درسهای هفتتپه

نقد اقتصاد سیاسی
آذرماه 7931

چکیذُ
يضعیت کىًوی قطکت کكت ي نىعت ویقکط َفتتپٍ ثٍتمبمی تجلًض وكبوگبن ثیمبضیَبی ؾبذتبضی اؾت کٍ اقتهبز
ایطان ،زض پی چىس زٍَ «تعسیل ؾبذتبضی» ،زض زل ؾبذتبض متهلت وُبزَبی مًاظی زض ؾپُط ؾیبؾی ،ثٍ آن مجتال قسٌ
اؾت .يضعیت امطيظی َفتتپٍ ،وبقی اظ چىس زٍَ ظيال مؿتمط ننىعت ي ظیؿنتثنً ذًظؾنتبن ي ثنٍ منًاظاآ آن
ؾیبؾتَبی وًلیجطالی اقتهبزی ثًزٌ کٍ زضعمل ثٍ تضعیف ذلق اضظـ ي چیطگی َطچٍ ثیفتط ؾنطمبیٍَنبی منبلی ن
تدبضی زض اقتهبز ایطان مىتُی قسٌ اؾت .ثطين ضفت اظ يضعیت کىًوی زض يَلٍی ورؿت مؿنتلع ؾنلتمبلکینت اظ
ذطیساضان ذهًنی ،ثٍ ضؾمیت قىبذته تكکلَبی کبضگطی ي پصیطـ مغبلجبآ آنَب ي اظ ؾًی زیگط تدسیسؾنبذتبض
ایه نىعت ثب تًخٍ ثٍ العامبآ ظیؿتمحیغی اؾت.

هقذهِ
اکىًن ثیف اظ ؾٍ َفتٍ اظ آغبظ اعتطاضبآ کبضگطان َفتتپٍی ذًظؾتبن میگصضز .اثعبز ظمبوی ي مکبوی اینه اعتنطاو
آن ضا ثٍ یکی اظ پطزامىٍتطیه ي عًالویتطیه اعتطاوَبی کبضگطی ایطان زض چُل ؾبل گصقتٍ ثنسل کنطزٌ اؾنت .زض
وًقتٍ ی حبضط ضمه مطيضی ثط تبضیرچٍ ي يضعیت ویقکط َفتتپٍ زض آؾتبوٍی ياگصاضی ،ثط ضطيضآ ؾلتمبلکیت
اظ ذطیساض ذهًنی ایه ياحس اقتهبزی وكبن زازٌ ي تالـ میقًز ضاٌَبی کًتبٌمسآ ثطينضفت قنطکت اظ ثحنطان ي
آنچٍ ثبیس زض زؾتًضکبض کىكگطان کبضگطی قطاض گیطز ،ثٍاذتهبض تكطیح قًز.

