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 (3شده )گزارش یک سرقت ازپیش طراحی 2 

تحت پوشش بانک صنعت و  1531شد و تا  جادیا 1531 سال در شرکت چینی البرز

هم  هیواگذار شد و بق یشرکت به بخش خصوصاین سهام  %31، 1531معدن بود. درسال 

 بود بانک صنعت و معدن %3بانک صنعت و معدن،  یگذارشرکت سرمایهدراختیار  35%

 داران است.سهام گریهم متعلق به د %13و 

 1533آبان  3 در یاسلام یجمهور ینامهروزازجزییات واگذاری خبر نداریم، ولی 

 یماه هنوز حقوق 3البرز پس از گذشت  ینیچ یدهد که کارگران کارخانهگزارش می

 یلیطاصلاح ساختار اقدام به تع یبه بهانه»شرکت  ریکه مد نیاند. و جالب انکرده افتیدر

کارخانه  یلیتعطدر مدت »م که یخوانرا هم می نیو بعد ا« روز کرد. ۵3شرکت به مدت 

شدند  یمعرف نیقزو یو حرفه ا ینفر از کارگران شرکت جهت آموزش به سازمان فن 3۸

ده ش یریعده به کارخانه جلوگ نیسفانه پس از اتمام دوره از ادامه کار و ورود اأکه مت

بالغ بر  هک داتیو انبار تول هیرغم وجود مواد اولهب» میشوو آن گونه که باخبر می« است.

 یمجدد شرکت و پرداخت حقوق معوقه یاندازراه یبرا رانیاست مد الیر اردیلیم 3۸

  1«اند.نکرده یکارگران اقدام

گذارد پیش می کنند و نه دولت پانه مسئولان برای رفع مشکلات کوشش می ظاهراً

از عدم پرداخت حقوق یک باردیگر  1533بهمن  13در  یاسلام یجمهور یروزنامهچون 

از مجموع کارگران  نفر ۵۸۸شود که دهد و روشن میالبرز گزارش می ینیچکارگران 

اعتراضات و »تر اند و از آن مهمنکرده افتیماه است حقوق در جنپ یدیواحد تول نیا

 ثمر ماندهیتاکنون ب ربطیذ یاهکارگران به ادارات و سازمان یندهیمراجعات آنان و نما

لبته ا -شودکند و روشن میکارگران صحبت می یندهیخبرنگار روزنامه با نما«. است.

و فروش  دیدر تول یمشکل چیه یدیواحد تول نیا»که  -شود  هیارا یحیکه توض نیبدون ا

 یهندینما نیعلاوه اهب« شودحقوق کارگران آن پرداخت نمی عملاً  یمحصولات ندارد ول

کارخانه که  نیا داتیتول الیر اردیلیم 3۸از  شیدر حال حاضر ب»دهد ادامه می انرگرکا
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 احمد سیف 3

تا  نیکارخانه موجود است. همچن یو در انبارها و محوطه دیاست تول ینیانواع ظروف چ

سال  ۵شود که کارخانه را . روشن می«میندار یمشکل هیاز نظر مواد اول ندهیماه آ ۶مدت 

که  میکارگران را دار یندهینما یادعا نیاند و اکرده ذارواگ یبه بخش خصوص شیپ

ما  ماهکیواگذار شد تنها  یبه بخش خصوص یدیواحد تول نیاز چهار سال گذشته که ا»

