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معمای مولدسازی

به بهانه مقدمه:
رابطه گســترده اقتصاد با زندگی افراد و جوامع 
انســانی و حاکمیت حقوق بر کلّیه روابط فردی و 
اجتماعی، حقوق عامه مردم و اقتصاد را به یکدیگر 
وابسته و متأثّر از یکدیگر می کند. »حقوق خصوصی 
اقتصادی« حاکم بر اقتصاد فردی و روابط اقتصادی 
اشــخاص خصوصی، و »حقوق عمومی اقتصادی« 
حاکم بر اقتصاد عمومی و روابط اقتصادی است که 
یک طرف آن دولت و طرف دیگر آن ســایر مردم 

هستند. 
دولت در انجام مأموریت های خود، همواره منافع 
عمومی را در نظــر دارد و بدین منظور برای خود 
حّق مداخله در بســیاری از امور اجتماعی را قائل 
است. دخالت روزافزون دولت و مؤسسات عمومی 
در امور اقتصادی جامعه، از جمله موضوعاتی است 
که جایگاه وسیعی را در حقوق عمومی ایجاد نموده 
اســت. در این دخالت ها کــه منظور اصلی در نظر 
گرفتــن مصالح کلّی دولــت و منافع جمعی ملّت 
اســت، هر چند که در آن منفعــت اقتصادی قابل 
توجّهی در مقایسه با منفعت طلبی اقتصادی فردی 

حاصل نشود. 
مولّدســازی مغایر با اصــل چهل و چهارم قانون 
اساسی جمهوری اســامی ایران می باشد در این 
اصل از مداخله مســتقیم دولــت در اقتصاد تحت 

عنوان »بخش دولتی« یاد شده است. 
فعالّیت هــای بزرگ اقتصادی، بــه دلیل نیاز به 
ســرمایه کان و دیربازدهی آن، بایــد در اختیار 
دولــت باشــد. زیرا بخــش خصوصی با ســرمایه 
ناکافــی و پراکنده و منفعت طلبی آنی، از اداره آنها 
اصوالً ناتــوان خواهد بود. بر فــرض امکان تجّمع 
ســرمایه های خصوصــی و احراز مالکیت توّســط 
ســرمایه داران غیردولتی، تمرکز و تداول ثروت در 
دست عّده معدود، نابرابری های اقتصادی فاحشی را 
به دنبال خود می آورد. فلذا، دولت به عنوان نماینده 
و خدمتگزار جامعه و عهده دار حمایت از منافع ملّی 
و تعدیل روابط اجتماعی، مســئولیت این مجموعه 

بزرگ را بر عهده می گیرد. 
پس از پیروزی انقاب اســامی، حفظ حقوق 
و ســرمایه های ملّی و بــه کار انداختن چرخ های 
تولیدی کشــور، خروج اقتصاد از وابستگی و قطع 
ید از عّمال نظام استبدادی و استثمارگران از جمله 
توجیهاتــی بود که در قوانین انقابی همچون ملّی 
شدن بانکها و حفاظت و توسعه صنایع ایران عنوان 
شــده بود. تا تصویب قانون اساســی و پیش بینی 
بخش هــای ســه گانه اقتصــادی، در اصل چهل و 
چهارم، با عنایــت همه جانبه به منافع ملّی، بخش 

اّول اقتصادی بدین شرح مقرر گردید:
»بخــش دولتی شــامل کلّیه صنایــع بزرگ، 
صنایــع مــادر، بازرگانی خارجی، معــادن بزرگ، 
بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، ســدها و شبکه های 
بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و 
تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند 
اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار 

دولت است«.
با این ترتیب، دولت جمهوری اســامی ایران، 
در مقام حافظ منافع ملّــی و تأمین کننده اهداف 
عدالتخواهانه نظام، وظیفه سنگین و در عین حال 
خطیری را در امر اقتصاد بر عهده دارد. تأســیس 
بخش مذکور مالکّیــت عمومی و مدیریت بر تمام 
اجزاء ایــن بخــش را دوام می بخشــد. بنابراین، 
واگذاری و نقل و انتقال هیچ یک از این اجزاء تحت 
هــر عنوان به بخش غیردولتــی و خصوصی قانوناً 
مقدور نیســت. البته آن دسته از صنایع و معادنی 
که به موجب قانون حفاظت توســعه صنایع ایران 
مصّوب 1358/4/25 شــورای عالی انقاب اسامی 
در مالکّیــت و در اختیار دولت قرار گرفته اســت، 
چنانکه نســبت به بند اّول اصــل چهل و چهارم 
)بخش دولتی( خروج موضوعی داشته باشد، به نظر 
می رسد که دولت می تواند بر اساس ضوابط قانونی 
مربوط، آنها را با رعایــت حقوق عمومی به بخش 