هسیش پشفشاصٍفشٍد ًیضکش ّفتتپِ تا آستاًِی خصَصیساصی
زٍَی  ،1340ؾبلَبی اخطای ثطوبمٍَبی تًؾعٍگطایبوٍی نىعتی مجتىی ثط حمبیتگطایی ي خنبیگعیىی ياضزاآ ثنًز ي
ثرف ثعضگی اظ نىعت مسضن ایطان زض َمیه زٍَ قطيع ثٍ کبض کطز .زض اینه چنبضچًة ،خلگنٍی ذًظؾنتبن مکنبن
مىبؾجی ثطای تًؾعٍ ی نىبیع کكبيضظی ي تجسیلی تكریم زازٌ قس ي اظ َمیه ضي ننىبیع ثنعضگ متعنسزی زض اینه
مىغقٍ ضاٌاوساظی قس.
عطح ضاٌاوساظی تًؾعٍی ویقکط َفتتپٍ ثٍ اياذط زٍَی  1330تعلق زاضز ي ثُطٌثطزاضی اظ ایه قطکت آشضمبٌ
 1340آغبظ قس .ثسیه تطتیت اکىًن  57ؾبل اظ ورؿتیه ثُطٌثطزاضی اظ ایه قطکت میگصضز .محل انلی کبضذبونٍی
َفتتپٍ پىدبٌ کیلًمتطی خبزٌی اًَاظ ن اوسیمكک اؾت .ایه قطکت زض آغبظ اظخملٍ قنطکتَنبی تبثعنٍی ؾنبظمبن
گؿتطـ ي وًؾبظی نىبیع ایطان ثًز ي نسزضنس ؾُب آن ثٍ ایه ؾبظمبن تعلق زاقت .زض مدمًع ،مسیطیت قنطکت
ویقکط َفتتپٍ زض ؾبلَبی پیف اظ اوقالة مجتىی ثط وًعی ؾبظمبنزَی فًضزیؿتی ي ؾیبؾتَبی حمبینتگطایبونٍ اظ
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ویطيَبی کبض زض اؾترسا قطکت ثًزٌ اؾت .ثسیه تطتیت ،کبضگطان عاليٌ ثط حقنً زضینبفتی اظ حقنً زیگنطی وینع
ثطذًضزاض ثًزوس.
امب آنچٍ ثط کبضگطان کكًض ویقکط َفتتپٍ زض ؾبلَبی ثعس اظ اوقالة ضفتٍ تهًیطی ومًوٍياض اظ يضعیت تًلیس
اضظـ ي ویطيَبی کبض زض ثؿیبضی اظ ياحسَبی نىعتی اؾت .زض پی اوقالة ي زض َىگب خىگ َكنتؾنبلٍ ،کبضذبونٍی
ویقکط َفتتپٍ ؾٍ ثبض مًضز حمالآ ًَایی عطاقی قطاض گطفت ي آؾیتَنبی خنسی ثنٍ آن ياضز قنس کنٍ وینبظ ثنٍ
ثبظؾبظی زاقت .امب مدمًعٍی ویقکط َفتتپٍ زض ؾبلَبی ثعس اظ اوقالة ثٍعنًض وانب مىنس زض ظمیىنٍی ثبظؾنبظی
ذغًط تًلیس ،ثُیىٍؾبظی فىبيضی ي ویع مقبثلٍ ثب پیآمسَبی ظیؿتمحیغی مًضز تًخٍ قطاض وساقت ي اظ اینه ضي ثُنبی
تمب قسٌی تًلیساآ ایه نىعت ثٍمطيض افعایف پیسا کطز.
اظ ؾًی زیگط ،ثب اخطای ثطوبمٍی تعسیل ؾبذتبضی زض زيلتَبی ثعس اظ خىگ زض ظبَط امط ضقبثتپصیطی ننىبیع
ایطان زض زؾتًضکبض ثطوبمٍ َبی اقتهبزی قطاض گطفت ي اظ ایه ضي کبَف ي حصف تعطفٍَبی ياضزاآ اظ محًضَبی انلی
ایه ؾیبؾتَب ثًز.
ثسیه تطتیت فهنل چُنبض ثطوبمنٍی ؾنً تًؾنعٍ ( )1384-1379ثنٍ «تىانی اوحهنبضاآ ي ضقنبثتی کنطزن
فعبلیتَبی اقتهبزی» اذتهبل زاقت کٍ عی آن حصف ثطذی اوحهبضاآ ؾىتی زيلت مبوىس اوحهبض زذبویبآ ي وینع
اوحهبض قىس ي قکط مغطح قس ،ایه ثطوبمٍ َمچىیه پؿت ي مربثطاآ ي اخطای ثطذی فعبلینتَنبی وفتنی ضا اظ اوحهنبض
زيلت زضآيضز.
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ثطاؾبؼ مبزٌی  32ایه ثطوبمٍ «ثٍ زيلت اخبظٌ زازٌ می قًز کٍ ثسين العا ثٍ ضعبیت قبوًن وحًٌی تًظیع قىنس
ي قکط تًلیسی کبضذبوٍَبی کكًض مهًة  1353مقطضاآ مطثًط ثٍ ...نبزضاآ ي ياضزاآ قىس ي قکط ضا تعییه کىس».
پیآمسَبی ایه «ذغبثٍَبی ضساوحهبض» زض عمل ثٍ تضعیف تًلیس ي قکلگیطی گطيٌَنبی قسضتمىنس تدنبضی ي
مبلی زض ثرفَبی مرتلف تًلیسی مبوىس زذبویبآ ي قىس ي قکط اودبمیس .گطيٌَنبیی کنٍ زض ازثینبآ ضؾنمی ي گفتنبض
ثطذی مقبمبآ خمًُضی اؾالمی اظ آن ثٍعىًان مبفیبی قکط ،مبفیبی ؾیگبض ي غیطٌ وب ثطزٌ منیقنًز امنب زض حقیقنت
کبوًنَبی قسضآ ي ثطيآ حکقسٌ زض واب ؾیبؾی َؿتىس.
امب کبَف ي حصف یبضاوٍی تًلیسکىىسگبن قکط اظ عطیق حصف یب کبَف تعطفٍَبی ياضزاآ ثط قنکط ثطعُنسٌی
زيلت احمسیوػاز افتبز .زضؾت مبوىس اخنطای ؾیبؾنت َسفمىسؾنبظی یبضاونٍَنب کنٍ واطینٍپنطزاظی آن زض زيلنت
«انالحبآ» ي اخطای آن زض زيلت احمسیوػاز اودب قس ،مجبوی قبوًوی کبَف ي حصف تعطفٍَبی ياضزاآ قىس ي قنکط
ویع زض زيلت ذبتمی تهًیت ي اخطای آن زض زيلت احمسیوػاز اودب قس.
ثسیه تطتیت تعطفٍی ياضزاآ قکط ؾفیس ي قکط ذب کٍ زض ویمٍی ايل ؾنبل  1384ثنٍتطتینت معنبزل  150ي
 130زضنس ثًز زض فطيضزیه ؾبل ثعس تب آشضمبٌ  1386ثٍ قکل قگفتاوگیعی ثٍ  10ي  4زضنس کبَف یبفت .یعىنی
