی از این بدهی را بپرد

چنان ادامه دارد و در ، ولی واردات شکر هممانده است. با وجود اشباع بازارهای داخلی

هزار تن شکر وارد شده است. براساس برآورد  066تر از اندکی کم 3120سه ماه اول سال 

میلیون  3.1 بیش از 3120مدیر کل دفتر نباتات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی از اول سال 

کر ها و سایر انبارهای شای که انبارهای کارخانهبه گونه»تن شکر وارد کشور شده است 

یر تعجبی ندارد که سطح ز«. دیگر جای خالی برای شکر تولیدی یا واردات جدید ندارند

شود که تولید چغندر درصدی روبرو شده است و برآورد می 16کشت چغندر با کاهش 

 میلیون تن کاهش خواهد یافت.  8حدود 

الی ح متفاوتی بروز داد. درهای بار دولتی خودش را به شکل و صورتمدیریت فاجعه

تومان بود،  106نقل، وهای حملهر کیلوگرم شکر وارداتی با هزینه یشدهکه بهای تمام

یعنی واردکنندگان و مافیایی که  -تومان باقی ماند 466بازار کیلویی  ولی قیمت شکر در

خواری تتومان ران 006کردند به ازای هر کیلو شکر وارداتی بازار شکر را کنترل می

رای ای بنظر داشته باشیم یک امکان بالقوه کرده بودند و اگر میزان کل واردات را در

خواری ایجاد شده است. با عدول دولت از خرید شکر تولیدات میلیاردتومان رانت 3۹60

تومان  066فروشان داخلی هم حاضر نبودند که شکر داخلی را حتی به بهای داخلی، عمده

 تر وارداتی به حجم عظیمی در انبارها بود. مضافاًند چون شکر ارزانکنهر کیلو خریداری 

شکر،  ازای هر کیلوچنان تولیدکنندگان داخلی بهخریدند همکه حتی اگر به این بها می

 30ا سطح کشت چغندر قند ت»این ترتیب، تعجبی ندارد که دیدند. به تومان زیان می 886

درصد کاهش و سطح قراردادهای بین  16نسبت به مدت مشابه سال گذشته  3120تیرماه 

درصد  2/16درصد کاهش و سطح سبز مزارع چغندر قند  82ها کشاورزان و کارخانه

 3«.دهدکاهش نشان می
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ی واردات جلس فراخواندند تا دربارهرا به موقت وزیر بازرگانی  3120تیرماه  در

های داخلی برای تأمین شکر چون کارخانه»گوید ح دهد و او هم میضیشکرتو یرویهبی

ولی نمایندگان قانع نشدند. « به تعهد خود عمل نکردند، مجبور به واردات از خارج شدیم

آورند. تراستی حیرشود که بهگیرد، نکاتی مطرح میمیمباحثی که در مجلس در در

ن ای قرارداده تا به ایشود که دولت واردات شکر را بهانهیکی از وکلای مجلس مدعی می

صورت بگیرد « صادرات»سازی و شکلات گسترش یافته و ترتیب، تولید در صنایع شیرینی

جای تولید و صادرات شیرینی و شکلات، در حالی که این بهانه است و شکر وارداتی به»

با توجه به کاهشی که در تولید چغندر پیش آمده است این «. کنددر بازار داخل نفوذ می

شکر تأمین  یبخشی از خوراک دام از باگاس و تفاله»دهد که وکیل مجلس ادامه می

فزایش ا شود، بنابراین اگر سطح کشت چغندر کاهش پیدا کند، قیمت خوراک دام هممی

 3«کندقیمت پیدا می

، مدیرعامل کشت و صنعت 3120ها در مجلس، درمرداد درمیان این بحث و جدل

که شکر برای شش سال آینده موجود است، اما با وجود آن»امیرکبیر به شکوه برآمد که 

ی فساد مال خواری و احتمالاًبه غیر از کوشش برای رانت«. همچنان واردات شکر ادامه دارد