خصوصی منتقل نماید.  
بخــش دولتــی را بــه ترتیب ذیــل می توان 

دسته بندی نمود:
الف( صنایع و معادن:

 1( صنایع بزرگ 
 2( صنایع مادر  
 3( معادن بزرگ

ب( خدمات: 
1( بازرگانی خارجی   

 2( نیرو )آب و برق و انرژی( 
 3( پست و تلگراف و تلفن 

 4( راهها و حمل و نقل عمومی 
 5( رادیو و تلویزیون  

6( بانکها   
 7( بیمه 

بخش عمومی
اقتصاد بخش عمومی )غیردولتی( هر چند که از 
پایه های وجودی حاکمّیت دولت به شمار نمی رود، 
اّمــا در پدیداری آن منافع عمومی به نحوی نهفته 
اســت و جامعــه در تصرف و یــا اداره آن خود را 

ذی حق می داند. 
واحدهــای اقتصادی بخش عمومی از آن جهت 
کــه متضّمن حقوق و منافع عمومی اســت، از ید 
بخش خصوصی خــارج اســت و از آن جهت که 
همانند واحدهای بخش خصوصی فعالّیت می کند 
و در قالب هــای انحصاری )که لزومــاً باید دولتی 
باشند( قرار نمی گیرد، می بایست از قید و بندهای 
سّنتی و خاص اداری آزاد و از مجاری دیوان ساالری 

حکومتی خارج باشد. 
در غیــر این صــورت، مداخــات اداری دولت 
عرصه را بر اســتعدادهایی که الزمه هر اقتصادی 
است، تنگ می نماید و این بخش را در بازار تاش و 
رقابت و معامله، دچار بحران می نماید که خسارت 
ناشی از این بحران متوّجه عموم مردم خواهد بود. 
در جمهوری اسامی ایران، برخی از زمینه های 
قانونــی همچون عــدم تمرکز اداری )شــوراها(، 
مشــارکت های متعاون مردمــی و دالیل انقابی، 
مجموعه ای از واحدها و مؤسسات بزرگ اقتصادی 
را به صورت مالکّیت عمومی پدید آورده اســت که 

دولت در اداره آن نقش اداری مستقیم ندارد.

 این واحدها و مؤسســات که هم اینک در نظام 
اقتصادی کشــور جایگاه مهمی را دارا می باشــند، 
تحــت عنــوان »مؤسســات و نهادهــای عمومی 
غیردولتی« شناخته می شــوند. به موجب ماده 5 
قانون محاسبات عمومی کشور مصّوب 1366/6/1: 
»مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر 
این قانون واحدهای سازمانی مشّخصی هستند که 
با اجازه قانون به منظــور انجام وظایف و خدماتی 
که جنبه عمومی دارد، تشــکیل شده یا می شود... 
فهرست این قبیل مؤسســات و نهادها با توّجه به 
قوانین و مقّررات مربوط، از طرف دولت پیشنهاد و 

به تصویب مجلس شورای اسامی خواهد رسید«.
در اجــرای ماده مذکــور، ماده واحــده قانون 
فهرســت نهادها و مؤسســات عمومی غیردولتی 
مصّوب 1373/4/19، فهرست این مؤسسات را در 
ده عنوان بیان نموده که هشت مورد آن دارای ابعاد 
اقتصادی می باشــند. این موارد را در دســته بندی 

ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:
الف( مؤسسات اقتصادی تحت نظر مقام رهبری: 
1( بنیاد مستضعفان و جانبازان انقاب اسامی؛

2( کمیته امداد امام؛
3( بنیاد شهید انقاب اسامی؛

4( بنیاد مسکن انقاب اسامی؛ 
5( بنیاد پانزده خرداد.

ب( شهرداری ها و مؤسسات تابعه
ج( سازمان تأمین اجتماعی

بخش تعاونی
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اســامی 
ایران، مصّوب 1370/6/13، در اجرای اصل اقتصاد 
تعاونی، مقّرراتی را پیش بینی نمود که ضوابط کلّی 

آن را مورد اشاره قرار می دهیم: 
الف- اهداف و ضوابط کلّی بخش تعاونی

به موجب ماده یک قانون بخش تعاونی: »اهداف 
بخش تعاونی عبارت است از:

1- ایجاد و تأمین شــرایط کار بــرای همه به 
منظور رسیدن به اشتغال کامل؛

2- قراردادن وســایل کار در اختیار کسانی که 
قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند؛

3- پیشــگیری از تمرکــز و تــداول ثروت در 
دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت 

اجتماعی؛
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت؛

5- قرارگرفتــن مدیریــت و ســرمایه و منافع 
حاصله از نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم 

