
 

 10 از 1 صفحه 

  

  يبادآدولتبرادر ارجمند جناب آقاي جعفري 

  دادستان محترم تهران

  

  سالم علیکم

دگی و ي زیر، رسیاي خود، به شرح شکوائیهبان شفافیت و عدالت در راستاي رسالت قانونی و اساسنامهاحتراما سازمان دیده

تعّدي  که موجبات –تعقیب جرائم به وقوع پیوسته پس از واگذاري دو کارخانه بزرگ آلومینیوم المهدي و آلومینیوم هرمزال 

  عالی تقاضا دارد.از جناب -ي اموال عمومی را فراهم کرده استستردهومیل و تضییع گبه حقوق مردم و حیف

  ني موضوع، جرائم به وقوع پیوسته و مرتکباخالصه

) قانون اساسی، با 44هاي کلی اصل (سازي در راستاي اجراي قانون اجراي سیاسترساند سازمان خصوصیبه استحضار می

متعلق به  -اقدام به واگذاري دو کارخانه بزرگ آلومینیوم المهدي و آلومینیوم هرمزال  11/6/1394،1انعقاد قرارداد در تاریخ 

سهامی خاص) با مالکیت و ( گنوبه شرکت فروالیاژ  -(ایمیدرو)» سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران«

با  آنها و تشریفات واگذاري مطابقت نحوهمدیرعاملی اقاي محمد علیمحمدي نموده است. صرف نظر از مطابقت یا عدم 

قانون که محل تامل جدي بوده است، عدم ایفاي مفاد قراردادهاي واگذاري از جانب خریدار از یک سو و عدم انجام وظایف 

شده توسط خریدار از سوي دیگر، سازي در مواجهه با نقض عهد قراردادي انجامقانونی توسط مسئوالن سازمان خصوصی

ي اموال عمومی را فراهم کرده است. در این میان، با توجه به ومیل و تضییع گستردهتعدّي به حقوق مردم و حیف موجبات

شناخته شده است، رسیدگی به این موضوع » جرم«اینکه برخی از رفتارهاي یادشده خریدار و فروشنده، در قوانین به عنوان 

  به شرح زیر مورد انتظار است:ذاري ابطال قرارداد واگو  و تعقیب و مجازات مرتکبان

تعزیرات و  -کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 674(موضوع ماده » خیانت در امانت«. اقاي محمد علیمحمدي، به اتهام 1

یوم هاي آلومینبه کارخانه متعلق بانکی حساب در اذن بدون و غیرقانونیهاي بازدارنده) از طریق: الف) دخل و تصرف مجازات

یعنی ایمیدرو بوده است و  ي قبل از واگذاري، که طبعا متعلق به مالک قبلی این دو بنگاه،دي و هرمزال مربوط به دورهالمه

هاي آلومینیوم ب) دخل و تصرف در اموال مالک قبلی کارخانه ها.میلیون تومان از این حساب 356میلیارد و  3برداشت مبلغ 

طریق فروش شمش آلومینیوم و ضایعات آلومینیوم، که مطابق مفاد قرارداد واگذاري، المهدي و هرمزال (شرکت ایمیدرو) از 

  ها تخلیه کند.متعلق به ایمیدرو بوده و در ید امانی خریدار باقی مانده و مقرر بوده که فروشنده آنها را از محل کارخانه

کتاب پنجم قانون مجازات  690ع ماده (موضو» تصرف عدوانی«و » ممانعت از حق«. اقاي محمد علیمحمدي به اتهام 2

 35,000هاي بازدارنده) از طریق: ممانعت از بارگیري اموال مربوط به شرکت ایمیدرو (حدود تعزیرات و مجازات -اسالمی

 ها قبلها، که مطابق مفاد قرارداد متعلق به ایمیدرو (مالک کارخانهتن باتس) از محل کارخانه 104,000تن شمش آلومینیوم و 

                                                             
 11/06/1394مورخ  11309هرمزال به شماره  ومینیآلوم، قرارداد فروش 11/06/1394مورخ  11310. قرارداد فروش آلومینیوم المهدي به شماره 1

 پیوست) 23تا  1. (صفحه هاي 11/06/1394مورخ  11313 و قرارداد الحاقی به شماره

/الف998/3  

04/11/1396  
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 هايها و کارشکنیها تخلیه کند، لیکن به دلیل ممانعتاز واگذاري) بوده و مقرر شده که فروشنده آنها را از محل کارخانه

  محقق نشده است و اموال مذکور به نحو غاصبانه، همچنان در تصرف خریدار است. تاکنونمکرر خریدار، این امر 

تضییع اموال عمومی و وجوه دولتی به «سازي، به اتهام یس سازمان خصوصیپوري حسینی، رئ عبداهللا اشرف . اقاي میرعلی3

هاي تعزیرات و مجازات -کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 598(موضوع ماده » دلیل اهمال در انجام وظایف قانونی

ي قرارداد فروش اقاله بازدارنده) از طریق: عدم انجام وظایف قانونی مقرر و مصرّح در قرارداد واگذاري، در جهت فسخ و

هاي آلومینیوم المهدي و هرمزال، پس از تخلفات قراردادي مکرر خریدار و عدم التزام به مفاد تعهدات قراردادي از کارخانه

  ي ثمن معامله در سررسیدهاي مقرر؛ که موجب ورود خسارات سنگین به دولت و اموال عمومی شده است.جمله تادیه

  

