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 سازی معادن در ايران خصوصی

 

 
  :پيشگفتار فرستنده

با اين وجود يکی دو نکته در مورد . آن را به ھمۀ دوستان توصيه می کنمنظر می رسد که خواندن ه مقالۀ بسيار خوبی ب

 رابطۀ اين خصوصی سازی ھا با سياست ھای ءابتدا: خصوصی سازی معادن ايران از ديدگاه من جای تأمل دارد 

دين اسالم و طور کلی رابطۀ ايدئولوژی ه اولتراليبراليسم آنگلوساکسون و در نتيحه رابطۀ جمھوری اسالمی ايران و ب

 و احتماالً ما بايد پيش زمينۀ اين تاراج ثروت ھای  برای بشريت در ابعاد ابدی و ازلی است» هللا«نظريات و فرامين 

جو کنيم زيرا راھزنی و تجاوز به مال و  و طبيعی که به رايگان موجود می باشد را در بنيادھای دين اسالم جست

، به ھمين علت به راحتی می تواند به ابزاری )اشراف عرب قرن ھفتم ميالدی (ناموس مردم به بنيادھای آن تعلق دارد

برای نظام سرمايه داری جھانی تبديل شود، چون که از يک جنس ھستند ھر دو برای راھزنی مقام تقدس و قانونی قائل 

 چپاول معادن ايران در  بيناز ديدگاه من رابطۀ مستقيم و اجتناب ناپذيری . دين اسالم با راھزنی آغاز شد. می باشند

در اينجا بايد به . در گذشتۀ دور وجود دارد) خواص(م اوليه توسط يک گروه اندک دوران کنونی و راھزنی اسال

که چگونه يک رويداد، يک عمل، يک پديده در جوامع انسانی به عنوان .  مکانيسم تکرار تاريخی بپردازيم چگونگی

  شود و به عادتی کامالً رايج تبديل می شود ؟ الگوئی ثابت طی قرنھا تکرار می 

    من فکر می کنم موضوعی که در اين مقاله ديده نمی شود و ما نبايد نديده بگيريم، خسارات طبيعی ناشی از :نکتۀ دوم 

  .بھره برداری از معادن ايران است

 در -ی ايران پديدۀ منفردی نيست از ديدگاه حفظ محيط زيست البته خرابکاری ھای نظام سرمايه داری جمھوری اسالم

 تخريب -صورتی که با توجه به دعاوی مرتبط به برتری دين اسالم می بايستی به گونۀ ديگری می بود ولی نيست 
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طبيعت توسط نظام سرمايه داری جھانی صورت می گيرد و جمھوری اسالمی ايرانی نيز به عنوان دولت يک کشور و 

 از نياکان ٤٠٠٠٠ که زير سلطۀ اسالم و تروريسم اسالمی که احتماالً با بريدن سر —ملت عقب افتاده و نيمه وحشی 

 تنھا اين روند را برای  —ھان انسانيت به دور افتادجاز تمدن و ...ايرانی ما در شھر استخرشروع شد و تجاوزبه زنان 

ن مؤمن و نماز خوان و سينه زن مسلما- نظام جھانی چنين است و خواص ايرانی. تأمين منافع خواص پی گيری می کند

 چون که ساخت وساز  .نيز برای کسب درآمد در ھمين نظام و با شرايط ھمين نظام جھانی خودشان را تطبيق می دھند

نظام سرمايه داری و بھره کشی و راھزنی؛ امروز، بر اساس تخريب طبيعت و چپاول آنچه که طبيعت به رايگان ولی 

  .ا قرار داده به حرکت در می آيدبه شکل محدود در اختيار م

نکتۀ ديگری که در اين متن بايد مورد توجه ما قرار گيرد، در واقع نکته ای است که کمتر در مقاالت منتشر شده می 

اين موضوع خيلی از مسائل را روشن می . بينيم و آن ھم حضور سرمايه گذاری ھای ايرانيان خارج از کشور است

  ...سازد

  ه ھمگیبا سپاس از توج

  حميد محوی

*******  

  

 درصد کل ٩٨ معادن تحت مالکيت بخش خصوصی به ٩٢در سال   مرکز آمار ايرانۀمطابق با آخرين آمار منتشر

سازی در   خصوصی٩٢برمبنای آمار اعالم شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال . معادن رسيده است

يارد تومانی را به ھمراه داشته؛ رقمی که موجب شد تا اين بخش عنوان ھزار ميل ٢۶بخش معدن و صنايع معدنی درآمد 

ھا و معادن باقيمانده نيز  سازی را از آن خود کند و اعالم شد که بايد اين روند ادامه يافته و شرکت پيشتاز در خصوصی

  .  نيز ادامه داشته است٩٣سازی در بخش معدن در سال  خصوصی )١.(خصوصی شوند

 امکان حضور بخش خصوصی در معادن به جز معادن شن و ماسه وجود نداشت و مالکيت معادن ٧٧تا پيش از سال 

ر کرد و به اين طريق اين امکان برای بخش خصوصی به وجود آمد ئيدر اين سال قانون معادن تغ. در اختيار دولت بود

  . در بخش معدن حضور پيدا کندتا 

: گويد ھای صورت گرفته در بخش معدن، می معاون وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در خصوص واگذاری

 در کشور مطرح شده و پيشتاز اين امر، بخش معدن و صنايع معدنی بوده است؛ به ١٣٨١سازی از سال  خصوصی

  . ھزار ميليارد تومان واگذاری صورت گرفته است٢۶ حدود ١٣٩٢تا پايان سال ) ٢(طوری که در ايميدرو 

 درصد و ١٠٠سازی در صنايع فوالد و مس  به گفته معاون امور معادن و صنايع معدنی طی اين مدت خصوصی

سازی قابل توجھی در بخش معدن رخ داده  خصوصی: وی اظھار کرد.  درصد صورت گرفته است۵٠صنعت آلومينيوم 

  .است

 معادن یسازمان توسعه و نوساز ءدر ابتدا. ھای پايانی دولت دھم سرعت بيشتری گرفت  ماهسازی معادن در خصوصی

