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 ايران در اقتصادي فعاالن مالكيت حقوق نقض مستند هايروايت

 صنعت نگارانبهينه شركت . موردكاوي2

 

 

 
 

 

 

 چكيده

 تأثير بسيار توليدی، واحدهای موفق رشد و تولد در وکار،کسب مناسب و مساعد گذاریسرمايه فضای

 نقض .شودمی محسوب مالكيت حقوق تضمين مناسب، وکارکسب محيط اصلی هایمؤلفه از يكی .دارد

 به برد.می بين از را توليد و نوآوری گذاری،سرمايه برای انگيزه که است موانعی جملهاز تيمالك حقوق

 مباحث در یمهم گاهيجا واجد آن، تضمين راهكارهای و کيفيت و مالكيت حقوق مسئله ل،يدل نيهم

  است. وکارکسب محيط و کارآفرينی به مربوط

 فعاالن مالكيت حقوق نقض مستند هایروايت» مجموعه از موردکاوی دومين رو، پيش گزارش

 و «مزرعه مس» شرکت دو انيم توافقنامه لغو داليل یبررس یپ در و بوده «ايران در اقتصادی

  .است مس معادن از باطله ديخر موضوع با «صنعت نگاراننهيبه»

 شرکت با (خصوصی کامالً خاص )سهامی صنعت نگارانبهينه شرکت قرارداد نتايج گزارش، اين

 ماهآذر در ،آن طبق که دهدمی قرار بررسی مورد را (ايران مس صنايع ملی شرکت به )متعلق مس مزرعه

 منعقد آهن عيار دارای مشخص آناليز با زنجان در مس معدن باطله تن هزار 150 خريد قرارداد 1392

 تجهيزاتی و كاخور اين با شرکت اين و شود حمل نگارانبهينه شرکت به ماه 9 طی بود قرار و بود شده

 کند. توليد آهن کنسانتره بود، کرده نصب که

 طرف از جانبهکي طوربه توافق فسخ و قيتعل به ،یقانون و یطيمحستيز مالحظات اين وجود با

 حقوق نقض كرديرو با مذکور قرارداد فسخ یموردپژوه و یبررس یپ در پژوهشگر، شد. منجر فروشنده

 اکنون  ،آمده گزارش پايانی پيوست در که ایدادنامه طبق فسخ اين البته .است اقتصادی فعاالن مالكيت

 .است ديده توافق و رضايت در را کار نهايی چاره متضرر، کارآفرين واقع،در و است شده تبديل اقاله به

 حقوق نقض در متعددی یهامقام و هادستگاه دهدیم نشان صنعت نگاراننهيبه یمورد مطالعه

 به نسبت یتفاوتیب و تعهدات یاجرا عدم که است یحال در نيا و اندبوده ليدخ شرکت نيا تيمالك

 قضيه در کارآفرين الكيتم حقوق نقض انگرينما وضوحبه رو، شيپ بررسی در نيکارآفر شده عيضا حقوق

 به رانيا مس یمل شرکت یتعهدیب موجود، مستندات و مطالعه مورد سوژه یبررس با .است مطالعه مورد

 نقض از بارز مصداقی عنوانبه ريگميتصم مقام در مرتبط ینهادها گريد یتفاوتیب و شده داده یهاوعده

 اهمال و قانون خالف عمل گونههر ايران، مس صنايع ملی شرکت بتهال .شودیم معرفی تيمالك حقوق
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 اقدام است ذکر شايان همچنين کند.می رد است، آمده پيوست كمدار و گزارش در که شرحی به را

 عدم ده،يمزا یبرا شده فيتعر ضوابط از ريغ یروند و روابط از استفاده با ديخر ازيامت کسب در نيکارآفر

 ثبات عدم ،یاقتصاد تيفعال سکير و خطر رمنصفانهيغ عيتوز و یاقتصاد مشارکت یهاچارچوب به التزام

 حقوق نقض روند نيز و... یاسيس قيسال و روابط بریمبتن رانيمد انتخاب و یدولت یهاشرکت تيريمد در

 .است کرده تشديد مورد اين در را مالكيت

 

 مقدمه

 البته و پندارندیم شانیاقتصاد تيفعال در مؤلفه نيترمهم را کاروکسب طيمح وکار،کسب صاحبان

 که است وکارکسب مساعد طيشرا در تنها دهدیم نشان زين یجهان مطالعات نان،يکارآفر تجربه با همسو

 توانیم رانيا در وکارکسب محيط به گذرا ینگاه با کند. عمل نهيبه و اکار صورتبه تواندیم بنگاه کي

 یپ وکارکسب محيط بهبود جهت در الزم اراده نبود و یخصوص بخش تيفعال و حضور بازدارنده موانع به

 امنيت کل شاخص اسالمی، شورای مجلس هایپژوهش مرکز گزارش اساسبر نمونه، برای .برد

 در .است شده یابيارز (حالت نيبدتر 10) 10 از 98/5 عدد 1396 زمستان برای رانيا در گذاریسرمايه

 و «کالن اقتصاد ثبات» نماگرهای ،1396 زمستان در اقتصادی امنيت شاخص هفتگانه نماگرهای ميان

 گزارش آخرين در ايران رتبه همچنين 1.اندشده ارزيابی بقيه از بدتر «مالكيت حقوق تضمين و تعريف»

 اينها، برعالوه است. کشور 125 ميان در 99 رتبه (،2018 )سال «مالكيت حقوق المللیبين شاخص»

 کشور 190 ميان از 124 )رتبه جهانی بانک «وکارکسب انجام سهولت» شاخص در ايران نامناسب جايگاه

  است. ايران در وکارکسب محيط نامطلوب وضعيت نشانگر (،2018 گزارش در

 به وکار،کسب فرايند در که اندیمدع ،یررسميغ و یرسم یهاگزارش با همسو یرانيا نانيکارآفر

 و متوقف هابنگاه یتوليد خطوط و ضايع شانگذاریسرمايه آن، تبعبه و شودیم تعدی آنها حقوق

 توانمی يیآزمایراست یترازو در یاقتصاد فعاالن یهاگفته تأييد صورت در .شوندیم بيكار زين کارگران

 تضييع آنها بنيادين حقوق و شده نقض قانون حاکميت کارآفرينان، از یبرخ درخصوص که گرفت نتيجه

 .است ايران در مالكيت حقوق تضمين یهااهرم فيضع عملكرد انگريب وضعيت اين .شودمی

 در که است یاقتصاد و سودآور حوزه هر در تيفعال یبرا اثرگذار یامؤلفه همواره مالكيت حق

 و تضمين کيفيت یبررس با .رديگیم قرار نيکارآفر یرو شيپ یمتعدد یهاچالش آن، نقض صورت

 تيمالك حق یبررس .آورد دستبه وکارکسب طيمح از یترروشن تيوضع توانیم ت،يمالك حق اِعمال

 باشد، موجود تيوضع یسازشفاف موجب تواندیم نكهيا برعالوه آن، نقض موارد يیشناسا و رانيا در

                                                 
 هايحوزه و هااستان تفكيك به 1396 زمستان در گذاريسرمايه امنيت پايش»تهراني،  سياح و ايمان اميرسيد ك.:. ر.1

 .1397 ماهشهريور، 16061: مسلسل هاي مجلس شوراي اسالمي )دفتر مطالعات اقتصادي(، شماره، مركز پژوهش«كاري
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 .است ینانياطم قابل ابزار رانتخواران، و نانيکارآفر انيم کيتفك منظوربه

 قراردادهای اجرای به تعهد عدم» همچون یمتعدد موارد در توانیم را «مالكيت حقوق به تعدی»

 توافق مورد نمونه مطابق کاال ارسال مقرر، موعد در اجاره مورد تخليه چک، وجه پرداخت نظير وکارکسب

 غيرقانونی تصرف يا اجازهبی استفاده سرقت، کالهبرداری،» ،«فروش از پس خدمات تعهدات اجرای و

 مسئوالن تعهدیبی» ،«شهروندان حقوق پرداخت عمدی کردن معطل و رشوه مطالبه» ،«ديگران دارايی

 و «هاسخنرانی ها،مصوبه مقررات، قوانين، در شده داده هایوعده اجرای به کشور در اقتصادی ـ سياسی

 پول ارزش يا اجرايی هایرويه و مقررات و قوانين تغييرات بودن بينیپيش غيرقابل و اقتصادی ثباتیبی»

 .کرد جستجو «ملی

 در قضايی و انتظامی هایدستگاه ناتوانی» یمعنا در توانیم را «مالكيت حقوق ضعف» نيهمچن

 حقوق به متجاوزان مؤثر و سريع تنبيه در ناتوانی» و «ارزان قيمتی و سريع مدتی در شاکی حق احقاق

 فرايند و شود صرفهبهمقرون ديگران مالكيت حقوق به تجاوز که طوریبه کرد؛ ريتعب «ديگران مالكيت

  .باشد پرهزينه و پيچيده طوالنی، تجاوز، مورد حقوق پيگيری و دادرسی

 آنان وکارکسب طيمح یبررس با جز نان،يکارآفر تيمالك حقوق نقض آثار و ابعاد يات،ئجز البته

 دشوار موانع طريق، اين از یاقتصاد فعاالن تيمالك حقوق شناخت و درك با درواقع .نيست پذيرامكان

 ورود یبرا طيشرا یدشوار و رانيا در دولت یجد یهادخالت به توجه با .شودمی شناسايی وکارکسب

 شيپ از شيب ،یمورد مطالعات بر تأکيد با تيمالك حقوق نقض موارد یبررس اقتصاد، به یخصوص بخش

 .رسدمی نظربه ضروری

 فرض 1.کندمی قرار بررسی ايران در را مالكيت حقوق نقض موارد از ديگری مورد رو، پيش گزارش

 موقعيت ليدلبه گريد طرف به نسبت قرارداد طرف کي تعهدات یاجرا عدم» گزارش، نيا در یاصل

 و تعهدات یاجرا عدم است. «هادولت رييتغ از پس یتيريمد ديجد كرديرو رييتغ و نيطرف متفاوت

 حقوق نقض موارد از حاضر، یمورد مطالعه در یرسم قرارداد یهاتوافق و هاوعده به نسبت یتفاوتیب

  است. رو پيش موردکاوی در تيمالك

 یفضا که است یموارد از یكي یاقتصاد کوچک بنگاه کي گاهيجا در «صنعت نگاراننهيبه» شرکت

                                                 
هايي با مشخصات زير مورد بررسي هاي مجلس، موارد ديگري از نقض حقوق مالكيت را در گزارشتر، مركز پژوهش. پيش1

