اﻓﺰاﯾـﺶ ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری از ﻣﻌـﺎدن
ﻣﺸـﺮوط ﺑـﻪ اﺻﻼح ﻣﺠـﻮز ﺑﺮداﺷـﺖ
ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺖ
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺮﻗﯿﻨﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ در ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ
اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻨﮓ ﮐﺸﻮر در ﻣﺤﻼت اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎﻟﯿﺎت وﺟﻮد دارد اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎری و
ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﺒﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺖ رﺳﻤﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و اﯾﻦ
اﻣﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻌﺎدن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ :ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۸۹ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻣﻮر و ﺛﺒﺖ آﻣﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ دوﻟﺖ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﺮﻗﯿﻨﯽ اذﻋﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎل  ۹۲ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر آﻣﺪم اوﻟﯿﻦ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺰار و  ۸۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت
دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻣﻌﺪن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ
و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺴﺎل ﻫﻢ ﻧﺪارﯾﻢ.
وی اداﻣﻪ داد :ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺎﻟﯿﺎت از ﻣﻌﺎدن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ۳۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ دﯾﮕﺮ و
۱۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﺳﻨﮓ ﺑﻮد.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺣﺪود
 ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درآﻣﺪ دوﻟﺖ از ﻣﻌﺎدن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را وزارت ﺻﻨﻌﺖ
و ﻣﻌﺪن ﺗﻘﺒﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺳﺮﻗﯿﻨﯽ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﻣﻌﺎدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮان از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  ۵۰درﺻﺪی ﺑﺮداﺷﺖ از

ﻣﻌﺎدن ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺳﺘﺎن ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻋﻄﺎی ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری ﺑﻪ ﻣﻌﺪن داران ﻇﺮف دو ﻫﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﻣﻌﺪن داران ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﺎدن ،ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺻﻼح ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ،ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻣﺎده ﻣﻌﺪﻧﯽ و
اﯾﻤﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﻣﻌﺎدن وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ :در ﺑﺤﺚ ﻋﻮارض ﻧﯿﺰ در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﯾﻦ ﻋﻮارض وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪ
اﯾﻦ ﻋﻮارض را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺳﺮﻗﯿﻨﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﻮدﮔﯽ ﺟﺮاﯾﻢ دﯾﺮﮐﺮد ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﺶ ﻫﺰار ﻣﻌﺪن ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر در دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب ﺷﺪ و ﻫﺮ
ﮐﺪام از ﻣﻌﺪن داران ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺮاﯾﻢ دﯾﺮﮐﺮدﺷﺎن ﺑﺨﺸﻮده ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ دﻫﻢ دی ﻣﺎه  ۹۶اﺻﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ۹۵
ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
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