 معدن در اين رابطه ی عالیناظر مجلس در شورا . بودین واگذاريکامالً مخالف چن) درويميا(ران ي ایع معدنيو صنا

 ی نقشین واگذاريد در اين سازمان بايس ايرا رئي کامالً مخالف است زین واگذاريدرو با چنيمياظھار کرد که سازمان ا

 یه تا حدوديف قضيدار شد، قطعاً با کم و ک  را عھدهیتيولؤن مسي چنین سازمان به تازگياست ايداشته باشد و چون ر

  )٣(. ن رو مخالف استيناآشناست از ا

ان ناديده گرفته شده ھا به دليل صيانت از اموال عمومی نيست فقط از اين روست که نقش اين سازم پس اين مخالفت

  . است
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 ء ابتدای معدنیھا  در طرحیگذار هي سرمایدرو برايميت اياولو :" مديره ايميدرو گفت ھيأتس ئيکمی بعد ر اما

دار و مذاکره يدر د. .. استیگذاران خارج هيم خارج و پس از آن سرمايان مقيرانيه اي، سپس سرمایگذاران داخل هيسرما

 یھا  در طرحیه گذاري سرمای برایاديدرو انجام شد، استقبال زيمي که در محل ایاران خارجگذ هيبا چند نفر از سرما

 ی شده است که از جمله آنھا مءز حاصل و توافقنامه ھم امضاي نئیھا  موارد توافقیران انجام گرفته و در برخي ایمعدن

ژه يدرو در منطقه ويمين پروژه بزرگ ايستوم جنوب به عنوان نخينيآلوم  و طرحیتي طرح الکترود گرافیتوان به اجرا

 یدرصد٣۵ و ی بخش خصوصیدرصد۶۵ که با مشارکت ی استانی ھفت طرح فوالدیاجرا... المرد اشاره کرد 

 معدن سنگ آھن جالل یھا  باطلهی توان به انتشار فراخوان طرح احداث کارخانه فرآورین ميھمچن. درو انجام شوديميا

  .  کردندین طرح اعالم آمادگي مشارکت در ای برایگذار داخل هيا سرم۴۴آباد اشاره کرد که 

 یھا ت برنامهي را به منظور توسعه بخش معدن در اولوی اکتشافیھا  طرحیدرو اجرايمياز سوی ديگر اعالم شد که ا

 اکتشاف معادن در سطح ی را برای، قراردادی اکتشافیھا تيدن به فعالي سرعت بخشیخود قرار داده و برا

 کشور امضا کرده ی و اکتشافات معدنین شناسيلومترمربع از منطقه سنگان با بانک ملت و سازمان زميھزارک١٢

 به ی در وسعتیک در منطقه سراوان از گوادر تا خراسان رضوينده نزدين قرار است در آيھمچن. است

 از یھا بخش ن طرحي ایرابا اج.  انجام شودی با مشارکت بخش خصوصیلومتر مربع کار اکتشافيھزار ک٣٠زانيم

د يدرو آماده شده که بر اساس آن بايمي در این طرحيھمچن. ن خواھد شدي کشور تامیع معدنياز صنايه مورد نيمواد اول

ز اکتشاف در ين طرح نيت در اياولو.  در کشور انجام شودیلومترمربع کار اکتشافيھزارک٢٠٠نده يان سال آيتا پا

  )۴. (ه استيتشاف اول اکیل و دارايمناطق پرپتانس

ران يع و معادن اي، صنایس اتاق بازرگانيرئ. سازی ھستند والن ھم مخالف اين نوع خصوصیؤالبته برخی مس

ن ي در ای به نوعی ھر فردیط فعليدر شرا:  است و گفته استی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادیخواھان توقف واگذار

ھم اکنون  ... خواھد داشتیمت پرداختي درصد ق٢٠٠ تا ١٠٠ با ارزش یا شود و درآمد باد آورده یھا برنده م یواگذار

 با قرار گرفتن ی مساویا  عدهی به ارز ارزان برایل دسترسين دلي ارز در جامعه حاکم است و به ھمینظام چند نرخ

  )٥ (. است که ممکن است فساد را در اقتصاد به ھمراه داشته باشدیدر سرچشمه رانت

گونه  ھای گذشته مجوزھای زيادی در بخش معدن به صورت رانتی و بدون ھيچ زاده طی سال ی نعمتھا براساس گفته

گونه ھزينه و حتی  رانتی که بدون ھيچ. ھای آنھا واگذار شده است ای به افراد بانفوذ يا اعضای خانواده تخصص و پيشينه

به اين ترتيب که يک فرد بانفوذ .  به ھمراه داردفعاليتی پس از گذشت مدت کوتاھی سود مالی کالنی برای دارنده مجوز

که در استخراج آن  رساند يا اين  به فروش میئیبا دريافت مجوز يک معدن بکر پس از مدتی مجوز را با قيمت باال

  .شود شريک می

زير مجوزی که از سوی و١٥٠طور قطع رانتی که در اين بخش از اقتصاد کشور وجود دارد به اين مورد يا  اما به

دھد که بخش  شود چرا که بررسی مجوزھا و تعداد معادن فعال و غيرفعال کشور نشان می صنعت باطل شده خالصه نمی

افراد زيادی بدون زحمت و صرف . اند  برداری نرسيده بزرگی از معادن کشور پس از دريافت مجوز به مرحله بھره

برداری از معادن را در اختيار گرفته و بعد از  مجوز بھرهای  ھزينه فقط با در دست داشتن رانت اطالعاتی و رابطه

 ٩١ تا ٨٥ھای  دھد در سال آمارھا نشان می.  سال معدن را به قيمتی بسيار گزاف به افراد ديگر واگذار کنند ماه تا يک٦

  )۶." (شود  محسوب میئیچھارم آنھا غيرفعال بودند که رقم باال درصد از معادن کشور يعنی يک ٢٥طور ميانگين  به

ھای اقتصادی و اطالعاتی که خواص از آن بھره مند بودند به  سازی  معادن ھمراه با رانت ھا خصوصی در تمام اين سال

