
 

 

 

 

 

 زاده دکتر قربان یجناب آاق

 ی ساز یمحترم سازمان خصوص  سی رئ 
 

 با سالم و احترام؛  

  یمقام معظم رهبر  دیمورد تأک   ی هااز مؤلفه  ی کی در اقتصاد    ی نقش مردم و بخش خصوص   د یطور که مستحضرهمان 

به  ن  یساز یاصل خصوص  شانیا  کهیطوربوده است  اقتصاد و کشور معرف   ازیرا  راستا    نی. در همندینمایم   یمبرم 

آنچه    ریبه دو دهه اخ   بید لکن در طول قریاز جانب معظم له ابالغ گرد  ی قانون اساس   44کالن اصل    ی هااستیس

 ن یا  ینظارت بر حسن اجرا  فهی وظ  هیابالغ  نیداشت. در مقدمه ا  هااستیس  نیبا اهداف ا  یرقم خورد، فاصله فراوان

بر    انهیصورت سالبه  ینظارت   یهاارائه گزارش  یمسئول و حت   یها دستگاه  یالزم و همکار  ریبا اتخاذ تداب  هااستیس

  یها از سوسال  ن یا  یدر ط   ی نظارت  ی هاگزارش  ن یچه ارائه امصلحت نظام قرارگرفته است، گر  ص یخعهده مجمع تش

  یواگذارشده به بخش خصوص  یهامجموعه  ت یو وضع  ی بر احوال اقتصاد  ی آن مجمع مغفول مانده لکن با اندک تأمل

 : 44اصل  ی هااستی بعد از ابالغ س یهاسال ی ط افت ی در توانیم

 کشور روند پرشتاب نداشته است؛   یرشد اقتصاد •

مشمول    ی دولت  یهااز سهام شرکت  ی می نکرده و حجم عظ  دای خود را پ  ی واقع  گاهی جا  یعموم   ت یگسترش مالک  •

طلبکار از دولت    یها و نهادهاشود، به سمت سازمان  تیکارآمد هدا  ی آنکه به سمت بخش خصوص  یجا به  یواگذار

  یدولت   ونیدر قالب رد د  ی تومان واگذار  ارد یلیهزار م  ۶۱از    شیاند؛ الزم به ذکر است که بشدهمنتقل  ها یدولت شبه  ای

 است؛ 44اصل  یقانون اجرا ۶ماده   4با بند  ریامر مغا نیبوده که ا

 نکرده است؛ ی تفاوت یورشاخص بهره •

 ده است؛ ش کسب  ین ییپا  از یامت  ،یجهان  یریپذگانه شاخص رقابت۱۲در اغلب ارکان  •

  هایدرصد از کل واگذار  ۱۷تنها  یدرصد از اقتصاد کشور است و سهم بخش خصوص  ۸/۳فقط   یسهم بخش تعاون •

 درصد رشد داشته است؛   ۲۰( ی سازی)پس از خصوص  ی دولت ی هااست که حجم بودجه شرکت یدر حال  نیبوده؛ ا

 انداز خانوارها کاهش داشته است؛ نداشته و پس ی رییاشتغال تغ یسطح عموم •
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تاکنون محقق نشده است،   44اصل  یکل  یهااستیاز اهداف س  کدامچیگفت که درمجموع ه توانیم نیبنابرا

از   کهیطوربر آن صحه گذاشته است. به زیآن مجمع ن ی و نظارت راهبرد یاب یکه در تک گزارش مرکز ارز  یموضوع

 تا به  یواگذاربنگاه و شرکت قابل ۲۰۰۰مجموع 

  ه یرو  ن یواگذارشده است، ا  یبه بخش خصوص  یوبیها سهام داشته به نحو کامالً معبنگاه که دولت در آن۹۰۰حدود    امروز

  ک،ی رشت الکتر  ز،یتبر  یساز نیشتپه، مامانند کشت و صنعت مغان، کشت و صنعت هفت  یاقتصاد  ی هاغلط در بنگاه

آلوم  ینساج ساز  ه، کرمانشا  شگاه یپاال  ، یالمهد  ومینی مازندران،  کنتور  خوزستان،  اراک،    ی هپکو  ن، یقزو  ی فوالد 

  ک ی عنوان به یمبارزه با مفاسد اقتصاد یمشهود است. قرارگاه مل  زیو ... ن یمجموعه صنعت یاریاراک و بس یساز نیماش

با همکارمجموعه مردم اندکشور، رسانه  یی دانشجو  اناتیجر  ی نهاد  در طول    ی مردم  ی هاانی جر  ریها و سا  شکده یها، 

