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  02/12/1400 تاریخ ( 1شرح دستور شماره ) -رویه اجرایی -مقررات  شناسه

 عوارض صادرات معدنیأخذ  بررسی عنوان 

 مرجع طرح 
های صنایع و معادن و گوی کردستان، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، شورای گفت

 سرب و روی ایران و شرکت معادن سرمک

 شرح دستور

 یشود برا یبه دولت اجازه داده م" ، 1394قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  37به موجب ماده 

الزم  یهاارزش افزوده باال از انواع مشوق با یبه کاالها یو واردات یداخل نییبا ارزش افزوده پا یکاالها لیمواد خام و تبد یفراور

مازاد بر  نییبا ارزش افزوده پا یو مواد خام و کاالها یا ارانهیریگونه عوارض بر صادرات کاالها و خدمات غهر وضع استفاده کند.

وزارتخانه  صیبه تشخ یاز سهم بازار جهان یدر داخل با لحاظ حفظ درصد یفراور یبرا یو اقتصاد یفن هیفاقد توج ایو  یداخل ازین

 دیتوقف تول ایبه کاهش  دینبا نییبا ارزش افزوده پا یمواد خام و کاالها ریعوارض بر سا زانیم صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.

 یبرا نییبا ارزش افزوده پا یاز صادرات مواد خام و کاالها یافتیدر عوارض .انجامدیب نییبا ارزش افزوده پا یکاالها ایمواد خام 

منظور  یسنوات یدر بودجه ها نییبا ارزش افزوده پا یمرتبط با همان مواد خام و کاال یبا ارزش افزوده باال یصادرات کاالها قیتشو

آن پس از حداقل سه  ماه نسبت  یو ابالغ عموم اقتصاد یعوارض توسط شورا بیوضع و تصو خیتارمکلف است از  دولت شود. یم

صنعت، معدن و تجارت و  ،ییو دارا یامور اقتصاد یوزارتخانه ها شنهادیبا پماده  نیا یینامه اجرا نییآ به اخذ عوارض اقدام کند.

 رانیا یو تعاون مرکز رانیا یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگان یکشور و اتاق ها یزیو برنامه ر تیریو سازمان مد یجهاد کشاورز

 "رسد. یم رانیوز أتیه بیتصوقانون به   نیماه پس از ابالغ اظرف مدت شش 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر عوارض صادراتی را برای مواد معدنی خام و یا دارای ارزش  37شورای اقتصاد به استناد ماده 

 (1)پیوست شماره . درصد به صورت پلکانی تعیین نمود 10تا  5از  99تا پایان سال  97از سال افزوده پایین 

 استیس یکارگروه هماهنگ 09/04/98مورخ  10737/98به شماره  کشور صادرات تیریمد دستورالعمل( 3)طبق بند در ادامه 

 زیو ن یجهاد کشاورز ریوز ،ییو دارا یامور اقتصاد ریوز ،یکل بانک مرکز سی، رئصنعت، معدن و تجارت ریمتشکل از وز یصادرات

این افزایش به  (2)پیوست شماره  گرفت. 98تا پایان سال  تصمیم به افزایش برخی از مواد معدنی (ی)بدون حق رأ یاتاق بازرگان

ه چین و افزایش تمایل دلیل باال رفتن قیمت های مواد معدنی به ویژه سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن در بازارهای جهانی به ویژ

 دشواری تامین نیازهای فوالدسازان داخلی اتفاق افتاد.  وصادرات به 

  گردش کار 

  پس از : و کاهش عوارض صادراتی برخی از مواد معدنی 98طرح موضوع در جلسات کمیته حمایت از کسب و کار در سال های

جلسه کمیته حمایت از کسب و کار  موضوع در هفتاد و دومین  اعتراض فعاالن اقتصادی در این حوزه به افزایش عوارض صادراتی،

صنعت برگزار مهرماه در محل وزارت  23 خیدر تار یاجلسههای به عمل آمده، پیگیریمطرح گردید و بعد از  98 /31/06مورخ 
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ابالغ گردید. )پیوست   30/10/98مورخ 11216ی طی بخشنامه از مواد معدن یبرخ یعوارض صادراتکاهش  تیکه در نهاگردید 

 برای نمونه چند مورد به شرح جدول ذیل می باشد:  (3شماره 

اصالحی 

)به 

 درصد(

بخشنامه 

وزارت 

صنعت )به 

 درصد(

میزان عوارض 

 صادراتی )به درصد( 
 شرح کاال

شماره 

 تعرفه
 ردیف

99 98 97 

_ 30 10 8 5 

سنگ منگنز و کنسانتره آن از جمله منگنز 

کنسانتره های آن که بر حسب وزن آهن دار و 

 درصد یا بیشتر منگنز باشند 20خشک حاوی 

2601 1 

5 25 
 2 2603 سنگ مس و کنسانتره های آن  _ _ _

 3 2607 سنگ سرب و کنسانتره های آن  5 8 10 20 12

 4 2608 سنگ روی و کنسانتره آن 5 8 10 20 12

 5 2610 سنگ کروم و کنسانتره آن 5 8 10 25 10

 