  الذکرله و مستندات مربوط و تبیین جرائم فوقشرح تفصیلی موضوع، اد

  عدم تحویل شمش و باتس موجود در المهدي و هرمزال -1

شرکت آلومینیوم المهدي و  دولت) در( درویمیاهایی که در خصوص واگذاري سهام و دارایی مطابق قرارداد واگذاري و ارزیابی

هزار  138تن شمش (محصول تولیدي) همچنین  34894,5سازي خصوصی آلومینیوم هرمزال، صورت گرفته است، سازمان

هزار تن بود) موجود در مجتمع را در تقویم و محاسبه دارایی مجتمع المهدي  104ضایعات تولید که سهم ایمیدرو ( باتستن 

که ندیده باشند؟) و در هزار تن باتس، سوزن ته گرد بود  138هزار تن شمش و  35چرا؟ مگر ( استو هرمزال از قلم انداخته 

هاي طرح و شرکت مزبور که براساس پیوست قرارداد مشخص گردیده است ذکر نشده است. بعد از انجام معامله فهرست دارایی

ي مقرر شد که این اموال به ایمیدرو تحویل داده شود. لکن خریدار باوجود اجلسهصورتعجوالنه، موضوع اشکار شده و طی 

پیوست)، از تحویل آنها  25صفحه ( سازيپیوست) و تایید سازمان خصوصی 24صفحه ( جلسهصورتمضاي الزام قرارداد و ا

شود ولی تا سازي پیگیر کار میسازمان خصوصی 28/01/1395کند. هفت ماه و نیم بعد از واگذاري، در تاریخ استنکاف می

درصد شمش متعلق به ایمیدرو  14ها، یعنی ز شمشهزار تن ا 5ماه پس از واگذاري) تنها حدود  21(21/03/1396تاریخ 

ي اجلسهصورتپیوست) به این سازمان تحویل شده است، ان هم با چه مصیبتی! در حالی که علیمحمدي در  26(صفحه 

 دهد.کامیون را می 5ها را تحویل دهد، در عمل تنها اجازه بارگیري روزانه تن از شمش 5000روز کاري  10پذیرد که طی می

پیوست). در مورد باتس نیز وضع مشابه اي حاکم  28و  27هاي شود! (صفحهتن حمل می 450در نتیجه در سه هفته فقط 

 .درصد ان را تحویل داده است 10هزار تن ضایعات، یعنی  10(در طول یک سال و نیم!) تنها  23/12/1395است: تا تاریخ 

 50زیاد، از جمله به صورت مختلط با خاك و نخاله تحویل شده که آن هم با مشکالت و کارشکنی «پیوست)،  30(صفحه 

 32(صفحه » ها و ... وجود دارددرصد ان ضایعات است. همچنین در این خصوص، عدم همکاري، جلوگیري از تردد کامیون

ي تاریخ واگذاري، هانرخي حتی اگر فقط همین دو قلم باشد، با کسر مقادیر تحویل شده و با نقد ریغارزش مطالبات ). پیوست

 2/72 دهم) و(دویست و نه و سه3/209هزار تومان) به ترتیب  800هزار تومان و باتس تنی  7، (شمش کیلویی 94شهریور 

میلیارد تومان است. این بدهی هنوز پرداخت نشده است. اگر خسارت تاخیر عمدي  5/281 جمعا) یعنی دودهمو  هفتادودو(



 

 10 از 3 صفحه 

  

میلیارد  101محاسبه کنیم، بیش از  2درصدي سود سپرده 18راي تاخیر دو ساله، با نرخ رسمی در تحویل همین دو قلم را ب

از تاخیر ( استمیلیارد تومان  382ي اقاي علیمحمدي به ایمیدرو نقد ریغشود. بدین ترتیب جمع بدهی بر بدهی اضافه می

نیز ادامه  تاکنونستفاده کثیف از اموال مردم هزار تن باتس چشم پوشیدیم). این سوءا 10هزار تن شمش و  5عمدي تحویل 

  پیوست) 33(صفحه  .)دارد

  عدم پرداخت بدهی المهدي و هرمزال به بیمه ساچه ایتالیا (بانک یونی کردیت) -2

قرارداد هرمزال، تمامی تعهدات المهدي و هرمزال به خریدار  12ماده  6قرارداد واگذاري المهدي و بند  12ماده  3 بندبراساس 

ي هانیتضمرا بپردازد. همچنین، تمام  هایبدهمنتقل گردیده است و وي متعهد شده است که در مواعید مشخص اقساط ان 

 270ده خریدار قرار گیرد. از جمله تعهدات مزبور پرداخت اقساط وام داده شده باید از عهده ضامن قبلی برداشته و بر عه

میانداري یونی کردیت است که تحت پوشش  ي اروپایی بههابانکمیلیون یورویی ایمیدرو براي اتمام بقیه فازهاي هرمزال، از 

به موقع و به مقدار کامل بدهی  رارداد،ق 8ماده  18تعهداتش، مذکور در بند  برخالف. ولی خریدار داشت قرارساچه ایتالیا  بیمه

کشورمان  اي را برايرا نپرداخته است. این بی تعهدي با فشار بیمه مزبور روبرو شد و باعث گردید تا ساچه برقراري پوشش بیمه

ن ست. با ایمعلق کند. سازمان ایمیدرو براي رفع این محدودیت که با اعتبار کشور گره خورده بود، مجبور به جبران ان شده ا

، تسهیالت ارزي از بانک صنعت و 29/1/1396مورخ  4118موجب قرارداد شماره توضیح که مطابق اسناد، سازمان ایمیدرو به

کند تا اقساط مربوط به تعهدات خریدار هرمزال نسبت به بیمه ساچه ایتالیا را پرداخت نماید و در مقابل معدن دریافت می