عی یک ؾبل تعطفٍی ياضزاآ قکط ؾفیس ثٍ یکپبوعزَ ؾبل قجل اظ آن کبَف پینسا کنطز ي تعطفنٍی ياضزاآ قنکط
ذب ثٍ یکؾیيزي ؾبل قجل اظ آن کبَف پیسا کطز .ثسیه تطتیت یکی اظ يیطاوگطتطیه ثطوبمٍَنبی ترطینت ننىعت
زاذلی زض ایطان ثٍ اخطا زضآمس.
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اخطای ایه ؾیبؾت ثبعث قس عی ؾبل  1385قبَس یک ضکًضز تبضیری زض ياضزاآ قکط قسی  .ثطضؾی ياضزاآ
قکط عی زيضٌی  1380تب  1391حبکی اظ آن اؾت کٍ عی ؾبلَبی ورؿت اینه زيضٌ ياضزاآ عمستبً تًؾنظ ثرنف
زيلتی اودب قسٌ ي زض ازامٍ ؾُ زيلت اظ ياضزاآ قکط کبَف ي ؾُ ثرف ذهًنی افعایف یبفت .ثٍ عًضیکٍ زض
زي ؾبل ايل زٍَی  1380ياضزاآ تىُب تًؾنظ ثرف زيلتی نًضآ گطفت امب زض ؾبلَنبی  1387تنب  1390ياضزاآ
قکط نطفبً تًؾظ ثرنف ذنهًنی اودب قس .زض ؾنبل  1385ياضزاآ قنکط ثنٍ ثنبالتطیه میعان یعىنی ضقن 2527
َعاضته ضؾیس کٍ ثب تًخٍ ثٍ تًلیس زاذلی حسيز َ 1258عاضته زض ؾنبل مًضزواط میعان قکط ياضز قنسٌ ثنیفتنط اظ
میعان مًضز ویبظ ياضزاتی ثًزٌ اؾنت .قنبیبن تًخنٍ اؾنت کنٍ میعان مًضز ویبظ ياضزاتی زض ؾبل مصکًض ثب تًخنٍ ثنٍ
مینعان تًلینس حنسيز َ 800نعاضته ثنًزٌ اؾنت .زض حبلی کنٍ حدن ياضزاآ قنکط زض ؾنبل  1384ثطاثنط ثنب 197
میلیًن زالض ثًز  ،ایه ضق زض ؾبل  1385ثٍ ثیف اظ یک میلیبضز زالض افعایف یبفت .زض ؾبل  1391ویع ياضزاآ قکط
ضکًضزی ضا اظ ذًز ثٍ خب گصاقت ي حد ياضزاآ ثٍ ضق یک میلیبضز زالض ثبلغ قس.
زض چىیه قطایغی تًلیسکىىسگبن زاذلی قکط ثب قطایظ ثؿیبض زقًاضی مًاخٍ قسوس ي ثب تًخٍ ثٍ کنبَف ؾنًز ي
فطيـ ثب مكکل ؾطمبیٍ زض گطزـ ي کمجًز وقسیىگی مًاخٍ قسوس ي ثط اثط آن وبگعیط اظ تأمیه مىبثع مبلی ي اذنص يا
قسوس .اذص يا ي يضعیت کلی ثبظاض قىس ي قکط زض زاذل ي اقجبع آن اظ محهًالآ ياضزاتنی ثبعنث قنس کنٍ مكنکل
ؾطمبیٍ زض گطزـ ثٍ مكکل زایمی ایه نىعت ثسل قًز ي ثطای ضفع ایه ویبظ ثسَکبض وُبزَبی مبلی ي غیطمبلی ثكًز.
ایه تهًیطی ومًوٍياض اظ چیطگی ؾطمبیٍَبی مبلی ن تدبضی ثط ؾطمبیٍَبی تًلیسی زض اقتهبز ایطان اؾت.
قطکت ویقکط َفتتپٍ ویع ،ثٍ علت قطایظ تحمیلی ثبظاض ي فطؾًزٌ ثًزن ننىعت ،امکنبن اؾنتفبزٌی کبمنل اظ
ظطفیت ذًز ضا وساقت ي متحمل ظیبنَبی َىگفت قس .خطیبن عملیبآ قطکت ثٍ ذطيج وقسیىگی اظ آن اودبمیس ي ثٍ
َمیه زلیل وبگطیع اظ اذص يا قس .ثب تًخٍ ثٍ يضعیت کلی ثنبظاض قىنس ي قنکط زض زاذنل ي اقنجبع آن اظ محهنًالآ
ياضزاتی ،قطکت ثٍ مىاًض تأمیه وقسیىگی ثٍ اذص تؿُیالآ اظ ثبوک َب ي اقنربل حقنًقی مجنبزضآ کنطزَ .مچىنیه،
مكکل کمجًز مىبثع مبلی زض ؾبلَبی ثعس ثٍوبگعیط ؾجتؾبظ کبَف عطحَبی تًؾعٍ ي مكکالآ مطثًط ثٍ پطزاذنت
حقً ي زؾتمعز قس.
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ٍاگزاسی ّفتتپِ بِ بخص خصَصی
زض پی اثالغیٍی ؾیبؾتَبی کلی انل  44قبوًن اؾبؾی زال ثط ياگصاضی فعبلیتَبی اقتهبزی زيلت ،قطکت کكنت
ي نىعت ویقکط َفتتپٍ (اظ تبضید قك زیمبٌ  )1389زض فُطؾت ياگصاضی ثٍ ثرنف ذهًننی قنطاض گطفنت .زض
آؾتبوٍی ياگصاضی ثٍ ثرف ذهًنی ،ؾطمبیٍی قطکت معبزل  1947میلیبضز ضیبل ثًز .ثطمجىبی اعالعبآ مىتكطٌی
قطکت زض آؾتبوٍی ياگصاضی ،تعساز کبضکىبن قطکت ویع زض یک تیطمبٌ  1394ویع  2710وفنط ثنًز کنٍ اظ آن مینبن
 1886وفط کبضکىبن زایمی ي  824وفط کبضکىبن مًقت ثًزوس .ثطاؾبؼ ثطآيضزَب ظمیهَبی قطکت کنٍ ثنبلغ َ 23نعاض
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َکتبض اؾت  63زضنس کل زاضاییَبی آن ضا تكکیل میزَس ي ثیف اظ ویمی اظ ایه ظمیهَب ظیطکكت یب آیف َؿتىس.
زض خسيل یک ،تهًیطی اظ اضظـ زالضی زاضاییَبی قطکت زض آؾتبوٍی ياگصاضی مكبَسٌ میکىی .
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جذٍل یک ـ اسصش داساییّای اصلی ضشکت دس تاسیخ ٍاگزاسی
(بشهبٌای بشابشی ّش دالس با  26563سیال)
ضشح

