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  02/12/1400 تاریخ ( 2دستور جلسه شماره ) – رویه اجرایی -مقررات شناسه

 معادن  دولتی حقوق بررسی نحوه محاسبه عنوان 

مرجع طرح 

 موضوع

وراساان جناوبی و  شارقی، ووزساتان، سامنان وشورای گفت و گوی استان های کردستان، ایالم، مازندران، بوشهر، آذربایجاان 

 کمیسیون معادن و صنایع معدنی ایران

 شرح دستور

 روز نرخ به را پروانه موضوع نیمعد ماده بهای از درصدی باید برداریبهره پروانه دارنده، 1394قانون معادن مصوب  14به موجب ماده 

 و معدن صنعت، وزارت تشخیص هب مصوب بودجه چهارچوب در شده فرآوری یا شدهآراییکانه یا شده استخراج صورت به معدن سر در

 به توجه با یادشده درصد میزان و زمان تعیین ضوابط. نماید پرداخت تجارت و معدن صنعت، وزارت به دولتی حقوق عنوان به تجارت

 استخراج، روش معدنی، رهذخی وضعیت آرایی،کانه نوع و میزان منطقه، موقعیت و شرایط معدن، موقعیت و محل همچون موثری عوامل

 حساب به ماده این اجرای از صلحا درآمدهای. شودمی مشخص قانون این اجرائی نامهآیین در برداربهره ترجیحی سود و تعهدات

  .گرددمی منظور کشور کل داریخزانه

 هر بهای از (%10)درصدده مبنای بر دولتی حقوق ،(14) ماده اجرای دراجرایی قانون معادن آیین نامه  60ماده براساس همچنین 

 .شودمی تعیین معدن سر در روز نرخ به شده استخراج معدنی مواد یا و ماده واحد

از سوی  1399 /30/10 تاریخ در 26118/60 شماره بخشنامه طی و أخذ حقوق دولتی معدنی مواد پایه قیمتالزم به توضیح است 

شد و فعاالن اقتصادی در این  مواجه معدن حوزه در خصوصی بخش فعاالن واکنش با اما گردید ابالغوزارت صنعت، معدن و تجارت 

 به 1399 سال بخشنامه در شده اعالم های قیمتدند که ایشان معتقمی دانند.  واقعی قیمت با مغایر  را شده اعالم های قیمتحوزه 

، نامتعارف 1نامه آیین 60( ماده 1قانون معادن و تبصره ) 14 قسمت دوم مادهدر مذکور  موثر عوامل و ضوابطگرفتن  نظر در عدم دلیل

 و غیر واقعی هستند. 

 مالک معدن سر تقیم اگرو  باشد می «بازار» در معدنی مواد فروش قیمت براساس شده اعالم های قیمت که معتقدند آنها همچنین

  .باشدمی آنها همجوار نمعاد در معدنی مواد قیمت برابر چند آن، میزان کهاست  معادنی سر در معدنی ماده قیمتشده است،  داده قرار

 . به عالوه آنکه است شده تعیین معادن بودن بزرگ یا کوچکلحاظ  بدون معدنی، ماده پایه قیمت از نظر صرف اعالمیهمچنین ارقام 

                                                           
استخراج شده به نرخ  یمواد معدن ایهر واحد ماده و  یدرصد از بهاده  یبر مبنا ی( آن، حقوق دولت2( قانون و تبصره )14ماده ) یدر اجراایین نامه اجرایی قانون معادن:   60ماده  1

 شود.یم نییروز در سر معدن تع

لاه از جم یمربوط باه عوامام ما  ر بیمذکور با اعمال ضرا یمبنا نییکاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تع ایو  شیا وزارت موظف است به منظور افزا 1 تبصره

متناساب  یصنعت یابیباز یدرصدها افته،یمعادن واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه  ،یحیسود ترج ،یماده معدن تیفیو ک اریروش استخراج، ع ره،یذو زانیم

