خصوصیسازیمعادندرایران

هالهصفرزاده

مطابق با آخرین آمار منتشرهی مرکز آمار ایران در سال  29معادن تحت مالکیت بخش خصوصی به
 29درصد کل معادن رسیده است .برمبنای آمار اعالم شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در
سال  29خصوصیسازی در بخش معدن و صنایع معدنی درآمد  92هزار میلیارد تومانی را به همراه
داشته؛ رقمی که موجب شد تا این بخش عنوان پیشتاز در خصوصیسازی را از آن خود کند و اعالم شد
که باید این روند ادامه یافته و شرکتها و معادن باقیمانده نیز خصوصی شوند )1(.خصوصیسازی در
بخش معدن در سال  29نیز ادامه داشته است.
تا پیش از سال  77امکان حضور بخش خصوصی در معادن به جز معادن شن و ماسه وجود نداشت و مالکیت معادن در اختیار دولت بود.
در این سال قانون معادن تغییر کرد و به این طریق این امکان برای بخش خصوصی به وجود آمد تا در بخش معدن حضور پیدا کند.
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت نیز در خصوص واگذاریهای صورت گرفته در بخش معدن ،میگوید :خصوصیسازی از سال
 1991در کشور م طرح شده و پیشتاز این امر ،بخش معدن و صنایع معدنی بوده است؛ به طوری که در ایمیدرو ( )9تا پایان سال 1929
حدود  92هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته است.
به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی طی این مدت خصوصیسازی در صنایع فوالد و مس  111درصد و صنعت آلومینیوم 01
درصد صورت گرفته است .وی اظهار کرد :خصوصیسازی قابل توجهی در بخش معدن رخ داده است.
خصوصیسازی معادن در ماههای پایانی دولت دهم سرعت بیشتری گرفت .در ابتدا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) کامالً مخالف چنین واگذاری بود .ناظر مجلس در شورای عالی معدن در این رابطه اظهار کرد که سازمان ایمیدرو با چنین
واگذاری کامالً مخالف است زیرا رئیس این سازمان باید در این واگذاری نقشی داشته باشد و چون ریاست این سازمان به تازگی چنین
مسئولیتی را عهدهدار شد ،قطعا ً با کم و کیف قضیه تا حدودی ناآشناست از این رو مخالف است)9( .
پساینمخالفتهابهدلیلصیانتازاموالعمومینیستفقطازاینروستکهنقشاینسازماننادیدهگرفتهشدهاست.

اما کمی بعد رییس هیاتمدیره ایمیدرو گفت ":اولویت ایمیدرو برای سرمایهگذاری در طرحهای معدنی ابتدا سرمایهگذاران داخلی ،سپس
سرمایه ایرانیان مقیم خارج و پس از آن سرمایهگذاران خارجی است ...در دیدار و مذاکره با چند نفر از سرمایهگذاران خارجی که در محل
ایمیدرو انجام شد ،استقبال زیادی برای سرمایه گذاری در طرحهای معدنی ایران انجام گرفته و در برخی موارد توافقهایی نیز حاصل و
توافقنامه هم امضا شده است که از جمله آنها می توان به اجرای طرح الکترود گرافیتی و طرح آلومینیوم جنوب به عنوان نخستین پروژه
بزرگ ایمیدرو در منطقه ویژه المرد اشاره کرد  ...اجرای هفت طرح فوالدی استانی که با مشارکت 20درصدی بخش خصوصی و
90درصدی ایمیدرو انجام شود .همچنین می توان به انتشار فراخوان طرح احداث کارخانه فرآوری باطلههای معدن سنگ آهن جالل آباد
اشاره کرد که  44سرمایهگذار داخلی برای مشارکت در این طرح اعالم آمادگی کردند.

از سوی دیگر اعالم شد که ایمیدرو اجرای طرحهای اکتشافی را به منظور توسعه بخش معدن در اولویت برنامههای خود قرار داده و برای
سرعت بخشیدن به فعالیتهای اکتشافی ،قراردادی را برای اکتشاف معادن در سطح 19هزارکیلومترمربع از منطقه سنگان با بانک ملت و
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور امضا کرده است .همچنین قرار است در آینده نزدیک در منطقه سراوان از گوادر تا خراسان
رضوی در وسعتی به میزان91هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی با مشارکت بخش خصوصی انجام شود .با اجرای این طرحها بخشی از
مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور تامین خواهد شد .همچنین طرحی در ایمیدرو آماده شده که بر اساس آن باید تا پایان سال آینده
911هزارکیلومترمربع کار اکتشافی در کشور انجام شود .اولویت در این طرح نیز اکتشاف در مناطق پرپتانسیل و دارای اکتشاف اولیه
است)4( .
البته برخی مسووالن هم مخالف این نوع خصوصیسازی هستند .رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ایران خواهان توقف واگذاری تا
زمان بازگشت ثبات اقتصادی است و گفته است :در شرایط فعلی هر فردی به نوعی در این واگذاریها برنده می شود و درآمد باد آورده ای
با ارزش  111تا  911درصد قیمت پرداختی خواهد داشت ...هم اکنون نظام چند نرخی ارز در جامعه حاکم است و به همین دلیل دسترسی
به ارز ارزان برای عده ای مساوی با قرار گرفتن در سرچشمه رانتی است که ممکن است فساد را در اقتصاد به همراه داشته باشد)0( .
