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  مقدمه. 1

درصد از کل مساحت  1/1ایران با مساحتی حدود . معادن از ارکان اساسی و حیاتی اقتصاد کشور محسوب می شوند  

امروزه در . می باشداموال عمومی طبیعی تجدید شونده و تحلیل رونده میلیاردها تن ذخایر معدنی متنوع، شامل  کره زمین، داراي

که می بایست در بحث واگذاري معادن بدان  حقوقی و اقتصادي وجود داردخصوص بهره برداري و استخراج معادن دو ضرورت 

ارت و کنترل مراحل اکتشاف و ضرورت توجه به منابع طبیعی تحلیل رونده و ذخایر ارزشمند معدنی و نظ ،اول. توجه گردد

معادن جزو ثروت  ،عدالت اجتماعی اینکه از نظر به عالوه. فعلی جامعه و نسل هاي آینده استج آنها با توجه به نیازهاي اراستخ

استخراج و امتیاز بهره برداري آنها باید بر اساس عدالت و توزیع عادالنه  هاي عمومی و حق همه اتباع کشور بوده و اکتشاف و

توانمندي هاي بخش خصوصی در اکتشاف، استخراج و بهره برداري از معادن ضرورت توجه به ، دوم .منابع ثروت صورت پذیرد

 مطلوب مواد معدنیبهره برداري ازظرفیت  ان، متروك و یا راکد است که زمینه افزایش بهره وري بخش معدن را با نیل بهپنه

  .فراهم می سازد

خصوصی تطبیقی  به بررسی فقهی و قانونی موضوع، تحلیل یان ضرورت واگذاري معادن ودر این پژوهش، پس از ب  

 فرابورستحقیق و توسعه پیشنهاد  ،ادامهشود و در کشورها در این زمینه پرداخته میي سایر و تجربه معادن در جهان سازي

در پایان، مسائل مهم موجود در اقتصاد  .روش و ساختار مناسب واگذاري معادن به بخش غیردولتی ارائه می گردد در زمینه ایران

معدن مطرح خواهد شد و راهکارهایی برگرفته از سخن فعاالن و کارشناسان معدن، جهت ایجاد و ارتقاي ارزش افزوده در این 

  .بخش توصیه می شود

  ضرورت موضوع واگذاري معادن. 2

منابع،  تأمینبرداري به علت فقدان مدیریت در بسیاري از معادن کشف شده کشور، از ظرفیت بهینه بهره امروزه،   

قیمتی، در  يبه عنوان مثال در خصوص سنگ ها .و بی انگیزگی دولت براي هزینه کردن، استفاده نمی شودکمبود امکانات فنی 

لیزري،  شرایط کنونی به علت نداشتن متولی و مدیریت منابع، عدم شناسایی معادن و نداشتن نقشه معادن، نقص تکنولوژي نانو و

سرمایه گذاري در این امر بسیار مقرون به . میلیارد دالري جواهرات جهان، سهمی اندك نصیب کشورمان شده است 600از بازار 

  . ها تن مواد معدنی و مصنوعی دیگر ارزش اقتصادي دارد یک جواهر یک قیراطی برابر ده. می باشدصرفه 

، ولی در سالیان اخیر است ایران از وارد کنندگان این فلزات بوده همواره در حالی که ،در خصوص معادن سرب و روي  

میلیارد تن ذخایر شناخته  2/1میزان ز است که ا یاین در حال .صوصی، سه برابر نیاز داخلی تولید گردیده استبه همت بخش خ

  .می شودفقط سه درصد آن برداشت  در کشور، شده

فقره  465فقره اکتشاف،  1421، تعداد 85تا  84د دارد که تنها در شهریور معدن در کشور وجو 2293به طور کلی تعداد   

بهره  دافزایش بی سابقه تعداد معادن مور بیانگر ،مقایسه آماري. فقره پروانه بهره برداري صادر شده است 535گواهی کشف و 

  .1براي بخش معدن است ر این قانوند قانون جدید معادن و رویکرد خصوصی سازي تأثیر که نشان دهنده ي می باشد برداري

                                                             
  .3، ص 1385ماهنامه اقتصاد ایران، آذر . 1
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سنگ آهن، مس، . ایران از حیث میزان ذخایر معدنی از جایگاه مطلوبی در جهان برخوردار استهمانطور که اشاره شد،    

رین ذخایر کشورمان محسوب می اصلی ت ، ازهاي ساختمانی و تزیینی سرب و روي، کروم، بوکسیت، منگنز، طال و انواع سنگ

میلیون تن  260از این میزان ساالنه  .میلیارد تن برآورد شده است 67ذخیره کل مواد معدنی کشور تاکنون حدود  یزانم. شوند

این در حالی است که در . گردد محسوب می در کشور از کل ذخایر موجود درصدصدم  38می شود که تنها ماده معدنی استخراج 

عملیات  عدم کارایی این مطلب،. درصد است 1حداقل  در آن کشور جوداکثر کشورها نسبت میزان استخراج به کل ذخیره مو

که بیانگر نیاز این صنعت به تخصص بخش غیردولتی  ، نشان می دهدرا بیشتر از سایر بخش هاي تولیدي ماده معدنی استخراج

 .1در استخراج و بهره برداري از منابع معدنی است

  بررسی فقهی واگذاري معادن . 3

در عین حال، در خصوص . قانون اساسی، معادن جزو انفال و ثروت هاي عمومی بر شمرده شده اند 45برابر اصل   

  در این باره سه عقیده فقهی بیان شده است؛. معادن و شمول انفال بر آنها، بین فقیهان اختالف نظر وجود دارد

برابر این . و عدم شمول انفال دارند مشهور فقیهان، چون شهید اول و شهید ثانی، عقیده بر مباح بودن معادن. 1 

با . عقیده، معادن ظاهري قابل تملک خصوصی نبوده و هرکس می تواند به قدر حاجت خود از آنها بهره برداري کند

بررسی این قول مشهور، به نظر می رسد هرچند که خود معدن ظاهري قابل تملک نیست و حیازت از آن، حتی افزون 

لیکن در خصوص . سوب و حیازت کننده می تواند آن را در معرض بیع و شراء قرار دهدبر نیاز شخصی، مملک مح

معادن باطنی با تملک زمین سطح آن یا حفاري، تملک محقق می شود و حفاري اگر به مرحله استخراج برسد، احیاء و 

  .2اال تحجیر محسوب می شود

دانسته اند و همه معادن ظاهري و باطنی را انفال و مال  برخی دیگر از فقیهان، به طور مطلق معادن را جزو انفال. 2

در خصوص ادله این نظر باید چنین اضافه کرد که مالکیت امام و مردم با هم تباین ندارد و بلکه رابطه . امام می دانند

اف و امامت آنها با هم رابطه طولی است، زیرا مالکیت امامان وانبیاء از جنس مالکیت شخصی نیست، بلکه از باب اشر

بدون شک مالکیت امام از باب منصب حکومت و ریاست دولت اسالمی است و به معناي مالکیت . و حکومت است

حتی آن دسته از فقیهان که معادن را از انفال (بر همین اساس، طبق روایت و اجماع فقیهان. حکومت و امامت است

در حالی که اگر مالکیت امام به صورت ملک . ی استتمامی شقوق انفال با احیاء، قابل تملک خصوص) می دانند

در خصوص این عقیده می توان گفت، معادن، . شخصی باشد، احیاء باید در حکم تصرف غاصبانه در مال غیر باشد

وجهی که حکومت (گاهی حکومت مال موات را در برابر طسق. حکم اراضی موات را دارد که با اقطاع واگذار می شود

و گاهی با حفظ مالکیت انفال حق استفاده از آن را به ) اقطاع تملیک(تملیک می کند) ري انفال می گیرددر قبال واگذا

  .3شیخ طوسی، احیا و اقطاع را قابل جمع می داند). اقطاع استغالل(اشخاص می دهد

معادن ظاهري از صاحبان این نظر بیان می دارند که . عقیده سوم قائل به تفصیل بین معادن ظاهري و باطنی است. 3

  .مباحات و متعلق به عموم مردم است اما معادن باطنی با احیا و اذن امام قابل تملک است

                                                             
  .279، ص 1389، پاییز 3فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره . حق بهره برداري از معادن. کنعانی، محمدطاهر. 2

  .190ق، ص . ه 1418جلد پنجم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، . ریاض المسائل. طباطبایی، سید علی. 2

  .23، ص 1371، انتشارات کیهان، اقطاع. خامنه اي، سید محمد. 3
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  استنباط و تحلیل. 3.1

به نظر می رسد در شرایط فعلی، معادن چه متعلق به امام یا عموم مردم باشد، دولت می تواند براي توزیع عادالنه   

چون با فرض تعلق به امام، حکومت اسالمی طبق قانون اساسی، جانشین . گذاري کندثروت، در خصوص استخراج آنها قانون 

در صورت تعلق معادن به عموم مردم، حکومت . امام است و انفال نیز با درنظرگرفتن حق عموم، با اذن حاکم قابل حیازت است

طبق بناي . عقال، خود از مصادر تشریع است به نمایندگی از سوي مردم براي حسن اداره آنها حق قانونگذاري دارد، چون بناي

عقال، آزادي مردم در استفاده از معادن بدون مجوز قانونی سبب هرج و مرج و نابودي معادن یا تملک آنها توسط افراد معدودي 

را بایسته بنابراین، چون شارع مقدس خود هم جزء عقال است، براي رفع تزاحم بین مصالح فرد و جامعه چنین حکمی . خواهد شد

در زمان حاضر نیز، با تأسیس دولت اسالمی و جمعیت رو به تزاید مردم که موجب کمیابی مواد معدنی شده . مسلمین می داند

  .است، احیاء بی رویه، موجب محروم شدن دیگران از این حقوق خدادادي می شود

است و » خلق لکم ما فی االرض جمیعاً«ه فلسفه قول مشهور فقها بر اباحه معادن، حق عموم مردم و عموم آیه شریف  

بنابراین، قوانین دال بر حق . این تعلق حق عموم مردم، مالزمه با استحقاق آنها و لزوم برخورداري همه مردم از معادن است

ی شود، بلکه طبیعی و اولیه افراد در تملک معادن حکومت دارد، یعنی قوانین معادن ناسخ قوانین و قواعد فقهی مربوط به احیاء نم

در مواردي که تملک افراد، محدود یا ممنوع می شود رابطه این احکام ثانوي بر احکام اولیه رابطه حکومت و ورود است، نه ناسخ 

نکته آخر این است که آیا با فرض اباحه معادن باطنی مالکیت زمین موجب مالکیت معدن واقع در اعماق زمین می . و منسوخ

همانطور که گفته شد، حدود مالکیت افراد بر زمین، حدود عرفی واعتباري است و هیچ دلیل عقلی و نقلی  شود یا خیر؟ در پاسخ