 قرار داده است:
 خريدپيش قرارداد موردي مطالعه ايران؛ در مالكيت حقوق هايضمانت افزايش راهكارهاي» عبدالهيان، اميد و عظيمي ميكائيل ـ 
 .1393 ماهآبان ،13960 مسلسل شماره ،(اقتصادي مطالعات دفتر) اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مركز ،«خودرو
 پروفيل و لوله كارخانه موردي بررسي) متوسط و كوچك هايبنگاه مالي تأمين يندافر شناسيآسيب» محسن يعقوبي،ـ  
 .1393 ماهاسفند ،14196 مسلسل شماره ،(اقتصادي مطالعات دفتر) اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مركز ،(زاگرس
 صنايع گروه تجربه موردي مطالعه) ايران در توليدي هايبنگاه مالي تأمين هايچالش» مهدوي، خديجه و عزيرنژاد صمد ـ 
 .1393 ماهاسفند ،14206 مسلسل شماره ،(اقتصادي مطالعات دفتر) اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش مركز ،«(پسندگيتي
 بررسي: سازيخصوصي يندافر شناسيآسيب» زاده،عبدهللا حسن و مركزمالميري احمد معمار،احسان آقاجاني ـ 

 .1393 ماهمرداد ،13802 مسلسل شماره اسالمي، شوراي مجلس هايپژوهش مركز ،«بافق فوالد طرح واگذاري
 بهاره صدف شركت موردكاوي. 1 ايران در اقتصادي فعاالن مالكيت حقوق نقض مستند هايروايت» سردار خالدي، ـ 
 در دست انتشار. ،(اقتصادي مطالعات دفتر) اسالمي شوراي مجلس هايپژوهش ، مركز«شرق
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 یمناسب یهاداده تواندیم حال( در چه و گذشته در )چه اشیعملكرد روند آن، از متأثر و کاروکسب

 گزارش .دهد قرار دسترس در آن، ابعاد و اقتصادی فعاالن مالكيت حقوق نقض سقموصحت درخصوص

 مجموعه یقيحق تيشخص محور با را مجموعه یعملكرد روند و وکارکسب طيمح رو، پيش یپژوهش

 حاتيتوض انيب و مجموعه یکل یمعرف از پس و کندیم تيروا مفرد، شخص سوم زبان از (رعاملي)مد

  آيد.برمی مستند طوربه پژوهش یهاپرسش به پاسخ مقام در مبسوط،

 جوابيه و مدارك فتدريا برای شدن، نهايی از پيش حاضر گزارش از اینسخه است ذکر شايان

 مس صنايع ملی شرکت پاسخ گرچه .شد ارسال تجارت و معدن صنعت، وزارت به شده، مطرح ادعاهای

 وجود آن به ارجاع امكان مذکور، نامه بودن محرمانه دليلبه متأسفانه اما شد، واصل هاپژوهش مرکز به

 نيز آنها تصوير و شده داده ارجاع بودن، غيرمحرمانه دليلبه آن، پيوست مدارك از برخی به البته .ندارد

 .است آمده پيوست مدارك در

 

 شركت يمعرف .1

 .شد سيتأس یشرق جانيآذربا استان در اهر شهرستان در 1382 سال در «صنعت نگاراننهيبه» شرکت

 کينزد (1396 ماه)مهر حاضر حال در .کرد آغاز را خود تيفعال آهن کنسانتره ديتول نهيزم در شرکت نيا

 در است خاص یسهام نوع از که شرکت و شده ليتعط کامالً شرکت تيفعال که است نيم و سال سه به

 یورافر و گاز و نفت از ريغ به معادن استخراج و اکتشاف کرد: اعالم شرکت راتييتغ یآگه در 1393 سال

 تيفعال پروانه صدور و اخذ منزلهبه مذکور تيفعال موضوع )ثبت الزم یمجوزها اخذ از پس ـ یمعدن مواد

  شد. اصالح و الحاق شرکت موضوع به (ستين

 

  شركت تيفعال آغاز .1-1

 یداريخر باطله ارزش یمبنا)بر تومان ارديليم 1.350 هيسرما با «صنعت نگاراننهيبه» یديتول واحد

 6 متراژ به یمساحت در (یبانيپشت بخش در نفر سه و یديتول بخش در نفر هشت) کارمند 11 و (شده

 550 ،«یداخل آالتنيماش ارزش» کرد. کار به شروع مترمربع 1100 یربنايز سطح و مترمربع هزار

 ،«یمصرف آب» ؛ولتلويک 250 ،«برق توان» ؛وروي صفر ،«یخارج آالتنيماش ارزش» ؛تومان ونيليم

 صفر ،«وگاز نفت» ؛مترمكعب 5400 ،«یعيطب گاز» انهيسال یمصرف سوخت و سال در مترمكعب 500

 حضور با که بود یحال در نيا .است یديتول واحد نيا مشخصات گريد از تريل صفر ،«کوره نفت» و تريل

 معدن یهاباطله از آهن کنسانتره یجداساز پروژه در شرکت پرسنل تعداد ،یمعدن تيفعال در شرکت

  .يافت ارتقا نفر 42 به اهر مزرعه مس
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  فروش زانيم و ديتول تيظرف .1-2

 .است شده درج تن هزار 90 ساليانه «صنعت نگاراننهيبه» شرکت آهن کنسانتره محصول ديتول تيظرف

 حال در قبولی قابل نحو به (1382 سال) ابتدا از مجموعه شرکت، یحسابرس و یمال یهاصورت یمبنابر

 شرکت نيا با» گلپرور، اذعان به رعامليمد مقام در یبرهان نينسر گلپرور، همسر درواقع .بود فعاليت

 انهي)سال اتيمال حاصل، درآمد از هم سال هر و فروختیم یمارستانيب خرد ليوسا و پانسمان زاتيتجه

 کي یاعضا که شرکت رهيمد هيئت و رانيمد .«کردیم پرداخت عوارض و (تومان ونيليم کي کينزد

 شرکت تيفعال موضوع اهر، در هاباطله از آهن کنسانتره یجداساز قرارداد انعقاد از قبل هستند، خانواده

 از بعد هاینيبشيپ طبق استان، معدن و صنعت سازمان از مجوز اخذ زمان .کردند اضافه معدن به را

 صادر مزرعه مس معدن با قرارداد بستن و نيزم اجاره ز،يتبر سهند دانشگاه یهمكار با یطراح قرارداد

 قرارداد از قبل سال دو اي کي فقط نداشت، یتيفعال چيه سال هشت یال هفت کينزد که شرکت .شد

 (درصد 6 آهن اري)ع باطله تن هزار 20 از و نداشت یالير فروش ليدل نيهم به .کرد تيفعال به شروع

 در که شد ديتول آهن کنسانتره تن 700 حدود «صنعت نگاراننهيبه» به مزرعه مس معدن شرکت که

 با هاباطله اگر گلپرور، گفته به .کندینم یداريخر را آن یکس بودن اندك علتبه و است موجود کارگاه

 حداقل ،یتن هزار 20 باطله نيا از شد،یم ليتحو درصد( 05/32 آهن اري)ع توافق مورد و مشخص اريع

 یجداساز پروژه فيتوق و یبده بحران یريگاوج زمان 1.شدیم ديتول آهن کنسانتره تن هزار 15 یال 13

 بابت نيا از شرکت .ديرس تومان ارديليم سه به شرکت یهانهيهز همه اهر، در هاباطله از آهن کنسانتره

 شد، عنوان که گونههمان پروژه، نيا از قبل آن تيفعال و است داشته یارز و یالير درآمد نه و فروش نه

   .ندارد یارتباط مزبور قيتحق موضوع و یمعدن عرصه تيفعال به

 

 فروش فرايند و ديتول فرايند ه،ياول مواد .1-3

 کنسانتره یجداساز پروژه در یجداساز فرايند بر تأکيد با مس یهاباطله در یجداساز و ديتول فرايند

 است یزير پودر صورتبه مس معدن باطله که است بيترت نيبد اهر مزرعه مس معدن یهاباطله از آهن

 صنعت نگاراننهيبه و شده دپو معدن باطله سد پشت در ريخم صورتبه درصد 40 یباال رطوبت با که

 در «دوغاب» صورتبه «آب با مخلوط» و «همزن» مرحله سه از استفاده با را آن شكل کارخانه در

 یپودرها ،يیرباآهن ستميس با که شوندمی فرستاده مگنت یهادستگاه داخل به پمپ توسط بعد .آوردیم

 .رديگیم انجام ارسال فرايند صورت بدين و کنندیم جذب دوغاب داخل از را آهن

 آن از بعد و دهدیم انجام را یجداساز نيا شستشو و آهن جذب با مرحله سه در مگنت اي سپراتور

 زين ماندهیباق باطله و شودیم انجام یريآبگ مختلف مراحل و شده وارد یريآبگ استخر در شده جدا آهن

                                                 
 .شود رد تا تأييد تحقيق، تيم توسط تواندنمي و شده اظهار مصاحبه در كه است ادعايي شده،مطرح ادعاي است ذكر شايان. 1
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 .شودمی یريآبگ و ختهير یگريد یاستخرها به هيتخل یهالوله توسط

 سهند دانشگاه یهاشگاهيآزما در ماه 6 از شيب هادستگاه انتخاب و یطراح مزبور، پروژه و طرح در 

 یپمپ .باشند داشته را باطله گل از دوغاب هيته امكان که شوند انتخاب یطور هاهمزن تا برد زمان زيتبر

 قيتحق هاماه با زين سپراتورها قدرت و یطراح «مشهد صنعت یرا» شرکت در کندیم پمپ را دوغاب که

 .است شده یطراح و اجرا آهن کنسانتره ديتول و افتيباز پروسه بار،نينخست یبرا رانيا در که شد انتخاب

 

 شركت هيسرما و بيترك .4-1

 (شده یداريخر باطله ارزش یمبنا)بر تومان ونيليم 350 و ارديليم کي هيسرما با «صنعت نگاراننهيبه»

 سيئر و رعامليمد ،یبرهان نينسر ره،يمدهيئت عضو سه دارای یخانوادگ ساختار با شرکت .ديرس ثبت به

 و (یمعدن ني)کارآفر رهيمدهيئت سيرئ بينا گلپرور، روسيس گلپرور(، روسيس )همسر رهيمد هيئت

  است. گلپرور( روسيس همسر )خواهر رهيمدهيئت عضو ،یبرهان نيپرو

 

 آمد يمعدن فعال کي سر بر آنچه سرگذشت .2

 است. یدنيشن و جالب کرده، یسپر معدن در را خود عمر از سال 15 حدود که ینيکارآفر روز و حال