براساس گفتههای نعمتزاده طی سالهای گذشته مجوزهای زیادی در بخش معدن به صورت رانتی و بدون هیچگونه تخصص و پیشینهای
به افراد بانفوذ یا اعضای خانوادههای آنها واگذار شده است .رانتی که بدون هیچگونه هزینه و حتی فعالیتی پس از گذشت مدت کوتاهی سود
مالی کالنی برای دارنده مجوز به همراه دارد .به این ترتیب که یک فرد بانفوذ با دریافت مجوز یک معدن بکر پس از مدتی مجوز را با
قیمت باالیی به فروش میرساند یا اینکه در استخراج آن شریک میشود.
اما بهطور قطع رانتی که در این بخش از اقتصاد کشور وجود دارد به این مورد یا 101مجوزی که از سوی وزیر صنعت باطل شده
خالصه نمیشود چرا که بررسی مجوزها و تعداد معادن فعال و غیرفعال کشور نشان میدهد که بخش بزرگی از معادن کشور پس از
دریافت مجوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند  .افراد زیادی بدون زحمت و صرف هزینه فقط با در دست داشتن رانت اطالعاتی و
رابطهای مجوز بهرهبرداری از معادن را در اختیار گرفته و بعد از 2ماه تا یک سال معدن را به قیمتی بسیار گزاف به افراد دیگر واگذار
کنند .آمارها نشان میدهد در سالهای  90تا  21بهطور میانگین 90درصد از معادن کشور یعنی یکچهارم آنها غیرفعال بودند که رقم
باالیی محسوب میشود)2( ".
در تمام این سالها خصوصیسازی معادن همراه با رانتهای اقتصادی و اطالعاتی که خواص از آن بهره مند بودند به گونهای بوده که حتا
گروههایی از بخش خصوصی که از این خوان گسترده بینصیب مانده بودند به صدا در آمدند .اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و
کشاورزی ایران اواخر سال  21در بیانیهای خواستار توقف واگذاریهای اصل  44قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور
شده بود.
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اعالم دالیل درخواست فعاالن اقتصادی برای توقف واگذاریهای اصل 44
قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات اقتصادی ،گفته بود :در شرایط فعلی هر فردی که به نوعی در این واگذاریها برنده شود و اقبال داشته
باشد ،درآمد بادآوردهای با ارزش  111تا  911درصد قیمت پرداختی خواهد داشت)7( .
یکی از کارشناسان سابق سازمان زمینشناسی کشور و فعال بخش معدن که به شیوه واگذاری معادن معترض است ،می گوید :واگذاری
برخی معادن با ابهاماتی روبه رو است به عنوان مثال معدن مس سرچشمه سنگ آهن چادرملو و گل گهر مشخص نشد که به چه اشخاصی
واگذار شد و کیفیت واگذاری آن چگونه بود ...سازمان خصوصیسازی مدعی است که ما حق بهره برداری را واگذار میکنیم در حالی که

این گونه نیست  ...برای چنین واگذاری یک شرکت را در بورس مطرح میکنند اما معادن مربوط به آن در ارزیابیها نمیآید و سپس آن
معادن را واگذار میکنند )9(...
شیوهای که در این دوره برای خصوصیسازی انتخاب شد (واگذاری از استخراج تا فروش مادهی معدنی) عمال امکان برآورد و نظارت بر
میزان استخراج و فروش را از میان میبرد .معادن بزرگی چون چادر ملو ،گل گهر و مس و  ...بدون تشریفات قانونی و به این ترتیب
واگذار شدند.
این گونه چوب حراج زدن به اموال و دارایی های عمومی صدای رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را هم در آورد .وی
خاطرنشان کرده بود" :چنانچه این شرایط لحاظ نشود ،به اسم بخش خصوصی واگذاریها صورت میگیرد ،در حالی که عدهای خاص به
این داراییهای ملی و بیتالمال دسترسی پیدا میکنند ،بنابراین داراییهای عمومی و بیتالمال را نباید به ثمن بخس (بهای اندک و ناچیز)
فروخت)2( ".
بخش بزرگی از این خواص ،شرکتهایی هستند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه و ارگانهای اطالعاتی وابستهاند .معادن طالی
"زره شوران" و "آقدره" بزرگترین معادن طالی ایران و خاورمیانه به حساب میآیند که صاحبان اصلی معدن از اعضای سابق سپاه
پاسداران" هستند)11( .
شرکت مهر اقتصاد ایرانیان که وابسته به سپاه است و رسواییاش در خرید معدن سرب و روی انگوران سبب شد که مزایده باطل شود.