خود    تیمختلف را در اولو  یندها یها و فرآفساد در دستگاه  ی هاگلوگاه  یخود احصاء و مطالبه گر  ت یسال فعال  نیچند

  حی صح  یو اجرا  ی ساز  ی مجموعه، بحث خصوص   نیدر ا  یرساز موضوعات موردبر  ی کی راستا    ن یقراردادِ است. در هم

به شرح    هایفسادزا احصا شده در امر واگذار  ی هاوگاهاز گل  ی که برخ  باشد یحوزه م   نیدر ا   44کالن اصل    ی هااستیس

 : گرددیخدمتتان ارائه م ریز

 :یداور  ئتی و ه یواگذار ئتی ه نیتعارض منافع ب-۱

 دارند  گریکدی با  ی ک ینزد ارینظارت رابطه بس ئتی و ه یواگذار  ئت یه ی که اعضا  دهدیالذکر نشان ملیذ جدول

 

 هیئت داوری هیئت واگذاری

 وزیر اقتصاد
 به پیشنهاد مشترک : 

 وزیر اقتصاد  

 وزیر دادگستری 

 وبودجهرئیس سازمان برنامه 

 ران یوزئتیه  دیو به تائ

 وزیر دادگستری 

 وبودجهبرنامهرئیس سازمان 

 رئیس اتاق بازرگانی  رئیس اتاق بازرگانی 

 رئیس اتاق تعاون  رئیس اتاق تعاون 

وزیر وزارت خانه مربوط به بنگاه مشمول  

 واگذاری

 دو نفر نماینده مجلس)ناظر(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

که در    یمثال کشت و صنعت مغان به فردعنوانبه  دارها؛ی خر  یسنج  تیو  اهل  هایواگذار  ندیدر فرآ  تیعدم شفاف   -۲

 ادعا است.  نیبر ا ی بوده است واگذارشده است، شاهد ی جزء بدهکاران بانک دان یزمان خر

از واگذار  کهینحوبه  رانه،یشگیعدم وجود نظارت پ -۳   نانیاطم   ی واگذار  ندیفرآِ  ی بنگاه نسبت به صحت سنج   ی قبل 

 حاصل شود. 

توسط کشت و    ی اساس  یکاال   دی مانند تول  یمشمول واگذار   ی هااز بنگاه  یبرخ  ک یاستراتژِ  یهاعدم توجه به مؤلفه-4

 منطقه.  یمردم بوم یبرا  ییزاتپه در اشتغالنقش کشت و صنعت هفت ایصنعت مغان و 

 کرمانشاه و ... اتفاق افتاده است.  شگاه یدرست مانند آنچه در مورد کشت و صنعت مغان، پاال ی گذارمتیعدم ق-5

  تیاست، موردتوجه و اولو  یساز  یاز معضالت موجود در حوزه خصوص   یالذکر که بخش که موارد فوق  رود یآن م   انتظار

بروز فساد منظور    سک یهت کاهش ر معضالت را ج  نیو آن سازمان  قرارگرفته و دستورات الزم جهت حل ا  یجنابعال 

 :گرددیم  می تقد یشنهاداتیاساس پ ن یبر هم د؛ یینما

در اسرع    ی اسالم  یو ارسال آن به مجلس شورا  44کالن اصل    ی هااستی س  ی بر قانون اجرا  ی اصالح  حهی ال  ل یالف( تکم 

 .وقت

 هوشمند  یهاسامانه فیبا استفاده از تعر ها یسازیخصوص ندیدر فرآِ  یستم ی س تیری( اعمال مدب

 .بروز فساد ی تا اصالح قانون و خألها هایواگذار  ند ی( توقف فرآج

پ د ها   یریگی(  نهاد  از  فعلبه  ی نظارت  یمستمر  ترک  و  تخلفات  با  برخورد  واگذار   ی هامنظور  در    ی هایصورت گرفته 

 . گذشته

را اعالم    یساز  یخصوص  ندیبروز فساد در فرا  یهاگلوگاه  یلیکامل خود را جهت ارائه تکم   یمجموعه آمادگ   نیضمن ا  در

هم  در  و  آرم  نیداشته  برادر  تماس    ید یسع  ن یراستا  شماره  هماهنگ  ۰۹۳۸۹۳۰۲۳5۸به  معرف  یها یجهت    یالزم 

 . گردندیم

 

 

 و داود گودرزی                    

 مفاسد اقتصادی دبیر قرارگاه ملی مبارزه با 


