
 

 نی، صنایع، معادن و کشاورزی ایراناتاق بازرگا

 
 کمیته حمایت از کسب و کار  تخصصی دستور جلسه کارگروه

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

 

                                     01شماره بازنگری:                                    QMS-RE-75-01 کد مدرک:

 کمیته حمایت از کسب و کار دبیرخانه توزیع نسخ:  1

 

 دستور جلسه 

 دولتی  حقوق نحوه محاسبه قیمت پایه مواد معدنی واصالح  بررسی پیشنهاد :عنوان 

و خراسان  سمنان ،شرقی، خوزستانشورای گفت و گوی استان های کردستان، ایالم، مازندران، بوشهر، آذربایجان  :مرجع طرح موضوع

 جنوبی

 19/07/1400: تاریخ برگزاری جلسه

  صفحه 7 :جلسهدستور  تعداد صفحات

 برداری بهره پروانه موضوع  معدنی ماده بهای از حقوق دولتی درصدی  ،0139معادن مصوب   قانون اصالح  قانون 1(14) ماده اساس  بر :شرح موضوع  

و تعیین زمان آن نیز با   درصتد  میزان تعیین ضتواب  و مقررات نووه . گردد می اخذ بردار بهره از مربوطه مقررات استاس  بر و دولت توست   که استت 

 مشخص گردیده است. 1392توجه به عوامل موثر در آئین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 
واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن  درصد از بهای هر  10( آیین نامه مذکور حقوق دولتی بر مبنای 60بر اساس ماده )

 تعیین گردیده است.

سبه حقوق دولتی که بر مبنای قیمت پایه مواد معدنی  انجام می گیرد، قیمت پایه مواد معدنی  صنعت، معدن و تجارت   توس  وزارت و  به منظور موا

در تاریخ  26118/60و بخشنامه شماره  20/12/98در تاریخ  333148/60شنامه شماره و بخ 06/08/97 در تاریخ  206362/20شماره  شنامهطی بخ

مغایر با قیمت چرا که قیمت های اعالم شتتده را خصتتوصتتی در حوزه معدن مواجه شتتد   با واکنش فعاالن بخش 97از ال  ابالغ گردید اما 30/10/99

 :یر ایجاد نمودآنان را به شرح زته و این موضوع، موجبات اعتراض واقعی دانس

سال    .1 شنامه  در معدنی مواد از برخی پایه قیمت 97از  سبت  ها بخ سیاری  افزایش قبل های سال  به ن شته  ب ست  دا با افزایش و میزان تعیین که  ا

 اقتصادی با افزایش حقوق دولتی نامتعارف مواجه شده اند.فعاالن  99شده پایه مواد معدنی در بخشنامه سال 

ستانی     شوراهای گفت و گوی ا شنامه  تجارت و معدن صنعت،  وزارت 99 سال دی ماه  دربه گفته   که معدنی مواد پایه قمیت ونموده   ابالغ را ای بخ

نموده است   تعیین معدنی ماده فروش قیمت از درصدی  براساس  را شد  می تعیین استانی صنعت   های سازمان  توس   هااستان  عرف براساس  سالیانه 

ستی  و شود  می شناخته  دولتی حقوق عنوان به که معدنی مواد پایه تقیم که شده  منجراقدام  این که ستخراج  برمبنای معدنکار از بای  بر و سالیانه  ا

 یابد. افزایش برابر 12 تا 7 بینشود  پرداخت دولت به برداری بهره پروانه در مندرج میزان حداقل اساس

ساس  معادن دولتی حقوق  98 سال  تا صوبه  برا سبه  ،ثابت رقمی مبنای بر و معادن عالی شورای  م  که ایرادی اما. شد  می دریافت کار معدن از و موا

بر مبنای تصریح دارد مواسبه    که معادن قانون 14 مادهبود که به استناد متن   مواسبات  دیوان ویژهبه  بود نظارتی های دستگاه  جانب از شد  مطرح

صدی  ضوع  معدنی ماده بهای از در شد  معدن سر  در روز نرخ به پروانه مو ( 14) ماده اجرای در معادن قانون اجرایی نامه آیین 60 ماده همچنین و با

