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مجلس ش�ورای اسلامی بهعن�وان مجمعی از نماین�دگان مردم
هم�واره وظیفه گرهگش�ایی و پیگی�ری مطالبات مل�ت را برعهده
دارد .ای�ن رکن ق�وه مقننه باید ب�ا در نظر گرفتن صلاح جامعه و
شرایط اقتصادی-سیاس�ی حاکم بر جامعه ،با تصمیمات مناسب به
قانونگ�ذاری برای بخشهای مختلف بپردازد .کمیس�یون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی در بخش معدنی کشور این وظایف را
برعهده دارد .اما در سالهای اخیر تصمیمات مجلس مورد اعتراض
بس�یاری از فعاالن معدنی قرار گرفته و به عقیده کارشناس�ان این
حوزه ،ورود نمایندگان مجلس به مس�ائل مع�ادن باعث بینظمی و
سردرگمی بیشتر فعالیتهای این عرصه شده است.
ورود مجل�س به بحث قیمتگذاری و تنظی�م بازار مواد و صنایع
معدن�ی ،تصمی�م ب�ر رف�ع معافیته�ا و وض�ع ع�وارض صادراتی
بخ�ش معدن و تصویب ط�رح اختصاص  ۵درص�د از فروش معادن
بخ�ش خصوص�ی به شهرس�تان مح�ل مع�دن از جمله ای�ن ورود
و تصمیمس�ازیهای مناقش�هآفرین اس�ت.
درب�اره ابع�اد
ورود نمایندگان مجلس ش�ورای اسلامی به مس�ائل بخش معدن،
پیامدهای�ی ک�ه تاکنون داش�ته و نتایجی که پیشبینی میش�ود،
با کارشناس�ان و فع�االن معدنی به گفتوگو پرداخت�ه که در ادامه
میخوانید:

عکس:

