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 اظهارنظر كارشناسي درباره:

 «الحاق يك ماده به قانون معادن طرح»

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

دايت هگذاري و كار، ايجاد جذابيت براي سرمايهوسياستگذاري و وضع قوانين و مقررات براي بهبود محيط كسب

شور مقننه ك ووظايف حاكميتي قواي مجريه جمله از هاي اقتصادي و توليديفعاليتسمت به جريان نقدينگي كشور

گذاري كار و سرمايهوگذاران و توليدكنندگان براي توسعه كسبسرمايهكار، تمايل واست. با بهبود مستمر فضاي كسب

از  مايهروج سرخگذاري و جلوگيري از هاي مناسب براي تشويق سرمايهيابد، بنابراين استفاده از روشافزايش مي

ا هدف ب حتيكه وضع برخي قوانين و مقررات طوريدار است بهربخش توليد از اهميت و حساسيت زيادي برخو

ح ود. طرگذاران و خروج سرمايه از بخش توليد شگذاري ممكن است موجب كاهش تمايل سرمايهتشويق سرمايه

 ،وين شدهحروم تدگذاري و ايجاد اشتغال در مناطق مكه با هدف تشويق سرمايه« الحاق يك ماده به قانون معادن»

 هاي معدني،عاليتاجراي آن موجب مانع در برابر فاساسي شكلي و ماهوي است. تصويب اين طرح و  هايداراي ايراد

ناطق گذاري در مكاران، اتالف منابع، كاهش تمايل فعاالن اقتصادي جهت سرمايهسردرگمي و بالتكليفي معدن

هاي تگاهايف دسخروج سرمايه از بخش معدن و صنايع معدني، تعطيلي معادن و ايجاد تداخل در انجام وظ محروم،

 شد.  اجرايي خواهد

 

 وضعيت كلي معادن كشور

برداري در كشور بهره براساس آخرين آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از مجموع كل تعداد معادن داراي پروانه

ميليون تن ماده معدني استخراج  382فعال يا غيرفعال هستند. از مجموع درصد فعال و ساير معادن نيمه 58حدود 

 196هاي تزئيني، ميليون تن سنگ 12ميليون تن مربوط به گروه معادن فلزي،  142، حدود 1396شده در سال 

ميليون تن ساير مواد معدني بوده است. از مجموع مواد معدني استخراج شده  32هاي ساختماني و ميليون تن سنگ

ي كشور خام صادر شده است و مابقي در صنايع معدنصورت خام و نيمهدرصد آن به 2/6، حدود 1396در سال 

بندي، كنسانتره و گندله نزديك صورت دانهعنوان ماده اوليه مورد استفاده قرار گرفته است. صادرات سنگ آهن بهبه

سوي ازدرصد كل صادرات مواد خام معدني را به خود اختصاص داده است. بنابراين آمار رسمي ارائه شده  80به 

از معادن كشور  بسياريدهد كه اوالً، تعداد ي ايران نشان ميوزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسالم

فروشي مواد معدني نسبت به كل استخراج مواد معدني از معادن عدد فعال بوده و ثانياً، ميزان خامغيرفعال و نيمه

با قابل توجهي نيست و عمده مواد معدني استخراج شده از معادن در داخل كشور فراوري و تبديل به محصوالت 

، درصدي از بهاي ماده 14/08/1392( قانون اصالح قانون معادن مصوب 14شوند. براساس ماده )افزوده باال ميارزش

 عنوان حقوق دولتي بهآرايي شده يا فراوري شده صورت استخراج شده يا كانهبهبرداري معدني موضوع پروانه بهره
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يافته تلقي تخصيص 100( قانون برنامه ششم، %43ماده )« پ»دولتي براساس بند  شود كه درآمد حاصل از محل حقوقمعادن پرداخت مي

 ه كنند.ي هزينهاي معدني، تشويق صادرات و اكتشاف مواد معدنشده است و بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تكميل زيرساخت

 

 بررسي كليات طرح 

كار و ايجاد وبكسي و وضع قوانين و مقررات براي بهبود فضاي طور كه در مقدمه اين گزارش ذكر شده است، سياستگذارهمان

نگي ن نقديگذاري و هدايت جرياشود. تشويق سرمايهترين وظايف دولت و مجلس محسوب ميثبات اقتصادي در كشور از مهم