اسصش دفتشی

اسصش باصاس

(خشداد )1362

(اسدیبْطت )1363

ظمیه

32،777،458

133،815،919

مبقیهآالآ ي تدُیعاآ

16،473،294

29،090،417

ؾبذتمبن

7،001،996

16،574،773

6،900،518

6،900،518

5،547،475

6،494،605

6،021،040

6،021،040

مًخًزی مًاز ي کبال

2،909،042

2،909،042

ؾبیط زاضاییَب

8،490،343

11،467،036

خمع زاضاییَب

86،121،165

213،273،348

زاضاییَبی ظیؿتی غیطمًلس
زاضاییَبی ثبثت مكًُز
زاضاییَبی ظیؿتی مًلس

**

*

*زاضاییَبی ظیؿتی غیطمًلس قبمل ظمیهَبی ویقکط زض حبل ثُطٌثطزاضی اؾت.
**زاضاییَبی ظیؿتی مًلس قبمل ویقکط ي زضذتبن میًٌ اؾت

زض آشض مبٌ  ،94ثلًک  100زضنسی ؾُب قطکت ویقکط َفتتپٍ ثب قطایظ پىح زضنس اضظـ کل ثمه معبملٍ
ي اظ عطیق ثبظاض ؾً فطاثًضؼ ثٍ ثرف ذهًنی ياگصاض قس .زض آگُی معایسٌی ایه قطکت آمسٌ ثًز« :ثلنًک 100
زضنسی ؾُب قطکت کكت ي نىعت ویقکط َفتتپٍ قبمل  194میلیًن ي َ 741عاض ي  333ؾُ ثٍ قیمنت پبینٍ
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َط ؾُ َ 11عاض ي  231ضیبل ي اضظـ کل پبیٍ َ 2عاض ي  187میلیبضز ي  139میلیًن ي َ 910عاض ي  923ضینبل ثنٍ
نًضآ  5زضنس وقس ي مبثقی اقؿبط  8ؾبلٍ زض  30آشضمبٌ امؿبل ثٍ معایسٌ گصاقتٍ میقًز».
گفتٍ قسٌ اؾت ذطیساضان ویقکط َفتتپٍ نطفبً ثب پیفپطزاذت قف میلیبضز تًمبن تًاوؿتىس قطکت کكنت ي
نىعت ویقکط َفتتپٍ ضا ذطیساضی کىىس .الجتٍ ،ویقکط َفتتپٍ زض ؾبلَبی مىتُی ثٍ ياگصاضی ظیبنزٌ ي زاضای ظیبن
اوجبقتٍ ثًزٌ اؾت امب ياگصاضی یک قطکت ظیبنزٌ ثسين تًخٍ ثٍ قطایظ انالح ؾبذتبض ثٍمىاًض اؾتمطاض ثركیسن ثٍ
فعبلیتَبی آن ،ثیفتط ثٍ تالـ ثرف زيلتی ثطای اؾتىکبف اظ اودب تکبلیف ذًز میمبوس.
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زض عیه حبل ،زض قطایغی کٍ اضظـ زاضایی َبی قطکت زض تبضید ياگصاضی ثبلغ ثط  213میلیًن زالض ثًزٌ اؾت،
ياگصاضی ایه حد عای اظ زاضاییَب آنَ ثب ضقمی وبچیع (حسيز زي میلیًن زالض ن ینب ینکننس اضظـ زاضاینیَنب)
ثٍعىًان پیفپطزاذت ،زض ثُتطیه حبلت ي ثب ذًـثیىبوٍتطیه وگبٌ اقسامی قتبةظزٌ ،غیطکبضقىبؾنی ي تضنییع حقنً
مكبع مطز تًؾظ زيلت اؾت.
انًالً زض ثؿیبضی اظ فعبلیتَبی نىعتی زض ؾبلَبی ثعس اظ اوقالة ثیف اظ آن کٍ کؿنت ؾنًز ثنٍمنسز ذلنق
اضظـ مغطح ثبقس ،کؿت ؾًز اظ زضیچٍی فعبلیتَبیی زوجبل قسٌ کٍ مًضًع انلی فعبلینت قنطکت وجنًزٌ اؾنت،
مبوىس ياگصاضی ثركی اظ ظمیه ي مؿتغالآ قطکت َب ،اؾتفبزٌ اظ فضنبَبی مهنىًع متعلنق ثنٍ قنطکت ثنطای ؾنبیط
فعبلیت َب ،اؾتفبزٌ اظ اوًاع تؿُیالآ اضظی ي ضیبلی ،ي ثؿیبضی اظ مًاضز زیگط کٍ ثحث زضثنبضٌی آن ویبظمىنس مجبحنث
مؿتقلی اؾت .اذجبض مىتكطقسٌ زضثبضٌی عملکطز مسیطیت قطکت عی ؾبلَنبی ثعنس اظ ياگنصاضی ي اخنبضٌی ثرنف
ثعضگی اظ ظمیه َبی قطکت ،ي اؾتفبزٌ اظ اوًاع تؿُیالآ اضظی ي ضیبلی ویع وكبنزَىسٌی تمبیل ذطیساضان قنطکت ثنٍ
ثُطٌ مىسی اظ آن زؾتٍ اظ معایبی احتمبلی اؾت کٍ ثٍ ؾجت ثطذًضزاضی اظ مبلکیت قطکت ي زاضاییَنبی آن قبثلینت
اوتفبع زاضوس.
ثٍ َط حبل ،اهشٍص تشدیذی ًیست کِ ٍاگزاسی ّفتتپِ بشخالف هصـَ