 ؛پیوست) 39تا  34هاي یالت را طی شصت قسط ماهانه به بانک مزبور پرداخت نماید (صفحهخریدار ظرف پنج سال این تسه

با تصویب دولت ترتیب داده  شکنمانیپقسطی ارزان و راحت براي خریدار  60میلیون یورویی  86به عبارت دیگر یک وام 

ی ول پیوست) 34صفحه ( استنت کرده سازي این وام را ضماانکه سازمان خصوصی اوررتیحپیوست)  40شود!( صفحه می

سازي پردازد. بانک صنعت و معدن به ایمیدرو و ایمیدرو به خصوصیاقاي علیمحمدي حتی قسط اول را هم سر وقت نمی

پیوست). اقساط بانک معوق  41شوند و خواهش و تمنا که بیاید و قسط عقب مانده وام اهدایی را بپردازد! (صفحه متوسل می

سازي که ضامن شده نه تنها علیمحمدي از پرداخت سرباز میزند، بلکه پوري حسینی یعنی سازمان خصوصیشود چون می

در صورت عدم پرداخت اقساط «: نویسدمیدر نامه به کرباسیان  16/10/1396تاریخ  بانک در که ییجاپردازد. تا است نیز نمی

پیوست) معناي این وضعیت  42(صفحه » وجود نخواهد داشت عمالي باقیمانده به ساچه هاقسطمزبور، امکان ادامه پرداخت 

شود. با توجه به نقش بیمه ساچه ي ایمیدرو و دولت اضافه میاعتباریبي بانک مهم صنعت و معدن نیز به اعتباریبچیست؟ 

  ایتالیا در مناسبات صنعتی ما هزینه این خیانت چقدر است؟

هاي ایمیدرو، توسعه بخش عدم پوشش بیمه صادراتی ساچه براي پروژه«ده بود: ) ایمیدرو هشدار دا95بهمن  27( شیپسال 

هاي اقتصاد مقاومتی را با چالش بزرگی مواجه خواهد و اجراي سیاست داده قرار الشعاعتحتعظیمی از معادن و صنایع معدنی کشور را 

پیش  و ؛پیوست) 44و  43هاي (صفحه »داشت خواهد بر این براي اعتبار سیاسی کشور نیز تبعات ناخوشایندي در بر عالوهنمود و 

هم اکنون شرکت ایراسکو ایتالیا رسما اعالم نموده «نویسد: رئیس هیئت عامل ایمیدرو به معاون اول می 1395خرداد  1از ان در 

به دستور  Carigeمصوب براي ان شرکت توسط بانک  هاي ایتالیایی از همکاري با ان شرکت خودداري ورزیده و حتی اعطاي وامبانک

  پیوست) 45( صفحه .»ساچه در هفته گذشته لغو گردیده است

                                                             
 5پانویس  16، صفحه 1394چهارم  ماههسه، 83نماگرهاي اقتصادي، بانک مرکزي شماره  2
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  (با پوشش بیمه هرمس) BHFعدم پرداخت تعهدات شرکت آلومینیوم المهدي به بانک  -3

بازپرداخت تسهیالت  از جمله تعهدات دیگري که با واگذاري آلومینیوم المهدي و هرمزال به خریدار منتقل گردیده است،

شده و متعاقب توافق  دیسررس(با پوشش بیمه هرمس) بوده است. لکن به دلیل عدم پرداخت اقساط  BHF دریافتی از بانک

المللی، بیمه هرمس جهت وصول مطالبات خود اقدام به مکاتبات و مذاکرات متعدد نمود و هاي بینبرجام و شروع همکاري

سازي و خریدار و سایر واگذاري شرکت، موضوع را طی مکاتبات متعدد به اطالع سازمان خصوصی به توجه باسازمان ایمیدرو 

 کشورهاي که شد طوالنی قدر مانده بدهی ان پرداخت در صالح رساند. ولی سازمان و خریدار اعتنا نکردند، تاخیرمراجع ذي

OECD که کرد اعالم نیز هرمس بیمه. دادند قرار کار دستور در را ایران ریسک درجه در نظر تجدید 2016 ژوئن اجالس در 

 صنعت، وزارت و دارایی و اقتصاد وزارت مرکزي، بانک دلیل همین به. شد خواهد متوقف بدهی تادیه تا بیمه پوشش ادامه

 زنیچانه با مرکزي بانک. شدند 2016 ژوئن 20 روز تا مشکل حل مامور اول معاون و جمهوررئیس دستور به تجارت و معدن

 از هم را ان ریالی معادل ایمیدرو و کندمی پرداخت را یورو میلیون 14,3 و گیردمی تخفیف را جرائم از یورو هزار 400 مبلغ

 دش وارد اسالمی جمهوري حیثیت به لطمه انکه از پس. دهدمی مرکزي بانک به و گیردمی ماههشش وام معدن و صنعت بانک

 هزار 19 به نزدیک مقدار خریدار شد گرفته کار به است ملی تولید عوامل ترینکمیاب جزء که اجرایی مقامات باالترین وقت و

 تعهدي بی که شودمی مالحظه) پیوست 48و  47،  31هايصفحه. (کند تادیه را بدهی تا گذاشت ایمیدرو اختیار در شمش تن

مؤثر، عالوه بر  هايتضمین گرفتن در قانونی تکلیف انجام در سازيخصوصی خودداري عمدي سازمان و خریدار عهد نقض و

 ماتمقا ارزش با وقت اتالف و خارجی بازرگانی در اسیب اعتبار کشور موجب زیان ارزي معتنابه در وضعیت سخت ارزي کشور،