اتاق . نصيب مانده بودند به صدا در آمدند   از بخش خصوصی که از اين خوان گسترده بیئیھا ای بوده که حتا گروه گونه
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 ۴۴ھای اصل  ای خواستار توقف واگذاری  در بيانيه٩١رزی ايران اواخر سال بازرگانی و صنايع و معادن و کشاو

  .قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده بود

رئيس اتاق بازرگانی، صنايع و معادن و کشاورزی ايران با اعالم داليل درخواست فعاالن اقتصادی برای توقف 

در شرايط فعلی ھر فردی که به نوعی : زمان بازگشت ثبات اقتصادی، گفته بود قانون اساسی تا ۴۴ھای اصل  واگذاری

 درصد قيمت پرداختی خواھد ٢٠٠تا  ١٠٠ای با ارزش  ھا برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده در اين واگذاری

 ) ٧ (.داشت

 معادن معترض است، یوه واگذاريش کشور و فعال بخش معدن که به یشناس نييکی از کارشناسان سابق سازمان زم

رو است به عنوان مثال معدن مس سرچشمه سنگ آھن چادرملو و گل   روبهی معادن با ابھاماتی برخیواگذار: ديگو یم

 ی مدعیساز یسازمان خصوص.. . آن چگونه بودیت واگذاريفي واگذار شد و کیگھر مشخص نشد که به چه اشخاص

ک شرکت را در ي ین واگذاري چنیبرا... ست ين گونه ني که ایم در حاليکن یگذار م را وایبردار است که ما حق بھره

   )٨(...کنند  ید و سپس آن معادن را واگذار ميآ یھا نم یابيکنند اما معادن مربوط به آن در ارز یبورس مطرح م

عمال امکان ) ی معدنی دهواگذاری از استخراج تا فروش ما(سازی انتخاب شد  ای که در اين دوره برای خصوصی شيوه

...  معادن بزرگی چون چادر ملو، گل گھر و مس  و . برد برآورد و نظارت بر ميزان استخراج و فروش را از ميان می

  . بدون تشريفات قانونی و به اين ترتيب واگذار شدند

ع و معادن ايران را ھم ھای عمومی صدای رئيس اتاق بازرگانی و صناي ئیاين گونه چوب حراج زدن به اموال و دارا

ھا صورت  چنانچه اين شرايط لحاظ نشود، به اسم بخش خصوصی واگذاری: "وی خاطرنشان کرده بود. در آورد

ھای  ئیکنند، بنابراين دارا المال دسترسی پيدا می ھای ملی و بيت ئیای خاص به اين دارا گيرد، در حالی که عده می

 )٩" (.فروخت )بھای اندک و ناچيز(خس المال را نبايد به ثمن ب عمومی و بيت

ھای اطالعاتی   ھستند که به طور مستقيم يا غير مستقيم به سپاه و ارگانئیھا بخش بزرگی از اين خواص، شرکت

آيند که  بزرگترين معادن طالی ايران و خاورميانه به حساب می" آقدره"و " زره شوران"معادن طالی . اند وابسته

 )١٠ (.ھستند" اعضای سابق سپاه پاسدارانصاحبان اصلی معدن از 

اش در خريد معدن سرب و روی انگوران سبب شد که  ئی شرکت مھر اقتصاد ايرانيان که وابسته به سپاه است و  رسوا

اولين بار اين معدن به مزايده گذاشته . موضوع واگذاری معدن انگوران در دولت گذشته مطرح شد. مزايده باطل شود

بار دوم ھم . اسبات و سازمان بازرسی اجازه ندادند  معدن به برنده مزايده برسد و مزايده باطل اعالم شدشد و ديوان مح

سومين بار در .  بزرگی باز ھم مزايده باطل شدئیموسسه مھر اقتصاد ايرانيان سھام اصلی اين معدن را خريد و با رسوا

نشان قول داد سھامی را که در اختيار دولت است به  دم ماهنژاد به زنجان او به مر نخستين سفر استانی محمود احمدی

 بار آخر ھم قرار شد معدن به کنسرسيومی متشکل از  .مردم اين منطقه اھدا کند که ھرگز اين موضوع اتفاق نيفتاد

قسيم گذارد که بر روی ت سود سرشار حاصل از اين معدن نمی. فعاالن صنعت روی واگذار شود که اين اتفاق ھم نيفتاد

ترين توليد کننده سرب و روی ايران و نيز  معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان بزرگ. آن به توافق برسند

اين معدن دارای بخش روباز و بخش زيرزمينی است که ذخيره بخش . ترين معدن سرب و روی خاورميانه است بزرگ

  )  ١١(.روباز اين معدن ھشت ميليون تن برآورد شده است

کنند و از ھر  سازی اکتفا نمی ھای به اصطالح قانونی خصوصی داران و غارتگران اموال مردم به روش ا سرمايهام

 در مورد فساد و سوءاستفاده در واگذاری ئیھا ھر از چند گاھی افشاگری. ای ھستند طريق درپی کسب سودھای افسانه

ھای بيش از حد،  ھای غيرقانونی، برداشت ادھا از واگذاریھا و فس اين سوءاستفاده. شود ھا منتشر می معادن در رسانه
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ھای صادراتی برای کمتر  گرفته تا فروش ارز حاصل از آن در بازار آزاد و کم نوشتن وزن سنگ...  تقلب در مزايده و

  . ی خروار است مشت نمونه. کنيم ھا اشاره می به چند مورد از آن. شود را شامل می... پرداخت گمرگ و

  انگورانمعدن 

ی خريد  معدن  که در مزايده) ھای اقماری  سپاه از شرکت( ن، توسعۀ معادن روی ايران شرکت مھر اقتصاد ايرانيا "

 ميليون دالر ١٨۶شرکت کرد  و اين معدن  را به مبلغ  ١٣٨٨ مرداد ١١در  سرب و روی انگوران در استان زنجان

