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هفته گذشته حقوق دولتی معادن سال  ۱۳۹۹از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت و با امضای
تعدادی از اعضای شورایعالی معادن ابالغ شد .در این مصوبه حقوق دولتی معادن براساس قیمتی
از فروش محصول در سر معدن تعیین شده که نسبت به سال گذشته افزایش  ۴۰۰درصدی را نشان
میدهد .هرچند که این مسئله مخالفتهای زیادی را در پی داشت و از شاخصترین این اعتراضات
میتوان به امضا نشدن این بخشنامه از سوی بهرام شکوری ،نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای
عالی معادن اش��اره کرد .اما این افزایش  ۴برابری دریافتی دولت از صاحبان معادن در روزگاری که
تورم گلوی اقتصاد کش��ور را فش��رده و فعاالن اقتصادی بیش از پیش در تولید با مشکالت بسیاری
روبهرو هستند ،آیا پشتوانه کارشناسی شده و منطقی دارد؟ فعاالن اقتصادی معتقدند توجه نکردن
ب��ه تصمیمگیریها و نبود حمایتهای دولتی باعث تعطیلی پیدرپی بنگاههای اقتصادی مهمی در
کش��ور خواهد شد .از این رو ،درباره پرداخت حقوق دولتی و بخشنامه جدید افزایش  ۴۰۰درصدی
این مبلغ ،با کارشناسان و فعاالن معدنی گفتوگو کردهایم که در ادامه آن را میخوانید:

حقوق دولتی به سهم دولت که ناشی از استخراج و بهرهبرداری هر واحد از
مواد معدنی است اطالق میشود .دارندگان پروانه بهرهبرداری باید درصدی
از به��ای م��اده معدنی را به نرخ روز و در چارچ��وب بودجه مصوب بهعنوان
حقوق دولتی به وزارت صنعت ،معدن و تجارت پرداخت کنند .نحوه تعیین
و محاسبه حقوق دولتی در کشورهای مختلف جهان متفاوت است ،اما دلیل
وضع آن یعنی پرداخت به مالک منابع معدنی در ازای بهرهبرداری از معدن،

عکس:

هفته گذش��ته حقوق دولتی معادن در س��ال ۱۳۹۹
از س��وی وزارت صنع��ت ،معدن و تج��ارت و با امضای
ی عالی معادن ابالغ شد .در این
تعدادی از اعضای شورا 
مصوبه حقوق دولتی معادن براس��اس قیمتی از فروش
محصول در س��ر معدن تعیین شده است که نسبت به
س��ال گذش��ته تا  ۴۰۰درصد افزایش را نشان میدهد.
انجمن زغال سنگ ایران میزان تاثیر افزایش نرخ حقوق
دولتی بر معادن زغال سنگ را محاسبه کرده و براساس
این بررس��ی مشخص ش��د مخارج و هزینههای معادن
زغالس��نگ با مصوب��ه جدید ح��دود ۲۰برابر افزایش
خواه��د یافت .این رقم در نهایت بس��یار باالتر از ۴۰۰
درصد افزایش��ی اس��ت که از س��وی دولت عنوان شده
و ضربه س��نگینی بر صنعت معادن زغال س��نگ وارد
میکند .به نظر میرسد که معادن زغال سنگ بیشترین
آسیب را نسبت به باقی معادن دیده و این موضوع برای
صنعت زغال س��نگ کشور به هیچ وجه مناسب نبوده
و ما را با بحرانهای بیش��تری در آینده بس��یار نزدیک
روبهرو خواهد کرد .این مقدار افزایش حقوق پرداختی
مع��ادن برای م��ا دور از ذهن و ناس��ازگار با منطق بود
تا حدی که در ابتدا تصور کردیم این بخش��نامه دچار
اشتباه تایپی شده و منتظر اصالحیه آن بودیم تا ارقام
معقولتری در این بخشنامه دیده شود اما پس از مدتی
متوجه شدیم که بخشنامه ابالغشده کامال درست بوده
و ای��ن نرخ نجومی جدید صحت دارد .بنابراین ،نامهای
مبنیبر اعتراض به این موضوع منتشر و به جناب وزیر
صنع��ت ،مع��دن و تجارت نیز ارس��ال کردی��م که این
بخش��نامه جدید  ۴برابری حق��وق پرداختی معادن به
دولت ،پیامده��ای جبرانناپذیری برای معادن بهویژه
معادن زغال س��نگ خواهد داشت چراکه نه سوددهی
معادن چند برابر ش��ده و نه استخراج افزایش یافته که
معادن توانایی پرداخت چنین حقوقی را داشته باشند.
ب��رای ما دلیل رخداد چنین اتفاقی واضح نیس��ت و به
نظر میرس��د مس��ئوالنی که این بخش��نامه را مصوب
کردهاند باید پاس��خگو باش��ند که مبنای این عمل آنها
چه بوده و بنابر نظر کارشناس��ان و فعاالن حوزه معدن
متناسب با شرایط موجود معادن ،این افزایش  ۴برابری
جنبه کارشناسی و فنی را ندارد .صاحبان معادن بهویژه
انجمن معادن زغال سنگ ایران با مشاهده این بخشنامه
ش��وکه شده و تاکنون نتوانستهاند برنامههای خود را با
این نرخ  ۴برابری تطبیق دهند .میتوان گفت افزایش
حق��وق پرداختی به دولت ،برنامهریزی و س��اماندهی
فع��االن حوزه معدن و صاحبان مش��اغل را بهش��دت
تحت تاثیر قرار داد ه اس��تبهویژه اینکه با گذشت ۱۱
ماه از س��ال و بهرهبرداری معادن براس��اس نرخ حقوق
دولتی مصوب پیشین این بخشنامه ابالغ شدهاست .به
عنوان مثال ،وارد رس��تورانی میشوید و توقع دارید که
بهای پرداختی شما در آخر ،همان قیمتی باشد که در
فهرس��ت غذاها دیدهاید .اما در آخر با تغییر و افزایش
مبلغ پرداختی روبهرو میش��وید و راه برگشتی هم در
کار نیس��ت و باید مبلغ اضافهش��دهای که انتظارش را
نداش��تید ،بپردازید .در ش��گفتم که چرا شورایعالی
معادن که دارای نمایندگان بخش خصوصی است ،این
پیش��نهاد را به تصویب رساند ه است .هرچند که دکتر
شکوری بهعنوان نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای
عالی معادن آن را امضا نکردند اما توقع آن میرفت که
قبل از آن با تش��کلها هماهنگ ش��ده و درباره ارقام و
مسائل اقتصادی امروزه معادن سوال میشد تا تصمیم
منصفانهتر و معقولتری گرفته ش��ود .طرحهای وعده
داده ش��ده از س��وی دول��ت مبنیبر حمای��ت معادن
زغال س��نگ بنا بر اجرایی ش��دن بوده اما نهتنها تا به
ح��ال صورت نگرفته بلکه این بخش��نامه افزایش ۴۰۰
درص��دی پرداخت حقوق به دولت به تنهایی بر صنعت
زغال س��نگ تاثیر  ۲هزار درصدی داش��ته و این اتفاق
در روزگار امروز که متاسفانه واردات زغال سنگ بیش
از پیش در حال انجام است و معادن زغال سنگ ایران
را با وجود ذخایر غنی تحت تاثیر قرار داده است ،فشار
بس��یار بیش��تری را به صنعت زغال س��نگ کشور وارد
میکند.
اعالم ش��ده که در روزهای آینده احتمال تش��کیل
جلسه برای رسیدگی به این مسئله به همراه نهادهای
مربوط��ه وج��ود دارد اما این موضوع نیازی به جلس��ه
ندارد؛ تصمیم گرفته شده مشخص شد که اشتباه بوده
و ما دالیل اش��تباهات آن را در س��ه بند نوش��ته و به
وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت ارائه کردیم .حتی
اگر جلس��ه هم برگزار ش��ود باز ه��م دالیل ما تغییری
نخواهد کرد و این طرح با اصالحات جزئی ،برای معادن
همچنان زیانهای مهمی در پی خواهد داشت.
درباره ای��ن طرح افزایش حق��وق پرداختی معادن،
متاس��فانه ما شاهد پاس��خگو نبودن دولت و مسئوالن
مربوط��ه بودی��م و تمامی این اقدامات نش��انگر درنظر
نگرفتن ش��رایط فعلی حوزه معادن اس��ت؛ چراکه این
نوسانات و قوانین باعث زیان معادن و در نتیجه موجب
بیاعتمادی س��رمایهگذاران ب��ه صنعت و حوزه معدن
ش��ده و س��رمایهها را از معادن خارج خواهند کرد و در
ادامه ش��اهد ورشکس��تگی و تعطیلی اغلب معادن در
ایران خواهیم بود.