  گردید. کشور

  استنکاف از پرداخت بدهی المهدي و هرمزال به ایمیدرو -4

قراردادها،  12ماده  3ي تحت پوشش خویش مراودات مالی دارند. طبق بند هاشرکتی با تخصص مادري هاشرکتبه طور معمول 

ي هاصورتي مالی حسابرسی شده مالك تعیین مطالبات یا تعهدات است. به استناد گزارش حسابرسی مستقل از هاصورت

هرمزال تا روز تحویل و تحول، بیش  مآلومینیو، مطالبات ایمیدرو از مجتمع 1394روز از سال  16ماه و  5و  1393مالی سال 

میلیارد تومان  298پیوست) بوده است. به طور مشابه، مطالبات ایمیدرو از المهدي نیز مبلغ  49(صفحه  تومانمیلیارد  267از 

ه خریدار یا نماینده وي منتهی شد دست بهجلسه امضاءشده صورت بعد از جلسات مکرر که به تثبیت شده است. این مطالبات

پیوست). کرباسیان  33صفحه ( استهنوز پرداخت نشده  3سازي و خریدار،است و مکاتبات متعدد ایمیدرو با سازمان خصوصی

پس از گذشت بیش از دو سال از زمان واگذاري، ... تاکنون نیز از پرداخت بدهی خود به ایمیدرو استنکاف نموده «: 16/08/96 در

سازي انتظار دارد، حداقل در موضع [حافظ] منافع معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصیاست. لذا از جنابعالی به عنوان 

  (همان)»دولت پیگیري نمایید

  و تضامین بانکی آلومینیوم المهدي هایبدهعدم ایفاي   -5

 کنیلوار قرار گرفته است براساس قرارداد واگذاري شرکت آلومینیوم المهدي، تعهدات بانکی شرکت واگذار شده بر عهده خرید

ا از هخریدار تعهدات خود را در این مورد نیز انجام نداده و این امر منجر به این شده است که با توجه به تضمیناتی که بانک

                                                             
 1803 شماره – 11/12/94مورخ  31468شماره  – 19/11/1394مورخ  29234شماره  – 26/08/94 مورخ 22109ي شماره هانامهاز جمله  3

 22/01/1395مورخ 
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 3و  8/45سازمان ایمیدرو در زمان اعطاي تسهیالت به المهدي و هرمزال، گرفته بودند، بابت بدهی معوق به ترتیب مبلغ 

هاي ملت و اقتصاد نوین از حساب سازمان ایمیدرو برداشت گردد. مانده بدهی تسهیالت دریافتی تومان توسط بانکمیلیارد 

موقع میلیارد تومان است که در صورت عدم ایفاي به 70شرکت مزبور بابت تسهیالت دریافتی از بانک اقتصاد نوین حدودا 

زمان توسعه برداشت خواهد شد. نامه بانک اقتصاد نوین به دکتر تعهدات از سوي شرکت مذکور مبالغ اقساط از حساب سا

  پیوست). 50صفحه ( استروز پیش نوشته شده است، سند ویژه خواري، خیانت و بالهت  20کرباسیان در این مورد که کمتر از 

  برداشت از مانده حساب بانکی مجتمع آلومینیوم و هرمزال -6

تجارت در  و ملت هايبانک هاي المهدي و هرمزال نزدشت از موجودي نقدي حسابخریدار، بردا اورشگفتاز جمله اقدامات 

ي دولت است که هاییدارابدیهی است که این موجودي متعلق به خریدار نیست؛ بلکه یک قلم از  روز واگذاري بوده است.

تومان در  اردیلیم 5/2اري مبلغ سازي تکلیف ان را پیش از واگذاري تعیین نکرده بود. خریدار پس از واگذسازمان خصوصی

از حساب بانک ملت برداشت  06/08/1394میلیون تومان در تاریخ  856از حساب بانک تجارت و مبلغ  28/07/1394تاریخ 

  پیوست). 53و 51هاي صفحه( استکند. در حالی که یقین داشت متعلق به غیر می

  عدم پرداخت مطالبات باشگاه ورزشی آلومینیوم المهدي -7

از جمله تعهدات دیگري که به تبع واگذاري شرکت و طرح مزبور به خریدار منتقل گردیده است ولیکن تاکنون اقدامی جهت 

 ابایفاي ان صورت نگرفته است. مطالبات باشگاه آلومینیوم المهدي (بابت بدهی مربیان و کادر سرپرستی باشگاه) است که 

هاي ر واگذاري شرکت المهدي تسویه ان به خریدار جدید منتقل گردیده است (صفحهبه ارزیابی سهام باشگاه و تقویم ان د توجه

  پیوست). 55و 54

  چند موضوع مهم دیگر:

  جرئت خریدار در عهدشکنی منشا .1

 که کرد دولت متوجه را زیادي خسارت داخلی هايبانک و المان هرمس ایتالیا، ساچه به مربوط بدهی پرداخت عدم مورد سه

 5 و قسطی 60 وامی دومی و است کرده تسویه شمش با بعدا را یکی که شد پرداخت ملت کیسه از خریدار ارزي بدهی دو

 ان از دولت که است مادي ارزش داراي امتیاز یک شود وصول اگر حتی و نیست منتفی ان وصول عدم احتمال که است ساله

 هايبانک به بدهی پرداخت عدم. شد خریدار تقدیم شود،نمی داده کس هر به که هافرصت این. است کرده نظر صرف ارزش