 :30/11/98حمایت از کسب و کار مورخ  تهیکم ین نشستهفتاد و چهارمپس از  پرداخت بخشی از مطالبات فعاالن بخش معدن 

 11/01/1399مورخ 1678شماره طی نامه  یمعاونت حقوقو برگزاری جلسه کارگروه تکمیلی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 

محقق  یگمرک در بهمن ماه سال جار یاصالح یهااز مطالبات فعاالن بخش معدن با ارائه نرخ یپرداخت بخشنمود که اعالم 

 شده است. 

 :طبق مکاتبه گمرک با وزارت  1399در سال  اتمام مهلت بخشنامه های وزارت صنعت در ارتباط با افزایش عوارض صادراتی

به شماره های وزارت صنعت معدن و تجارت ر بخشنامهعوارض صادراتی مندرج د که معدن و تجارت چنین اعالم شد صنعت،

تعیین شده است؛ لیکن  1398تا پایان سال  1/07/1398از تاریخ  30/10/1398مورخ  11216و  26/06/1398م مورخ /6542

موجبات سردرگمی  ،اتمام مهلت موصوف و ابهامات موجود در گمرکات در خصوص تکالیف مقرر و اعتبار عوارض یاد شده

 صادرکنندگان شده است. 

 پس از مکاتبه با عوارض صادراتی: بخشنامه های وزارت صنعت در ارتباط اجرای لتاعالم نظر وزارت صنعت در مورد اتمام مه 

های شورای اقتصاد و  دو بخشنامه به گمرک اعالم نمود که 5/12/1399مورخ  296061وزارت صنعت طی نامه شماره  ،گمرک

 شنامه وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص عوارض صادراتی به قوت خود باقی است. بخ
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 :اره بخشنامه شمگمرک به دنبال پاسخ وزارت صنعت،  مبهم بودن چگونگی استرداد اضافه پرداختی به ذینفعان برای گمرک

استرداد اضافه  ایو  یاحتمال یهایافتیکسر در به نمود و اعالم کرد کهابالغ  ییبه گمرکات اجرا 12/12/1399مورخ  1542645

عدن و متوسط وزارت صنعت،  یستیو با ستیمشخص ن اضافه پرداختی استرداد یچگونگلیکن اقدام شود.  نفعانیذ یپرداخت

 ننموده است. یظرخصوص اظهار ن نیاعالم و ابالغ گردد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکنون در ا ییتجارت به گمرکات اجرا

 به اعتقاد فعاالن بخش  از سوی دیگر :و عدم تعیین عوارض اتمام زمان بخشنامه شورای اقتصاد در ارتباط با عوارض صادراتی

برای سال های  ،در خصوص عوارض صادراتی مواد معدنی 1397ی اقتصاد در سال بخشنامه شورا خصوصی فعال در حوزه معدن

از سوی  1400باشد، لذا عوارض صادراتی برای سال اتمام زمان آن مشخص میشده است و وضع  1399تا پایان سال  1397

؛ لیکن گمرک بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد و بخشنامه های وزارت صنعت، عوارض صادراتی را تعیین نشده است شورای اقتصاد

 از صادرکنندگان مواد معدنی دریافت نموده است.  1400در سال 

سوی  شاره مکاتبه ای از  صدراال صوبات  ضوع م صادراتی از کاالی مو صوص لزوم یا عدم لزوم تداوم و ادامه روند أخذ عوارض  در خ

 گمرک با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، لیکن تاکنون پاسخی در این خصوص مشاهده نشده است. 

  18/08/1400ه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار مورخ  معدن و تجارت در جلس ،طبق نظر نماینده وزارت صنعت

اما ارسننال نموده اسننت دولت  اتیه یبرا سننال جاری مردادماهدر ارتباط با عوارض صننادراتی در خود را  یشنننهادهایخانه پوزارت

ست که افتیدر یاهیدرباره آن ابالغ صورتی ا ست. این در  شده ا سه کارگروه  طبق ن سازمان برنامه و بودجه در جل اعالم نماینده 

تخصصی کمیته، درخواست وزارت صنعت می بایستی به دبیرخانه شورای اقتصاد )سازمان برنامه و بودجه( ارسال می شد لیکن به 

صادراتی مواد معدنی هیات دولت ارسال شده است؛ لذا شورای اقتصاد درخواستی را از سوی وزارت صنعت مبنی بر تعیین عوارض 

  دریافت نکرده است. 

