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اسامی حاضرین

رئیس خانه معدن ایران  ،کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  ،اعضای کمیته حقوقی خانه
معدن ایران و چندین تن از اعضای خانه های معدن استانی
شرح جلسه

آنچه در کمیته حقوقی معدن خانه معدن ایران گذشت......
گزارش ششمین جلسه کمیته حقوقی خانه معدن ایران
ششمین جلسه کمیته حقوقی خانه معدن ایران در روز سه شنبه مورخ  13۹۹/0۹/۲۵با دستور جلسه "
بررسی پیش نویس الیحه بودجه سال  1400در بخش معدن" و " بررسی آخرین تغییرات قانون چک" و با
حضور رئیس خانه معدن ایران  ،کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی  ،اعضای کمیته
حقوقی خانه معدن ایران و چندین تن از اعضای خانه های معدن استانی برگزار گردید.
در این جلسه آقایان دکتر فیاضی و بهادری به بیان نکاتی در خصوص روند تهیه ی الیحه بودجه کشور در
سطح دولت و مجلس شورای اسالمی بیان داشتند.
در همین راستا وضعیت برنامه ریزی بودجه در سال  1400و مقایسه ی آن با سالهای قبل مورد بحث قرار
گرفت .برهمین اساس درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن در سال  1400رقم  4000میلیارد تومان پیش بینی
شده است که این رقم به نسبت سال  13۹۹رشد بیش از  40درصدی دارد ،دلیل این امر هم وصول معوقات
حقوق دولتی برخی معادن بزرگ مانند شرکت های ملی مس ایران و گلگهر می باشد که وصولی حقوق
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معادن در سال  13۹۹را باال برده است .لذا صرفنظر از توان به روز رسانی معادن بزرگ ،افزایش بیش از 40
درصد وصول حقوق دولتی می تواند فعالیت معادن کوچک و متوسط را با چالش مواجه نماید.
نکته مهم دیگری که در این نشست بیان شد عبارتست از اینکه در سال جاری به رغم تخصیص 116۲
میلیارد تومان بودجه به بخش معادن کشور لکن صرفا  1۹0میلیارد تومان آن جذب گردیده است که این
مهم نارسایی های فراوانی را در بخش مطالعات ،اکتشاف ،بهره برداری و فرآوری معادن باعث گردیده است.
لذا می بایست وزارت صنعت ،معدن و تجارت تالش بیشتری در خصوص جذب منابع مالی پیش بینی شده
ی قانونی معمول نماید.
در این جلسه دو پیشنهاد مبنی بر ضرورت تخصیص  100درصد منابع مالی پیش بینی شده در قانون بودجه
ساالنه از طریق تصریع در قانون مذکور و شناسایی و تعریف منابع درآمدی جدید از محل اصالح قیمت
حامل های انرژی در صنایع فوالد ( با رقم تقریبی  7۵00میلیارد تومان) نیز مطرح گردید که مقرر شد موازی
با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی خانه معدن ایران این مهم را در دستور  1کار و پیگیری قرار
دهد.
از جمله موارد مطرح شده در این جلسه عبارت بود از ضرورت مطالعه و پرداختن به مبحث بودجه در طول
سال و انعکاس نظرات بخش خصوصی به ارکان بودجه ریزی کشور می باشد که دقت و استمرار در پیگیری
این موضوع می تواند آثار عمیقی بر فعالیت های معدنکاری کشور بگذارد.
قریب به  80درصد درآمدهای حاصله در بخش معادن مربوط به معادن بزرگ می باشد که اغلب ریشه ی
دولتی دارند .از همین رو تقویت بخش خصوصی در فعالیت های معدنی به هر طریق قانونی از جمله استفاده
از ظرفیت های اصل  44قانون اساسی جزء ضروریات مشارکت عمومی در فعالیت های اقتصادی کشور می
باشد.
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یکی از اشکاالت بودجه ریزی و تخصیص منابع در بخش معادن ،تضعیف سازمانهایی مانند زمین شناسی و
اکتشافات معدنی کشور در حوزه اکتشاف می باشد که به ناچار موجب ورود سازمانهای توسعه ای مانند
ایمیدرو در بحث اکتشاف گردیده که این امر برنامه ریزی های سازمانی مربوطه را از مدار اصولی خود خارج
می نماید.
بر اساس نظر آقای دکتر فیاضی ،وزارت صمت بایستی جهت استفاده از منابع بودجه ای فعال تر عمل نماید
که این امر با تعریف ردیف های مجزا و شفاف عمرانی و تعامل بیشتر با سازمان برنامه و بودجه امکانپذیر
خواهد بود.
در جلسه حاضر از نمایندگان سازمان برنامه و وزارت صمت نیز دعوت بعمل آمد که در جلسه حاضر نبودند.
ضمنأ با توجه به ضیق وقت امکان بررسی قانون چک امکانپذیر نگردید که در جلسه فوق العاده آتی این
موضوع نیز مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
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