 هايپروژه کندي یا توقف ان متعاقب و ایمیدرو زیان و ضرر موجب بود، ایمیدرو هنوز که ضامن حساب از برداشت با نیز داخل

  .گردید ایمیدرو ايتوسعه اقدامات و محروم مناطق

 هک تضمینی نکرد؛ منتقل خریدار دوش به عمال را هاتضمین سازيخصوصی که است این هازیان این به دادن تن اصلی علت

مالز مصوبه براساس که حالی در. نماید اقدام به ملزم را خریدار که سازد قادر را سازيخصوصی و باشد داشته اجرا قابلیت

 تنها .است بوده مؤثر هايتضمین اخذ به مکلف سازمان این واگذاري، هیئت 7/12/1392 مورخ 2061655 شماره االتباع

اخذ  .شودنمی نام به اسناد قرارداد انتهاي در سال هفت از بعد باشد، کرده عهدي نقض خریدار اگر که است این ضمانت

حسینی تذکر داده شده بود از جمله بود؛ بلکه مکررا به اقاي پوري الذکرسابقاالتباع الزام مصوبه الزم تنهانههاي مؤثر تضمین
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 نامه دیگر پیوست). نمونه 56(صفحه  4کرباسیان به وي 31/03/1393مورخ  8248ماه قبل از واگذاري، در نامه شماره  15

 گرددمی تکرار کمی محاسبات با همراه هشدار ان باز واگذاري از پیش ماه 3 یعنی ،1394/ 27/03 مورخ 8146 شماره

بر اساس قرارداد  15/06/1394مورخ  15502حتی یک روز قبل از تحویل و تحول، طی نامه انی . پیوست) 61و 57هاي صفحه(

هاي ارزي و جابجایی درباره بدهی 8ماده  8هاي الزم، بند تضمین درباره 12 ماده 3کند: بند امضاء شده الزاماتی را یاداوري می

ي مالی حسابرسی هاصورتالعاده تا ت تشکیل مجمع عمومی عادي به طور فوقضرور 8 ماده 18و بند  7ماده  4و بند  هاضامن

اعتنایی نشد و ان همه  اینهااز  کدامچیهپیوست). به  63و 62هاي صفحه( برسدبه تصویب  29/12/1393سال مالی منتهی به 

  دولت تحمیل شد. برهزینه 

 جهت رد مؤثري اقدام هیچ سازيخصوصی که است این عهداتشت به شدید اعتناییبی و خریدار متکبرانه رفتار دیگر دلیل 

 به ملزم نپردازد را خود بدهی خریدار اگر کندمی مقرر 12 ماده 3 بند مثال دهد؛نمی انجام دولت و ایمیدرو حقوق استیفاي

 با را قطعی مطالبات هرمزال قرارداد 12 ماده 7 بند براساس تواندمی سازيخصوصی. است شده تحمیل هايهزینه پرداخت

 هايدارایی از مالیات مانند که سازوکاري. کند دریافت و پیگیري کشور عمومی محاسبات قانون 48 ماده سازوکار از استفاده

  .است نگرفته صورت زمینه این در اقدامی هیچ ولی است برداشت قابل مؤدّي شدهشناسایی

سازي هشدار داده بودند. به عنوان مثال تمام این مصائب را منتقدان غیردولتی و دولتی پیش از واگذاري به سازمان خصوصی

پیش از واگذاري همچنین چند نوبت پس  31/03/93و  27/03/93، 17/03/93، 93./22/2هاي نامه در تاریخ 4ایمیدرو طی 

سازي تعهدات خویش درباره المهدي و هرمزال به شفافیت تمام به سازمان خصوصی 25/08/1394از واگذاري، از جمله در تاریخ 

 هادتمبرد و به هیچ پرداختی تا سازي میاعالم کرده بود ولی ترتیب اثر داده نشد. خریدار بهترین بهره را از سکوت خصوصی

  پیوست).45 (صفحه ندادتن 

 و تخلفات خریدار هایعهدشکنسازي در قبال رفتار سازمان خصوصی .2

ی هاي بانکی، برخهاي خریدار در ارتباط با تعهدات و تضمیندر ارائه نکته مذکور در بند باال، ضمن مستند شدن عهدشکنی

ي هاواکنشسازي به سمت خریدار را نیز مالحظه کردید. در این قسمت با تمرکز بر ي خاص خصوصیهايریگجهت

  شود.ي ایمیدرو بررسی میهاییداراریدار در موضوع تحویل اموال و هاي خسازي نسبت به عهدشکنیخصوصی

و باتس به میزان تقریبی  هزار تن شمش 35تعلق  که به تایید خریدار رسیده است، 16/06/94جلسه تحویل و تحول در صورت 

 خطاب 19600 شماره هنام طی ایمیدرو 27/07/1394 تاریخ در هزار تن به ایمیدرو تصریح شده است. بر همین اساس 140

پیوست). متعاقب ان  64هاي صفحه( شودمیخواستار استرداد اموال فوق یا معادل ارزش ریالی ان  سازي،خصوصی رئیس به

ي انحوهي المهدي و هرمزال و هابنگاهبراي بررسی اموال متعلق به ایمیدرو در  20/08/1394در جلسه دیگري که در تاریخ 

سازي، خانم عالی را تحویل دهد، تشکیل شده بود و به امضاي اقاي علیمحمدي و معاون سازمان خصوصیکه خریدار باید آنها 

میلیارد تومان از  5/214به ارزش  جمعاتن شمش و مقادیري مواد اولیه  34500پور رسیده است، با صراحت امده است که 

