اظهارنظر كارشناسي درباره:
«طرح الحاق يك ماده به قانون معادن»

مقدمه
سياستگذاري و وضع قوانين و مقررات براي بهبود محيط كسبوكار ،ايجاد جذابيت براي سرمايهگذاري و هدايت
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال چهارم

جريان نقدينگي كشور بهسمت فعاليتهاي اقتصادي و توليدي ازجمله وظايف حاكميتي قواي مجريه و مقننه كشور
است .با بهبود مستمر فضاي كسبوكار ،تمايل سرمايهگذاران و توليدكنندگان براي توسعه كسبوكار و سرمايهگذاري
افزايش مييابد ،بنابراين استفاده از روشهاي مناسب براي تشويق سرمايهگذاري و جلوگيري از خروج سرمايه از

شماره ثبت:

بخش توليد از اهميت و حساسيت زيادي برخوردار است بهطوريكه وضع برخي قوانين و مقررات حتي با هدف
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تشويق سرمايهگذاري ممكن است موجب كاهش تمايل سرمايهگذاران و خروج سرمايه از بخش توليد شود .طرح

شماره چاپ:

«الحاق يك ماده به قانون معادن» كه با هدف تشويق سرمايهگذاري و ايجاد اشتغال در مناطق محروم تدوين شده،
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داراي ايرادهاي اساسي شكلي و ماهوي است .تصويب اين طرح و اجراي آن موجب مانع در برابر فعاليتهاي معدني،

تاريخ چاپ:
1398/4/3

سردرگمي و بالتكليفي معدنكاران ،اتالف منابع ،كاهش تمايل فعاالن اقتصادي جهت سرمايهگذاري در مناطق
محروم ،خروج سرمايه از بخش معدن و صنايع معدني ،تعطيلي معادن و ايجاد تداخل در انجام وظايف دستگاههاي
اجرايي خواهد شد.

معاونت پژوهشهاي
زيربنايي و امور توليدي

وضعيت كلي معادن كشور

دفتر :مطالعات انرژي،

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

صنعت و معدن

حدود  58درصد فعال و ساير معادن نيمهفعال يا غيرفعال هستند .از مجموع  382ميليون تن ماده معدني استخراج
شده در سال  ،1396حدود  142ميليون تن مربوط به گروه معادن فلزي 12 ،ميليون تن سنگهاي تزئيني196 ،

مشخصات گزارش

ميليون تن سنگهاي ساختماني و  32ميليون تن ساير مواد معدني بوده است .از مجموع مواد معدني استخراج شده
در سال  ،1396حدود  6/2درصد آن بهصورت خام و نيمهخام صادر شده است و مابقي در صنايع معدني كشور

شماره مسلسل:
31016564

بهعنوان ماده اوليه مورد استفاده قرار گرفته است .صادرات سنگ آهن بهصورت دانهبندي ،كنسانتره و گندله نزديك
به  80درصد كل صادرات مواد خام معدني را به خود اختصاص داده است .بنابراين آمار رسمي ارائه شده ازسوي

تاريخ انتشار:

وزارت صنعت ،معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسالمي ايران نشان ميدهد كه اوالً ،تعداد بسياري از معادن كشور