ستخراج  معدنی مواد یا و ماده واحد هر بهای از درصد  10 مبنای بر را دولتی حقوقآن که ( 2) تبصره  و قانون  تعیین معدن سر  در روز نرخ به شده  ا

                                                           
صالح قانون معادن:  14ماده  -1 صدی  باید برداری بهره پروانه دارنده قانون ا ضوع  معدنی ماده بهای از در ستخراج  صورت  به معدن سر  در روز نرخ به را پروانه مو  ا

صوب  بودجه چهارچوب در شده  فرآوری یا شده  آرایی کانه یا شده  شخیص  به م  و معدن صنعت،  وزارت به دولتی حقوق عنوان به تجارت و معدن صنعت،  وزارت ت

 کانه نوع و میزان منطقه، موقعیت و شرای  معدن، موقعیت و مول همچون مؤثری عوامل به توجه با یادشده درصد میزان و زمان تعیین ضواب . نماید پرداخت تجارت

ستخراج،  روش معدنی، ذخیره وضعیت  آرایی،  این اجرای از حاصل  درآمدهای. شود  می مشخص  قانون این اجرائی  نامه آیین در بردار بهره ترجیوی سود  و تعهدات ا

  گردد. می منظور کشور کل داری خزانه حساب  به ماده
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  دوباره 30/10/1399 در ،(فوق ماده درصتتد ده از ناشتتی) ها افزایش این به توجه با معادن عالی شتتورای افزایش یافت. در ادامه نموده استتت، رقه ها

ستور  صالح  را العملد ضر  درحال. نمود ابالغ و ا صد،  5/0 معادن از سری  یک برای حا صد،  3/0 سنگ  زغال در صد و...  2 دیگر سری  یک در تعیین  در

در یافت،    افزایش برابر 10 تا  مثال برابر چندین  عدد بود، در عمل   ثابت   قبلی نرخ اینکه  به  توجه  با  اما  ترند  پایین  خیلی درصتتتد 10 از یعنی ،شتتتد

سد  عدد این به تا یافت می افزایشپلکانی  92 سال  ازمی گرفت و  صورت  پلکانی صورت  به باید افزایش اینصورتیکه    دفعه یک افزایش . بنابراینبر

 .است نموه وارد کاران معدن بر زیادی فشار و است بزرگی قدم سال یک در دولتی حقوق

حقوق  کاهش انجام گیرد )از قبیل 2معادن آیین نامه اجرایی قانون 60ماده  1اعمال ضرایب مذکور در تبصره    مواسبه حقوق دولتی می بایست با   .2

وقوع معدن، ستتتود ترجیوی و  مول و نیز آن میزان ذخیره و روش استتتتخراجتوجه به و همچنین  ماده معدنی دولتی در ازای افت هر درجه از عیار

 یک تبصره  موضوع  افزاینده و کاهنده عوامل خصوصی   بخش اظهارات به بنااما  های بازیابی صنعتی متناسب با مقیاس معدنکاری(  لواظ نمودن درصد 

 3.است شده معدنی مواد دولتی حقوق افزایش به منجر امر این که نشده گرفته نظر در( 60) ماده

  آیین نامه ها، مقررات،یا اصتتالح تدوین  ی اجرایی مکلفند به منظوردولت و دستتتگاه ها قانون بهبود مستتتمر موی  کستتب و کار 3و2طبق مواد  .3

سب و کار،  شکل های ذی رب     بخش نامه ها و رویه های اجرایی مربوط به موی  ک سب مورد نظر کتبی اتاق ها و ت  )اعه از کارفرمایی و کارگری( ح

ستعالم نموده و مورد تو  شان   را ا صورت لزوم، ای صمیه گیری نیز دعوت نمایند اما    را به ج جه قرار دهند و در  سات ت ستعالمات مذکور اخذ  هظال را ا

 .شودنمی

ستخراج را کمتر از میزان مندرج در    "قانون معادن، آیین نامه اجرایی  63ماده )پ( بند  طبق .4 ساالنه، میزان ا در مواردی که بهره بردار در گزارش 

اعالم کند و دالیل توجیهی وی مشتتمول موارد خارج از ید و اراده بهره بردار باشتتد، با تایید شتتورا، حقوق دولتی بر استتاس میزان پروانه بهره برداری 