  .مبنی بر تبعیت مالکیت اعماق زمین از سطح زمین وجود ندارد

  واگذاري معادن حقوقیبررسی . 4

زو اموال عمومی با بررسی ضوابط فوق در خصوص مالکیت معادن قضیه تا حدودي روشن است، زیرا معادن ج  

ولی این مالکیت، بر خالف مالکیت خصوصی، بیشتر از جهت اعمال . محسوب می شوند و در مالکیت دولت به معناي عام است

البته نقش نظارتی دولت از جهت برداشت حقوق عمومی از عایدي . حاکمیت و سلطه و اشراف دولت است تا اعمال حقوق مالکانه

قانون اساسی معادن را جزو انفال و ثروت هاي  45به هر حال اصل . بیعی و محیط زیست استبهره برداري و حفظ منابع ط

  . عمومی دانسته و بنابراین معدن مشمول مالکیت عمومی است

و  1362در خصوص معادن تاکنون قوانین مختلفی به تصویب رسیده که از جمله مهم ترین آنها قانون معادن مصوب   

، ضابطه مالکیت را حذف کرده و معادن را به طور کلی تابع ضوابط 13771قانون جدید سال . است 1377قانون معادن مصوب 

برابر ماده ). 2ماده(حقوق عمومی دانسته و حقوق دولت را اعمال حاکمیت و حقوق اشخاص را اعمال مالکیت توصیف کرده است

به احیاء باشند، مجري عملیات باید پس از تایید وزارت  قانون جدید، اگر معادن مکشوفه در محدوده امالك دایر یا مسبوق 22

تنها امتیاز مالک این . صنایع معادن، اجاره یا بهاي آن را بدون محاسبه مواد معدنی با قیمت روز برابر نظریه کارشناسی بپردازد

  .است که مالک در استخراج سنگ ساختمانی و سنگ هاي تزئینی بر دیگران حق تقدم خواهد داشت

                                                             
مورخ  7920/100بنا به پیشنهاد شماره  21/11/1377وزراي عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت و محیط زیست هیات دولت در جلسه مورخ .  ١

را تصویب » آیین نامه اجرایی قانون معادن«  26/10/1377مورخ ه 20676ت/68227نامه شماره  وزارت معادن و فلزات و با رعایت تصویب 25/7/1377

  .نمودند



٦ 
 

گواهی . را پیش بینی کرده است) 7ماده(و گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف ) 6ماده(قانون جدید صدور پروانه اکتشاف  

مواد معدنی همچون نفت خام، گاز . کشف شامل نوع ماده معدنی، کمیت، کیفیت، حدود مساحت و هزینه عملیات اکتشافی است

برخالف قانون سابق، طبق ). 3ماده(دي شده اند، اما از شمول این قانون خارج نشده استطبیعی و مواد پرتوزا، هرچند طبقه بن

قانون جدید پروانه بهره برداري و قرارداد استخراج از هم تفکیک نشده و به طور کلی به اشخاص خصوصی و عمومی پروانه 

صی و انعقاد قرارداد استخراج با اشخاص بود و به برخالف قانون قبلی، که تابع قواعد معامالت خصو. بهره برداري داده می شود

نحوي مالکیت دولت و اختیار انعقاد قرارداد دولتی و ضوابط حقوق خصوصی قابلیت اعمال داشته است، قانون جدید بیشتر تابع 

. برداري استقواعد حقوق عمومی و حمایت از سرمایه گذاري افراد و حقوق مکتسبه آنان و احترام به حق اکتشاف و حق بهره 

در . تقلیل یافته است "مرجع قانونی صدور پروانه و مجوز"طبق این قانون، حقوق دولت از سطح یک مالک مطلق به سطح یک 

  :اثبات این دیدگاه در قانون جدید، می توان به چند دلیل ذیل اشاره کرد

اعمال حاکمیت براي حفظ ذخایر  قانون جدید، مسئولیت اعمال حاکمیت بر عهده دولت است و این) 2(برابر ماده .1

معدنی، صدور اجازه فعالیت معدنی، نظارت بر امور، توسعه فعالیت هاي معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش 

اعمال حاکمیت مزبور مانع . افزوده، ایجاد اشتغال و افزایش سهم معادن در توسعه اقتصادي و اجتماعی کشور است

تعریف مزبور از اعمال حاکمیت تابع همان رویکرد کلی می باشد که طرفدار . هد بوداعمال مالکیت اشخاص نخوا

  .کاهش نقش انحصاري دولت و کاهش تصدي گري دولت و توسعه فعالیت بخش خصوصی است

قانون معادن، پروانه اکتشاف، پروانه بهره برداري و عملیات بهره برداري تعریف شده اند و وزارت ) 1(به موجب ماده .2

این پروانه . ایع و معادن مکلف است در راستاي شناسایی معادن، پروانه اکتشاف براي متقاضیان صادر نمایدصن

دارنده گواهی کشف ظرف یک سال می ). 5ماده(اکتشاف موجب استحقاق مکتشف براي دریافت گواهی کشف است

ارائه درخواست صدور پروانه بهره برداري و حق آنها در صورت عدم ) 8ماده(تواند، تقاضاي پروانه بهره برداري نماید

بنابراین، طبق قانون جدید دولت به عنوان مالک مطلق معدن قرارداد استخراج . ظرف مدت قانونی، ساقط می گردد

پروانه بهره برداري . منعقد نمی نماید، بلکه به عنوان اعمال حاکمیت پروانه و مجوز بهره برداري صادر می کند

این پروانه، سندي الزم االجرا و قابل خرید و فروش . تسب براي دارنده آن می شودموجب ایجاد حق مک

  ).10ماده  3تبصره (و انتقال به اشخاص ثالث است

چیزي شبیه مالیات است و جنبه ثمن معامله و انعقاد قرارداد ) 14(و ماده) 1(ماده» ر«حقوق دولتی مندرج در بند  .3

دولت ). 17ماده (مزبور موجب ایجاد حق مکتسب براي عامل بهره بردار می شوددر عین حال پروانه . استخراج ندارد

نیز در راستاي تکلیف تشویق سرمایه گذاري و حمایت از بخش خصوصی، حقوق مکتسبه بهره برداري را محترم 

ي، دولت البته در صورت اثبات عدم کارایی و عدم اجراي تعهدات مندرج در پروانه بهره بردار). 16ماده(می شمرد

شخص مذکور در صورت عدم اجراي تعهدات، به پرداخت خسارت محکوم می . مهلت کافی به بهره بردار می دهد

  . گردد و یا فاقد صالحیت تشخیص داده می شود

لیکن این فقدان صالحیت، بر اعتبار پروانه بهره برداري و حقوق مکتسبه بهره برداري اشخاص ثالث تأثیري "

   ".نخواهد داشت
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ر خصوص سنگ هاي الشه ساختمانی و سنگ هاي تزئینی، مالک زمین حق تقدم دارد و در صورت اخذ پروانه د .4

بنابراین، طبق ). 22ماده  2تبصره(اکتشاف، از حقوق دولتی معاف است و مالک معدن مکتشفه محسوب می شود

اراضی خصوصی افراد بوده و در قانون مزبور، معادن سنگ از اموال عمومی محسوب نمی شوند مگر اینکه خارج از 

  .محل زمین ها و اموال عمومی واقع شده باشند

از ویژگی هاي این قانون، عدم تبعیت مالکیت سطح زمین تا عمق عرفی از مالکیت الیه هاي زیرین زمین است و  .5

قدمی مالکیت سطح زمین جز در مورد سنگ هاي الشه ساختمان و سنگ هاي تزیینی براي مالک زمین هیچ حق ت

ایجاد نمی کند، حتی مالک سطح زمین ملزم است زمین را به صورت عقد اجاره به بهره بردار معدن واگذار 

  ).آیین نامه اجرایی) 5(قانون و ماده) 22(ماده(نماید

وزارت صنایع و معادن، برابر مقررات قانون معادن، مکلف است سهم دولت را نیز، بر اساس میانگین حقوق   

 1تبصره(و قیمت پایه میانگین معادن مجاور) 14ماده 2تبصره(1363قانون بودجه  66و بند الف تبصره ) 14ماده 1تبصره(دولتی

  . ، تعیین و پروانه بهره برداري صادر کند)14ماده

حال . نین حق اولویت عامل بهره برداري، در صورت تشخیص دولت موکول به صدور پروانه بهره برداري استهمچ  

اگر وزارت صنایع و معادن، بر اساس رعایت صرفه و صالح جامعه، بهره برداري از معدن مورد نظر را کالً مفید و ضروري 

البته در این صورت دولت باید هزینه . صدور پروانه نخواهد داشتتشخیص ندهد، آنگاه عامل بهره برداري حق در الزام دولت به 

  . هاي اکتشاف را پرداخت و حتی پروانه اکتشاف را به نرخ روز خریداري نماید

به نظر می رسد برابر عمومات قانونی، دولت به نمایندگی از جامعه حق اعمال حاکمیت معدن را دارد و این مالکیت   

را ملزم به واگذاري ) دولت(به عالوه، از نظر قواعد مالکیت نمی توان مالک مال عمومی. ی اعمال شودباید در راه منافع عموم

از نظر اعمال حاکمیت نیز اصل بر تقدم منافع عمومی بر منافع فردي است و صدور پروانه باید در مواردي که . مال خود نمود

و به قیاس اولویت، در صورت مخالفت دولت با استفاده از ) 8(هبر اساس مالك ماد. منافع عمومی لطمه می بیند متوقف شود

  .پروانه اکتشاف و بهره برداري، عامل بهره بردار مستحق دریافت هزینه هاي اکتشافی است

نتیجه اي که از تجزیه و تحلیل قانون مزبور می توان برداشت این است که نقش دولت در صدور پروانه کشف و بهره   

ال حاکمیت دارد و بخش خصوصی در چارچوب قانون، با پرداخت حقوق دولتی، حق بهره برداري از معادن را برداري جنبه اعم

اما پس از صدور پروانه بهره برداري، به صراحت قانون، حق بهره برداري از معدن براي دارنده پروانه حق مکتسب محسوب . دارد

  .1م نمایدمی شود و دولت نمی تواند بر خالف حق مکتسب شخص اقدا

به حاکمیت متحول  1362با تحلیل قانون معادن می توان دریافت که مفهوم مالکیت دولت بر خالف قانون سال   

این اعمال حاکمیت . گردیده است و مقصود از مالکیت عمومی، حاکمیت دولت بر اساس رعایت منافع عمومی جامعه می باشد

نمی شود، ولی اعمال حاکمیت دولت بر حق خصوصی صاحبان معادن در موارد  مانع از شناسایی حقوق قانونی براي معدن کاران

قانون اساسی را به  45و  44صراحتاً اصول  1377قانون معادن مصوب ) 2(درهمین راستا، ماده. حفظ منافع عمومی اولویت دارد

