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متالطم فوالد

 حقوق دولتی معادن در بودجه

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه
بودجه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در سال  ۱۴۰۰نسبت
به س��ال جاری حدود  ۴۶درصد رشد دارد ،گفت :حدود هزار
و  ۸۰۰میلی��ارد تومان بابت هزینههای جاری وزارت صنعت،
معدن و تجارت در بودجه سال آینده پیشبینی شده است.
حجتاله فیروزی ضمن اعالم بودجه پیش��نهاد شده برای

عکس :آیدا فریدی

بیش��تر مواد اولی��ه مصرفی در صنای��ع و کارخانهها مانند
آه��ن ،آلومینی��وم ،م��س ،س��یمان و ...که ش��اید مهمترین
و پرمصرفتری��ن وس��ایل و لوازم مصرفی ما از آنها س��اخته
ش��ده مثل س��اختمان ،خودرو ،لوازم خانگی ،گوشی موبایل
و ...از طری��ق اس��تخراج از معادن بهدس��ت میآید .بههمین
علت مس��ائل فراوانی در نحوه اس��تفاده از مواد معدنی پیش
میآید .یکی از این مسائل که شاید قبل از هر موضوع دیگری
به ذهن برس��د ،موضوع «مالکیت معادن» اس��ت .باتوجه به
قوانی��ن ،مالکیت خصوصی بر معادن در جمهوری اس�لامی
ایران منتفی است ،اما قانون ،حق انتفاع از معادن را به شرط
پرداخت حقوق حکومت اس�لامی و همچنین جلب رضایت
مالکان خصوصی یا دولتی زمینی که معدن در آن واقع شده
ممک��ن میداند .بس��یاری از حکومتهای دیگ��ر جهان نیز
مع��ادن را در قالب اموال عمومی و ملی دس��تهبندی کرده و
در راس��تای مصالح جامعه هزینه میکنند .این امر منطبق با
عقل و منطق بوده و مس��ئلهای نیست که تنها اسالم و قانون
اساسی ایران به آن پرداخته باشد .از نظر شرعی و قانونی انفال
نمیتوانند جزو داراییهای فردی محس��وب ش��وند ،زیرا در
صورت واگذاری مالکیت این اموال به افراد حقیقی یا حقوقی
در خارج از دایره حاکمیت ،بیم آن میرود که مصلحت عموم
نادیده انگاشته شود؛ بر این اساس سپردن مالکیت معادن به
افراد حقیقی و حقوقی ،وجاهت قانونی ندارد و تنها واگذاری
منافع ،اجاره مدتدار ،جعاله ،صلح یا اباحه این معادن ازسوی
دولت به افراد دیگر مقدور است .برپایه ماده  ۱۲قانون معادن
کشور ،حق بهرهبرداری از معادن بزرگ تنها در اختیار دولت
اس��ت و نمیت��وان بهرهبرداری آنها را ب��ه بخش خصوصی یا
حتی تعاونی سپرد .براساس قانون ،نحوه بهرهبرداری از معادن
بزرگ توس��ط هیات دولت تعیین میش��ود و اسناد اینگونه
معادن نیز بهنام س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع
معدنی ،بهعنوان نماینده دولت ،صادر میشود.

وزارت صنع��ت ،مع��دن و تجارت در گفتوگ��و با خانه ملت
گفت :درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات
و فناوری اطالعات ش��امل حق امتیاز ش��بکه و جریمه عدم
انج��ام تعهدات حدود  ۶ه��زار و  ۹۸۰میلیارد تومان و درآمد
حاص��ل از بهره مالکان��ه و حقوق دولتی معادن حدود  ۴هزار
میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت .بهگفته سخنگوی
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس براس��اس الیحه بودجه
س��ال  ۱۴۰۰درآمدهای مالیاتی  ۲۴۷ه��زار میلیارد تومان،
هزینههای عمران��ی  ۱۰۴هزار میلیارد تومان و فروش اوراق
قرضه  ۱۲۵هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.

 درآمد از محل مالکیت

اعداد و ارقام پیشبینی ش��ده ب��رای درآمد دولت از محل
حق��وق دولت��ی و مالکیت در حالی عنوان میش��ود که در ۸
ماهه ابتدایی سال  ۹۹دولت از محل مالکیت بنگاهها و معادن
و نظایر آن  ۱۸هزار و  ۴۲۲میلیارد تومان درآمد کسب کرد.
درآم��د ناش��ی از مالکی��ت دولت در س��رفصل درآمدهای
بودجه گنجانده شده که دارای  3زیرشاخه شامل سود سهام
شرکتهای دولتی ،اجاره و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت
اس��ت .در  ۸ماه ابتدایی امس��ال شرکتهای دولتی  ۶.۴هزار
میلیارد تومان س��ود س��هام به دولت دادهان��د که تحقق ۴۸
درصدی دارد .همچنین از محل اجاره ،دولت تنها  ۳۳میلیارد
تومان با تحقق  ۲۷درصدی بهدس��ت آورد .عملکرد سال ۹۸
بالغ بر  ۶۵میلیارد تومان اس��ت .برای س��ال آینده نیز از این