در مدت اخی��ر اخباری مبنیب��ر ورود مجلس
شورای اسالمی به رفع مشکالت معادن و تشکیل
فراکسیون برای بخش زغالسنگ اعالم شد.
بهطور کلی میتوان ورود مجلس شورای اسالمی
به مس��ائل بخش معدن بهویژه معادن زغالسنگ
را روش��ن تلقی کرد .به دلی��ل کارگرمحور بودن
فعالیت معادن زغالس��نگ ،این مع��ادن همواره
تاثیر بسزایی بر اشتغالزایی مناطق محروم دارند.
در ح��الحاضر بی��ش از  ۱۷هزار نفر در بخش
زغالسنگ مش��غول فعالیت هستند و به عبارتی،
ل هزاران نفر در دس��ت بخش زغالسنگ
اش��تغا 
است .به همین ترتیب مشکالت معادن زغالسنگ
بر زندگی این افراد شاغل نیز اثرگذار خواهد بود.
از س��وی دیگر ،باید توجه داش��ت زغالسنگ
یک ماده معدنی اس��تراتژیک برای کشور است و
نمیتوان مشکالت این بخش را نادیده گرفت.
اما با وجود تمامی این شرایط استخراج و تولید
زغالسنگ به اندازه میزان مصرف و نیاز در کشور
نب��وده حتی برای تامی��ن نیازهای خود مجبور به
واردات زغالسنگ هستیم .موارد متفاوتی ازجمله
قیمتگذاری دستوری و ممنوعیتهای صادراتی
بر عملکرد فعاالن بخش زغالس��نگ همواره تاثیر
منفی داش��ته و باع��ث بروز مش��کالت مختلفی
شدهاند.
تمام��ی ای��ن دالی��ل در کنار یکدیگ��ر ،عوامل
اصلی کاهش تولید در بخش زغالسنگ به شمار
میرود .یکی از ثمرات مهم تش��کیل فراکس��یون
زغالس��نگ در مجلس را میت��وان افزایش توجه
نهادهای دولتی به این بخش دانست.
نماین��دگان عضو کمیس��یون صنایع و معادن
مجلس شورای اس�لامی به دلیل وجود مشکالت
متع��دد در بخش زغالس��نگ ،در صدد تش��کیل
فراکس��یون تخصص��ی این ح��وزه برآمدن��د .ما
بهعنوان انجمن زغالس��نگ ایران ،نسبت به این
اقدام مجلس خوشبین هستیم.
در چند س��ال گذشته نیز مشکالتی در فعالیت
بخش زغالس��نگ به وجود آمد ک��ه در نهایت با
همکاری نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی و
بخش خصوصی این معضالت رفع شد.
باید خاطرنشان کرد بخش زغالسنگ حوزهای
محروم و کمی متفاوت با سایر بخشهای معدنی
است و در سازمانهای دولتی متولی بخش معدن
مانن��د ایمیدرو ،توجه مناس��ب و وی��ژهای به آن
نمیشود.
بنابراین تش��کیل این فراکسیون میتواند توجه
نهادهای دولتی را بی��ش از پیش به معادن جلب
کن��د چراکه ب��ا افزایش توجهات ب��ه این بخش،
میت��وان ب��ه حل مش��کالت معادن زغالس��نگ
توسط دولت امیدوار بود .همچنین باید تاکید کرد
انجمن زغالسنگ بهعنوان یک بازوی مشورتی در
کنار این فراکس��یون برای تصمیمگیری مناسب و
تخصصی حضور خواهد داشت.
معادن زغالس��نگخالف س��ایر معادن نیاز به
ک دولت ندارند
موارد حمایتی مانن��د یارانه و کم 
و ورود نهادهای دولتی بهطور مستقیم برای رونق
این معادن الزم نیست.
فقط قیمتگذاری منطقی و براساس معیارهای
جهانی خواس��ته فعاالن بخش زغالس��نگ است.
قیمتگ��ذاری زغالس��نگ براس��اس معیارهای
جهانی و متناس��ب ب��ا قیمت تمامش��ده واردات
زغالس��نگ از مهمتری��ن خواس��تههای ام��روزه
فعاالن این بخش است.
در س��الهای گذش��ته جلس��های متش��کل از
نهادهایی ازجمله وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
انجمن زغالسنگ برای تعیین قیمت زغالسنگ
برگزار شد.
در این جلس��ه بنا شد قیمت هر تن زغالسنگ
برابر با  ۲۶.۵درصد قیمت هر شمش فوالد باشد.
این در حالی اس��ت که قیمت جهانی زغالسنگ
 ۳۳تا  ۳۴درصد قیمت هر شمش فوالد بوده و در
عمل زغالسنگ در کشور ارزان فروخته میشود.
در هم��ان زمان به تعیین ای��ن قیمت اعتراض
کردیم چراکه با ارزان فروخته ش��دن زغالسنگ
تنها بخش��ی از مش��کالت فعاالن این بخش رفع
خواهد شد.
همچنی��ن با ادامه برق��راری این قیمت ،احداث
معادن جدید اقتصادی نخواهد بود .در آن جلس��ه
تعیین قیمت قرار شد قیمت معینشده به مدت ۳
س��ال در جریان باشد که آذر امسال این مهلت به
پایان میرسد و باید به سمت تعیین قیمت جدید
زغالسنگ حرکت کنیم.
باید توجه کرد اگر قرار است قیمت زغالسنگ
براس��اس قیمت جهانی تعیین نش��ود ،باید دولت
اجازه صادرات زغالس��نگ را صادر کند تا فعاالن
ای��ن بخش بتوانند از طریق ص��ادرات درآمدزایی
مناسب برای معادن خود داشته باشند.

