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خالصه مدیریتی

کــه در  کلیــدی در بخــش معــدن، بررســی جنبه هــای درآمــدی و مصادیــق هزینه کــرد آن اســت  یکــی از موضوعــات 

گزارشــی حاضــر بــا عنــوان »بررســی  قالــب قوانیــن و مقــررات مختلــف مشــخص شــده اســت. نظــر بــه اهمیــت موضــوع، 

کاوی ابعــاد مختلــف آن پرداختــه اســت.  مــواد قانونــی درآمــدزا و مصادیــق هزینه کــرد مرتبــط بــا بخــش معــدن« بــه  وا

ــد.  ــل می باش ح ذی ــزارش به شــر گ ــای ایــن  ــم یافته ه اه

1- نقــش دولــت در تمــام عرصه هــای اقتصــادی از دو جنبــه قابــل بحــث اســت؛ نخســت به عنــوان تنظیم گــر و 

سیاســت گذار و دیگــری به عنــوان یکــی از بازیگــران فعــال اقتصــاد نظیــر بنــگاه دار و ســرمایه گذار. در حــوزه فعالیت هــای 

کتشــاف، بهــره بــرداری و مدیریــت دارایی هــا  کلــی می توانــد در ســه حــوزه ا معدنــی نیــز ایــن امــر در یــک دســته بندی 

گیــرد.  مــورد بررســی قــرار 

2- یکــی از موضوعــات سیاســت گذاری در دســته بندی مــورد اشــاره منابــع درآمــدی ناشــی از فعالیت هــای معدنــی 

کــه ایــن منابــع شــامل مــوارد زیــر اســت: اســت. بررســی قوانیــن و مقــررات نشــان می دهــد 

کتشــاف   )تبصــره 2 	  عوایــد حاصــل از تعرفــه تعییــن و تحویــل محدوده هــای بالمعــارض جهــت صــدور پروانــه ا

مــاده 6 قانــون معــادن؛ مــاده 20 و بنــد 6 مــاده 6 آیین نامــه اجرایــی قانــون اصــالح قانــون معــادن و مــاده 1 و 

خ 1400/03/25(؛ بنــد 4 مصوبــه شــورای عالــی معــادن مــور

کتشــاف در معــادن خصوصــی )تبصــره 3 مــاده 6 قانــون اصــالح قانــون معــادن الحاقــی 	  عوایــد حاصــل از ا

خ 1400/03/25 و مــاده 26 آیین نامــه  1390/08/22، بنــد 3 و بنــد 5 مصوبــه شــورای عالــی معــادن مــور

اجرایــی قانــون معــادن(؛

حقــوق دولتــی )مــاده 14 قانــون اصــالح قانــون معــادن؛ مــواد 60 و 61 و 62 و 67 آیین نامــه اجرایــی قانــون 	 

اصــالح قانــون معــادن و بنــد پ مــاده 63 تبصــره 7 الحاقــی بــه مــاده 14 قانــون اصــالح قانــون معــادن(؛

بهره مالکانه )ماده 9 قانون اصالح قانون معادن؛ مواد 9 و 30 آیین نامه اجرایی قانون اصالح قانون معادن(؛	 

عوایــد ناشــی از دریافــت جریمــه و خســارت )مــاده 14 قانــون اصــالح قانــون معــادن؛ مــاده 55 آیین نامــه 	 

اجرایــی قانــون اصــالح قانــون معــادن و تبصــره مــاد 118 آیین نامــه اجرایــی قانــون اصــالح قانــون معــادن-

1395/08/29(؛   الحاقــی 

عواید حاصل از بهره برداری از معادن بالمعارض )ماده 10 قانون اصالح قانون معادن و تبصره 2 ذیل آن(؛	 

گــذاری معــادن )مــاده 35 اصالحــی قانــون اصــالح قانــون معــادن وفــق الزامــات مــاده 35 	  عوایــد حاصــل از وا

قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای تــوان مالــی و مــاده 66 آیین نامــه اجرایــی قانــون معــادن(

عواید حاصل از فروش باطله ها )تبصره 2 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون معادن 1392(. 	 
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3- به منظــور حصــول اهــداف سیاســت گذار در حــوزه فعالیت هــای معدنــی )ســطح ملــی و اســتانی(، منابــع   

حاصــل از ایــن درآمدهــا براســاس مفــاد قانونــی و مقرراتــی بــه موضوعــات توســعه زنجیــره ارزش، مســائل زیســت 

کیــد قــرار  کــه در ادامــه مــورد تا محیطــی، پشــتیبانی از خدمــات مــورد نیــاز در ایــن بخــش و ... اختصــاص می یابــد 

ــت: ــه اس گرفت

از درآمدهــای 	  کشــور )حداقــل 65 درصــد  کتشــاف معدنــی در سراســر  ا توســعه  زیرســاخت های  تقویــت 

حاصــل از حقــوق دولتــی و در اختیــار وزارت صنعــت معــدن و تجــارت( - وفــق تبصــره 4 الحاقــی بــه مــاده 14 

ــون معــادن؛ قان

ایجــاد و توســعه زیرســاخت شهرســتان از محــل اعتبــارات اســتانی )15 درصــد از از درآمدهــای حاصــل از حقــوق 	 

دولتی–وفــق تبصــره 6 الحاقــی بــه مــاده 14 قانــون معــادن(؛

کمک به سازمان نظام مهندسی )3 درصد از درآمدهای حاصل از حقوق دولتی و در اختیار وزارت متبوع(؛	 

کثــر 5 درصــد از درآمدهــای 	  حمایــت از فعالیت هــاي صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاري فعالیت هــاي معدنــی )حدا

حاصــل از حقــوق دولتــی – وفــق تبصــره الحاقــی بــه مــاده 31 قانــون معــادن 1390(؛

کشــاورزي جهــت احیــاء و بازســازی محــل عملیــات معدنــی )12 درصــد 	  ســهم منابــع طبیعــی در وزارت جهــاد 

از درآمدهــای حاصــل از حقــوق دولتی–وفــق مــاده 25 قانــون معــادن 1390(؛

گرفتــه شــده تحــت عنــوان منابــع موضــوع مــاده 43 قانــون برنامــه ششــم توســعه 	  تخصیص هــای در نظــر 

ارزش  بــا  تشــویق صــادرات محصــوالت  زیرســاخت ها،  تکمیــل  زیســت محیطــی،  )جبــران خســارت های 

افــزوده بــاال ...(؛

ترویج ضوابط و راهنمای عملیات معدنی و صنایع معدنی )ماده 107 آیین نامه اجرایی قانون معادن(؛	 

کتشافات معدنی )ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون معادن(؛	  حمایت و تقویت زیرساخت های توسعه ا

حفاظــت معــدن و امــوال غیرقابــل انتــزاع در ایــن بخــش )تبصــره 2 مــاده 58 آیین نامه اجرایــی قانــون 	 

معــادن(؛

تامیــن ماشــین آالت، تجهیــزات و ســایر مــوارد مــورد نیــاز بخــش معدنــی )مــاده 108 آیین نامــه اجرایــی 	 

قانــون معــادن(؛

گسترش فرهنگ معدن کاری )ماده 112 آیین نامه اجرایی قانون معادن(؛	  فرهنگ سازی و حمایت از 

ایجاد و توسعه زیرساخت های لجستیکی )تبصره 1 ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون معادن(؛	 

توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی )ماده 89 آیین نامه اجرایی قانون معادن(؛	 

تکمیل اطالعات پایه زمین شناسی )ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون معادن(؛	 
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کارگروه های آن )ماده 98 آیین نامه اجرایی قانون معادن(؛	  تأمین هزینه شورای عالی معادن و 

اجرای امور بازرسی )تبصره 2 ماده 100 آیین نامه اجرایی قانون معادن(.	 