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

 نظم گذاری،قیمت همین که چرا. کند دخالت معدنی محصوالت گذاریقیمت روند در نباید دولت معتقدند معدن فعاالن حوزه .1

 با زیرا مجبورند دهند؛ ادامه خود حیات به متوسط( و کوچک )به ویژه معادن معادن که دهدنمی اجازه وریزد می هم به را بازار

 .کنند عرضه باالدستی صنایع به را خود محصوالت جهانی، هایقیمت از کمتر قیمت

 .کرد رفتار کارشناسانه عوارض، تعیین در باید اما منطقی است چهصادرات، گر ممنوعیت جای به صادراتی عوارض از استفاده .2

صادی . فعاالن3 ستناد با اقت ستمر بهبود قانون 3 و 2مواد به  ا سب محیط م صمیم نهادهای تمامی دارند انتظار وکار،ک  گیرندهت

 .کنند استفاده خصوصی بخش هایدیدگاه و نظرات از خود سازیتصمیم روند در دولتی

 طبق و است شده تعریفبرای أخذ عوارض  "تولید موانع رفع قانون" 37 ماده اجرایی نامه آیین 1 ماده "ب" بند در خام ماده .4

و شمول اخذ عوارض بر آنها خالف حکم ماده  گیردنمی قرار خام مواد شمار در آهن کنسانتره و گندله و اسفنجی تعریف، آهن آن

باشد. زیرا براساس این ماده فقط مواد خام و کاالهای با ارزش افرودهُ پایین، مشمول پرداخت عوارض قانون رفع موانع تولید می 37

 آیین نامه اجرایی ماده مذکور ذکر شده است( 3باشند )نحوه تعیین دایره شمول آن نیز در ماده صادراتی می
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ع موانع تولید قانون رف 37آیین نامه اجرایی ماده  2نرخ قیمت گذاری محصوالت معدنی طبق مفهوم تبصره بند )الف( ماده  .5

ده از مکانیزم بورس کاال در قیمت گذاری محصوالت وضع عوارض و احراز استفانسبت به ادله  بایست با ارائه گزارش کارشناسیمی

دهد. این در حالی است که اگر کمتر از نرخ جهانی باشد انگیزه فروش آن را به صنایع باالدستی کاهش میکه  معدنی انجام گیرد

آیین  2ر ماده دام فروشی است )چنین پیامدی هدف مقنن از قیمت گذاری، ترغیب نمودن به تولید ارزش افزوده و کاهش انگیزه خ

 3در تبصره  _ادراتییعنی کاهش عوارض ص_قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده و راهکار مقابله با آن نیز 37نامه اجرایی ماده 

اری مواد معدنی غیر قانون معادن، دولت اجازه قیمت گذ 14ماده  9طبق تبصره  آن آیین نامه ارائه گردیده است؛ به عالوه 5ماده 

 شود را نداشته و مالک تعیین قیمت، عرضه و تقاضا خواهد بود.(انحصاری که در بازار رقابتی، تولید و عرضه می

بایسننت دارای توجیه فنی های ارزش باالتر، میآیین نامه مذکور، فراوری کاال و ایجاد خدمات در زنجیره 2ماده  "ب"طبق بند  .6

شد )در صادی با شود( در حالی که ظاهراً  و اقت سته  صادرات آن کا صورت دلیلی وجود ندارد که با اخذ عوارض، انگیزه  غیر این 

صادراتی می شند. به طور مثالمصادیق این قبیل کاالها مشخص نبوده و بخش قابل توجهی از آنها مشمول عوارض  انواع  برخی با

صرف داخل یحت ینتیز هایسنگ صنعت، معدن و تجارت برا یم صوالت هم عوارض  نیا یهم ندارند اما در وزارت  بخش از مح

 .شده است نییتع یصادرات

 وجود ندارد.  در داخل کشور یدیتول یاز مواد معدن کیارزش افزوده هر  زانیم نییتع یسازوکار مشخص برا  .7

بندی جمع

 جلسات

 کارشناسی

 

در اتاق ایران و با حضننور نمایندگان معاونت  18/08/1400در تاریخ در جلسننه کارگروه کمیته حمایت از کسننب و کار موضننوع 

سازمان  صناف ایران،  صنایع معدنی اتاق ایران، اتاق ا حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صنعت معدن و تجارت، کمیسیون معادن و 

های صنایع و معادن سرب ن، انجمن سنگ ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآوردهبرنامه و بودجه، سازمان نظام مهندسی معدن ایرا