از حاصل کار خود؛
6- پیشــگیری از انحصار، احتکار، توّرم و اضرار 

به غیر؛
7- توســعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی 

بین مردم...«.
مقــّررات قانونی مذکور نشــان دهنده پاره ای از 
اهداف عدالتخواهانه اســت کــه تحّقق آن صرفاً با 
مباشرت و با نظارت کامل دولت امکان پذیر خواهد 
بــود. بنابراین، بخش تعاونی عــاوه بر آنکه امکان 
تاش و تکاپوی اقتصادی را برای افراد جامعه فراهم 
می کند، هدایت و راهبری آن توسط دولت قسمتی 

از برنامه عدالت اجتماعی محسوب می شود. 
ادامه در صفحه 12

سرمقاله

رضا جاللی*
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از سوی رهبر انقالب صورت گرفت

عفو گسـترده متهمان و محکـومان حوادث اخیـر
اعالم جزئیات و معیارهای عفو به مناسبت پیروزی سالگرد انقالب

گزارش »مردم ساالری« از جدال مسافران با شرکت های هوایپمایی؛ از تاخیر تا ابطال پرواز

چرا شرکت های هواپیمایی هیچگاه پاسخگو نیستند؟!
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روش های سنتی کسب درآمد در ایران دیگر جوابگو نیست

طرح مولدسازی اموال دولتی
 اعالم ورشکستگی مالی عمومی  است
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بورل با حمله به ترامپ:

برجام نمرده  است

سازمان هواشناسی کشور نسبت به احتمال وقوع سیل در کشور هشدار داد. به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور 
با صدور هشدار نارنجی رنگ از تقویت سامانه بارشی، بارش برف یا باران، رخداد مه، کاهش دید، در نواحی با اقلیم گرم 

رگبار و رعدو برق و وزش باد شدید و در مناطق سردسیر، ارتفاعات و دامنه ها بارش برف سنگین،...

بازداشت فروشنده 
سواالت جعلی کنکور در فضای مجازی

از سوی سازمان هواشناسی کشور صادر شد

هشدار نارنجی سیل در 27 استان

جمهوری خواهان بایدن را به شدت مورد انتقاد قرار دادند

بالن جاسوسی چین
سوژه حمله به رئیس جمهوری آمریکا

مدیرعامل شرکت گســترش صنایع ریلی 
ایران )ایرید( از داخلی   سازی تکنولوژی تولید 
انواع ســوزن   های ریلی در تبریــز خبر داد و 
افــزود: پس از تحریم   ها شــرکت فرانســوی 
کوجیفــر همکاری خود را با ایرید قطع کرد و 
متخصصان شرکت گسترش صنایع ریلی ایران 
در ســال 97 موفق شدند سوزن   های مختلف 

صنایع ریلی را داخلی   سازی کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش 
صنایع ریلی ایران، »محمد متقی پور« ضمن 
تشــریح دســتاوردهای فنی این شرکت در 
حوزه صنایع ریلی کشــور افزود: این شرکت 
که از ســال 1376 در تبریز آغاز به کار کرده 
اســت، صنعت حمل ونقل ریلی کشــور را در 
زمینه طراحی و تولید انواع ســوزن   های ریلی 
از واردات بی   نیاز کرده و ســاالنه بیش از 20 
میلیون یورو صرفه جویی ارزی برای کشور به 

همراه دارد.
وی با بیــان اینکه ظرفیت اســمی تولید 
ســوزن   های ریلی در شرکت گسترش صنایع 
ریلی ایران ســاالنه 900 دستگاه است، ادامه 
داد: بر حســب نیاز صنعــت حمل ونقل ریلی 
کشــور تاکنون بیش از 3  هزار دستگاه انواع 
سوزن   های مختلف را طراحی، تولید و تحویل 
شــرکت راه آهن؛ شرکت ساخت و توسعه زیر 
بناهای حمل و نقل کشــور و دیگر مشتریان 
داده   ایم و خوشــبختانه شــرکت گســترش 
صنایع ریلی ایران از بدو تاســیس خود کشور 
را از واردات انواع ســوزن   های ریلی به عنوان 
یک قطعه حســاس و راهبــردی در صنعت 

حمل ونقل ریلی بی   نیاز کرده است.
متقی پور اظهار کرد: شــرکت گســترش 
صنایــع ریلی ایران در ســال گذشــته 300 
دستگاه و در ســال جاری 350 دستگاه انواع 
ســوزن   های ریلی را تولید کرده و برای سال 
آینده نیز تولید 450 دســتگاه انواع ســوزن 

برنامه   ریزی شده است.
وی تاکید کرد: ظرفیت تولید انواع سوزن در 
این کارخانه بر حسب نیاز مصرف کننده   های 
عمده کشــور مانند شرکت راه آهن جمهوری 
اســامی ایران، شــرکت های قطار شــهری، 
شرکت ســاخت و توسعه زیر بناهای حمل و 
نقل کشــور و صنایع معدنی و فوالدی کشور 
قابل افزایش تا یک هزار دستگاه در سال است.
مدیرعامل گســترش صنایــع ریلی ایران 
گفت: سیستم های ســوزن قطارهای شهری 
تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، قم و... و حدود 
تهران  قطار شــهری  40 درصد ســوزن   های 
توســط شرکت گســترش صنایع ریلی ایران 