 نيا نانيکارآفر رسدیم نظربه اما ند،مواجه یسخت طيشرا با كارانمعدن که ميادهيشن همواره چهاگر

 با 1382 سال در خود، همسر همراه به گلپرور روسيس .ندارند كارانمعدن از یکم دست نيز عرصه

 که دانشی و خانواده یاعضا گريد کمک و یاريهم با کردند یسع ،«صنعت نگاراننهيبه» شرکت سيسأت

 یمعدن یهاتيفعال عرصه در را شانيهامهارت و استعدادها بودند، کرده کسب که يیهاتجربه و آموخته

 .رنديگ کاربه

 تنها نه آن در شدن برنده با که گرددیمباز یادهيمزا در حضور به لپرور،گ یهایسخت و تنگناها آغاز 

 یآگه مس یمل شرکت نكهيا از پس که شرح بدين .باخت زين را خود یزندگ همه بلكه د،ينرس يیجا به

 مهرماه در را «05/32 آهن اريع با مزرعه مس سولفور ظيتغل از باطله تن هزار 150 یواگذار» دهيمزا

 يیآشنا و تجربه کرد، منتشر است( موجود وستيپ در «دهيمزا یآگه» عنوان با يک )مدرك 1389 سال

 به گلپرور دهد. قرار بررسی مورد را دهيمزا طيشرا «صنعت نگاراننهيبه» شد باعث عرصه، نيا با یو

 دهيمزا» نيعناو با 21 ،20 ،1 )مدارك گرفت عهدهبر را کار ده،يمزا یبرگزار بدون دوستان از یكي واسطه

 صنعت نگاراننهيبه ط،يشرا احراز و وی یهایريگيپ و تالش با (.است موجود وستيپ در «آن طيشرا و

 امضا به فروشنده و ارديخر انيم یادوجانبه قرارداد ،1392 سال آذرماه در آن از بعد .ديرس توافق به

 مس معدن در موجود مس سولفور ظيتغل از حاصل باطله تن هزار 150 فروش آن، اساسبر که ديرس

 شدند متعهد داريخر مقام در شيشرکا و گلپرور ،قرارداد اين براساس گرفت. قرار توافق مورد مزرعه،
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 اقدام مزرعه مس معدن از دهيمزا موضوع حمل و یريکارگبه به نسبت ماه 9 حداکثر زمان مدت ظرف

  شد. توافقنامه یاجرا یهماهنگ به متعهد زين بود مزرعه مس معدن که فروشنده کنند.

 ـ کردندیم اداره یخانوادگ صورتبه را شانمجموعه زيرا ـ خانواده یاعضا گريد و گلپرور هيسرما با 

 یجداساز کارگاه یاندازراه تأمين یبرا سوله و نيزم آن، از پس .شد یداريخر یآگه اريع همان با هاباطله

 در هيسرما که رايز فتد؛يب چاره فكر به گلپرور شد باعث پروژه آغاز یبرا ینگينقد به ازين .شد اجاره زين

 سه با شيشرکا تيرضا با توانست هایهماهنگ و هامشورت از پس تينهادر وی .کردینم کفاف ارياخت

 مزبور طرح از طرف دو و ببرند شيپ به را کار یمشارکت صورتبه بتوانند که برسد توافق به گذارهيسرما

 .شوند نفعیذ

 معدن از باطله تن هزار 20 گام نينخست در .بود روشن نيز دورنما و رفتیم شيپ یآرام به کار 

 همان در شد. شروع گذارانهيسرما حضور با کار و حمل لومتريک 45 مسافت به کارگاه به مزرعه مس

 شرکت شگاهيآزما کار گزارش اساسبر ـ کار انجام نيح در گلپرور .دآم شيپ نگامنابه یچالش کار، آغاز

 و دهيمزا مشخصات همانند نكهيا یجابه مس، سولفور از شده ظيتغل یهاباطله شد متوجه ـ مس یمل

 شده داده تحويل درصد 6 يعنی کمتر، اريبس آهن اريع با باشد، درصد 05/32 آهن اريع با منطبق قرارداد

 با 10 مدرك و «آهن یواقع اريع» عنوان با چهار مدرك ،«دهيمزا یآگه» عنوان با يک رك)مد است

 وستيپ در آن آزمون و اريع به مربوط مدارك نيهمچن ،«یتن هزار 150 باطله آهن اريع درصد» عنوان

 است(. موجود

 ران،يمد اطالع به را مزبور اختالف و موضوع تعسربه داشت، کار در که یاتجربه واسطهبه گلپرور

 شكل هر به را باالتر اريع با یهاباطله که دادند مساعد قول وقت مسئوالن رساند. فروشنده و کارفرما

 عودت و حمل و یريبارگ یهانهيهز جبران و تأمين به نسبت و دهند ليتحو و کنند یجداساز ممكن

 موضوع نيا بر بارها پژوهشگر با مصاحبه در گلپرور .کنند مشخص را یراهكار معدن به اريعکم باطله

 قيتصد را یو یهاگفته مذاکرات، و جلسات در و یکتب و یشفاه صورتبه مسئوالن که کندیم تأکيد

 پنج گذشت با امروزه اما شود؛ رفع یو مشكالت که دادند مساعد قول ،یشروط تيرعا با البته و کرده

 یبرخ در مسئوالن اگرچه البته .بردیم سربه یفيبالتكل طيشرا در همچنان ،قرارداد یامضا از سال

 یتكرار یهاهيجواب تينهادر اما دهند،یم پاسخ یو مشكالت و نامه به یفاتيتشر صورتبه مكاتبات

 تاکنون، مسئله یريگيپ زمان از اوصاف، نيا همه با .شودیم ابزار مسئوالن طرف از مس یمل شرکت

 گزارش وستيپ اسناد در مدارك نيا از ی)تعداد است نشده فيتكل نييتع مشخص طوربه یو قرارداد

 (.است موجود

 رييتغ كليس ادامه که بود (1393 سال لياوا و 1392 سال اواخر )از اميا نيهم در ،اين برعالوه

 در .شد عوض مزرعه، مس معدن رعامليمد و ديرس هم منطقه مس معادن مجموعه به یدولت رانيمد

 یو به گلپرور یهایريگيپ به پاسخ در مزرعه مس معدن ديجد رعامليمد تحوالت، و تغيير اين یوانفسا
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 به توجه با و قرارداد ادامه و شدن يیاجرا یبرا و اندداده ليتحو «اشتباه باطله» یقبل رانيمد کرد اعالم

 ذکر باطله آن، از بعد تا کند اخذ را ستيز طيمح تأييد مجدداً ديبا منطقه، در یدولت رانيمد شدن عوض

 موانع نكهيا محض به مزرعه، مس ديجد رعامليمد وعده اساسبر .دهند ليتحو یو به را قرارداد در شده

 .گرفت خواهد قرار آنها ارياخت در هاباطله شود، رفع طرح یستيز طيمح

 یمجوزها یتمام (،پروژه گرفتن برعهده از )قبل ريمس آغاز همان در و نيا از شيپ که گلپرور 

 ندهيآال یبرا را یاستان و یمحل یهامقام از نفر 19 مجوز صورتجلسه و دستورالعمل و یطيمحستيز

 آسوده اليخ با (وستيپ در «صورتجلسه فرم» عنوان با سه مدرك اساس)بر داشت دست در پروژه نبودن

 مجموعه را مدارك ني)ا پرداخت گووگفت و مذاکره به و رفت استان ستيز طيمح مسئوالن سراغ به

 نيا کردندمی اظهار استان ستيز طيمح مسئول یهامقام بود(. داده قرار وی ارياخت در مزرعه مس

 .ندارد وجود آنها يیجاجابه حق اساساً و است ژهيو و خطرناك یپسماندها جزء هاباطله

 مدارك و مستندات و صورتجلسه به ارجاع با ،«صنعت نگاراننهيبه» ندهينما مقام در گلپرور 

 صحت یمبنابر کرد تأکيد 1بود، دهيرس وقت یهامقام از نفر 19 یامضا به که محيطیزيست یمجوزها

 در ادعا اين ندارد. ینيسنگ فلزات گونهچيه یمعدن باطله مواد مزبور، صورتجلسه و دسترس در مستندات

 تبريز، مردم نماينده پيگيری نامه به پاسخ در ايران مس صنايع ملی شرکت که است شده مطرح حالی

 قرارداد، انعقاد زمان بر سابق گلپرور، آقای »... است: کرده تصريح گلپرور، ادعای رد ضمن اسكو، و آذرشهر

 هایباطله عيار نوسان به مربوط شرايط وکيفکم از و داشته همكاری مزرعه مس شرکت پيمانكار با

 گزارش(. 38 پيوست در مندرج )مدرك «است داشته کامل اطالع مربوطه

 اهر در مزرعه مس معدن باطله مواد ،1389 سال در کردند عنوان ستيز طيمح رانيمد اين، برعالوه

 همراه سد ختنير فرو یپ در بود، شده انباشته یخاک سد پشت در ،یبرداربهره زمان از سال 15 حدود که

 یروستا اطراف یهانيزم یآلودگ استان يهقضائ قوه وقت یهامقام زمان همان در .افتي انيجر باران آب با

 ليدل نيهم به .کردند تأييد مزرعه، مس معدن باطله مواد مخزن شكستن اثر در را نيسنگ فلزات به مزرعه

 در بدون منطقه، برای یاجتماع و یاسيس یامدهايپ و شرکت یمال تبعات علت به تنها مزبور صورتجلسه

  است. دهيرس مسئول یهامقام یامضا به و شده نيتدو محيطیزيست مالحظات گرفتن نظر

 تعهدات به عمل یراستا در شرکا و گلپرور و دينرس جهينت به هاتالش مداوم، یهایريگيپ وجود با 

 چهار ،شدند مجبور کارگاه، زيتجه البته و ستيز طيمح اداره با مذاکرات از پس خود، یستيز محيط

 و متر 300 طول به استخرها کردن زولهيا و احداث یبرا آنها .کنند زولهيا را همه و کرده احداث استخر

                                                 
 این است موجود آنچه .رسدبه نظر نمي صحيح سه مدرک برمبتنی مسئوالن از نفر 19 امضای شايان ذكر است ادعای. 1

 گزارش این برمبتنی و داشتند حضور نفر 19 جلسه این در و است شده قرائت کارشناسی گزارش صورتجلسه در که است
 نيست و سنگين فلزات نبود خصوصدر آنها تأیيد و نفر 19 این امضای معنای به وجههيچ امر به این. انددهكر اتخاذ تصميماتی