توجه ویژه به
بودجه معادن

حجتاله فیروزی ،س��خنگوی کمیسیون صنایع و معادن گفت :در بررسی
بودجه حوزههای صنعت ،معدن و تجارت در الیحه بودجه س��ال  ۱۴۰۰که با
حضور نمایندگان س��ازمان برنام��ه و بودجه و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
انجام ش��د ،نمایان ش��د در الیحه بودجه سال آینده ظرفیتهای جدیدی در
حوزههای مذکور ایجاد و اعتبارات افزایش یافته است .وی افزود :برای بررسی
این مهم از نظرات و پیش��نهادات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی،
س��ازمان ش��هرکهای صنعتی ایران و اتاقهای بازرگانی برای بهبود بودجه

حوزه صنعت ،معدن و تجارت نیز اس��تفاده ش��ده اس��ت .به گفته سخنگوی
کمیس��یون صنایع و مع��ادن ،باتوجه به رد کلیات بودج��ه و ایجاد فضا برای
بررس��ی مجدد الیحه ،بودجه حوزه صنعت ،معدن و تجارت در کارگروههای
تخصصی کمیس��یون صنایع و مع��ادن بهمنظور بررس��ی جزئیات با حضور
نمایندگان نهادهای اجرایی ،کارشناس��ی و ارزیابی ش��ده و پیشنهاداتی که
میتواند به بارور شدن بودجه این حوزهها کمک کند ،بهعنوان نظر کمیسیون
صنایع ارائه خواهد شد .فیروزی افزود :از آنجا که معادن ظرفیت مناسبی برای

ارزآوری دارند و میتوانند جایگزین درآمدهای نفتی شوند ،بودجه آنها باید با
دقت مورد بررسی قرار گیرد و در صورت نیاز اعتبارات این حوزه افزایش یابد.
باتوجه به آنکه هدفگذاریهای انجام شده دولت و مجلس ،کاهش وابستگی
ب��ه درآمدهای نفتی و رش��د صادرات غیرنفتی کش��ور ب��وده و بخش معدن
بهعنوان مس��تعدترین حوزه برای جایگزینی نفت ،مطرح است ،بعید ب ه نظر
میرسد اتخاذ سیاستهای انقباضی از جمله افزایش حقوق دولتی و افزایش
عوارض صادرات ،سیاستهایی راهبردی برای توسعه معدن تلقی شود.

به نوعی یکس��ان اس��ت .بهعبارت دیگر ،دو فلسفه در پشت دریافت حقوق
دولتی از اش��خاص حقیقی و حقوقی که به نوعی از منابع ملی مانند معادن
بهرهبرداری میکنند وجود دارد؛ معادن ثروتهای ملی یک کش��ور هستند
که عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند ،همچنین دولت باید برای توسعه
معادن زیرساختهای مختلفی چون جاده ،ریل ،بنادر تجاری و منابع انرژی
را فراهم س��ازد ،به عالوه اینکه در اثر فعالیتهای معدنی به محیطزیس��ت،

مناب��ع طبیعی و جوامع محلی آس��یبهایی وارد میش��ود ک��ه باید جبران
ش��وند .ارزیابیها نشان میدهد نظام حقوق دولتی معادن در ایران نیازمند
بازنگری و اصالح در قوانین ،مقررات و روشهای اجرایی است تا چالشهایی
که درحالحاضر ایجاد ش��ده اس��ت برطرف ش��وند .حقوق دولتی براساس
معیارهای متفاوتی تعیین میش��ود که عبارتن��د از :حقوق دولتی برمبنای
واحد ،حقوق دولتی براساس ارزش ،حقوق دولتی برمبنای سود و درآمد.