موضوع واگذاری معدن انگوران در دولت گذشته مطرح شد .اولین بار این معدن به مزایده گذاشته شد و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی
اجازه ندادند معدن به برنده مزایده برسد و مزایده باطل اعالم شد .بار دوم هم موسسه مهر اقتصاد ایرانیان سهام اصلی این معدن را خرید و
با رسوایی بزرگی باز هم مزایده باطل شد .سومین بار در نخستین سفر استانی محمود احمدینژاد به زنجان او به مردم ماهنشان قول داد
سهامی را که در اختیار دولت است به مردم این منطقه اهدا کند که هرگز این موضوع اتفاق نیفتاد .بار آخر هم قرار شد معدن به
کنسرسیومی متشکل از فعاالن صنعت روی واگذار شود که این اتفاق هم نیفتاد .سود سرشار حاصل از این معدن نمیگذارد که بر روی
تقسیم آن به توافق برسند .معدن سرب و روی انگوران در استان زنجان بزرگترین تولید کننده سرب و روی ایران و نیز بزرگترین معدن
سرب و روی خاورمیانه است .این معدن دارای بخش روباز و بخش زیرزمینی است که ذخیره بخش روباز این معدن هشت میلیون تن
برآورد شده است)11(.
اما سرمایهداران و غارتگران اموال مردم به روشهای به اصطالح قانونی خصوصیسازی اکتفا نمیکنند و از هر طریق درپی کسب
سودهای افسانهای هستند .هر از چند گاهی افشاگریهایی در مورد فساد و سوءاستفاده در واگذاری معادن در رسانهها منتشر میشود .این
سوءاستفادهها و فسادها از واگذاریهای غیرقانونی ،برداشتهای بیش از حد ،تقلب در مزایده و ...گرفته تا فروش ارز حاصل از آن در
بازار آزاد و کم نوشتن وزن سنگهای صادراتی برای کمتر پرداخت گمرگ و ...را شامل میشود .به چند مورد از آنها اشاره میکنیم.
مشت نمونهی خروار است.
معدنانگوران
"شرکت مهر اقتصاد ایرانیان ،توسعۀ معادن روی ایران ( از شرکتهای اقماری سپاه) که در مزایدهی خرید معدن سرب و روی انگوران
در استان زنجان در  11مرداد  1999شرکت کرد و این معدن را به مبلغ  192میلیون دالر خرید .پس از انجام معامله ،کارشناسان اعالم
کردند ارزش واقعی این معدن  1میلیارد دالر بوده است )19(.حجم این سوءاستفاده به حدی بود که امام جمعۀ زنجان در خطبههای جمعه

با عصبانیت گفت" :انگوران را مجانی واگذار میکردید بهتر بود!" حتا برخی نمایندگان خواستار بررسی واگذاری این معدن در مجلس
شدند.
دیوان محاسبات عالی پس از انجام تحقیقات افشا کرد که هر سه خریدار معدن انگوران ،یعنی شرکت تهیه و تولید روی ،شرکت پاسارگارد،
و شرکت توسعۀ معادن روی ایران ،در واقع عضو یک خانوادهاند .روزنامۀ اعتماد گزارش داد شرکت توسعۀ معادن روی ایران 111
درصد سهام شرکت تهیه و تولید روی و  71درصد از سهام شرکت پاسارگاد را در اختیار دارد 91 ،درصد بقیه سهام پاسارگاد نیز متعلق
به شرکت سرمایهگذاری مهر اقتصاد ایران است .تحقیقات دیوان عالی محاسبات همچنین فاش کرد که حتی فرمهای درخواست مزایده از
سوی سه شرکت مختلف با یک دست خط نوشته شده بودند)19( .
رسوایی ناشی از این افشاگری سبب شد که دیوان محاسبات فوراً مزایده معدن انگوران را باطل اعالم کرد.
معموال این واگذاریها باید در مزایده صورت گیرد .طبق تعریف مزایده زمانی شکل میگیرد که تقاضا برای کاال بیشتر از مقدار موجود
است و پیشنهاددهندگان برای به دست آوردن کاال با یکدیگر رقابت میکنند .مجسم کنید که سه شرکت وابسته به سپاه در یک مزایده شرکت
کنند هر کدام که ببرد فرقی نمیکند .حتا اگر مزایده هم واقعی باشد کدام شرکت یا سازمانی میتواند با یک نهاد نظامی قدرتمند رقابت کند؟
در مورد رانتهای اقتصادی و اطالعاتی هم مساله را از زبان یکی از اعضای هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن
میخوانیم" :یک سری بوروکراسی غیرضروری به وجود آمده و باعث شده بین معدندار و بهرهبردار واقعی و محدوده معدنی فاصله ایجاد
شده و این فاصله باعث بروز رانت و سوءاستفادههای متعدد شود".
وی ادامه داد" :کسانی وارد گود شدند که در کار معدن نبودند و دالل محسوب میشدند ،آنها این مجوزها را به شکل اوراق بهاداری
میدیدند که قابلیت فروش داشت و میتوانستند آن را به پول نزدیک کنند .در حالی که در سازمانهای صنایع و معادن ،این مجوزها ،یک
سری نامههای اداری ساده هستند که یک کارمند می تواند آن را صادر کرده و بعد از این امضا آن برگه مانند اوراق بهادار ارزش پیدا
میکند ...همین امر باعث شده که هر از چند گاهی در مورد بهرهبردار یا محدوده معدنی اجحافی صورت بگیرد یا حق و حقوق دولتی یا
خصوصی پایمال شود" .