ستان ستان کرد صی ا صو شورای گفتگوی دولت و بخش خ سی و  ایران،  شد  برر سب تیحما تهیکم رخانهیدبمقرر  وکار به از ک

 یبرا یعوارض صادرات نییو فرمول تع یصورت مکتوب از وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت درخواست کند تا پشتوانه کارشناس

 رهخانه درباوزارت یشنهادهایهم منظور شود تا پ یاماهه کیفرصت  نیقرار دهد. همچن رخانهیدب اریرا در اخت یمحصوالت معدن

 .ردیاقتصاد قرار گ یشورا اریو در اخت لیها تکمنظرات تشکل افتیپس از در یعوارض صادرات

   بحث عوارض صادراتی به یک معضل برای بخش صنایع  :رانیا یصادرکنندگان سرب و رو هیاتحاد سیرئ، حسینقلیآقای

وجود معدنی ما تبدیل شده است متاسفانه جامعه ما و خیلی از دولتمردان ما شناختی از معدن و صنایع معدنی ندارند. یک تعریف 

حدی که می شود ارزش افزوده ایجاد کنیم و اگر مصرف ما معتقدیم که باید در ایران تا . خام فروشی بد است گویددارد که می

کننده داخلی برای مواد معدنی وجود دارد از آن استفاده کند همچنان که ما مخالفیم که کنسانتره اکسید روی صادر شود اما در 

شورای اقتصاد  97ل نسانتره آهن و غیره که مصرف ندارد باید صادر شود. ساره سولفور سرب و روی یا بعضی از کخصوص کنسانت

. در آن جلسات هر چقدر بودسال سوم ده درصد  ،سال دوم هشت درصد ،تعیین کرد که سال اول پنج درصد 99تا سال  عوارضی را

ضد معدن و صنایع معدنی عوارض صادرات را تصویب کردند. در آن و  پذیرفته نشد اما استدالل کردیم که کنسانتره خام نیست

ماه بیشتر دوام  6که صادر کرد  26/06/98اقتصادی بدون مشورت کردن با اهالی صنعت، مصوبه ای را در  زمان شورای هماهنگی
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اجرا شود وزیر هم در طی نامه  98تا پایان سال  که مصوبه مذکور شده بود مقررنداشت چون در آن مصوبه و مصوبات باالدستی آن 

، کردیمدر شورای گفت و گوی به گمرک اعالم می کند که عوارض مذکور در مصوبه دریافت گردد با اعتراضاتی که  6542شماره 

آن ذکر نکردند اما در آقای عباسپور در وزارتخانه به گمرک نامه زد  99این عوارض تعدیل شد. اعتراضات ما باعث شد در اسفند 

غیر قانونی است بلکه گفته شد که مطابق با بخشنامه شورای اقتصاد عمل شود و  ،شودگرفته میگمرک  توسط که این عوارضی که

و همه  هتمام شد 99گفته شد تا نامه به گمرک برسد سال  99در پایان سال  دریافت کرد.درصد عوارض  10گمرک پذیرفت و 

نامه نیز هیچ آیین 1400درصد بپردازند. در سال  12ه سرب و مس و غیره داشتند مجبور شدند عوارض کسانی که صادرات کنسانتر

ما  .شودکنون صادر نشده است؛ اما همچنان عوارض از سوی گمرک دریافت میی دریافت و میزان ارقام عوارض تاای براو بخشنامه

 ه،زدند و گفتند که برای اطالع از این که بداند باید عوارض بگیرد یا نو آقای کشاورز نیز به گمرک نامه  اعتراض کردیمبه گمرک 

باید از شورای اقتصاد بپرسد. به لحاظ حقوقی، عقلی و منطقی هرجایی برای اجرای قانون مدت زمان تعیین می کند بایستی تا 

درصد عوارض صادرات  2، 99ارد که در سال پایان مدت زمان مندرج در آن مصوبه یا قانون اجرا شود. االن دو مشکل اساسی وجود د

برای عوارض گرفته شده یا ما سپرده کردیم که بایستی کل آن برگردد.  1400گرفته شده که باید برگردد و دوم اینکه در سال 

ستخراج هزار تن از طرف معادن کارهای کوچک در بندرعباس و سیستان بلوچستان ا 400خام تر از کرومیت وجود ندارد سالی مثال 

هزار تن صادرات انجام شد. سنگ کرومیت خام است اما وقتی در داخل مصرف  90، 80تعیین شد و صادر شده است وقتی عوارض 

اگر مصرف داخلی ندارد باید صادر شود. کنسانتره باشد،  این یک اصل است اگر ماده معدنی حتی اگر خام .ندارد باید صادر شود

