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 ایران اتاق معدنی صنایع و معادن کمیسیون مرجع طرح موضوع

 شرح دستور

 مواده  بهوای  از درصودی  دولتوی  حقوو   ،(1پیوست شماره )11390 مصوب معادن قانون اصالح قانون(  14) ماده به موجب حکم

 مقررات و ضوابط. گردد می اخذ بردار بهره از مربوطه مقررات اساس بر و دولت توسط که است برداری بهره پروانه موضوع معدنی

 سوا   مصووب  معوادن  قوانون  اجرایوی  ناموه  آئوین  در موورر  عوامو   بوه  توجوه  بوا  نیز آن زمان تعیین و درصد میزان تعیین نحوه

 و تبصره های ذی  آن(( 60) ماده) .است گردیده مشخص (2شماره  پیوست)1392

نسبت به اعوال  قیموت پایوه موواد معودنی اقودا         تجارت، و معدن صنعت، وزارتهر ساله به منظور تعیین میزان حقو  دولتی، 

 موضووع  بوا  (3شماره پیوست) 06/08/97 مورخ 206362/60 شماره به ای بخشنامه، طی 97نماید که قیمت های پایه سا  می

گردیده است لکن این قیمت ها و نحوه محاسبه آنهوا موورد    ابالغ دولتی حقو  محاسبه منظور به معدنی مواد پایه قیمت تعیین

همچنین مواردی در خصوص زمان اعال  حقو  دولتی و قطعی و نحوه تخصویص  اعتراض فعاالن بخش خصوصی واقع شده است 

 آن هم مطرح شده است که ذیال مورد اشاره قرار می گیرد:

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 مطروحه:رئوس ایرادات و مشکالت 

  خصوصا در مورد برخی تولیدات که افزایش قابو  توجوه   نحوه محاسبه قیمت پایه مواد معدنی و متعاقبا حقو  دولتی(

 داشته اند(

  زمان اعال  حقو  دولتی 

 نحوه تخصیص حقو  دولتی 

------------------------------------------------ 

  نحوه محاسبه قیمت پایه مواد معدنی و متعاقبا حقوق دولتی اعتراضات در خصوص 

 پایوه  قیموت  مثا  عنوان به. است داشته افزایش قب  های سا  به نسبت بخشنامه این در معدنی مواد از برخی پایه قیمت 

 پیدا افزایش%(  7) به 97 سا  در که بود شده تعیین معدن سر در آن بهای%(  3) معاد  96 سا  در شده بندی دانه آهن

 بوه  97 سوا   در که بود شده تعیین معدن سر در آن بهای%(  3) معاد  96 سا  در آهن کنسانتره پایه قیمت. است کرده

 . است کرده پیدا افزایش%(  5)

 حقوو   درصود  کواهش  یا و افزایش است موظف آیین نامه آمده است که وزارت صمت 60ذی  ماده  1قاب  ذکر است در تبصره 

 واقع معادن ترجیحی، سود معدنی، ماده کیفیت و عیار استخراج، روش ذخیره، میزان جمله از مورری عوام  با باتوجه به مذکور

 تعیین کند. معدنی مواد نوع و معدنکاری مقیاس با متناسب صنعتی بازیابی درصدهای یافته، توسعه کمتر و دورافتاده مناطق در

 آن افزایش و نشود کمتر درصد پنج از بزرگ معادن مورد در آن کاهش که کند اقدا  ایگونه به مربوط دستورالعم  اساس بر و

                                                            
 آرایوی  کانوه  یوا  شده استخراج صورت به معدن سر در روز نرخ به را پروانه موضوع معدنی ماده بهای از درصدی باید برداری بهره پروانه دارنده: معادن قانون اصالح قانون 14 ماده - 1

 تعیوین  ضووابط . نمایود  پرداخت تجارت و معدن صنعت، وزارت به دولتی حقو  عنوان به تجارت و معدن صنعت، وزارت تشخیص به مصوب بودجه چهارچوب در شده فرآوری یا شده

 اسوتخراج،  روش معودنی،  ذخیوره  وضوعیت  آرایوی،  کانوه  نوع و میزان منطقه، موقعیت و شرایط معدن، موقعیت و مح  همچون مؤرری عوام  به توجه با یادشده درصد میزان و زمان

 .گردد می منظور کشور ک  داری خزانه حساب  به ماده این اجرای از حاص  درآمدهای. شود می مشخص قانون این اجرائی  نامه آیین در بردار بهره ترجیحی سود و تعهدات
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 1395 توا  1390 هایسا  در مثا  عنوان به که، حالیست در این .نشود بیشتر مبنا درصد برابر سه از حداکثر معادن سایر برای