کــه هم زمــان بــا موضــوع افزایــش عوایــد درآمــدی دولــت در بخــش معــدن، الزم اســت نهادهــای  بــه نظــر می رســد 

سیاســت گذار )ســازمان برنامــه و بودجــه، شــورای عالــی معــادن، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت جهــاد 

کشــاورزی و ... ( نســبت بــه بررســی عملکــرد و برنامه ریــزی نحــوه مصــارف ایــن موضوعــات، نظــارت دقیقتــری بــه 

ــد. ــل آورن عم
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1- مقدمه

گــزارش بــرای تحلیــل مــواد قانونــی درآمــدزا و مصادیــق هزینه کــرد مرتبــط بــا بخــش معــدن، قوانیــن و مقــررات  در ایــن 

زیــر بررســی شــده اند:  
قانون معادن )1377(	 
قانون اصالح قانون معادن )1390(	 

آئین نامه اجرایی قانون اصالح معادن )1392( و الحاقات بعدی آن	 

بــه 	  بــا موضــوع تعییــن تعرفــه ســاالنه و مبالــغ مربــوط  خ 1400.03.25 شــورای عالــی معــادن  مصوبــه مــور

تبصره هــای )2( و )3( مــاده )6( قانــون معــادن بــرای ســال 1400موضــوع تعییــن تعرفــه ســاالنه و مبالــغ مربــوط 

ــال 1400 ــرای س ــادن ب ــون مع ــاده )6( قان ــای )2( و )3( م ــره ه ــه تبص ب

کار )1390(	  کسب و  قانون بهبود مستمر فضای 

کشور )1392(	  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

قانون مالیاتهای مستقیم )1394(	 

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع )1346(	 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1395(	 

کشور )1394(	  آئین نامه اجرایی ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

قانون نظام مهندسی معدن )1379(	 
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کشور در آینه قوانین و مقررات  2- منابع درآمدی دولت در بخش معدن 

ح ذیل می باشد:  انواع منابع درآمدی در بخش معدن به لحاظ  قانونی و مقرراتی به شر

مبنای محاسبهمنابع درآمدی

1- عواید حاصل از تعرفه )تعیین 
و تحویل محدوده های بالمعارض 

کتشاف جهت( صدور پروانه ا

کرمان: تعرفه با  نواحی اولویت دار: سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب استان 
ضریب 50 درصد تعرفه مصوب

معادن تحت اختیار وزارتخانه: تعیین تعرفه براساس مزایده

سایر نواحی: تعیین تعرفه به صورت مصوب

2- حقوق دولتی

معادن در حال تجهیز و آماده سازی: معاف

واحدهای معدنی موضوع ماده 67 آیین نامه اجرایی معادن: مزایده

کانه آرایی و فرآوری: درصدی از متوسط  معادن )به جز موارد مشمول ماده 67( دارای واحد 
قیمت فروش

سایر معادن: درصدی از بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن

کثر نیم درصد از محصول یا بهای آن در خصوص معادن دولتی3- بهره مالکانه معادل حدا

گذاری معادن تعیین قیمت از طریق مزایده4- عواید حاصل از وا

در خصوص روش فروش صراحت قانونی وجود ندارد.5- عواید حاصل از فروش باطله ها

6- عواید حاصل از بهره برداری از 
در خصوص روش فروش صراحت قانونی وجود ندارد.معادن

7- عواید ناشی از دریافت جریمه و 
معادل مقادیر مصوب در آیین نامه اجراییخسارت

کشــور ضــروری اســت بــه الگــوی نقــش آفرینــی دولــت )در  بــه منظــور بررســی منابــع درآمــدی دولــت در بخــش معــدن 
مقــام حکمــران یــا بازیگــر( توجــه شــود. در جــدول زیــر ضمــن افــراز منابــع درآمــدی دولــت در مقــام هــر دو نقــش، مــوارد 
کتشــاف، 2- حــوزه بهــره بــرداری و 3- مدیریــت دارایــی هــای  برحســب حــوزه هــای مختلــف فعالیــت اعــم از: 1- حــوزه ا

بخــش معــدن تفکیــک شــده اســت. 
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1
تعرفه صدور 

پروانه اکتشاف 
برای بخش 
خصوصی

2
عواید 

حاصل از 
اکتشاف در معادن 

خصوصی

7
عواید 

حاصل از 
واگذاری معادن

8
عواید 

حاصل از فروش 
باطله ها

6
درآمد 

حاصل از بهره 
 برداری

 از معادن

3
عواید 

حاصل از 
دریافت حقوق 

دولتی

5
عواید ناشی 

از دریافت جرایم 
و خسارت

بدون مصداق

4
 درآمد 

حاصل از حق 
اکتشاف 

)بهره مالکانه(

مدیریت دارایی های بخش معدن کتشاف امور بهره برداری امور ا

حوزه   

نقش دولت      

 تنظیم گر
 و

 سیاست گذار

 بازیگر
(بنگاه دار و سرمایه گذار)

 در ادامــه بــه تبییــن مســتندات قانونــی ناظــر بــر هــر یــک از منابــع درآمــدی و حــوزه هــای تأثیرگــذاری دولــت پرداختــه 
می شــود.

کتشاف 2-1- عواید حاصل از اخذ تعرفه )تعیین و تحویل محدوده های بالمعارض جهت( صدور پروانه ا
کــه از جملــه منابــع درآمــدی مرســوم بــرای واحدهــای رگوالتــوری اســت، هزینــه دسترســی اولیــه  ایــن قلــم درآمــد 
کنــد و برحســب ارزش ریالــی مقطــوع و بــه صــورت ســاالنه تعییــن  گــذاران بــه بخــش معــدن را مشــخص مــی  ســرمایه 
گروه هــای معدنــی 1، 2 و 3 تعییــن و مصــوب  گــردد. در ســال 1400، ایــن رقــم برابــر بــا 12.5 میلیــون تومــان بــرای  مــی 

کمتــر اســت.  گــروه هــای 4، 5 و 6 رقــم مذکــور بــه میــزان 50-40 درصــد  گردیــده اســت.  در خصــوص 

توضیحات مستند قانونی

کتشاف موظف اند در زمان تعیین و تحویل محدوده بالمعارض، تعرفه مقرر را پرداخت  متقاضیان پروانـه ا
نمایند.این تعرفه به پیشنهاد وزارت صمت و با تصویب شورای عالی معادن معین می شود

تبصره 2 ماده 6 قانون 
معادن

رقم این تعرفه در سه ماهه پایانی هر سال باید از طریق وزارت و با تایید شورا برای سال بعد معین شود. ماده 20 آیین نامه 
اجرایی قانون معادن

کتشافی بالمعارض، به منظور ارائه  اعمال مهلت زمانی یکماهه برای متقاضی از تاریخ اعالم محدوده ا
کتشاف مربوط و پرداخت تعرفه موضوع تبصره )2( ماده )6( ح ا طر

بند 6 ماده 6 آیین نامه 
اجرایی قانون معادن
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توضیحات مستند قانونی

تعرفه مربوط به تعیین و تحویل محدوده های بالمعارض برای سال 1400 )موضوع تبصره )2( ماده )6( 
گردید. قانون معادن( مبلغ 125 )یکصد و بیست و پنج( میلیون ریال تعیین و مصوب 

ماده 1 مصوبه شورای 
خ  عالی معادن مور

1400.03.25

خ روز جهت  گروه مواد معدنی 4 و 5، مبالغ مربوطه )20( درصد باالتر از نر کتشاف  برای تمدید پروانه های ا
گردید. کتشاف )2/1 برابر مبالغ مصوب( تعیین  صدور پروانه ا

بند 4 مصوبه شورای 
خ  عالی معادن مور

1400.03.25

کتشاف در معادن خصوصی 2-2- عواید حاصل از حق ا

کتشــاف محاســبه مــی شــود. رقــم ضریــب برحســب  کیلومتــر محــدوده ا ایــن قلــم درآمــدی برحســب ضریبــی از تعــداد 

گــروه هــای معدنــی و مالحظــات آمایشــی متغیــر مــی باشــد.  

توضیحات  مستند قانونی 

کتشــاف بــه اســتثناء مالــک یــا مالــکان شــخصی در ملــک خــود یــا موقوفــات موظــف انــد  دارنــدگان پروانــه ا
ــت  ــه دول کتشــافی، مبلغــی را ب ــع از محــدوده ا کیلومترمرب ــه ازاء هــر  کتشــاف، ســاالنه ب ــه ا از زمــان صــدور پروان

ــد.  ــت نماین پرداخ

تبصره 3 ماده 6 
قانون معادن )الحاقی 

 )22/8/1390

گردید: ح زیر مصوب  نحوه اخذ مبالغ مربوط به تبصره 3 ماده 6 قانون معادن به شر
ــده  ــاف از دارن کتش ــه ا ــد پروان ــا تمدی ــدور ی ــان ص ــدی و در زم ــورت نق ــال بص ــون ری ــیصد میلی ــغ س ــا مبل ــف( ت ال

کتشــاف اخــذ شــود. ــه ا پروان
ب( مــازاد بــر ســیصد میلیــون ریــال طبــق تفویــض اختیــار بــه رؤســای ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــه در  ک ــی(  خ 7/3/93 معاونــت امــور معــادن و صنایع معدن اســتان ها )موضــوع نامــه شــماره 60/60716 مــور