تعیین شرایط به شکلی که فقط عدهای خاص برنده شوند یکی دیگر از شگردهای دستاندازی به اموال عمومی است.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آهن به روشهای معمول در سایر کشورها اشاره کرد و گفت :در تمام دنیا مرسوم است که
فردی ،محدودهای را درخواست میکند با مساحت مثال 91کیلومتر مربع و دولت نیز با قبول درخواست ،به او یک فرصت یک ساله میدهد
تا بهره بردار مطالعات الزم را برای اکتشاف و بهره برداری انجام دهد و اگر در این مدت به نتیجه نرسید بالفاصله محدوده را پس
میگیرد .ضمن اینکه بهرهبردار خصوصی به ازای هر کیلومتر مربع مبلغی باید به دولت بپردازد لذا بهره بردار سعی میکند قبل از
درخواست و اظهار محدوده ،مطالعاتش را انجام دهد و کیلومتر محدوده درخواستیاش را کم کند تا کمتر زیان کند و به سود بیشتری برسد.
اما در ایران این طور نیست.
اختالف بر سر تصاحب معادن به خصوص معادن سنگ آهن که طرفداران زیادی دارد( ،به دلیل صادرات و قیمت باالی جهانی) سبب
افشای جزییات برخی از این سوءاستفادههای مالی شده است.

واگذاری معدن چادرملو تحت عنوان فساد  411میلیاردی به رسانهها رسید .یکی از این موارد است .مزایده به گونهای انجام شده که پیشنهاد
 42و نیم دالر برای هر تن برنده شد در حالی که قیمت جهانی آن حدود  191دالر بود)14(.
در این مورد ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت" :به عنوان مثال مزایده یک میلیون تن را برگزار میکنند و شرط میگذارند که باید
پول آن ظرف مدت  11روز پرداخت شود .بنابر این تنها افرادی برنده این مزایده شده اند که با مسئوالن معدن رابطه دارند و البته هر بار
که این مزایده را برنده شده اند ،هرگز پول آن را پرداخت نکرده اند بلکه به عنوان مشتریان خوش حساب ،پول را به مرور زمان و پس از
فروش سنگ آهن پرداخته اند .وی با اعالم اینکه سنگ آهن در بازار جهانی بین  111تا  1۴1دالر باال و پایین میشود ،ادامه داد :این در
حالی است که این مشتریان خوش حساب سنگ آهن را به قیمت کمتر از  ۰1دالر قرارداد میبندند .عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به
اینکه به محض باال رفتن سنگ آهن ،برندگان مزایده تقاضا میکنند که سنگ آهن را بیشتر و به سرعت به آنان تحویل دهند ...وقتی سنگ
آهن به مرز  191دالر میرسد ،آقایان تقاضا می کنند که کل سنگ آهن را یک باره به آنان تحویل دهند که مالکان معدن نیز به بهانه
"مشتری خوش حساب" این کار را انجام میدهند و یک باره سود کالنی به جیب این دو مشتری ثابت معدن میرود ،اما به محض اینکه
قیمت سنگ آهن پایین بیاید ،همین مشتریان خوش حساب که احساس میکنند درصد سودشان پایین آمده ،ترک مزایده میکنند و دوباره
مزایده دیگری برگزار میشود و همین آقایان دوباره مزایده را با قیمت پایینتر و البته سودی به مراتب بیشتر از گذشته برنده میشوند".
وی با اشاره به اینکه درصد خلوص در سنگآهن باید بین  ۰1تا  ۰1باشد ،افزود :اگر درصد خلوص پایینتر از اینها باشد ،نه تنها کشورها
برای خرید آن رغبتی ندارند بلکه صادارت آن نیز مشکل دارد .اما مشاهده میشود که آقایان سنگآهن با خلوص  ۰1درصد را به جای
سنگآهن با خلوص  ۰1درصد میفروشند که معلوم نیست این اتفاق چرا و چگونه میافتد!
وی به سوءاستفادهی دیگری در امر فروش و صادرات مواد معدنی اشاره میکند که ":این افراد به جای اینکه دالرهای ناشی از فروش
سنگ آهن را به بانک مرکزی منتقل کنند و از آن طریق وارد نظام بانکی سالم بانکی شود ،با ترفندی سوال برانگیز ،دالرها را وارد بازار
آزاد کرده و به قیمت باال میفروشند که از این طریق بازار ارز را نیز به چالش میکشند)10( ".