هزارتن تولید  60فوره اش سالی که در داخل مصرف دارد و نباید صادر شود اما وقتی سول ود دارددر کشور وجسرب و روی اکسیده 

د که این یک مشکل بزرگ است. بخش خصوصی معتقد وشلی جلوی صادرات گرفته میشود و هیچ مصرف کننده ای ندارد ومی

ر داخل مصرف ندارند و یا مازاد بر مصرف هستند و از طرفی است اگر صادراتی قرار است اتفاق افتد باید درباره کاالهایی باشد که د

عوارض صادراتی برای کاالهای معدنی بدون نظرخواهی از فعاالن این  .در صادرات باید از کاالی با ارزش افزوده باال استفاده کرد

ای صادرات و دخالت دولت حوزه تعیین شده است هرچند به طور کلی بخش خصوصی همواره مخالفت خود را با تعیین عوارض بر

کنون صادر و میزان ارقام عوارض تاای برای دریافت نامه و بخشنامهنیز هیچ آیین 1400برای سال  .در امور بازار اعالم کرده است

قانون بهبود فضای کسب و کار اگر دولت  3و  2براساس ماده  .شودنشده است؛ اما همچنان عوارض از سوی گمرک دریافت می

و قانون  و براساس قانون بهبود فضای کسب و کار بخواهد هر تصمیمی در خصوص عوارض بگیرد باید نظر بخش خصوصی را بگیرد

 29ماده  نباید عوارض بگیرد.خواهد تنظیم کند رفع موانع تولید، تنظیم بازار با دریافت عوارض نیست یعنی اگر بازار را دولت می

گوید هیچگونه هزینه سربار به بخش معدن نباید اضافه شود. هیچ مرز مشخصی وجود ندارد که مشخص شود کدام قانون معادن می

تا معدن سنگ آهن بسته  90یا کدام ماده معدنی ارزش افزوده باال دارد. در حال حاضر ست اش پایین اماده معدنی ارزش افزوده

 110دالر بود اما االن  180ماه گذشته  3بخاطر همان تصمیم غلطی که در خصوص سنگ آهن گرفته شد. سنگ آهن در شده 

 درصد حقوق دولتی بر اساس قانون معادن کشور باید به معدن برگردد که بر نمی گردد. سازمان برنامه 65دالر شده است. همچنین 

 گردد. حقوق دولتی باید به منطقه معادن برگردد، بر نمیدرصد  15بودجه است که باید جوابگو باشد.  و
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  با توجه به اینکه تخصص ما در بخش سنگ  : استان کردستان یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورانماینده  ،جباریآقای

 75، 70 صادراتی عوارض 90و  89های ساختمانی و تزئینی است و بنده در هیات مدیره انجمن سنگ ایران حضور دارم. در سال 

سنگ های تزئینی چه فرآوری شده چه نیمه فرآوری نشده همه  درصدی را دولت وضع کرد که متاسفانه در آن سال کل صادرات

میلیارد  2 در آن زمان عدد نزدیک به یک میلیارد دالر داشت و هدفمان که ماهای تزئینی میزان صادرات سنگدچار مشکل شد و 

حتی بخش سنگ های فرآوری شده را تحت تاثیر خودش قرار داد.  چ موقع به یک میلیارد دالر نرسید.هی، میلیارد دالر بود 5و 

توان مشابه آن را تهیه کرد. زیرا سنگ های فرآوری شده مثل مواد معدنی دیگر نایاب و استراتژیک نیستند و به راحتی در بازار می

میلیون تن سنگ های ساختمانی توسط وزارت صمت صادر  30 راج و تولیدمجوز استخ عوارض ایجاد رانت خواهد کرد. در کشور

تن تولید و استخراج می شود و یک سوم آن در حال تولید است. همچنین واحدهای  10الی  7میلیون تن،  30شده است. از این 

میلیون متر مربع در حال استفاده  100الی  80ولی متاسفانه  ندمیلیون متر مربع دار 200میلیون متر مربع تا  150فرآوری ظرفیت 

است. دولت باید زیرساخت ها و همکاری های الزم را در جهت ایجاد مسیر تولید و کمک به تجهیز و ناوگان حمل و نقل و ماشین 

ا هیچ مشتری خارجی م اده کند. ما مازاد استخراج داریم ولیآالت معدنی کند تا معدنکار بتواند از تمام ظرفیت تولید خود استف

 اعتمادی ندارند. 