باید سیاستهای مناسبی برای تخصیص حمایتهای دولتی در بخش معدن و
صنایع معدنی تدوین شود چراکه رویکرد درست و تصمیم مناسب نهتنها برای
معادن کشور ثمربخش اس��ت ،بلکه میتواند در حالت کلی یاریرسان اقتصاد
کالن کشور باشد

تصمیمات دردسرساز

سهیم کردن
بخش خصوصی
و فعاالن در
تصمیمگیریهای
کالن و مهم هر
بخش اقتصاد
میتواند ضمن
ساماندهی به
فعالیتهای
هر حوزه،
مشکالت را نیز
برطرف کند

ش��هرام ش��ریعتی ،فعال معدن��ی در گفتوگو با
ورود به تصمیمسازی در هر حوزه را نیازمند
تخص��ص و دانش فن��ی معرفی ک��رد .او در زمینه
ورود کمیس��یون صنایع و معادن مجلس به مسائل
بخش معدن گفت :نمیتوان دخالتهای نمایندگان
مجلس در فعالیتهای معدنی و تصمیمسازیهای
آنها را مثبت و روشن عنوان کرد.
باید توجه داشت سیاس��تگذاری ،تصمیمگیری
و بهط��ور کلی ورود به هر ح��وزه اقتصادی نیازمند
دانش فنی و تخصصی است و متاسفانه نمایندگان
مجلس توان و س��ابقه موثر فعالیت معدنی ندارند.
بنابراین نمیتوانند تصمیمات درس��تی برای بهبود
وضعیت معادن اتحاذ کنند.
ای��ن اتفاق باعث ش��ده در این م��دت طرحهای
تصویبی مجل��س با اعتراض و گالیه فعاالن معدنی
هم��راه باش��د .این فع��ال معدن��ی ادام��ه داد :در
س��الهای اخیر مکرر دیده شده نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی به بهانه س��اماندهی به وضعیت
معادن و رفع مش��کالت فع��االن معدنی ،طرحها و
قوانینی را تصویب کردهاند که نهتنها از مش��کالت
مع��ادن کم نکرد بلکه به بار دوش معدنکاران افزود
چراک��ه نمایندگان مجلس توان کار کارشناس��ی و
تخصصی نداش��ته و رویکرد و ن��گاه آنها به معادن
سطحی است.

 بار سنگین تصمیمات یکطرفه
ش��ریعتی اتخ��اذ تصمیم��ات غیرکارشناس��ی
ب��رای بخ��ش مع��دن را آس��یبزا معرف��ی کرد و
گف��ت :باید توج��ه داش��ت اجرایی ش��دن تمامی
تصمیمات نامناس��ب بیش از معادن بزرگ ،معادن
کوچکمقی��اس را تحتالش��عاع ق��رار میده��د.
متاس��فانه در تصمیمگیریه��ای مجلس ش��ورای
اسالمی برای بخش معدن ،فعاالن این حوزه حضور
ندارند و این از دیگر مش��کالت و نقایص طرحهای
تصویبی اس��ت زیرا نهتنها مجل��س توان تخصصی
کاف��ی در حوزه معدن نداش��تهبلکه از متخصصان
و فع��االن بخش خصوصی این عرصه هم اس��تفاده
نمیکند.
بنابرای��ن تصمیمات اتخاذش��ده ب��ه هیچ عنوان
پش��توانه کارشناسیش��ده نداش��ته و تنها باری بر
دوش فعاالن اضافه کرده اس��ت .او ادامه داد :نتیجه
تصویب طرحها بدون مش��ورت با فع��االن معدنی،
اعتراض بخش خصوصی است.
باید توجه داشت سهیم کردن بخش خصوصی و
فعاالن در تصمیمگیریهای کالن و مهم هر بخش
اقتصادی میتواند ضمن ساماندهی به فعالیتهای
هر حوزه ،مشکالت موجود را برطرف کند .این فعال
معدن��ی در ادامه به مصادیق تصمیمات نامناس��ب
معدنی مجلس ش��ورای اسالمی اشاره کرد و گفت:

در مدت اخیر طرحهای نامناس��بی مانند پرداخت
 ۵درص��د از درآمد ف��روش معادن به شهرس��تان،
توس��ط نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی مطرح
ش��د؛ نامناس��ب از این جهت که تمامی هزینههای
پرداختی اینچنینی فعاالن معدنی در قانون معادن
ذکر ش��ده و این طرحها تنها باری بر دوش فعاالن
معدنی اضافه خواهد کرد.
 افزایش تولید معدنی نداشتیم
ش��ریعتی ورود بخ��ش خصوص��ی ب��ه رون��د
تصمیمگیریه��ای دولت��ی را برای توس��عه و رفع
مش��کالت معادن ض��روری دانس��ت و توضیح داد:
تا زمانی ک��ه بخش خصوص��ی در تصمیمگیریها
بهعنوان ی��ک هیات متخص��ص دارای حق رأی یا
تاثیرگذار حضور نداش��ته باشند ،نمیتوان به آینده
ورود مجلس در مس��ائل بخش معدنی امیدوار بود
چراک��ه معدنکاران بهعنوان اف��راد فعال در معادن،
بیش از س��ایران نس��بت ب��ه مش��کالت ،خألها و
چالشهای این حوزه آگاه هستند و نظر کارشناسی
آنها میتواند سهم بیشتری در حل معضالت داشته
باش��د و در نهای��ت تصمیمات با نگاه درس��تتری
اتخاذ خواهند ش��د .در غیر این ص��ورت نمیتوان
ش��اهد تصویب و اجرایی ش��دن تصمیمات مفید و
موثر بود.
بنابرای��ن ورود نماین��دگان کمیس��یون مع��دن

و صنای��ع معدن��ی ب��رای
دس��تیابی به ی��ک خروجی
مناس��ب بهتنهای��ی کاف��ی
نب��وده و باید فعاالن معدنی
در کنار آنها حضور داش��ته
باشند.
ش��ریعتی همچنین به بح��ث افزایش فروش در
بخش معدن اشاره کرد و اینگونه به تشریح دالیل
آن پرداخ��ت :برخی افراد هم��واره افزایش فروش
بخ��ش مع��دن را به منزله مناس��ب ب��ودن معادن
دانسته و بنا بر آن ،نگاههای نادرستی به این عرصه
دارند.
بای��د گفت افزایش فروش در بخش معدن متاثر
از از افزایش تولید ما نبوده و عوامل دیگری در این
موضوع دخیل بودند.
رش��د چش��مگیر ارزش و قیم��ت جهان��ی مواد
معدنی و همچنین افزای��ش قیمت ارز از مهمترین
این عوام��ل بودند .بنابراین در میان این نوس��انات
بینالمللی خواهناخواه می��زان درآمد فروش بخش
معدن افزایش یافته و این خبر را نمیتوان بهعنوان
ش��رایط مطلوب معادن و توسعه بخش معدن تلقی
کرد .معادن کشور همچنان درگیر مشکالت اساسی
هس��تند و در صورت رفع نش��دن آنها ،ش��رایط از
وضعیت فعلی وخیمتر خواهد شد.