اما مدیرعامل اسمیران که یکی از دو برنده مزایده معدن چادرملو بود و مورد اتهام یکی از نمایندگان مجلس قرار گرفت پرونده سازی علیه
معدن چادرملو را یک توطئه دانست که از سوی یکی از بدهکاران بزرگ این شرکت صورت گرفته است .وی مدعی شد :این شخص از
شرکت اسمیران و چندین سازمان و نهاد و مردم عادی  ۴11میلیارد تومان کالهبرداری کرده و برای ما پیغام فرستاده که از پیگیری حقوقی
این پرونده دست بردارید تا ما هم این پرونده را بایگانی کنیم .وی با اشاره به اینکه اسناد و مدارک جلسه وکیل این فرد کالهبردار و نماینده
میانه و دو خبرنگار از یک خبرگزاری در یک هتل ضبط شده است ادامه داد :ما تنها مشتری معدن چادرملو نیستیم و در خیلی از معادن و
حتی بورس برنده مزایدهها میشویم و عملکرد ما در این دو بخش با ارائه اسناد و مدارک شفاف است .همچنین مدیرعامل معدن چادرملو در
خرداد امسال در گفت وگویی به این ادعاها در خصوص برخی مسائل مطرح شده در مورد مزایده فروش سنگ آهن صادراتی این شرکت
در سال گذشته اظهار کرد :مزایده سال گذشته برای فروش یک میلیون تن سنگ آهن دانه بندی شده ،برگزار شد که آگهی آن در روزنامه و
همچنین سایت شرکت منتشر شد .وی با بیان اینکه حدود  19شرکت برای خرید اسناد مزایده اقدام کردند ،افزود :در نهایت  ۴یا  ۰شرکت،
پیشنهاد قیمتی خود را ارائه کردند که شرکت اسمیران برای خرید سنگ آهن دانه درشت و شرکت شهداب یزد برای خرید سنگ آهن
ریزدانه برنده شدند .وی با بیان اینکه شرکتهای حاضر در مزایده ،شرکتهای داخلی بودند ،گفت :یکی از شرکتها نیز با شریک خارجی
خود در این مزایده حضور داشت".
توخود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...

و امامعدنی که به خانم «س.الف» واگذار شد :یکی از آخرین افشاگریها در این مورد است:
وزیر صنعت ،معدن و تجارت دربارهی "واگذاری معدن  11میلیاردی به نام همسر مدیر دولتی" به معاون اول رئیسجمهور نامهای نوشت
در این نامه آمده است :درخواست صدور پروانه اكتشاف این معدن در مورخ هشتم آبانماه  1991به نام خانم «س.الف» در سازمان صنایع
و معادن وقت استان خراسان ثبت میشود كه حسب اطالعات موجود نامبرده همسر یكی از كاركنان قراردادی طرح سنگان به نام آقای «ع
.م» است ... .در تاریخ  99/7/14پروانه اكتشاف سنگ ساختمانی به نام ایشان صادر میگردد و در مورخ  99/2/14متقاضی درخواست
اكتشاف ماده دوم (سنگآهن) را مینماید كه در تاریخ  99/2/99مورد موافقت سازمان صنایع و معادن وقت خراسان قرار میگیرد.
همچنین در تاریخ  90/2/91گواهی كشف محدوده یاد شده با ذخیره  701هزار تن به نام خانم س الف صادر میشود.
نهایتا موضوع در جلسه مورخ پنجم خردادماه  29شورایعالی معادن مطرح شده و مقرر میشود تا تعیین تکلیف نهایی موضوع از طریق
مراجع قضائی توسط ایمیدرو ،ادامه روند بهره برداری معدن یاد شده با رعایت مقررات ذیربط به حالت عادی درآمده و دارنده پروانه
بهرهبرداری به فعالیت خود ادامه دهد و رأی شورا طی نامهای در مورخ چهارم مردادماه  29به استان ابالغ شد .همزمان ایمیدرو مکلف
شد که برای احقاق حق و حقوق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کند.
الزمبهذکراستکهدر قانون معادن تاکید شده که کارکنان رسمی و وابستگان آنها نمیتوانند در فعالیتهای معدنی شرکت کنند .یکی از
اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نماینده تایباد افشا کرد که برخی معادن دولتی بهنام مدیران و خانوادههایشان ثبت شده است که
این تخلفات در دولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد.
البته این مساله هم موقعی افشا شد که بین صاحبان آن اختالفی پیش آمده است .دستور تعطیلی معدن صادر شد .اما قوهی قضاییه اعالم کرد
که این کار غیرقانونی است و وجاهت قانونی ندارد و سپس دستور آغاز به کار آن صادر شد .قوهی قضاییه فقط به اختالف صاحبان آن
وارد شد و اصل قضیه را که اصوال واگذاری این معدن غیرقانونی بوده ،کامال نادیده گرفته است .البته شکایت صاحبان معدن علیه وزارت
صنایع حتما از سوی قوهی قضاییه پیگیری خواهد شد .باالخره از بخش خصوصی باید حمایت کرد؟!
هایخصوصیاینسرمایه گذاران
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واریزشدهاست.ایننمایندهمجلسعنوانکرد":در مدتی که معدن تعطیل بود افراد زیادی را واسطه کردند که ما حاضریم نصف این
معدن را به روستائیان واگذار کنیم تا این معدن فعالیت خود ادامه دهد که ما این پیشنهادات را نپذیرفتیم و گفتیم که این معدن یا قانونی است
یا غیرقانونی که باید بررسی شود)12(".