 19 حضور با جلسه مدیریت است ممکن که چرا باشد؛ تواندنمی نفر 19 همه توسط شده اخذ تصميمات تأیيد یامعن به حتی
 به بدين ترتيب، استناد .باشند داده رأی پيشنهادها این به نفر 10 یعنی اکثریت و باشد گرفته صورت گيریرأی صورتبه و نفر
 .مطروحه باشد ادعای کنندهاثبات تواندنمی وجههيچبه صورتجلسه این



 

 ____________________________________________________________  

 

9 

 از پس و یزيریپ بتن و سنگ با البته استخرها کردند. نهيهز تومان ونيليم 800 حدود متر، 40 عرض

 رنفوذيغ و استحكام یبرا که يیها)ورقه ژئوممبران یهاهيال با یعال مقاومت و انعطاف منظوربه یبسترساز

 زولهيا» عنوان با 22 )مدرك شد زولهيا زوگام،يا و (شودیم استفاده بيآس از استخر نيريز سطح بودن

  است(. موجود وستيپ در «یفرماندار صورتجلسه» عنوان با 6 مدرك و «ژئوممبران سند و کردن

 اطالع بدون و ستيز طيمح دستور به شود، افتتاح کارخانه نكهيا از قبل و ونيزوالسيا اتمام از بعد

 و ستيز طيمح یشنهاديپ یراهكارها ارائه و یفرماندار به گلپرور مراجعه با .شد پلمپ کارخانه یقبل

 ستيز طيمح از مربوطه رانيمد یتمام که شد ليتشك یفرماندار در یاجلسه (،راهكارها )انجام مدارك

 .شد اتخاذ کار اجازه صدور بر ميتصم و داشتند حضور ربطیذ یهاسازمان ريسا و

 مجوز ست،يز محيط حفاظت سازمان ها،رساختيز تكميل و کارها انجام از یاند و ماه 6 از بعد 

 سراغ به فرايندها، نيا زيآمتيموفق انجام از پس شرکت و داد ارائه «صنعت نگاراننهيبه» به را کار دوباره

 اريع مشخصات با يیهاباطله بتواند یطيمحستيز یمجوزها ارائه با تا رفت مزرعه( مس )معدن کارفرما

 )از سونگون مس مجتمع از یندگينما به مزرعه مس اما کند. افتيدر شرکت از را 05/32 آهن

 مزرعه مس در مس سولفور از شده ظيتغل یهاباطله اساساً کرد: اعالم مس( یمل شرکت یهارمجموعهيز

 علت به زين اعالم نيا یاصل ليدل و شده اعالم مشخصات نيا اشتباه به و ندارد وجود 05/32 آهن اريع با

  است. بوده گذشته یهاسال در باطله سد شدن شكسته

 معدن باطله مواد گردد؛یمباز 1389 سال ماهشتبهيارد 16 به باطله سد شدن شكسته یماجرا 

 نيا در بود، شده انباشته یخاک سد پشت در یبرداربهره زمان از سال 15 حدود که اهر در مزرعه مس

 روستا چند از عبور از پس مواد انيجر نيا .افتي انيجر باران آب با همراه سد ختنير فرو یپ در روز

 از یمحل مسئوالن .شد یاهرچا رودخانه وارد اهر شهر از عبور از پس و «یچا کيچيک» رودخانه وارد

 با دست نييپا در روستا چند یهاباغ البته .کنند کنترل را مواد انيجر بودند تالش در حادثه شب

 تيفعال او نظر ريز زين مزرعه مس معدن که ـ سونگون مس وقت مجتمع ريمد .شدند روروبه خسارت

 انباشته مواد و بوده کنندهآلوده مواد هرگونه فاقد شده یجار مواد» :کرد اعالم زمان همان در ـ کردیم

 1.«است شده گرفته آن مس که بوده سيليس و آهن ليقب از خاك باتيترک همان شده

 یگريد زيچ کنكاش و قيتحق از پس قضائيه قوه یرسم کارشناسان وقت، مسئوالن گفته وجود با

 مخزن شكستن اثر در را نيسنگ فلزات به مزرعه یروستا اطراف یهانيزم یآلودگ آنان کردند؛ مطرح را

 و کنندهنگران اريبس قضائيه قوه یرسم کارشناسان گزارش .کردند تأييد مزرعه مس معدن باطله مواد

 از یكي دهيگز شود، روشن موضوع نكهيا یبرا .کردندیم اعالم وقت مسئوالن که بود یزيچ آن از فراتر

 اختالف حل یشورا 4 شعبه سيرئ به خطاب يهقضائ قوه در آب ارشد کارشناس رسمی یهاگزارش

                                                 
 . 19/2/1389مصاحبه احمد شریفی )مدیر وقت مجتمع مس سونگون(، خبرگزاری فارس،  .1
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 فلزات به هانيزم نيا یآلودگ تأييد برعالوه که ديآیم یپ در 1389 سال مهرماه در اهر شهرستان

 :است داده خبر ميزيمن و ديکلرا رينظ يیايميش یفاکتورها بودن باال از ن،يسنگ

 ها،قسمت شتريب در شد مالحظه (مزارع مزرعه یروستا باالدست) دره طول در یبررس و شيمايپ با» 

 یصورتبه است، شده پوشانده بود، سفت نسبتاً که رهيت رنگ به رسوب از یاهيال با آن، اطراف و دره کف

 معدن باطله سد محل از ديبازد در .بود مشكل اريبس الزم یابزارها بدون رسوبات نيا کندن امكان که

 از نظر مورد سد یزيخاکر بدنه شد مالحظه است، معدن رسوبات و پساب انباشت محل که مزرعه مس

 رسوبات از یمقدار همراه به آن پشت پساب سد شكست زمان در ...است؛ شكسته یخاک سد و رفته نيب

 باعث يیهاقسمت در و دره کف به آلوده رسوبات پخش باعث و کرده دايپ انيجر دره سمت به سد پشت

 یهایبررس و موجود مدارك به توجه با که است شده دره اطراف یهانيزم به رسوبات نيا پخش

 است تن هزار 400 حدود در شده جمع سد پشت در 1365 سال از که یرسوبات کل زانيم شده،انجام

 در آلوده رسوبات نيا از تن هزار 60 حدود در (1389 سال ماهبهشتيارد 16) حادثه وقوع روز در که

 یهاآب و دره روان یهاآب وارد تواندیم مروربه که شده پخش دستنييپا یهادره کف در و منطقه

 «....آورد وجود به یانسان و محيطیزيست یبهداشت ريناپذجبران خطرات و شده ینيرزميز

 کردند اظهار چنين ديجد رانيمد باطله، ليتحو یبرا مزرعه مس شرکت به گلپرور مراجعه از بعد

 هزار 20 شد گفته یو به یحت .اندکرده تخلف یقبل رانيمد و ندارد شده فروخته باطله مزرعه، مس که

 هاینگارنامه در .شود داده عودت معدن به و یريبارگ دوباره ديبا شده، حمل کارخانه به که یاباطله تن

 یريجلوگ یبرا دهدیم شنهاديپ گلپرور شد، برگزار مزرعه مس معدن ديجد رعامليمد با که يیهاجلسه و

 رانيمد یول بدهند؛ را موجود یهاباطله همان حمل اجازه راهكار، کردن دايپ و پروژه شدن ليتعط از

 با مذاکره یبرا گلپرور .داد نخواهند کار اجازه اند،کرده منعقد یقبل ريمد که یقرارداد با کردند اعالم

 زين استان معادن و عيصنا سازمان و یفرماندار به قرارداد ادامه اجازه صدور و مس معدن عامل ريمد

 باطله، ليتحو رندهيگميتصم و نداهکرد تخلف یقبل رانيمد شد اعالم زين آنجا در اما کند،می مراجعه

  دهند. انجام رابطه نيا در توانندینم یکار و است مس یمل شرکت

 دولت از متفاوت كردیيرو با ديجد دولت و بودند شده عوض مسئول یهامقام د،يجد طيشرا در 

 طرف از چههر و ديرسینم جهينت به مزرعه مس با مذاکرات شرايط، اين در بود. آمده کار یرو قبل

 فروشنده طرف از شد،یم اصرار قرارداد و توافقنامه یبرمبنا فروشنده تعهدات بریمبن شرکا و گلپرور

 افتاد نيا فكر به گلپرور نداد، جواب منطقه و یانيم سطح در هایريگيپ و هاتالش که یزمان شد.می انكار

 یهایريگيپ وجود با برساند. مجلس ندگانينما و وزرا سطح در یدولت یهامقام اطالع به را مسئله که

 مشكل نيا حل شرکا، و گلپرور به یرسم یانامه در مجلس و نكرد افاقه مجلس ندگانينما با داريد اد،يز

 گام در گلپرور ندانست. ونيسيکم نيا یستگيشا و تيصالح در مجلس منود اصل ونيسيکم قيطر از را
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 وزارت و کشور وزارت قيطر از هایريگيپ وجود با و رفت ريوز یحت و وزارتخانه معاونت داريد به بعد

 در نكهيا بریمبن درخواست وجود با و نبود پاسخگو یکس ؛نشد حاصل یاجهينت ،تجارت و معدن صنعت،

 نهاد گردن به را ريتقص خود یجا در کس هر اما کنند، دخالت پروژه و طرح نيا یگذارهيسرما تيوضع

  .انداختیم یگريد

 شرکت درو،يميا ،یبازرس اداره مجلس، ندگانينما ،یو معاونان ر،يوز به نامه 130 از شيب گلپرور 

 مسئوالن گريد و دادستان ،یفرماندار ،یاستاندار اطالعات، اداره ست،يز محيط حفاظت سازمان مس، یمل

  .نكرد افتيدر خوردر یپاسخ اما کرد، یريگيپ و ارائه مشخص و نيمع ثبت شماره با

 شرکت ندگانينما حضور با یاجلسه وزارتخانه، به یرهبر نهاد یبازرس نامه تحويل و یريگيپ از بعد

 به مدارك ارائه با وزارتخانه یبازرس کارشناسان که شودیم ليتشك گلپرور و وزارتخانه یبازرس و مس

 یول باشد؛ تعهدات یپاسخگو ديبا و کرده تخلف مس شرکت :کردند اعالم مس یمل شرکت ندگانينما

 محسوب یخصوص مس، شرکت یحقوق نظر از نكهيا اعالم با مس یمل شرکت ندگانينما جلسه، همان در

 .کردند ترك را جلسه شود،یم

 طرف از يیخطا و اشتباه نيترکوچک (یکنون و )سابق دولت به اعتماد از ريغ» :است معتقد گلپرور 

 یامضا از شيپ وی، اظهارات یمبنابر .«کندینم مشاهده خود کار در یضعف نقطه و نگرفته صورت یو