داخلی که بازار توان برای این حجم عظیم از واردات برشمرد مضافاًیچ دلیل دیگری نمیه

نه فقط اشباع شده است بلکه حتی برای انبارکردن تولیدات یا واردات هم امکاناتی وجود 

ندارد. ناگفته روشن است که نبودن هیچ محدودیتی برای واردات شکر، کمرتولید داخلی 

 8کاری است که انجام گرفت. دقیقاًرا خواهد شکست و این 

میلیون  1ماه گذشه بیش از  30در »رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت  3120درمهر 

او « کند.نیاز میسال آینده بی 0تن شکر وارد شده است که این میزان، ما را از واردات 

طیلی قرار ی تعی شکر به دلیل واردات در آستانهکارخانه 10که با توجه به این»افزود 
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عنوان از سوی دیگر به« واردات متوجه تولید و اشتغال است. یترین صدمهدارند، بیش

لت برای دو یخواران، رییس کمیسیون صنایع مجلس از برنامهترین کمک به رانتعلنی

آمد با این حجم عظیم واردات، تنها پی 3کند.بالا بردن تعرفه واردات شکر خبررسانی می

واردات شکر، نه کمک به تولیدکنندگان داخل، بلکه بالابردن بهای شکر  یرفهبالابردن تع

 شود تا رانت بیشتری نصیب وارد کنندگان بشود. دربازار است که موجب می

های دولت و ی سیاستمشارکت ایران اسلامی هم درباره یجبهه 3120درمهرماه 

اریم و از جمله اطلاعات جالبی که د ای صادر کردوضعیت تولید قند و شکر درایران بیانیه

میلیون تن شکر وارد ایران  1در کل معادل  3120تا  3126سال، از سال  0این که در طول 

، هم بیش از 3120سال اول سال و نیم 3120یک سال بعد، یعنی درطول سال  شد ولی در

ه گرفت کچه باید مورد بررسی قرار میمیلیون تن شکر وارد ایران شده است. آن 1.0

 بازار تأثیری نداشته است.  نگرفت این بود که اشباع وارداتی برقیمت شکر در

از زبان مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید محصولات  3120درمهرماه 

ی کشت شنویم. ازآن چه دربارهکشاورزی، دامی و صنایع طبیعی داستان کاملا متفاوتی می

هزار تن  0بلکه »کند شکر انبارشده ندارد می گوید، این که ادعاتپه میو صنعت هفت

اگرادعای مدیرعامل درست باشد  8«شکر به شرکت بازرگانی دولتی هم بدهکار است

سال قبلا  10این کارخانه درحالی وارد کشورشد که دست دوم بوده و  3103درسال 

شد و با پرداخت یارانه از سوی دولت حمایت می 3126کارکرده بود. از سوی دیگر تا 

چنین هم«. به بعد شروع شد 26زیان از سال » اما دولت از این سال یارانه را قطع کرد و 

سازی در دو مورد برای واگذاری هم سازمان خصوصی 3121شویم که در سال باخبر می

  1و هیچ کس حاضر نشد آن را خریداری کند. تپه اقدام کرد که ناموفق بودهفت
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به واگذاری این صنعت به بخش خصوصی. در این راستا، دو  ، بپردازیملبا این تفاصی

دان زن در اش فعلاًسالهسازی، که رییس چندینروایت داریم یکی از سازمان خصوصی

ه چه کاست و در بیان حقایق کمی خساست به خرج داده است و دیگری هم روایت آن

 اتفاق افتاد.  واقعاً

تپه هفت یبرای واگذاری کارخانه 3121سال همان طور که پیشتر هم اشاره کردم از 

کارخانه « تجذابی»آمیز نبود. برای این که به بخش خصوصی کوشیده بودند که موفقیت

را برای خریداران بخش خصوصی بیشتر کنند در چند مورد به تعدیل نیرو هم دست زدند 

از  نفر 3628ل ریا میلیارد 000چند نوبت و با صرف  در 3141و  3143های یعنی طی سال

در بدو  متأسفانه»کردند ولی روشن نیست به چه دلیلی « تعدیل»را « نیروی انسانی مازاد»