ــود.  ــد ب ــه خواه ــان دوره مربوط ــاط پای ــرای اقس ــفته ب ــه س ــه ارائ ــف ب ــه مکل ــده پروان ــورت دارن اینص

بند 5 مصوبه شورای 
خ  عالی معادن مور

1400.03.25

کتشــاف در  کــه بــرای تکمیــل عملیــات ا کتشــافی بالمعــارض و یــا محــدوده هایــی  وزارت بــرای محــدوده هــای ا
کتشــاف و بــا رعایــت مفــاد ایــن آییــن نامــه و برگــزاری مزایــده در خصــوص  اختیــار دارد، از طریــق صــدور پروانــه ا

کنــد.  قیمــت پیشــنهادی موضــوع تبصــره 3 مــاده 6 نســبت بــه تعییــن عامــل منتخــب اقــدام مــی 

ماده 26 آیین نامه 
اجرایی قانون معادن 

گــذاری در اســتانهای سیســتان و بلوچســتان، خراســان جنوبــی و  ــا عنایــت بــه ضــرورت تشــویق بــه ســرمایه  ب
گانــه مــواد معدنــی  گــروه هــای 6  کلیــه تعرفــه هــای تبصــره )3( مــاده )6( قانــون معــادن  کرمــان،  جنــوب اســتان 

گــردد. بــا ضریــب 50 درصــد تعرفــه مصــوب ســال محاســبه 

بند 3 مصوبه شورای 
خ  عالی معادن مور

1400.03.25
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کتشــافی بــرای  در خصــوص تبصــره )3( مــاده )6( قانــون معــادن، مبالــغ مربــوط بــه ازاء هرکیلومترمربــع از محــدوده ا

ســال 1400 توســط شــورای عالــی معــادن )25/03/1400 ( تعییــن و بــه صــورت جــداول زیــر بــه تصویــب رســید:

مبنای محاسبه عواید حاصل از حق 
کتشاف برحسب مالحظات آمایشی ا

کرمان: تعرفه  نواحی اولویت دار: سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب استان 
با ضریب 50 درصد تعرفه مصوب

معادن تحت اختیار وزارتخانه: تعیین تعرفه براساس مزایده

سایر نواحی: تعیین تعرفه به صورت مصوب 

گروه های مختلف مواد معدنی  کتشاف بر حسب  مبنای محاسبه عواید حاصل از حق ا

12345گروه مواد معدنی

کتشاف )ریال( 62/5 میلیون75 میلیون125 میلیون125 میلیون125 میلیونمبالغ مربوط جهت صدور پروانه ا

سال اول/ به هنگام گروه 6
کتشاف سال چهارم و به بعد / سال سوم / )تمدید(سال دوم / )تمدید(صدور برنامه ا

)تمدید در صورت لزوم(

12/5 )دوازده و نیم( فلزی
میلیون ریال

1/5 برابر مبلغ تبصره 3 
سال جاری 

2 برابر مبلغ تبصره 3 
سال جاری 

3 برابر مبلغ تبصره 3 سال 
جاری 

12/5 )دوازده و نیم( ذغال سنگ
میلیون ریال

3 برابر مبلغ تبصره سال 
جاری 

1/5 برابر مبلغ تبصره 3 
سال جاری 

2 برابر مبلغ تبصره 3 سال 
جاری 
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2-3. عواید حاصل از دریافت حقوق دولتی

کتشــاف شــده تعییــن مــی شــود، عوایــد حاصــل  کــه برحســب مســاحت محــدوده ا کتشــاف  برخــالف تعرفــه مرتبــط بــا ا

ــد  ــود. درص ــی ش ــبه م ــدن محاس ــر مع ــتخرجه در س ــی مس ــاده معدن ــای م ــدی از به ــب درص ــی برحس ــوق دولت از حق

گریــد آن، مالحظــات آمایشــی متفــاوت اســت.  مذکــور برحســب انــدازه معــادن، نــوع مــاده معدنــی و 

توضیحات  مستند قانونی 

خ روز در ســر  دارنــده پروانــه بهره بــرداری بایــد درصــدی از بهــای مــاده معدنــی موضــوع پروانــه را بــه نــر
ــا فــرآوری شــده در چهارچــوب بودجــه مصــوب  کانه آرایی شــده ی ــا  ــه  صــورت اســتخراج شــده ی معــدن ب
ــه وزارت صنعــت، معــدن و  ــه  عنــوان حقــوق دولتــی ب ــه تشــخیص وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب ب
ــری  ــل موث ــه عوام ــه ب ــا توج ــده ب ــد یادش ــزان درص ــان و می ــن زم ــط تعیی ــد. ضواب ــت نمای ــارت پرداخ تج
کانه آرایــی، وضعیــت  همچــون محــل و موقعیــت معــدن، شــرایط و موقعیــت منطقــه، میــزان و نــوع 
ایــن  آیین نامــه  اجرائــی  در  بهره بــردار  ترجیحــی  و ســود  تعهــدات  اســتخراج،  ذخیــره معدنــی، روش 
کشــور  کل  قانــون مشــخص می شــود. درآمدهــای حاصــل از اجــرای ایــن مــاده بــه  حســاب خزانــه داری 

منظــور می گــردد.

ماده 14 قانون معادن 
)اصالحی 1394.02.01(

کانه آرایــی  شــده یــا فــرآوری  شــده فقــط بــرای دارنــدگان  درصــد یادشــده بــرای میــزان مــاده معدنــی 
کانه آرایــی یــا فــرآوری مــاده معدنــی می نماینــد،  کــه اقــدام بــه عملیــات  پروانــه بهره بــرداری معــادن 
تعییــن می شــود. در غیــر ایــن صــورت بهــای مــاده معدنــی مســتخرجه در ســر معــدن بــرای تعییــن 

ک اســت.  درصــد مذکــور مــال

تبصره 2 ماده 14 قانون 
معادن )اصالحی 

)1390.08.22

بــا وجــود چارچــوب ارائــه شــده در تعییــن ضرایــب حقــوق دولتــی،  تأثیــر عواملــی ماننــد تحــوالت بازارهــای داخلــی و 

جهانــی، مقیــاس معدنــکاری، نــوع و عیــار مــاده معدنــی، روش اســتخراج معــدن، نســبت باطلــه بــرداری و شــدت 

ــه زیرســاختهای عمومــی در محاســبه حقــوق دولتــی معــادن مغفــول اســت.   دسترســی ب

توضیحات  مستند قانونی 

کاهــش درصــد حقــوق مذکــور نســبت بــه  وزارت موظــف اســت بــه منظــور افزایــش و یــا 
کنــد  گونــه ای اقــدام  ــر بــه  ــا اعمــال ضرایــب مربــوط بــه عوامــل موث تعییــن مبنــای مذکــور ب
کمتــر نشــود و بــرای ســایر معــادن از ســه  کاهــش آن در مــورد معــادن بــزرگ از 5 درصــد  کــه 

ــود.  ــتر نش ــا بیش ــد مبن ــر درص براب

تبصره 1 ماده 60 آیین نامه اجرایی قانون 
معادن 
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توضیحات  مستند قانونی 

ــدن  ــدوده مع ــرآوری در مح ــا ف ــی و ی ــه آرای کان ــی از  ــول ناش ــا محص ــی و ی ــاده معدن ــای م به
گیــرد، معــادل متوســط قیمــت فــروش آن بــه  کــه مبنــای محاســبه حقــوق دولتــی قــرار مــی 

تشــخیص وزارت اســت. 