ظاهرا این مساله عمومیت دارد .رییس انجمن زمینشناسی اقتصادی در همایش زمینشناسی ایران گفت" :با توجه به اینکه بر اساس قانون
هر شهروند ایرانی میتواند معدن ثبت کند ،در شرایط فعلی  91درصد معادن کشور به نام بانوان خانهدار ثبت شده که اصال خودشان هم از
این مساله خبر ندارند)17(" .
تخلف دیگری به مبلغ 91میلیارد تومان در سه معدن سنگ آهن استان همدان در شهرستانهای اسدآباد و مالیر افشا شد و رئیس سازمان
صنعت و معدن از تشکیل  9پرونده در زمینهی اضافه برداشت از معادن سنگ آهن این استان خبر داد)19(.

این اضافه برداشتها به نابودی معادن منجر خواهد شد .در کنار این برداشت بی رویه و صادرات سنگ آهن ،و انتقادهای مطرح شده،
موضوعات دیگری مانند تالش برخی صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای کم نشان دادن آمار وزنی و ارزش سنگ آهن صادراتی نیز وجود
دارد که سعی میکنند با استناد به کاهش نرخ سنگ آهن در بازار جهانی ،عوارض و حقوق گمرکی کمتری را بپردازند .
از سوی دیگر ،به گفته یک نماینده مجلس ،عده ای به جای واریز دالرهای حاصل از صادرات معدنی به حساب بانک مرکزی ،دالرها را با
ترفندهای خاصی وارد بازار ارز کرده و به نرخهای باال فروخته اند و در نتیجه رانت قابل توجهی را ایجاد کرده اند)12( .
در بهمن  29در کمیسیون اصل  21مجلس بخشی از این ویژهخواریها در معادن استان مرکزی مطرح شد .وی با بیان اینکه اضافه
برداشتها از معادن استان مرکزی  ،صدور برگه خروج سنگ از معدن به صورت فلهای و در ارقام فراوان توسط اداره کل سبب شده که
هیچ حساب و کتابی در بخش استخراج معادن نداشته باشیم ،و یک فساد چند میلیاردی در این بخش در حال انجام است ،متاسفانه برخی از
صاحب منسبان کشوری هم از رانت قدرت استفاده کرده و به این مسئله آلوده شده اند )91(...و ()91
البته از سوی "معدنیها" پاسخ و توجیحی در این باره صورت گرفته است .درست مانند توجیهاتی که در مورد فروش نفت و ماجرای بابک
زنجانی قبل از دستگیری و  ...صورت میگرفت.
عضو هیا ت مدیره انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه نکته مهم آن است که قیمت فروش سنگ آهن در بسیاری از مزایدههای برگزار شده
نزدیک به قیمتهای جهانی این محصول ( 42و نیم دالر خیلی نزدیک  191دالر است؟!) بوده است ،افزود :همین موضوع اعتراض
برخی شرکت های صادرکننده سنگ آهن را نیز به دنبال داشت که به دلیل نزدیک بودن قیمت فروش سنگ آهن معادن بزرگ به قیمتهای
جهانی ،عمال حاشیه سود صادرکنندگان به شدت کاهش یافته است .
او افزود :همچنین موضوعاتی نیز در رابطه با چگونگی انتقال پول سنگ آهن صادراتی به داخل کشور مطرح شده که باید بگویم واقعیت
این است که در مقطع مورد اشاره به دلیل تحریمهای خارجی و محدودیتهای نقل و انتقال ارز ،امکان جابجایی این وجوه از طریق سیستم
بانکی وجود نداشت و شرکت های بزرگ سنگ آهنی ارز صادراتی خود را به صورت پایاپای به فروشنده خارجی تحویل میدهند تا صرف
خرید تجهیزات خارجی شود )99(.
جالب است در حالی که سودی کالن از معدن و حاشیههای آن حاصل میشود که این چنین بر سر آن کشمکش و دعوا صورت میگیرد ،اما
کارفرمایان و صاحبان معدن باز هم گلهی بسیار دارند از این که سود کافی نمیبرند!؟
یکی از فعاالن بخش معدن میگوید" :در شرایط کنونی سرمایهگذاری در معدن در کشور یعنی شما چند میلیارد پول خود را به صورت
تراول از باالی یک کوه به زمین بریزید و بعد تالش کنید تا دانه ،دانه تراولها را با سختی از سطح کوه جمع کنید"؟! ()99
این سرمایهگذاران مشکالتی مانند تحریمها  ،افزایش چندین برابری هزینههای استخراج و افزایش هزینههای آب ،برق و گاز و حمل و نقل
و دستمزد نیروی کار و ...را دلیل این مساله میدانند .و آن چنان این مشکالت را بیان میکنند که دل هر انسانی به درد میآید و دلش به حال
این سرمایهگذاران "بدبخت" و "بیچاره" میسوزد!! البته نباید از نظر دور داشت که سرمایهگذاران کوچکتر و غیر خاص باید از این
چرخه کنار روند تا جا برای بزرگترها باز شود.