1398/5/16

غيرفعال و نيمهفعال بوده و ثانياً ،ميزان خامفروشي مواد معدني نسبت به كل استخراج مواد معدني از معادن عدد
قابل توجهي نيست و عمده مواد معدني استخراج شده از معادن در داخل كشور فراوري و تبديل به محصوالت با
ارزشافزوده باال ميشوند .براساس ماده ( )14قانون اصالح قانون معادن مصوب  ،1392/08/14درصدي از بهاي ماده
معدني موضوع پروانه بهرهبرداري بهصورت استخراج شده يا كانهآرايي شده يا فراوري شده بهعنوان حقوق دولتي
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معادن پرداخت ميشود كه درآمد حاصل از محل حقوق دولتي براساس بند «پ» ماده ( )43قانون برنامه ششم 100% ،تخصيصيافته تلقي
شده است و بايد وزارت صنعت ،معدن و تجارت در تكميل زيرساختهاي معدني ،تشويق صادرات و اكتشاف مواد معدني هزينه كنند.
بررسي كليات طرح
همانطور كه در مقدمه اين گزارش ذكر شده است ،سياستگذاري و وضع قوانين و مقررات براي بهبود فضاي كسبوكار و ايجاد
ثبات اقتصادي در كشور از مهمترين وظايف دولت و مجلس محسوب ميشود .تشويق سرمايهگذاري و هدايت جريان نقدينگي
كشور بهسمت فعاليت هاي اقتصادي مولد در فضاي باثبات اقتصادي و با استفاده از انواع روشهاي حمايتي و رفع موانع و
پيچيدگيهاي موجود امكانپذير است .برخورد دستوري در فعاليتهاي اقتصادي و محدود كردن فعاالن اقتصادي در مديريت
مالي بنگاهها ،نهتنها موجب تشويق سرمايهگذاري و رونق توليد نخواهد شد بلكه به كاهش جذابيت سرمايهگذاري بهويژه در
مناطق محروم و خروج سرمايه از كشور منجر ميشود .طرح حاضر با هدف تشويق سرمايهگذاري بهويژه در مناطق محروم و
جلوگيري از خروج سرمايه از بخش توليد كشور تهيه شده است:
مادهواحده – متن زير بهعنوان ماده ( )14مكرر به قانون معادن مصوب  1377/03/23با اصالحات و الحاقات بعدي
آن ،الحاق ميشود :ماده ( )14مكرر – وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است كليه معادن مستقر در «مناطق
محروم و كمتر توسعهيافته» و «مناطق برخوردار» را ملزم كند تا بهترتيب سي ( )30%درصد و پانزده ( )15%درصد از
سود ساليانه خود را در استان مربوطه جهت اشتغالزايي سرمايهگذاري كنند.
در صورت تخلف معادن از اين حكم ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است گزارش تخلف را به سازمان امور
مالياتي ارسال كند .سازمان امور مالياتي مكلف است پنجاه ( )50درصد از ميزان سودي را كه شركتها جهت
سرمايهگذاري اختصاص ندادهاند ،بهعنوان ماليات دريافت و به حساب خزانهداري كل كشور واريز كند .مبلغ مذكور
توسط شوراي برنامهريزي استان ،صرف حمايت از توليد و اشتغال ميشود.
اين طرح داراي ايرادهاي اساسي شكلي و ماهوي است كه به برخي از آنها اشاره شده است:
الف) ايرادها و ابهامهاي شكلي
 الحاق ماده بهعنوان ماده مكرر مغاير با اصول تنقيحي است ،بنابراين با توجه به در راستا بودن موضوع مادهواحده با ماده ()14قانون معادن ،الحاق تبصره ذيل ماده ( )14پيشنهاد ميشود.
 كلمه «معادن» در متن اين طرح به اشتباه بهكار رفته است و بايد از عبارت «بهرهبرداران معادن» و «دارندگان قرارداداستخراج و فروش معادن» استفاده شود زيرا معدن مرتكب تخلف نميشود و موضوع حق و تكليف قانوني قرار نميگيرد.
 عبارت «سود ساليانه» داراي ابهام است و منظور دقيق طراح از اين عبارت مشخص نبوده ،مبنا و نحوه محاسبه «سود ساليانه»شركتهاي بهرهبردار مشخص نيست.
 معيار ،محدوده و ساير ضوابط مربوط به «اشتغالزايي» و «سرمايهگذاري» مشخص نشده است. تعريف و ضابطه قانوني مشخصي جهت تعيين «مناطق كمتر توسعهيافته» و «مناطق برخوردار» وجود ندارد .مصوبه مورخ2