تبصره 5 ماده 60 آیین نامه اجرایی 
قانون معادن 

کند.  وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یکبار بازنگری  ماده 61 آیین نامه اجرایی قانون معادن 

گزارشــهای  بهــره بــردار موظــف اســت حقــوق دولتــی را بــه صــورت علــی الحســاب بــر مبنــای 
کنــد. وزارت در پایــان هــر ســال  عملکــرد ماهانــه خــود پــس از محاســبه و ابــالغ وزارت واریــز 
گــزارش عملکــرد ســاالنه از بهــره بــردار، حقــوق دولتــی را بــه صــورت قطعــی  پــس از دریافــت 

کنــد.  تعییــن و بــه وی ابــالغ مــی 

ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون معادن 

ارائــه   1400 معــادن در ســال  معــادن در خصــوص درصــد حقــوق دولتــی  عالــی  ایــن قســمت مصوبــه شــورای  در 

ــه عنــوان ارقــام مصــوب، نوعــی قطعیــت در محاســبه حقــوق دولتــی به وجــود  خ هــا ب ــالغ ایــن نر گرچــه اب می شــود.  ا

ــازار آزاد،  ــه واســطه آن کــه مبنــای تعییــن قیمــت مــواد معدنــی نامشــخص اســت )قیمــت بــورس، قیمــت ب مــی آورد ب

قیمت هــای اعالمــی توســط دولــت یــا قیمــت صادراتــی ( ، لــذا تعییــن رقــم دقیــق حقــوق دولتــی همچنــان بــا چالــش 

مواجــه می باشــد. الزم بــه ذکــر اســت بررســی مفصــل ایــن موضــوع در مطالعــه دیگــری توســط موسســه مطالعــات و 
پژوهش هــای بازرگانــی بــه انجــام رســیده اســت. 1

1. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی )1401(  بررسی حقوق دولتی معادن.
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ح در مــاده 67  خ هــای مصــوب توســط وزارت اســت؛ مگــر در برخــی مــوارد مصــر ــر مبنــای محاســبه حقــوق دولتــی ن

کــه میــزان آن در قالــب مزایــده تعییــن مــی شــود.  آییــن نامــه اجرایــی قانــون معــادن 

توضیحات  مستند قانونی 

درصد بهای مبنای تعیین حقوق دولتی در موارد زیر در قالب مزایده تعیین می شود: 
کــه مــدت زمــان موضــوع مــاده )7( قانــون در آن  کشــف بالمعــارض  گواهــی  الــف ـ محــدوده  هــای 
کشــف شــده بالمعــارض؛  رعایــت نشــده باشــد؛ ب( معــادن بالمعارضــپ ـ ذخایــر معدنــی محــدود 
ت( دپوهــای مــواد معدنــی بالمعــارض؛ ث( معــادن متروکــه دارای ذخیــره معدنــی مســتند و ج( 

ســایر مــوارد بــه تشــخیص وزارت صمــت.

ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون 
معادن

ج در پروانــه اخــذ می گــردد و در مــواردی  حقــوق دولتــی براســاس آخریــن اصالحــات بــه میــزان منــدر
ج از یــد و اراده بهره بــردار باشــد،  ج در پروانــه بهره بــرداری، خــار کــه عــدم اســتخراج بــه میــزان منــدر

گــردد. بــا تاییــد شــورای عالــی معــادن می توانــد برابــر میــزان اســتخراج واقعــی محاســبه 

بند پ ماده 63 قانون معادن 
)1390( و تبصره 7 الحاقی به ماده 

14 قانون معادن )1394(

بهــره بــردار در دوره تجهیــز و آمــاده  ســازی معــدن، از پرداخــت حقــوق دولتــی معــاف اســت. مــدت 
ح بهــره بــرداری مصــوب و بــه تشــخیص وزارت تعییــن مــی شــود.  تجهیــز و آمــاده  ســازی بــر اســاس طــر

تبصره 1 ماده 61 آیین نامه اجرایی 
قانون معادن

کاربــردی بــه منظــور ارتقــای بهــره وری، فنــاوری،  کــه جهــت پژوهش هــای  بهره بــرداران معادنــی 
بهینه ســازی مصــرف انــرژی یــا تولیــد علــم در حــوزه معــدن و فــرآوری مــواد معدنــی بــا تاییــد 
کــز آمــورش عالــی  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اقــدام بــه انعقــاد قــرارداد بــا دانشــگاه ها و مرا
و پژوهشــی )دارای دانشــجو در مقاطــع تحصیلــی تکمیلــی( می کننــد از پرداخــت حقــوق دولتــی 

ــند. ــاف می باش ــال مع ــال در هــر س ــارد ری ــاه میلی ــر پنج کث ــد )10%( و حدا ــا ده درص ــادن ت مع

تبصره 10 الحاقی به ماده 14 قانون 
معادن )1394(
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کتشاف )بهره مالکانه( 2-4. عواید حاصل از حق ا

کــه  کاشــف از طریــق بهــره بــردار، در معادنــی  بــا عنایــت بــه الــزام پرداخــت درصــدی از بها/محصــول اســتخراج شــده بــه 

گرفتــه باشــد و بهــره بــردار یــک شــرکت خصوصــی باشــد، از ظرفیــت ایــن مــاده تحــت  کتشــاف از طریــق دولــت صــورت  ا

عنــوان »بهــره مالکانــه« بــه عنــوان یــک منبــع درآمــد بــرای دولــت اســتفاده مــی شــود. 

توضیحات  مستند قانونی 

کاشــف دولــت باشــد، بهــره بــردار منتخــب موظــف بــه پرداخــت هزینــه  هــای  کــه  در مــواردی 
کارشناســی، موضــوع تبصــره مــاده  خ روز بــر اســاس نظــر  کشــف بــه نــر گواهــی  ج در  کتشــافی منــدر ا

ــه دولــت اســت )تفســیری(.  ــرداری ب ــه بهــره ب 8 قانــون معــادن، قبــل از صــدور پروان

ماده 36 آیین نامه اجرایی قانون 
معادن

گواهــی  کاشــف و یــا دارنــدگان  بهــره بــرداران از ذخایــر معدنــی طبقــه دو بــه اســتثناء بهــره بــرداران 
کثــر نیــم درصــد )0.5%( از محصــول اســتخراج شــده در ســر معــدن یــا بهــای آن  کشــف مکلفنــد حدا
ج در  کثــر بــه میــزان ذخیــره منــدر کاشــف از تاریــخ شــروع بــه اســتخراج حدا خ روز بــه اختیــار  را بــه نــر

کتشــاف بــه وی بپردازنــد. کثــر بیســت و پنــج ســال بــه عنــوان حــق ا کشــف تــا حدا گواهــی 

ماده 9 قانون معادن

ــر اســاس  ــرداری ب ــه بهــره ب ــون، در زمــان صــدور پروان تعییــن میــزان درصــد تبصــره )2( مــاده )9( قان
کــه توســط وزارت ابــالغ مــی شــود. دســتورالعملی خواهــد بــود 

ماده 30 آیین نامه اجرایی قانون 
معادن

2-5. عواید حاصل از دریافت جرایم و خسارت 

وضــع جرایــم و اخــذ خســارت از بهــره بــرداران یکــی دیگــر از منابــع درآمــدی رگوالتورهــای بخــش معــدن در تجربیــات 

جهانــی بــه شــمار مــی رود. در ایــران نیــز راجــع بــه ایــن امــر صراحــت وجــود دارد.  

توضیحات  مستند قانونی 

ــه  ــه ب ک ــرداری و اجــازه برداشــت  کتشــاف و بهــره ب ــدگان مجوزهــای ا ــه دارن وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب
ــا تعهــد خــود را ایفــاء نماینــد. در  کنــد ت ــا تعییــن مهلتــی مناســب اخطــار مــی  تعهــدات خــود عمــل ننماینــد ب
کافــی نباشــد، بــا  کــه اشــخاص مزبــور در انقضــاء مهلــت مقــرر اقدامــی ننماینــد و یــا اقــدام انجــام شــده  صورتــی 
ــام تعهــدات مربــوط مــی شــوند و  تأییــد شــورای عالــی معــادن ملــزم بــه پرداخــت خســارات ناشــی از عــدم انجـ
ــوط فاقــد صالحیــت شــناخته مــی شــوند. انجــام ایــن عمــل در اعتبــار  ــرای ادامــه عملیــات مرب ــا در نهایــت ب ی

پروانــه بهــره بــرداری و یــا حقــوق اشــخاص ثالــث تأثیــری نــدارد.