مکانیزه نبودن برنامه پرداختیها

از عوامل مهم
تعیین حقوق
دولتی معادن
میتوان به
تفاوت نوع ماده
استخراجی و
تولیدی معادن
اشاره کرد؛ به
این دلیل که
میزان حاشیه
سود این معادن
و میزان تاثیر آنها
بر بازار ،صنعت
و نرخ تمامشده
تولید آن ماده
کامال با هم
متفاوت است

کامران وکی�ل ،دبیر اتحادی�ه تولیدکنندگان
و صادرکنن�دگان محص�والت معدن�ی ای�ران:
مدتهاس��ت که بخ��ش پرداخت حق��وق معادن به
دولت ،برای صاحبان معادن با مشکالت زیادی روبهرو
اس��ت .ما برای حل بخش��ی از این مشکالت  ۲سال
گذشته پیش��نهاد دادیم که بخش نرمافزاری مالی و
پرداختیهای معدن اجرایی شود .حتی سازکار آن را
ایجاد کرده و پیشنهاد مکانیزه شدن این مسئله را به
کمیسیون معادن اتاق بازرگانی دادیم تا در پی آن از
بار معضالت کاسته شود .همچنین از نظرات فردی و
برداشتهای ش��خصی معاونان مختلف موقت که هر
کدام نظرات متفاوتی را داش��تند و مدتی بر س��ر کار
بوده و سپس نقل مکان میکردند ،دوری شود .برنامه
ای��ن اقدام مکانیزه ش��دن پرداختیهای دولتی هم با
حساب تمامی شاخصها برای ثبات چند ساله باشد.
مشابه این اقدام را میتوان در مسائل بانکی مشاهده

کرد؛ بهعنوان مثال ،بانک در صورت اعطای
وام تعیی��ن میکند که س��االنه چقدر باید
بازپرداخ��ت داش��ته باش��ید .در طرحهای
توجیه��ی معدن نی��ز بای��د پرداختیهای
مربوطه مشخص و ضابطهمند باشد.
ط��رح مکانیزه ش��دن پرداختیه��ا وارد
بازیهای متفاوتی شد .ابتدا این طرح را به
نظام مهندسی معدن دادند و پس از آن دستبهدست
چرخید و بدون رخدادخاصی به فراموشی سپرده شد.
مس��ئوالن تمایل دارند که همه چیز دست آنها باشد.
جالب اس��ت بدانید که جناب آقای دکتر اس��ماعیلی
که نماینده مجلس و رئیس س��ازمان نظام مهندسی
بودن��د ،معاونت معدنی را مدتی نیز عهدهدار ش��دند
و ایش��ان را پس از مدتی برکن��ار کردند .جناب آقای
دکتر پیش از آنکه عزل ش��وند این بخشنامه افزایش
 ۴۰۰درص��د پرداخت��ی معادن را امض��ا کردند و این

مس��ئله یادگاری ایشان است .طرح افزایش
 ۴برابری حقوق دولتی معادن به هیچ وجه
دلیل فنی و کارشناسی و توجیه و استدالل
اقتصادی ندارد .نماین��ده بخش خصوصی،
جناب آقای ش��کوری ،هم این طرح را امضا
نکردند و با این طرح افزایش  ۴۰۰درصدی
مخالف بودند .دلیل تصویب این بخشنامه به
نظر میرسد تالفیها و خصومتهای شخصی است.