ن و اما به گفته فعاالن حوزه معدن، برخورداری بهره برداران از ظرفیت این مقرره، با صتتترف زما  "لبه می شتتتوداستتتتخراج واقعی مواستتتبه و مطا

 گردد. نمی اجرا بند این موارد از برخی درو یاری همراه است بسهای پیچیدگی

 سابقه بررسی این موضوع در کمیته حمایت از کسب و کار:

مطالبات بخش  ،ون معادن و صتتنایع معدنی اتاق ایرانیکمیستتشتتوراهای گفت و گوی استتتانی و   97مواد معدنی در ستتال  پس از تعیین قیمت پایه

 12در دستور کار هفتاد و دومین و هفتاد و چهارمین جلسه کمیته موضوع ماده     این موضوع  بررسی ند و خصوصی فعال در حوزه معدن را اعالم نمود  

ست ها مقرر گردید     قرار گرفت  30/10/98و  25/06/98در مورخه های  ش  مواد دولتی حقوق و صادراتی  عوارض میزان بازبینی منظور به : در این ن

 و آمارها   برمبنای  ارتباط  این در گیریتصتتتمیه  تا  گردد تشتتتکیل  12 جمهور رئیس حقوقی معاونت   مستتتیولیت  با  کارگروهی  گردید  مقرر معدنی، 

                                                           
صره  2 ست  موظف وزارت :معادن قانون اجرایی نامه آئین 60 ماده 1 تب صد  کاهش یا و افزایش منظور به ا سبت  مذکور حقوق در  اعمال با مذکور مبنای تعیین به ن

 توستتعه کمتر و دورافتاده مناطق در واقع معادن ترجیوی، ستتود معدنی، ماده کیفیت و عیار استتتخراج، روش ذخیره، میزان جمله از موثری عوامل به مربوط ضتترایب

صدهای  یافته، سب  صنعتی  بازیابی در ساس  بر معدنی مواد نوع و معدنکاری مقیاس با متنا ستورالعمل  ا  معادن مورد در آن کاهش که کند اقدام ایگونه به مربوط د

 .نشود بیشتر مبنا درصد برابر سه از حداکثر معادن سایر برای آن افزایش و نشود کمتر درصد پنج از بزرگ
امالن و کارشناسان برای سنجیده بودن اعمال این ضرایب و از بین رفتن خطای انسانی یا تومیل سالیق شخصی و نیز از بین رفتن بستر ارتکاب فساد مالی توس  ع 3

ر مراحل پایانی می باشد و به گفته  اسبه حقوق دولتی نموده است که اکنون د  مواسبه، شورای عالی معادن، سازمان نظام مهندسی معدن را مامور تولید نرم افزار مو    

 مربوط مشکالت تمامی و گردد می استخراج معدن هر در موثر پارامترهای کلیه اساس بر معدنی مواد پایه قیمت سامانه، این اندازی راه صورت فعاالن در این حوزه در

 .شد خواهد مرتفع دولتی حقوق مواسبه نهایت در و پایه قیمت به
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  معادن کمیسیون  مووریت با) خصوصی   بخش از و( برنامه سازمان  و اقتصاد  وزارت مشارکت  و صمت  وزارت مووریت با) دولت از دریافتی هایگزارش

 .گیرد صورت( معدنی هایتشکل و هاانجمن مشارکت و ایران اتاق

 مواد تفکیک به صتتادرات ظرفیت و تولید ظرفیت داخلی، مصتترف میزان اطالعات بر مشتتتمل بایستتتمی خصتتوصتتی بخش و دولت از ها گزارش این

 حقوقی معاونت به ارائه جهت 12 ماده کمیته دبیرخانه اختیار در کاری روز 2 مدت ظرف حداکثر و باشد موثر مرتب  اطالعات سایر و مختلف معدنی

 .گیرد قرار مذکور کارگروه مسیول بعنوان جمهور رئیس

 ستناد  به سه  14/12/1398 مورخ 159861 شماره  نامه ا شکیل  29/11/98 تاریخ در مربوطه جل صمیمات  گردید ت  شد  مقرر و گردید اتخاذ ذیل ت