 1«واحد آغاز شده است نیبعد از آن مشکلات کارگران در ا میمشکل نداشت

این که سرانجام این اعتراضات به کجا کشید و چه اقداماتی صورت گرفت در  از

دهد که تولید در گزارش می 1533شهریور در « مهر»نشریات خبری نیست ولی، سرانجام 

چینی البرز متوقف شد. دلایل ذکر شده عبارتند از کمبود نقدینگی،  یکارخانه

ت که ماه اس درضمن دو .سوءمدیریت، و کاهش کیفیت تولید و قدیمی بودن تجهیزات

 رای نه چندان دواند. لازم به یادآوری است که در گذشتهکارگران هم حقوقی نگرفته

محصولات خود را به کشورهای عراق، سوریه »مین نیازهای داخلی أچینی البرز علاوه برت

سال پیش این کارخانه را به شرکت  3کرد. از قرار نیز صادر می« و آذربایجان

گذاری بانک ملی واگذار کردند. گذاری بانک صنعت و معدن و شرکت سرمایهسرمایه

گر گذاری بشود که نشد و الات دراین کارخانه سرمایهآروز کردن ماشینهلازم بود برای ب

وید گدهد ولی رییس سازمان صنایع و معادن استان قزوین میچه تاریخی به دست نمی

میلیاردتومان برای  3.3تزریق نقدینگی و اعطای تسهیلات بانکی به مبلغ »که چندی قبل 

انک صنعت و معدن مالک جالب است ب«. حل مشکلات آن اقدام شد تا دچار بحران نشود

یان گذاری فرهنگکند و شرکت سرمایهاز سهام است ولی در مدیریت مشارکت نمی 33%

داران است که آن هم در مدیریت مشارکت ندارد. به گفته این هم یکی دیگر از سهام

« تومان اعتبار نیاز دارد میلیارد ۵۸حداکثر به » ه نمسئول دولتی بازسازی اصولی این کارخا

 از مسئولان دولتی از سودآور تبدیل شود. جالب است که یکی یا به یک کارخانهت
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 (3شده )گزارش یک سرقت ازپیش طراحی 4 

 توجهی به اهلیتبی»کند که سازی به این صورت شکوه میمقامات سازمان خصوصی

خریداران و تخصص و اهل فن بودن آنها و واگذاری بدون برنامه در مرکز موجب 

را دچار مشکل کند که امیدواریم در  هاهای بعد استانشود، مسائل عدیده در سالمی

ینجا به این ترتیب، تا ا «.نظر و دقت بیشتری صورت گیردیدها تجدگونه واگذاریاین

های لازم برای اطمینان از این که خریدار زمان واگذاری ارزیابی شود که درروشن می

ته نگرفاین شرکت باشد، انجام  یبخش خصوصی دارای حداقل شرایط لازم برای اداره

 است. 

خبر ا. بواگذاری رسیم به شاهکار حضرات درازاین وجه واگذاری که بگذریم، می اما

ود فقط در انبارهای آن حد» شویم که درزمان فروش این واحد به بخش خصوصیمی

میلیون تومان  3۸۸» و درهنگام فروش هم« شده موجود بودمیلیون تومان کالای تولید ۶۸۸

 3.3چینی البرز با رقمی حدود  و درنهایت، «حال خریدار شدتخفیف ویژه مشمول 

اندکی  کارگر استان قزوین ولی داستان یمیلیاردتومان فروخته شد. دبیر اجرایی خانه

این واحد در طول دو سال گذشته از محل صادرات محصول »او  یمتفاوت دارد به گفته

د رون ان فروش داشته و امروز عمداًبه سوریه، عراق و آذربایجان حدود چهار میلیارد توم

های رود تا با اعلام ورشکستگی و بحران در واحد بتوانند وامتولید به سمت توقف پیش می

. از آن گذشته، «درصد سهام جزیی کارگران را ازآن خود کنند 3۸کلان بگیرند و حدود 

تعدادی از » به « های کلان و خارج از عرفپرداخت حقوق»ی راز نگاه این فعال کارگ

این فعال  یدرشرکت بخشی از مشکلات این واحد است. خواسته« اد شاغل خاصراف

ها تجدید نظر شود و این واحدها که میلیاردها گذاریدر قیمت»کارگری این است که 

. از «ترین قیمت به افراد غیرمتخصص و ناکارآمد فروخته نشودتومان ارزش دارند با کم

بابت سه ماه »اند بلکه ماه است که حقوق نگرفته تنها دوخوانیم که نهزبان کارگران هم می

 ۵۸۸ه این کارخانه ک«. کار خود و نیز عیدی و پاداش سال قبل نیز طلبکار هستیماضافه

نفر از افراد خاص که نیمی از آنها بازنشسته هستند با  ۵۸بیش از  اخیراً»کارگر دارد ولی 