حجم اين )  ١٢.(دالر بوده است ميليارد ١پس از انجام معامله، کارشناسان اعالم کردند ارزش واقعی اين معدن . خريد

انگوران را مجانی واگذار : "ھای جمعه با عصبانيت گفت سوءاستفاده به حدی بود که  امام جمعۀ زنجان  در خطبه

 . حتا برخی نمايندگان خواستار بررسی  واگذاری اين معدن در مجلس شدند!" کرديد بھتر بود می

شا کرد که ھر سه خريدار معدن انگوران، يعنی شرکت تھيه و توليد روی، ديوان محاسبات عالی پس از انجام تحقيقات اف

روزنامۀ اعتماد گزارش داد . اند شرکت پاسارگارد، و شرکت توسعۀ معادن روی ايران، در واقع عضو يک خانواده

اد را  درصد از سھام شرکت پاسارگ٧٠ درصد سھام شرکت تھيه و توليد روی و ١٠٠شرکت توسعۀ معادن روی ايران 

تحقيقات . گذاری مھر اقتصاد ايران است  درصد بقيه سھام پاسارگاد نيز متعلق به شرکت سرمايه٣٠در اختيار دارد، 

ھای درخواست مزايده از سوی سه شرکت مختلف با يک دست خط  ديوان عالی محاسبات ھمچنين فاش کرد که حتی فرم

 )١٣. (نوشته شده بودند

  . سبب شد که ديوان محاسبات فوراً مزايده معدن انگوران را باطل اعالم کرد ناشی از اين افشاگریئیرسوا

گيرد که تقاضا برای کاال بيشتر  طبق تعريف مزايده زمانی شکل می. ھا بايد در مزايده صورت گيرد معموال اين واگذاری

 مجسم کنيد که سه شرکت .کنند از مقدار موجود است و پيشنھاددھندگان برای به دست آوردن کاال با يکديگر رقابت می

حتا اگر مزايده ھم واقعی باشد کدام شرکت يا . کند وابسته به سپاه در يک مزايده شرکت کنند ھر کدام که ببرد فرقی نمی

  تواند با يک نھاد نظامی قدرتمند رقابت کند؟  سازمانی می

 مديره انجمن توليدکنندگان و ھيأتضای   را از زبان يکی از اعمسألهھای اقتصادی و اطالعاتی ھم  در مورد رانت

دار و  يک سری بوروکراسی غيرضروری به وجود آمده و باعث شده بين معدن: "خوانيم صادرکنندگان آھن می

   ."ھای متعدد شود بردار واقعی و محدوده معدنی فاصله ايجاد شده و اين فاصله باعث بروز رانت و سوءاستفاده بھره

شدند، آنھا اين مجوزھا را به شکل  وارد گود شدند که در کار معدن نبودند و دالل محسوب میکسانی : "وی ادامه داد

ھای  در حالی که در سازمان. توانستند آن را به پول نزديک کنند ديدند که قابليت فروش داشت و می اوراق بھاداری می

تواند آن را صادر کرده و بعد از   کارمند میھای اداری ساده ھستند که يک صنايع و معادن، اين مجوزھا، يک سری نامه

بردار  ھمين امر باعث شده که ھر از چند گاھی در مورد بھره... کند اين امضا آن برگه مانند اوراق بھادار ارزش پيدا می

  . "يا محدوده معدنی اجحافی صورت بگيرد يا حق و حقوق دولتی يا خصوصی پايمال شود

  .اندازی به اموال عمومی است ای خاص برنده شوند يکی ديگر از شگردھای دست عدهن شرايط به شکلی که فقط ئيتع

در تمام دنيا : ھای معمول در ساير کشورھا اشاره کرد و گفت س انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان آھن به روشئير

ولت نيز با قبول کيلومتر مربع و د٢٠کند با مساحت مثال  ای را درخواست می مرسوم است که فردی، محدوده

دھد تا بھره بردار مطالعات الزم را برای اکتشاف و بھره برداری انجام دھد  درخواست، به او يک فرصت يک ساله می

بردار خصوصی به ازای ھر  ضمن اينکه بھره. گيرد و اگر در اين مدت به نتيجه نرسيد بالفاصله محدوده را پس می

کند قبل از درخواست و اظھار محدوده، مطالعاتش را  دازد لذا بھره بردار سعی میکيلومتر مربع مبلغی بايد به دولت بپر

اما در ايران اين طور . اش را کم کند تا کمتر زيان کند و به سود بيشتری برسد انجام دھد و کيلومتر محدوده درخواستی

  .نيست
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به دليل صادرات و قيمت (رد، اختالف بر سر تصاحب معادن به خصوص معادن سنگ آھن که طرفداران زيادی دا

  .  ھای مالی شده است ات برخی از اين سوءاستفادهئيسبب افشای جز) باالی جھانی

ای  مزايده به گونه. يکی از اين موارد است. ھا رسيد  رسانه ميلياردی به٤٠٠فساد واگذاری معدن چادرملو تحت عنوان 

  )١٤.(ر بود دال١٣٠ و نيم دالر برای ھر تن برنده شد در حالی که قيمت جھانی آن حدود ٤٩انجام شده که پيشنھاد 

کنند و شرط  به عنوان مثال مزايده يک ميليون تن را برگزار می: "در اين مورد، عضو کميسيون اقتصادی مجلس گفت

بنابر اين تنھا افرادی برنده اين مزايده شده اند که با .  روز پرداخت شود١٠گذارند که بايد پول آن ظرف مدت  می

اند، ھرگز پول آن را پرداخت نکرده اند بلکه به  ر که اين مزايده را برنده شدهن معدن رابطه دارند و البته ھر بامسؤوال

وی با اعالم اينکه سنگ . عنوان مشتريان خوش حساب، پول را به مرور زمان و پس از فروش سنگ آھن پرداخته اند

 است که اين مشتريان خوش اين در حالی :شود، ادامه داد ن میئي دالر باال و پا١۴٠ تا ١٠٠آھن در بازار جھانی بين 

عضو کميسيون اقتصادی با اشاره به اينکه به محض . بندند  دالر قرارداد می۵٠حساب سنگ آھن را به قيمت کمتر از 