 .دارد اعالم را مورد هر در بررسی نتایج 25/12/98 تا صمت وزارت

 مفتضی موارد در ها نرخ و مواسبه نووه بازبینی و معدن بخش در سیاستگذاری به کمک ستاد فعالسازی -1

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

 معدنی موصوالت داخلی بخش تامین به تعهد اخذ روشهای بررسی -3

 ست  حقوقی معاونت نامه بنابر شی  پرداخت: که گردید اعالم 11/01/99 مورخ 1678 شماره  به جمهوری ریا   با معدنبخش فعاالن مطالبات از بخ

صالحی  های نرخ ارائه سه  در مهه این. گردید موقق جاری سال  ماه بهمن در گمرک ا صاد  وزارت و صمت  وزارت نمایندگان حضور  با که ایجل  و اقت

 این نمایندگان تایید مورد نیز گردید تشتکیل  ایشتان  دفتر در موترم معاونت حضتور  با مربوط اصتناف  نمایندگان و بودجه و برنامه ستازمان  و دارایی

سه  این در. گرفت قرار کارها و کسب  از بخش سات  شد  مقرر همچنین جل سی   جل شنا شکیل  خصوصی   بخش و صمت  وزارت مابین فی کار  و شود  ت

. شتتود ارستتال حقوقی معاونت به داخلی، نیاز تامین و ها گذاری قیمت کردن متعادل و شتتده بازبینی عوارض مکتوب گزارش 25/12/98 تا حداکثر

 .است شده واصل اولیه اجمالی گزارش و پیگیری نیز صمت وزارت از موضوع

  شماره  نامه طی ایشان  با دیگری مکاتبه حقوقی، معاونت گرفته صورت  اقدامات نتایج انعکاس و 11/01/1399 مورخ 1678 شماره  نامه به بازگشت 

ضوع  همچنان که گردید اعالم و گرفت صورت 25/03/1399 تاریخ در ص/2137/1/10 صی    بخش فعاالن اعتراض مورد مو صو ست  خ ست  و ا  درخوا

 .یابد انعکاس  12 ماده کمیته دبیرخانه به نتایج و پیگیری  موضوع گردید

 ستا  همین در  به جمهوری ریاست  حقوقی معاونت سوی  از گزارش ارسال  تسریع  جهت در 11/04/99 تاریخ در 37584/33489 شماره  به نامه را

 .گردید ارسال ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان عامل هیات ریاست و صمت وزارت صنایع امور معاونت

 تاریخ در 12089 شتتماره به ای نامه طی ایران معدنی صتتنایع و معادن نوستتازی و توستتعه ستتازمان عامل هیات ریاستتت مزبور، نامه به بازگشتتت 

ست  حقوقی معاونت به 26/04/99 سی    امور انجام معادن عالی شورای  که نموده اعالم جمهوری ریا شنا صی    کار صو سبه  نووه درخ  حقوق موا

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

ضوع  دو از هیچیک در تاکنون گرفته صورت  های پیگیری علیرغم اینکه نهایتا صل  اتکایی قابل نتایج مو شده  حا ست  ن  بودن پابرجا ضمن  و ا

 .دارد ادامه دولت های بخشنامه صدور روند همچنان قبلی، مشکالت

از  و خراسان جنوبی سمنان ،خوزستان شرقی، آذربایجان بوشهر، مازندران، ایالم، کردستان، های استان گوی و گفت با عنایت به مطالب فوق، شورای

 در دستور کار کمیته قرار گیرد. و پیشنهادهای زیر لکمیته حمایت از کسب و کار درخواست نموده اند تا رفع این مشکدبیرخانه 
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 جدول پیشنهادهای شوراهای استانی

 پیشنهاد پیشنهاد دهنده ردیف

شورای گفت و  1

 گوی آذربایجان

 شرقی

 معادن ارائه گردد. یعال یمجدد به شورا یوزارت صمت در اسرع وقت لغو و جهت بازنگر 30/10/99مورخ  26118/60گردد، بخشنامه شماره  یم شنهادیپ

شورای گفت و  2

گوی خراسان 

 جنوبی

 تعیین خصوص  در  30/10/1399 مورخ 261918/60 شماره  به صمت  وزارت بخشنامه  در شده  اعالم میزان %70 میزان به حداقل ضرایب  کاهش یا تعلیق -

