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 05/12/99 جلسه تاریخ    رویه اجرایی شناسه

 موضوع عنوان
  موض و "وزارت ص مت   30/10/99مورخ    26118/60ش ماره به بخش اامه    فعالین حوزه معدن  مراتب اعتراض یبررس 

 "99سال  ی  معدن مواد  هیپا متیق نییتع

 خانه معدن استان  مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

از س وی وزارت ص مت اب گ گردید که موجتات  1399اخیرا بخش اامه ای با موض و  تعیین قیمت پایه مواد معدنی س ال 

  حقوق دولتی مواد معدنی برابری   400با افزایش    اب گ این بخش اامه.  اس تس اخته  اعتراض فعالین حوزه معدن را فراهم  

در انتظار حمایت های دولت   کش ور داقتص انابس امان  ش رای    دلیلهم در ماه های پایانی س ال  زمانیهه معدنهاران به  نآ

 بودند  فعالین این حوزه را نامید کرده است.

بخش معدن را با مش ه ت در اوایل س ال به اندازه کافی    19ویروس کووید  تحریم های اعمال ش ده عییه ایران و ش یو  

های تولید  توقف ص ادرات مواجه کرده   نگهداری ماش ین آتت و هزیاهافزایش هزیاه های حمل و نقل   عدیده ای نظیر 

بخش  ی از فرفیت خود کار    باتعطیل ش  ده اند یا  معادن کوچک و متوس    از  یمین  در حال حاض  رطوری که اس  ت. 

به فعالیت خود ادامه   "پرداخت حقوق دولتی"ص   رفا به ماظور ایفای تعهدات خود به دولت معادن فعال نیز   .کااد می

مابقی مع ادنی که با   در این بخش   ا امه  افزایش چا دین برابری پایه حقوق دولتیبه نظر می رس   د  با  می دها د  لیهن 

 فرفیت کمی فعالیت می کردند نیز تعطیل خواهاد شد.

س ه مواد معدنی  پیش اهاد افزایش حقوق دولتی     ش ورای عالی معادندر    ازرگانی اتاق ایراناتاق ب  نمایاده  بر اس اس اع  

اعضای  که با اعتراضمی گردد  طرح  مماه پیش از سوی مدیرکل دفتر بهره برداری وزارت صمت در شورای عالی معادن  

 1399س ال  مواد معدنی در  حقوق دولتی  می گردد  موض و  مدددا بررس ی گردد و  مقررمواجه ش ده و در نهایت  ش ورا  

این بخش  اامه با افزایش   بین اعض  ای ش  ورای عالی معادن   عیی رغم توافقات ص  ورت گرفته ش  ده لیهن  افزایش نیابد.

 د.  شنامتعارف حقوق دولتی مواد معدنی تصویب و اب گ 

عد  توجه به نظرات   در ش  ورای عالی معادن این مص  وبه را امض  اد ناموده اس  ت.  ایراننمایاده اتاق  تز  به ذکر اس  ت  

نمایاده بخش خص وص ی آنهم در خص وو موض وعاتی که با ماافع آنها ارتتات مس تقیمی دارد  اعتماد بخش خص وص ی از 

 دولت را روزبروز کمتر می کاد.  

 ص ه نمی ش ود. مش ه ت اس اس ی دیگری نیز در متاس فانه مش ه ت حوزه معدن به تحریم ها و ش یو  ویروس کرونا خ

تعیین حقوق دولتی مواد معدنی نظیر عد  توجه به تفاوت عیار در معادن مختیف و عد  توجه به مس افت های معدن با  

 واحد فراوری که در تولید ماده معدنی دخیل هستاد که موجب متضرر شدن برخی از فعالین بخش معدن می شود.

بس یار مهمی که در اتخاذ تص میمات بخش معدن حا ا اهمیت اس ت و تاکاون توجه نش ده اس ت   یهی دیگر از موارد

عد  تفهیک معادن بزرگ از معادن کوچک و متوس   می باش د. متاس فانه به دلیل عد  تفهیک معادن بزرگ از معادن  
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تس ری داده می ش ود  کوچک و متوس    مزیت های معادن بزرگ که بر هی  پوش یده نیس ت به معادن کوچک و متوس  

 و باعث آسیب فعالین این معادن می گردد.

قانونگاار وزارت ص  مت را موفف کرده اس  ت  درص  د آ ین نامه اجرایی قانون معادن    1(61همچاین بر اس  اس ماده  

  ایاههعاایت به  توجه نش ده اس ت. با  به زمان آن این بخش اامه بازنگری گردد که در  هر س ه س ال یهتار   حقوق دولتی

زم ان ب ازنگری حقوق پ ای ه لیهن  ص   ورت گرفت ه اس   ت      1397در س   ال  قیم ت پ ای ه حقوق دولتی  آخرین ب ازنگری  

 . ( آیین نامه فوق صورت گیرد60ماده   2(1تتصره  با رعایت  در سال آتی    موادمعدنی

  ی حقوق دولت وزارت ص مت ش ورای عالی معادن محاس ته  09/04/99مورخ   88012/60همچاین طی بخش اامه ش ماره 

ماه    7تعیین نموده اس ت  در حالیهه پ  از گاش ت  یهینر  افزار الهترون س تمیبراس اس س  س ال جاری و س اوات آتی را

 عمییاتی نشده است. 