وقتی ... کنند که سنگ آھن را بيشتر و به سرعت به آنان تحويل دھند باال رفتن سنگ آھن، برندگان مزايده تقاضا می

کنند که کل سنگ آھن را يک باره به آنان تحويل دھند که مالکان  رسد، آقايان تقاضا می می دالر ١٣٠سنگ آھن به مرز 

دھند و يک باره سود کالنی به جيب اين دو مشتری ثابت  اين کار را انجام می" مشتری خوش حساب"معدن نيز به بھانه 

کنند درصد   خوش حساب که احساس مین بيايد، ھمين مشتريانئيرود، اما به محض اينکه قيمت سنگ آھن پا معدن می

شود و ھمين آقايان دوباره مزايده را با  کنند و دوباره مزايده ديگری برگزار می ن آمده، ترک مزايده میئيسودشان پا

  ".شوند تر و البته سودی به مراتب بيشتر از گذشته برنده می نئيقيمت پا

ھا  تر از اين نئياگر درصد خلوص پا:  باشد، افزود۶٠ تا ۵٠ن آھن بايد بي وی با اشاره به اينکه درصد خلوص در سنگ

شود که آقايان  اما مشاھده می. ھا برای خريد آن رغبتی ندارند بلکه صادارت آن نيز مشکل دارد باشد، نه تنھا کشور

را و فروشند که معلوم نيست اين اتفاق چ  درصد می۵٠آھن با خلوص   درصد را به جای سنگ۶٠آھن با خلوص  سنگ

  !افتد چگونه می

اين افراد به جای اينکه دالرھای :" کند که ی ديگری در امر فروش و صادرات مواد معدنی اشاره می وی به سوءاستفاده

ناشی از فروش سنگ آھن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طريق وارد نظام بانکی سالم بانکی شود، با ترفندی 

فروشند که از اين طريق بازار ارز را نيز به چالش  رد بازار آزاد کرده و به قيمت باال میسوال برانگيز، دالرھا را وا

  )١۵." (کشند می

اما مديرعامل اسميران که يکی از دو برنده مزايده معدن چادرملو بود و مورد اتھام يکی از نمايندگان مجلس قرار 

که از سوی يکی از بدھکاران بزرگ اين شرکت گرفت پرونده سازی عليه معدن چادرملو را يک توطئه دانست 

 ميليارد ۴٠٠اين شخص از شرکت اسميران و چندين سازمان و نھاد و مردم عادی : وی مدعی شد. صورت گرفته است

تومان کالھبرداری کرده و برای ما پيغام فرستاده که از پيگيری حقوقی اين پرونده دست برداريد تا ما ھم اين پرونده را 

وی با اشاره به اينکه اسناد و مدارک جلسه وکيل اين فرد کالھبردار و نماينده ميانه و دو خبرنگار از يک .  کنيمبايگانی

ما تنھا مشتری معدن چادرملو نيستيم و در خيلی از معادن و حتی :  ادامه دادخبرگزاری در يک ھتل ضبط شده است

ھمچنين مديرعامل .  بخش با ارائه اسناد و مدارک شفاف استشويم و عملکرد ما در اين دو ھا می بورس برنده مزايده

 به اين ادعاھا در خصوص برخی مسائل مطرح شده در مورد مزايده ئیمعدن چادرملو در خرداد امسال در گفت وگو

 تن سنگ مزايده سال گذشته برای فروش يک ميليون: فروش سنگ آھن صادراتی اين شرکت در سال گذشته اظھار کرد

 ١٢وی با بيان اينکه حدود . آھن دانه بندی شده، برگزار شد که آگھی آن در روزنامه و ھمچنين سايت شرکت منتشر شد

 شرکت، پيشنھاد قيمتی خود را ارائه کردند که ۵ يا ۴در نھايت : شرکت برای خريد اسناد مزايده اقدام کردند، افزود
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وی . رشت و شرکت شھداب يزد برای خريد سنگ آھن ريزدانه برنده شدندشرکت اسميران برای خريد سنگ آھن دانه د

ھا نيز با شريک خارجی خود  يکی از شرکت: ھای داخلی بودند، گفت ھای حاضر در مزايده، شرکت با بيان اينکه شرکت

  ".در اين مزايده حضور داشت

  ... توخود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

  :  ھا در اين مورد است يکی از آخرين افشاگری: واگذار شد» لفا.س«معدنی که به خانم  و اما

به معاون اول "  ميلياردی به نام ھمسر مدير دولتی١٠واگذاری معدن "ی  وزير صنعت، معدن و تجارت درباره

ه ما درخواست صدور پروانه اكتشاف اين معدن در مورخ ھشتم آبان: ای نوشت در اين نامه آمده است جمھور نامه رئيس

شود كه حسب اطالعات موجود  در سازمان صنايع و معادن وقت استان خراسان ثبت می» الف.س« به نام خانم ١٣٨١

 پروانه اكتشاف ١۴/٧/٨٢در تاريخ . ... است» م.ع «نامبرده ھمسر يكی از كاركنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای 

) آھن سنگ( متقاضی درخواست اكتشاف ماده دوم ١۴/۶/٨٣گردد و  در مورخ  سنگ ساختمانی به نام ايشان صادر می

ھمچنين در . گيرد  مورد موافقت سازمان صنايع و معادن وقت خراسان قرار می٢٢/۶/٨٣نمايد كه در تاريخ  را می

 . شود  ھزار تن به نام خانم س الف صادر می٧۵٠گواھی كشف محدوده ياد شده با ذخيره  ٣٠/٩/٨۵تاريخ 

 ئین تکليف نھائيشود تا تع عالی معادن مطرح شده و مقرر می  شورای٩٣ جلسه مورخ پنجم خردادماه نھايتا موضوع در

برداری معدن ياد شده با رعايت مقررات ذيربط به  موضوع از طريق مراجع قضائی توسط ايميدرو، ادامه روند بھره