ماده 20 قانون معادن 
)ماده 14 قانون 

اصالح قانون معادن، 
)1390

مصادیق اعمال جریمه و خسارت:
1- عــدم رعایــت مفــاد قانــون، ایــن آییــن نامــه و دســتورالعمل  هــای صــادره از ســوی وزارت2 ـ تضییــع و تخریــب 
ذخایــر معدنــی بــه تشــخیص وزارت3 ـ عــدم رعایــت آییــن نامــه ایمنــی معــادن4 ـ عــدم بهــره بــرداری و اســتخراج 
ح مصــوب بــا رعایــت مفــاد ایــن آییــن نامــه5 ـ عــدم پرداخــت حقــوق  ســاالنه بــه مقــدار تعییــن شــده در طــر

دولتــی در مهلــت مقــرر6 ـ عــدم انجــام ســایر تعهــدات ذکــر شــده در متــن مجــوز صــادره

ماده 55 آئین نامه 
اجرایی قانون معادن 

)1392
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بــه ســبب شــرایط پرنوســان اقتصــادی در دهــه 1390، عمــال ایــن بخــش از منابــع درآمــدی دولــت )جرایــم و خســارات(، 

کــرد جرایــم مســکوت اســت.   پــر اهمیــت نمــی باشــد. ضمــن اینکــه قانــون نیــز در خصــوص نحــوه هزینــه 

توضیحات  مستند قانونی 

بــه  کــه  مــواردی  تأخیــر در پرداخــت حقــوق دولتــی در مهلــت مقــرر، در  از  ناشــی  زیــان  و  خســارت و ضــرر 
کارگروهــی متشــکل از نماینــدگان وزارت صنعــت،  معــدن و تجــارت، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی  تشــخیص 
ــه  ــل  توج ــت قاب ــا اف ــگاه ب ــا بن ــد ی ــم باش ک ــوط حا ــگاه مرب ــر بن ــود ب ــرایط رک ــور ش کش ــه  ــه و بودج ــازمان برنام و س
ــان ســال  ــا پای ــازار مواجــه شــده باشــد، ت ــر ب ــم ب ک ــه دلیــل وضعیــت حا ــروش ب ــزان ف کاهــش می ــزان تولیــد و  می
گذشــته در مــورد اصــل حقــوق دولتــی در ظــرف  گــردد؛ مشــروط بــر اینکــه بدهــی  1395 محاســبه و مطالبــه نمــی 

گــردد. شــش مــاه تســویه 

تبصره ماده 118 آیین 
نامه اجرایی قانون 

معادن )الحاقی 
)1395.08.29

بــه  کــه  مــواردی  تأخیــر در پرداخــت حقــوق دولتــی در مهلــت مقــرر، در  از  ناشــی  زیــان  و  خســارت و ضــرر 
کارگروهــی متشــکل از نماینــدگان وزارت صنعــت،  معــدن و تجــارت، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی  تشــخیص 
ــه  ــل  توج ــت قاب ــا اف ــگاه ب ــا بن ــد ی ــم باش ک ــوط حا ــگاه مرب ــر بن ــود ب ــرایط رک ــور ش کش ــه  ــه و بودج ــازمان برنام و س
ــان ســال  ــا پای ــازار مواجــه شــده باشــد، ت ــر ب ــم ب ک ــه دلیــل وضعیــت حا ــروش ب ــزان ف کاهــش می ــزان تولیــد و  می
گذشــته در مــورد اصــل حقــوق دولتــی در ظــرف  گــردد؛ مشــروط بــر اینکــه بدهــی  1395 محاســبه و مطالبــه نمــی 

گــردد. شــش مــاه تســویه 

تبصره ماده 118 آیین 
نامه اجرایی قانون 

معادن )الحاقی 
)1395.08.29

2-6. عواید حاصل از بهره برداری از معادن بالمعارض

گــذاری معــدن بــه بهــره بــرداران وجــود نداشــته باشــد، وزارت  کــه بــا برگــزاری مزایــده، امــکان وا در مــوارد محــدودی 

مــی توانــد راســا بــه انجــام بهــره بــرداری بپــردازد. البتــه مشــخص نیســت ضمانــت اجــرای ایــن مــاده قانونــی چیســت و 

درآمــد حاصــل از آن چــه جایگاهــی در ســبد درآمــدی حاصــل از بخــش معــدن دارد. 

توضیحات  مستند قانونی 

کاشــفان از طریــق مزایــده  از بیــن اشــخاص حقیقــی و  بهره بــرداران از ذخایــر معدنــی بالمعــارض به اســتثناء 
حقوقــی مجــاز، انتخــاب می گردنــد.

تبصــره 2 )الحاقــی 22/8/1390( - وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت پــس از اجــرای ایــن مــاده و تشــریفات 
قانونــی، در صــورت نبــود متقاضــی، بــا تصویــب شــورای عالــی معــادن راســًا در مــورد بهره بــرداری از ذخایــر 

اقــدام می نمایــد. معدنــی بالمعــارض 

ماده 10 قانون 
معادن )اصالحی  

22/8/1390( و 
تبصره 2 ذیل آن
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گذاری معادن 2-7. عواید حاصل از وا
کــه در خصــوص آن مــاده 35 قانــون رفــع موانــع تولیــد  ایــن مــورد یکــی از اقــالم مهــم درآمــدی بخــش معــدن اســت 

رقابــت پذیــر و ارتقــای تــوان مالــی و 43 قانــون برنامــه ششــم توســعه نیــز مصــارف متعــددی را معیــن داشــته اســت. 

توضیحات  مستند قانونی 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مکلــف اســت اســتخراج و فــروش معــادن 
ــی  ــا تعاون ــه بخــش خصوصــی ی ــده عمومــی ب ــه خــود را از طریــق مزای متعلــق ب

گــذار نماینــد. وا

ماده 35 اصالحی قانون معادن وفق الزامات ماده 35 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای توان مالی 

مزایده بهره برداری از ذخایر معدنی بالمعارض توسط وزارت انجام می شود.  ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون معادن 

2-8. عواید حاصل از فروش باطله ها 
ــخص  ــادن، مش ــرداری در مع ــره ب ــه به ــان پروان ــام زم ــس از اتم ــت پ ــه دول ــی ب ــای معدن ــه ه ــق باطل ــه تعل ــت ب ــا عنای ب

نیســت عوایــد حاصــل از آن چگونــه در ســبد درآمدهــای دولــت وارد مــی شــود. 

توضیحات  مستند قانونی 

در تمامی مراحل عملیات معدنی، باطله  های حاصل پس از پایان انقضای مدت پروانه بهره 
برداری، متعلق به دولت است

تبصره 2 ماده 38 آیین نامه اجرایی 
قانون معادن )1392(
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3. مصارف قانونی پیش بینی شده  
مصارف قانونی پیش بنی شده مرتبط با بخش معدن مشتمل بر موارد ذیل می باشند: 

کرد حقوق دولتی 3-1- مجاری هزینه 
کشــاورزی )جهــت احیــا و بازســازی محــل  کل حقــوق دولتــی 12% بــه حســاب خزانــه ســهم منابــع طبیعــی در وزارت  از 

عملیــات معدنــی، )مــاده 25 قانــون معــادن )1390(( و 88% بــه حســاب خزانــه ســهم حقــوق دولتــی واریــز مــی شــود 

کــه بایــد صــرف امــور زیــر شــود: 

درآمــد حاصــل از اجــرای ایــن مــاده بایــد همــه  ســاله در بودجــه ســاالنه منظــور شــود تــا حداقــل شــصت و 	 

کشــور و در راســتای اجــرای بهینــه تکالیــف و  پنــج درصــد )65%( آن در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات مالــی 

کشــور توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت هزینــه  ماموریتهــای توســعه بخــش معــدن و صنایــع معدنــی 

ــون معــادن( ــه مــاده 14 قان ــردد. )تبصــره 4 الحاقــی ب گ

کــه 	  گــردد،  بــه طــوری  پانــزده درصــد )15%( از حقــوق دولتــی وصولــی بایــد بــه اعتبــارات همــان اســتان اضافــه 

کــه معــدن در  تمــام اعتبــار یــاد شــده جهــت ایجــاد زیرســاخت و رفــاه و توســعه شهرســتان بــا اولویــت بخشــی 

آن واقــع شــده، اختصــاص یابــد )تبصــره 6 الحاقــی بــه مــاده 14 قانــون معــادن(

کــه بــه 	  معــادل ســه درصــد )3%( از درآمدهــای حاصــل از حقــوق دولتی بهــره بــرداری از معــادن بــر اســاس ردیفــی 

گیــرد تــا صرف کمک به  همیــن منظــور در بودجــه ســنواتی پیش بینــی می گــردد، در اختیــار وزارت صمــت قــرار مــی 

گــردد. تخصیــص اعتبــارات مربــوط بــه ارکان  ســازمان نظــام مهندســی معــدن بــرای انجــام وظایــف قانونــی خــود 

ســازمان بــر اســاس آییــن نامــه اجرایــی این قانــون انجــام می گیــرد )مــاده 35  قانــون نظــام مهندســی معــدن(.

کل حقــوق دولتــی دریافتــی موضــوع مــاده )14( ایــن قانــون و تبصــره هــای ذیل آن 	  کثــر پنــج درصــد )5%( از  حدا

گــذاری فعالیتهــای معدنــی در اختیــار صنــدوق مذکــور  جهــت حمایــت از فعالیتهــای صنــدوق بیمــه ســرمایه 

گیــرد )تبصــره الحاقــی بــه مــاده 31 قانــون معــادن )1390(. قــرار 

ج در اســالید قبــل(  کــرد آن )بــه ترتیــب منــدر کــه دقیقــا اجــزای هزینــه  بــه جــز در رابطــه بــا حقــوق دولتــی 

مشــخص شــده اســت، در رابطــه بــا ســایر منابــع درآمــدی، تعییــن تکلیــف مصــارف در رابطــه بــا ســرجمع منابــع 

ــرد  ک ــون برنامــه ششــم توســعه( اســت. در ادامــه ترســیمی از مجــاری هزینــه  دریافتــی )موضــوع مــاده 43 قان

مربوطــه ارائــه شــده اســت. 