نفر نیرو به شرکت تحمیل گردید که عملاً اصلاح ساختار  8666ورود خریدار، حدود 

این  سازی درسند رسمی سازمان خصوصی 3«انجام شده توسط این سازمان را بلااثر نمود

شدند ولی خواهیم دید که « تحمیل»نفر  8666کند که چگونه این دهی نمیمورد اطلاع

 تپه بوده است. نابلدی صاحبان خصوصی هفت کار یاین هم نتیجه

بار( و سپس در )سه 3141خرداد  ، در3121تپه در ناموفق هفت یگذشته از عرضه

 «متقاضی»شد که هم سهام شرکت برای فروش عرضه 3140، و بعد در آبان 3140شهریور 

تپه را واگذار کنند. قرارشد که خریداران توانستند هفت 3140ماه دی نداشت و سرانجام در

تپه شوند. البته سال مالک هفت 2طور اقساط در قیمت و بقیه هم به %0با پرداخت نقدی 

ادل دو مع« یک سال تنفس در پرداخت اقساط»دیگری هم قائل شدند. قرارشد « امتیازات»

فظ و آن را ح سط داده شود و اگرتولید تا صددرصد ظرفیت اسمی زمان واگذاری برسدق

یک از اقساط همان دوره درصد تخفیف درپرداخت هر 86داکثر کنند خریدار از ح

ارزش  %۹0»را « مبنای تصویب قیمت پایه»شویم که از این هم باخبر می«. مند شودبهره

 .کرده باشند« ترجذاب»واگذاری را  که احتمالاً د گیرندر نظر می« هاروز خالص دارایی
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این  کنیم. بردرصدی هم در سند رسمی دلیلی مشاهده نمی 80ی این تخفیف درباره

با احتساب سود فروش »میلیاردریال واگذار شود که  8888تپه به مبلغ شد هفت اساس، قرار

نقد پرداخت شود و  %0قرارشد که  3.«گرددمی غمیلیاردریال بال 1410اقساطی این رقم به 

اولین پرسشی  8.تپه شدندمیلیاردتومان، مالک هفت 0خبرداریم که مالکان تازه با پرداخت 

آن اندکی بیش از  %0میلیاردریال بود که  8888مبنای کار  آید این که اگرکه پیش می

آن صورت  که در استریال  میلیارد 1410هم مبنای کار،  شود و اگرمیلیاردتومان می 33

شد و حداقل برای من روشن نیست که میلیاردتومان پرداخت می 86تر از باید اندکی کم

براساس توافق نوشته شده،  از آن چه که باید %06تا  16چه اساسی با پرداخت بین  بر

شد، این واگذاری به سرانجام رسیده است؟ البته علیرضا بیگی وکیل پرداخت می

شد ی میگذارقیمتتومان  میلیارد 8666تپه باید مدعی شد که هفت 314۹ آذربایجان در

 1.شد گذاری، واگذاراین ارزش %36 میلیاردتومان، یعنی حدوداً 886اندکی بیشتراز که به

طور ته بهتپه تخلفات بسیاری صورت گرفدر بحث هفت»شویم که خبر میمنبع دیگری با از

اش به فروش رفته است. در جریان واگذاری نیز واقعیدهم قیمت مثال این شرکت با یک

 0«.ددرآوردی حذف کردنبسیاری از افرادی که دارای اهلیت بودند را با تبصره و قانون من

 0«.کردند
 عملکرد شرکت کشت و»شود که سازی متذکر میجالب است که سازمان خصوصی

ال قبل از آن در آخرین س یای بوده است که زیان انباشتهتپه به گونهصنعت نیشکر هفت

میلیارد ریال بالغ گردید. همچنین در این سال،  1،040، به رقم 3141واگذاری یعنی سال 
                                                      

 همان جا 3
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 یسالهمیلیارد ریال بوده است. ضمناً در ده 0،206های شرکت معادل جمع کل بدهی

این  تپه، ارزش بازدهیمنتهی به عرضه و واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت

بدیعی است که  یاین هم شیوه 3«دفتری آن منفی بوده است یارزش ویژه شرکت و

ت، زندان اس های مکرر اکنون درشکنیاش به جرم قانونسازمانی که رییس چندین ساله

« بدهی»کنار  کوشد به این سرقت عمومی مشروعیت ببخشد و دربه این صورت می

به این واقعیت هم اشاره کرده باشد سازی ام که سازمان خصوصیتپه درجایی ندیدههفت

میلیون  366هزار هکتار زمین کشاورزی هم بود که آن را هکتاری  80تپه مالک که هفت

ی کند دربارهسازی ادعا میسازمان خصوصی 8.گذاری کرده بودندتومان قیمت

دند و والمعامله بممنوع»کدام نه شد و هیچ« از مراجع مربوطه استعلام»تپه خریداران هفت

« ربوطهمراجع م»رسد که دراینجا یا نظر میبه«. نه به سیستم بانکی بدهی معوق داشتند

ک جا سند و مدراین سازی دربه عرض رسانیده بودند یا این که سازمان خصوصی« خلاف»

نظر هبکند. قبل از این که به شواهد مشخص بپردازم بد نیست اشاره کنم که جعل می

مفیدی برای  یایران، درعمل به صورت وسیله در« هاواگذاری» رسد که فرایندمی

برای  -آیدشکنی به دست میبا قانون چه که عمدتاًیعنی آن -شویی درآمده است پول

 -بازار آزاد مثال گرفتن ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و بعد فروش ارز در

شوند. درعین حال، همین میشود که برای فروش عرضه صرف خرید واحدهایی می

واحدها پس از واگذاری به صورت ابزاری به مفسدان مالی برای تداوم فساد مالی مورد 

کند. اگرچه اسدبیگی تنها نیست و خبرداریم که تعدادی از آنها کمک می یاستفاده

تومان گرفته بودند، به  0866های مختلف دلارهای مفسدان اقتصادی که به شکل و شیوه

ش با فرو -واردات کالاهای اساسی -ی استفاده از آنها برای منظوری که اخذ شده بودجا

 ای دست یافتند. یکی از آنها قربانعلی فرخزادهای گستردهاین دلارها در بازار آزاد به رانت
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آزاد  همه را دربازار دلار ارز دولتی گرفته و اندکی کمتر از نیم میلیارد بود که اگرچه

ا رانت به دست آمده اقدام به خرید شرکت و کارخانه کرده بود. ولی یکی از فروخته و ب

ر از بانک دیگهمدستان او در یکی از این موارد، آقای اسدبیگی است که با تبانی با یک

دولتی گرفتند تا کالاهای اساسی وارد کنند  میلیون دلار ارز 366اقتصاد نوین نزدیک به 

 36تا  ۹نوبت، بین  دو وختند و از رانت به دست آمده دربازارآزاد فر ولی ارز را در

میلیاردتومان بود  80مانده که حدودا میلیاردتومان به فرخزاد پرداخت شد و رانت باقی

هم یکی از مفسدان مالی  -مهردادرستمی - تپهخریدار دیگر هفت 3.نصیب اسدبیگی شد

در  یآباد پروندهاطلاعات خرم یاداره در 3140رستمی درسال  اقتصادی است. مهرداد و

اش هم این بوده است که با جعل سند از بانک مرکزی دلار جریان داشته و از قرار اتهام

و بدهکار بانکی هم بوده است و دردادگاه  بازار آزاد نقد کرده بود دلارها را در گرفته و

 سوی شما محلی های دولتی ازفروش ارز»گوید که دادستان به رستمی می یهم نماینده

ای از کارهای شوم که دردادگاه سیاههوارد جزئیات نمی 8«.تپه بوده استبرای خرید هفت

می انکار رود از سوی رستگونه که انتظار میشود که البته همانغیرقانونی رستمی بیان می

 راگویید گناهکار نیستید پس چاگر شما می»گوید دادستان می یشود و بعد نمایندهمی

 1«.ها دستگیر شدیدچندین ماه متواری بودید و در آخر در یکی از استان

ازمنابع دیگر خبرداریم، و رییس وقت دیوان محاسبات در گزارش به مجلس متذکر 

 .صورت گرفته است« تخلفاتی»تپه واگذاری هفت شد که از جمله در

ن به های پیشکککیشککککنیهای کثیف که از قانوناما پس از واگذاری، یعنی وقتی پول

تپه دار مالی خریدار شرکت هفتشد، و دوتن از مفسدان سابقه« پاک»دسکت آمده بود، 

 یاولین جلسه ای برا ی تداوم فسکاد مالی شکده است. درتپه وسکیلهشکدند، حالا هم هفت

                                                      