 و مزرعه مس با قرارداد آستانه در یحت .بود سامانب و مناسب یو یزندگ طيشرا مزرعه، مس با قرارداد

 از پس اما بود، مناسب طيشرا خود همسر یاري با امور یاجرا و قرارداد شدن یاتيعمل از بعد ماه دو یكي

 ،1393 سال لياوا و 1392 سال انيپا از کار انجام در موانع و هاتيمحدود و قرارداد تعهدات شدن طرفهکي

 ندادن کار، یبرا یگذارهيسرما در خود یشرکا به اديز یبده .شد ترسخت اشخانواده و یو یبرا طيشرا

 کارگاه یليتعط مسئله شدن یتيامن با یحت که اهر، شهرستان از شدن آواره و کارگران دستمزد و حقوق

 .انجاميد جسمی و مالی مشكالت اقسام و انواع و یو از همسرش يیجدا به تينهادر بود، همراه زين

 اکنون ستيز محيط حفاظت سازمان و مس یمل شرکت مسئوالن ،یريگيپ و تالش همه آن از پس 

 ما و بوده سابق دولت یهااقدام به مربوط اما است، شده تخلف کنندمی اظهار گلپرور به راهنما مقام در

 نيز معدن یقبل رانيمد 1کند. تيشكا که دهندیم شنهاديپ یو به روازاين .ميستين آنها رفتار یپاسخگو

 .است بوده مس یمل شرکت طرف از اشتباه نيا که اندکرده اظهار یو به زين اندکرده امضا را قرارداد که

 متفاوت مس صنايع ملی شرکت مقامات رسمی اظهارنظر با گلپرور قول از مذکور اظهارنظر البته

 و فعلی گذشته، مسئوليت از مبرا را خود کامالً قرارداد، از بند يک به استناد با شرکت، مسئوالن است.

 بند با مطابق »... مجلس، نماينده به شرکت نامه طبق که شرح اين به دانند؛می محيطیزيست آينده

 و باشدمی صنعت نگارانبهينه شرکت عهدهبر زيست محيط و بهداشت ايمنی نينقوا قرارداد، «4-4»

                                                 
. براساس مدارك موجود، اين ادعا از طرف شركت ملي صنايع مس مطرح شده است كه حتي شركت حاضر شده براي طرح 1

 طرح شكايت خودداري كرده است. ازاما به داليلي وي  شكايت به گلپرور كمك مالي )براي پرداخت هزينه طرح دعوي( كند؛
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 عدم نيز قرارداد ماندن عقيم اصلی علت و ندارد امر اين در مسئوليتی هيچ صراحتاً مرزعه مس شرکت

 (.گزارش ضميمه در مندرج 38 )مدرك «باشدمی صنعت نگارانبهينه شرکت جانب از مهم اين به توجه

 پول نه و باشد پيگير و کند تالش هم باز که مانده شيبرا یرمق و توان نه حاضر حال در اما گلپرور

 با قرارداد طرف نكهيا به توجه با یو پرونده یدادرس نهيهز .تشيشكا یريگيپ یبرا یکاف ینگينقد و

 تومان ونيليم 100 حدود ،کندمی اظهار آنچه اساسبر است، صنعت نگاراننهيبه شرکت مزرعه مس

 را (17 و 16 ،15) مواد یمال یهاتيمحكوم یاجرا نحوه حهيال یبررس در 1382 سال در مجلس .است

 شودینم رفتهيپذ «یحقوق اشخاص» و «تجار» از اعسار دادخواست (،15) ماده یمبنابر که کرد بيتصو

 حال .کنند درخواست را خود یورشكستگ امر به یدگيرس تجارت، قانون مقررات طبق ديبا افراد نيا و

 گنجاندن با ندگانينما یبرخ مخالفت زمان همان در که همچنان ـ دست نيا از مفادی ديآیم نظر به

 با جانبه،همه یبررس و هااستدالل یبررس با است بهتر ـ بود آمده مزبور ماده در یحقوق اشخاص و تجار

 1.برسد بيتصو به یترشيب تيحساس

 اهر دادستان و وزارتخانه یبازرس ،یحقوق کارشناسان مستندات و دست در مدارك یبرمبنا اگرچه

 از یو .است نداشته را یدادرس نهيهز پرداخت توان گلپرور اما ،کنندیم تأکيد تخلف بودن محرز بر

 زمان آن از اما کرد،یم پرداخت را هااجاره 1394 ماهبهشتيارد تا و کرده اجاره را کارخانه 1392 آذرماه

 300 کرده، نهيهز تومان ارديليم 2.700 او .ندارد شده ليتعط کارگاه اجاره پرداخت یبرا یتوان تاکنون

 ها،اين برعالوه .دارد ازين (کارخانه مرمت و استخرها بيتخر نهي)هز کارخانه هيتخل یبرا نيز تومان ونيليم

 .شودیم افزوده هایبده بر ،بهره ليدلبه نيز تومان ونيليم 20 انهيماه

 برق .است رفته سرقت به کارگاه ليوسا از تومان ونيليم 200 از شيب که ميکن فراموش دينبا هم را نيا

 ترك را آنجا دستمزد و حقوق نگرفتن علتبه 1394 سال ماهبهشتيارد از نيز نگهبان و شده قطع کارخانه

 تومان ونيليم 900 و کرده نهيهز ینقد طوربه کارگاه یاندازراه یبرا ريال ارديليم 18 گلپرور البته است. کرده

 کرده نهيهز تومان ونيليم 500 حدود کارگاه، یبرا شده نهيهز نقد پول ريال ارديليم 18 از است. بدهكار نيز

 900 اند.کرده تيشكا گلپرور از زين آنها حاضر طيشرا در که است کرده تأمين گذارهيسرما قيطر از را یمابق و

 که بوده دستمزد و مهيب و زيتبر سهند دانشگاه کارگاه، مانكار،يپ آالت،نيماش بابت نيز یبده تومان ونيليم

 اند.شده كاريب همه حاال که کردندیم کار نفر 42 حدود کارگاه نيا در است. گلپرور آنها حساب طرف

                                                 
اسالمي در اظهارنظر راجع به اين گزارش، براي رفع اين مشكل،  هاي مجلس شوراي. دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش1

 به شرح زير است: فعلي قانون اصالح متن پيشنهادي براي دادرسي را مطرح كرده است. هزينه تقسيط راهكار
 تقسيط را دادرسی هزینه ماندهباقی تا نمایند درخواست دادگاه از دادرسی هزینه درصد ده پرداخت با توانندمی تجار،» 
 قرار بداند موجه را درخواست که صورتی در دعوا نوع و وی درآمد وضع بررسی با رسيدگی، وقت تعيين بدون دادگاه. نماید

 قرار این. نمایدمی صادر معتبر ضامن معرفي يا متناسب تأمين اخذ با را دادرسی هزینه ساله دو حداکثر اقساطی پرداخت
 وصول اقساط از برخی چنانچه شود، گذاشته اجرا به حکم و واقع لهمحکوم   دعوا، اصل در مذکور شخص هرگاه. است قطعی
 دادگاه چنانچه. باشد نرسيده فرا اقساط موعد اگر حتی شودمی وصول عليهمحکوم   اموال از امکان صورت در باشد نشده

 از بيش تأخير صورت در. شودمی صادر نقص رفع اخطار دادرسی هزینه مابقی پرداخت برای نماید رد را تقسيط درخواست
 .«شودمی وصول تأمين محل از دادرسی هزینه مدنی احکام اجرای قانون مطابق قاضی، دستور با قسط هر پرداخت در ماه سه
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 عمومی دادگاه 4 شعبه توسط رأيی اخيراً گزارش، اين بررسی مورد موضوع مورد در تحول آخرين در

 2اقاله اعالن و تأييد بر حكم صدور» خواسته به که مذکور رأی 1.است شده صادر اهر شهرستان حقوقی

 اين طبق .است شده صادر «مزرعه مس معدن در ...باطله تن 150.000 فروش موضوع با قرارداد...

 در مندرج 40 )مدرك اندنموده اعالم معامله تفاسخ برمبنی را خود رضايت پرونده، طرفين دادنامه،

 (.گزارش پيوست

 یوکارکسب یاافتهيتوسعه کشور در او اگر ايآ است؟ یاصل مقصر خود گلپرور ايآ که است اين سؤال

 و خسران اندازه نيا به رساند،یم یبرداربهره مرحله به و کردیم یاندازراه عرصه نيا در و نوع نيا از

 برند؟یم شيپ به را وکارشانکسب نينچنيا کشورها همان در او همچون ینانيکارآفر ايآ و د؟يدیم انيز

 تواندیم است، مشهود ماجرا اين از آنچه اما د،ياين دستبه یآسانبه گاهچيه ديشا هاپرسش نيا به پاسخ

 ،«دهيمزا ضوابط تيرعا عدم» به توانیم موارد نيا جملهاز .باشد کشور در تيمالك حقوق نقض انگرينما

 یريرپذيتأث و یدولت تيريمد در ثبات عدم» ،«یاقتصاد تيفعال سکير منصفانه و مناسب عيتوز عدم»

 عدم و شانيهاوعده به اجرا در هامقام و مسئوالن یتعهدیب» ،«یاسيس روابط و راتييتغ از آن ديشد

 ضعف» مصداق عنوانبه ،«قضا دستگاه به تيشكا ارجاع یبرا طيشرا نشدن فراهم» و «آنها بودن پاسخگو

 .داشت اشاره «تيمالك حقوق به یتعد و

 

 «صنعت نگاراننهيبه» تيمالك حقوق نقض مستندات .3

 یبررس مورد «صنعت نگاراننهيبه» شرکت در تيمالك حقوق نقض مستندات نكهيا برعالوه بخش نيا در

  .شودیم داده پاسخ زين یفرع سؤال پنج و یاصل سؤال به رد،يگیم قرار

 

 ديخر ازيامت اخذ مرحله در تيمالك حقوق يبررس .1-3

 نيا که است نيا ،آيدبرمی «صنعت نگارانبهينه» شرکت توسط شده داده شرح مطالب از وضوح به آنچه

 شرکت رانيمد با دوستانه روابط به توسل با صرفاً و ديخر یبرا دهيمزا ضوابط تيرعا بدون ابتدا در شرکت

 کيفيت به راجع گلپرور البته است. شده مس معدن از باطله ديخر ازيامت اخذ به موفق ،«مزرعه مس»

 اما (،بود متقاضی تنها که بود مزايده برنده شرايطی در وی اينكه جمله)از کندمی مطرح ادعاهايی مزايده