ای در مورخ چھارم  ھد و رأی شورا طی نامهبرداری به فعاليت خود ادامه د حالت عادی درآمده و دارنده پروانه بھره

 ئیھمزمان ايميدرو مکلف شد که برای احقاق حق و حقوق خود از طريق مراجع قضا.  به استان ابالغ شد٩٣مردادماه 

  .اقدام کند

دنی ھای مع توانند در فعاليت در قانون معادن تاکيد شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنھا نمیالزم به ذکر است که  

نام  يکی از اعضای  کميسيون برنامه و بودجه مجلس و نماينده تايباد افشا کرد که برخی معادن دولتی به. شرکت کنند

 . ھايشان ثبت شده است که اين تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد مديران و خانواده

ی  اما قوه. دستور تعطيلی معدن صادر شد.  پيش آمده است ھم موقعی افشا شد که بين صاحبان آن اختالفیمسألهالبته اين 

ی  قوه. ه اعالم کرد که اين کار غيرقانونی است و وجاھت قانونی ندارد  و سپس دستور آغاز به کار آن صادر شدئيقضا

ال ه فقط به اختالف صاحبان آن وارد شد و اصل قضيه را که اصوال واگذاری اين معدن غيرقانونی بوده، کامئيقضا

. ه پيگيری خواھد شدئيی قضا صاحبان معدن عليه وزارت صنايع  حتما از سوی قوه البته شکايت .ناديده گرفته است

  ! باالخره از بخش خصوصی بايد حمايت کرد؟

ھای خصوصی   سال چه ثروتی از اين معدن به غارت رفته است و به حساب١٢توان تصور کرد که در طی اين   می 

در مدتی که معدن تعطيل بود افراد زيادی را :" اين نماينده مجلس عنوان کرد. ران واريز شده است گذا اين سرمايه

ما  تا اين معدن فعاليت خود ادامه دھد که  واسطه کردند که ما حاضريم نصف اين معدن را به روستائيان واگذار کنيم 

  ) ١٦."(ت يا غيرقانونی که بايد بررسی شودپيشنھادات را نپذيرفتيم و گفتيم که اين معدن يا قانونی اس اين 

با توجه به : "شناسی ايران گفت شناسی اقتصادی در ھمايش زمين س انجمن زمينئير.  عموميت داردمسألهظاھرا اين  

 درصد معادن کشور به نام بانوان ٨٠تواند معدن ثبت کند، در شرايط فعلی  اينکه بر اساس قانون ھر شھروند ايرانی می

 )١٧"( . خبر ندارندمسألهار ثبت شده که اصال خودشان ھم از اين د خانه

ھای اسدآباد و مالير افشا شد  ميليارد تومان در سه معدن سنگ آھن استان ھمدان در شھرستان٣١ديگری به مبلغ تخلف  

ستان خبر ی اضافه برداشت از معادن سنگ آھن اين ا  پرونده در زمينه٣و رئيس سازمان صنعت و معدن از تشکيل 

   ) ١٨.(داد
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در کنار اين برداشت بی رويه و صادرات سنگ آھن، و .  ھا به نابودی معادن منجر خواھد شد اين اضافه برداشت

 موضوعات ديگری مانند تالش برخی صادرکنندگان و توليدکنندگان برای کم نشان دادن آمار  انتقادھای مطرح شده،

کنند با استناد به کاھش نرخ سنگ آھن در بازار جھانی،   دارد که سعی میوزنی و ارزش سنگ آھن صادراتی نيز وجود

   .عوارض و حقوق گمرکی کمتری را بپردازند

ای به جای واريز دالرھای حاصل از صادرات معدنی به حساب بانک  از سوی ديگر، به گفته يک نماينده مجلس، عده

ھای باال فروخته اند و در نتيجه رانت قابل  رده و به نرخمرکزی، دالرھا را با ترفندھای خاصی وارد بازار ارز ک

   )١٩. (توجھی را ايجاد کرده اند

وی . ھا در  معادن استان مرکزی مطرح شد خواری  مجلس بخشی از اين ويژه٩٠ در کميسيون اصل ٩٢ ]دلو[در بھمن

ای و در   از معدن به صورت فلهھا از معادن استان مرکزی ، صدور برگه خروج سنگ با بيان اينکه اضافه برداشت 

ارقام فراوان توسط اداره کل سبب شده که  ھيچ حساب و کتابی در بخش استخراج معادن نداشته باشيم، و يک فساد چند 

ميلياردی در اين بخش در حال انجام است، متاسفانه برخی از صاحب منسبان کشوری ھم از رانت قدرت استفاده کرده و 

  )٢١(و ) ٢٠...( شده اند آلودهمسألهبه اين 

درست مانند توجيھاتی که در مورد فروش . پاسخ و توجيحی در اين باره صورت گرفته است" ھا معدنی"البته از سوی 

 . گرفت صورت می... نفت و ماجرای بابک زنجانی قبل از دستگيری و 

مت فروش سنگ آھن در بسياری از  مديره انجمن سنگ آھن ايران با بيان اينکه نکته مھم آن است که قيھيأتعضو 

بوده ) !؟ دالر است١٣٠ و نيم دالر خيلی نزديک ۴٩(ھای جھانی اين محصول  ھای برگزار شده نزديک به قيمت مزايده

ھای صادرکننده سنگ آھن را نيز به دنبال داشت که به دليل نزديک  ھمين موضوع اعتراض برخی شرکت: است، افزود

ھای جھانی، عمال حاشيه سود صادرکنندگان به شدت کاھش يافته  عادن بزرگ به قيمتبودن قيمت فروش سنگ آھن م

   .است

ھمچنين موضوعاتی نيز در رابطه با چگونگی انتقال پول سنگ آھن صادراتی به داخل کشور مطرح شده که : او افزود

ھای نقل و انتقال ارز،  حدوديتھای خارجی و م بايد بگويم واقعيت اين است که در مقطع مورد اشاره به دليل تحريم

ھای بزرگ سنگ آھنی ارز صادراتی خود را   اين وجوه از طريق سيستم بانکی وجود نداشت و شرکتئیامکان جابجا