وانع و يتي و رفع مهاي حماهاي اقتصادي مولد در فضاي باثبات اقتصادي و با استفاده از انواع روشفعاليتسمت به كشور

ديريت ي در مهاي اقتصادي و محدود كردن فعاالن اقتصادپذير است. برخورد دستوري در فعاليتهاي موجود امكانپيچيدگي

ويژه در هگذاري بگذاري و رونق توليد نخواهد شد بلكه به كاهش جذابيت سرمايهتنها موجب تشويق سرمايهها، نهمالي بنگاه

و  ويژه در مناطق محرومهگذاري ببا هدف تشويق سرمايهشود. طرح حاضر ميمنجر وج سرمايه از كشور مناطق محروم و خر

 جلوگيري از خروج سرمايه از بخش توليد كشور تهيه شده است: 

ت بعدي با اصالحات و الحاقا 23/03/1377( مكرر به قانون معادن مصوب 14عنوان ماده )بهمتن زير  –واحده ماده

ق مناط»وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است كليه معادن مستقر در  –( مكرر 14شود: ماده )اق ميآن، الح

( درصد از 15%( درصد و پانزده )30%ترتيب سي )بهرا ملزم كند تا « مناطق برخوردار»و « يافتهتوسعهمحروم و كمتر 

 ري كنند. گذازايي سرمايهانه خود را در استان مربوطه جهت اشتغاليسود سال

 در صورت تخلف معادن از اين حكم، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش تخلف را به سازمان امور

ها جهت ( درصد از ميزان سودي را كه شركت50مالياتي ارسال كند. سازمان امور مالياتي مكلف است پنجاه )

غ مذكور داري كل كشور واريز كند. مبلبه حساب خزانهعنوان ماليات دريافت و بهاند، گذاري اختصاص ندادهسرمايه

 شود. ريزي استان، صرف حمايت از توليد و اشتغال ميتوسط شوراي برنامه

 اشاره شده است: آنها اساسي شكلي و ماهوي است كه به برخي از  هايايرادداراي اين طرح 

 

 شكلي هاي ابهامو  هاايرادالف( 

 (14)واحده با ماده مادهضوع با توجه به در راستا بودن مو بنابراين مكرر مغاير با اصول تنقيحي است،عنوان ماده بهالحاق ماده  -

 شود. پيشنهاد مي (14)قانون معادن، الحاق تبصره ذيل ماده 

ارداد دارندگان قر»و « برداران معادنبهره»كار رفته است و بايد از عبارت بهدر متن اين طرح به اشتباه « معادن»كلمه  -

 گيرد.  مينو موضوع حق و تكليف قانوني قرار د شونميمعدن مرتكب تخلف استفاده شود زيرا « خراج و فروش معادناست

« انهيسال سود»حاسبه ممبنا و نحوه  دقيق طراح از اين عبارت مشخص نبوده،داراي ابهام است و منظور « انهيسود سال»عبارت  -

 . بردار مشخص نيستهاي بهرهشركت

 مشخص نشده است. « گذاريسرمايه»و « زايياشتغال»ه و ساير ضوابط مربوط به محدود معيار، -

وجود ندارد. مصوبه مورخ « مناطق برخوردار»و « يافتهتوسعهمناطق كمتر »تعريف و ضابطه قانوني مشخصي جهت تعيين  -
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 امور در يافتهتوسعه كمتر و محروم طقمنا تعيين خصوصدر نامهتصويب»وزيران نيز كه تحت عنوان هيئت 10/04/1388

محروم پرداخته  كند، صرفاً به تعيين مصاديق مناطقاينكه اين خأل قانوني را رفع نمي به تصويب رسيده است، عالوه بر« حمايتي

 اي در اين زمينه ارائه نداده است.و معيار و ضابطه

ت كه چه اي ندارد و مشخص نيسراي ابهام است و هيچ ضابطهمندرج در ذيل ماده نيز دا« حمايت از توليد و اشتغال»هدف   -

 عنوان مصاديق حمايت از توليد و اشتغال محسوب خواهد شد.به هايياقدام

 فعاليت حال در اكنونهم و داشته برداريبهره پروانه كه معادني به نسبت واحدهماده مفاد حاكميت شمول دامنه درخصوص -

 مستقر معادن كليه» تعبار در آنكه دليلبه وجود دارد، ابهام كنندمي اخذ پروانه قانون اين يبتصو از پس كه معادني و هستند