اما نباید نگران بود .سازمان خصوصیسازی به فکر آنان هم هست .از طرف رییس ایمیدرو اعالم شد ":با امضای تفاهمنامه سه جانبهای
که اخیرا بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ،صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و بانک ملت
امضا شد ،برطرف کردن نیازهای سرمایهگذاران ،که برمبنای آن معادل دوهزارمیلیاردسلار تسهیالت برای خرید ماشین آالت معدنی در
اختیار معدنکاران قرار میگیرد .از سوی دیگر ایمیدرو یارانهای بین دو تا 11درصد نیز بسته به نوع معادن و راهبردی بودن آن برای
معدنکاران در نظر گرفته است)4( .
تعیین بهره مالکانه در بودجهی دولت هر ساله هر ساله با مخالفت سرمایهگذاران خصوصی بخش معدن روبرو بوده است .بهره مالکانه
مبلغی است که به منظور بهرهبرداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی (برای نمونه حق استخراج از معدن) یا برای بهره گرفتن از
امتیاز حقوق مالکیت معنوی و حق تکثیر(کپی رایت)  ،حق امتیاز ،نشانه تجاری و یا دانش فنی و تکنولوژی به دولت یا مالک پرداخت
میشود.
قبل از انقالب بهره مالکانه  ۰/19درصد بود که از طریق شرکت ملى نفت ایران به دولت پرداخت مىشد .در آن زمان شرکت نفت در
حدود  ۴11هزار بشکه در روز دارنده نفت بوده است .نفت ایران در اختیار کنسرسیوم بوده و آنها مکلف به پرداخت بهره مالکانه ،مالیات،
مالیات مخصوص (پس از افزایش قیمت با دستور شخص شاه بودند .همه این پولها وقتى وارد شرکت ملى نفت ایران مىشده ،شرکت
1درصد برداشت مىکرده و بقیه به خزانه دولت واریز مىشده است)90(.
در تمام این سالها افزایش بهره مالکانه اعتراض گسترده فعاالن بازار سرمایه را به دنبال داشت.
در سال  97که افزایش بهرهی مالکانه معادن در مجلس مطرح شد ،و تحت این عنوان که معادن به عنوان انفال در اختیار حكومت اسالمی
است .مبلغ این افزایش حدود 011میلیارد تومان برآورد شده بود .وزیر صنایع و معادن اعالم کرد که تعیین میزان بهره مالكانه معادن از
اختیارات وزارت صنایع است و ما در سال  97هیچگونه افزایش نرخی برای بهره مالكانه معادن نخواهیم داشت .وی اضافه كرد :با فرض
پذیرش این مساله آیا باید حقوق بخش معدن به یكباره از  41به 011میلیارد تومان افزایش یابد؟()92
در سال  21نیز معاون معدنی وزیر صنایع در پی ایجاد زمزمههای رشد احتمالی  01تا  111درصدی نرخ بهره مالكانه و حقوق دولتی
معادن سنگ آهن ایران در سال جاری ،اعالم کرد بهره مالکانه در الیحه بودجه سال  21همان رقم بهره مالكانه سال گذشته خواهد بود.
(روزنامه دنیای اقتصاد)
در سال  29نیز بسیاری از فعاالن سنگآهنی تصمیم مجلس برای دریافت بهره مالكانه  91درصدی از معادن سنگآهن را تصمیمی
شتابزده عنوان كرده و خواستار تجدید نظر در این مصوبه شدهاند)97( .
گذارانخارجیازخصوصیسازیمعادنایران


سهمسرمایه
سرمایهگذاران خارجی نیز از این خوان نعمت بیبهره نماندهاند .آنان ایران را بهشت مواد معدنی میشناسند .معاون امور معادن و صنایع
معدنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران گفت :اگر بخواهیم ارزش افزوده هر قسمت زنجیره را صرفا با موضوع قیمت مقایسه
کنیم ،میبینیم ارزش افزودهای  901درصدی ایجاد میشود و وقتی کلوخه به سنگ آهن دانهبندی شده تبدیل میشود نیز  191درصد ارزش
افزوده پیدا میکند و این روند ادامه پیدا میکند تا اینکه جمع این ارزش افزودهها به  711درصد ارزش افزوده میرسد .عضو کمیسیون
صنایع مجلس شورای اسالمی نیز گفت :به ازای هر یک دالر سرمایهگذاری در بخش معدن ،میتوان  9.9دالر وارد اقتصاد کشور کرد.
()99

این در باغ سبز نشان دادن به خارجیها سبب شده که طبق نظر نشریات و رسانهها "صف اروپاییها برای سرمایهگذاری در معادن ایران"
تشکیل شود و از کشورهایی مانند اتریش و آلمان ،فرانسه و گرجستان ،روسیه ،چین ،استرالیا ،انگلستان و ...نام برده میشود .در خبر
دیگر دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تحریمها موجب ایجاد موانعی در برقراری روابط با سایر کشورها شده است ،گفت :با
ایجاد رابطه با روسیه قصد داریم از امکانات این کشور در جهت سرمایهگذاری استفاده کنیم و از سرمایهگذاری 71میلیارد دالری با روسیه
در امر معدن خبر داد)92( .