آن  شیود و افزااقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نش یا بر اساس دستورالعمم مربوط به گونه یو نوع مواد معدن یمعدنکار اسیبا مق

 نشود. شتریمعادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا ب ریاس یبرا

 خواهد شد. یبار بازنگر کیمعادن بزرگ بر اساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال  صیـ تشخ 2 تبصره

 ابالغ کند. و هیشده را در سر معدن ته یفرآور ایو  ییآرا هر واحد محصول کانه یحقوق دولت نییـ وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تع 3 تبصره

 است. یو ابالغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره بردار یدرصد حقوق دولت نییـ تع 4 تبصره

فروش آن به  تمیمعادل متوسط ق رد،یگ یقرار م یمحاسبه حقوق دولت یدر محدوده معدن که مبنا یفرآور ایو  ییآرا از کانه یمحصول ناش ایو  یماده معدن یـ بها 5 تبصره

 وزارت است. صیتشخ



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
 

کمیته حمایت از کسب و کار  نشست هشتاد و سومین دستور جلسه   

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور(  12ماده  9)موضوع بند )ب   

 

                                 01ماره بازنگری:ش                                       QMS-FO-75-11 کد مدرک:

  کمیته حمایت از کسب و کار  دبیرخانهتوزیع نسخ:  2

 

به طور  .است نموه وارد کوچک و متوسط کارانمعدن بر زیادی فشار و است بزرگی قدم سال یک در دولتی حقوقبه یکباره  افزایش

حقوق  بایست می که حالی در ؛شده اند دولتی حقوقبه پرداخت مجبور  درصد 150 تا درصد 100 تا کوچک سنگ کارانمثال معدن

 . گشت می محاسبه سال 3الی  2طی  تدریجی و پلکانی صورت به و استخراج میزان وسعت و هر معدن و با لحاظ با متناسب دولتی

 قحقو فزایشاکه  داشتنداذعان  در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گو نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارتدر مقابل 

ا ب تیهر تن دولوم یولتمثال حقوق د یبرامی باشد.  تورم نتیجه در و شده استایجاد  معدنی ماده ذاتی بهای افزایش سبب به دولتی،

 یوق دولتحق دیسربه صد هزار تومان  تیهر تن دولوم متیق یشده بود اما وقت نییتومان تع صدیهفت هزار تومان، حدودا س متیق

 لحاظ گذشتهای سال ه  در که است همان دولتی حقوق هایدرصد به گفته ایشان .افتی شیبه حدود چهار هزار تومان افزا زیآن ن

  .است نیافته تغییری آن میزان و شدهمی

قوق دولتی حه محاسبه اصالح شیو تادرخواست نموده اند تا دبیرخانه شورا شوراهای گفت و گوی استانی از  ،با عنایت به مطالب فوق

 در دستور کار رسیدگی قرار گیرد. 

ایرادات و 

مشکالت 

 مطرح شده

 عدم اجرای عوامم کاهنده و افزاینده حقوق دولتی .1

 و محـلنظیر  ،آن اجرایی نامهآیین 60 ماده 1 تبصرهقانون معادن و  14موثر در قسمت دوم ماده  عوامل دولتی، حقوق درصد تعیین در

 اسـتخراج، روش معدنی، ذخیره وضعیت معدنی، ماده کیفیت و عیار و آرایی کانه نوع و میزان منطقه، موقعیت و شرایط معدن، موقعیت

 نیـز تتجـار و معـدن صـنعت، وزارت . همچنـینشـود نمی اعمالمتناسب با هر معدن  همچنین و بردار بهره ترجیهی سود و تعهدات

 اعالمـی رصدهاید تعیین در آن اجرایی نامه آیین 60 ماده و معادن قانون 14 ماده در مذکور موثر عوامل اعمال جهت گزارشی تاکنون

 .است ننموده ارائه دولتی حقوق

 عدم راه اندازی سامانه هومشند محاسبه حقوق دولتی. 2

 ه تعیـین قیمـتشمند و با ایجاد سامانه ای انجام شود تا مشکالت مربـوط بـوقرار بود محاسبه حقوق دولتی به صورت ه 1398از سال 