ضـواسُی  120666/2/63هـَس

 1388/8/16ضَسای عالی اجشای سیاست ّای کلی اصل چْل ٍ چْاسم قاًَى اساسی هبٌـی بـش احـشاص ٍ پـایص
اّلیت هذیشیتی دس ٍاگزاسی سْام بَدُ است 6.اص ایي سٍ ،دسخَاست ًوایٌذگاى ضَسای کاسگشاى ّفتتپـِ هبٌـی
بش سلبهالکیت اص خشیذاس خصَصی ًِ تٌْا هٌطقی کِ حتی بشاساس هقشسات ًاظش بش اجشای ٍاگزاسیّـای ریـل
اصل  44قاًَى اساسی بَدُ است ٍ دستگاُ ٍاگزاسًذُ هَظف بِ باصگشداًذى هالکیت ٍاحذ بِ دٍلت است.

آىچِ اص اعتشاضات ّفتتپِ هیآهَصین
حطکت َبی اعتطاضی زض پیًوس ثب مغبلجبآ کبضگطان قطکت کكت ي نىعت َفتتپٍ تب َمیه امطيظ َ وکنبآ ثؿنیبض
مُمی ثطای تأکیس ي آمًذته زاضز .اظخملٍ زض ظمیىٍی ثطقطاضی پیًوسمیبن مجبضظاآ زض وقغٍی تًلیس ي زض ؾغح قُط،
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ایدبز حؽ َمجؿتگی زض میبن کبضگطان ي زیگط گطيٌَبی مطزمی ،تدطثٍی تكکیل قنًضای مىترنت کنبضگطان ،ي وینع
امیسی کٍ ثب تعضیق اوطغی اتًپیبیی ثٍ خبمعٍ ظازٌ میقًز.