 1388/04/10هيئتوزيران نيز كه تحت عنوان «تصويبنامه درخصوص تعيين مناطق محروم و كمتر توسعهيافته در امور
حمايتي» به تصويب رسيده است ،عالوه بر اينكه اين خأل قانوني را رفع نميكند ،صرفاً به تعيين مصاديق مناطق محروم پرداخته
و معيار و ضابطهاي در اين زمينه ارائه نداده است.
 هدف «حمايت از توليد و اشتغال» مندرج در ذيل ماده نيز داراي ابهام است و هيچ ضابطهاي ندارد و مشخص نيست كه چهاقدامهايي بهعنوان مصاديق حمايت از توليد و اشتغال محسوب خواهد شد.
 درخصوص دامنه شمول حاكميت مفاد مادهواحده نسبت به معادني كه پروانه بهرهبرداري داشته و هماكنون در حال فعاليتهستند و معادني كه پس از تصويب اين قانون پروانه اخذ ميكنند ابهام وجود دارد ،بهدليل آنكه در عبارت «كليه معادن مستقر
در مناطق كمتر توسعهيافته و مناطق برخوردار» مشخص نيست آيا منظور از معادن مستقر ،معادني است كه بعد از تصويب
مشمول مادهواحده ميشوند يا شامل معادني كه قبل از تصويب اين قانون در محل مستقر بودهاند نيز ميگردد .ابهام مذكور
اجراي مفاد مندرج در ماده پيشنهادي را با مشكل مواجه خواهد كرد.
ب) ايرادها و ابهامهاي ماهوي
 ميزان سود حاصل از فعاليت معادن براساس مقياس معدن و نوع ماده معدني متفاوت است .معادن بزرگ ،متوسط و كوچكميزان سود ساليانه متفاوتي دارند و ممكن است سود حاصل از فعاليت ساليانه يك معدن كوچك براي سرمايهگذاري و ايجاد
اشتغال در منطقه كافي نباشد .بنابراين تسري دادن اين حكم به كل معادن بدون در نظر گرفتن مقياس معدن و نوع ماده
معدني درست نيست.
 ممكن است يك بنگاه اقتصادي در كنار معدن اقدام به احداث واحد فراوري يا صنايع معدني كنند .در اين صورت محاسبهسود ساليانه بسيار پيچيده خواهد بود.
 «اشتغالزايي» ميتواند حاصل طيف وسيعي از فعاليت هاي اقتصادي باشد .بنابراين الزام بهرهبرداران معادن به سرمايهگذاريدر حوزههايي كه ممكن است تخصصي در آن نداشته باشند ،غيرمنطقي است و نتايج مطلوبي نخواهد داشت.
 الزام بهرهبرداران معادن به سرمايهگذاري در «استان مربوطه» ايجاد محدوديت در سرمايهگذاري است .در صورتي كه استان مربوطه ظرفيتسرمايهگذاري در حوزه موردنظر بهرهبرداران معادن را نداشته باشد ،بهاجبار آنان را بهسمت فعاليت در حوزههاي غيرتخصصي سوق خواهد داد.
 درصورتيكه بهره برداران معادن تمايل داشته باشند تا درصد مشخص شده در اين طرح را بهمنظور فعاليت معدنيسرمايهگذاري كنند ،بهدليل پيچيدگيهاي فني و اداري موجود در اخذ پروانه بهرهبرداري معادن ،ممكن است امكان فعاليت
معدني در همان استان براي آنها فراهم نباشد و مجبور باشند تا در استان ديگري سرمايهگذاري كنند.
 «سرمايهگذاري» نيازمند بررسي دقيق و همهجانبه فني ،اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي است و سرمايهگذار تمايل دارد تاسرمايه خود را در طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي صرف كند .بنابراين نميتوان از بهرهبرداران معادن انتظار داشت تا
صرفاً با اختصاص درصدي از سود ساليانه خود ،طرحها و پروژههاي داراي توجيه فني و اقتصادي را در همان استان اجرا كنند.
 بهرهبرداران ب ا توجه به انفال بودن معادن ،سهم دولت را در قالب حقوق دولتي و ماليات بر درآمد پرداخت ميكنند.بهرهبرداران معادني هم كه قرارداد استخراج و فروش دارند و پروانه بهرهبرداري معدن به نام آنان نيست براساس قرارداد ،سهم
دارنده پروانه بهرهبرداري را پرداخت ميكنند .اين طرح عالوه بر ماليات ،حقوق دولتي و  ...هزينه ديگري را در قالب
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سرمايهگذاري بخشي از سود به سرمايهگذار تحميل ميكند و ميتواند باعث كاهش انگيزه سرمايهگذاران جهت ورود به
حوزه معدن و حتي باعث خروج بهرهبرداران فعلي از اين حوزه شود ،چه آنكه سرمايهگذاري سود حاصل از بهرهبرداري از
معدن در همان منطقه و استان ،لزوماً مطلوب نظر سرمايهگذاران نيست.
 دريافت  50درصد سودي كه شركتها به سرمايهگذاري اختصاص ندادهاند توسط سازمان امور مالياتي و واريز آن به خزانهبراساس تجارب موجود درخصوص حقوق دولتي ،موجب بازگشت آن براي حمايت از توليد و اشتغال در استان نخواهد شد و
براساس اولويتهاي كشور توسط سازمان برنامه و بودجه تخصيص و هزينه خواهد شد.
-