  قانون این اجازه را به وزارت صمت می دهد که برای ایجاد ارزش  :وزارت صنعت معدن و تجارت ندهینما، حاجی حیدریآقای

افزوده در داخل و ترغیب سرمایه گذارهای به ایجاد ارزش افزوده به واحدهای فرآوری و عدم خروج مواد خام از کشور عوارض 

ما در صادرات سنگ آهن دانه  92کند که البته شرایطی هم برای آن تعیین شده است. به عنوان مثال در سال صادرات تعیین 

به یک میلیون و هفتصد هزار رسیده است که بیش از  99میلیون صادرات سنگ آهن داشتیم این عدد در سال  24بندی حدود 

. ما پیشنهاد وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی را در سال یک میلیون آن سنگ های هماتیت غیرقابل مصرف در کشور بودند

نی می گیرد بحث آن اینکه گمرک عوارض صادرات مواد معد .نداریم 1400داده ایم اما مصوبه شورای اقتصاد برای سال  1400

یون تن بوده است و میل 27، 92ریزی با وزارت صمت با همکاری تشکل هاست. ظرفیت تولید کنسانتره در سال جداست. برنامه

میلیون رسیده است. همین  56میلیون بوده است که در سال گذشته به  24، 23میلیون تن رسیده است. تولیدمان  65االن به 

هاست سال سنگ آهنی که ما داریم صادرات میکنیم باید چند سال آینده پول بدهیم و وارد کنیم که واحدهایمان بتوانند کار کنند.

های خوبی از های انتقادی وجود دارد البته باید توجه داشت که در بخش فلزات با تعیین عوارض، پیشرفتبطه بحثکه در این را

عوارض با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که این  .گذاری داخلی و افزایش سطح ارزش افزوده تجربه کردیمنظر تقویت سرمایه

خانه پیشنهادهای خود را مردادماه برای هیات دولت فرستاده است؛ اما درباره آن زارتافتد. وها اتفاق میکار همواره با نظر تشکل

کلیه پیشنهادهای عوارضی که برای هیات دولت ارسال شده را به جز مگنت که افزایشی بوده، کاهشی  .ای دریافت نکردابالغیه

های ساختمانی خالف وضع عوارض هستند. درباره سنگها جلسه داشتیم، اما همگی در کل معنوان کرد و در این رابطه با تشکل

شود طبق توافق قرار بوده عوارض گرفته نشود مربوط به گذشته بوده و چون دولت تغییر کرده باید مجدد درباره هم اینکه گفته می

داخلی و خارجی و  هایمبنای کارشناسی با توجه به نیاز کشور، حمایت ،عوارض صادراتیوضع در خصوص  .گیری کنیمآن تصمیم
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ها به صورت حضوری داشتیم و در خصوص گذاری وجود دارد و وزارت صمت چندین جلسه با تشکلصادراتی و سرمایههای حمایت

 عوارض صادراتی بحث شده است.

   قطعًا نامه اجرای این قانون و این آیین محمدی رئیس گروه بهبود کسب و کار، معاونت فرآوری ورازت صنعت و معدن:آقای

ری انتقادهایی مشکالتی برای تولید و تجارت خواهد داشت یعنی به هر ترتیبی، به هر شکلی آن وزارتخانه عمل کند قطعًا یکس

، این نرخ با تأخیر ابالغ شده و است گرفتهمی شده عوارض صادراتیباید براساس آن نرخی که به آن ابالغ می گمرک  .وجود دارد

گر نگیرد درحقیقت اراتی را مطابق نرخ سال قبل همچنان ادامه داده همچنان تا نرخ جدید به آن برسد و قطعاً دریافت عوارض صاد

 توان گفت برخالف قانون عمل کرده است.می

  ،نگاری مربوطه را با دبیرخانه شورای وزارتخانه صنعت معدن، تجارت باید نامه: سازمان برنامه و بودجه ندهینماخانم پارویی

ای داد و نه هیات دولت. طبق قانون شورای اقتصاد موظف به پیگیری این موضوع است و به هیچ عنوان هیچ نامهنجام میاقتصاد ا

ده میلیارد در نظر گرفتند  98سال خصوص  این در و حتی به دبیرخانه شورای اقتصاد واصل نشده است. سازمان برنامه بودجه  به

 1400میلیارد محقق شده است. در سال  191میلیارد در نظر گرفته بودند،  250هم  99میلیارد محقق شده است و سال  22که 

 میلیارد تومان در قانون بودجه پیش بینی شده ولی هنوز هیچ آماری در این زمینه نداریم. 250هم همان 

  مقدار  که از اینرد وجود دا در دنیا کمتر کشوری : نظرات عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران ،حیدریآقای

های تزئینی، تنوع رنگ اول نظر تنوع سنگ عنصر را داریم، از 67عنصر مندلیف، بیش از  117مواد معدنی برخوردار باشد، از 

بجای اینکه حمایت شویم و از سوی بخش دولتی به ما کمک شود که تولیدمان را افزایش دهیم، و هزینه استخراج ولی هستیم 