با توجه به اعمال حاکمیت دولت در  این قانون، حق بهره برداري معدن کاران را. معنی اعمال حاکمیت دولت اتالق کرده است
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حق بهره "مواردي، از مرتبه ملک به مرتبه حق تنزل داده است؛ یعنی بر خالف مالکیت، که سلطه مطلق مالک بر مال است، 

قانون، محدود به ) 10(ماده 3هرچند که مدت بهره برداري طبق تبصره. سلطه نسبی معدن کار بر معدن مکشوفه است "برداري

بنابراین . سال است، ولی برابر همان تبصره، دارنده حق بهره برداري، حق اولویت تمدید پروانه را دارد 35نی حداکثر مدت زما

  .دولت نمی تواند معدن را به شخص دیگر واگذار نماید، زیرا این یک حق مکتسب براي دارنده پروانه محسوب می شود

و مطالعات تطبیقی و با درك اهمیت سرنوشت ساز معادن براي منافع  نتیجتاً، با مالحظه اصول و قواعد و مبانی فقهی  

البته . عمومی، از حیث ضرورت توزیع عادالنه درآمد و ثروت و حفاظت از منابع طبیعی، دولت باید نظارت و اعمال حاکمیت نماید

وصی و جذب سرمایه گذاري هاي اعمال حاکمیت دولت نباید منجر به انحصار غیر ضرور وي و منع استفاده از توان بخشی خص

  .داخلی و خارجی در جهت کشف و بهره برداري از معادن ناشناخته، متروك یا راکد شود

  جهانبرخی کشورهاي وضعیت بخش معدن در . 5

معادن به عنوان یکی از اصلی ترین منابع تجدید ناپذیر طبیعی، نقش مهمی در اقتصاد جهانی و تمدن بشري ایفا می   

هاي مختلف اقتصادي در حداکثر بخش تأمینهاي معدنی و محصوالت آن داراي آثار توسعه اي مختلفی در زنجیره فعالیت. کنند

  . هاي بالقوه کشور، ایجاد ارزش افزوده، رشد متوازن و محرومیت زدایی دارندسازي ثروت

. الر به تولید ناخالص افزوده می شودد 2.8دهد که به ازاي هر دالر هزینه شده در معادن، مطالعات اخیر نشان می  

هاي معدنی داراي نقش مهمی در تحقق جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی توسعه پایدار بنابراین فعالیت

  .هستند و کشورهاي مختلف، لزوم سیاستگذاري منسجم در خصوص بهره برداري بهینه از این منابع را درك نموده اند

  

  روسیه. 5.1

به دلیل افزایش تقاضاي ساخت و تولید ماشین آالت داخلی و بخش هاي حمل  کشور روسیهمصرف داخلی فلزات در   

اصالحاتی در زمینه استفاده از ذخایر و معادن زیرزمینی در قانون معدن روسیه به  2007در سال . و نقل در حال افزایش است

ه برداري از معادن و ذخایر استراتژیک تعیین می کند که سهام سرمایه این اصالحات معیارهایی را براي بهر. تصویب رسید

  .نمایدمحدود می  این معادنگذاران خارجی را در 
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میلیارد متر  50، گاز طبیعی با بیش از تنمیلیون  70شامل میادین نفتی با ذخیره بیش از  روسیه، ذخایر استراتژیک  

 .طال است ذخیره تن 50هاي طال با بیش از تن محتوي مس و رگه 500,000ا بیش از بمکعب، محدوده کانسارهاي مسی 

که در  يقانون جدید. شمرده می شوند در روسیه استراتژیک نیز از دیگر معادن ذخایر معدنی الماس، کوارتز خالص و اورانیوم

جزو ذخایر  نیزرا  )عناصر کمیاب خاکیاز (ایتریوم و برلیوم، کبالت، لیتیوم، نیوبیوم، فلزات گروه پالتین وضع گردید، 2008سال 

  .استراتژیک معرفی می کند

تکیه گاه اصلی بخش معدنی . در روسیه تقریباً تمام فعالیت استخراج زغال سنگ توسط بخش خصوصی انجام می شود  

ه گذاري جدید ذخایر معدنی این کشور در حال کاهش است، زیرا سرمای. و اقتصاد روسیه براي دهه آینده بخش نفت و گاز است

  .براي اکتشافات معدنی انجام نشده است

  مالزي. 5.2

فعالیت هاي معدنی در مالزي توسط قانون توسعه . اقتصاد مالزي متکی بر صادرات کاالهاي تولیدي و خدمات است  

ت بازرسی، تنظیم به دولت فدرال اختیارا ،)1994(قانون توسعه معادن. اداره می شودمیالدي  1994 این کشور مصوب سال معادن

و اساس این قانون، ایالت ها اجازه صدور مجوزهاي اکتشاف مواد معدنی بر. اري و امور وابسته را می دهدامور اکتشافی، معدنک

ملزم به  خت مالیات بر درآمد به دولت فدرال،دا از پردا، جبهره برداران معادن در مالزي. بهره برداري از معادن را دارندحق 

محاسبه نرخ حقوقی دولتی بستگی به نوع ماده معدنی و معیارهاي مورد . ماده معدنی هستند نرخ ق دولتی بر اساسپرداخت حقو

  .هریک از ایالت ها دارد ارزش در

هدف از  .ارایه شد ،با تقویت بخش معدن در توسعه اقتصادي ـ اجتماعی ،دومین سند ملی معادن مالزي 2009در سال   

بر طبق این سیاست . سیاست هاي معدنی به دنبال توسعه پایدار و استفاده بهینه از منابع معدنی استاین سند، تجدیدنظر در 

همچنین در . پایدار صورت می گیردبه طور و  انهجدید، توسعه منابع معدنی مالزي، در یک روش سازگار با محیط زیست، متعهد

و سیاست دولت توسعه بیشتر  است توسط دولت تشویق شده معدنی دموابهبود، بازیافت و استفاده مجدد از  ،راستاي سند مذکور

دولت در حال برنامه ریزي براي ایجاد یک صندوق آموزشی براي ارتقاء و به . محصوالت مبتنی بر مواد معدنی خواهد بودتولید 

  . روز رسانی مهارت هاي کارگران و متخصصان فعال در این بخش است

و  ندرا احیا ک ،به ویژه فلزات پایه نظیر قلع ،تا معادن متروکه است ان را تشویق کردههمچنین معدنکار مالزي دولت  

 جهتمناسب  سازيطرح دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي و بستر. افزایش دهنددولت هاي محلی صدور مجوز معدنی را 

همچنین برنامه . د یارانه هاستسرمایه گذاري، خصوصی سازي شرکت هاي دولتی، فروش زمین هاي دولتی و ارزیابی مجد

  .هایی همچون تسهیل سرمایه گذاري خارجی در شرکت هاي مالزیایی، نیازهاي اولیه جامعه و بخش مالی را در نظر گرفته است

  شیلی. 5.3

این مالیات شامل شرکتهایی می . تصویب کرد از معادن دولت شیلی قانونی را براي اخذ حقوق دولتی ،2005در سال   

براي هر گونه سرمایه گذاري در فعالیت این کشور،  941قانون . تن مس در سال باشد 12000شود که تولید مس آن ها بیش از 
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 ،دولت شیلی از طریق وزارت معدن این کشور. هاي معدنی از اکتشاف تا استخراج در زمینه محیط زیست تصویب شده است

بیشتر شرکت هاي خصوصی پیشرو در فعالیت . موسسه  نظارتی معتبر اداره می کند 4شرکت دولتی و  3ش معدن را از طریق بخ

  .در بخش معدنی شیلی سرمایه گذاري کردند 1هاي معدنی

  اندونزي. 5.4

، دولت اندونزي بخش صنعت را به روي سرمایه گذاران خارجی باز سرمایه هاي خارجیدر تالش براي جذب جریان   

2سسه مؤ.  ی را به اجرا درآوردو قانون کسب و کار کارآمدتر و شفاف گذاشت
CBCI ، به عنوان مهم ترین تنظیم کننده سرمایه

فعالیت معدنکاري روباز در مناطق حفاظت شده  ،1999در این کشور بر طبق قانون سال . است در کشور اندونزي گذاري خارجی

اجازه فعالیت  ،2004در سال . اما در این قانون به فعالیت معدنکاري زیرزمینی اشاره مشخصی نشده است است،جنگلی ممنوع 

و  این قانون براي کمک به جذب سرمایه گذاري بیشتر. در مناطق حفاظت شده جنگلی داده شد شرکت معدنی 13به  معدنکاري

  .رعایت مسایل زیست محیطی، تعریف شده است

  ترکیه. 5.5

مقدار قابل توجی باریت،  2011کاالي معدنی است و در سال  60ترکیه داراي صنایع معدنی متنوع با بیش از کشور   

توجهی از این کشور همچنین داراي منبع قابل . نموده استو پومیس تولید هاي بر، فلدسپار، منزیت، پرلیت  سنتونیت، کانی

 ترکیه تولید ناخالص داخلی کشور ،2011در سال  .کاالهاي فرآوري شده مواد معدنی با ارزش افزوده، مانند سیمان و فوالد است

تا آخر . میلیارد دالر بود 5/86، 1998میلیارد دالر و بر اساس قیمت هاي ثابت با پایه سال  2/774بر اساس قیمت هاي رایج 

  .ه استبود% 4/1سهم استخراج مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی  ،2010سال 

 .دولت در زمینه اکتشاف و فعالیت هاي معدنی براي افراد حقیقی و حقوقی به مدت زمان محدود مجوز صادر می کند  

اداره کل امور . اشندقانون معادن ترکیه فعالیت معدنی داشته ب در چارچوب با تشکیل شرکت، سرمایه گذاران خارجی می توانند

  .دنصنایع معدنی را مدیریت می کن ترکیه، وزارت انرژي و منابع طبیعی، معادن

مواد معدنی و فلزات عمدتا توسط شرکت هاي بخش خصوصی تولید می شود که شامل زغال سنگ و هیدروکربن نیز   

و  زغالسنگ  استخراجعمدتا در مورد کل سرمایه گذاري ها و % 34سرمایه گذاري دولت در بخش معدن شامل . می باشد

  .ه استهیدروکربن ها بود

  عربستان. 5.6

 براي این بخش را تدوین و الی نفت و امور معادن، برنامه هاي مربوط به منابع طبیعی کشور عربستانشوراي ع  

گاز طبیعی و نفت را  ت هاي عمومی مربوط به معادن،، برنامه ها و سیاسوزارت نفت و ذخایر معدنی. سیاست گذاري می کند

دولت سهام . صنعت مواد معدنی استدر سیاست گذاري  مسئول اداره فعالیت هاي معدنی و ،معاونت منابع طبیعی. انجام می دهد

                                                             
 Barrick, Gold, Teck, Freeport-, K+S AG, RioTino, Xstrata Anglo American Plc, Antofagasta: شرکت هایی چون. 1

Plc Cominco, BHP Billiton, McMoRan Copper and Gold   
٢. Coordinating Board of the Capital Investment  
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خود را در بیشتر شرکت هاي بزرگ معدنی فعال حفظ کرده است که این شرکت هاي بزرگ شامل گروه صنایع پایه اي سعودي 

Madden  وSABIC  شندمی بانیز.  