 درصود  3514  سورب  فلز برای همچنین افزایش، درصد 4700  طال فلز برای مبنا قیمت میزان کرمان، استان در( سا  5 طی)

 سونگ  بورای  مبنوا  قیموت  میوزان  یوزد،  اسوتان  در. اسوت  بووده  همراه افزایش درصد 2300 با ممتاز مرمر سنگ برای و افزایش

 1820 بوا  آهکی الشه سنگ برای و افزایش درصد 3058 سرب فلز برای همچنین افزایش، درصد 6882 آلومینیو  فلز بوکسیت

 مرمور  بورای  همچنین افزایش، درصد 1900 کرومیت فلز برای رضوی، خراسان استان در. است بوده همراه قیمت افزایش درصد

 .است افتاده اتفا  پایه قیمت افزایش درصد 967 دو درجه مرمر برای و قیمت افزایش درصد 1500 یک درجه

   اینکوه  بوه  توجوه  بوا . است باالتر( کلوخه) معدنی سنگ پایه قیمت میزان به نسبت کنسانتره پایه قیمت میزاندیگر اینکه 

و به تبع آن بواالتر   کنسانتره پایه قیمت بودن باال لذا است، برداران بهره برای بیشتری های هزینه مستلز  کنسانتره، تولید

به نظر صحیح نموی   باشد، می معدن از معدنی ماده استخراج عملیات فقط که کلوخه به نسبت شدن میزان حقو  دولتی،

 حقووقی  کننود،  موی  تولیود  شده، فراوری و آرایی کانه معدنی مواد هزینه، و زمان صرف با که بردارانی بهرهباشد. همچنین 

 گوردد  موی  باعث امر این که نمایند می پرداخت کنند می استخراج معدنی مواد که بردارانی بهره نسبت به بیشتری دولتی

 . باشند نداشته افزوده ارزش ایجاد به ترغیبی حوزه این نفعاال

 و بهینوه  بورداری  بهوره  جهوت  کوه  بردارانی بهره ، برای(14) ماده( 5) تبصره در قانونگذاردر این ارتباط هم باید اشاره نمود که 

، نماینود  اقودا   مربوطوه  معودن  در زیسوت  محویط  حفو   و اکتشاف و توسعه تحقیق و وری بهره ارتقاء معدنی، ذخایر از صیانت

 .است تعیین نموده%   20 معافیت

     موواد  مورد قاب  اشاره دیگر این است که تعیین قیمت پایه رابت برای کلوخه نیز منطقی به نظر نمی رسود چورا کوه عیوار 

 کوه  بردارانوی  بهوره  زیوان  و ضورر  باعث نیز کلوخه برای رابت پایه قیمت بوده و تعیین متفاوت مختلف معدنهای در معدنی

 هزینوه  مستلز  دارند، پایین عیار که معادنی از معدنی مواد استخراج که دلی  این به. گردد می دارند پایین عیار با معادنی

 .است بیشتری های

 

  بوه   خود ماهانه عملکرد هایگزارش مبنای بر الحسابعلی صورت به را دولتی حقو  است موظف برداربهرهنهایتا اینکه

 حقوو   بهرهبوردار،  از سواالنه  عملکورد  گوزارش  دریافت از پس سا  هر پایان در وزارت وزارت صمت پرداخت نماید و 

لکن بعضا مواردی وجود دارد که به دالیلی از جمله شرایط بازار  کندمی ابالغ وی به و تعیین قطعی صورت به را دولتی

و کشش تقاضا و دیگر عواملی که در ید بهره بردار نمی باشد، میزان استخراج لزوما برابر با میزان اسوتخراج موذکور در   

آیوین   63بند )پ( ماده در استفاده از ظرفیت  بودن زمانبر و پیچیدهپروانه بهره برداری نیست، اما به دلی  بوروکراسی 

 نامه استفاده نماید لذا حقو  دولتی برای وی بر مبنای ظرفیت مندرج در پروانه محاسبه می شود.