توجه بیشتر به انفال عمومی
سید جواد حس��ینیکیا ،عضو کمیسیون صنایع
و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی در گفتوگو با
ورود مجل��س به تصمیمس��ازیهای بخش
مع��دن را مح��دود ندانس��ت و آن را در راس��تای
ساماندهی به فعالیتهای معدنی معرفی کرد .او در
این باره گف��ت :معادن یکی از مهمترین بنگاههای
اقتصادی کشور هس��تند که متاسفانه همچنان در
کشور ما مغفول ماندهاند.
رهب��ر معظم انق�لاب نیز بارها ب��ه این موضوع
اش��اره کردهاند که بهرهبرداری ما از معادن کش��ور
نامناس��ب اس��ت و از این رو باید ت�لاش نهادهای
دولت��ی در راس��تای افزایش بهرهوری مناس��ب از
ظرفیتهای معدنی باشد.
مع��ادن ای��ن ظرفیت را دارند که ب��ه نقطه اتکا
اقتصادی کش��ور تبدیل ش��وند اما از سوی دیگر،
باید توجه داش��ت معادن بهعنوان انفال عمومی از
جای��گاه ویژهای برخوردار ب��وده و نباید با اقدامات
نامناس��ب حق م��ردم را ضایع کرد .در س��الهای
ی متع��ددی در حوزهه��ای مدیریتی
اخی��ر کوتاه 
از س��وی نهادهای دولتی ص��ورت گرفته که باعث
ش��ده بخش مع��دن و صنایع معدنی با مش��کالت
مختلفی مواجه ش��ود .این نماین��ده مجلس ادامه
داد :با اتخاذ تصمیمات مناس��ب ،جهتدهی موثر
با چش��ماندازهای توسعهای ،بخش معدن میتواند
در کن��ار رفع مش��کالت خود به ثبات س��اماندهی
دس��ت یابد .مجلس شورای اس�لامی نیز با در نظر
داشتن این اهداف ،همواره در تالش است تا ضمن
حفاظت و صیانت از معادن بهعنوان انفال عمومی،
ب��ه بهبود بهرهوری و رش��د اقتصادی معدنی یاری
دهد.
 وضع محدودیتهای صادراتی
حس��ینیکیا در ادام��ه صحبته��ای خ��ود

تصمیمس��ازی در بح��ث تجارت بخ��ش معدن را
اقدامی در جهت جلوگیری از خامفروش��ی معرفی
کرد و گفت :پیش از آغاز امس��ال ،اخباری مبنیبر
اخذ مالیات از درآمد حاصل از صادرات برخی مواد
معدنی تمام نقاط کش��ور از س��وی مجلس منتشر
شد.
با اعالم ای��ن موضوع ،افزای��ش محدودیتهای
صادرات��ی یکی از نخس��تین پیامدهایی بود که در
ذه��ن فعاالن بخش مع��دن و صنایع معدنی نقش
بست و به نظر میرسد این موضوع یکی از مواردی
باش��د که عملیاتی ش��دن تج��ارت آزاد در بخش
معدن کشور را دچار مشکل خواهد کرد در صورتی
که چنین نیست.
در بح��ث تج��ارت آزاد بخش مع��دن و صنایع
معدن��ی نی��ز مانن��د س��ایر مس��ائل ای��ن ح��وزه
کمتوجهیهایی از س��وی دولت ص��ورت گرفته و
در برخی مواقع سیاس��تهای در پیش گرفته شده
باعث ناهموار شدن مسیر تبادالت و صادرات مواد
معدنی شده است.
وی ادامه داد :در نظر گرفتن تسهیالت صادراتی
و همچنی��ن تخصیص برخ��ی حمایتهای دولتی
ب��رای ص��ادرات م��واد معدنی ب��ه معدن��کاران ،از
اقدامات مهمی اس��ت که به نظر میرس��د باید در
دستور کار نهادهای دولتی قرار گیرد.
فراهم ش��دن ش��رایط مناس��ب ب��رای صادرات
غی��ر از ارزآوری ،منج��ر به تکمی��ل زنجیره برای
بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدن��ی کش��ور خواهد
شد.
بنابراین اصالح رویکرده��ای صادراتی در بخش
معدن میتواند ضمن جلوگیری از خامفروش��ی در
ای��ن حوزه ،به توس��عه مع��ادن و همچنین صنایع
پاییندستی منجر شود.