تولید و تحویل شده است.
متقی پور از داخلی   ســازی تکنولوژی تولید 

انواع ســوزن   های ریلی در تبریــز خبر داد و 
افــزود: پس از تحریم   ها شــرکت فرانســوی 
کوجیفر همکاری خــود را با ایرید قطع کرد 
و متخصصان شرکت گســترش صنایع ریلی 
ایران در ســال 97 موفق شدند تا 70  درصد 
قطعات ســوزن   های مختلــف صنایع ریلی را 

داخلی   سازی کنند.

وی از برنامه   ریزی شرکت گسترش صنایع 
ریلی ایران برای توسعه زیرساخت   ها و افزایش 
تولید و همچنین از فورج زبانه و سخت کاری 
ریــل خبــر داد و اظهار کرد: واحــد فورج و 
عملیات سخت کاری شرکت گسترش صنایع 
ریلی ایران به عنوان پروژه جدید و توسعه   ای 
این شــرکت در اردیبهشــت ســال آینده به 
بهره برداری خواهد رســید و این مهم میزان 
داخلی   سازی، تیراژ و راندمان تولید را افزایش 

خواهد داد.
متقی پور بر ضرورت تقویت بخش تحقیق 
و توســعه شرکت گسترش صنایع ریلی ایران 
تاکید کــرد و افــزود: در زمینــه طراحی و 
توسعه محصول هم متخصصان ما در کارخانه 
قدم   های بزرگی برداشته   اند و طراحی محصول 

در داخل شرکت و توسط مهندسان جوان ما 
با تکنولوژی روز دنیا صورت می گیرد.

وی از طراحی ســوزن   های پرســرعت در 
شرکت گسترش صنایع ریلی ایران خبر داد و 
گفت: شبکه ریلی کشور برای سرعت حداکثر 
160 کیلومتر طراحی شــده و ما سوزن   های 
پرســرعت را هــم در این کارخانــه طراحی 

کرده   ایم.
مدیرعامل گســترش صنایــع ریلی ایران 
در خصوص کیفیت محصوالت این شــرکت 
نیز افــزود: ما در زمینه کیفیــت محصول با 
شرکت های اروپایی رقابت می   کنیم و عاوه بر 
کیفیت، خدمات پس از فروش دســت کم 10 

ساله هم ارائه می   کنیم.
متقی پور در بخش دیگری از سخنان خود 
از بدهکاری شــرکت های دولتــی به کارخانه 
گسترش صنایع ریلی ایران در تبریز خبر داد و 
اظهار کرد: متاسفانه با وجود بی   ثباتی بازار ارز 
ما هم اکنون از شرکت ها  300 میلیارد تومان 
طلب داریم که هنوز پرداخت نشــده اســت. 
وی از برنامه   ریزی بــرای صادرات محصوالت 
صنایع ریلی خبــر داد و افزود: محصوالت ما 
همه فاکتورها و استانداردهای اروپایی را دارد 
و اقدامات الزم برای کســب گواهی استاندارد 
CE اروپــا را انجام داده   ایم تا بتوانیم تا ســال 
1403 صــادرات محصول به بازارهای جهانی 

را داشته باشیم.
مدیرعامل گســترش صنایع ریلی ایران از 
طراحی، داخلی   ســازی و تولیــد تکه مرکزی 
ســوزن   های مختلف ریلی خبــر داد و گفت: 
تکه مرکزی یک قطعه راهبردی و حساس در 
ســوزن   های ریلی است که با طراحی و تولید 
آن گام بزرگی در خودکفایی در صنایع ریلی 
کشور برداشتیم و به همین سبب هم به عنوان 

شرکت دانش بنیان ثبت شدیم.

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ریلی ایران خبر داد

داخلی   سازی تکنولوژی تولید سوزن   های صنایع ریلی

بر حســب نیاز صنعــت حمل ونقــل ریلی 
کشــور تاکنون بیش از ۳  هزار دستگاه انواع 
سوزن   های مختلف را طراحی، تولید و تحویل 
شرکت راه آهن؛ شرکت ساخت و توسعه زیر 
بناهای حمل و نقل کشــور و دیگر مشتریان 
داده   ایم و خوشــبختانه شــرکت گســترش 
صنایع ریلی ایران از بدو تاسیس خود کشور 
را از واردات انواع سوزن   های ریلی به عنوان 
یک قطعه حســاس و راهبــردی در صنعت 

حمل ونقل ریلی بی   نیاز کرده است