ای مـوثر لیه پارامترهـ، قیمت پایه مواد معدنی براساس کندازی این سامانهدر صورت راه ازیرا  ،پایه و محاسبه حقوق دولتی مرتفع گردد

 اعالم می گردد. آن مناسب و اختصاصی دولتی حقوق و می شود در معدن استخراج

ز کسـب و اوه کمیته حمایت رگدر جلسه کار معدن مهندسی نظام سازمان فنی معاون شرافت، محمدحسیندر این ارتباط جناب آقای 

 تـا یـدگرد موظـف معـادن عـالی شـورای طـرف از معدن مهندسی نظام سازمان 98 سال اوایل دراظهار نمود  19/07/1400 کار مورخ

ورت رایگـان بـه صـ زیـاد کارشناسـی کار صرف با را مطالعاتسازی محاسبه حقوق دولتی را انجام دهد. این سازمان هوشمند مطالعات

 مـورد کـه داد ارائـه معادن عالی شورای به را نتیجه و برد پیش دولتی حقوق محاسبه برای خاص افزار نرم و فرمول تهیه تا داد و انجام

 بودجـه، تـامین جهـت هـایی قول تجارت و معدن صنعت، وزارت طرف ازادامه این پروژه برای الزم به ذکر است  . گرفت قرارنیز  تایید

 متوقـف بودجـه تـامین عـدم دلیل بهپروژه  اینلیکن در حال حاضر  ،شد داده آن شدن اجرایی و افزار نرم تهیه و اطالعات آوری جمع

 بتـوان ماه شش از بعد و رقم این با رسدمی نظربه شده است که  برآورد تومان میلیارد دو حدودا نیاز مورد بودجههمچنین  .است مانده

  .داشت خوبی شروع

 زمان اعالم حقوق دولتی. 3

مکلف است میزان قطعی حقوق دولتی مربوط به هر کـدام  صنعت، معدن و تجارت، وزارت معادن اجرایی قانونآیین نامه  62طبق ماده 
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گـاهی پـس از گذشـت  میزان حقوق دولتی از معادن را پس از دریافت گزارش عملکرد ساالنه از بهره بردار، در پایان سال اعالم کند اما

ضمن این که میزان مذکور، متناسب بـا نـرخ روز   دار سلب می نماید.هره برشش ماه از سال اعالم می شود که امکان برنامه ریزی را از ب

 .محاسبه، تعیین می گردد اما به سال قبل از آن تسری داده می شود

 1401و الیحه بودجه  1400شده در قانون بودجه  پیش بینیارقام . 4

 موضـوع معـدنی مـاده بهای از درصدی باید برداریبهره پروانه دارنده ،1394 اصالحی و 1392 مصوب معادن قانون 14 ماده موجب به

 .دننمای پرداخت مصوب بودجه چهارچوب در  معدن سر در روز نرخ به را پروانه

 ونیقان الزام یکودجه گی افزایش می یابد. لذا پس از ابالغ قانون بدسنواتی در مراحل رسی بودجه الیحه در پیشنهادی میزاندر ارتباط 

 قوق دولتی درح، ایجاد می گردد و طبق جدول زیر مشاهده می شود که میزان کنند وصول را دولتی حقوق باید که هایی دستگاه برای

 افزایش چندین برابری دارد و بدون در نظر گرفتن واقعیت ها تعیین می گردد.  طی یکسال

 میلیون ریال  28,240,000  1399میزان حقوق دولتی پیش بینی شده در قانون بودجه 

 میلیون ریال  40,000,000 1400پیشنهادی در الیحه بودجه  دولتی حقوق میزان

 میلیون ریال100,000,000 1400 سال میزان حقوق دولتی پیش بینی شده در قانون بودجه

 میلیون ریال   400,000,000 1401میزان حقوق دولتی پیش بینی شده در الیحه بودجه سال 

 بودجهعدم تخصیص مناسب . 5

 منظور ساالنه بودجه رد ساله همه را ماده این اجرای از حاصل درآمد است مکلف دولت که داشته شعارا معادن قانون 14 ماده 4 تبصره