برداری اعال  بردار در گزارش ساالنه، میزان استخراج را کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهدر مواردی که بهره -پ
بردار باشد، با تایید شورا، حقوو  دولتوی براسواس    ج از ید و اراده بهرهکند و دالی  توجیهی وی مشمو  موارد خار
 شود.میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می
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   زمان اعالم حقوق دولتی 

در خصوص زمان اعال  حقو  ورودی و نحوه تخصیص آن نیز اعتراضواتی وجوود داشوت نظیور اینکوه، آنچنوان کوه گفتوه شود          

 پرداخت صمت وزارت به خود ماهانه عملکرد هایگزارش مبنای بر الحسابعلی صورت به را دولتی حقو  است موظف برداربهره

ماه گذشوت   6و همان را در محاسبات مالی خود لحاظ نماید، لکن زمان اعال  میزان حقو  دولتی قطعی بعضا به بیش از  نماید

 ه بردار سلب می نماید.از سا  آتی نیز رسیده است که امکان برنامه ریزی را از بهر

 نحوه تخصیص حقوق دولتی 

در ارتباط با نحوه تخصیص حقو  دولتی نیز برخی مواد ذی  قانون اصالح قانون معوادن، احکوامی دارد نظیور اینکوه بوه موجوب       

 شصت حداق  تا نماید منظور ساالنه بودجه در ساله همه را ماده این اجرای از حاص  درآمد است مکلف دولت ،14ماده  4تبصره

 بخش توسعه مأموریتهای و تکالیف بهینه اجرای راستای در و کشور مالی مقررات و قوانین چهارچوب در آن( %65) درصد پنج و

 دولت همان ماده که اذعان می دارد 6تبصرهو یا  .گردد هزینه تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط کشور معدنی صنایع و معدن

 اعتبوار  تموا   کوه  طووری  بوه  نمایود،  اضوافه  استان همان اعتبارات به را وصولی دولتی حقو  از( %15) درصد پانزده است مکلف

 .یابد اختصاص شده، واقع آن در معدن که بخشی اولویت با شهرستان توسعه و رفاه و زیرساخت ایجاد جهت یادشده

درصد را برای احیا و بازسازی مح  عملیات معدنی از طریق وزارت جهواد کشواورزی و    12که به ترتیب  20و  17مواد همچنین 

 درصد را برای حمایت از فعالیت های صندو  بیمه سرمایه گذاری های فعالیت های معدنی مختص نموده است. 5

بهره بردار که حقو  دولتوی را پرداخوت   شود و  لکن اعتراضاتی وجود دارد مبنی بر اینکه درصدهای مندرج در قانون رعایت نمی

 از حاصو   درآمودهای  شدن تلقی یافتهتخصیص درصد 100 بر قانون تاکید رغمبهدرواقع  .منافع آن بهره ای نمی بردمی کند از 

 در کشوور  بودجوه  و برناموه  سوازمان  ازسووی  درآمود  این تخصیص میزان تجارت، و معدن صنعت، وزارت به معادن دولتی حقو 

 معادن دولتی حقو  از حاص  درآمدهای درصد 50 از کمتر که معنی این به است، بوده درصد 50 از کمتر عموما اخیر هایسا 

 .است گرفته قرار استفاده مورد دولت هایهزینه سایر جبران برای آن مابقی و است شده هزینه کشور معدن بخش برای

 خالصه مذاکرات

  کارشناسی اتجلس

و  15/04/98مورخ 

22/10/98 

 ریاسوت  حقووقی  معاونوت  ایوران،  اتوا   از نمایندگانی و با حضور 98تخصصی در تیرماه و دی ماه  طی دو جلسه کارگروه موضوع

و نماینودگانی از شووراهای    ایوران  اتا  در معدنی صنایع و معادن کمیسیون و ایمیدرو تجارت، و معدن صنعت، وزارت جمهوری،

نهایت این جلسات با پیشنهادات ذی  بوه   در. گردید بررسی و بخش خصوص کرمان، زنجان و کردستان طرحوگوی دولت و گفت

 جمعبندی رسید:

 پیشنهاد دبیرخانه

 معودنی  موواد  پایوه  قیموت  بوازبینی به منظور رفع ابهامات و اعتراضات درخصوص نحوه محاسبه قیمت پایوه موواد معودنی و     -1

، کارگروهی متشک  از وزارت صنعت و ذینفعان بخش خصوصوی تشوکی  گوردد و    شده فرآوری و شده آرایی کانه شده، استخراج

 پیشنهاد اصالح با نظر بخش خصوصی به شورایعالی معادن ارائه گردد.

 وزارت صنعت نسبت به تسریع اعال  حقو  دولتی قطعی اقدا  نماید. -2
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قوانون اصوالح    14نحوه تخصیص حقو  دولتی وصو  شده از محو  مواده    میزان وصولی و وزارت صمت گزارشی درخصوص -3

 قانون معادن ارائه نماید.
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