 مورخ 261918/60 شتتماره بخشتتنامه در مندرج ضتترایب مواستتبهو  جنوبی خراستتان استتتان ویژه به برخوردار که های استتتان برای معدنی مواد پایه قیمت

 .نمایند می فعالیت اسمی ظرفیت از تر پایین که معادنی برای واقعی استخراج اساس بر  30/10/1399

شورای گفت و  3

 گوی خوزستان
کلیته معتادن )بغیتر از معتادن بتزرگ(، حقتوق دولتتی بتر استاس میتزان            قهانون اصهالح قهانون معهادن:     14پیشنهاد الحاق یک تبصره بهه مهاده   -

بهتره بترداری    پروانته   دردرصتد میتزان منتدرج     50استخراج واقعتی معتادن مواستبه و اختذ میگتردد  در متواردی کته میتزان استتخراج واقعتی کمتتر از            

ارت صتتنعت، معتتدن و تجتتارت انجتتام بتتا درخواستتت بهتتره بتتردار همتتراه بتتا ارائتته دالیتتل تتتوجیهی وی و ت ییتتد وز  دولتتتیباشتتد، مواستتبه و اختتذ حقتتوق 

 شود.می
 
 

ر گرفتته شتود، کته بتا     قتانون اصتالح معتادن پیشتنهاد متی شتود معیارهتای مختلفتی در نظت          14برای مواستبه حقتوق دولتتی معتادن بتر استاس متاده         -

د الویت بندی و وزن دهی بته ایتن معیارهتا بتتوان امکتان مواستبه دقیقتتر را فتراهه نمتود  معیارهتا و نوتوه اعمتال ضتریب بته شترح زیتر متورد پیشتنها                  

 می باشد:
 

 معیارها بر اساس اولویت:

کیفیت ماده معدنی بر اساس عیار ماده معتدنی تقستیه بنتدی شتود و حقتوق دولتتی بته عیتار متاده معتدنی نیتز وابستته گتردد  بتدین نوتو کته                  کیفیت:

 برای افت هر درجه عیار، کاهش ضریب حقوق دولتی پیشنهاد می شود.

بتا روش، درجته و ستختی و هزینته انجتام کتار، ضتریب        بترای انتواع روش معتدن کتاری )روبتاز، زیتر زمینتی و یتا تلفیقتی( متناستب            روش معدن کاری:

 کاهشی حقوق دولتی پیشنهاد میگردد.
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 پیشنهاد پیشنهاد دهنده ردیف

)رونتد افزایشتی باطلته بترداری( باطلته بترداری بترای دستت یتافتن بته متاده معتدنی متورد نظتر توست  بهتره بتردار،                   با توجته بته نستبت    باطله برداری:

 ضریب کاهشی حقوق دولتی پیشنهاد میگردد.

بتا توجته بته موقعیتت معتدن بته لوتاظ دسترستی بته راه هتای اصتلی و فرعتی، ضتریب کاهشتی، حقتوق دولتتی بترای عتدم                    دن:محل و موقعیهت معه  

 دسترسی به راه های اصلی پیشنهاد میگردد.

بناهتا   با توجه به قرار گترفتن معتدن در منتاطق موتروم، منتاطق آزاد، منتاطق ویتژه اقتصتادی از نظتر دسترستی بته زیتر ستاخت هتا، زیتر                :منطقه معدن

 و امکانات، ضریب کاهشی حقوق دولتی برای مناطق موروم و فاقد زیر ساخت ها و امکانات مورد نیاز پیشنهاد میگردد.

شورای گفت و  4

 گوی بوشهر

 .گیرد قرار کار دستور درصنعت  وزارت 30/10/1399 مورخ 261918/60 شماره بخشنامه لغو گرددمی پیشنهادالف( 

 توس  شده انجام های هزینه و شده تمام قیمت از خود فروش قیمت زیرا گیرد قرار  عمل مالک تواندنمی فروش بهای اساس بر دولتی حقوق تعیین( ب

 جهت در میگردد پیشنهاد باشد می اصالح حال در معادن قانون اینکه به توجه با. ندارد کوه دل در معدنی ماده ارزش به ارتباطی و شود می ناشی گذار  سرمایه