 بخش توسعه هایماموریت و تکالیف بهینه اجرای راستای در و کشور مالی مقررات و قوانین چارچوب در آن %65 حداقل تا نماید

 از %15 که تاس نموده مقرر ماده همان تبصره نیز و شود هزینه تجارت و صنعت،معدن وزارت توسط کشور معدنی صنایع و معدن

 و رفاه و ساخت زیر دایجا جهت شده یاد اعتبار تمام که طوری به شود اضافه استان همان اعتبارات به بایست می وصولی دولتی حقوق

 معادن، قانون 31 هماد تبصره و 25 ماده  همچنین. یابد اختصاص است شده واقع آن در معدن که بخشی اولویت با و شهرستان توسعه

 بیمه صندوق هایفعالیت از حمایت به را %5 و کشاورزی جهاد وزارت طریق از معدنی عملیات محل بازسازی و احیا برای را 12%

 .شود نمی رعایت شده ذکر موارد از کدام هیچ اما است داده اختصاص معدنی های فعالیت های گذاری سرمایه

 هایدرآمد درصدی 100 تخصیص بر کشور توسعه ششم برنامه قانون 43 ماده «پ» بند در قانونگذار که این وجود با اینها بر عالوه 

 سازمان سوی زا درآمد این تخصیص میزان اما است، نموده تأکید تجارت، و معدن صنعت، وزارت به معادن دولتی حقوق از حاصل

  .است بوده %50 از کمتر  معموال اخیر های سال در کشور بودجه و برنامه

 .  عدم لحاظ نظرات نمایندگان بخش وصوصی در تعیین قیمت پایه مواد معدنی 6

 و کسب محیط ستمرم بهبود قانون 3 و 2 مواد بایست می آن تعیین در موثر عوامل گرفتن نظر در و دولتی حقوق درصد تعیین برای

 آیین مقررات، حاصال یا تدوین منظور هب کههستند  مکلف اجرایی های دستگاه و دولت . براساس این مواد قانونیشود رعایت کار

 استعالم را ربط ذی های تشکل و هااتاق کتبی نظر مورد حسب کار، و کسب محیط به مربوط اجرایی های رویه و هابخشنامه ها،نامه

 قرار توجه مورد نیمعد مواد پایه قیمت تعیین با مرتبط جلسات در خصوصی بخش نمایندگان نظر اما دهند قرار توجه مورد و نموده

  .است نگرفته

 عدم محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی . 7
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 استخراج میزان ساالنه، شگزار در بردار بهره که مواردی در معادن، قانون اجرایی نامه آیین 63 ماده «پ» بند و14 ماده 7 تبصره طبق

 با باشد، بردار بهره رادها و ید از خارج موارد مشمول وی توجیهی دالیل و کند اعالم برداری بهره پروانه در مندرج میزان از کمتر را

 مقرره، این ظرفیت از برخورداری اما شودمی مطالبه و محاسبه واقعی استخراج میزان اساس بر دولتی حقوق معادن، عالی شورای تایید

 از خارج عوامل به آنان تناداس و موضوع این به نسبت برداران بهره درخواست غالباً و است همراه بسیاری هایپیچیدگی و زمان صرف با

  .شود می رد اراده،

 که شود می محاسبه هکنسانتر خود پایهُ قیمت( شده فرآوری یا شده آرایی کانه معدنی ماده) کنسانتره دولتی حقوق اخذ همچنین در

 خامی ماده زا «مقدار» همان قیمت محاسبه، مبنای و شود «گیری نسبت» بایست می که حالی در است خام ماده قیمت برابر چند