 اصالح ساختارهای مالیاتی
این نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی در ادامه،
اصالح س��اختار مالیاتی را ضامن افزایش بهرهوری
بخش معدن و صنایع معدنی کش��ور خواند و گفت:
همانطور که پیشتر به آن اشاره شد ،وضع مالیات
برای صادرات بخش معدن و به نوعی تصمیمسازی
مجلس در مس��ائل تج��اری این عرص��ه ،به جهت
تکمیل زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی است.
برای مثال ،در زنجیره فوالد دیده شد در ابتدای
زنجی��ره که همان م��واد معدنی و مع��ادن مرتبط
ب��ا صنایع ف��والدی اس��ت ،معافیته��ای مالیاتی
در ص��ادرات وج��ود دارد اما در انته��ای زنجیره یا
هم��ان محصوالت نهایی ای��ن صنایع ،معافیتهای
اینچنینی وجود ندارد .در صورتی که این معافیت
مالیاتی (که نوعی حمایت دولت از معادن و صنایع
اس��ت) باید برعکس باش��د و در صادرات محصول
نهای��ی و انتهای زنجیره مالیات کمتری به نس��بت
ص��ادرات مواد اولیه اخذ ش��ود چراکه با از دس��ت
دادن مادهه��ای اولیه و ص��ادرات بدون برنامه آنها،
صنایع و زنجیره آن گسترش نمییابد و این موضوع
برای اقتصاد کش��ور آسیبرسان است .حسینیکیا
ادامه داد :باید سیاستهای مناسبی برای تخصیص
حمایتهای دولتی در بخش معدن و صنایع معدنی
تدوین ش��ود زیرا رویکرد درست و تصمیم مناسب
نهتنه��ا برای معادن کش��ور ثمربخش اس��ت ،بلکه
میتوان��د در حالت کلی یاریرس��ان اقتصاد کالن
کشور باشد.
بای��د باز ب��ه این نکته توج��ه کرد ک��ه ایران به
دلیل دارا ب��ودن ذخایر معدنی ف��راوان ،همچنین
تحریم نبودن فعالیتهای معدنی ،در صورت اتخاذ
تصمیمات مناس��ب و تنظیم رویکردهای توسعهای
میتواند از ثمرات بیش��مار اقتصاد معدنی بهرهمند

شود.
 فعالسازی معادن
حس��ینیکیا در ادام��ه
صحبته��ای خ��ود ب��ه
ض��رورت تدوی��ن قوانی��ن
الزامآفرین اشاره کرد و گفت :غیر از موانع صادراتی
و سیاستگذاریهای نامناسب دولتی در این راستا،
میتوان به مسئله فعالسازی و مشکالت معادن در
این زمینه اشاره کرد.
در بس��یاری از موارد مش��اهده میش��ود پروانه
اکتشافی برای بسیاری از فعاالن معدنی صادر شده
اما معادن همچنان فعال نشدهاند.
از این رو ،تصمیماتی برای فعالسازی این معادن
در نظر گرفته و ابالغ شده است .تعیین مهلت برای
فعالیت معادن و در ادامه ابطال پروانههای اکتشافی
یکی از این تصمیمات اتخاذش��ده از س��وی دولت
است و انتظار میرود در ادامه شاهد فعالیت بیشتر
معادن باشیم.

سخن پایانی
فعاالن و کارشناسان معدنی معتقدند تصمیمات
مجلس پش��توانه کارشناسیش��ده نداشته و بدون
توجه به قوانین مصوب و مهم در بخش معدن مانند
قان��ون معادن ،اقدام به تدوین طرحهای متناقض و
محدودیتآفرین میکنند.
ممنوعیته��ای صادرات��ی ،رف��ع معافیته��ای
مالیاتی ،تصمیم بر افزایش حقوق پرداختی معادن
از مصادیق این رویکردهای محدودیتآفرین اس��ت
که هم��واره معدنکاران به آنها گالیهمند هس��تند.
امیدواریم در ادامه با تصمیمس��ازی و قانونگذاری
صحیح شاهد رفع مشکالت باشیم.