شبکه راه آهن، موجب حفظ تقاضا براي مواد  و توسعه قابل توجه زیر ساخت ها شامل توسعه بزرگ راه هاي ملی  

عربستان در حال تشویق سرمایه گذاران بخش . معدنی و صنایع وابسته آن مانند سیمان، شیشه، ماسه، فوالد و سنگ می شود

  .نتظار دارد که در این راستا موفق به جذب سرمایه گذاران بین المللی شودو ا استخصوصی براي انجام پروژه هاي معدنی 

  پاکستان. 5.7

ذخایر شناخته شده . ، مس، سنگ آهن، سنگ آهک و نمک غنی استزغالسنگ پاکستان از نظر ذخایر باریت، کشور   

وسط نفت، ذخایر ذخایر متاز نظر دارد و پاکستان منابع گسترده اي از انرژي . بزرگ هستند در این کشور نسبتاً مس و سنگ آهن

در چند سال گذشته، گاز و . قابل توجه تولید برق آبی، در وضعیت مناسبی به سر می بردو پتانسیل  زغالسنگ ، قابل مالحظه گاز

انرژي همچنان به برداري از منابع این کشور را تأمین کرده است، اما بهرهنفت تولید شده، تنها حدود نیمی از انرژي مورد نیاز 

  .ادامه دارد کنديو بی ثباتی سیاسی به  گذاريکمبود سرمایه لدلی

ثیر بخش هاي خدماتی، کشاورزي و صنعتی قرار گرفت که سهم هر کدام در ، اقتصاد پاکستان تحت تأ2011در سال   

مصالح تولید افزایش داشت که % 3 ، نسبت به سال قبل،تولیدات صنعتی. بود% 21و % 36و % 53تولید ناخالص داخلی به ترتیب 

% 16که  شامل می شودتولیدات صنعتی را از % 10 ،تولیدات معدنی. تأثیر را در این افزایش داشته استساختمانی بیشترین 

رشد  2011که در سال  ه استتولید ناخالص داخلی بود% 5/2ارزش صنایع معدنی . یافته استافزایش  2010نسبت به سال 

  .دهمی درانشان % 4/3

هدف این . به منظور ارائه چارچوب رقابتی در سطح بین المللی تعیین شد 1995سیاست ملی معدنی پاکستان در سال   

سازمان مواد معدنی مربوط به وزارت نفت و منابع . سیاستگذاري، توسعه بخش معدن و تشویق سرمایه گذاران خارجی بوده است

سازمان نفت مربوط به . است شرکت هاي دولتی ی و سرمایه گذاري هاي معدنیطبیعی پاکستان، مسئول فعالیت هاي معدن

  .توزیع نفت و گاز طبیعی است ، انتقال واستخراجمسئول اکتشاف،  ،وزارت نفت و منابع طبیعی

شرکت هاي . ، مس، سنگ آهن، و فوالد را انجام می دهندزغالسنگ تولید و فروش کرومیت،  ،شرکت هاي دولتی  

علیرغم تالش دولت . هستند نیز تولید کننده و مالک مواد نفتی غیر سوختی از جمله کانی هاي صنعتی مانند سیمانخصوصی 

سهم اشتغال در . براي خصوصی سازي شرکت هاي بزرگ دولتی، این شرکت ها عمده تولید کنندگان مواد معدنی پاکستان بودند

  .میلیون نفر نیروي کار است 50از % 6/1بخش معدن 

  

  

  

  



  

آمریکاي التین به تنهایی . نشان می دهد 2011

کانادا، آسیا و آفریقا نیز در رده هاي بعدي قرار 

مالحظه می کنید، در اکثر نقاط جهان میزان سرمایه گذاري در بخش معدن در جهان در سال 

بیشترین سرمایه گذاري مربوط به آمریکاي جنوبی می باشد که 

نیز از جهش مناسبی ) به غیر از چین(  همچنین رشد سرمایه گذاري در آسیا

آفریقا

%

ایاالت متحده،

بودجه اکتشاف معادن جهان به تفکیک مناطق

١٢ 

  بودجه اکتشاف معادن جهان

2011نمودار فوق بودجه اختصاص یافته به بخش معادن جهان را در سال 

کانادا، آسیا و آفریقا نیز در رده هاي بعدي قرار . از مبالغ پیش بینی شده براي اکتشاف معادن را به خود اختصاص داده است

  میزان رشد سرمایه گذاري در بخش معدن 

مالحظه می کنید، در اکثر نقاط جهان میزان سرمایه گذاري در بخش معدن در جهان در سال  3نمودار همانطور که در 

بیشترین سرمایه گذاري مربوط به آمریکاي جنوبی می باشد که . رشد مناسبی را تجربه کرده است 2010نسبت به سال 

همچنین رشد سرمایه گذاري در آسیا. است Valeمربوط به شرکت 

  .کمترین رشد نیز مربوط به هند و اروپا می باشد. برخوردار بوده است

آمریکاي التین

25%

کانادا

20%
آسیا و اروپا 

16%

آفریقا

15%

ایاالت متحده،

استرالیا

و سایر

24%

بودجه اکتشاف معادن جهان به تفکیک مناطق - 2نمودار 

   PWC: Analysis 2011:منبع

بودجه اکتشاف معادن جهان. 5.8

نمودار فوق بودجه اختصاص یافته به بخش معادن جهان را در سال   

از مبالغ پیش بینی شده براي اکتشاف معادن را به خود اختصاص داده است% 25

  .دارند

میزان رشد سرمایه گذاري در بخش معدن . 5.9

همانطور که در   

نسبت به سال  2011

مربوط به شرکت  آن هم عمدتاً

برخوردار بوده است
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مربوط  ،2011بیشترین هزینه سرمایه اي در بخش هاي مختلف معدنی در شرکت هاي بزرگ معدنی جهان در سال   

درصد از  60در حدود  ودرصد رشد داشته اند  9و  6، 8، سنگ آهن و مس می باشد که هر کدام به ترتیب در حدود زغالسنگ به 

. این مقدار نسبت به سال قبل از رشد قابل مالحظه اي برخوردار بوده است .هزینه هاي سرمایه اي را به خود اختصاص داده اند

  .است 4 نمودارسهم اندك فلز روي و آلومینیوم از نکات جالب 
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  دن در ایراناوضعیت مع. 6

رتبه هاي باالي ایران در تولید محصوالت اولیه معدنی از . کشور اول دنیا در تنوع منابع معدنی می باشد 10و ایران جز  

روند توسعه معادن و میزان استخراج از  ،هاي زیردر نمودار. ین این موضوع می باشدقبیل سیمان، سرب و روي، مس و فوالد مب

  . معادن نمایش داده شده است

فقره معدن بوده است که طی سال هاي گذشته  3000در ایران بالغ بر  1380تعداد معادن قابل بهره برداري در سال   

 80نسبت به سال  و ه استفقره رسید 6000تعداد این معادن به  ،90به طوري که در سال  ،روند افزایشی را در پیش گرفته است

  .درصد رشد داشته است 100برابر 

  ایران در استخراج معادن. 6.1

. آن به محل انباشت انجام می گردد استخراج مجموعه عملیاتی است که به منظور جداکردن کانه از کانسار و انتقال  

  .می باشد به صورت زیر 1380-1390طی سال هاي  میزان استخراج از منابع معدنی در ایران،

  

تقریباً بین استخراج از معادن کشور و اکتشاف معادن جدید رابطه  شود،مالحظه می  5در نمودار همان طور که   

 1380مستقیمی وجود دارد و با افزایش معادن جدید استخراج معادن هم نیز افزایش پیدا کرده است؛ به طوري که ابتدا در سال 

 است، و طی روند مثبتی که در پی افزایش اکتشاف معادن جدید وجود داشته ده استشمیلیون تن استخراج  110بالغ بر 

  .میلیون تن رسیده است 320حدود  به 1390استخراج معادن در سال 
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1390تا سال ) برمبناي فقره(قابل بهره برداري  روند افزایش تعداد معادن - 5نمودار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت: منبع
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  تجارت مواد معدنی ایران. 6.2

مواد و محصوالت  ،جدول زیر نسبت صادرات به واردات محصوالت کانی غیر فلزي، فلزات و محصوالت از فلزات  

میالدي ایران در مواد معدنی و  2010نشان دهنده آن است که در سال  1جدول . را نشان می دهد 2010بازیافتی کشور در سال 

  .می باشد 16حدود ) گ و کنسانترهنس(به طوري که نسبت صادرات به واردات مواد معدنی  ،قراضه خالص صادر کننده بوده است

  صادرات به وارداتنسبت ارزش   مواد

  6/15  معدن

  14/0  محصوالت کانی غیرفلزي

  13/0  فلزات و محصوالت از فلزات

  7/5  بازیافتی

  نسبت ارزش صادرات به واردات مواد معدنی  – 1جدول 

در واقع در . ایران وارد کننده خالص بوده است ،فلزات و محصوالت از فلزات و نیز محصوالت کانی غیر فلزياز طرف دیگر در 

 ایران صادر کننده خالص مواد و محصوالت معدنی است و در صادرات این مواد از مزیت به نظر می رسد کهیک ارزیابی کلی 

  .می باشدبرخوردار  نسبی

  حقوق عمومی از بهره برداري معادن. 7

  : ز معدن، عموماً داراي چهار عنصر مهم استنظام مالی بین دولت ها و شرکت هاي بهره برداري ا
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وزارت صنعت، معدن و تجارت: منبع
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 معادن بزرگ به عنوان تعلق پروانه بهره برداري 1بهره مالکانه .1

  2مالیات ویژه یا حقوق دولتی .2

  3مالیات بر درآمد .3

سهام یعنی وزراي  با تشخیص نمایندگان صاحبان(باشد دولت سهام دار معدنبخشی از سود سهام آن، چنانچه  .4

 )اقتصادي دولت

بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن طی . می باشدبهره مالکانه ارزش ذاتی منابع زیر زمینی است که متعلق به دولت   

میلیارد تومان در سال  180به بیش از  1385میلیارد تومان در سال  40از حدود  و است چند سال گذشته روندي صعودي داشته

در بودجه . میلیارد تومان رسید 183حقوق دولتی وصول شده از معادن به  91ل ماهه سا 9رسیده است، به گونه اي که در  1391

ي که کلیه شرکت هاي نحونیز میزان حقوق دولتی معادن ظاهراً به صورت چشمگیري افزایش یافته است، به  1392سال 

سال  طیمیلیارد تومان  800به میزان  موظف به پرداخت بهره مالکانه ،4معدنی برخوردار از پروانه بهره برداري با مالکیت ایمیدرو

  . شدند 92

تعرفه اي اعمال شده به واردات ) پیک(به عبارتی دیگر ایران نه تنها همانند دو کشور پاکستان و هند، باالترین سطح  