   .است شده تبدیل کنسانتره به که باشد

سابقه 

موضوع در 

جلسات 

قبلی کمیته 

حمایت از 

 کسب و کار 

و  25/06/98در مورخـه هـای حمایـت از کسـب و کـار کمیتـه  و دومین و هفتاد و چهارمین جلساتد در دستور کار هفتا این موضوع

 معاونـت سئولیتم با کارگروهی ،معادن دولتی حقوق میزان بازبینی منظور به : در این نشست ها مقرر گردیدو  قرار گرفت  30/10/98

 وزارت محوریـت بـا) ولتد از دریافتی هایو گزارش آمارها مبنای بر ارتباط این در گیریتصمیم تا گردد تشکیل جمهور رئیس حقوقی

 و هـانجمنا مشـارکت و ایران اتاق معادن کمیسیون محوریت با) خصوصی بخش از و( برنامه سازمان و اقتصاد وزارت مشارکت و صمت

 .گیرد صورت( معدنی هایتشکل

 ذاخـ ذیل تصمیمات وشد  تشکیل 29/11/98 تاریخ در کارگروه ذکر شده جلسه 14/12/1398 مورخ 159861 شماره نامه استناد به 

 نماید. اعالم را مورد هر در بررسی نتایج 25/12/98 تا صمت وزارت شد مقرر و گردید

 تضیمق موارد در ها نرخ و محاسبه نحوه بازبینی و معدن بخش در گذاریسیاست به کمک ستاد سازیفعال -1

 معدنی مواد از هریک تولید زنجیره در ها قیمت کردن متعادل و گذاریقیمت نحوه بررسی برای جلسه تشکیل -2

  معدنی محصوالت داخلی بخش تامین به تعهد اخذ هایروش بررسی -3

 زارتو مـابین فـی کارشناسـی جلسـات که گردید اعالم 11/01/99 مورخ 1678 شماره به جمهوری ریاست حقوقی معاونت نامه در 

 و اهـ گذاری قیمت کردن متعادل و شده بازبینی عوارض مکتوب گزارش 25/12/98 تا حداکثر و شود تشکیل خصوصی بخش و صمت

 .است هشد واصل اولیه اجمالی گزارش و پیگیری نیز صمت وزارت از موضوع. شود ارسال حقوقی معاونت به داخلی، نیاز تامین

 شـماره نامـه طـیمعاونـت حقـوقی ریاسـت جمهـوری   بـا دیگـری مکاتبـه 11/01/1399 مـورخ 1678 شـماره نامـه بـه بازگشت 

 و تاس خصوصی بخش فعاالن اعتراض مورد موضوع همچنان که گردید اعالم و گرفت صورت25/03/1399 تاریخ در ص/2137/1/10

 .یابد انعکاس کمیته دبیرخانه به نتایج و پیگیری موضوع گردید درخواست

 حقوقی تمعاون سوی از گزارش ارسال تسریع جهت در 11/04/99 تاریخ در 37584/33489 شماره به دیگری نامه راستا همین در 

 ایـران یمعـدن صـنایع و معـادن نوسـازی و توسعه سازمان عامل هیات ریاست و صمت وزارت صنایع امور معاونت به جمهوری ریاست

 .گردید ارسال

 در 12089 مارهشـ به ای نامه طی ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان عامل هیات ریاست مزبور، نامه به بازگشت 

 نحـوه وصیدرخص کارشناسی امور انجام معادن عالی شورای که نموده اعالم جمهوری ریاست حقوقی معاونت به 26/04/99 تاریخ

 .است نموده محول صمت وزارت معادن امور معاونت همکاری با معدن مهندسی نظام سازمان به را دولتی حقوق محاسبه

 است.  نشده حاصل اتکایی قابل نتایج تاکنون گرفته صورت های پیگیری علیرغم اینکه نهایتا 
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بندی جمع

جلسه 

کارگروه 

 تخصصی 

 

ز وزارت ا ینـدگانینما و بـا حضـور 19/7/1400در تاریخ  کمیته حمایت از کسب و کار ینشست کارگروه تخصص درمجددا موضوع این 

