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اسامی حاضرین

جناب آقای مهندس موسوی ،جناب آقای مرادزاده  ،جناب آقای میر آقایی ،جناب آقای مهندس میرزاییان ،جناب آقای قربانزاده ،جناب
آقای پورذاکری ،جناب آقای شرافت و جناب آقای مهندس بهرامن
شرح جلسه
کمیته حقوقی_معدن خانه معدن ایران با دستورجلسه:
تحلیل و بررسی حقوق دولتی سال ،۱۳۹۸تشکیل شد.
چهارمین و پنجمین جلسات کمیته حقوقی خانه معدن در دو ساعت مجزا و به صورت برخط برگزار شد.
در بخش اول جلسه ضمن طرح مبانی قانونی وصول حقوقی دولتی در ماده  ۱۴قانون معادن و مقایسه بخشنامه های نحوه محاسبه حقوق
دولتی در سال  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸مورد واکاوی قرار گرفت .در همین راستا آقای مهندس موسوی ضمن ارائه تحلیل در خصوص ماده ۱۴
مذکور ،اساساً محاسبه و دریافت حقوق دولتی بر اساس پیشبینی سنواتی بودجه در سالهای قبل را واجد اشکال برشمرد و در همین
خصوص تعیین درصد مشخص جهت محاسبات مذکور در معادن مختلف و با لحاظ شرایط سال جاری محاسباتی را راه حل برون رفت از
مشکالت ذکر نمودند.
همچنین اطالق بخشنامه های وزارت صمت در محاسبه حقوق دولتی همه معادن بر مبنای مواد فرآوری شده نیز از ایرادات مربوطه در این
خصوص برشمرده شد .در این جلسه آقایان مرادزاده و میر آقایی نیز به بیان دیدگاههای حقوقی خود مبنی بر ضرورت انطباق بخشنامه
های حقوق دولتی سال  ۱۳۹۸با لحاظ تبصره  ۲ماده  ۱۴قانون معادن مبنی بر صرف محاسبه حقوق دولتی معادن دارای واحد فرآوری بر
مبنای محصول کانه آرایی شده پرداختند.
در بخش دوم کمیته حقوقی که با حضور فعالین معدنی و کارشناسان وزارت صمت و نظام مهندسی معدن برگزار شد ،آقایان مهندس
میرزاییان ،قربانزاده ،پورذاکری ،شرافت و بهرامن به بیان دیدگاههای خود در خصوص اشکاالت موجود در ضابطه گذاری نحوه محاسبه و
وصول حقوق دولتی پرداختند .رئوس موارد مطرح شده از ایشان شامل موارد ذیل میباشد:
- ۱ضرورت پیگیری اصالح ماده  ۱۴قانون معادن به نحوی که حقوق دولتی بایستی درصدی از ارزش ماده معدنی باشد و نیز عدم امکان
اخذ حقوق دولتی از مواد معدنی کانه آرایی و فرآوری شده و یا محاسبه دقیق آن بر اساس فاکتورهای الزم
- ۲رفع تناقض در مواد  ۱۴قانون معادن و موارد مرتبط در آیین نامه اجرایی آن قانون دایر بر پیشبینی حقوق دولتی به صورت ساالنه و بر
اساس پیشبینی مراتب در بودجه سنواتی و امکان تعدیل حقوق دولتی معادن به صورت هر سه سال یکبار
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- ۳تاثیر برخی دالیل از جمله تحریم های اقتصادی و نوسان شدید نرخ ارز در سیاست گذاری های وزارت صمت در نحوه محاسبه در
وصول حقوق دولتی و از طرفی عدم توجه کافی شورای عالی معادن به نظرات کارشناسان امر در فرآیند مذکور
- ۴قریب الوقوع بودن راه اندازی سامانه محاسبه و ابالغ حقوق دولتی که بر اساس اخذ نظرات کارشناسان امر و پیشبینی پارامترها و زیر
پارامترهای در حال انجام می باشد.
بر اساس اظهارات آقای شرافت این سامانه که در مرحله اول و آزمایشی برای معادن شن و ماسه فعال سازی می گردد در آینده معادن
دیگر را پوشش خواهد داد .ایشان اضافه نمودند در طراحی این سامانه عوامل کاربردی مفصل مانند دارا بودن واحد فرآوری ،موقعیت
مکانی معدن و دسترسی به امکانات الزم معدنکاری ،خوش حسابی معدنکاران در سنوات گذشته و مواردی از این دست لحاظ شده که
قابلیت انطباق با ضوابط مؤخر الصدور را نیز خواهد داشت.
در این جلسه مقرر گردید در دو زمینه ی رفع اشکاالت بخشنامه های حقوق دولتی سال  ۱۳۹۸و همچنین حمایت از راهاندازی هر چه
سریعتر سامانه حقوق دولتی مکاتباتی با متولیان موضوع در وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام پذیرفته و پیگیری مراتب مطروحه در
کمیته تا حصول نتایج مطلوب ادامه یابد.
در ادامه  ،مهندس میرزاییان عضو کمیته قانون_معادن خانه معدن ایران هشدار و تاکید کرد که پیشنهادات نظام مهندسی در خصوص
نحوه ی محاسبه ی حقوق دولتی که در کتابچه ی۸۸صفحه ای چاپ و نقطه نظرات ما نیز توسط خانه معدن ایران جمع آوری و در همان
زمان ارائه گردید.
- ۱منطبق بر قانون و آیین نامه اجرایی نمی باشد.
- ۲ظرفیت اجرایی ندارد زیرا تمام فاکتورها مجهول میباشند ،اصلیترین فاکتور در تعیین قیمت تمام شده (نظیر هزینه های ثابت،
جاری ،متفرقه (مالیات بر ارزش افزوده ،جلب رضایت ها ،هزینه های پیش بینی نشده از تعطیل شدن موقت معادن و  ...در آیتم های ۳۶
گانه دیده نشده است.
- ۳شاخص های ویژه و شاخصهای استثنائات در فرمول پیشنهادی فقط  ۱۰درصد معادن را که واحد فرآوری در هر معدن دارند شامل
میشود .به طوریکه شاخصهای ویژه منحصر به معادن بزرگ و شاخص استثنائات هیچ ارتباطی در مورد تعیین درصد حقوق دولتی
ندارند.
- ۴درصد های پیش بینی شده برای هر یک از بندهای  ۳۶گانه نیاز به راستی آزمایی دارند.
- ۵همه فاکتورها در تعیین حقوق دولتی (قیمت فروش ،عیار ،قیمت تمام شده) درصد حقوق دولتی و سود ترجیحی بهره بردار  -هزینه
ها ثابت و جاری واحدهای فرآوری و سود سرمایه گذار) دیده نشده است.

مصوبات جلسه
ردیف

موضوع
در این جلسه مقرر گردید در دو زمینه ی رفع اشکاالت بخشنامه های حقوق
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دولتی سال  ۱۳۹۸و همچنین حمایت از راهاندازی هر چه سریعتر سامانه حقوق
دولتی مکاتباتی با متولیان موضوع در وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام
پذیرفته و پیگیری مراتب مطروحه در کمیته تا حصول نتایج مطلوب ادامه یابد.
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