 قانون اصالح قانون 12 ماده جایگزینی پیرامون پیشنهادات معادن، دولتی حقوق مواسبه شدن منطقی نیز و کار و کسب موی  مستمر بهبود قانون اجرای

 :گیرد قرار کار دستور در ذیل  شرح به اسالمی ای شور مجلس 12/09/1390 مورخ معادن

 خام ماده فروش و استخراج از حاصل سود از درصد 5 تا حداکثر باید معدن، برداریبهره پروانه دارنده :شود می اصالح زیر شرح به معادن قانون 14  ماده -

 تواندمی مزبور وزارت. نماید پرداخت تجارت و معدن صنعت، وزارتبه ساالنه صورت به دولتی، حقوق عنوان به به دولتی حقوق عنوان به را، معدن سر در معدنی

 وضعیت معدن، موقعیت و مول جمله از آن در موثر عوامل به باتوجه ماده این اجرای چگونگی. کند اخذ برداربهره از معدنی ماده آن، بهای معادل لزوم درصورت

 .شد خواهد مشخص قانون این اجرائی نامهآئین در بردار بهره ترجیوی سود و برداربهره تعهدات استخراج،روش معدنی، ذخیره

 که معادنی ماده در دولتی حقوق تعیین منظور به معدنی ماده پایه قیمت مبناء ت1تبصره :گردد اصالح زیر شرح به نیز ماده این های تبصره گردد می پیشنهاد

 .شود می تعیین اجرائی نامه آیین در شود، می واگتذار قانون این( 10) ماده متوضوع مزایده طریق از

 کامل تناقض معدندر برداری بهره پروانه دارنده گذار سرمایه و بردار بهره توس  افزوده ارزش ایجاد با 2 تبصره :گردد حذف کامل طور به زیر دالیل به 2 تبصره

 .گردد می تنبیه عمال 2 تبصره وجود با شود، تشویق افزوده ارزش ایجاد و آرایی کانه فراوری، برای معدن بردار بهره اینکه جای به. است
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 پیشنهاد پیشنهاد دهنده ردیف

 ارزش ایجاد مانع 2 تبصره بنابراین ندارد، معدنی ماده ذاتی ارزش با ارتباطی هیچ افزوده ارزش ایجاد و آرائی کانه فراوری، برای های هزینه و گذاری سرمایه -

 و بیشتر هرچه افزوده ارزش ایجاد باید معدنی عملیات نهایی هدف حالیکه در. است برداری بهره پروانه دارنده توس  اشتغال ایجاد و کار و کسب مانع و افزوده

 .باشد کشور برای آن از حاصل منافع

 بهره پروانه فاقد که دیگری شخص و است نموده افزوده ارزش ایجاد و آرایی کانه فراوری، به اقدام که معدن برداری بهره ی پروانه دارنده بین عمال 2 تبصره -

 معدن برداری بهره پروانه دارنده از را افزوده ارزش ایجاد ی انگیزه و شود می قائل تبعیض است، نموده کار این به اقدام خام، معدنی ماده خرید با و بوده برداری

 .نماید می سلب

 آزمایشگاهی بررسیهای. است برداشت مول مجاور معادن دولتی حقوق میانگین برداشت، اجازه دارندگان برای دولتی حقوق -( 22/8/1390 اصالحی) 3 تبصره

 .است معاف شده یاد حقوق پرداخت از تن یک میزان تا کاربردی و

 درصد پنج و شصت حداقل تا نماید منظور ساالنه بودجه در ساله همه را ماده این اجرای از حاصل درآمد است مکلف دولت -( 22/8/1390 اصالحی) 4 تبصره

 وزارت توس  کشور معدنی صنایع و معدن بخش توسعه ماموریتهای و تکالیف بهینه اجرای راستای در و کشور مالی مقررات و قوانین چهارچوب در آن( 65%)

 .گردد هزینه تجارت و معدن صنعت،

 و اکتشاف و توسعه و توقیق و وریبهره ارتقاء معدنی، ذخایر از صیانت و بهینه برداریبهره درجهت که معادنی بردارانبهره -( 1/2/1394 اصالحی) 5 تبصره

 .باشندمی معاف دولتی حقوق( %20)درصد بیست تا حداکثر پرداخت از معادن عالی شورای تایید با نمایند، اقدام مربوط معدن در زیست موی  حفظ