 ،یمهورج استیر یمعاونت حقوقآذربایجان شرقی، بوشهر و کردستان، ،شوراهای گفت و گوی خراسان جنوبیصنعت، معدن و تجارت، 

 و مقـرر شـد دسی معـدن بررسـی گردیـسازمان نظام مهنددارایی و وزارت اقتصاد و  ه،یاز جرم قوه قضائ یریشگیو پ یمعاونت اجتماع

 به شرح ذیم است:   تجارت و معدن صنعت، وزارت نمایندگان اهم نظرات .شود مطرح اصلی صحن در موضوع

 حقوق  نییحاکم در تع روح ،ریچند سال اخ یط :معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت یبرداردفتر بهره رکمیمد ،یقاسم کاووس

ش امـا افـزای میسال را هم داشـتپنج ا تحقوق دولتی تجربه ثابت ماندن حتی بردار بوده است و از بهره تیحما همراه با رویکرد یدولت

سـت. بـرای روش محاسبه حقوق دولتـی تغییـری نکـرده احقوق دولتی نسبت به سنوات قبل، در نتیجه افزایش نرخ تورم می باشد و 

ه ن دولومیت بتهر مثال حقوق دولتی هر تن دولومیت با قیمت هفت هزار تومان، حدودا سیصد تومان تعیین شده بود اما وقتی قیمت 

مـاده  بخش انتهایی درباره اعمال ضرایب مذکور در .صد هزار تومان رسید حقوق دولتی آن نیز به حدود چهار هزار تومان افزایش یافت

نحـوه محاسـبه  ی،ظام مهندسنبا سازمان  ای نامهتفاهم یط ،قانونآن  ییاجرا نامهنییآ 60ماده  1قانون معادن و همچنین تبصره  14

و تصـمیم بـه  گرفـت قـرار مطالعهمورد ها استان یبا همکار یحقوق دولت یبها نییعوامل موثر بر تع یبررسو  میکرد حیدرصد را تشر

افزار ن خراسان، نرمخی از معادن سنگ آهنسبت به برت این نرم افزار تس درالبته شد. گرفته  «نرم افزار محاسبه حقوق دولتی»تولید 

د درصد می باشـ در حالی که درصدی که ما اعالم کرده بودیم هشت آنها را ده تا شانزده درصد تعیین کرده است دولتی حقوقمذکور 

وجـب محاسـبه )یعنی ا عمال آن ضرایب حتی ممکن است به ضرر برخی از معادن باشد اما نسبت به برخی از معادن نیـز مـی توانـد م

تـه ای بـرای کشـف تا زمـان آمـاده شـدن آن، کمیمی شود و پیشنهاد  است یبربه هر حال اقدام زمان اماعادالنه حقوق دولتی شود( 

 .تعیین شودو محاسبه حقوق دولتی قیمت 

ره بـرداران بهـاظهـاری خـود ند روش است کـه یکـی از آنهـا تعیین بهای ماده معدنی در سر معدن نیز ترکیبی از چالزم به ذکر است 

عـادن و آن هـم استان نظرخواهی می کند و در نهایت در شـورای عـالی م 31از  آن، وزارت صنعت، معدن و تجارتباشد و عالوه بر می

ه تصـویب و خانـه معـدن بـدسـی پس از در نظر گرفتن گزارش کارشناسی و در حضور ناظرانی از قبیل نمایندگان سـازمان نظـام مهن

 د. رسمی

 درصد 10 تاس شده معادن گفته نامه آیین در :تجارت و معدن صنعت، وزارت معدنی امور بر نظارت کم مدیر ایروانی، عباسعلی 

 در قانون در که مختلفی عوامل به توجه با درصد. است شده ذکر هم درصد تعیین أخذ گردد. نحوه معدن سر معدنی ماده قیمت از

به طور مثال . شود یم تعیین درصد عوامل این براساس. آیین نامه ذکر شده است، محاسبه می شود 60 ماده قانون معادن و 14 ماده