تولید از چهار تا هفت میلیون  یو بدون آشنایی با نحوهروابط خاصی وارد مجموعه شده 



 

 
 

 احمد سیف 5

 مدیریت موجب کاهش تولید وکنند که این مسئله و سوءتومان حقوق ماهانه دریافت می

 .«ها شده استعدم فروش محصول و افزایش بدهی

میلیارد  3۸مدیران مجموعه تاکنون بیش از »گوید که یکی دیگر ازکارکنان به مهر می

اند و از پرداخت حقوق گذاری کردهاند اما در جای دیگری سرمایهگرفته تومان وام

 هایاند و درصددند با رها کردن واحد آن را ورشکسته قلمداد و وامکارگران عاجز مانده

از دوران پس از  یابخش عمده شوم که درنمی اتوارد جزیی 1.«کلان بگیرند

رفتند اداره به آن اداره می نیکارخانه دائما از ا نیکارگر ا ۵۸۸ حدوداً ،یسازخصوصی

 بیو غر بیاز وجوه عج یکیکه  بودم تر هم نوشتهپیش -رندیخود را بگ یتا حقوق معوقه

 رد رانیا در گر،ید یدر هرکجا یدارهیاست که برخلاف سرما نیا رانیدرا یدارهیسرما

شاره ا یبار -داران هستند که به کارگران بدهکارند نه برعکس هیسرما نیاغلب موارد ا

هم باز هم وام گرفتند اردتومانیلیم 3۸از  شیبوقتی  یتازه حت دارانیخر کردم که ظاهراً 

 یهکه کارخان و یا تعجبی ندارد ادا نکردند. خلاصه کنم روشن است راطلب کارگران 

 شود.البرز ورشکست می ینیچ

چگونه اموال « سازیخصوصی»دودی روشن شود که در پوشش برای این که تا ح

ه گیرد بد نیست اشاره کنم بها چگونه شکل میشود و این سرقتدولت حیف و میل می

شکست را وریعنی وقتی این کارخانه « چینی البرز یشرکت ورشکسته» یاگهی مزایده

و  دادلان مطبوعات اع امور ورشکستگی در یتصفیه یی ادارهی، مستشار قضااعلام کردند

این  در .دکررا برای فروش ارایه  بوده ورشکست شده قابل نقدشدنشرکت چه که از آن

 میلیارد 139.1آن که  یشدهمشخصات ملک را داریم با قیمت کارشناسی رسمی گهیآ

 5۵.59ن هم آلات و تجهیزات کارخانه، که آرسیم به ماشینشود. بعد میریال برآورد می

رسیم به میلیون ریال بود و بعد می 3۵1.1شود. اموال اداری که ریال ارزیابی می میلیارد
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میلیارد  19.۵3آنها هم  یشود و قیمت ارزیابی شدهای که برای فروش ارایه میوسایل نقلیه

از  پس -سازی البرزچینی یکنیم ارزش کارخانهوقتی این ارقام را جمع می. استریال 

 شود.میلیاردتومان می 35.۵اندکی کمتر از -ورشکستگی

ال برای این که این امو ی عجیبی نیستتتت اگر ادعا کنم که احتمالاًگزارهخوب، پیش

رای اطمینان یعنی ب -کننددستی میاندکی گشاده به فروش برسد به احتمال زیاد، بازرسان

ع چون درواق -نمایندد تعیین میتر از آن چه که باید باشتتتکم قیمتت را عمتداً ،از فروش

تر چه که در زمان سرحال بودن به کمکنند، ولی با این همه آندارند استقا  فروشتی می

میلیون تومان تولیدات( حالا  ۶۸۸میلیارد تومان منهای  3.3میلیاردتومان واگذار شد ) 3از 

 11بیش از میلیون تومان که  513میلیارد و  31که ورشتکستت شده طرف قیمت گذاشته 

بخش خصتوصتی آن را خریده و بعد ورشکست کرده « کارآفرین»برابر بهایی استت که 

ین همه ایم با اها با تورم در قیمت زمین روبرو بودهممکن است بگویید در این سالاست. 