به عنوان . بلکه بهره مالکانه سنگینی نیز از شرکت هاي معدنی اخذ می کند است، هدمحصوالت معدنی را به خود اختصاص دا

عیار خاك استخراجی و ضریب  بر حسب میزان خاك استخراج شده، متوسط) چادرملو و گل گهر(شرکت هاي سنگ آهنی ،مثال

و  1388ه این نرخ در سال هاي ست کا این در حالی .ریال حقوق مالکانه می پرداختند 60به ازاي هر تن  1387، در سال استان

ریال در حساب هاي شرکت  600نیز حقوق دولتی به ازاي هر تن  1390براي عملکرد سال . ریال افزایش یافت 300به  1389

با توجه به  ،ل گهرگحقوق و عوارض دولتی شرکت هاي صنعتی و معدنی چادرملو و  ،به عبارتی دیگر. ها منظور شده است

به اینکه بهره مالکانه و  نظر میلیارد تومان می باشد و  48و  41به ترتیب حدود  1390صورت هاي مالی این دو شرکت در سال 

عوارض دولتی این  ، می توان گفت که حقوق واست میلیارد تومان بوده 100دولت مبلغ  90حقوق دولتی معادن در قانون بودجه 

  .را تشکیل می دهد 1390درصد کل بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن بودجه  89دو شرکت به تنهایی 

 بهره مالکانه و ،شرکت هاي معدنی و صنعتی چادرملو گل گهر می توان نتیجه گرفت 90به مبلغ فروش سال  توجهبا   

لی است که بهره مالکانه این در حا. را تشکیل می دهد فروش آنهادرصد از  66/4و  92/4حقوق دولتی آنها به ترتیب حدود

کمترین نرخ بهره  5.می باشد دنیا بسیار کمتر از بهره مالکانه دریافتی در ایرانشرکت هاي بزرگ تولید کننده سنگ آهن در 

در حال حاضر میانگین . دریافت می کند %)10(و بیشترین میزان آن را کشور هند%) 2(ی همانند چین و بزریلیمالکانه را کشورها

، استرالیا %5مثل کانادا  این نرخ در کشورهاي بزرگ تولید فعال در بخش معدن. می باشد%7/7بهره مالکانه جهان معادل نرخ 

حتی  دولت، باید ذکر کرد که نرخ بهره مالکانه طبق مصوبه اخیر. می باشد% 3و آفریقاي جنوبی % 4، بزریل %5/7تا % 5/6بین 

  . می باشد نیز فراتر می رود% 7/7حدود  از میانگین نرخ بهره مالکانه جهان که

                                                             
١. Royalties 
٢. Special Tax  
٣. Corporate Tax 

  نوسازي معادن و صنایع معدنی ایرانسازمان توسعه و .  4

بهره مالکانه % 2و % 6/2، % 5/3به ترتیب از راست، Vale, BHP Billiton, Rio Tintoشرکت هاي بزرگ تولید کننده سنگ آهن در دنیا چون .  5

  .پرداخت می کنند
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  :نرخ بهره مالکانه برخی از کشورها را نشان می دهد ،2جدول 

  نرخ بهره مالکانه  کشور

  قیمت فروش% 2  چین
  

  برزیل
  قیمت فروش% 4سنگ آهن خام 

  قیمت فروش% 3گندله 

  استرالیا

  قیمت فروش% 2,7  کوئینزلند .1

  قیمت فروش% 4  نیوساوتولز .2

  قیمت فروش% 2,75  ویکتوریا .3

  

  استرالیا غربی .4

  قیمت فروش% 5سنگ آهن با عیار باال 

  قیمت فروش% 6,5سنگ آهن ریزدانه 

  قیمت فروش% 7,5سنگ آهن کلوخه 

  قیمت فروش% 3,5  استرالیا جنوبی .5

  قیمت فروش% 10  هند

  قیمت فروش% 3  آفریقاي جنوبی

  نرخ بهره مالکانه در کشورهاي منتخب  – 2جدول 

براي جبران کاهش سود آوري خود در پی افزایش بهاي تمام شده باید توانایی  داخلی از طرفی، شرکت هاي معدنی  

داشته باشند، این در حالی است که این شرکت ها تاکنون در نحوه قیمت گذاري فروش  افزایش قیمت محصوالت خود را

بر اساس درصدي از نرخ (مکانیسم عرضه و تقاضا استفاده نکرده اند و قیمت محصوالت طبق نظر ایمیدرو محصوالت خود از 

در نتیجه می توان گفت که . دنمشخص می شود، که این قیمت ها تفاوت زیادي با نرخ هاي جهانی دار) شمش فوالد خوزستان

قابل  بهره مالکانهد، شرکت هاي بهره بردار هم می توانند در صورتی که قیمت فروش سنگ آهن منطبق با بازارهاي جهانی باش

  .را به دولت پرداخت کنند قبولی

  خصوصی سازي معادن در جهان. 8

میالدي  90واگذاري معادن از بخش دولتی به بخش خصوصی، با توجه به توان فنی بخش غیر دولتی، از اوایل دهه   

ام گرفته در خصوص واگذاري معادن در کشورهاي مختلف گواه بر اغلب مطالعات انج. در سراسر جهان آغاز شده است

  .تأثیرگذاري بسزاي بخش خصوصی در استخراج و بهره برداري بهینه از ذخایر معدنی با نظارت دولت است

  فرانسه. 8.1

زمین در حقوق فرانسه، به طور کلی سه مبناي حقوقی براي مالکیت معدن وجود دارد که شامل حق کاشف، حق مالک   

معادن فرانسه، معادن سنگ و به طور کلی روزمینی با مالکیت عین ملک اجین است، ولی  بر اساس قانون. حق دولت می گردد و
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قانون مدنی فرانسه، حق اکتشاف ) 593(برابر ماده. بحث مالکیت در معادن فسیلی و زیرزمینی ارتباطی با مالکیت عین زمین ندارد

. البته اختیار دولت مطلق و بر اساس تفوق منافع عمومی بر منافع خصوصی است. د می نمایدبراي کاشف، حق انتفاع ایجا

در مورد . نگاه داشته است قانون معادن فرانسه، حق اکتشاف معادن هیدروکربورات را براي دولت محفوظ) 197(ماده  

دمنشانه است و همه اشخاص اعم از حقیقی و امتیاز کشف و بهره برداري از معادن، رویه قانون گذاري در فرانسه بسیار آزا

، بر اساس توان فنی و مالی خود می توانند براي حق بهره برداري از معادن درخواست )حتی شرکت ها یا افراد خارجی(حقوقی

  .1تنها معادنی که متعلق به دولت است در پایان مهلت قرارداد بهره برداري به دولت بازمی گردد. دهند

  زامبیا. 8.2

تأثیر مالی و اقتصادي کالن خصوصی سازي در "با عنوان  2011در مطالعه ي موردي که توسط هلنا بداري در سال   

انجام شده است، از زیانده بودن معادن در اختیار دولت به عنوان ضرورتی براي شروع خصوصی سازي در این  "کشور زامبیا

مقاله با ارائه یک مدل اقتصادي نشان می دهد که خصوصی سازي بخش معدن بر رشد اقتصادي کشور . بخش یاد می کند

همچنین واگذاري معادن به بخش خصوصی و در ضمن آن . 2داردتأثیر بسزایی  طریق توسعه اقدامات زیر ساختیزامبیا از 

  .شده است 2010تا  2006طی سال هاي  باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت با افزایش سودآوري معادن، دریافت مالیات بر درآمد

بخش معدن بر کل اقتصاد کشور زامبیا تاثیر منفی داشته است و از زمان خصوصی سازي اثرات , 90تا اواخر دهه   

هزارتن بود که پس از  257، تولید مس کمتر از 2000به گونه اي که تا قبل از سال . مثبتی بر اقتصاد این کشور گذاشته است

این روند باعث افزایش سهم بخش . هزارتن رسید 767به  2010خصوصی سازي و سرمایه گذاري بخش خصوصی در سال 

  . معدن از تولید ناخالص داخلی کشور زامبیا شد

آژانس  ،این قانونبه استناد . ، قانون خصوصی سازي توسط مجلس زامبیا به تصویب رسید1992در ژوئیه سال   

فهرست روش  ،قانون خصوصی سازي زامبیا. گردیدسیس در روند خصوصی سازي تأ به عنوان تنها نهاد مسئول ،خصوصی زامبیا

  : نمودانجام فرآیند خصوصی سازي تصویب  هاي زیر را جهت

  عرضه عمومی سهام .1

  هفروش خصوصی از طریق مناقص .2

  کاهش نقش اجرایی دولت .3

  فروش دارایی .4

  اجاره و قراردادهاي مدیریت .5

  

                                                             
 .293قبلی، ص .  1

  

٢. Beddari, Helena. “Fiscal and Macroeconomic Impact of Privatization; The case of Zambia”, M.A Thesis, 
University of Gothenbeurg, Autumn ٢٠١١. Online available at: 
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/٢٠٧٧/٢٨٣٨٧/١/gupea_١_٢٨٣٨٧_٢٠٧٧.pdf 
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  برزیل. 8.3

سرعت باالیی گرفت تا با تمرکز زدایی از فعالیت هاي اقتصادي،  1995روند خصوصی سازي در کشور برزیل از سال   

حرکت جدي در خصوصی سازي بخش هاي مختلف از  یک، 2002تا سال . اقدامات اساسی براي تحول ساختاري شکل گیرد

  .صورت گرفتجمله بخش هاي خدمات، مالی، صنایع، معادن و نیرو در این کشور 

، از CVRD، شرکت انجام شد که طی آن 1997سال  مییکی از مهمترین واگذاري هاي معادن در برزیل، در ماه   

در این واگذاري که به روش . صادرکنندگان سنگ آهن در جهان، به بخش خصوصی واگذار گردیدبزرگترین تولید کنندگان و 

   .میلیارد دالر براي کنترل شرکت در نظر گرفته شد 131/3 با ارزشمیلیون سهم مطابق  99مزایده انجام شد، تعداد 

% 6.3سهام عادي و % 76از کل ارزش معدن شامل % 51توسط دولت معین گشت، CVRD طبق مدل اولیه واگذاري  

  :سهام ترجیحی، در سه مرحله به شرح زیر واگذار شود

 .گردد و گروه کنترل کننده معدن مشخص می گردددرصد از کل سهام داراي حق رأي عرضه می  40در مرحله اول،  .1

سهام ترجیحی به کارکنان مجموعه جهت کمک به صندوق خدمات آنها % 6.3سهام عادي و % 4.45در مرحله بعد  .2

 .واگذار خواهد شد

 .در مرحله سوم باقیمانده سهام عادي در یک عرضه عمومی بین المللی فروخته می شود .3

  :، توسط شوراي ملی خصوصی سازي برزیل اعالم گردید به شرح زیر است1996ر مفاد مزایده که در اکتب اما

  ،را به تأیید میلیون دالر  476 منابع قابل عرضه خود معادل حداقلباید  سرمایه گذارانبراي ارائه پیشنهاد خرید

هزار دالر سپرده  143بانک رسانده و براي ورود به مزایده و بهره مندي از اطالعات معدن و بازدید سایت آن 

 .گذاري گنند

  ،1شرکت با منظور خاص"یک  به عنوانروز فرصت دارد تا شرکت هلدینگی  15کنسرسیوم یا شرکت برنده مزایده 

 .تأسیس نمایند "

  شرکت با منظور خاصشرکت هاي معدنی ملی بدون هیچ محدودیتی می توانند در این)SPC( جاي گیرند) در

 ).خصوص شرکت هاي بین المللی یا پرنفوذ داخلی محدودیت هایی موجود است

  ،سهام طالیی شرکت با منظور خاص را براي داشتن حق رأي و وتو در اختیار خواهد گرفت% 1تا دولت مرکزي. 