 تصويب از عدب معادني است كه مستقر، معادن از مشخص نيست آيا منظور «برخوردار مناطق و يافتهتوسعه كمتر مناطق در

ذكور مگردد. ابهام اند نيز ميشامل معادني كه قبل از تصويب اين قانون در محل مستقر بوده يا شوندمي واحدهماده مشمول

 .دكراجراي مفاد مندرج در ماده پيشنهادي را با مشكل مواجه خواهد 

 

 ماهوي هاي ابهامو  هاايرادب( 

وچك كتوسط و معادن بزرگ، م اساس مقياس معدن و نوع ماده معدني متفاوت است.برميزان سود حاصل از فعاليت معادن  -

 گذاري و ايجادهكوچك براي سرماي انه يك معدنيد حاصل از فعاليت سالانه متفاوتي دارند و ممكن است سويميزان سود سال

وع ماده دن و ناشتغال در منطقه كافي نباشد. بنابراين تسري دادن اين حكم به كل معادن بدون در نظر گرفتن مقياس مع

 ت. معدني درست نيس

محاسبه  ن صورت. در ايدكننممكن است يك بنگاه اقتصادي در كنار معدن اقدام به احداث واحد فراوري يا صنايع معدني  -

 انه بسيار پيچيده خواهد بود. يسود سال

گذاري ه سرمايهبرداران معادن بهاي اقتصادي باشد. بنابراين الزام بهرهتواند حاصل طيف وسيعي از فعاليتمي« زايياشتغال» -

 هايي كه ممكن است تخصصي در آن نداشته باشند، غيرمنطقي است و نتايج مطلوبي نخواهد داشت. در حوزه

رفيت ان مربوطه ظي كه استگذاري است. در صورتايجاد محدوديت در سرمايه« استان مربوطه»گذاري در برداران معادن به سرمايهالزام بهره -

 د داد.ي سوق خواههاي غيرتخصصفعاليت در حوزهسمت به اجبار آنان رابهبرداران معادن را نداشته باشد، هرهنظر بموردگذاري در حوزه سرمايه

معدني  منظور فعاليتبهبرداران معادن تمايل داشته باشند تا درصد مشخص شده در اين طرح را كه بهرهصورتيدر -

فعاليت  ت امكانبرداري معادن، ممكن اسجود در اخذ پروانه بهرههاي فني و اداري مودليل پيچيدگيبهگذاري كنند، سرمايه

 گذاري كنند. فراهم نباشد و مجبور باشند تا در استان ديگري سرمايه نهامعدني در همان استان براي آ

ل دارد تا يگذار تمامحيطي است و سرمايهجانبه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيستهمهنيازمند بررسي دقيق و « گذاريسرمايه» -

تا  نتظار داشتبرداران معادن اتوان از بهرههاي داراي توجيه فني و اقتصادي صرف كند. بنابراين نميسرمايه خود را در طرح

 . دننكان اجرا ان استهاي داراي توجيه فني و اقتصادي را در همها و پروژهطرح ،انه خوديبا اختصاص درصدي از سود سال صرفاً

كنند. ا توجه به انفال بودن معادن، سهم دولت را در قالب حقوق دولتي و ماليات بر درآمد پرداخت ميبرداران ببهره -

اساس قرارداد، سهم بربرداري معدن به نام آنان نيست و پروانه بهره دارندبرداران معادني هم كه قرارداد استخراج و فروش بهره

اين طرح عالوه بر ماليات، حقوق دولتي و ... هزينه ديگري را در قالب  .كنندبرداري را پرداخت ميدارنده پروانه بهره
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گذاران جهت ورود به تواند باعث كاهش انگيزه سرمايهكند و ميگذار تحميل ميگذاري بخشي از سود به سرمايهسرمايه

برداري از ود حاصل از بهرهگذاري س، چه آنكه سرمايهشودبرداران فعلي از اين حوزه حوزه معدن و حتي باعث خروج بهره

 گذاران نيست.معدن در همان منطقه و استان، لزوماً مطلوب نظر سرمايه

زانه خيز آن به اند توسط سازمان امور مالياتي و وارگذاري اختصاص ندادهها به سرمايهدرصد سودي كه شركت 50دريافت  -