 مقامات مسئوليت ويژهبه که دارد وجود جدی ترديدهايی شده برگزار مزايده صحت در ترتيب، هر هب

 یمال توان که يیهاشرکت بدواً ديبا ده،يمزا ضوابط بریمبتن کند.می مطرح ميان اين در را مربوط دولتی

                                                 
 .24/4/1397تاريخ تنظيم:  ،9709974132800073. شماره دادنامه 1

 باشند. داشته را معامله زدن هم بر قصد رضایت، با نامهمبایعه تنظيم از بعد طرفينكه . اقاله يا تفاسخ، در صورتي است 2

 .«کنند تفاسخ و اقاله را آن تراضی به توانندمی طرفين معامله از بعد» :مدنی قانون (283) ماده طبق
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 آنها یمال و یفن تيصالح یبررس از پس و کرده نامثبت دارند را يیهاباطله نيچن ديخر یفن طيشرا و

 گرفتهصورت نييتب به توجه با .شود واگذار هاباطله ديخر ازيامت مت،يق نيشتريب شنهاديپ بریمبتن

 ساختار معدن، حوزه با شرکت نيا قرارداد از شيپ یهاتيفعال ارتباط عدم همچون یموارد توانیم

 و ـ است یريگميتصم و استخدام در یفن یهاشاخص تيرعا عدم از نشان که ـ شرکت یخانوادگ

 شرکت نيا یستگيشا عدم از یانشانه را هاباطله از آهن استحصال جهت هيسرما تيکفا عدم نيهمچن

 .دانست یازيامت نيچن اخذ در

 یحت و جامعه بر خسارت آمدن ديپد و تيمالك حقوق نقض موجب جنبه چند از دهيمزا تيرعا دمع

  که: چرا است. شده صنعت نگاراننهيبه شرکت

 داشتن و رقابت در حضور یبرا را هاشرکت ريسا حق دوستانه، روابط واسطهبه آن یواگذار اوالً،

 و منصفانه رقابت کي در که است یشرکت هر حق نيا است. کرده تضييع ديخر ازيامت افتيدر شانس

 و شرکت نيا توسط حق نيا .شود مالک را ديخر ازيامت یمال و یفن يیاکار یهاشاخص بریمبتن صرفاً

 .است شده گرفته دهيناد مس شرکت رانيمد

 منظر از قتاًيحق که یشرکت و شدیم برگزار آن یمال و یفن ضوابط حيصح تيرعا با دهيمزا اگر اً،يثان

 واسطهبه کرد،یم ازيامت کسب رقابت در ،بودیم هاباطله ديخر ازيامت افتيدر ستهيشا یمال و یتجرب ،یفن

 با ابتدا همان در آهن اريع خصوصدر آمده ديپد مشكالت تمام آنها نيشيپ يیاجرا و یفن یهاتجربه

 عدم از یناش خسارات از و مكشوف مزرعه مس شرکت رانيمد یادعاها به اعتماد عدم و قيدق زيآنال

 .شدیم یريشگيپ موضوع نيا به توجه

 یاصل صاحبان که است مردم حقوق به یتعد ده،يمزا یمال و یفن ضوابط تيرعا عدم ثالثاً،

 ازاتيامت که شد خواهد امر نيا به منجر دهيمزا ضوابط تيرعا .شوندمی محسوب یدولت و یمل یهاشرکت

 قطعاً شوند، ضوابط نيگزيجا روابط یوقت .شود واگذار یشنهاديپ متيق نيشتريب با فرد کارآمدترين به

 .داشت خواهد یپ در را المالتيب منابع کاهش تينهادر شده یفروشارزان به منتج

 گذاشته کنار و روابط قيطر از یازاتيامت نيچن یواگذار متأسفانه که افزود را تذکر نيا ديبا البته

 گسترده اريبس معضالت از یكي موضوع نيا .ستين خاص مورد نيا به محدود صرفاً ،یاصول ضوابط شدن

 کسب یبرا یديام وجهچيه به یاقتصاد فعاالن که کرد ادعا توانیم که یحد تا است؛ رانيا اقتصاد در

 مجبورند ادامه در شود، واگذار آنها به یازيامت دهيمزا با اگر یحت و ندارند ضوابط تيرعا قيطر از ازيامت

 باشند داشته آنها به رشوه قالب در يیهاپرداخت اي کنند ميسه ازيامت آن از حاصل منافع در را رانيمد تا

 موضوع نيا .شودیم لغو یواه ليدل هزاران با آنها ازيامت یراحتبه ندهند، یموارد نيچن به تن اگر و

 یدولت یهاشرکت با تعامل یبرا یليتما وجهچيه به اي یخصوص بخش فعاالن که شده امر نيا به منجر

 فرضشيپ نيا ابتدا همان از شوند،یم تعامل وارد اگر اي و باشند نداشته يیهادهيمزا نيچن در حضور و
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 ضوابط، زدن دور و ـ غيرقانونی البته و ـ قانونیفرا روابط به توسل بدون که دهندمی قرار نظرمد را

 و هيفرض نيا توانیم زين خاص مورد نيا در .آورند دستبه توفيقی امتيازاتی چنين کسب در توانندینم

 تذکر برعالوه .کرد مشاهده ینحوبه ديجد رانيمد یسواز مختلف یهایريگبهانه به توجه با را ادعا

 و نبوده «صنعت نگاراننهيبه» شرکت ريدامنگ صرفاً تخلف و موضوع نيا که داشت توجه ديبا گفتهپيش

 پاسخگو عمل نيا به نسبت ديبا افراد نيا دو هر و شودیم شامل زين را «مزرعه مس» شرکت رانيمد

 شرکت تيمسئول رافع مرحله نيا در تخلف که داشت توجه ديبا نيهمچن شوند. مهيجر مشمول و بوده

 .بود نخواهد «صنعت نگاراننهيبه» شرکت بر شده ليتحم یهاخسارت و یبعد مراحل در مس یمل

 

 صنعت نگارانبهينه شركت يشركا و گذارانهيسرما عملكرد .2-3

 سه با مذاکره قيطر از شرکت یداخل منابع بر مضاف طرح نيا یمال نيتأم شده،بيان حاتيتوض براساس

 است. گرفته صورت مشارکت عقد چارچوب ليذ طرح در حضور جهت آنها تيرضا جلب و گذارهيسرما

 دهکر او از تيشكا طرح به اقدام او یشرکا که است نيا شودیم برداشت گلپرور یآقا حاتيتوض از آنچه

 اندشده آن از آهن استحصال و مس معدن از باطله ديخر طرح در یگذارهيسرما بابت خسارت خواهان و

 شايان است. شده نيکارآفر کي عنوانبه گلپرور یآقا و شرکت نيا مشكالت شيافزا به منجر خود نيا و

 ست؛ين طرح کي یهایديعا و سود در شدن ميسه یمعنا به صرفاً طرح کي در مشارکت که است ذکر

 .شودیم زين آن از حاصل خسران و ضرر در شدن ميسه شامل خسران و یسودآور عدم صورت در بلكه

 ،یاقتصاد فعاالن انيم یاقتصاد طرح کي یهاسکير و خطرات رمنصفانهيغ عيتوز که داشت انيب ديبا

 قواعد به التزام نبود .است آن اتيح ادامه و وکارکسب کي یاندازراه در یاساس مشكالت از یكي همواره

 و مولد عامل دوش بر یاقتصاد تيفعال و یگذارهيسرما کي خطرات یتمام ليتحم به منجر مشارکت

 .کندیم ترشيب را او كالتمش و شده نيکارآفر

 

 ياسيس روابط و راتييتغ از آن ديشد يريرپذيتأث و يدولت تيريمد در ثبات عدم .3-3

 یاسيس یهانگاه ريتأث و متفاوت یاسيس قيسال با یافراد آمدن کار سر بر و مس شرکت رانيمد رييتغ

 منجر که است یمهم موارد جملهاز صنعت نگاراننهيبه شرکت خصوصدر هایريگميتصم در افراد نيا

 اريبس رانيا اقتصاد در آن حضور و دولت اندازه که آنجا از .است شده نيکارآفر نيا مشكالت شيافزا به

 بخش در یتيفعال توانیم ندرتبه دارد؛ حضور یمتنوع و گسترده اريبس یهابخش در و بوده اديز

 هایريگميتصم که معناست بدان نيا .نباشد یدولت یهابخش با تعامل ازمندين که دکر ذکر را یخصوص

 یاديز نوسان ،آن در راتييتغ و بوده یخصوص بخش تيفعال در رگذاريتأث شدتبه یدولت بخش حوزه در

 .کندیم جاديا یخصوص بخش در حاضر فعاالن تيفعال روند در
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 یفضا از متأثر شدتبه یدولت یهانهاد و هاشرکت تيريمد در راتييتغ که ميهست آن شاهد متأسفانه

 یزمان بازه کي در هم آن هااستان از یكي در ،جزء شرکت کي رانيمد رييتغ تا یحت که است کشور یاسيس

 به افراد یستگيشا که معناست بدان نيا است. داشته یتسر ديجد دولت آمدن کار یرو از پس کوتاه

 و یاسيس گروه کي با فرد کي نسبت به صرفاً و بودهن هاانتصاب و هاانتخاب در یاصل مبنای وجهچيه

 شبرديپ یبرا یابزار به را یدولت یهاشرکت و اقتصاد قهراً يیهاانتصاب نيچن .است وابسته آن قيسال

 خاص مورد در و راستا نيهم در کرد. خواهد ليتبد یاسيس یهایکشحساب و هارقابت ،یاسيس اهداف

 عدم یبرا یابزار زين را معدن کارگران اعتراض امكان و شدن كاريب د،يجد رانيمد که ميشاهد فوق

 و رکارشناسانهيغ راتييتغ نيا یقربان آنچه انيم نيا در اند.داده قرار خود یاسيس مباحث و يیپاسخگو

 نگاراننهيبه» شرکت یماجرا که هستند یخصوص بخش فعاالن و اقتصاد ،شد خواهد یاسيس یهارقابت

 یجناح و یاسيس یسنجمصلحت شده، ارائه گزارش از توانیم یراحتبه .است موارد نيا از یكي «صنعت

 عدم نيهمچن و آن یطيمحستيز معضالت اعالن عدم ،مس معدن یهاباطله یواگذار در نيشيپ رانيمد

 بارز مصداق را نيشيپ رانيمد با یاسيس نظراختالف واسطهبه ديجد رانيمد تعهد رشيپذ و يیپاسخگو

 .است نداشتهبردر یخصوص بخش منابع و هيسرما رفتن نيب از جز یاجهينت که دانست یکاریاسيس

 

