
 

 

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

 17/08/95مورخ  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 76کمیته موضوع ماده  دستور جلسه 

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                               01شماره بازنگری:                               QMS-FO-75-22کد مدرک:

 قانون برنامه پنجم توسعه 76دبیرخانه کمیته موضوع ماده توزیع نسخ: 

 قانون شناسه دستور 

 عنوان دستور
 یاقانون معادن  6( ماده 3( و )2تبصره )های موضوع کاهش تعرفهحذف یا پیشنهاد »بررسی 

 «برداریپرداخت آن پس از شروع بهره

 شرح دستور

است. اضافه نموده 1377قانون معادن مصوب  6، سه تبصره به ماده 1390قانون اصالح قانون معادن مصوب 

 محدوده تحویل و تعیین زمان در موظفند اکتشاف پروانـه متقاضیان»ماده مذکور ( 2تبصره )بر اساس 

 و شودمی پیشنهاد تجارت و معدن صنعت، وزارت طرف از ساالنه که ایتعرفه اساس بر را مبلغی بالمعارض،

 «.نمایند پرداخت رسدمی تصویب به معادن عالی شورای در

 یا خود ملک در شخصی مالکان یا مالک استثناء به اکتشاف پروانه دارندگان»دارد: نیز مقرر می (3تبصره )

 دولت به را مبلغی اکتشافی، محدوده از کیلومترمربع هر ازاء  اکتشاف پروانه صدور زمان از موظفند موقوفات

 عالی شورای تصویب و تجارت و معدن صنعت، وزارت پیشنهاد به سال هر مبلغ این میزان. نمایند پرداخت

 «.شودمی تعیین معادن

در زمان تعیین و  متقاضیان پروانه اکتشاف واز  (2)شود، تعرفه موضوع تبصره طور که مالحظه میهمان

دارندگان پروانه اکتشاف از زمان صدور از  (3)و تعرفه موضوع تبصره  تحویل محدوده بالمعارض

 شود.به صورت ساالنه دریافت می پروانه

ها، مشکالت هزینهاین در حالی است که فعالین بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی، با اشاره به 

با استناد به آمار ارائه شده توسط نماینده معاونت  و همچنین های مرتبط با عملیات اکتشافی معادنو ریسک

 53کاهش امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه کارگروه کمیته مبنی بر 

حذف  ، پیشنهاد1393ها در سال های اکتشاف صادره در پی افزایش ناگهانی تعرفهدرصدی تعداد پروانه

اند. در برداری را ارائه نمودهبعد از اکتشاف و در زمان شروع بهره های مربوطهتعرفه اخذ  های مذکور یاتبصره

صورت اجرایی شدن پیشنهاد مذکور، این مبالغ در اختیار مکتشف قرار گرفته و صرف عملیات اکتشاف 

 خواهد شد.
لذا با عنایت به ارائه پیشنهاد مذکور و تأکید کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به تأثیر اجرای این 

قرار  76موضوع مربوطه در دستور کار دبیرخانه کمیته موضوع ماده رونق عملیات اکتشافی،  برپیشنهاد 

 گرفت.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

خصوص مواد معدنی قانون معادن به ویژه در  6( ماده 3( و )2های )تبصره های مربوط بهباال بودن تعرفه -1

 هاو در نتیجه کاهش عملیات اکتشافی در این حوزه سنگ()مواد معدنی فلزی و زغال 6و  5های گروه

ریسک باالی اکتشاف ذخایر معدنی، عدم حمایت مالی دولت، فقدان انگیزه برای اشخاص حقیقی و  -2

 ها برای عملیات اکتشافصوصی و کاهش تمایل آنحقوقی بخش خ



 

 

  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

 17/08/95مورخ  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 76کمیته موضوع ماده  دستور جلسه 

 

 1395-02-25تاریخ بازنگری:                                               01شماره بازنگری:                               QMS-FO-75-22کد مدرک:

 قانون برنامه پنجم توسعه 76دبیرخانه کمیته موضوع ماده توزیع نسخ: 

مورخ بندی کارگروه جمع

19/07/1395 

کاهش  پیشنهاد»، به منظور بررسی 19/07/1395در تاریخ  76کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده 

و با « برداریپس از شروع بهره و پرداخت آن قانون معادن 6( ماده 3( و )2مبالغ مربوط به تبصره )تعرفه 

خانه  معدن ایران و حضور نمایندگانی از معاونت حقوقی رییس جمهور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه

دن و صنایع معدنی اتاق ایران و همچنین نمایندگانی از اتاق تعاون اآذربایجان شرقی، کمیسیون مع معدن

 .در محل دبیرخانه کمیته برگزار شد ،ایران

شده در این کارگروه به عنوان ماحصل نشست، به منظور بررسی در نهایت مقرر گردید، پیشنهادات ارائه

 بیشتر به صحن اصلی کمیته ارائه گردد.

 پیشنهاد دبیرخانه

خصوص در رابطه با معادن گروه پنج و شش توسط شورای عالی ها، بهاصالح تعرفه مدت:راهکار کوتاه -1

 1391ها به نرخ سال معادن و تعیین مجدد تعرفه

های غیرمالی در بررسی صالحیت بخش و افزودن مکانیزم 6( ماده 3حذف تبصره ) راهکار بلندمدت: -2

 خصوصی برای ورود به حوزه معادن

فهرست مستندات و 

 مدارک پشتوانه
 1390و اصالحات سال  1377قانون معادن سال  -

 