و  واهد شداي حمايت از توليد و اشتغال در استان نخخصوص حقوق دولتي، موجب بازگشت آن بردربراساس تجارب موجود 

 هاي كشور توسط سازمان برنامه و بودجه تخصيص و هزينه خواهد شد.براساس اولويت

پذير و توليد رقابت قانون رفع موانع (31)هاي مستقيم موضوع ماده قانون ماليات (132)اين طرح با هدف اصلي اصالح ماده  -

ناطق براي درآمد مساله در ساير پنجساله در مناطق محروم و  10مالياتي  كه معافيت 01/02/1394مصوب ارتقاي نظام مالي كشور 

 ست. ر تضاد ابرداري يا قرارداد استخراج و فروش دارند دمعدني داراي پروانه بهرهتوليدي و هاي ابرازي ناشي از فعاليت

ن سود ا ميزاتبرداران معادن سعي خواهند كرد نحوي كه بهره گريزي در كشور خواهد شد بهاين طرح موجب زمينه قانون -

طور بهزي )ها( و يا با سندساصورت غيرواقعي ابراز كنند )دو دفتري و سه دفتري شدن مسائل مالي شركتبهانه خود را يسال

ه خود انيود سالري بخشي از سگذاسيس و ...( وانمود كنند كه در حال سرمايهأمثال اقدام به ثبت محدوده معدني يا اخذ جواز ت

 شود. اتالف مي ات كشورزايي انجام نخواهد شد بلكه بخشي از منابع و امكانگذاري و اشتغالتنها سرمايهنههستند. در اين صورت 

 اد. خواهد د شدت كاهشهبگذاران خارجي ويژه سرمايههگذاران بگذاري در معادن ايران را براي سرمايهتصويب اين طرح جذابيت سرمايه -

گذاران در ايهرح سرمگذاري در مناطق محروم را كاهش خواهد داد زيرا اين طگذاران به سرمايهتصويب اين طرح تمايل سرمايه -

گذاراني هراي سرمايدر ذات خود نوعي مجازات ب طرحواقع اين دركند. رو ميههاي جدي روبيافته را با چالشتوسعهمناطق كمتر 

 كنند. مياقدام طق محروم به فعاليت اقتصادي است كه در منا

دي، اقتصا توان به عدم ثباترو هستند كه ميهاي روبويژه معادن كوچك و متوسط( كشور با مشكالت عديدههمعادن )ب -

ي اهوليتمسئ زيست و منابع طبيعي، با محيط تداخالت آالت معدني(،مين قطعات و ماشينأها )تنوسانات نرخ ارز، تحريم

هايي رحچنين ط ... اشاره كرد. بنابراين تدوين و تصويبنقل ووحملافي در حوزه انرژي و هاي كاجتماعي، فقدان زيرساخت

 گذاري را تا اندازه زيادي كاهش خواهد داد. جذابيت معادن براي سرمايه

 

 گيري نتيجهبندي و جمع

سي اسا هايدايرازايي تدوين شده است گذاري و اشتغالرمايهكه با هدف تشويق س« الحاق يك ماده به قانون معادن»طرح 

زدن قانون  دورينه زايي نخواهد شد بلكه زمگذاري و اشتغالتنها موجب تشويق سرمايه. تصويب اين طرح نهداردشكلي و ماهوي 

 اد و امكانشدت كاهش خواهد دهبويژه در مناطق محروم را هگذاري در معادن و صنايع معدني بجذابيت سرمايه و دهكررا ايجاد 

گذاراني است نوعي مجازات براي سرمايهحقيقت در طرحاين  گذاري خارجي در بخش معدن وجود نخواهد داشت.جذب سرمايه

هاي اليترابر فعبتصويب اين طرح و اجراي آن موجب ايجاد مانع در كنند. ليت اقتصادي ميكه در مناطق محروم اقدام به فعا

خروج  ق محروم،گذاري در مناطكاران، اتالف منابع، كاهش تمايل فعاالن اقتصادي جهت سرمايهردرگمي و بالتكليفي معدنس معدني،

 . اهد شدهاي اجرايي خوسرمايه از بخش معدن و صنايع معدني، تعطيلي معادن و ايجاد تداخل در انجام وظايف دستگاه

 مطرح شده، كليات طرح حاضر قابل دفاع نيست. هاي الاشكبنابراين با توجه به محتواي اصلي طرح و  