پیًَذ هباسصات دس سطح کاسخاًِ ٍ فضاّای ضْشی ٍ ایجاد ّوبستگیّای اجتواعی
یکی اظ وکبآ زضذًض اَمیت زض مجبضظاآ کبضگطان َفتتپٍ ثطقطاضی پیًوسمیبن مجبضظاآ زض ؾغح کبضذبوٍ  /ياحس
نىعتی ي مجبضظاآ زض ؾغح قُط اؾت .ثركی اظ ایه پیًوس وبقی اظ يیػگیَبی فضبیی کبضذبوٍی َفتتپٍ زض کىبض
قُط قًـ ي ویع يظن وؿجی قبغالن ایه قطکت زض کل اَبلی ایه قُط ثًزٌ اؾت امب فطاتط اظ آن وكبنزَىسٌی
ویطيی ذال خىجفَبی اختمبعی ویع َؿت .ثطقطاضی پیًوس میبن مجبضظاآ ؾغح کبضذبوٍ ي مجبضظاآ ؾغح قُط
ؾطکًة حطکت اعتطاضی ضا ثؿیبض زقًاضتط میؾبظز ي ثب ایدبز اختمبعبآ محلی پكتیجبن ،تًؾعٍ ي اؾتمطاض آن ضا
امکبنپصیطتط میؾبظز .ثطقطاضی پیًوسمیبن مجبضظاآ زض وقغٍی تًلیس ي مجبضظاآ زض فضبی ظیؿت ضيظمطٌ ،یعىی
مجبضظاآ قُطی ،ضمع مًفقیت پیکبض عجقبتی اؾت.
وکتٍی زضذًض اَمیت زیگط ایدبز َمجؿتگی ؾبیط گطيٌَبی اختمبعی ثب کبضگطان معتطو ثًزٌ اؾت؛ ایه
َمجؿتگی زض ثسي امط زض ؾغح محلٍ ي قُط محل اقبمت ي کبض کبضگطان (قًـ زض اؾتبن ذًظؾتبن) قکل گطفت؛
ثؿیبضی اظ کبؾجبن محلی ،معلمبن ،ظوبن ذبوٍ زاض کٍ لعيمبً َمؿط کبضگطان وجًزوس ي کبضگطان غیطضؾمی مبوىس ضاوىسگبن
ياوتثبض ثٍ معتطضبن َفتتپٍ پیًؾتىس.
َمسضزی ایه گطيٌَبی اوجًٌ ثب کبضگطان معتطو ،زالیل مرتلف زاضز .ورؿت ایه کٍ ثبفت اقتهبزی قًـ ثٍ
عىًان یک قُط نىعتی -کكبيضظی ثب مدتمع ویقکط َفتتپٍ گطٌ ذًضزٌ اؾت .غبلت ؾبکىبن قُط اگط ذًزقبن
کبضگط مدتمع وجبقىس یب فطظوس ایه کبضگطان َؿتىس یب اقًا ي وعزیکبنقبن اظ کبضگطان َفتتپٍاوسَ .میه مؿألٍ عبمل
مُ ایدبز َمجؿتگی زض اثعبز فضبَبی قُطی اؾت .عاليٌ ثط آن ،معبـ خمع ظیبزی اظ کبؾجبن ذطزٌپب زض قًـ ثٍ
اقتغبل کبضگطان َفتتپٍ ياثؿتٍ اؾتَ .میه عبمل ویع ثٍذًزیذًز عبمل عیىی ایدبز َمگطایی میبن ایه گطيٌَبی
اختمبعی مرتلف ضا پسیس آيضزٌ اؾت.
َمجؿتگی زض ایه ؾغحعمستبً امب وٍ لعيمبً معلًل ياثؿتگیَبی ذُطزِ اقتهبزی ي اختمبعی اؾت .امب زض ؾغًح
ثبالتط َمجؿتگیَبیی ویع میثیىی کٍ ثطتط اظ آن ظاییسٌی آگبَیَبی عجقبتی ي اختمبعی يؾیعتط اؾت .زض ایه
ذهًل ،میتًان اظ َمجؿتگی کبضگطان فًالز اًَاظ؛ کبضگطان پطيغٌای نىعت وفت زض عؿلًیٍ ي کىگبن ،ي گطيٌَبی
مرتلف معلمبن وٍتىُب زض اؾتبن ذًظؾتبن ثلکٍ زض زیگط اؾتبنَب وب ثطز.
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تطکیل ضَسای هٌتخب کاسگشاى
زض قطایغی کٍ چُبض زٍَی اذیط ؾبلَبی افًل تكکلَبی مؿتقل کبضگطی ثًزٌ اؾت ،حطکت کنبضگطان َفنتتپنٍ اظ
فعبل کطزن ؾىسیکبی مؿتقل کبضگطان تب تكکیل ورؿتیه قًضای مؿتقل کبضگطی زض ؾبلَنبی اذینط اقنسامی ثؿنیبض
کلیسی زض تًؾعٍی زمًکطاؾی نىعتی محؿًة میقًز.
ياحسَبی نىعتی ثعضگ مبوىس ویقکط َفتتپٍ ثٍ ثیف تطیه مكبضکت کبضگطی ي ویع زمًکطاؾی زض ؾغح ثىگنبٌ
ویبظ زاضوس ي عجعبً قًضاَب یکی اظ تكکلَبیی اؾت کٍ تدطثٍی ظیؿت خمعنی ي زمًکطاتینک ضا ثنطای ویطيَنبی کنبض
امکبنپصیط میکىس.
ثب ایه حبل ،زض قطایغی کٍ ياحس اقتهبزی ايالً ویبظمىس تدسیسؾبذتبض ي ثبظؾبظی تکىًلًغیک اؾت ،ثبوینبً اظ اوجنًٌ
ثسَی َبی معً ثٍ واب ثبوکی ي ؾنبیط اقنربل حقنًقی آؾنیت منیثیىنس ،ثبلثنبً زاضای پیًونسَبی پیكنیه ي پؿنیه
گؿتطزٌای ثب ؾبیط ياحسَبی کكبيضظی ن نىعتی ن تدبضی اؾت ،ي َمچىیه فعبلیتَبی آن زاضای اثطاآ خبوجی متعسز
ثٍيیػٌ ثط ظیؿتثً مىغقٍ اؾت ،کىتطل مؿتقی کبضگطی چىسان عملی ثٍ واط ومیضؾس.
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الجتٍ اظ ؾًی زیگط تطيیح گفتمبن کىتطل کبضگطی ضا زض قطایغی کٍ ننسَب ي احتمنبالً َنعاضان ياحنس اقتهنبزی
مؿألٍزاض (ثٍيیػٌ ثىگبٌَبی کًچک ي متًؾظ) متعلق ثٍ ثرفَبی زيلتی ي غیطزيلتی َؿنتىس منیتنًاویکی اظ ضاٌَنبی
اوتقبل ياحسَبی اقتهبزی کًچک ي متًؾظ ثٍ تعبيویَبی ویطيَبی کبض زض واط گطفت.
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زض قطایظ کىًوی ،قًضای کبضگطی ثبیس زض مقب وُبز مساقع حقً ویطيَبی کبض ي ویع وبظط ثنط عملکنطز منسیطان
زيلتی عمل کىس تب مبوع اظ تکطاض ؾًءمسیطیتَبی چىس زٍَی اذیط ي تضییع مؿتمط حقً ویطيَبی کبض قًز .ثىبثطایه
وقف مُ قًضای کبضگطان َفتتپٍ قجل اظ َط چیع تًؾنعٍی زمًکطاؾنی ننىعتی زض اینه ياحنس اقتهنبزی ،وانبضآ
مؿتقی ثط عملکطز مسیطان ي زفبع اظ حقً ویطيَبی کبض ذًاَس ثًز.