19 بررسی مواد قانونی درآمدزا و مصادیق هزینه کرد 
مرتبط با بخش معدن کشور

کمک به سـازمان نظـام 
%3مهندسی معدن؛ 

 توسعه زنجیـره ارزش فعالیتهـاي
%65  حداقلمعدنی؛ 

ه ایجاد زیرساخت و رفاه و توسع
ه شهرستان با اولویت بخشی کـ

%15معدن در آن واقع شده؛ 

حمایــت از فعالیتهــاي صــندوق 
اي بیمه سرمایه گـذاري فعالیتهـ

درصد  5 حداکثرمعدنی؛  
ــی در وزارت  ــابع طبیع ــهم من س

جهت احیا و بازسـازي (کشاورزي 
%)12محل عملیات معدنی؛ 

مصارف حقوق دولتی

3-2. منابع موضوع ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه 
کل واریــز و معــادل آن در 	  درآمدهــای ناشــی از اجــرای تبصــره هــای )2( و )3( مــاده )6( بــه حســاب خزانــه داری 

گــردد )تبصــره 4 مــاده  کتشــاف« منظــور مــی  بودجــه ســاالنه وزارت صمــت بــرای »توســعه معــادن بــا اولویــت ا

6 قانــون معــادن(. 

کــه بدیــن منظــور 	  عوایــد حاصــل از تبصــره هــای )2( و  )3( مــاده )6( قانــون معــادن بــه حســاب ویــژه ای 

گــردد تــا در قالــب قانــون بودجــه ســنوانی در امــور زیــر  کشــور تعییــن مــی شــود، واریــز  کل  نــزد خزانــه داری 

گــردد و هرگونــه هزینــه دیگــر مشــمول تصــرف  صــرف شــود. ایــن اعتبــار 100 درصــد تخصیــص یافتــه تلقــی مــی 

غیرقانونــی در امــوال عمومــی مــی باشــد )مــاده 43 قانــون برنامــه ششــم توســعه(: 

الف. تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی 

ب. اجــرای تبصــره )6( مــاده )14( قانــون معــادن بــا اولویــت مناطــق مجــاور درگیــر محــدوده معدنــی( در جهــت 

کــه معــدن در آن واقــع شــده، اســت. منبــع  ایجــاد زیرســاخت و رفــاه و توســعه شهرســتان بــا اولویــت بخشــی 

کــه مــی  دیگــر تامیــن مالــی ایــن بنــد عبــارت اســت از پانــزده درصــد )15%( از حقــوق دولتــی وصولــی هــر اســتان 

کامــل در ایــن خصــوص هزینــه شــود. بایــد بــه اعتبــارات همــان اســتان اضافــه شــده و بــه طــور 

مــواد  بهره بــرداری  یــا  کتشــاف  ا از  ناشــی  خســارت  جبــران  به منظــور  معــادن  قانــون   25 مــاده  اجــرای  ج. 

کل حقــوق دولتــی موضــوع  معدنــی، منبــع دیگــر تامیــن مالــی ایــن بنــد عبــارت اســت از دوازده درصــد )12%( از 

ــرای  ــزده درصــد )15%( ب ــون و تبصره هــای ذیــل آن. ضمنــا در خصــوص ایــن بنــد قیــد پان مــاده )14( ایــن قان

کتشــاف )موضــوع تبصــره »3« مــاده )6( ایــن قانــون( لحــاظ شــده اســت، امــا  تخصیــص درآمــد دولــت ناشــی از ا

در خصــوص درآمــد حاصــل از تبصــره )2( مــاده 6 قانــون قیــدی وجــود نــدارد.
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د. اجــرای مــاده 31 قانــون معــادن مبنــی بــر حمایــت از فعالیتهــای صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری فعالیتهــای 

معدنــی. شــایان ذکــر اســت عــالوه بــر منابــع حاصــل از مــاده 6،  همــه ســاله دولــت مکلــف اســت بــه پیشــنهاد 

کل حقــوق دولتــی دریافتــی موضــوع مــاده )14( را نیــز در اختیــار ایــن  کثــر 5 درصــد از  وزارت صمــت حدا

صنــدوق قــرار دهــد.    

کشــور مبنــی  ه. ایفــای تکالیــف موضــوع مــاده )35( قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی 

ــردی  کارب ــی و پژوهــش هــای  ــراورده هــای مــواد معدن کتشــاف، تحقیقــات ف ــر توســعه زیرســاخت معــادن، ا ب

کمــک بــه بخــش فنــاوری )تکنولــوژی( در  ح هــای نیمــه تمــام معدنــی و  بــرای مــواد معدنــی و تکمیلــی طــر

گــذاری معــادن  بخــش معــدن. شــایان ذکــر اســت بخــش دیگــر از منابــع ایــن بنــد از محــل عوایــد حاصــل از وا

کــه در ســرفصل مربوطــه بــدان اشــاره مــی شــود.  تامیــن مــی شــود 

و. تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی دارای ارزش افزوده باال

کشور کلیه ظرفیتهای معدنی  کتشاف عمومی  ز. تکمیل نقشه های پایه زمین شناسی،  پی جویی و ا

ح. جــذب مشــارکت بخــش خصوصــی در طرحهــای ســازمانهای توســعه ای . در آن صــورت ســهم آورده 

ســازمانهای توســعه ای و تفــاوت قیمــت ارزش دارایــی متعلــق بــه آنهــا در مشــارکت نســبت بــه ارزش دفتــری 

ــود. ــی ش ــر م خ  صف ــر ــا ن ــات ب ــمول مالی ــد ارزیابی، مش ــی از تجدی ــا، ناش آنه

کشــور و انجــام اقدامــات الزم بــرای  ط. حفــظ ســرمایه هــای ملــی و بهــره بــرداری مناســب از شــبکه راههــای 

رعایــت وزن مجــاز در حمــل بــار جــاده ای

منابــع موضــوع مــاده 43 قانــون برنامــه ششــم توســعه عبارتنــد از: عوایــد حاصــل از حقــوق دولتــی، حــق انتفــاع 

گــذاری معــادن و عوایــد حاصــل از تعرفــه صــدور پروانــه  پروانــه بهــره بــرداری )بهــره مالکانــه(، عوایــد حاصــل از وا

کتشــاف   کتشــاف و حــق ا ا

3-3- مصارف پیش بینی شده با اتکا به ردیفهای بودجه ای
مصــارف پیــش بینــی شــده بــا اتــکا بــه ردیــف هــای بودجــه ســاالنه در دو بخــش امــور توســعه ای و امــور جــاری قابــل 

طبقــه بنــدی هســتند. 

متن مستند قانونی / مقرراتی ماخذ محور 

وزارت موظــف اســت اصــول و قواعــد فنــی مشــتمل بــر مقــررات، ضوابــط، معیارهــا، راهنمــا 
و دســتورالعمل  هــای مــورد نیــاز انجــام عملیــات معدنــی و صنایــع معدنــی را تهیــه، ترویــج 
کنــد. وزارت موظــف اســت اعتبــار مــورد نیــاز را در بودجــه ســنواتی خــود پیش بینــی  و ابــالغ 

کند.