                                                             
ی نماید که تعهد به انجام نیبشیپلذا ضروري است که آن سازمان محترم در قرارداد فروش شرایط را به نحوي : «در قسمتی از این نامه آمده است 4

توسط  رزبازپرداخت توسط خریدار به عنوان شرط ضمن عقد قید و لحاظ گردد. ... در غیر این صورت نحوه تأمین این منابع با توجه به نوسانات نرخ ا
تمهیداتی اتخاذ فرمایید تا قبل از هرگونه  ي) مشکالتی را در زمینه انجام تعهدات خواهد نمود. ...گذارهیسرماقانون  طبقسازمان توسعه و دولت (

 »مصوبات مربوط لغو یا متوقف بماند فعالًاقدام جهت واگذاري و قبل از انقضاي مدت آگهی، دستور فرمایند به منظور تعیین موارد فوق، 
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خویش براي تبادل مطالبات دو طرف را تصریح و امضاء سازي نیز تعهد هرمزال باید به ایمیدرو داده شود. سازمان خصوصی

  پیوست). 24 صفحه( کندمی

ات و تشکیل جلس سازي و درخواست تعیین تکلیف مطالباتش از خریداربعد از مکاتبات مکرر ایمیدرو با سازمان خصوصی

را، اقاي پوري حسینی در تاریخ هاي هرمزال در تاریخ تحویل و بدهی هاییداراسازي، صورت متعددي در سازمان خصوصی

تن شمش به ایمیدرو است. یک روز بعد،  5/34894کند که متضمن تایید تعلق به اقاي کرباسیان ابالغ می 28/01/1395

الخطاب اختالفات طرفین است، در که فصل قانون اساسی 44هاي اصل قانون اجراي سیاست 30هیات داوري موضوع ماده 

گذارد که به نحو اجمالی، انجام سه تکلیف فوري را بر عهده خریدار می 29/01/1395مورخ  94/17و  94/15دادنامه شماره 

نامه دیگر درباره  6پیوست). طی کمتر از دو ماه بعد، مسئوالن ایمیدرو،  25 صفحه( استمتضمن صحت تمام دعاوي ایمیدرو 

سازي و شرکت المهدي ن اول، رئیس سازمان خصوصیي سازمان و عدم تمکین خریدار به معاونقد ریغمطالبات نقدي و 

ي به مشکالت ایمیدرو در تحویل گرفتن مطالبات ااشارهمتعاقب این مکاتبات، اقاي پوري حسینی بدون هیچ  5نویسند.می

تحویل  جلسهکه نسبت به انتقال اموال خود اقدام کند و صورت خواهدیمایمیدرو  از 22/03/1395خویش از خریدار، در تاریخ 

، دفتر 25/03/1395اي است که سه روز بعد در اعتنایی، نامهو تحول را برایش بفرستد! قرینه روشن بر عمدي بودن این بی

مدیر منصوب علیمحمدي بر المهدي براي تعیین تکلیف پرداخت  سازي در پاسخ درخواست ایمیدرو ازحقوقی خصوصی

هاي گاهی از بنتخصص مادرهاي وصول مطالبات شرکت«نویسد: فرستد، میمیسازي مطالباتش که رونوشت ان را براي خصوصی

 ایجاد دین و احکام قانون منشاهاي مزبور در مقابل اشخاص ثالث، تابع توافقات واگذارشده، همچون سایر دیون و تعهدات بنگاه

قانون اساسی و مقررات مربوط، حکم خاصی در  44هاي کلی اصل باشد و در قانون اجراي سیاستمدنی و قانون تجارت می

دهد که لزوم پرداخت مطالبات دولت به خریدار منعکس خواهد شد! و در انتها وعده می» این زمینه پیش بینی نشده است.

که ان را امضاء کرده است،  05/05/95جلسه مورخ اي چندمین بار اقاي علیمحمدي ضمن صورتپیوست) بر 65 (صفحه

بدهی این سازمان به شبکه برق ( درویمیاهاي تابعه پذیرد بازپرداخت بدهی خود را به ایمیدرو با تهاتر فیش برق شرکتمی

اهی اما مدت کوت ؛ه فارس متعلق به وي) اغاز کندکشور) با طلب علیمحمدي از شبکه برق کشور، (بابت فروش برق از نیروگا

میلیارد تومان بدهکار هم  130کند که طلبی از وزارت نیرو ندارد تا تهاتر مقدور گردد؛ بلکه بابت مورد دیگري بعد اعالم می

  زند.پیوست) البته در این تعهد و نقض عهد به طور ضمنی بر بدهی خود مهر تایید می 67 صفحه(هست! 

براي چندمین بار خطاب به  20/06/95علیمحمدي) یکی دو هفته بعد، در تاریخ ( گنو، شرکت فروالیاژ چندبارهجود تایید با و

در خصوص موضوع مطالبات ان سازمان کماکان این شرکت در براورد میزان دقیق سهم ان سازمان با «نویسد: ایمیدرو می

» کارشناسی این ابهامات شفاف تا امکان اجابت درخواست فراهم گرددکه ضرورت دارد ضمن  باشدیمابهامات جدي روبرو 

  پیوست). 68 صفحه(

ي علیمحمدي همچنان ادامه دارد. اقاي ِهایکارشکنیی و جوبهانهسازي و خریدار و شکایت از ي ایمیدرو با خصوصینگارنامه

تن شمش را که به  34600تن باتس و  هزار 136حدود  فوراکه  خواهدیمسازي از ایمیدرو خصوصی 23/08/95باز در تاریخ 