3 https://www. javanonline. ir/fa/news/940522/ 
8 http://rajanews. com/node/337119 
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 یدر یک نمونه از تخلفات این پرونده»شکککویم که تپه با خبر میدادگکاه خریداران هفت

زاده و شکرکت معتمد پارسه، رزی، متهمان اسکدبیگی و رسکتمی با همکاری کحالکلان ا

کنند، هزار تنی شککککر اخذ می 32اندازی خط تولید میلیون دلار ارز برای راه 066حدود 

 انددوم منعقد کردهدلاری را برای خرید یک خط تولید دسکککتمیلیون  30امکا قراردادی 

به سخن دیگر  3«میلیون دلاری هم هرگز وارد کشکور نشکده است 30که حتی خط تولید 

اد بازار آز اند که به احتمال زیاد فروش دردیگری رسانیده« مصارف» دلارها را به  یهمه

 اند. جملههای قابل توجه از آنو کسب رانت

رز ررسی لیست اب»شود. دیگری از همین دادگاه نکات دیگری روشن می یجلسه در

تا  3/3/314۹زمانی  یدهد در دورهتومکانی بانک مرکزی نشکککان می 866و  هزار چهکار

تپه توانسککته برای شککرکت کشککت و صککنعت هفت -یعنی پس از واگذاری -1/8/3144

یوان  408هزار و 860میلیون و 204هزار روپیه هند،  806میلیون و  400واردات مواد اولیه 

معادل ارزش دلاری ارزهای  یمیلیون یورو دریافت کند. به عبارتی با محاسبه 06چین و 

 032 میلیون و863توانسته  3144ی سال اتا ابتد 314۹دریافتی، این شرکت از ابتدای سال 

ها نشکککان داده که دلار از بانک مرکزی ارز دولتی دریافت کند. اما بررسکککی 280و  هزار

ورود کالاهای  یردات مواد اولیکه برای کارخانه، هزینهجکای وادریکافکت این ارزهکا، بکه

 8«قاچاق شده است

شود میلیاردتومان پرداختی روشککن می 0تنها آن منشکاء و منبع آن نه دیگر، به عبارت

ان ای شککده اسککت تا همتپه هم به واقع وسککیلهکنیم که حتی خرید هفتبلکه مشککاهده می

یارشکککان تپه در اختکه مالکیت هفت« ایامکانات بالقوه» کارهای پیشکککین با اسکککتفاده از 

سازی پیش از زندانی شدن سکازمان خصکوصکیقرارداده ادامه یابد. اگرچه رییس پیشکین 

                                                      

3 tabnak. ir/0046qE 
 (faraz. ir) این نوبت از متهمان هفتتپه – فراز 8
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، ولی دهد، که واقعیت نداردغایت دلپذیری از فعالیت مالکان تازه به دست میتصکویر به

 نویسد کهنامه می« هیئت داوری» به  3144آبان  سکازی سکرانجام درسکازمان خصکوصکی

خریداران  های لازم در انجام تعهدات قراردادی متأسککفانهرغم همراهی و مسککاعدتعلی»

دادی را فراهم نموده ککه از جملکه عدم پرداخت رکرات موجبکات نق  تعهکدات قرابکه

قسککط سککررسککید  ۹طوری که از مجموع مواعد معینه بوده اسککت. به اقسککاط قراردادی در

قسط و  0قسط و قسمتی از یک قسط را پرداخت نموده و هم اکنون تعداد  8شده، تعداد 

 206ده است. میزان مطالبات سازمان در حال حاضر معادل قسمتی از یک قسط معوق مان

چه در این سکککند البته تخلفات مالکان تازه تمامی ندارد. آن 3«.بکاشکککدریکال می میلیکارد