  مجموع سهام در . نماینداز سهام کنترلی را خریداري % 45در مرحله ابتدایی عرضه، شرکت کنندگان فقط می توانند

 .اختیار گرفته شده توسط خریداران و دولت مرکزي نباید از این درصد باالتر باشد

  از حجم پیشنهادي رسمیت می یابد% 40مزایده در صورت معامله. 

 2دولت وظیفه دارد شرکت هایی که از قوانین تخطی می کنند را تا حد گرفتن حق رأي ایشان جریمه کند.   

                                                             
١. Special Purpose Company(SPC)  
٢. Online available at: https://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/Teaching/BA١٩٩٩_٤٩١/CVRD/CVRD.pdf 
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، در CVRDدرصد از سهام داراي رأي شرکت  5/31میلیون سهم عادي معادل  78نیز مقدار  2002ال سپس در س  

سهام در این عرضه عمومی، صندوق بازنشستگی کارگران نیز اقدام به خرید . یک عرضه عمومی جهانی به فروش گذاشته شد

  .نمودصندوق  وعض 729078 رايب

  هند. 8.4

این کشور براي تولید برق به استخراج . ، یک شاهرگ اقتصادي براي کشور هند محسوب می شوندزغالسنگمعادن   

در هند، موضوعی  زغالسنگاز نظر سیاست مداران و کارشناسان، موضوع خصوصی سازي استخراج . نیاز حیاتی داردزغالسنگ 

مالی هند اعالم داشت، سهم  تأمینوزیر  .است که با امنیت در بخش انرژي، رشد اقتصادي و توسعه کشور ارتباط مستقیم دارد

این کشور، براي تنظیم عرضه و تقاضاي این  2013 -2014در صورت بودجه  زغالسنگ شرکت بخش خصوصی در استخراج 

را با پرداخت مالیات مقرر  زغالسنگبل، شرکت هاي خصوصی می بایست سهم کشور از برداشت در مقا .ماده، افزایش یافته است

گرفتن مالیات از برداشت مواد معدنی به جز افزایش درآمدهاي دولت و سرمایه گذاري در خدمات عمومی، باعث می . ادا نمایند

کنولوژي و برنامه مناسب و با کمترین آسیب به شود که بخش خصوصی نیز براي کاهش هزینه هاي تولید با بهره گیري از ت

   .، تالش نمایدمنابع و محیط زیست

  بریتانیا. 8.5

در بریتانیا  90در دهه زغالسنگ از دیگر نمونه هاي خصوصی سازي معادن بزرگ می توان به واگذاري گسترده معادن   

به  را نداشت، اما براي پایان دادن زغالسنگ، دولت قصد واگذاري کل معادن 1988تا  1985ابتدا در سال هاي . اشاره کرد

را به  زغالسنگامتیازدهی و رانت حاصل از مالکیت انحصاري معادن و بازدهی نامناسب آنها از نظر اقتصادي، برخی از معادن 

، دولت سود مناسبی را از انعقاد قرارداد با تولیدکنندگان برق اسکاتلندي و انگلیسی در 1994در سال . ذار کردبخش خصوصی واگ

معدن  34معدن از  28، 1ریچارد باج .تضمین کردزغالسنگ به قیمت ثابت، براي مالکان خصوصی معادن  زغالسنگازاي خرید 

 914(ایده بیشترین قیمت را نسبت به سایر رقابت کنندگان پیشنهاد داداو در مز. معدن سطحی را خرید 16معدن از  7عمقی و 

در بریتانیا وجود داشت و آن اخراج بی رویه کارگران پس از  زغالسنگالبته یک اشکال در خصوصی سازي معادن ). میلیون پوند

  .ه نفع کارگران خاتمه پیدا کردخصوصی سازي بود که با دخالت اتحادیه هاي کارگري در دادگاه هاي انگلستان، تا حدودي ب

  شیلی. 8.6

فلز نرم و سفید . تصمیم خود مبنی بر خصوصی سازي معادن لیتیوم را اعالم نمود 2012دولت شیلی در ژوئن سال   

بیل هاي هیبریدي و لید قطعات گوشی هاي هوشمند، اتوملیتیوم، از ذخایر معنی استراتژیک در آمریکاي التین است که در تو

هم اکنون تنها دو شرکت بزرگ معدنی در شیلی به استخراج این ماده معدنی . هاي کامپیوتر، مورد استفاده قرار می گیردباتري 

به هر شرکتی اجازه دهد تا به  شیلی تصمیم دارد با قوانین جدید، با اجرایی شدن خصوصی سازي معادن، دولت. مهم می پردازند

  . استخراج لیتیوم بپردازد

                                                             
١. Richard Budge  
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هستند که اکتشاف، استخراج و  "1قراردادي مخصوص براي استخراج لیتیوم"ي مزایده، برندگان ملزم به عقد با برگزار  

بهره برداري و  ساله، طی 20طبق این قرارداد . در این کشور پوشش می دهد "صحراي آتاکاما"بهره برداري از این فلز را در 

  .لی خواهد گردیدمیلیون دالر عاید دولت شی 350تولید لیتیوم، بیش از 

  آمریکا. 8.7

اما در ایاالت متحده آمریکا،  در حقوق کشورمان بسیار غریب است، تصور مالکیت خصوصی بر معادن نفت و گاز ایران  

در حقوق آمریکا، ضابطه مالکیت محل بر معادن نفت و گاز . مالکیت خصوصی بر منابع هیدرو کربنی نیز پذیرفته شده است

البته به (بر اساس قاعده عمومی، هرکس مالک زمین باشد، مالکیت منابع زیرزمینی را نیز بدست می آورد. عنوان شده است

  .2)خازن همسایه آسیبی نزندشرطی که به م

  روسیه. 8.8

در روسیه پس از . یکی از نمونه هاي موفق خصوصی سازي، خصوصی سازي معادن زغالسنگ روسیه می باشد  

عالوه بر این شاخص هاي . خصوصی سازي، صنعت زغالسنگ به یکی از رقابتی ترین صنایع منابع طبیعی این کشور تبدیل شد

به علت در معادن  نیروي کار وريهاي معدنی خصوصی و همچنین افزایش بهرهدهنده رشد تولیدات شرکت، نشانعملکرد اولیه

رشد تولیدات شرکت هاي خصوصی در روسیه از  .بودند هاي کارگراندر پرداخت دستمزد مناسبعملکرد توسعه تکنولوژیکی و 

 .در طی این دوره می باشد% 5ت شرکت هاي دولتی تنها بوده است، این در حالی است که رشد تولیدا% 8، 2000تا  1999سال 

همین طور نسبت حساب هاي پرداختنی به حساب هاي دریافتنی نیز بسیار پایین است، به گونه اي که میانگین این نسبت در 

 شرکت برايدر حالی که این نسبت  ،می باشد 3بین شرکت هایی که به بخش خصوصی واگذار نشده اند در طی دوره مذکور 

  .پرداخته خواهد شددر ادامه به شرح انواع روش هاي مختلف واگذاري در این کشور . بسیار پایین تر است هاي خصوصی

  مزایده هاي تجاري با شرایط عمومی. الف

از سهام یک شرکت است، این شکل از فروش باید مورد استفاده % 51بر اساس قانون خصوصی سازي، اگر بلوك سهام بیشتر از 

در حالی که این روش براي بسیاري از معامالت خصوصی استفاده شده است، با این وجود در عمل می توان بلوك را . ار گیردقر

نقطه ضعف اصلی این روش از فروش، وقت گیر بودن تهیه پیش نویس . به طور جداگانه به دو و یا حتی سه بخش تقسیم کرد

  .افقت با مقامات منطقه اي استسرمایه گذاري و دست و پاگیر بودن فرآیند مو

  3عرضه عمومی. ب

  .این روش مزایده در سال هاي اولیه خصوصی سازي عمده در روسیه بسیار رایج بوده است

  

                                                             
١. CEOL 

، ص 1388مجله پژوهش هاي حقوقی شهر دانش، . مالکیت خصوصی بر منابع نفت و گاز در حقوق ایاالت متحده آمریکا. شافع، میرشهبیز. 2

357. 

٣. IPOs  
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   1مزایده استاندارد. ج

در . این روش زمانی استفاده می شود که بلوك دولت بزرگ نمی باشد. در این روش باالترین قیمت پیشنهادي برنده می شود

و در تاریخ مشخصی ثبت نام کرده اند، پیشنهاد خود را در ) واجد شرایط خاصی هستند(روش خریدارانی که از قبل مشخصند این

از نقطه نظر تاکتیکی، این روش بهترین راه براي دولت است تا اطمینان حاصل کند که سهام باقی . یک پاکت ارائه می کنند

در عمل، این تاکتیک زمانی . خواهد شد، چون برنده باید تمام سهام را بخرد مانده از دور اول حراج هاي تخصصی فروخته

منطقی است که فروشنده مطمئن است که خریداري وجود دارد که با به دست آوردن سهام اضافی به منافعی را در شرکت به 

  .دست می آورد

  اوکراین. 8.9

این قانون با . ، دولت اوکراین قوانین مربوط به خصوصی سازي بخش زغالسنگ را تصویب کرد2012در آوریل سال   

از % 70در حال حاضر . سرمایه گذاران خارجی، باعث جذاب شدن صنعت معدن اوکراین شد توسطخرید معادن  مجاز دانستن

  .می باشندآنها زیان ده % 80معادن اوکراین تحت تملک دولت هستند که 

این . میلیون تن برسد 115به  2030با توجه به استراتژي انرژي این کشور، انتظار می رود که تولید زغالسنگ تا سال   

  . بخش خصوصی امکان پذیر است گذاري امر با مدرنیزه کردن معادن به کمک سرمایه

خریدار کسی خواهد بود که بیشترین . خصوصی سازي از طریق مزایده یا رقابت بین سرمایه گذاران انجام می شود  

درصد پایین تر از قیمت آن  50تا  30در صورتی که خریداري نباشد، در دور دوم یا سوم قیمت معدن . قیمت را پیشنهاد داده باشد