 آورند.های تزئینی به وجود میزایش تولید کاهش دهیم، مشکالت متعددی سرراه تولیدکنندگان به خصوص سنگو تولید را با اف

چون تکنولوژی استخراجمان ضعیف است و  اما میلیون تن سنگ داریم 40تا  30ما توانمندی و پتانسیل استخراج نزدیک به 

دارهای بزرگمان بسیاری از معدنبریم. نمیهم خوب ها را و سنگ نداریماستخراج خوبی ، هابخاطر شرایط خاص اقتصادی و تحریم

داری امکان ندارد وقتی که خودش کارخانه دارد، بخواهد سنگ خامش را صادر کند؛ این خودشان کارخانه دارند، هیچ معدن

ید بیشتر در شرایط فعلی که داریم مان این است که با تولکمک کند لذا وظیفهو وظیفه حاکمیت است که بیاید به من راهنمایی 

 شود.به اقتصاد کمک کنیم، تولید بیشتر هم با کمک دولت میسر می

   های استخراج از معادن در کشور مشابه سایر کشورها است روش :رانیمعدن ا یسازمان نظام مهندسشرافت، نماینده آقای

آالت باید کیفیت کاالی استخراج شده اثر دارد. این ماشین برآالت فرسوده مشکل جدی است و و در حال حاضر استفاده از ماشین

تمام شده محصول در ایران نسبت به  گونه بهایشود و اینتر از سایر کشورها تمام میبنابراین در داخل گران شودبا ارز خریداری 

راهی جز پذیرش مکانیزم بازار نداریم. اگر قرار است حمایتی  .کندیابد و این صنعت را غیررقابتی میدیگر کشورها افزایش می

های یما هم در نظام مهندسی به نوعی مخالف قیمت گذار .های زنجیره خرج کردصورت بگیرد نباید از جیب معدن برای سایر حلقه

دستوری هستیم. ما در استفاده از ماشین آالتی که در زمینه استخراج مواد معدنی داریم دچار مشکل هستیم. عوامل متعددی 

 یلش استفاده از ماشین آالت فرسوده هست که دالیکی از ، دهدهای استخراج را به نوعی تحت شعاع قرار میکه عمال روش هست
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ها با عوارض مخالفند. به دلیل منطق تشکل های مورد نظر را نداشته باشد.کیفیت از معدنمحصول استخراجی شود باعث می

اقتصاد است که مخالفند نه اینکه بخواهند منفعت بیشتری ببرند پس مخالفند، اگر ما روش مالیات ستانی را جایگزین عوارض 

 ستانی کنیم، بهتر است.

   رای بکه هر نوع عوارض شورای سیاستگذاری سراسر کشور مصوب شد  جلسه درنماینده انجمن سنگ ایران: شریفی، آقای

کل سازمان  های تزئینی ممنوع است. در شورایی مصوب شد که معاونت معدنی وزارتخانه و کارشناسان و مدیرانصادرات سنگ

یزان کامال مو این  دادنددرصد عوارض صادرات را  5توسعه تجارت عضو آن هستند. وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد 

 غیر کارشناسی است.

با توجه به ، که هنوز تدوین و ابالغ نشده است 1400نامه مربوط به عوارض صادرات محصوالت معدنی برای سال درباره بخش

ای کند و لطمهای ناظر به تاریخ باشد و ناگهانی صادر شده و فردی را دچار مضیقه گذشت چندین ماه از ابتدای سال، وقتی مصوبه

مبنای کلی این بحث و مراد قانونگذار این است که بیهوده جلوی تولید گرفته نشود  .وارد کند جایز نیست و وجهات حقوقی ندارد

مصوبات و نامه نگاری ها همچنین و اگر یک ماده معدنی مصرف داخلی ندارد باید صادر شود و عوارض نباید به آن تعلق گیرد. 

  باید بنابر تاریخشان طبقه بندی و تجمیع شود.وع در خصوص این موض

اقدامات پس 

از جلسه 

کارگروه 

 تخصصی

مصننوبه کارگروه ارسننال  یبه وزارت صنننعت، معدن و تجارت جهت اجرا 26/08/1400مورخ ص /18309/1/10امه شننماره ن -1

 .دیگرد

در خصوص  یحاتیبر ارائه توض یمبن 12/10/1400مورخ   243284/60 شماره  نامه یپاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت ط -2

 .دیگرد افتیدر یو وضع عوارض صادرات یروند بررس

 اعالم نموده است که مدیرکل دفتر صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت 

محصوالت  یبرا یعوارض صادرات نییالف( تعی عنوان کردند که محصوالت معدن یبرا یفرمول عوارض صادرات نییدر رابطه با تع