بهبود مناسبات تجاری پس از توافق ژنو موجب شده تا بسیاری از شرکتهای اروپایی که تا پیش از این از سرمایهگذاری مستقیم در معادن
و صنایع معدنی کشورمان پرهیز داشتند اکنون معطل ابالغ رسمی لغو تحریمها نمانده و فعالیت خود در کشورمان را آغاز کنند .در پی آن
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از تمایل چندین شرکت خارجی برای سرمایهگذاری در بخش
استخراج ،اکتشاف و ...خبر داد)91( .
در مقاالتی که سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن را تبلیغ و ترویج میکند ایجاد امنیت برای این سرمایهگذاران ضروی دانسته میشود.
و برای تامین این امنیت مثال در بخش طال باید هزینه ،مخارج ،ریسك و سود معدنكاری طال را برای هر ذخیره تخمین زد.
در این نوع مقاالت معیارهای ارزیابی فضاهای مناسب برای جلب سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن به طور خالصه به شرح زیر آمده
است تا دست شرکتهای خارجی را برای تارج اموال مردم باز گذارد:
وفور ذخایر معدنی  /وجود اطالعات جامعه زمین شناسی و اكتشافی  /ثبات رژیم سیاسی و قوانین و مقررات معدنی  /امنیت داخلی /آرامش
در مناطق مرزی و نبود همسایگان متخاصم  /وجود بیمه برای سرمایهگذاری خارجی  /وجود بازارهای داخلی  /زیر ساخت حمل و نقل /
سیاستهای صادرات  /قابل اجرا بودن قانون معادن و آئیننامههای اجرایی /ثبات مقررات اكتشافی و معدنكاری حق واگذاری و انتقال/
امكان دستیابی به توافق مكمل یا جایگزین قانون معادن /حل اختالف و داوری /مقررات و آئین نامههای اجرایی روشن و كارآمد  /روش
مالیاتبندی و میزان مالیاتها /معافیت مالیاتی برای دوره خاص /جلو انداختن پرداخت هزینه استهالك /وجود اعتبار برای سرمایهگذاری
مجدد/اعتبارهای صادراتی و وارداتی /ثبات نظام مالی  /مقررات واقع بینانه درباره ارز و حسابهای خارجی /امكان خارج ساختن مواد از
كشور/امكان تامین مالی از خارج /حق داشتن اكثریت سهام /حق كنترل مدیریت  /زیر ساختهای آب و برق /آب و هوای مساعد /برخورد
دوستانه و روحیه همكاری مقامات حكومتی
البته سیاستگذران معتقدند که هنوز هم "متأسفانه در ایران فضای مناسب برای جلب سرمایههای خارجی در معدن شفاف نیست و معیارهای
در نظر گرفته شده در این خصوص برای سرمایهگذاران خارجی بسیار مبهم است .فضای قانونی شفاف مكمل ابزارهای الزم برای جلب
سرمایهگذاری خارجی در ایران است .به عنوان مثال در خصوص جلب حمایت از سرمایهگذاری خارجی جهت توسعه معدنكاری طال در
ایران توجه به موارد زیر را حائز اهمیت میدانند:
طوالنی كردن دوره معافیتهای مالیمعافیت سرمایهگذاران از پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی برای ماشینآالت معدنی و تولیدیحق انتقال سود ساالنه به صورت ارز-حق بازگرداندن اصل و منافع سرمایه بصورت ارز

تضمین جبران خسارت در صورت مصادره و ملی شدنبرخورداری از رفتار و حقوق یكسان با بنگاههای داخلی ()91سوال اینجاست که چرا باید برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی چنین امتیازاتی قائل شد در حالی که کارگران و زحمتکشانی که عامل
اصلی استخراج و تولید در این بخش هستند در بدترین شرایط زندگی و کار میکنند و با بیشترین خطرات درگیر هستند؟ در مقاالت بعدی به
این مساله خواهیم پرداخت که این خوان نعمت به چه قیمتی برای کارگران ،برای این سرمایه داران باز شده است!
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ایمیدرو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  ،به موجب ماده  2قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكیل وزارت صنایع و معادن
(مصوب سال  " ،)1972به منظور بررسی ،تهیه و اجرای طرحهای احداث  ،توسعه  ،تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی ،استخراج و فراوری مواد
معدنی و اجرای طرحهای اكتشافی" ،تشكیل شده است .مهدی کرباسیان ،مدیرعامل ایمیدرو که بخشی از سوابق مدیریتی ایشان به شرح زیر است :معاون
وزیر نفت در امور بازرگانی  /عضو هیات مدیره و مدیر بازرگانی شركت ملی نفت ایران  /رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماع /معاون
وزیر و رئیس كل گمرك جمهوری اسالمی ایران  /معاون كل وزارت امور اقتصاد و دارایی  /عضو هیات رئیسه صندوق اوپک (وین ـ اطریش)  /عضو
هیات رئیسه بانك توسعه اسالمی(جده)  /عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادر /رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شركت منطقه ویژه اقتصادی انرژی
پارس(عسلویه) /رئیس هیات رئیسه صندوق بازنشستگی كاركنان صنعت نفت  /عضو هیأت مدیره بانك پارسیان /رئیس شورای عالی جامعه حسابداران
رسمی كشور ( دوره سوم )  /مدیرعامل شركت سرمایه گذاری خوارزمی ( سهامی عام)
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