 نابسامانی تصمیمات معدنی دولت

امضاه��ای طالیی و رانته��ای موجود در نهادهای
اجرایی کش��ور ،مش��کالت زی��ادی را در راه توس��عه
اقتصادی بهویژه صنعت و معدن به وجود آورده است
و متاس��فانه هیچ اقدامی در این سالها برای رفع این
مسائل انجام نشده و هر روز شاهد این دست اتفاقات
ناخوشایند در عرص ه اقتصادی کشور هستیم.
مش��کل صاحبان معادن با ای��ن طرح صرفا کاهش

ی��ا مقدار کم و زی��اد بودن این افزایش نیس��ت؛ باید
ای��ن دس��ته اقدامات مهم اقتصادی س��امان داش��ته
باشد .فعال حوزه معدن و فعال اقتصادی باید تکلیف
خ��ودش را بدان��د .واضح اس��ت که صاح��ب فعالیت
اقتص��ادی نمیتواند پیشبینی کند ک��ه در ماههای
پایانی س��ال بح��ث افزایش پرداخت حق��وق دولتی
آن ه��م با این مقدار چش��مگیر مطرح خواهد ش��د.
این مش��کالت ،کم و کاستیهایی است که از سالها
پی��ش فعاالن ح��وزه معدن و اقتصاد ب��ا آن مخالفت
کردند اما متاسفانه همچنان در حال اجراست چراکه
مس��ئوالن حوزه معاونت معدنی تمای��ل دارند تا این
حقوق دولتی دست خودشان باشد و کارشناسان آنها
رو در رو ب��ا صاحبان معادن صحب��ت کنند؛ بنابراین
هیچ وقت دنب��ال مکانیزه کردن ح��وزه مالی معدن
نرفتند .اینگونه فعالیتها منتج به شکلگیری مسائل
شبههدار مالی یا حتی بهعنوانی فساد خواهد شد.

حقوق معادن؛ معضلی قدیمی
مه�رداد اکبری�ان ،رئیس انجمن س�نگ آهن
ایران :نحوه محاس��به حقوق دولتی مس��ئلهای است
که بنا بر نواقص همیش��گی آن سالهاست کارشناسان
ح��وزه معادن بهویژه تولیدکنندگان معدنی و صاحبان
معادن نس��بت به آن معترض بودند .متاس��فانه باوجود
تالشهای بس��یار ،طرح وجود یک نظام تعیین حقوق
دولتی براساس موقعیتهای درآمدی و کار و هزینههای
یک معدن را تا به حال نتوانستیم به صورت مدون تهیه
و اجرا کنیم .حتی موضوعی با عنوان انفورماتیک شدن
محاس��به و پرداخ��ت حقوق دولتی مطرح ش��د و اتاق
بازرگان��ی نیز ش��روع به اقدام در تهیه س��رمایه آن نیز
کرد تا هزینههای این عمل را بپردازد و طی یک برنامه
نرمافزاری در کل کشور حقوق پرداختی دولتی معادن
تعیین ش��ود .متاس��فانه بارها تا لحظه عملیاتی شدن
ای��ن برنامه پیش رفتیم اما این موضوع متوقف ش��د و
سالهاس��ت که با نبود این سیس��تم نرمافزاری تعیین
حقوق پرداختی معادن ارقامی که بسیار با واقعیتهای
روز هزینهه��ا و درآمده��ای مع��ادن همخوانی ندارد،
تعریف میش��ود .به عنوان مث��ال ،ابتدا افزایش حقوق
دولتی  ۸تا  ۱۰برابر مطرح ش��د که با اعتراض جامعه و
تشکلهای معدنی روبهرو شده و در نهایت رقم افزایش

 ۴برابری نرخ پرداخت حقوق معادن به دولت
بخشنامه شد که هنوز هم نسبت به مقادیری
که مدنظر صاحبان معادن است بسیار فاصله
دارد و میتوان��د ی��ک تولیدکنن��ده را دچار
مشکل کند.