ق موقع حعدم پرداخت به»، «موقع حقوق و دستمزد کارکنانعدم پرداخت به»خوانیم می

ها واگذاری بدهی یدوره در» یتاًو نها« پرداخت معوقات حق بیمهکارکنان و عدم یبیمه

 س ازسککال اول، پ دو رغم افزایش تولید درو زیان انباشککته شککرکت افزایش یافته و علی

 8«.دو سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است واگذاری در

ت ام و ناگفته روشن اسکید کردهأت« روایت رسمی» جا من براین کنید درمشاهده می

 ت. آید بیشتر اسیقین از آن چه در اسناد رسمی میمفاسد اقتصادی بهکه حجم واقعی 

رخورد ب سازی درمتأسفانه به دلایلی که برمن روشن نیست دولت و سازمان خصوصی

 ها چشکککم را براند و برای مدتبکاری عمل کردهطور فکاجعکهتپکه بکهبکه واگکذاری هفکت

 بر»خوانیم که تپه میدیران پیشین هفتاز زبان یکی از م 314۹آبان  ها بسکتند. درواقعیت

سازی و سازمان اقسکاط سکازمان خصکوصی»و درنتیجه « پرداخت اقسکاط نیز نظارت نشکد

 از یکی –و طلب سککازمان گسککترش « گسککترش و نوسککازی صککنایع پرداخت نشککده اسککت

ها ماه»شککویم که تومان اسککت. بعلاوه با خبر می میلیارد 300هم  -تپههفت پیشککین مالکان

                                                      

3 haft-tape-20979. pdf (ipo. ir) 
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علککاوه از جککذب نیروی اضکککافی هم و ب« آب و برق و انرژی پرداخککت نشکککده یهزینککه

جذب نیروی مازاد بیشتر درزمان مدیریت خود آقایان که »شکود که اتفاقا گشکایی میرمز

یکی دیگر از مدیران پیشکککین در همین زمان به «. غیر بومی و کارنابلد بودند انجام شکککد

زمان  تپه درپذیرد که هفتامرضکککا مرادی میکند. غلنککات جکالب دیگری اشکککاره می

رابر شده بالان این بدهی انباشته دو»کند یولی اضکافه م« بدهی انباشکته داشکت»واگذاری 

تومان  میلیارد سال صد 06تپه درطول گر هفتا»دهد که و جالب این که ادامه می« است.

. از «ابر شککده اسککتبدهی انباشککته کرده بود، الان بدهی ظرف مدت فقط سککه سککال دو بر

شکککود که پیش از واگذاری با های دیگری که انجام گرفت، مرادی متذکر میخرابکاری

هزار هکتار زمین کشکککاورزی مجتمع را  38هزار هکتکار از  2صکککرف میلیکاردهکا تومکان 

هزار هکتار زمین را  2آن  یطول این سککه سککال همه آقایان در»شککده بود ولی « مکانیزه»

نشککده  تنها هیچ کار مفیدی انجامطور کلی، نهبه«. اندنتی تبدیل کردهدوباره به کشککت سکک

  3«.ها از بین رفته استها و جادهزیرساخت یبلکه همه

بشود.  یدمفاسد مکرر و تکراری قرار شد از مالکان تازه خلع یداریم که در نتیجه خبر

یک  درجا نخواهم گرفت. این اش را درواقع دردآلود است که دنبالهاین روایت هم به

ی که ای از فساد مالی و اقتصادشرایط معمول انتظار این است که با توجه به حجم گسترده

های لازم را برای فسخ این واگذاری که از اختصار وارسی کردیم، مسئولان قدمبه

د سریزد بردارند. ولی درایران متأسفانه با یک بوروکراسی فاسرتاپایش کثافت و فساد می

سازی با ذکرشواهد از سازمان خصوصی 3144آبان  و غیرکارآمد هم روبرو هستیم. در

در  3144هیئت داوری خواستار فسخ قرارداد واگذاری شد که این جلسه هم در دی ماه 

که  ایران همین بس وزارت دادگستری برگزار شد. از غیرکارآمدی بوروکراسی حاکم بر

بود  رسانی اینچه تصمیمی اتخاذ شده است. اولین اطلاعدانیم در این جلسه به واقع نمی

« ریمدارک بیشت»ادعای رییس هیئت داوری و به که دراین جلسه تصمیم نهایی اخذ نشد

                                                      