ماده 107 آیین 
نامه اجرایی 
قانون معادن

ترویج و ابالغ ضوابط 
و راهنمای مورد نیاز 

عملیات معدنی و 
صنایع معدنی 
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متن مستند قانونی / مقرراتی ماخذ محور 

در اجــرای مفــاد تبصــره )1( مــاده )5( قانــون*، وزارت موظــف اســت نســبت بــه  حمایــت و 
کشــور از طریــق  کتشــافات معدنــی در سراســر  تقویــت زیرســاخت  هــای الزم بــرای توســعه ا
مــواردی از جملــه توســعه منابــع انســانی متخصــص، تولیــد داده  هــای پایــه علــوم زمیــن، 
گســترش پوشــش  هــای بیمــه  ای و  تأمیــن ماشــین  آالت، لــوازم و تجهیــزات تخصصــی و 

کنــد. تســهیل در دسترســی بــه منابــع مالــی مناســب مــورد نیــاز اقــدام 
تبصــره ـ وزارت موظــف اســت همــه ســاله اعتبــار مــورد نیــاز بــرای اجــرای مفــاد ایــن مــاده را در 
زمــان تنظیــم الیحــه بودجــه ســاالنه بــه معاونــت برنامــه  ریــزی و نظــارت راهبــردی رییــس 

کنــد.  جمهــور ارائــه 
* تبصــره 1 مــاده  5 قانــون معــادن )الحاقــی 22/8/1390(. دولــت مکلــف اســت در الیحــه 
کتشــاف  بودجــه ســاالنه، نســبت بــه تامیــن اعتبــار الزم جهــت ایجــاد بســتر مناســب بــرای ا

کشــور اقــدام نمایــد. ذخایــر معدنــی در سراســر 

ماده 19 آیین 
نامه اجرایی 

قانون معادن 

حمایت و تقویت 
زیرساختهای 

الزم برای توسعه 
کتشافات معدنی در  ا

کشور  سراسر 

ــا تعییــن  ــزاع ت ــل انت ــوال غیرقاب ــدن و ام ــرای حفاظــت مع ــاالنه ب وزارت موظــف اســت در بودجــه س
کنــد. ــد، منابــع الزم را از محــل تبصــره )4( مــاده )14(* قانــون پیــش  بینــی  ــردار جدی بهــره ب

*تبصــره 4 )الحاقــی 22/8/1390( - دولــت مکلــف اســت درآمــد حاصــل از اجــرای ایــن 
مــاده را همــه  ســاله در بودجــه ســاالنه منظــور نمایــد تــا حداقــل شــصت و پنــج درصــد )%65( 
کشــور و در راســتای اجــرای بهینــه تکالیــف و  آن در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات مالــی 
کشــور توســط وزارت صنعــت، معــدن  ماموریتهــای توســعه بخــش معــدن و صنایــع معدنــی 

گــردد. و تجــارت هزینــه 

تبصره 2 ماده 58 
آیین نامه اجرایی 

قانون معادن

حفاظت معدن و 
اموال غیرقابل انتزاع 

در بخش معدن 

ــه منظــور اســتفاده از فنــاوری  هــای  ــون*، وزارت موظــف اســت ب در اجــرای مــاده )17( قان
کانــه  آرایــی، فــرآوری و صنایــع معدنــی و  کتشــاف، اســتخراج،  پیشــرفته در زمینــه  هــای ا
تجهیــز، نوســازی و ارتقــای بهــره  وری در بخــش معــدن، حمایــت از ســرمایه  گــذاری  هــای 
ــی  ــای معدن ــگاه  ه ــای بن ــت ه ــتیبانی از فعالی ــدن و پش ــش مع ــی در بخ ــا خارج ــی و ی داخل
ــی و ارزی را  ــم از ریال ــی الزم اع ــع مال ــاله مناب ــه س ــور هم کش ج از  ــار ــا خ ــل و ی ــی در داخ ایران
ــرای تأمیــن ماشــین  آالت، تجهیــزات و ســایر مــوارد مــورد نیــاز، در بودجــه ســاالنه پیــش   ب

کنــد. بینــی 
* مــاده 17 قانــون معــادن دولــت موظــف اســت بــه منظــور توســعه فــرآوری و صــادرات مــواد 
کتشــافی و بهره برداری،پیشــنهاد  گســترش فعالیتهای ا معدنی با ارزش افزوده بیشــتر و نیز 
وزارت معــادن و فلــزات در رابطــه بــا خــط مشــی های تولیدی،بازرگانی،مالــی و پولــی مرتبــط 
را مــورد بررســی قــرار داده، در صــورت تصویــب در برنامه هــای توســعه منظــور نمایــد و بــرای 

کشــور پیش بینــی الزم را بــه عمــل آورد.  تحقــق آن در لوایــح بودجــه ســاالنه 

ماده 108 آیین 
نامه اجرایی 

قانون معادن 

تامین ماشین  آالت، 
تجهیزات و سایر 
موارد مورد نیاز 
بخش معدنی 

ــکاری و افزایــش ســرمایه اجتماعــی  ــه منظــور ترویــج فرهنــگ معدن وزارت موظــف اســت ب
بخــش معــدن از جملــه ژئوتوریســم و مــوزه  هــای معدنــی، اعتبــارات الزم را بــرای اطــالع 

کنــد. رســانی عمومــی و ســایر مــوارد مرتبــط در بودجــه ســنواتی خــود پیــش  بینــی 
تبصــره ـ وزارت موظــف اســت از اقدامــات بنــگاه  هــای معدنــی و صنایــع معدنــی در زمینــه 

کنــد. گســترش فرهنــگ معدنــکاری از طریــق وضــع مشــوق  هــای الزم حمایــت 

ماده 112 آیین 
نامه اجرایی 

قانون معادن 

فرهنگ سازی و 
گسترش  حمایت از 

کاری  فرهنگ معدن 
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متن مستند قانونی / مقرراتی ماخذ محور 

وزارت موظــف اســت اولویــت  هــای ایجــاد و توســعه زیرســاخت  هــای عمومــی مــورد نیــاز 
بــه  بــه خصــوص حمــل و نقــل ریلــی، جــاده  ای و دریایــی را  معــادن و صنایــع معدنــی 
ــزوم از طریــق ســازمان  هــای  دســتگاه  هــای اجرایــی ذی  ربــط اعــالم نمــوده و در صــورت ل
کنــد. وزارت موظــف اســت همــه ســاله اعتبــار مــورد نیــاز را در زمــان  توســعه  ای خــود اقــدام 

کنــد تنظیــم و ارائــه الیحــه بودجــه ســاالنه پیــش  بینــی 

تبصره 1 ماده 113 
آیین نامه اجرایی 

قانون معادن 

ایجاد و توسعه 
زیرساختهای 

عمومی )لجستیکی( 
بخش معدن 

ســرمایه  هــای  اولویــت  تعییــن  بــا  اســت  موظــف  وزارت  قانــون*،   )16( مــاده  اجــرای  در 
کانــه آرایــی، فــرآوری و صنایــع معدنــی و حمایــت از بخــش  گــذاری در ایجــاد واحدهــای 
غیردولتــی در ایــن امــور، منابــع مالــی مــورد نیــاز را بــرای انجــام مطالعــات امکانســنجی و 

کنــد. تهیــه طرحهــای تیــپ واحدهــای مذکــور در بودجــه ســاالنه خــود پیــش بینــی 
 

* مــاده 16 قانــون. وزارت موظــف اســت بــه منظــور تشــویق ســرمایه گذاری بــرای تولیــد مــواد 
معدنــی فرآوری شــده،واحدهای مربوطــه را زیــر پوشــش نظارتــی و حمایتــی و هدایتــی خــود 
قــرار داده و از ســرمایه گذاری بخــش غیردولتــی در ایــن امــور حمایــت نمایــد و دراین بــاره 
مطالعــات امکان ســنجی و تهیــه طرحهــای تیــپ انجــام دهد.چگونگــی آن در آیین نامــه 

اجرائــی مشــخص خواهــد شــد.

ماده 89 آیین 
نامه اجرایی 

قانون معادن 

توسعه زنجیره ارزش 
صنایع معدنی 

در اجــرای تبصــره )3( مــاده )5( قانــون*، وزارتخانــه  هــا و ســازمان  هــای ذی  ربــط موظفنــد 
کثــر ظــرف دو مــاه  کتشــافی تولیــد شــده قبلــی خــود را حدا اطالعــات پایــه زمیــن  شناســی و ا
از تاریــخ ابــالغ ایــن آییــن نامــه و نیــز اطالعــات پایــه تولیــد شــده آتــی را بــه طــور مســتمر بــه 

کنند. وزارت ارائــه 
تبصــره 3 ـ وزارت موظــف اســت در زمــان تنظیــم بودجــه ســنواتی، منابــع مالــی مــورد نیــاز 
بــرای اجــرای ایــن مــاده را پیــش  بینــی و معاونــت برنامــه  ریــزی و نظــارت راهبــردی رییــس 

کنــد.  جمهــور آن را در الیحــه بودجــه منظــور 
کتشــاف ذخایــر معدنــی توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مجــاز  *مــاده 5 قانــون معــادن. ا
کتشــاف  انجــام می شــود. وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مکلــف اســت بســتر الزم را بــرای ا

کنــد. کشــور بــرای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی فراهــم  ذخایــر معدنــی در سراســر 
تبصــره 1 )الحاقــی 22/8/1390( - دولــت مکلــف اســت در الیحــه بودجــه ســاالنه، نســبت 
در  کتشــاف ذخایــر معدنــی  ا بــرای  مناســب  بســتر  ایجــاد  اعتبــار الزم جهــت  تامیــن  بــه 