 که به صتتتورت – آلاتنیحتی اگر قیمتت زمین را هم کنار بگذاریم قیمت بهای ماشتتت

ای که برای فروش ل نقلیهیوسا و تجهیرات کارخانه و گذاری شتده استپاره ارزشآهن

عه این مجمو کل که خریدار برای تملک استتت ارایه شتتده استتت بیش از دو برابر بهایی

 1.تسپرداخته ا

ن گزارش که ای اند. درفروخته چه کسیرا به  چینی البرز کنجکاو شدم ببینم که سهام

ماه  1خوانیم که گروهی از کارگران چینی البرز منتشر شد می 1539اردیبهشت  1۶در 

دار اصلی هم انحلال کارخانه را اعلام شوند که سهاممطالبات معوقه دارند و بعد باخبر می

سهام این کارخانه را  %3۸واقع  شود که شرکت چینی مقصود درکرده است. روشن می

بار مالکان جدید با اعت»به این نکته اشاره دارند که که خریده است و کارگران معترض 

 ۶۸۸تومان درخواست تسهیلات بانکی کردند که تاکنون  ونکارخانه تا سقف هزار میلی

ام گرفتند البرز و یولی اگرچه به اعتبار کارخانه« میلیون تومان به آنان پرداخت شده است.
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 احمد سیف 7

ری که های دیگگذاری شود به نام پروژایهکه در چینی البرز سرماین پول به جای آن»ولی 

چگونه است که  1.«هایی چون همدان قرار دارد؛ هزینه شده استبه ظاهر در شهرستان

سهام چینی البرز را به شرکتی  %3۸اند که نباید مسئولان واگذاری به این نکته دقت نکرده

نی مقصود به شرکت چی بازار است، یعنی در که به احتمال قریب به یقین رقیب اصلی آنها

رکت به احیای ش« ایعلاقه»ارد که مالکان شرکت چینی مقصود بفروشند؟ آیا تعجب د

 کارخانه را منحل کردند.  1533درآخرین روزهای سال چینی البرز نداشته باشند؟ 

 

هم در دیگر ازاین حراج اموال عمومی هم واگذاری لامپ الوند است که آن ینمونه

به  -احمدی نژاد -جمهور وقتوقتی که رییس 1533در سال  قزوین واقع استت و ظاهراً

به بخش « واحد بحرانی استتتتان قزوین ۵»طور همزمان هب یک ستتتفر استتتتانی رفت ظاهراً

لخت »فرایندی هستتتیم که به آن  وضتتوح شتتاهدخصتتوصتتی واگذار شتتد. دراین مورد به

موقعی  معمولاً« هالخت کردن دارایی» ،Asset strippingگویند، می« کردن دارایی

اش به تر از ارزش واقعیگیرد که یک بنگاه یا یک واحد تولیدکننده به کمصتتتورت می

ن آ تواند با مجزا کردن اجزایتازه می شود، خریدارِدیگری واگذار شود. وقتی چنین می

آن، ارزش منظور نشده در قیمتی که آنها را خریده است را  یشرکت و فروش جداگانه

 نگاه شتتتماری از فعالان بازارهای مالی د. دلیل دیگر این کار هم احتمالاًکنبه پول تبدیل 

و « ستتازیخصتتوصتتی»رونق  یگذشتتته که دوره یستته دهه - دو ویژه دراستتت که به

آنها، به  یهتا بود وارد این بازارشتتتده و با خرید واحدها به جای حفا و ادارهواگتذاری

اند. به ستخن دیگر، هدف اصلی این برده« ستود» ها پرداخته و به این طریقفروش دارایی

« نلخت کرد»رش واحد تولیدی خریده شتتده بلکه دستتته از خریداران نه احیا و یا گستتت

 1593نهایت، انحلال آن استتت. باری خریدار لامپ الوند، دراردیبهشتتت  ها و درراییدا

ی کارگران واگذار کردند. و افتادهماه حقوق عقب 13ادعتا کرد کتارختانته را با حداقل 

                                                      
1 http://epjk.blogfa.com/post/359 

http://epjk.blogfa.com/post/359


 (3شده )گزارش یک سرقت ازپیش طراحی 8 

کنتد دولتت وعتتده داد کته بتته خریتتدار بخش علتاوه برآن، خریتتدار این واحتتد ادعتتا می