 فشار نرخ جدید حقوق بر تولید

مس��ئله افزای��ش ن��رخ حق��وق پرداختی
معادن به دولت در دو وجه قابل بررس��ی است؛ نخست
در برابر ش��رایط فعلی کش��ور که در پ��ی بروز ویروس
بوکارها و تولید معادن اقتصادی
کرونا مش��کالت کس 
و ف��روش افزایش یافته و به همراه باال رفتن هزینههای
تولید ،صادرات نیز متوقف شده است .برای پرداخت این
نوع هزینههای س��نگین دولتی توان و رمقی در صنعت
مع��ادن باقی نمانده اس��ت .از طرفی ،این افزایش ۴۰۰
درص��دی نرخ پرداخت حقوق دولت��ی خود به تنهایی
میتوان��د عام��ل محدودکنن��ده بهویژه ب��رای معادن
کوچک و متوس��ط باشد .از آنجا که معادن دولتی بهره
مالکانه پرداخت میکنند ،ممکن اس��ت طی سالهای
گذش��ته خود را با این موضوع وفق داده باش��ند اما در
معادن کوچک و متوس��ط می��زان حقوق دولتی نقش
تعیینکننده بس��یار مهمی در خط و مش��ی مدیریت و

محل هزینهکرد دریافتیها
مش��کالت محیطزیس��ت نیز هنوز پا برجاس��ت و از این
مناب��ع مبلغی برای رفع آنها اختص��اص نخواهد یافت .یکی
از عمده اعتراضات معدنکاران و صاحبان معادن نیز مس��ئله
محیطزیست و توس��عهنیافتگی امکاناتی برای اهالی ساکن
اطراف معادن است .درحالیکه این حقوق دولتی که از سوی
صاحبان معادن پرداخت میشود در اصل باید از سوی دولت
صرف هزینه برای محیطزیست و توسعه مناطق معدنی شود
که متاسفانه امروزه شاهد آن نیستیم .این پرداختهای مالی
صاحبان معادن به دولت ،وارد بودجههای دولت ش��ده و در
قس��مت تخصیصهای دولتی این مبالغ برای بودجه هزاران
میلیاردی ش��رکتهای ورشکس��ته دولت��ی در نظر گرفته
میش��ود .با عملی شدن این بخشنامه جدید وزارت صنعت،

معدن و تجارت شاهد تعطیلی بسیاری معادن خواهیم شد.
م��ا این موضوع را به جناب س��عدمحمدی مطرح کردیم که
خود عالوهبر آنکه سرپرس��ت معاونت معدنی وزارت صنعت،
معدن و تجارت هس��تند ،جایگاه مدیرعامل مس سرچشمه
را نیز دارا بوده و بالطبع درک بهتری از ش��رایط ایجاد ش��ده
خواهند داش��ت .امیدواریم ایش��ان با تجربیات زیادی که در
حوزه تولی��د و فعالیتهای معادن دارن��د ،تجدیدنظر روی
مس��ئله افزایش حقوق دولت��ی معادن انج��ام دهند .البته
گفتنی است که این بخشنامه غیرقانونی است و قانون حدود
پرداختیهای معادن و اصول آن را مش��خص کرده و اگر این
بخشنامه به مرحله اجرایی شدن برسد ،به احتمال قوی کار
به دیوان عالی محاسبات کشور خواهد رسید.

میزان س��ودآوری آنها ایف��ا میکند .از طرف
دیگ��ر ،اگر قرار اس��ت ن��رخ پرداخت حقوق
دولت��ی معادن افزایش ی��ا کاهش پیدا کند،
بای��د به نح��و منصفانهای باش��د؛ به آن معنا
که اینگونه نباش��د که یک معدن متناس��ب
با ش��رایطی که داراست احساس کند در حق
او اجحاف ش��ده یا مع��دن دیگری حس بار
کمتری بر روی دوش خود داشته باشد.

 الزام تفاوت بین حقوق معادن

از عوام��ل مهم تعیین حقوق دولت��ی معادن میتوان
به تفاوت نوع ماده اس��تخراجی و تولیدی معادن اش��اره
کرد؛ به این دلیل که میزان حاش��یه س��ود این معادن و
می��زان تاثیر آنها بر بازار ،صنعت و نرخ تمامش��ده تولید
آن ماده کامال با هم متفاوت است .برای مثال ،در معادن
س��نگآهن ،میزان سود و هزینههای هر معدن متناسب
با درصد خلوص س��نگ متفاوت است اما هر سال شاهد
اشتباهات کارشناس��ان وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بهعنوان ناظر در صدور پروانههای بهرهبرداری هستیم و
درنتیجه بس��یاری از صاحبان معادن ساالنه باید حقوق
دولتی مضاعف بر واقعیت موجود معادن خود را بپردازند.
ب��ه ع�لاوه از نظر موقعیت مکانی نیز مع��ادن با یکدیگر