ّفتتپِ ٍ اقتصاد سیاسی خَصستاى
فطاظيفطيزَبی قطکت َفتتپٍ ي مجبضظاآ کبضگطان آن ضا ثبیس ثركی اظ تطاغزی ذًظؾتبن ثعس اظ اوقالة محؿًة
کطز .ثسين تطزیس زض میبن مىبعق مرتلف ایطان ظيال اقتهبزی ي اختمبعی ي ظیؿتمحیغی کٍ اؾتبن ذًظؾتبن زض
ؾبلَبی ثعس اظ اوقالة تدطثٍ کطز ثؿیبض مُیتتط ثًزٌ اؾت .عاليٌ ثط َكت ؾبل خىگ ،وبثًزی ثؿیبضی اظ
ظیطؾبذتَب ي آياضگی ثؿیبضی اظ مطز ایه مىغقٍ ،ذًظؾتبن کٍ زض تبضید معبنط ایطان ي ثٍيیػٌ زض زي زٍَی مىتُی
ثٍ اوقالة  1357تهًیطی اظ مسضویؿ  ،نىبیع فًضزیؿتی ي خًامع اقتهبزی ،اختمبعی ي فطَىگی متطقی اضائٍ میکطز،
زض پی ثطيظ اوقالة ،خىگ َكتؾبلٍ ،ثطوبمٍَبی تًؾعٍی وًلیجطالی عی ؾٍ زٍَی ثعس ،ي ثحطان ذكکؿبلی،
ضیعگطزَب ي ظیؿتمحیغی ،زض عمل اظ تًَ آضمبنقُط مسضویؿتی ؾبلَبی پیف اظ اوقالة ثٍ يیطانقُطی اظ تجبَی
ي فطيپبقی اقتهبزی زضغلتیسٌ اؾتَ 9.فتتپٍ ،فًالز اًَاظ ،ثحطان ضیعگطزَب ،ثحطان ذكکؿبلی ي غیطٌ َمگی ثركی
8

اظ ثحطان ثعضگتطی اؾت کٍ ایه مىغقٍ ضا زض چُبض زٍَی گصقتٍ زضوًضزیسٌ اؾت .ثٍضغ يخًز مىبثع وفتی ،وطخ
ثیکبضی زض ذًظؾتبن اظ میبوگیه کكًضی ثبالتط اؾت ي وطخ ثیکبضی خًاوبن ذًظؾتبوی حسيز  49زضنس اؾت کٍ زض
مقبیؿٍ ثب میبوگیه کكًضی ( 25زضنس) ثؿیبض ثبالتط اؾت.
تحًالآ یکؾبلٍی گصقتٍ زض ایطان اظ اعتطاضبآ زیمبٌ تنب اعتطاضنبآ کنبضگطی اذینط زض ياحنسَبی ننىعتی
ذًظؾتبن وكبن میزَس کٍ چٍثؿب اظ زل يیطان قُط کىًوی امیس ثٍ فطزایی ثُتط ظازٌ قًز ،امیسی کٍ ثب تعضیق اونطغی
اتًپیبیی ثٍ خبمعٍ قبیس تىُب زضیچٍ ثطای ثطينضفت اظ ثحطانَبی ؾبذتبضی کىًوی ثبقس.
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پیًَضتّا
1مدلؽ قًضای اؾالمی ،قبوًن ثطوبمٍی ؾً تًؾعٍی اقتهبزی ن اختمبعی ي فطَىگی خمًُضی اؾالمی ایطان (،)1384-1379
َفسَ فطيضزیه 1379
 2اضقب ثطگطفتٍ اؾت اظ:
شثیحااهلل ودفپًض« ،وگبَی ثٍ ثبظاض قکط ایطان عی ؾبلَبی  ،»1391-1380مدلٍی اقتهبزی ،قمبضٌَبی  11ي  ،12ثُمه
ياؾفىس ( ،1392لل )131- 142