 (eghtesadnews. com) واقعیتها در روند واگذاری مجتمع نیشکر هفتتپه چه بود؟ 3
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شود که برخلاف اظهارات رییس هیئت داوری، دراین عین حال گفته می لازم است. در

بعدی آن را اعلام  یجلسهی داده و قرار است در أتپه رجلسه به عدم فسخ قرارداد هفت

ی نهایی هیئت أباره اعلام کرد که ربه یک 3144دی ماه  30کنند. رییس هیئت داوری، در 

 سازمان به و شرکت این به ماهدی 30 در–تپه ی فسخ قرارداد هفتداوری درباره

ی قطعی نیست طرفین حق اعتراض دارند. أسازی ابلاغ شده است ولی چون رخصوصی

راستی نگران کننده است به 3144دی ماه  3۹ ز گزارش سایت الف به تاریخاین تکه ا

آید و حاکی از اهلیت نداشتن چشم میتپه بههفت یعجیبی که در پرونده ینکته»

حد و های بیکارفرمای آن است، فساد ارزی )چند میلیارد دلاری( امید اسدبیگی و رشوه

ها توانسته در بین آقایان دولتی، ها داده و از محل همین رشوهای است که او به دولتیاندازه

 ایکان مدیریت او در مجموعهحامیانی همیشگی داشته باشد و حتی برای حفظ سُ

چسبانند تپه به منتقدانش اتهامات امنیتی بصنعت نیشکر هفتواستراتژیک همچون کشت

مایی، نو نمایندگان مجلس را هم به دادگاه بکشانند و با هزار جور رشوه و تهدید و قدرت

هد حاکی از اتپه کنند اما شوها بر هفتهمه را وادار به موافقت با حفظ مالکیت اسدبیگی

این است که در این مسیر موفق نبودند و نهادهای نظارتی و قضایی با قاطعیت پیگیر فسخ 

خوانیم دراین جا می 3«ید کارفرمای نااهل آن هستندقرارداد واگذاری این مجموعه و خلع

 تپه رای داده است وهیئت داوری به نفع خریداران فاسد هفت« شایعات»برخلاف  که

ی عدم فسخ قرارداد اعتراض کرده و پرونده تخلفات قراراست أبه ر هم وصیسازمان خص

 8به دادگاه برود.

 دانم این که این هم احتمالاً م. آن چه مییندار متأسفانه از سرانجام این پرونده خبر

ک ایران است که بدون ی بخشی از گستردگی و نهادینه شدن فساد مالی و اقتصادی در

شش کو ی بدهدأن نیست. اگردادگاه سرانجام به فسخ قرارداد رجراحی کلی قابل درما

                                                      

3 https://www. alef. ir/news/3991017079. html 
8 https://www. ilna. news/fa/tiny/news-1023299 
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اول صورت گرفته است.  یبرای واگذاری مجدد آن تکرار اشتباهی است که در مرحله

حل دولت ی دهد، راهأدادگاه هم به فسخ قرارداد ر دانم که حتی اگراگرچه بعید نمی

ادی دیگری از مفسدان اقتصواگذاری مجدد این مجتمع به گروه  و فاسد کنونی سرگیج

ردازان پ. به همین خاطر، به گمان من تکرار این خطا از سوی سیاستباشدو مالی درایران 

 های به مراتب بیشتری براقتصاد ایران تحمیل خواهد کردزیان

شواهدی که ارایه  یبا توجه به همه به باور من حداقل کاری که دولت باید بکند

سسه عظیم انجام گرفته است، این ؤاین م یاداره های مدیریتی که درام و خرابکاریداده

 های واردهید نموده وبرای جبران خسارتکه باید از خریدار بخش خصوصی خلعاست 

   د.کناشد اداره ب ای که به نفع اقتصاد کشورآن را به شیوه