ثتات در محاستات اقتصادی تولید موادمعدنی را   قانون معادن  3(29ماده  تز  به ذکر اس ت این بخشاامه عییرغم تاکید  

 .به هم زده و آسیب جدی به این حوزه وارد خواهد نمود

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 ر وس ایرادات و مشه ت:

 ( آ ین نامه جهت بازنگری هر سه سال یهتار درصد حقوق دولتی.61. عد  توجه به ماده  1

ی س ال حقوق دولت وزارت ص مت  با موض و  محاس ته  09/04/99مورخ  88012/60. عد  اجرای بخش اامه ش ماره 2

 ی.هینر  افزار الهترون ستمیبراساس س جاری و ساوات آتی را

 ( قانون معادن.29. عد  توجه به ماده  3

 است.. عد  توجه به شرای  اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور که به دلیل تحریم ها و شیو  ویروس کرونا ایداد شده  4

 . اب گ بخشاامه در ماه های پایانی سال و محاسته آن از اول سال جاری.5

میزان  آیین نامه اجرایی قانون معادن در خص وو عوامل موثر کاهاده و فزایاده  |(  60( ماده  1. عد  توجه به تتص ره  6

 معادن مختیف. ذخیره  روش استخراج  عیار و کیفیت ماده معدنی  سود ترجیحی

 عد  توجه به نمایاده بخش خصوصی در شورای عالی معادن..  7

 
تش خی  وزارت موفف اس ت درص د حقوق دولتی را هر س ه س ال یک بار بازنگری کاد و یا در ص ورت تشییر ش رای  و ض رورت بازنگری در درص د تعیین ش ده به    آیین نامه قانون معادن: ۶1ادهم -1

 .رسدبردار ارا ه و به تأیید وزارت میوزارت  این تشییر براساس طرحی خواهد بود که توس  بهره 

وزارت موفف اس  ت به ماظور افزایش و یا کاهش درص  د حقوق ماکور نس  تت به تعیین متاای ماکور با اعمال ض  رایب مربوت به عوامل م ثری از : عادنآیین نامه قانون م ۶0اده م 1تبصرره   -2

درص دهای بازیابی ص اعتی متااس ب با مقیاس معدنهاری و نو   جمیه میزان ذخیره  روش اس تخراج  عیار و کیفیت ماده معدنی  س ود ترجیحی  معادن واقع در مااطد دورافتاده و کمتر توس عه یافته  

تر  ای اقدا  کاد که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پاج درص د کمتر نش ود و افزایش آن برای س ایر معادن حداکار از س ه برابر درص د متاا بیش  مواد معدنی براس اس دس تورالعمل مربوت به گونه

 .نشود

تص ویب این   ش ود از تاریخماکور میمادر به تحمیل هزیاه غیرمرتت  و س ربار برای تولید مواد  اظور ایداد ثتات در محاس تات اقتص ادی تولید مواد معدنی  مقرراتی کهبم  قانون معادن:  29ماده  -3

 این بخشاامه ثتات اقتصادی تولید مواد معدنی را بصهل جدی بهم خواهد زد. ".گرددیهن تیقی میلمقانون کان
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معادن کوچک و متوس   و اتخاذ تص میم برابر برای تمامی معادن و تس ری مزیت های   . عد  تفهیک معادن بزرگ از8

 معادن بزرگ به معادن کوچک و متوس  که باعث از دور خارج شدن معادن کوچک و متوس  می گردد.

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 99/ 12/ 02مورخ 

خانه معدن اس تان و    ص مت  س ازمان نظا  مهادس ی معدنس ازمان    نمایادگان  جیس ه کارگروه کارش ااس ی با حض ور

کمیس یون بهتود محی  کس ب و کار اتاق تش هیل ش د. در این نش س ت ض من طرح مش ه ت حوزه معدن از س وی فعالین  

و در نهایت به دلیل فرص  ت اندک   ش  داین حوزه  عواقب ناخوش  ایاد اجرای این بخش  اامه برای ص  اعت معدن مطرح 

مقرر ش  د: نامه ای از س  وی دبیرخانه ش  ورای گفتگوی اس  تان به وزیر ص  مت متای بر لشو این   اجرای این بخش  اامه

 به صورت کامیتر طرح موضو  شود.بخشاامه ارسال گردد تا در جیسه آتی شورا 

 پیشنهادات 

با عاایت به شرای  اقتص ادی ح اکم ب ر کش ور در س ال ج اری و جه ت حمای ت و ادام ه فعالی ت مع ادن کوچ ک و 

در اس  ر   وزارت ص  مت 30/10/99م  ورخ  26118/60متوس    کش  ور پیش  اهاد م  ی گ  ردد  بخش  اامه ش  ماره 

 وقت لشو و جهت بازنگری مددد به شورای عالی معادن ارا ه گردد.
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