خریدار به صورت مکتوب به عدم تعلق اموال فوق به «: کندصاحب جدید تعلق ندارد از محل شرکت خارج سازد. وي اضافه می

                                                             
 16/03/1395 – 6650، 08/03/1395 -6038، 06/03/1395 - 5916، 01/03/1395 - 5553، 01/02/1395 - 2902 يهاخیتارنامه به شماره و  5
 )73و  75،74، 76، 78، 80(به ترتیب صفحات  19/03/1395 – 7017و 
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تقال را متوجه و قول هرگونه همکاري براي انتقال اموال داده است. در پایان مسئولیت عدم ان ...»خویش] تاکید داشته [ شانیا

  کند!ایمیدرو می

 عامل هیات کرباسیان، رئیس اقاي به سازيخصوصی سازمان رئیس حسینی پوري اقاي 17/09/95 تاریخ با کمال شگفتی در

 دیگري اقدام سازمان، ان يهاییدارا تحویل جهت حضوري جلسه در خریدار امادگی به اعالم توجه با«: سدینویم صراحتا ایمیدرو،

 انجام باید ما انچه هر که کندمی تصریح هم نامه پایان در )پیوست 70و  69 هايصفحه( »باشدنمی متصور سازمان این سوي از

 مطالبات درباره علیمحمدي اقاي حقوقی مشاور 29/09/95چند روز بعد در تاریخ  و شماست نوبت حاال و ایمداده دادیم،می

 که مایداده انجام سازيخصوصی سازمان از استعالماتی اخیراآنها  رفع براي که داریم ابهاماتی باره این در ما نویسدمی ایمیدرو

  .پیوست) 71 صفحه. (نیست ممکن فراگیر نرسد، تفاهم پاسخ تا و اندنداده جواب تاکنون

 هاها و شرکتبی تعهدي خریدار در قبال سایر دستگاه .3

به  1396میلیارد تومانی تا پایان خرداد  279نسبت به ایمیدرو نیست. از بدهی عدم ایفاي تعهد خریدار منحصر به تعهدات 

. بابت )پیوست 72 صفحه( است، سه قسط عقب 21/04/1396تا  میلیارد تومان بپردازد 16برق هرمزگان که قرار است ماهیانه 

 28، نزدیک به 17/04/96. تا )تپیوس 73 صفحه( استمیلیارد تومان بدهکار  40 مبلغ 1392و  1391هاي مالیات سال

نیز  17/04/96تا  فارسجیخل. به بیمه دانا مرکز )پیوست 74 صفحه( استمیلیارد تومان به تامین اجتماعی هرمزگان بدهکار 
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 کند و حق هر هاي واگذار شده، اقرار میبنگاهخریدار به داشتن تمامی اطالعات مربوط به  ،6قراردادها 8 ماده 1 در بند

سازي را از خود سلب کرده و حق رجوع به هر مرجعی از جمله سازمان خصوصی ادعایی را به استناد نداشتن اطالعات

 قراردادها، مربوط به مواردي 7 ماده 4 بند بنابراین تمامی دعاوي وي نقض قرارداد و غیرقانونی است. مورد مذکور در ؛است

است که تخلف مدیران پیش از واگذاري، در کتمان اطالعات در مراجع ذیربط محرز و به صدور راي منجر شده باشد. 

 هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی همین را مقرر کرده است.قانون اجراي سیاست 17ماده  3تبصره  چنانکه

   ي انجام شده هایکارشکنکند، در کنار وي کفایت میی خریدار که خود براي ابطال دعاوي نوسیس ومواضع متناقض

است تا اگر بتواند از تحویل اموال یا پرداخت آنها سرباز زند و اگر هم  جستهیمگواه روشن بر این امر است که خریدار راه 

 ت.مال غیر اسمصداق تصرف عدوانی  که ؛وقت بخرد و منافع زمانی تاخیر در تادیه را به چنگ اورده باشد الاقلنتوانست 

  که اگر دو قسط ناشی از خرید را نپرداخت یا هر یک از تعهدات قراردادها را  ردیپذیمقراردادها خریدار  8ماده  2در بند

سازي محق است تمام اقساط باقیمانده را به دین حال تبدیل کند و تمام مطالبات را همراه با وجه انجام نداد، خصوصی

 با وجود ان همه نقض متاسفانهبرداشت کند. ولی  قیوثامحاسبه و از محل تضامین قرارداد و  هانهیهزالتزام تاخیر و سایر 

نه تنها اقدامی در جهت حفظ و  سازيعهد به دست خریدار و شانه خالی کردن وي از ایفاي تعهدات، سازمان خصوصی

اي از خریدار جز یک طغرل سفته! ه هیچ وثیقهتامین منافع دولت نکرد؛ بلکه به روشنی به نفع خریدار عمل کرد. از جمل

که هیچ  ساله 8هاي فروخته شده تا پایان اقساط ها و گرو گرفتن سند مالکیت سهام و داراییبراي اقساط و سایر هزینه

 تضمین مؤثري نیز دریافت نکرده است. که همچنانقابلیت اعمال ندارد، 
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 ماده در مذکور راهکار طریق از را خود شده قطعی مطالبات توانستیم سازيخصوصی سازمان 12 ماده 7 بند براساس 

یرمنقول غ و منقول اموال فروش و بازداشت از تشریفاتی با یعنی ؛نماید دریافت و پیگیري نیز عمومی محاسبات قانون 48

  قسمت اعظم خسارت وارد شده به دولت را جبران نماید. توانستیماجراي این وظیفه  .کند فایاست علیمحمدي اقاي