3ؾبظمبن حؿبثطؾی ،گعاضـ حؿبثطؼ مؿتقل ي ثبظضؼ قبوًوی قطکت کكت ي نىعت ویقکط َفتتپٍ (ؾُبمی ذبل) ثٍ
اوضمب نًضآَبی مبلی ثطای ؾبل مبلی مىتُی ثٍ  31ذطزازمبٌ 1394 ،1393
4

Iranian Privatization Organization, Cane Sugar Haft Tappe Company (Private Joint-Stock), May
2014.
5اعالعبآ مطثًط ثٍ ياگصاضی َفتتپٍ ثطگطفتٍ اظ مىجع ظیط:
گعاضـ ایلىب اظ ياگصاضی مدتمع ویقکط َفتتپٍ ،ؾبیت ذجطگعاضی کبض ایطان ،ؾیا آثبنمبٌ 1397
6ثطاؾبؼ مهًثٍی قًضایعبلی اخطای ؾیبؾتَبی کلی انل چُل ي چُبض قبوًن اؾبؾی زض خلؿٍی مًضخ َدنسَ مُطمنبٌ
 1388ثىب ثٍ پیكىُبز يظاضآ امًض اقتهبزی ي زاضایی ثٍ اؾتىبز مبزٌی ( )42قنبوًن اننالح منًازی اظ قنبوًن ثطوبمنٍی چُنبض
تًؾعٍی اقتهبزی ،اختمبعی ي فطَىگی خمًُضی اؾالمی ایطان ي اخطای ؾیبؾتَبی کلی انل چُل ي چُبض قبوًن اؾبؾی ،ثنط
احطاظ ي پبیف اَلیت مسیطیتی زض ياگصاضی ؾُب ي قطکتَبی مًضز ياگصاضی ثٍ عىنًان ینک ؾیبؾنت ي ذنظمكنی کلنی زض
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ياگصاضیَب تبکیس ي مقطض ومًزَ ،یأآ ياگصاضی قیًٌَبی اخطایی آن ضا زض چبضچًة زؾتًضالعمل ثىس (النف) منبزٌ ( )21ي خنعء
( )4ثىس (ة) مبزٌ ( )40قبوًن یبز قسٌ تعییه ي اعال ومبیس.
(يظاضآ امًض اقتهبزی ي زاضاییَ ،یأآ عبلی ياگصاضی ،مهًثٍ قمبضٌ  120696/2/63مًضخ )1388/08/16
 7زض مقبلٍی ظیط ثب تًخٍ ثٍ تدطثٍی تكکیل قًضاَبی مؿتقل کبضگطی زض ایطان ثعس اظ اوقالة کٍ یکی اظ مُ تطیه خىجفَبی
قًضایی زض تبضید معبنط خُبن ثٍ قمبض میضيز ،پبضٌای وکبآ کلیسی زض مًضز مؿبیل مطثًط ثٍ کىتطل کبضگطی مغطح قسٌ
اؾت.
ؾعیس ضَىمب« ،ؾبظمبنزَی عجقٍی کبضگط :زضؼَبی گصقتٍ ،ضاٌَبی آیىسٌ» ،وقس اقتهبز ؾیبؾی ،اضزیجُكت 1395
8زض مقبلٍی ظیط گفتٍ میقًز کٍ ،زض قطایظ کىًوی ،ایدبز تعبيویَبی ویطيَبی کبض ضا میتًان یکی اظ ضاَکبضَبی ثطينضفنت اظ
ثحطان کىًوی زاوؿت .قًضاَبی کبضگطی میتًاوىس ثب تكکیل تعبيوی ویطيَبی کبض ثطمجىبی ایه اننًل شیوفنع فطایىنس ياگنصاضی
ثبقىس :یک  ،حق مبلکیت تعبيویَبی مطثًعٍ متعلق ثٍ ویطيَبی کبضقبن ي ویع ؾبیط گطيٌَبی شیوفع ثبقس .زي  ،میعان مبلکینت
ي ؾُ ثطی اظ ثمطٌَبی تعبيوی ثط اؾبؼ ؾُ ؾُب زاضان ثبقس امب میعان مكبضکت زض تهمی گینطیَنبی گًونبگًن تعنبيوی ثنط
اؾبؼ عضًیت زمًکطاتیک اعضب ثبقس .ؾً  ،تعبيویَب مؿتقل اظ زذبلت مؿتقی زيلت یب َط قسضآ ثیطيوی وایط قنطکتَنبی
ثرف ذهًنی ثبقىس .چُبض  ،تعبيوی مطثًعٍ ثط َمکبضی ثب ؾبیط تعبيویَب مجتىی ثبقس ،اظ خملٍ زض کلیسیتطیه مجبزلنٍَنبیف.
پىد  ،ضاَىمبی فعبلیت تعبيویَب اظ خملٍ ثط حفبظت اظ محیظظیؿت ي مكبضکت زمًکطاتیک اعضب زض تًؾنعٍی پبینساض خبمعنٍ
مجتىی ثبقس.
محمس مبلدً« ،وٍ ثٍ عطح کبضيضظی ،آضی ثٍ تعبيویَبی ویطيَبی کبض» ،وقس اقتهبز ؾیبؾی ،آشضمبٌ .1396
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