  )٢٢( .دھند تا صرف خريد تجھيزات خارجی شود به صورت پاياپای به فروشنده خارجی تحويل می

شود که اين چنين بر سر آن کشمکش و دعوا  ھای آن حاصل می جالب است در حالی که سودی کالن از معدن و حاشيه

  ؟ !برند ی بسيار دارند از اين که سود کافی نمی گيرد، اما کارفرمايان و صاحبان معدن باز ھم گله صورت می

گذاری در معدن در کشور يعنی شما چند ميليارد پول  در شرايط کنونی سرمايه: "گويد يکی از فعاالن بخش معدن می

ھا را با سختی از سطح  د را به صورت تراول از باالی يک کوه به زمين بريزيد و بعد تالش کنيد تا دانه، دانه تراولخو

  ) ٢٣!  (؟"کوه جمع کنيد

ھای آب، برق  ھای استخراج و افزايش ھزينه ھا ، افزايش چندين برابری ھزينه گذاران مشکالتی مانند تحريم اين سرمايه

کنند که  و آن چنان اين مشکالت را بيان می. دانند  میمسألهرا دليل اين ... و دستمزد نيروی کار وو گاز و حمل و نقل 

البته نبايد از نظر دور !! سوزد می" بيچاره"و " بدبخت"گذاران  آيد و دلش به حال اين سرمايه دل ھر انسانی به درد می

  .خه کنار روند تا جا برای بزرگترھا باز شودتر و غير خاص بايد از اين چر گذاران کوچک داشت که سرمايه

 یبا امضا:" س ايميدرو اعالم شدئياز طرف ر.  سازی به فکر آنان ھم ھست سازمان خصوصی. اما نبايد نگران بود

مه ي، صندوق ب)درويميا(ران ي ایع معدني معادن و صناین سازمان توسعه و نوسازيرا بي که اخیا تفاھمنامه سه جانبه

گذاران، که برمبنای آن معادل   و بانک ملت امضا شد، برطرف کردن نيازھای سرمايهی معدنیھا تي فعالیارگذ هيسرما
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 از سوی ديگر .   رديگ یار معدنکاران قرار مي در اختین آالت معدنيد ماشي خریالت براي تسھاردلایريليدوھزارم

 معدنکاران در نظر گرفته ی بودن آن برایراھبردز بسته به نوع معادن و يدرصد ن١٠ن دو تا ي بیا ارانهيدرو يميا

  )۴. (است

گذاران خصوصی بخش معدن روبرو بوده  ی دولت ھر ساله ھر ساله با مخالفت سرمايه ن بھره مالکانه در بودجهئيتع

 برای نمونه حق(برداری از امتياز منابع دارای ارزش اقتصادی  بھره مالکانه مبلغی است که به منظور بھره.  است

، حق امتياز، نشانه )کپی رايت(يا برای بھره گرفتن از امتياز حقوق مالکيت معنوی و حق تکثير) استخراج از معدن

  .شود تجاری و يا دانش فنی و تکنولوژی به دولت يا مالک پرداخت می

در آن زمان . دش  درصد بود که از طريق شرکت ملى نفت ايران به دولت پرداخت مى۵/١٢قبل از انقالب بھره مالکانه 

نفت ايران در اختيار کنسرسيوم بوده و آنھا .  ھزار بشکه در روز دارنده نفت بوده است۴٠٠شرکت نفت در حدود 

ھمه اين . بودند پس از افزايش قيمت با دستور شخص شاه(مکلف به پرداخت بھره مالکانه، ماليات، ماليات مخصوص 

شده  کرده و بقيه به خزانه دولت واريز مى درصد برداشت مى١ه، شرکت شد ھا وقتى وارد شرکت ملى نفت ايران مى پول

  )٢۵(.است

 . ه را  به دنبال داشتياعتراض گسترده فعاالن بازار سرماافزايش بھره مالکانه  ھا در تمام اين سال 

ن انفال در معادن به عنوای مالکانه معادن در مجلس مطرح شد، و تحت اين عنوان که   که افزايش بھره٨٧در سال 

ع و معادن اعالم ير صنايوز. ارد تومان برآورد شده بوديليم۵٠٠غ اين افزايش حدود مبل.  استیار حكومت اسالمياخت

 یش نرخيگونه افزا چي ھ٨٧ع است و ما در سال يارات وزارت صنايزان بھره مالكانه معادن از اختين مئيکرد که  تع

باره  كيد حقوق بخش معدن به يا باي آمسألهن يرش ايبا فرض پذ:  اضافه كردیو. م داشتي بھره مالكانه معادن نخواھیبرا

  )٢۶(ابد؟يش يارد تومان افزايليم۵٠٠ به ۴٠از 

 نرخ بھره ی درصد١٠٠تا  ۵٠ ی رشد احتمالیھا جاد زمزمهيع در پی اير صناي وزی نيز معاون معدن٩٠ در سال 

 ھمان ٩٠حه بودجه سال ي، اعالم کرد بھره مالکانه در الیال جارران در سي معادن سنگ آھن ایمالكانه و حقوق دولت

  ) روزنامه دنيای اقتصاد( .رقم بھره مالكانه سال گذشته خواھد بود

آھن   از معادن سنگی درصد٣٠افت بھره مالكانه ي دریم مجلس براي تصمیآھن  از فعاالن سنگیاري نيز بس٩٢در سال 

  )٢٧ (.اند ن مصوبه شدهيد نظر در ايواستار تجدزده عنوان كرده و خ  شتابیميرا تصم

  

  سازی معادن ايران گذاران خارجی از  خصوصی سھم سرمايه

معاون . شناسند آنان ايران را بھشت مواد معدنی می. اند بھره نمانده گذاران خارجی نيز از اين خوان نعمت بی  سرمايه

اگر بخواھيم ارزش افزوده ھر قسمت : استان تھران گفتامور معادن و صنايع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت 

شود و وقتی کلوخه به   درصدی ايجاد می٢۵٠ای  بينيم ارزش افزوده زنجيره را صرفا با موضوع قيمت مقايسه کنيم، می