ر د»گوید که ل شرکت لامپ الوند قزوین میخصتوصتی مستاعدت مالی نماید. مدیرعام

در  الیر اردیلیم 3۸دلار و  ونیلیم 3مصتترف لامپ کم یطرح توستتعه یاول برا یمرحله

دلار  ونیلیم 3۸، 39متعدد در سال  یهایریگینشد و با پ ییمصوب شد که اجرا 31ستال 

د نیستتت با بعی«. کارخانه مصتتوب شتتد که آن هم محقق نشتتد یهیجهت واردات مواد اول

کرد مدیرعامل می« مدیریت» ای که آقای احمدی نژاد اقتصاد ایران را در آن سالها شیوه

جمهور وقت برای این که به خیال خام خویش مشتتکلی را حل راستتت بگوید که رییس

هایی داده باشتتد. ولی اکنون جالب استتت که خریدار این واحد کرده باشتتد، جنین وعده

و «. میشتتد یبانک یهایه فروش ملک شتترکت بابت پرداخت بدهناچار ب »گوید که می

ا هم به صورت ر زاتیتجه یهیکل»کند مدتی بعد توجه این که اضافه میقابل یبعد، نکته

عامل کارگران  العمتل بته ادعتاهتای مدیرعکس در 1«.میفروخت ییلویقراضتتته و کآهن

شتتترکت لامپ الوند یکی از »پاستتتخی که نوشتتتتند متذکر شتتتدند که کتارخانه هم در

نفر  33۸از  شیبوده که ب انهیخاورم یستتتازلامپ یهاشتتترکت نیترو مجهز نیترگزرب

« غاز شد.مشکلات آ ینابلد فعل ریبه مد حیناصح یداشت اما با واگذار یکارگر استخدام

ای اند ولی در جوام گرفته« میلیاردها ریال»ادعای کارگران این است که صاحبان جدید 

دفتر  فروش ایآ»شوند که ها متذکر میاند و با اشتاره به فروش داراییدیگری خرج کرده

ستاله و فروش  ۵۸مستکونی در الوند و قطع درختان  واحد 33در تهران و فروش  یمرکز

شوند و مدعی می« ؟فرسوده بودن بوده است لیدلهب زیشترکت نها و قطعه بندی زمین آن

صتتتد قکارگران «. انجام شتتتد یقبل تین ایو  یبا نابلد» که فروش دستتتتگاه فرستتتوده هم

 نیا یهانیو فروش زم میکه تقستت دیکارخانه را نه به قصتتد تول دیاز خر یفعل یکارفرما

د: انکرده حیکارفرما تصتتر «دنید انیز» یاند و در خصتتوص ادعادانستتته یدیواحد تول

 را قانون کار 13 یفروش، ماده یخوب چرا برا ده،ید انیشرکت ز نیاگر کارفرما در ا»
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 نیرو بهت کندیم یشتتترکت را قطعه بند یهانیزم شتتتتریستتتود ب یو برا کندیاعمال نم

 و« و بانک درست کند؟ یادار ،یتجار یخودش نگهداشتته تا واحدها یاش را براقطعه

 های شتتترکت دربرند که با فروش داراییخود را بتا این عبارت به پایان می یبعتد نتامته

 1.«به جز تابلوی شرکت چیز دیگری برای انحلال وجود ندارد»قطعات کوچک 

خوانیم که شتتترکت الوند با ترییر نام به می 1593البته در گزارش دیگری در ستتتال 

کارگر مشرول کار  ۶۸شترکت الردیر به یک مالک خصتوصتی دیگر واگذار شتده و با 

با شواهدی که ارایه کردیم، به نظرم تردیدی نیست که خریدار پیشین، این واحد  3است. 

خریده بود و آن گونه که گزارش کردیم در این « هایشلخت کردن دارایی»منظور را به

 شد. « موفق»کار هم 
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