محل  ۱۵۰میلیارد تومان پیشبینی شد.
باوج��ود زیانده بودن تعداد کثیری از ش��رکتهای دولتی
باتوجه به اینکه در بودجه امس��ال  ۵۹ش��رکت صرفا زیانده
اعالم شده  ۵۰درصد سود ویژه سود سهام ابرازی از  ۱۲هزار
میلی��ارد توم��ان به  ۱۵هزار میلیارد تومان برای س��ال آینده
رس��یده است .باتوجه به اینکه در بند ج تبصره  ۲الیحه سال
 ۱۴۰۰س��ود سهام شرکتها با سهم دولتی زیر  ۵۰درصد از
طریق ش��رکتهای مادر پیگیری و دریافت میشود و نسبت
به بند متناظر در س��ال  ۱۳۹۹اصالح ش��ده ،ردیف مرتبط با
س��ود سهام این ش��رکتها در س��ال  ۱۳۹۹از الیحه بودجه
س��ال  ۱۴۰۰حذف ش��ده اس��ت.باوجود اینکه بهره مالکانه
و حق��وق دولت��ی معادن از  ۲۸۲۴میلی��ارد تومان به ۴۰۰۰
میلیارد تومان افزایش یافته ،زیانده و س��ر به سر شدن برخی
شرکتهای بزرگ دولتی بهویژه بانکهای دولتی باعث حذف
بخش عمدهای از منابع ردیف  ۱۳۰۴۲۵تحت عنوان درآمد 2
درصد هزینه شرکتهای دولتی ،بانکها و موسسات انتفاعی
وابس��ته به دولت س��ودده شده اس��ت؛ بهنحوی که ۱۷۶۴۰
میلیارد تومان بودجه پیشبینی ش��ده سال  ۱۳۹۹در الیحه
س��ال  ۱۴۰۰به رقم  ۴۰۰۰میلیارد تومان کاهش یافته و در
بخش سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت شاهد کاهش
نسبت به بودجه سال گذشته هستیم.
از س��وی دیگ��ر پیشبینی رق��م  ۴۰۰۰میلی��ارد تومانی
ب��رای بهره مالکانه و حقوق دولت��ی معادن در بودجه ۱۴۰۰

پیگیری آزادسازی
معادن بلوکه شده
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مالکی��ت خصوصی ب��ر مع��ادن در جمهوری
اس�لامی منتفی اس��ت ،اما قانون ح��ق انتفاع از
معادن را به ش��رط پرداخ��ت حقوق دولتی و در
قالب قراردادی مدتدار ،با نام پروانه بهرهبرداری
ممک��ن میداند .برابر تبصره  ۳م��اده  ۱۰قانون
معادن ،پروانه بهرهبرداری س��ندی است رسمی،
الزماالجرا ،ح��اوی مدت بهرهبرداری براس��اس
شناس��نامه معدن و طرح بهرهب��رداری مصوب،
قاب��ل تمدید ،قابل معامله و انتقال به اش��خاص
ثالث که متضم��ن حق انتفاع دارن��ده پروانه از
ذخیره معدن��ی و نیز دربردارنده تعهدات وی در
اجرای مفاد آن است .مدت هر دوره بهرهبرداری
باتوجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر
 ۲۵س��ال با حق اولوی��ت تمدید ب��رای دارنده
پروانه ،تعیین میشود؛ بنابراین مالکیت دولت بر
معادن و حق مالکیت از جمله منابع تامین اعتبار
برای بودجه بهشمار میرود.

حجتاله فیروزی

بودجه وزارت
صنعت ،معدن و
تجارت در سال
 ۱۴۰۰نسبت به
سال جاری حدود
 ۴۶درصد رشد
دارد

مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی اس��تاندار
همدان با بیان اینکه عدهای در گذشته پهنههای
معدن��ی را در اختیار گرفته و فعالیتی هم ندارند،
گفت :آزادس��ازی معادن بلوکه شده و فعالسازی
واحدهای معدنی غیرفعال استان با جدیت و قوت
پیگیری و اجرا میشود.
بهگ��زارش ایرن��ا ظاهر پورمجاهد در ش��ورای
معادن استان همدان ،اظهار کرد :با کمک سازمان
صنعت ،معدن و تجارت و گروهی از کارشناس��ان
اس��تانداری همدان ،عملیات بررس��ی و پاالیش
معادن استان در حال اجرا است.
وی با اش��اره به وجود  ۱۲۲معدن غیرفعال در
اس��تان همدان افزود :براساس بررسیهای انجام
ش��ده تع��دادی از این واحدها توان بازگش��ت به
چرخه تولید را دارند و  ۷۰واحد نیز قادر به ادامه
فعالیت نبوده و راکد ماندهاند.
مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی اس��تاندار
همدان بیان کرد :معادن بلوکه ش��ده از این افراد
خلع ید و پس از برگزاری مزایده به اشخاص جدید
دارای صالحیت واگذار میشود.
پورمجاهد خاطرنش��ان کرد :آزادسازی معادن
بلوکه ش��ده طبق قانون اجرا میش��ود و چنانچه
اف��رادی به این قانون تمکین نکنند نیز به مراجع
قضایی معرفی میشوند.
بهگفت��ه وی ،دول��ت توجه وی��ژهای به معادن
و فعالس��ازی واحده��ای معدن��ی تعطی��ل و
نیمهتعطیل دارد و در این راس��تا از هیچ حمایتی
نیز دریغ نمیکند.
پورمجاهد یادآور شد :مسائل معادنی که دارای
مش��کالت و مس��ائلی با دس��تگاههای اجرایی و
خدماتی اس��تان یا معارضان محلی هستند را در
کارگروه تعامل حلوفص��ل میکنیم و به مراجع
قضایی ارجاع نمیدهیم.
استان همدان دارای  ۲۸۰معدن است و حدود
 ۲میلیارد تن از ذخیره  ۶۰میلیارد تنی اکتش��اف
شده کشور را در خود جای داده است.

خبر

افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۰

و مقایس��ه این رقم با قانون بودجه س��ال  ۱۳۹۹نشان از رشد
 ۲۹.۴درص��دی درآم��د دولت از این ح��وزه دارد .همچنین
طب��ق بند (ه) تبصره  7الیحه بودج��ه  ،۱۴۰۰تهاتر طلبها
با بدهیهای س��ازمانهای گس��ترش و نوسازی صنایع ایران
(ایدرو) و س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن و صنایع معدنی
ایران (ایمیدرو) تا سقف هزار میلیارد تومان در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰کل کش��ور مجاز شمرده ش��د .بر این اساس به دولت
اجازه داده میش��ود مطالبات پیش از س��ال  ۱۳۹۷سازمان
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران و ایمیدرو ،بابت مشارکت
در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین
مطالب��ات ای��ن دو س��ازمان و وزارت نفت از طریق ش��رکت
دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق
قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای
سیاس��تهای کلی اصل ( )۴۴قانون اساس��ی را با بدهی آنها
به دولت بابت مالیات و س��ود سهام تا سقف  ۱۰هزار میلیارد
ریال (هزار میلیارد تومان) بهصورت جمعی-خرجی از طریق
گردش خزانه تهاتر کند.
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آسیاب دوم
گندلهسازی به مدار
تولید بازگشت

تقدیر وزیر نیرو از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان،
دکتر رضا اردکانیان در حاش��یه مراس��م پویش هر هفت��ه الف– ب -ایران با
اهدای لوح سپاس��ی به مهندس خلیل عوضزاده از تالشها و اقدامات موثر
این مدیر و پرسنل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان در تحقق
اهداف پویش هر هفته الف-ب-ایران تشکر و قدردانی کرد.
این مراس��م به صورت ویدئ��و کنفرانس با حضور وزیر نیرو ،اس��تانداران و
مدیران ارش��د صنعت آب و برق کشور برگزار شد و از دستاندرکاران پویش
#هر هفته -الف-ب-ایران تقدیر به عمل آمد.
رییس ش��ورای انسجامبخش��ی صنعت آب و برق سیستان و بلوچستان به
نیابت از وزیر نیرو با اهدا لوح و تندیسی از تالشها و اقدامات مدیر و پرسنل
شرکت توزیع نیروی برق این استان قدرانی کرد.
در متن این تقدیرنامه آمده است:
جناب آقای خلیل عوضزاده؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان
و بلوچستان

با سالم و احترام؛
«الف ب حروف آغازین الفباس��ت و الفبای هر کار ،زیربنای آن اس��ت .آب
و برق زیربنای تولید ،توس��عه و آبادانی میهنمان اس��ت و پویش فراگیر ملی
(#ه��ر هفته -الف-ب-ایران) میدانی وس��یع برای خدمتگ��زاری و کمک به
ساختن ایرانی که شایسته و سزاوار ایرانیان است.
بهواس��طه نقشآفرینی موثر جنابعالی در تحقق اه��داف پویش (هر هفته
ال��ف -ب -ایران) در نیمه دوم س��ال  ۱۳۹۸و نظر به اس��تمرار این حرکت
ش��تابان و پربرکت در سال  ،۱۳۹۹از مش��ارکت و نقش ارزشمندتان در این
پویش قدردانی مینماید.
رج��اء واث��ق دارد در هفتهه��ای باقیمانده از این پویش در س��ال «جهش
تولید» همچنان با ش��ور و انگیزه بیش از پیش ،تمامی مساعی خود را جهت
تامین آب و برق هموطنان عزیز و کس��ب رضایت هرچه بیشتر مردم شریف
بکار خواهید گرفت.
رضا اردکانیان ،وزیر نیرو