. رود معدن از طریق رقابت بین سرمایه گذاران به فروش می حضور پیدا نکرد،اگر در این دور نیز خریداري . پیشنهاد می شود

توسط مسئولین طی  به این منظور کهسرمایه گذاران براي شرکت در این رقابت باید پروژه سرمایه گذاري خود را ارسال کنند 

  .که بیشترین مبلغ سرمایه گذاري را پیشنهاد کرده باشد بود خواهد مزایده سرمایه گذاري برنده. مورد بررسی قرار گیردروز  30

  : از این تعهدات عبارتندمهمترین  .دات خاصی را براي خریدار تعیین می کندقرارداد خصوصی سازي، تعه

  ماه پس از خصوصی سازي 6ممنوعیت اخراج کارکنان تا  

  اسمیپایین تر از ارزش % 50احترام گذاشتن به حقوق کارکنان در ارتباط با خرید سهام به قیمت  

المللی در اکتشاف، استخراج و بهره برداري از مواد مسلماً مشارکت بخش خصوصی داخلی و حتی شرکت هاي بین   

معدنی، با نظارت دولت، منجر به بکارگیري تکنولوژي هاي بهتر و استفاده بهینه از منابع معدنی، و در عین حال رفع نگرانی هاي 

  .زیست محیطی کشور خواهد شد

  نحوه واگذاري معادن به بخش غیردولتی. 9

ونه گذشت که معادن بزرگ، اموال عمومی محسوب می گردند و بهره برداري از آنهـا  این گ سوم این پژوهشدر بخش   

البته همـانطور کـه گفتـه شـد، در قـانون      . منوط به کسب اجازه از دولت و در نظر گرفتن حقوق عموم از عواید بهره برداري است

                                                             
١. Standard Auction  
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نظارتی بر مـواردي چـون نحـوه صـحیح     ، تلویحا نقش دولت به اعمال حاکمیت بر معدن، شامل نقش 1377معادن مصوب سال 

بهره برداري از معادن، منحصر شده است و به جایگاه و اختیارات بخش خصوصی نسبت به قبـل توجـه ویـژه اي صـورت گرفتـه      

 .است

و همچنـین   نظر به قرار گرفتن معادن در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، به ویژه معادن بزرگ، در ردیف انفـال،   

بهـره  از واگذاري معـدن بـه واگـذاري حـق اکتشـاف، اسـتخراج و        جام شده در قوانین برخی کشورها از جمله فرانسه،مطالعات ان

  .برداري تعبیر می گردد

همانگونه که در ضوابط واگذاري معادن در ابالغیه وزارت امور اقتصادي و دارایی بیان شده اسـت، سـه وضـعیت بـراي       

  :است یک معدن در حال واگذاري متصور شده

معادنی که توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی کشف و براي ایشان گواهی نامه اکتشاف صادر شـده  معدن کشف شده؛  .1

 . به کاشف و یا انتقال گیرنده گواهی نامه اکتشاف جهت بهره برداري واگذار می گردد ،باشد

موضـوع  . هره بردار باقی مانده استسال تعطیل و بدون ب 5به معدنی گفته می شود که به مدت بیش از معدن متروك؛  .2

 .واگذاري، انتقال حق بهره برداري از این گونه معادن می باشد

در ایـن مـورد نیـز     .سال تعطیل و بدون بهره بـردار بـاقی مانـده اسـت     5که به مدت کمتر از دنی است معمعدن راکد؛  .3

 .همچون معادن متروك، حق بهره برداري مورد تبادل قرار می گیرد

    از طریق فرابورس ایران دنایا حق بهره برداري از مع سهام اگذاريو. 9.1

قابـل واگـذاري از نظـر دولـت، در      بزرگ هر معدن، 1377دي ماه  26با رعایت آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب   

تخمـین ظرفیـت   دن، قیمت گـذاري زمـین،   بررسی شناسنامه مع(معدن شرکت سهامی عام و با ارزشگذاري کارشناسانهیک قالب 

قابـل   ،که در ادامه به آن اشاره می شـود شرایطی با  در دو مرحله، در فرابورس ایران) استخراج، هزینه هاي اکتشاف و سایر موارد

مشخصاً، قیمت پایه یک معدن بر اساس ارزش زمین معـدن،   .استخراج و بهره برداري خواهد بود جهت انتقال به بخش خصوصی

  .تعیین می گردد )بر اساس ظرفیت استخراج و تولید ماده معدنی(هزینه هاي اکتشاف و برآورد ارزش حق بهره برداري

  دولت پس از ارائه درخواست پـذیرش شـرکت معـدن، بـا احـراز شـرایط پـذیرش سـهام، مطـابق بـا           مرحله اولدر ،

جهـت   درصد از سهام شـرکت را 10تا  5پذیرش، عرضه و نقل و انتقال در بازار اول یا دوم فرابورس ایران،  دستورالعمل

  .از طریق عرضه اولیه عمومی به سرمایه گذاران خرد واگذار می کند کشف قیمت

  و براي مشخص شدن ترکیب مدیریتی شرکت معدن، سهام شرکت بـا عرضـه بلـوکی در بـازار سـوم       مرحله دومدر

 ، پس از ارائـه )کنسرسیوم(خریدار یا مجموعه خریداران. فرابورس ایران، به خریدار یا مجموعه خریداران واگذار می گردد

طرح توسعه و بهـره بـرداري از معـدن، بـا سـپرده       جهت تقاضاي بلوك سهام، به همراه مدارك الزم درخواست و سایر

می توانند بـه رقابـت در خریـد    ) در قالب کنسرسیوم(یک یا چند خریدار. گذاري الزم قادر به ورود به مزایده خواهند بود

دولت می تواند با عرضه بلوکی سهام شرکت بهـره بـرداري از   . شرکت معدن وارد شوند) با حجم مشخص(بلوکی سهام

دن به یک یـا چنـد خریـدار    امع مجموعه اي از، نسبت به واگذاري )شتمل بر حق بهره برداري از چندین معدنم(معادن

  .اقدام نماید
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در خصوص عرضه معـادن بـزرگ و اسـتراتژیک    همانگونه که در مورد واگذاري بزرگترین معدن سنگ آهن در برزیل عنوان شد، 

و سهام عـادي   1رد و بلوك هاي سهام با دو نوع ویژگی سهام داراي حق رأيمی گردد واگذاري در چند مرحله صورت گی پیشنهاد

را  عـادي  بخشی از سـهام در بازارهاي اول یا دوم فرابورس ایران  2یک عرضه عمومی می توان با به نحوي که ابتدا عرضه شوند،

از % 55به عنـوان مثـال شـامل    ( سهام داراي حق رأي یک بلوك دولتدر مرحله بعد، . به سرمایه گذاران خرد و کالن واگذار کرد

خریـدار یـا   بـه  و از طریـق بـازار سـوم فرابـورس،      از طریـق مزایـده  ) ارزش حق بهره برداري از معدن یـا مجموعـه معـادن    کل

 معـادن شرکت بهره برداري از معدن یـا  و مدیریتی  3در عین حال ترکیب کنترلینماید که واگذار  کنسرسیومی از بخش خصوصی

  .شود مشخص نیز

  5نوآورانه/ 4خصوصیگذاري دن به صندوق هاي سرمایهایا حق بهره برداري از مع سهامواگذاري . 9.2

هـاي کوچـک و متوسـط کـه در مراحـل      گذاري در شرکتخصوصی با سرمایه گذاري سرمایهگذاران در صندوق سرمایه  

بـرداري   معادن و حق بهـره . گذاري خود با دید بلندمدت دارندارزش سرمایهگیر اولیه و سریع رشد قرار دارند سعی بر افزایش چشم

  .گردند ها محسوب می گذاري از آنها نیز از جمله این نوع سرمایه

تحقیق و توسعه فرابورس ایـران پـس از انجـام مطالعـات مبسـوط نظـري، مطالعـات میـدانی، مصـاحبه و تحقیـق از             

بـا   2/93/13گـزارش شـماره   ، در نوآورانـه و خصوصـی  هـاي   در کشور، از جمله صندوقساختارهاي سرمایه گذاري با ریسک باال

ارائـه  هاي کوچـک و متوسـط    شرکت و راهبري الگویی در خصوص ساختار تأمین مالی» صندوق سرمایه گذاري نوآورانه«عنوان 

  .می دهد

هـا مـورد   بـراي تشـکیل انـواع صـندوق     7و مدیریت تـام  6در اغلب کشورها قالب حقوقی شراکت محدوددر این زمینه،   

بر این اسـاس  . ها به عنوان مزیت اصلی این قالب شناخته می شودو تفکیک مدیریت از مالکیت این صندوق گیرداستفاده قرار می

 تشکیل صـندوق  – 1388مصوب  -گذاري در قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالی جدید هاي سرمایهو با نگاه به تعریف صندوق

  .گوي مناسبی در این خصوص می باشدخصوصی با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، ال گذاري سرمایه

  سهم عمومی از بهره برداري. 9.3

 .می شود پرداختهدر ادامه به رویکردهاي موجود براي در نظرگرفتن سهم عموم از واگذاري معادن 

  بهره مالکانه. 9.3.1

شیوه نسبتاً مناسبی براي برداشت حقوق عمـومی از  با توجه به شمول معادن بزرگ در انفال، اخذ بهره مالکانه از معادن،   

ولـت در امکانـات   مخـارج د  از طریقاین بهره، با نرخ سالیانه مشخصی از صاحبان معدن دریافت خواهد شد و . درآمد معدن است

  .عمومی صرف می شود

                                                             
١. Voting Share 
٢. Public Offering  
٣. Controlling Group  
٤ . Private Equity Funds 
٥ . Venture Capital Funds 
٦ . Limited Partnership 
٧ . General Partnership 
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  :، عنوان می گرددآنها توجه شودنکته مهم در اعمال این روش که می بایست به چند 

مبلغ بهره مالکانه می بایست از طریق یک فرمول ثابت و کارشناسی شده و بر مبناي قیمت هـاي معتبـر جهـانی مـواد      .1

 .معدنی محاسبه شود

راهکـار مناسـب،   . معـدن همگـام باشـد    )درآمـد (تغییرات فروشبا می بایست  ،بهره مالکانه مبلغافزایش ساالنه میزان  .2

است که به دولت اجازه می دهد، همچون یک سیاسـت ضـد   ) دالر یا یورو(بهره مالکانه بر مبناي ارزهاي معتبره محاسب

در واقـع مبلـغ دریـافتی توسـط      .نمایـد استفاده  درآمد فروش،افزایش  قبال آن در وادواري، از موقعیت افزایش نرخ ارز 

 .محسوب می گردد درآمد دولت، نوعی مالیات بر

و  1باشـد  باید به صورت کامل صرف مخارج زیر بنایی و ساختاري عمومی گردد تا خاصیت تورمی نداشـته ، مالکانهبهره  .3