تفاوت دارند .به عنوان مثال ،هزینههای تمامشده معدنی
که در مجاورت جاده آسفالت قرار گرفته ،کمتر از معدنی
اس��ت که فاصله بیشتری از جاده اصلی و آسفالتنشده
دارد .درنتیج��ه معدن دورتر از ج��اده اصلی باید حقوق
دولتی کمت��ری بپردازد .متاس��فانه در تعیین پرداخت
حقوق دولتی شاهد هیچ یک از این مالحظات و در نظر
گرفتن شرایط معادن از طرف ناظران بخش معدن وزارت
صنعت ،معدن و تجارت نیس��تیم .این مسئله راه و روش
مشخصی دارد اما متاسفانه انجام نمیشود .کارشناسان
وزارتخان��ه صنعت ،معدن و تجارت بهعنوان مهندس��ان
ناظر فنی به طور معمول به لحاظ تعداد ،کمیت و کیفیت
نتوانس��تهاند در س��الهای گذشته سود و زیان معادن را
ب��رآورد کرده و تعیینکننده خوبی برای ش��رایط معدن
در حقوق دولتی باشند .به همین دلیل همیشه حداکثر
مبلغ را در نظر میگیرند و این مبالغ فشار بیشتری روی
صاحبان معادن وارد میکند .مدتهاست این شکایت را
به نحوه محاسبه نرخ حقوق دولتی معادن مطرح کردیم
و هنوز این گله پابرجاست .انتظار میرود که یک بار برای
همیشه این موضوع کارشناسانه بررسی شود؛ مانند بقیه
کش��ورها که با نرمافزارهایی کامال قدرتمند و هوشمند
نرخ پرداخت حقوق دولتی هر معدن محاسبه میشود.

سخن پایانی
براس��اس قان��ون ،هم��ه درآمدها در بخ��ش معدن از
تبص��ره  ۳تا جرایم و حقوق دولت��ی و ...باید به صندوق
مع��ادن بازگ��ردد و اختیار این صن��دوق به طور کامل با
وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت اس��ت .اما متاس��فانه این
پول در بخشهای دیگر هم اس��تفاده میش��ود .به گفته
برخی از کارشناس��ان ،حوزه معدن اگ��ر پرداختیهای
معادن در زیرساختها هزینه شود ،بسیاری از مشکالت
زیرس��اختی و توس��عهای حل خواهد ش��د .ام��ا غیر از
هزینهشدن این مبالغ در زیرساختهای معدنی ،به دلیل
آنکه معادن از ثروتهای ملی کش��ور محس��وب شده و
عم��وم جامع��ه باید از منافع آن س��ود ببرند ،آیا افزایش
این حقوق پرداختی در توس��عه و آبادانی کش��ور نقشی

ایفا خواهد کرد؟ فعاالن معدنی امیدوارند مس��ئله ایجاد
شده بر سر پرداختی حقوق دولتی معادن هر چه زودتر
حل ش��ود چراکه مع��ادن از صنعتهای مهم و پایههای
اقتصادی کش��ور هستند و اگر ستون اقتصادی کشور به
بحران هایی فراتر از شرایط فعلی برسد ،بیم آن است که
بر بدنه اقتصاد کش��ور ضربهای مهلک وارد شود .معادن
کوچک و متوس��ط کشور در وضعیت نامناسب اقتصادی
قرار گرفتهاند و نیمی از معادن کشور به دلیل بحرانهای
اقتصادی تعطیل شدهاند و بخشی دیگر با تنها قسمتی از
ظرفیتهای خود مشغول کار هستند .در چنین شرایطی
اینگونه تصمیمگیریهای مهم مالی برای معادن چیزی
جز بحرانهای بیشتری در پی نخواهد داشت.