 مسئول نهادهاي پاسخگويي عدم .4-3

 و یدولت مقام 19 مجوز و صورتجلسه با باطله فروش حوزه در شده برگزار دهيمزا نكهيا فرض با گلپرور

 )در دولت ندگانينما .گذاردیم قرارداد انعقاد و تيمسئول رشيپذ عرصه به پا است، تأييد مورد مسئول

 قرارداد انعقاد از قبل رسد،یم نفر 19 به دسترس در مستندات اساسبر آنها تعداد که (استان و منطقه

 3 صورتجلسه در (صنعت نگاراننهي)به داريخر و (مزرعه مس )معدن فروشنده انيم باطله یجداساز

 یناش شده یجار پساب زيآنال» :دارندیم اذعان یحت و تأکيد پروژه نبودن ندهيآال بر 1389 سال رماهيت

 .«است نيسنگ فلزات وجود عدم از یحاک آن جهينت و شده انجام اهر مزرعه مس باطله سد شكستن از

 بعد .شودینم ختم قرارداد انعقاد از قبل به تنها پروژه نيا با رابطه در دولت عملكرد شد، گفته کهچنان

 یپسماندها حضور ليدل به طرح بودن ندهيآال اعالم با ستيز محيط حفاظت سازمان قرارداد، انعقاد از

 اهر مزرعه مس معدن باطله سد شدن شكسته به مربوط اتفاق همان از متأثر هاباطله در ژهيو و خطرناك

 800 نهيهز شيافزا باعث عامل نيهم که دهدیم قرار پروژه یرو شيپ را یجد موانع (،1389 )سال

  .شودیم طرح داريخر یبرا یتومان ونيليم

 چيه ها،باطله از آهن کنسانتره یجداساز پروژه قرارداد انعقاد از قبل تا صنعت نگاراننهيبه شرکت

 پروژه است. نداشته زمينه نيا در یتيفعال زين یمعدن عرصه در البته و نداشت یاتيمال اي و یحقوق مشكل

 مجموع در که است یاپروژه نيآخر و نينخست مزرعه مس معدن یهاباطله از آهن کنسانتره یجداساز
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 شد. دهيکش یليتعط به و آغاز تومان ارديليم سه به کينزد نهيهز با 1394 سال تا (انيپا تا ابتدا )از

 ليدل به که بود شرکت تيفعال سر بر مانع نينخست محيطیزيست مشكالت شد، داده توضيح کهچنان

 یبرا نهيهز تومان ونيليم 800 ودحد ،کردن زولهيا و استخر احداث با خطرناك و ژهيو یپسماندها وجود

 مس )معدن فروشنده طرف تعهدات عدم ،یطيمحستيز موانع رفع از پس داشت. همراه به شرکت

 رييتغ از پس شرکت كرديرو رييتغ ليدلبه شرکت به درصد( 6 اريع با ی)حت هاباطله دادن در مزرعه(

  گرفت. قرار شرکت ريمس در که بود یگريد مانع عامل، تيريمد

 کرد یخوددار تعهدات ارائه از کارفرما مانكار،يپ و داريخر تالش و هایريگيپ وجود با ان،يم نيا در

 مانكاريپ به یاستهيشا و درخور پاسخ زين (مجلس ندگانينما و وزرا سطح )در یباالدست یهامقام و

 یسواز باطله یواگذار» است: کرده تأکيد زين یبند در یحت ،تجارت و معدن صنعت، وزارت .ندادند

 دولت یبرا هاباطله نيا معادن، قانون (15) ماده براساس و بوده اشتباه و تخلف اساساً مس یمل شرکت

 معادن از یبرداربهره و استخراج اتيعمل از حاصل باطله مواد ران،يا معادن قانون (15) ماده طبق است.

 متعلق برداشت اجازه اي پروانه در شده ذکر مدت یانقضا از پس آن از یبرداربهره استفاده عدم صورت در

  .«شد خواهد استفاده بداند، صالح فلزات و معادن وزارت که یقيطر به و بوده دولت به

 که گرددیمباز کارفرما تعهدات یاجرا عدم به ،یطيمحستيز موانع برعالوه شرکت یاصل مشكل

 نهيهز تومان ارديليم سه حدود 1394 سال تا طرح یاجرا توقف و هایناهماهنگ نيهم از متأثر نيکارآفر

 تومان ونيليم 500 زانيم نه،يهز تومان ارديليم سه از گلپرور است. نداشته درآمدی و فروش اما کرده،

 کرده شرکت وارد گذارهيسرما سمت از را ینقد تومان ارديليم 1.300 و کرده نهيهز شخصی نگیينقد

 به زين تومان ونيليم 900 مبلغ گلپرور نيهمچن .خواهدیم نيکارآفر از را آن گذارهيسرما اکنون که

 در است. کرده نهيهز موارد گريد و کارگران دستمزد و حقوق زات،يتجه آالت،نيماش بابت یبده صورت

 سه به آن مجموع که است ازمندين تومان ونيليم 300 به کينزد زين کارخانه هيتخل بابت انيم نيا

  .رسدیم تومان ارديليم

 سابق دولت یهامقام توسط ترپيش که ایپروژه بودن آالينده خصوصدر رسانیاطالع عدم

 ،شودیم قرارداد یامضا و انعقاد قبول به حاضر آن اساسبر داريخر و بود شده تأييد آن یندگيرآاليغ

 است. نيکارآفر تيمالك حقوق آشكار نقض البته و دولت یكردهايرو و هااستيس در هاتناقض یايگو

 انعقاد سر بر تجارت و معدن صنعت، وزارت اي درويميا همچون يیهاسازمان یتفاوتیب اي و كرديرو رييتغ

 و کارآفرينان حقوق و تيمالك مسئله نگرفتن یجد از نشان ت،يحساس از سطح نيا با يیقراردادها

 نشانگر ،مسئله اين در حاکميتی متعدد نهادهای پاسخگويی عدم است. استگذارانيس نزد ،گذارانسرمايه

 خود اساساً و ندارد توليدکنندگان تيمالك حقوق تيرعا به نسبت یدرست درك استگذاريس که است آن

  است. شده گرفتار یناکارآمد و يیاناکار وبيمع چرخه در
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 (مزرعه مس معدن بر تأكيد با و سونگون مس )مجتمع مس يمل عملكرد يبررس .5-3

 پنج در (رانيا مس یمل شرکت رمجموعهي)ز سونگون مس یهارمجموعهيز از مزرعه، مس کانسار

 متوسط ارتفاع .است شده واقع اهر شمال کيلومتری 20 فاصله در و مزرعه دهكده شمال کيلومتری

 توسط 1335 سال از کانسار در اکتشافی عمليات نينخست .درياست سطح از متر 2000 حدود کانسار

 آن در .شد آغاز 1337 سال در شرکت اين توسط استخراجی عمليات آن پی در و معادن کل شرکت

 حمل تهران نزديكی در آبادغنی مس ذوب کارخانه به جوریسنگ از پس شده استخراج هایسنگ زمان

 در ابتدا معدن، از استخراج از پس مس کانسنگ مزرعه، مس وریافر کارخانه عمليات در .است شدهمی

 نرم ميكرومتر 75 زير تا ایگلوله آسيای کمک به سپس و شده ردخُ مناسب ابعاد تا شكنیسنگ مرحله

 کنسانتره گيریرمق و کلينر رافر، مرحله سه در فلوتاسيون جدايش عمليات انجام با آن پی در .شودمی

 .شودیم ارسال سرچشمه مس ذوب کارخانه به و شده توليد مس درصد 34 عيار با سولفيدی مس

 در تن 1200 از شيب کارخانه اين کنسانتره توليد ميانگين .است روز در تن 250 کارخانه اين ظرفيت

 .است بوده سال

 موانع ابتدا در و زندیم باز سر تعهدات از قرارداد یاجرا در ،فروشنده مقام در اهر مزرعه مس معدن

 یاصل ليدل را تيريمد رييتغ ليدلبه ستميس كرديرو رييتغ ادامه در اما کند؛یم بهانه را محيطیزيست

 رعامليمد و ندهينما و ـ سونگون مس و مزرعه مس معدن مسئوالن .داندیم منعقده قرارداد با مخالفت

 ريمس كرديرو رييتغ و ژهيو و خطرناك یپسماندها وجود ليدلبه را هاباطله فروش ـ مس یمل شرکت

 یطيمحستيز بحث تنها ايآ آنان، مخالفت یاصل ليدل که ستين معلوم .کنندیم یملغ شرکت، ديجد

 .است یميتصم نيچن اِعمال یصلا عامل ،داديرو کي به رانيمد قهيسل در دگاهيد و نظراختالف اي است

 دهندهرييتغ تواندیم و رسدیم نظر به یمنطق و انهيگرامصلحت یانهيگز یطيمحستيز تيرعا چهاگر

 یايگو قرارداد، و توافقنامه طيشرا از عدول و تعهدات کردن فراموش اما باشد، قرارداد انعقاد یفعل تيوضع

  است. وکارکسب صاحبان حقوق تيرعا عدم و یتفاوتیب آن، و است یگريد نكته

 

 تيمالك حقوق احقاق در قضايي ينهادها ضعف .6-3

 متضرر یاصل طرف متعدد یهاینگارنامه تنها و پرونده نشدن یحقوق ليدلبه مزبور موضوع در

 مانده یباق توقف و مسكوت حالت در همچنان قرارداد تيوضع دار،يخر مقام در (صنعت نگاراننهي)به

 ستميس كرديرو رييتغ و یقبل رانيمد تخلف محيطی،زيست ليدال به (اهر مزرعه )مس فروشنده .است

 20 زانيم عدول و کرده متوقف کارگاه به معدن از را باطله ارسال ،1392 سال اواخر از ديجد یتيريمد

 ،آمده عملبه توافق طبق که است یحال در نيا است. شده فيتكل داريخر به ،معدن به زين تن هزار

 آهن اريع با یهاباطله )انتقال قرارداد موضوع یريبارگ و حمل به نسبت ماه 9 ظرف حداکثر ديبا داريخر



 

 ____________________________________________________________  

 

19 

 تنها عمل در .دارد عهدهبر را توافقنامه یاجرا یهماهنگ زين فروشنده و کند اقدام (دهيمزا یآگه مشخص

 انتقال کارگاه به درصد 05/32 اريع با باطله تن هزار 150 از درصد 6 آهن اريع با باطله تن هزار 20

 دو قرارداد است. شده فيتكل داريخر به بازگشت و عدول ميتصم با مقدار نيهم انتقال یحت و افتهي

 با ران،يمد تخلف و محيطیزيست مسائل ليدال به و شده لغو فروشنده یسواز جانبهکي طوربه طرف