ا اينکه کند ت کند و اين روند ادامه پيدا می  درصد ارزش افزوده پيدا می١٨٠شود نيز  بندی شده تبديل می سنگ آھن دانه

عضو کميسيون صنايع مجلس شورای اسالمی نيز . رسد  درصد ارزش افزوده می٧١٠ھا به  جمع اين ارزش افزوده

  )٢٨. ( دالر وارد اقتصاد کشور کرد٢.٨توان  گذاری در بخش معدن، می به ازای ھر يک دالر سرمايه: گفت

ھا برای  ئیصف اروپا"ھا  يات و رسانهھا سبب شده که طبق نظر نشر اين در باغ سبز نشان دادن به خارجی

ش و آلمان، فرانسه و گرجستان، روسيه، چين، ي مانند  اترئیتشکيل شود و از کشورھا" گذاری در معادن ايران سرمايه

ھا موجب  که تحريم در خبر ديگر دبير کل اتاق بازرگانی تھران با بيان اين.  شود نام برده می... استراليا، انگلستان و
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با ايجاد رابطه با روسيه قصد داريم از امکانات اين : ھا شده است، گفت  موانعی در برقراری روابط با ساير کشورايجاد

  )٢٩. (ميليارد دالری با روسيه در امر معدن خبر داد٧٠گذاری  گذاری استفاده کنيم و از سرمايه کشور در جھت سرمايه

 که تا پيش از اين از ئیھای اروپا تا بسياری از شرکتبھبود مناسبات تجاری پس از توافق ژنو موجب شده 

ھا نمانده و  گذاری مستقيم در معادن و صنايع معدنی کشورمان پرھيز داشتند اکنون معطل ابالغ رسمی لغو تحريم سرمايه

ارت   در پی آن معاون امور معادن و صنايع معدنی وزارت صنعت، معدن و تج.فعاليت خود در کشورمان را آغاز کنند

  )٣٠. (خبر داد... گذاری در بخش استخراج، اکتشاف و از تمايل چندين شرکت خارجی برای سرمايه

گذاران  کند ايجاد امنيت برای اين سرمايه گذاری خارجی در  بخش معدن را تبليغ و ترويج می در مقاالتی که سرمايه

طال را  یسك و سود معدنكارينه، مخارج، رييد ھزو برای تامين اين امنيت مثال در بخش طال با. شود ضروی دانسته می

 .ن زديره تخمي ھر ذخیبرا

 در بخش معدن به طور ی خارجیگذار هي جلب سرمای مناسب برای فضاھایابي ارزیارھايدر اين نوع مقاالت مع

   :ھای خارجی را برای تارج اموال مردم باز گذارد خالصه به شرح زير آمده است تا دست شرکت

 / ین و مقررات معدني و قوانیاسيم سيثبات رژ / ی و اكتشافین شناسيوجود اطالعات جامعه زم / یر معدنيوفور ذخا

وجود  / ی خارجیگذار هي سرمایمه برايوجود ب/ گان متخاصم ي و نبود ھمسایآرامش در مناطق مرز/ یت داخليامن

/ ئی اجرایھا نامه نيجرا بودن قانون معادن و آئقابل ا/  صادرات یھا استيس/ ر ساخت حمل و نقل يز / ی داخلیبازارھا

حل / ن قانون معادنيگزيا جاي به توافق مكمل یابيامكان دست/  و انتقالی حق واگذاری و معدنكاریثبات مقررات اكتشاف

ت يمعاف/ھا  اتيزان مالي و میبند اتيروش مال/  روشن و كارآمد ئی اجرایھا ن نامهيمقررات و آئ /یاختالف و داور

 یاعتبارھا/ مجددیگذار هي سرمایوجود اعتبار برا/نه استھالك يجلو انداختن پرداخت ھز/  دوره خاصی برایاتيمال

امكان خارج ساختن مواد / ی خارجینانه درباره ارز و حسابھايمقررات واقع ب / یثبات نظام مال/ ی و وارداتیصادرات

آب و /  آب و برقیھا ر ساختيز/ ت يريحق كنترل مد/ سھام تيحق داشتن اكثر/ از خارج ین ماليامكان تام/از كشور

   ی مقامات حكومتیه ھمكاريبرخورد دوستانه و روح/  مساعدیھوا

 در معدن شفاف ی خارجیھا هي جلب سرمای مناسب برایران فضايمتأسفانه در ا"البته سياستگذران معتقدند که ھنوز ھم 

 ی قانونیفضا. مبھم است اري بسیگذاران خارج هي سرمایصوص بران خي در نظر گرفته شده در ایارھايو مع ستين

ت يبه عنوان مثال در خصوص جلب حما. ران استي در ایخارج یگذار هي جلب سرمای الزم برایشفاف مكمل ابزارھا

  :دانند ت میير را حائز اھميران توجه به موارد زي طال در ایمعدنكار  جھت توسعهی خارجیگذار هياز سرما

  ی مالیھا تي كردن دوره معافینطوال-

  یدي و تولیآالت معدن ني ماشی برای و سود بازرگانیگذاران از پرداخت حقوق گمرك هيت سرمايمعاف-

  حق انتقال سود ساالنه به صورت ارز-

  ه بصورت ارزيحق بازگرداندن اصل و منافع سرما-

   شدنین جبران خسارت در صورت مصادره و مليتضم-

  )٣١ (ی داخلیكسان با بنگاھھايتار و حقوق  از رفیبرخوردار-

گذاران داخلی و خارجی چنين امتيازاتی قائل شد در حالی که کارگران و  سوال اينجاست که چرا بايد برای سرمايه

کنند و با بيشترين  زحمتکشانی که عامل اصلی استخراج و توليد در اين بخش ھستند در بدترين شرايط زندگی و کار می

 خواھيم پرداخت که اين خوان نعمت به چه قيمتی برای کارگران، مسألهير ھستند؟ در مقاالت بعدی به اين خطرات درگ

  !برای اين سرمايه داران باز شده است

  زيرنويس و منابع
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