. باشد می درصد 30 تا درصد 10 هم آن مبنای. دارند پایینی کیفیت و یا هستند العبور صعب یا دارند قرار محروم مناطق در معادنی

 . شود عیینت باید درصد این حال هر به ولی نباشند درصد 1 زیر کوچک معادن و باشند کمتر نباید درصد 5 از بزرگ دنامع

 و کرد کار انجام به شروع مهندسی نظام سازمان شد، منعقد مهندسی نظام سازمان با که اینامه تفاهم طبق قضیه این به توجه با

 آماده باشیم داشته باید که عواملی ولی شد انجام کار عمده. نماید تهیه هم را افزار نرم و کند تعیین را درصد محاسبه نحوه توانست

 و تهیه معدن هر برای عوامل این و شد مکاتبه هااستان با 99انجام آن هستیم. لیکن برای سال  دصدو در برد می زمان و نبود
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 برای تا است شده سعی و است بوده عوامل این گرفتن نظر در با گرفت. بنابراین صورت محاسبه فیزیکیو به صورت  شد آوریجمع

 در مواد معدنی جز به هادرصدالزم به ذکر است . است شده کمتر هم درصد طبیعتا و شود لحاظ کمتری ضریب محروم هایاستان

 شده متفاوت معدن سر معدنی ماده قیمت که آنجایی از ولی است نداشته افزایش ومی باشد  قبلی درصدهای همان ،مس و آهن نظیر

 فزایش یافته است. ا رقم ؛باشد می ها قیمت و ها هزینه و تورم به توجه با هم آن که است

پیشنهاد 

 دبیروانه

ظـام مهندسـی نبودجه الزم جهت اجرای نرم افزار محاسبه حقوق دولتی از منابع بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه سـازمان  .1

  معدن تخصیص داده شود. 

نی هـای مـاده معـدتشکیل شود تا عالوه بر تعیین ب تا زمان آماده شدن نرم افزار محاسبه حقوق دولتی، کمیته ای برای کشف قیمت. 2

یـزان یز بسته به مهای حقوق دولتی ندرصدقانون و آیین نامه اجرایی معادن،  مذکور درثر در سر معدن بر اساس ویژگی ها و عوامل مو

 تعیین شود.  و به صورت پلکانیهر معدن  استخراج مواد معدنی به مقدار مندرج در پروانه بهره برداری

خـارج از  عوامـلمصـادیق  وزارت صنعت، معدن و تجارت طی بخشـنامه ایقانون معادن،  آیین نامه 63 ماده «پ»جهت اجرای بند . 3

 . نسبت به اجرای این بند اقدام شود ،آن عوامل توسط ناظر فنی معدن وقوع پس از تأییدتا را ذکر نماید اراده 

فهرست 

مستندات و 

مدارک 

 پشتوانه

 ناجرایی قانون معاد آیین نامه، 94و  90اصالحات و الحاقات سال های با  77 سال بمعادن مصوقانون مستندات قانونی به ویژه:  .1

انون برنامه ق، 90مصوب سال  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، 30/10/99مورخ  261918/60بخشنامه شماره ، 92مصوب سال 

 انین بودجه سنواتی، قو95مصوب سال  ششم توسعه کشور

 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کردستان 30/08/98ص مورخ /1332/98 . نامه شماره2

 مازندرانشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  17/10/98مورخ   3914/98 نامه شماره. 3

 رقی شورای گفت و گوی آذربایجان ش 4/12/99مورخ  1165/99و نامه شماره  23/12/99مورخ  1249/99. نامه شماره 4

 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان  27/12/99مورخ  99الف//1379نامه شماره .5

 ر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بوشه 25/12/99مورخ  934/99/6نامه شماره . 6

 ایالم شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  5/2/1400مورخ  ص/60/1400نامه  شماره . 7

 سمنانشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  13/2/1400مورخ  121/3/1400نامه شماره  . 8

 شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی 13/05/1400الف مورخ  /240/1400نامه شماره .  9

 