کشــور اقــدام نمایــد. سراســر 

ماده 33 آیین 
نامه اجرایی 

قانون معادن 

تکمیل اطالعات پایه 
زمین شناسی 

ــای  کارگروه ه ــورای عالــی معــادن و  ــن هزینه هــای ش ــه تامی ــبت ب ــت نس ــف اس وزارت موظ
کارشناســی بنــا بــه  مشــورتی و تخصصــی آن از جملــه حــق حضــور در جلســات و حــق الزحمــه 

کنــد.  پیشــنهاد دبیــر شــورا و پیــش بینیمنابــع آن در بودجــه ســاالنه وزارت اقــدام 

ماده 98آیین 
نامه اجرایی 

قانون معادن 

تامین هزینه های 
شورای عالی معادن 

کارگروه های  و 
مشورتی و تخصصی 

آن 

وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز در امر بازرسی 
کند.  را پیش بینی 

تبصره 2 ماده 100 
آیین نامه اجرایی 

قانون معادن 
اجرای امور بازرسی 



23 بررسی مواد قانونی درآمدزا و مصادیق هزینه کرد 
مرتبط با بخش معدن کشور

4- جمع بندی

کافــی از قوانیــن جــاری،  کیفیــت سیاســت گذاری در هــر حــوزه ای، شــناخت  الزمــه حرکــت در جهــت ارتقــاء و بهبــود 

کــه خلــق می کننــد و شــیوه حصــول منابــع مــورد نیــاز جهــت ایفــای آن اســت.  یعنــی هدف گــذاری قوانیــن، تعهداتــی 

بــا ایــن نــگاه، در ایــن مطالعــه تــالش شــده بــا تمرکــز بــر بخــش معــدن و فعالیت هــای معدنــی، بــه ارائــه تصویــر دقیقــی 

ــش  ــل از بخ ــدی حاص ــع درآم ــه مناب ک ــه ای  ــای بودج ــا و تبصره ه ــر ردیف ه ــر ب ــت ناظ ــه دول ــی در بودج ــاد قانون از مف

معــدن و فعالیت هــای معدنــی را تصریــح می کننــد و نحــوه تخصیــص و مصــارف درآمدهــای اســتحصال شــده از ایــن 

بخــش، بپــردازد. عــالوه بــر بودجــه دولــت، جزئیاتــی از ســایر مســتندات قانونــی و اســناد باالدســتی تعهــدآور بــرای 

دولــت در بخــش معــدن و محــل تامیــن درآمــد آن نیــز ارائــه شــد.

کــرد: قانــون معــادن،  گــروه می تــوان دســته بندی  بــه اختصــار، مســتندات قانونــی بخــش معــدن مشــتمل بــر ســه 

کتشــاف، بهــره بــرداری، مدیریــت و حفاظــت از معــادن را تصریــح  کــه ســازوکار قانونــی ا اصالحــات و الحاقــات آن 

کالن  کــه در جهــت روانســازی محیــط فعالیــت بخــش معــدن در ســطح خــرد و  کالن اقتصــاد  می کنــد، قوانیــن فضــای 

کــه بــه سیاســت گذاری بلندمــدت، میان مــدت و مــوردی  می پــردازد، در نهایــت، قوانیــن توســعه و بودجــه ســنواتی 

کــه نقــش دولــت در بخــش معــدن را تعریــف می کنــد.

ذیــل قوانیــن یــاد شــده ایــن مطالعــه تمرکــز ویــژه ای بــر مــواردی از سیاســت های خلق کننــده تعهــدات دولتــی در حــوزه 

کتشــافی معــادن شــامل تعرفــه  کلــی درآمدهــای امــور ا معــدن و نحــوه تامیــن مالــی قانونــی ایــن مصــارف دارد. به طــور 

کتشــاف در معــادن خصوصــی و بهــره مالکانــه اســت.  کتشــاف بــرای بخــش خصوصــی، عوایــد حاصــل از ا صــدور پروانــه ا

امــور بهره بــرداری از معــادن منابعــی نظیــر حقــوق دولتــی، درآمــد حاصــل از جرایــم و خســارات و درآمــد بهره بــرداری 

گــذاری معــادن و فــروش  مســتقیم از معــادن را ایجــاد می کنــد. در نهایــت بــا نــگاه مدیریــت دارایــی در بخــش معــدن وا

باطله هــا نیــز بــرای دولــت درآمــدزا هســتند. عــالوه بــر اینکــه جزئیــات منابــع درآمــدی مــورد اشــاره و مســتندات قانونــی 

ــی  ــه تعهدات ــرف چ ــده ص ــتحصال ش ــع اس ــه مناب ــی از اینک ــر دقیق ــت، تصوی ــده اس ــتخراج ش ــه اس ــن مطالع ــا در ای آنه

می شــوند نشــان داده شــد. 

کتشــاف، تحقیقــات فــراورده هــای مــواد  به طــور مختصــر ایــن تعهــدات مشــتمل اســت بــر توســعه زیرســاخت معــادن، ا

کمــک بــه بخــش  ح هــای نیمــه تمــام معدنــی و  کاربــردی بــرای مــواد معدنــی و تکمیلــی طــر معدنــی و پژوهــش هــای 

فنــاوری )تکنولــوژی( در بخــش معــدن؛ حمایــت از فعالیتهــای صنــدوق بیمــه ســرمایه گذاری فعالیتهــای معدنــی؛ تشــویق 

کتشــاف جدیــد؛ جبــران  صــادرات محصــوالت صنایــع معدنــی دارای ارزش افــزوده بــاال؛ توســعه بخــش معــدن بــا اولویــت ا

کتشــاف یــا بهــره بــرداری مــواد معدنی؛تکمیــل زیربناهــا و زیرســاختهای مــورد نیــاز بــرای معــادن و  خســارت ناشــی از ا

کمــک بــه ســازمان نظــام مهندســی. زیرســاختهای عمومــی صنایــع معدنــی؛ ســهم منابــع طبیعــی و در نهایــت 
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ح زیــر  در نهایــت انــواع منابــع درآمــدی و مصــارف متناظــر در بخــش معــدن بــه لحــاظ  قانونــی و مقرراتــی بــه شــر

ارائــه می شــود: 

4- عواید حاصل
 از بهره مالکانه

 1- عواید حاصل 
گذاری معادن از وا

2- عواید حاصل 
از تعرفه صدور پروانه 

کتشاف ا

 3- عواید حاصل 
کتشاف از حق ا

 )تبصره 3 ماده 6 قانون معادن(

5- عواید حاصل 
از حقوق دولتی

سهم 
منابع طبیعی 

)12 درصد(
کمک به سازمان نظام 
مهندسی )قابل تامین 

تا 3 درصد دریافتی های 
حاصل از حقوق دولتی(

توسعه 
زیرساخت معادن، 

کتشاف، تحقیقات فراورده های  ا
کاربردی  مواد معدنی و پژوهش های 

ح های  برای مواد معدنی و تکمیلی طر
کمک به بخش  نیمه تمام معدنی و 

فناوری )تکنولوژی( در بخش 
معدن

کتشاف  توسعه بخش معدن با اولویت ا

جدید، تکمیل نقشه های  پی چوبی جدید

حمایت از فعالیت های صندوق بیمه 
 سرمایه گذاری فعالیت های معدنی 

کثر از 5 درصد منابع حاصل از  )قابل تامین حدا
حقوق دولتی و مابقی از محل سایر منابع(

تشویق صادرات محصوالت صنایع معدنی 
دارای ارزش افزوده باال  )قابل تامین تا 65 

درصد عواید حاصل از حقوق دولتی( و مابقی 
از سایر منابع 

تکمیل زیربناها و زیرساخت های مورد نیاز 
 برای معادن و زیرساخت های  عمومی

صنایع معدنی

حمایت از فعالیت های 
گذاری فعالیت های  صندوق بیمه سرمایه 

کثر از 5 درصد منابع  معدنی )قابل تامین حدا
حاصل از حقوق دولتی و مابقی از محل 

سایر منابع(

کتشاف و مابقی از سایر منابع تا پانزده درصد )15%( از عواید حاصل از ا

کــه هم زمــان بــا موضــوع افزایــش عوایــد درآمــدی دولــت در بخــش معــدن، الزم اســت تــا نهادهــای  بــه نظــر می رســد 

سیاســت گذاری در ســازمان برنامــه و بودجــه، شــورای عالــی معــادن، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت جهــاد 

کشــاورزی و ... نســبت بــه بررســی عملکــرد و برنامه ریــزی بــرای نحــوه مصــارف ایــن موضوعــات وفــق مقــررات موضوعــه 

نظــارت دقیــق بــه عمــل آورنــد
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