اشتغال  ،یداخل دیاز تول تیکنند در جهت حما یاستفاده م خوراک که از آن به عنوان یداخل عیمصرف صنا ازیبا توجه به ن یمعدن

عوارض  نییب( تع .گردد یم بیو تصو یمربوطه بررس صالحیذ تهیدر کم یاز خام فروش یریکسب ارزش افزوده و جلوگ ،ییزا

کارشناسانه  یو نقدها یپس از بررس باشدیهم عضو آن م اقمربوطه که آن ات تهیدر کم دیرفع موانع تولقانون  37طبق ماده  یصادرات

منوط به فراهم  یداخل یاز کسب و کارها تیحما نکهیبه ا تیگردد. ج( با عنا یاقتصاد ابالغ م یو توسط شورا بیمورد تصو تاینها

 طیبا توجه به شرا رضوضع عوا شنهادیپ جهیباشد در نت یم یمصرف کننده از جمله محصوالت معدن عیصنا ینمودن خوراک برا

و  یو منافع مل یمصرف کننده محصوالت معدن یداخل عیاز صنا تیحما یروز حاکم بر کشور در راستا غیرهو  یاجتماع ،یاقتصاد

) بر اساس  یعوارض صادرات نهیگردد و در کم یارائه م نهیهو استفاده ب یارزش مواد معدن رهیدر زنج شتریکسب ارزش افزوده ب

در صورت  نیگردد. بنابرا یاقتصاد ارسال م یبه شورا بیکارشناسی جهت تصو ی( پس از بررسدیموانع تول فعقانون ر 37ماده 

 یوضع عوارض سالها یامور قرار خواهد گرفت. در خصوص پشتوانه کارشناس انیدر جر زین رانیوضع عوارض قطعا اتاق ا شنهادیپ

و به منظور ارزش  یفرآور یوجود واحدها نیو همچن یداخل ازیو ن هناز جمله سنگ آ یمواد معدن تیبا توجه به محدو زیقبل ن



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

 نشست کمیته حمایت از کسب وکار  هشتاد و سومیندستور جلسه 
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ارزش افزوده  یدارا یو صادرات محصوالت باال دست یدست نییپا عیدر صنا یگذار هیگذاران به سرما هیسرما تیافزوده باالتر و هدا

 ید.ردجرا گا صالحیدر مراجع ذ بی.. موضوع در دستور کار قرار گرفت و پس از تصوو . شتریب

  مشکل بخش  ودر ادامه با پیگیری دبیرخانه کمیته پس از این نامه، نظر بخش خصوصی با مکاتبه فوق الذکر تامین نشد

 خصوصی همچنان پا برجاست.

پیشنهاد 

 دبیرخانه

قانون بهبود محیط کسب  3و  2مواد با رعایت عوارض صادراتی را  تعیین پیشنهاد هفته وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک

شکلو کار  صادراتیتهیه نماید ها پس از دریافت نظرات ت صاد میزان عوارض  شورای اقت صاد قرار دهد و  شورای اقت  را و در اختیار 

  اعالم نماید. 1400 برای سال 

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

ستندات قانونی به ویژه . 1 صوب " م شور م آیین نامه اجرایی قانون  ،1394قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی ک

شماره رفع موانع تولید،  شنامه  صنعت، معدن و تجارت؛ 31/03/1396مورخ  79581/60بخ شماره  وزارت  شنامه   206362/60بخ

 ؛"ن و تجارتوزارت صنعت، معد 06/08/1398مورخ 

قانون احکام دائمی  12معاون حقوقی ریاسنت جمهوری خطاب به دبیر کمیته ماده  14/12/1398مورخ  159861نامه شنماره . 2

 های توسعه کشور؛برنامه

شماره . 3 صادرکنندگان فرآورده 05/12/1399مورخ  832/99نامه  سرب و روی ایران خطاب رئیس اتحادیه  صنایع و معدن  های 

 دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛به 

 شرکت معادن سرمک خطاب به دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی؛ 05/12/1399مورخ  19645/99نامه شماره . 4

رئیس کمیسننیون معادن و صنننایع معدنی خطاب به نائب رئیس اتاق ایران و  05/12/1399د مورخ /18264/2/50نامه شننماره . 5

 ه حمایت از کسب و کار؛قائم مقام کمیت

 رئیس اتاق ایران خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ 26/08/1400ص مورخ /8309/1/10نامه شماره . 6

شماره . 7 صنعت، معدن و تجارت خطاب به دبیر کمیته ماده  12/10/1400مورخ  243284/60نامه  صنایع وزارت  مدیرکل دفتر 

 .ه کشورهای توسعکام دائمی برنامهقانون اح 12

 