 . تحت تأثیر قرار ندهد رفاه اجتماعی راتعادل 

  شراکت دولت. 9.3.2

در اختیار خـود   )مدیریتیبدون تأثیر ( را )یا واحدهاي ممتاز صندوق( سهام کنترلی ی ازنسبت می تواند ، دولترویهدر این   

ایـن   .سهیم باشـد  نیز و در سود شرکت از عواید بهره برداري براي مخارج عمومی بهره مند گردد با شراکت در معدن، نگاه دارد تا

 :رویه مزیت هاي قابل توجهی دارد

 حاکمیـت  بـه   ،)به عنوان انفال(از منابع طبیعی است که در واقع حقی، )یا واحدهاي ممتاز صندوق(سهام دولت در معدن

 .تعلق دارد

 با این تفاوت که تـأثیر  ، می باشد معدن سودگرفتن مالیات از مکانیزم به مثابه  ،)یا صندوق(سهم شراکت دولت در معدن

 .تورمی نخواهد شد ندارد و موجب انتظارات ذهنی مالیات بر تولید کننده را در بر

 از بهینـه  بهره برداري، نقش نظارت وي بر بخـش خصوصـی در اسـتخراج و بهـره بـرداري      سهیم بودن دولت در حق 

 .در این رویه، دولت در زیان مجموعه معدنی نیز شریک خواهد بود .پر رنگ تر می سازد را معادن حیاتی

 حاصـل   خـالص  بدین معنی است که سهم عمومی متناسب با درآمد )یا واحدهاي ممتاز صندوق(شراکت دولت در معدن

یـز  شرکت معدن، بهره عمـومی ن  سودبه عبارت دیگر با افزایش . از فروش داخلی یا صادرات ماده معدنی اخذ می گردد

 .به طور متناسب افزایش می یابد

 اخذ شده، با هزینه شدن در فعالیت هاي اقتصادي از جمله سرمایه گذاري بنیادي، به رشد تولید می انجامـد و در   حقوق

 .زایاي رفاهی براي عموم به همراه داردنهایت م

 نیز هست، بنابراین، ابـزاري بـراي    )یا صندوق( شراکت دولت، عالوه بر سهم بردن از سود، شریک شدن در زیان معادن

  .حمایت از بخش معدن در دوره هاي رکود نیز محسوب می شود

  به سهام عدالت اوراق بهادارانتقال یک بلوك . 9.3.3

، اعـم از بـزرگ و کوچـک، بـه     آنهـا با توجه به اینکه معادن از اموال عمومی محسوب می شوند، در خصوص واگـذاري    

بخش غیردولتی، بهره مندي عموم مردم از عایدي بهره برداري معادن و در نظر گرفتن حقوق عامـه در روش هـاي واگـذاري، از    

                                                             
ایط بهره مالکانه مبلغ قابل توجهی را سالیانه به درآمد دولت می افزاید که در صورتی که در مخارج و هزینه هاي جاري دولت صرف گردد، در شر.  1

در  ودریافت بنابراین، توصیه می شود که این مبالغ، به شکل ارزي . تورمی اقتصاد ایران، سطح عمومی قیمت ها را به راحتی تحت تأثیر قرار خواهد داد

  .  براي مخارج زیرساختی با دیدگاه بلندمدت صرف شود تاانباشت گردد  "صندوق ذخیره ارزي"
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به سـهام عـدالت اختصـاص مـی      می تواند مالکیت حق بهره برداري از معدناز  بنابراین، بخشی. اهمیت ویژه اي برخوردار است

  . یابد

به سهام عدالت، بهـره   )یا واحدهاي ممتاز صندوق(شرکت بهره برداري از معدن داراي حق رأي از سهام يانتقال درصد  

  .بهره برداري به صورت ساالنه استاز عواید ) صاحبان سهام عدالت(مند کردن عموم مردم

وابسته به سازمان توسعه و نوسازي معـادن و صـنایع معـدنی    (1بته هم اکنون نیز درصدي از سهم معادن بزرگ دولتیال  

   .، به سهام عدالت تخصیص یافته است)ایران

  چالش ها و راهکارهاي افزایش ارزش افزوده بخش معدن. 10

 ،از نظر اکتشاف معـدنی . مواجه استاکتشاف معدنی و جلوگیري از خام فروشی بخش معدن در ایران با دو مسأله امروز   

  .درصد در اکتشاف معادن تحقق یافته است 70نزدیک به  ،از آنچه در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده بود کشور

زنجیـره ارزش   .گویندبه فروش ماده معدنی قبل از مرحله فرآوري و رسیدن به زنجیره تولید، اصطالحا خام فروشی می   

مس، استخراج، دانـه بنـدي، تغلـیظ و     فرآیند تولیدبه عنوان مثال  ؛ختم نمی شودبه استخراج ماده معدنی  در بخش معدن، افزوده

 اگرچـه مجموعـه هـاي   . کانه آرایی، ذوب، الکترولیز، تهیه شمش، تولید محصوالتی نظیر لوله، کابل و غیـره را شـامل مـی شـود    

ایـن   ، امـا در واحدها یا شرکت هاي زنجیره اي انجام می دهنـد  این فرایند رادر دنیا وجود دارد که بخش هایی از  تولیدي-معدنی

، پس از استخراج گاهی شامل مرحله دانه بندي و تغلیظ مـی شـود   ،به عنوان مثال در مورد سنگ آهن. نمی تواند یک اصل باشد

آهن اسفنجی، تولید فوالد، تولید مقاطع فـوالدي، انـواع تیـرآهن،    ، )کلوخه سازي(ندر آگلومراسیو زنجیره تولید را می توانهرچند 

  .دادورق ها و حتی در تولید فوالدهاي ویژه ادامه 

انرژي مـورد نیـاز بـراي بخـش تولیـد،      کمبود فراهم نبودن آب صنعتی،  از علل رواج خام فروشی در کشور می توان به  

بدون فـراوري و افـزایش   را  فروش مواد معدنی خامکه  اشاره کردنبودن ذخایر مورد نیاز  نقل، کافی فقدان شبکه گسترده حمل و

  .به یک راهکار شایع تبدیل کرده استارزش افزوده آن در فرایند تولید، 

از یک سو و عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز این بخش از سـوي دیگـر،   جارت خارجی همچنین فراهم نبودن مناسبات ت  

نبـود تکنولـوژي در اکثرمعـادن    . مـی شـوند  بخشی از استحصال به صورت خـام   به صدور ناچار معدن کاران،تا  تاس موجب شده

  .کشور کشور و کمبود منابع مالی براي هزینه شدن در بخش معدن نیز از دیگر دالیل خام فروشی در این بخش می باشد

  راهکار چیست؟. 1.10

، حد معدنکاري به درستی و بدون تعصب هـاي فنـی و سیاسـی مشـخص شـود      یکی از رویکردهاي مؤثر این است که  

بدین معنی که مشخص گردد معدنکار مسؤولیت چه بخشی از فرآیند تولید و فراوري ماده معدنی را برعهده دارد و چـه سـهمی از   

تکنولـوژي  . وي حمایـت بـه عمـل آیـد    فراوري را می تواند با تکنولوژي موجود یا تکنولوژي وارداتی انجام دهد تا در این روند از 

بنـابراین بـراي جلـوگیري از    . مناسب در اختیار وي قرار گیرد و تسهیالت مالی براي تأمین نیازهـاي معـدن درنظـر گرفتـه شـود     

                                                             
  از جمله شرکت ملی صنایع مس ایران و معادن سنگ آهن چادرملو و گل گهر.   1
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در حـوزه  ورود تکنولـوژي مناسـب،    ومی بایست با توسعه حمایت دولت در تأمین مالی معـدن  خام فروشی مواد معدنی،  گسترش

  .دامکان تبدیل این مواد به محصوالت فرآوري شده در داخل فراهم آی ستر فرآوري مواد معدنی وجود دارد،هایی که ب

در ادامه اگر مسؤلیت در زنجیره تولید ماده معدنی به خارج از معدن مربوط می شود، انتقال مواد خام یـا نیمـه فـراوري      

در ایـن زمینـه دولـت مـی توانـد بـا اتصـال        . شده امکـان پـذیر شـود   شده به کارخانه به سرعت و با برنامه هاي از پیش طراحی 

، ارزش افـزوده بـاالتري را بـراي بخـش     )به عنوان مثال با قرارداد پیش فروش به کارخانجات داخلـی (معدنکاران به زنجیره تولید

  .معدنی کشور تضمین نمایند

نی به محصول، دیگر نیازي بـه واردات نظیـر فـوالد،    این است که با تبدیل مواد معد اتصال فرآیند تولیدیکی از مزایاي   

همچنین، فرآوري مـواد معـدنی عـالوه بـر     . آلومینیوم و غیره نخواهد بود، تقویت این رویه از خروج ارز از کشور جلوگیري می کند

ز خام فروشی عـالوه  در ذکر مزایاي جلوگیري ا. می شودایجاد ارزش افزوده، سبب فعال سازي صنایع پایین دستی و اشتغال زایی 

بر موارد مذکور می توان به استفاده از تکنولوژي هاي جدید براي استحصال مواد معدنی و تبدیل آن به محصوالت فرآوري شـده  

  .ترفع مشکل خام فروشی نیازمند فراهم کردن زیرساخت هاي تولید در کشور اسالبته . نیز اشاره کرد

میلیـون دالر   40این رقم براي ترکیه تنهـا   ه است ون دالر صادرات سنگ داشتمیلیو 80افزون بر  1370ایران در سال   

 میلیـون دالر  170ایران تنها  سنگ صادر می کند در حالی کهمیلیارد دالر  5.3افزون بر  سالیانه کشور ترکیه در سال گذشته، .بود

معـدن داراي پروانـه بهـره     1325معدن بـه   368است که تعداد معادن ایران از  شرایطیاین در  .سالیانه سهم صادرات سنگ دارد

ایران پیش از . تاس یافتهکارخانه سنگ بري در این سال ها افزایش  6200به  800برداري و تعداد کارخانه هاي صنایع معدنی از 

  . رده استبه جایگاه هفدهم تنزل ک ذشتهکه در سال گداشت، در اختیار در تولید و عرضه سنگ در دنیا را  ماین رتبه پنج

. محسوب می شود اقتصادي کنونی جهاندر شرایط  مهم تولید و صادرات سنگ آهن در بازارهاي جهانی یک مزیت  

ایران نیز . می باشد و جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان فوالد جهاناست چین یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان سنگ آهن دنیا 

قطعاً کشور می تواند با . بعد از کشورهاي برزیل، استرالیا، شیلی و هند است ،از تامین کنندگان سنگ آهن چینبه عنوان یکی 

ارزش افزوده در معادن سنگ آهن و سایر مواد  ارتقاء در جهت مشارکت بخش خصوصی، راهکارهاي نوین و با بهره وري باالتر

  .نمایدمعدنی ایجاد 

  