  قراردادها  6ماده  3براي استیفاي مطالبات دولت، قدرت ناشی وکالت بال عزل مذکور در بند  تراساناز همه مهمتر و راه

البات و وصول مط فایاستي و یا انجام هر اقدامی که حقوق سازمان را در تعهد هراست که طبق ان تخلف خریدار از 

، بدون هیچ قید و شرطی از محل نامهوکالتسازي محق است با استفاده از تضییع نماید یا حتی به خطر اندازد، خصوصی

هاي واگذار شده به هر قیمت و تحت هر شرطی و به نام هرکسی که صالح بداند، مطالبات امده از دارایی دست بهمنافع 

براي  6ماده  3سازي را بر اساس بند قراردادها نیز اقدام خصوصی 8ماده  19ند هاي وارد شده را جبران نماید. بو خسارت

 کند.جبران هر نوع خسارت قراردادي الزام می

  سازي حق قراردادها در قبال هر عهدشکنی خریدار و یا استنکاف وي از انجام هر تعهدي، به خصوصی 11ماده  1بند

 و رد منافع حاصله بر عهده خریدار است. هاخسارتدهد که در ان صورت جبران همه قرارداد را می طرفهکفسخ ی

 ضمن انکه مسئولیت عدم تحویل مطالبات غیرنقدي  وي به کرباسیان 95 19/10نامه مورخ  حاشیه در حسینی پوري اقاي

 چهانهاي] قانونی براي تحویل [ ابزاراستدعا دارم از کلیه «نویسد: کند، میایمیدرو از علیمحمدي را متوجه ایمیدرو می

به خریدار تعلق ندارد، استفاده کنید، به نحوي که ادعاي خریدار مبنی بر همکاري کامل در ارائه و تحویل اموال مازاد 

به  اصله نسبتمستندا باطل شود. در این صورت، اگر خریدار در تصرف غیرقانونی اموال دولت دخیل شناخته شود، بالف

به صراحت و مکتوب با ادعاي وجود  شخصاپیوست). وقتی خریدار  75 صفحه( »فسخ قرارداد واگذاري اقدام خواهد شد

کند، دیگر چه باید بکند تا و به شکل ادواري موضع عوض می شماردیمابهامات خود را تا رفع ابهامات از تحویل معاف 

ازي ساینکه قرارداد تمام اختیارات را به سازمان خصوصی مضافا؟ »شناخته شود در تصرف غیرقانونی اموال دولت دخیل«

براي حفظ منافع دولت بر عهده اوست و ایمیدرو به جاي  هاتیمسئولبه عنوان فروشنده داده است و به همین دلیل هم 

 دیگري نباید رجوع کند.

 1ماده  1ع ایمیدرو که متعلق به دولت است، با بند سازي از انجام وظیفه حفظ و تامین منافشانه خالی کردن خصوصی 

با وجود ان همه قدرت  ، مغایر است.شناسدیمسازي را به نمایندگی از دولت فروشنده قراردادها که سازمان خصوصی

 که حداقل ، خیانت در امانت و اگر اهمال و تفریط باشدرسدیمکه چنین به نظر  اقدام، اگر این طرز کار تعمدي باشد

و مستحق پیگرد و  1375قانون مجازات اسالمی مصوب سال  598حتما چنین است، مصداق جرائم مذکور در ماده 

  اند.سازي است که دخیل در این امر بودهمجازات رئیس و ان دسته از مسئوالن سازمان خصوصی

انجام تعهدات خود و از سوي دیگر  گردد خریدار شرکت آلومینیوم المهدي و طرح هرمزال با عدمکه مشاهده می گونههمان

سازوکارهاي قانونی که جهت جلوگیري از این  نگرفتن بکارربط با عدم اعمال نظارت و ي و مقامات ذيسازیخصوصسازمان 

کرد اموال عمومی و اند منجر به هزینهي نظام اقتصادي کشور شدهریپذبیاسامور در اختیار دارند عالوه بر اینکه منجر به 

  ی در راستاي منافع خصوصی افراد به دلیل امور مزبوراست.دولت

-قانون اجراي سیاست 18 ماده 5سازي هرمزال قبل از واگذاري (موضوع بند سازي با عدم امادهدر این راستا سازمان خصوصی

ده بود و ساالنه یعنی شش سال پیش از واگذاري افتتاح ش 1388قانون اساسی) بنگاهی را که در سال  چهارم وهاي اصل چهل 
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هزار تن تولید داشت و داراي برند بود، به بهانه اینکه بنگاه طرح توسعه دارد و انفکاك ان از المهدي مقدور نیست، هرمزال  هاده

خریدار  کهیدرحال، اندفروختهرا به منزله طرح نیمه تمام تلقی کرده و اجزاء ان را قیمت گذارده و به علیمحمدي به ثمن بخس 

 یملو شناسه  2508به شماره ثبت ( رسانداز تحویل گرفتن، هرمزال را تحت عنوان شرکت آلومینیوم هرمز جنوب به ثبت بعد 

عدم تقویم بسیاري از اموال و  )پیوست 76 صفحه( .7هستندرئیس هیئت مدیره ان  که اقاي علیمحمدي 14005392590

هاي موجود طرح هرمزال در دست خریدار، واگذاري بدون هاي متعلق به دولت، باقی گذاشتن بخشی از کاالها و داراییدارایی

همه اینها، مماشات با خریدار در شکل عدم انجام تکالیف مقرر، مقدمات چنین مواردي را  بر عالوهالذمه کردن دولت و بري

  نموده است. فراهم

  

  احمد توکلی

  رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

  بان شفافیت و عدالتدیده
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