اين طرح با هدف اصلي اصالح ماده ( )132قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده ( )31قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و

ارتقاي نظام مالي كشور مصوب  1394/02/01كه معافيت مالياتي  10ساله در مناطق محروم و پنجساله در ساير مناطق براي درآمد
ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني داراي پروانه بهرهبرداري يا قرارداد استخراج و فروش دارند در تضاد است.
 اين طرح موجب زمينه قانونگريزي در كشور خواهد شد به نحوي كه بهرهبرداران معادن سعي خواهند كرد تا ميزان سودساليانه خود را به صورت غيرواقعي ابراز كنند (دو دفتري و سه دفتري شدن مسائل مالي شركتها) و يا با سندسازي (بهطور
مثال اقدام به ثبت محدوده معدني يا اخذ جواز تأسيس و  )...وانمود كنند كه در حال سرمايهگذاري بخشي از سود ساليانه خود
هستند .در اين صورت نهتنها سرمايهگذاري و اشتغالزايي انجام نخواهد شد بلكه بخشي از منابع و امكانات كشور اتالف ميشود.
 تصويب اين طرح جذابيت سرمايهگذاري در معادن ايران را براي سرمايهگذاران بهويژه سرمايهگذاران خارجي بهشدت كاهش خواهد داد. تصويب اين طرح تمايل سرمايهگذاران به سرمايهگذاري در مناطق محروم را كاهش خواهد داد زيرا اين طرح سرمايهگذاران درمناطق كمتر توسعهيافته را با چالشهاي جدي روبهرو ميكند .درواقع اين طرح در ذات خود نوعي مجازات براي سرمايهگذاراني
است كه در مناطق محروم به فعاليت اقتصادي اقدام ميكنند.
 معادن (بهويژه معادن كوچك و متوسط) كشور با مشكالت عديدهاي روبهرو هستند كه ميتوان به عدم ثبات اقتصادي،نوسانات نرخ ارز ،تحريمها (تأمين قطعات و ماشينآالت معدني) ،تداخالت با محيط زيست و منابع طبيعي ،مسئوليتهاي
اجتماعي ،فقدان زيرساختهاي كافي در حوزه انرژي و حملونقل و ...اشاره كرد .بنابراين تدوين و تصويب چنين طرحهايي
جذابيت معادن براي سرمايهگذاري را تا اندازه زيادي كاهش خواهد داد.
جمعبندي و نتيجهگيري
طرح «الحاق يك ماده به قانون معادن» كه با هدف تشويق سرمايهگذاري و اشتغالزايي تدوين شده است ايرادهاي اساسي
شكلي و ماهوي دارد .تصويب اين طرح نهتنها موجب تشويق سرمايهگذاري و اشتغالزايي نخواهد شد بلكه زمينه دور زدن قانون
را ايجاد كرده و جذابيت سرمايهگذاري در معادن و صنايع معدني بهويژه در مناطق محروم را بهشدت كاهش خواهد داد و امكان
جذب سرمايهگذاري خارجي در بخش معدن وجود نخواهد داشت .اين طرح درحقيقت نوعي مجازات براي سرمايهگذاراني است
كه در مناطق محروم اقدام به فعاليت اقتصادي ميكنند .تصويب اين طرح و اجراي آن موجب ايجاد مانع در برابر فعاليتهاي
معدني ،سردرگمي و بالتكليفي معدنكاران ،اتالف منابع ،كاهش تمايل فعاالن اقتصادي جهت سرمايهگذاري در مناطق محروم ،خروج
سرمايه از بخش معدن و صنايع معدني ،تعطيلي معادن و ايجاد تداخل در انجام وظايف دستگاههاي اجرايي خواهد شد.
بنابراين با توجه به محتواي اصلي طرح و اشكالهاي مطرح شده ،كليات طرح حاضر قابل دفاع نيست.
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