 تمام که طوری به نماید، اضافه استان همان اعتبارات به را وصولی دولتی حقوق از( %15) درصد پانزده است مکلف دولت -( 22/8/1390 الواقی) 6 تبصره

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

 کاهش یا افزایش قابل تجارت و معدن صنعت، وزارت تایید و برداربهره درخواست به بنا پروانه در مندرج استخراج میزان -( 22/8/1390 الواقی) 7 تبصره

 .است

 .شودنمی صادرات از مالیات معافیت مشمول خارج به صادرات صورت در معدنی خام مواد -( 1/2/1394 الواقی) 8 تبصره

 قیمت تعیین مالک و نداشته را شودمی عرضه و تولید رقابتی بازار در که غیرانوصاری معدنی مواد گذاری قیمت اجازه دولت -(1/2/1394 الواقی) 9 تبصره

 .بود خواهد تقاضا و عرضه
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 عله تولید یا انرژی مصرف سازیبهینه فناوری، وری،بهره ارتقای منظور به کاربردی هایپژوهش جهت که معادنی بردارانبهره -(1/2/1394 الواقی)10تبصره

 دانشجو دارای) پژوهشی و عالی آمورش مراکز و هادانشگاه با قرارداد انعقاد به اقدام تجارت و معدن صنعت، وزارت ت یید با معدنی مواد فرآوری و معدن حوزه در

 .باشندمی معاف سال هر در ریال میلیارد پنجاه حداکثر و( %10) درصد ده تا معادن دولتی حقوق پرداخت از کنندمی( تکمیلی توصیلی مقاطع در

 تصویب به فناوری و توقیقات علوم، و تجارت و معدن صنعت، هایوزارتخانه توس  آن ابالغ تاریخ از ماه سه مدت طرف حداکثر تبصره این اجرایی نامهآیین

 .رسدمی وزیران هیات

 ابالغ و تعیین اقتصاد شورای تصویب و معادن عالی شورای پیشنهاد با ماده این( 8) تبصره مشمول خام معدنی مواد مصادیق -( 1/2/1394 الواقی) 11 تبصره

 .شودمی

5 
شورای گفت و 

 گوی سمنان

 مواسبات مبنای بر باید مدنی مواد پایه قیمت تعیین روشعطف بما سبق نشود و   بخشنامه ابالغ از قبل های ماه به معدنی مواد پایه قیمت تعیین بخشنامه

 .گردد تسریع دولتی حقوق سامانه اندازی راه است الزم اساس براین. باشد دخیل آن در نیز...  و معدنی ماده کیفیت عیار و بوده مهندسی

6 
شورای گفت و 

گوی دولت و بخش 

 خصوصی ایالم

 شود اجرایی 1400 سال از و نشده ماسبق به عطف دستورالعملو  اسمی ظرفیت نه باشد عملی ظرفیت پایه بر دولتی حقوق پرداخت -

 .یابد افزایش درصد50 سقف تا دولتی حقوق کاهش در ها استان اختیارات -

7 
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گوی دولت و بخش 

 مازندرانخصوصی 

شویق  منظور به سازی  در که بردارانی بهره ت سازی  و طبیعی منابع های واژه نمایند می اقدام معدنی های مودوده احیاء و باز ستان  معادن در باز صره  به ا  5 تب

  و بهینه برداری بهره جهت در که معادنی برداران بهره: گردد می اصالح  ذیل شرح  به مذکور تبصره  و افزوده 1390 مصوب  معادن قانون اصالح  قانون 14 ماده

ستان  معادن در بازسازی  و زیست  موی  طبیعی، منابع  حفظ و اکتشاف  و توسعه  و توقیق و وری بهره ارتقاء معدنی، ذخایر از صیانت    تایید با نمایند، اقدام ا

 .باشند می معاف دولتی حقوق %20 درصد بیست تا حداکثر پرداخت از معادن عالی شورای

8 
شورای گفت و 

گوی دولت و بخش 

 خصوصی کردستان

 حذف گردد.   معادن دولتی حقوق دیرکردهای جرائه و گردد لواظ سال ابتدای در( یکساله صورت به دستمزد تعیین) معادن دولتی حقوق تعیین

 