 .است شده همراه یباالدست یهامقام یتفاوتیب

 نگاراننهيبه» شرکت همان اي داريخر حق در که گفت ديبا شد، داده شرح آنچه بریمبتن چندهر

 دهيناد مزرعه مس و مس یمل شرکت یسواز قرارداد مفاد به عمل در آنها حقوق و شده ظلم «صنعت

 و قضايی یريگيپ یبرا ازين مورد یطوالن زمان ،یدادرس یباال یهانهيهز متأسفانه اما است، شده گرفته

 انداختن انيجر به و تيشكا طرح قيطر از هایريگيپ جهينت از مثبت یاندازچشم نداشتن نيهمچن

 خاص مورد نيا در تيمالك حقوق عييتض به منجر که است یگريد مهم عوامل قضا، دستگاه در پرونده

 قوه اگر .ستين دفاع قابل نامالك حقوق از تيحما در يهقضائ قوه عملكرد گفت بايد متأسفانه .است شده

 واسطهبه یريمد چيه ؛دادیم شكل جامعه اذهان در موضوعات نيا در خود از یامقتدرانه سابقه يهقضائ

 یمسائل نيچن در را خود یجناح و یاسيس مسائل کردینم تئجر یراحتبه ،يیقضا برخورد از ترس

 و هاشرکت با مواجه در یاقتصاد فعاالن حقوق احقاق در قضائيه قوه ضعف توانیم لذا .کند دخيل

 .دانست تيمالك حقوق تيرعا عدم در ثرؤم عوامل از گريد یكي را یدولت یهادستگاه

 

 بنديجمع

 .شودمی داده پاسخ تحقيق، یفرع و یاصل یهاپرسش بخش، نيا در

 

  است؟ شده نقض ييندافر چه در و چگونه مطالعه مورد سوژه تيمالك حقوق (الف

 دولتی شرکت مسئوالن رويكرد تغيير» ،«شانيهاوعده به عمل در مزرعه مس مسئوالن یتعهدیب» اگر

 خود حقوق احقاق برای کارآفرين توانايی عدم» ،«موضوع يک به دولت و جمهوريسئر تغيير با زمانمه

 سازمان به )مربوط دولتی مقررات و هارويه تغيير» و «دادرسی باالی هزينه دليل به قضايی مسير از

 چهار در شرکت نيا تيمالك حقوق م،يبدان «تيمالك حقوق به تجاوز» مصداق را «زيست محيط حفاظت

 تيرعا عدم اسطهوبه زين شرکت نيا خود اينها، برعالوه .است گرفته قرار نقض و عدیت مورد عنوان

 ريسا تيمالك حقوق شدن دارخدشه در دوستانه، روابط واسطهبه ديخر ازيامت افتيدر و دهيمزا ضوابط

 مقررات نقض در دولتی مقامات مسئوليت نيز رابطه اين در البته و است داشته نقش جامعه و هاشرکت

 .است باقی خود قوت به عمومی، بخش معامالت به مربوط

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش  _________________________________________________  

 

 

20 

 ست؟يچ قاًيدق نيكارآفر يادعا (ب

 و کرده عدول نيطرف توافق به نسبت اوالً، قرارداد، فروشنده طرف همان اي یمتشاک دارد اعتقاد یشاک

 است. داده قرار داريخر ارياخت در را درصد 6 اريع با محصول درصد، 05/32 آهن اريع با باطله یجابه

 طرح در یگذارهيسرما نهيهز شيافزا و توقف ليدال از یكي یحال در محيطیزيست یهاچالش اً،يثان

 بارهکي به و بود گرفته سابق یهامقام از را محيطیزيست یمجوزها نيا از شيپ داريخر که بوده مزبور

 محيطیزيست یمجوزها افتيدر از بعد داريخر ثالثاً، .شوندیم مطرح یديجد مسائل مسئوالن، رييتغ با

 یمل شرکت ديجد رانيمد اذعان به که شودیم مواجه توافق و قرارداد جانبهکي فسخ با رانيمد رييتغ با

 و برنامه نيا شرکت، ديجد كرديرو و محيطیزيست مسائل بحث ،یقبل رانيمد تخلف ليدل به مس،

 وزارت انيم نيا در شود. داده عودت ديبا هم هاباطله از یبخش یحت و ستين ممكن هاباطله انتقال

 را مس یمل شرکت شده برگزار دهيمزا معادن، قانون (15) ماده اساسبر زين تجارت و معدن صنعت،

 گونهچيه بدون نيکارآفر ،ريمس نيا در .کندیم یتلق خود الامو جزء را هاباطله و داندینم درست اساساً

 حاضر حال طيشرا در که بوده مواجه نهيهز تومان ارديليم سه با قرارداد، قِبل از یسود و درآمد فروش،

 استفاده اي انتقال قابل کارگاه در امكانات و آالتنيماش از کي چيه کارگاه یليتعط و توقف ليدلبه زين

 رد،ينگ صورت دارد دنبال به نهيهز تومان ونيليم 300 هم آن که استخرها بيتخر که یزمان تا و ستين

 سال از سال دو مدت به نيز سوله و نيزم اجاره اينها، برعالوه .ستين انتقال قابل کارگاه در موجود اموال

   دارد. قرار ینامشخص و نامعلوم تيوضع در تاکنون 1394

 

  دارد؟ صحت چقدر و بوده مستند چقدر نيكارآفر يادعاها (ج

 صحت رسدیم نظربه ،«دسترس در مستندات» یبررس با اما ،نيست قضاوت مقام در گزارش اين هرچند

 مسئوالن تأييد مورد نيکارآفر اظهارات مستندات، یمبنابر .باشد کينزد تيواقع به گلپرور آقای یادعاها

 اگر ديشا است. شده مواجه ايران مس صنايع ملی شرکت مديران یتفاوتبی با اما گرفته، قرار نيز ربطیذ

 واقع خالف گزارش ارائه علت به بود، یخصوص شرکت اي شخص کي ،یدولت شرکت یجابه قرارداد طرف

 درخصوص یول بود؛ یريگيپ قابل یکالهبردار جرم به ندارد، وجود اساساً که یمحصول فروش و

  .است یريگيپ قابل یتبان و تخلف هایاتهام فقط ،یدولت یهاشرکت

 

 دارند؟ نيكارآفر مستندات برابر در يدفاع چه اتهام، مورد اي كنندهقصور اي متجاوز اشخاص (د

 که دانندیم مقصر را یقبل دولت رانيمد و ستيز طيمح رانيمد مس، یمل شرکت رانيمد انيم نيا در

 اريع که ندارد امكان زيرا کردند؛یم اعالم یقطع را زيآنال دينبا باطله، اشتباه زيآنال و دروغ گزارش برعالوه

 است: کرده اظهار پژوهشگر با وگوگفت در گلپرور .باشد بوده ثابت باطله، و معدن مختلف یهابخش در
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  «!است کرده اعتماد چرا که دانندیم مقصر نيز را نيکارآفر مس، یمل رانيمد»

 حفاظت سازمان و یفعل دولت چرا بوده، اشتباه مسئول یهامقام از نفر 19 صورتجلسه واقعاً اگر

 یايدر و ارس رودخانه تا معدن از که باطله تن ونيليم کي خصوصدر مس، یمل شرکت و ستيز محيط

 و منطقه مردم به باطله بودن یسم بابت از هاسال تا که یخسارت رايز کنند؛ینم یاقدام بود دهيرس خزر

 ها،باطله بودن خطرناك هيفرض اساسبر .بود نخواهد جبران قابل شد، خواهد و شده وارد ستيز طيمح

 شده، دپو کارخانه در که است سال سه و داده انتقال کارگاه به گلپرور آقای که باطله تن هزار 20 همان

 .رديگینم صورت اقدامی هيتخل یبرا اما کرده، سكونت رقابليغ را منطقه آن یتمام

 

 گيرينتيجه

 حفاظت سازمان و ايران مس صنايع ملی شرکت که دهندمی نشان تحقيق اين در بررسی مورد مستندات

 با قرارداد )طرف صنعت نگارانبهينه شرکت مالكيت حقوق خود، رويه و نظر تغيير با زيست، محيط

 هایتالش متأسفانه و اندکرده نقض آشكارا را (ايران مس صنايع ملی شرکت به وابسته مزرعه مس شرکت

   است. بوده نتيجهبی قانونی، و رسمی مراجع در شانحقوق احقاق برای شرکت باختهمال مالكان

 ثبات عدم» ،«یاقتصاد تيفعال سکير منصفانه و مناسب عيتوز عدم» ،«دهيمزا ضوابط تيرعا عدم»

 رانيمد نگاه یاقهيسل اختالف» ،«یاسيس روابط و راتييتغ از آن ديشد یريرپذيتأث و یدولت تيريمد در

 ،«عمومی منفعت و مصلحت نام با یخصوص بخش وکارکسب شدن یقربان» ،«واحد موضوع کي به هابنگاه

 کردن يیاجرا در هامقام و مسئوالن یتعهدیب» ،«آنها بودن ريوپاگدست و مقررات و نيقوان تناقض»

 به توسل یبرا طيشرا نبودن فراهم و باال دادرسی هزينه» ،«آنها بودن پاسخگو عدم و شانيهاوعده

 گزارش اين در بررسی مورد شرکت «تيمالك حقوق به یتعد و ضعف» مصداق عنوان به ،«يیقضا دستگاه

  شود.می محسوب

 و ناکارآمدی و (مزرعه )مس قرارداد فروشنده طرف یهایتعد انگرينما وضوحبه گفته،پيش موارد

 است. یاقتصاد فعال اين تيمالك حقوق نقض برابر در اجرايی و بازرسی قضايی، هایسامانه یتفاوتیب

 اريبس سطح کي در تيمالك حقوق یتعد و ضعف انگرينما صنعت، نگاراننهيبه یپژوهش مورد مطالعه

 را قيعم و یجد اريبس يیهاینگران تواندیم دهيم، تعميم ترعيوس ابعادی به را آن اگر که است کوچک

  باشد. داشته دنبال به شهروندان ديگر و اقتصادی فعاالن برای

 شناسايی به ها،موردکاوی از همجموع اين هایگزارش از يکهر و گزارش اين انتشار رودمی انتظار

 رفع برای تمهيداتی ارائه و مالكيت حقوق نقض کنندةتشديد اجرايیِ و قضايی قانونی، هایضعف و هاخأل

 امنيت ايران، در مالكيت حقوق هایضمانت افزايش با نهايتدر و بينجامد هاضعف و خألها اين

  يابد. افزايش اقتصادی، رشد و گذاریسرمايه
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