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چکیده مدیریتی
در اجــرای مــاده )14( قانــون معــادن و وفــق مــاده 60 آیین نامــه اجرایــی »قانــون اصــاح قانــون معــادن«، بررســی، 

تعییــن و دریافــت حقــوق دولتــی از مهمتریــن سیاســت گذاری های حــوزه معــدن به شــمار مــی رود. 

بررســی ها نشــان می دهــد دریافتــی دولــت از محــل حقــوق دولتــی معــادن از 180 میلیــارد تومــان در ســال 1390 . 1

بــه حــدود 17000 میلیــارد تومــان در ســال 1400 رســیده اســت. علی رغــم افزایــش قابــل توجــه در یــک دهــه 

اخیــر همچنــان نســبت حقــوق دولتــی دریافتــی بــه ظرفیت هــای ایــن حــوزه بســیار ناچیــز اســت )حــدود 20 از 

ظرفیــت مــورد انتظــار در دریافــت حقــوق دولتــی معــادن براســاس مــاده 60 آیین نامــه اجرایــی قانــون معــادن(.

ــر اســاس . 2 ــر اســاس قانــون بودجــه 40 هــزار میلیــارد تومــان می باشــد. ب حقــوق دولتــی مصــوب ســال 1401 ب

گرفتــه در ســازمان برنامــه و بودجــه و همچنیــن مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای  محاســبات صــورت 

کثــر  ــی ســال 1400، حدا ــدن میــزان تولیــد، قیمــت فــروش و درصدهــای اعمال ــا فــرض ثابــت مان اســامی، ب

ــه عنــوان حقــوق دولتــی معــادن وجــود دارد. ــا 28 هــزار میلیــارد تومــان ب امــکان وصــول 24 ت

مولفه هــای اصلــی در تعییــن حقــوق دولتــی معــادن شــامل درصــد حقــوق دولتــی، قیمــت مــواد معدنــی و . 3

ــروه تشــخیص  کارگ ــی معــادن،  ــه به ترتیــب توســط شــورای عال ک حجــم مــواد معدنــی استخراج شــده اســت 

کارشــناس اســتان تعییــن می شــود. قیمــت اســتانی و خوداظهــاری صاحــب پروانــه معــدن بــا اخــذ نظــر 

کــه 3 روش عمــده در تعییــن و دریافــت حقــوق دولتــی معــادن . 4 کشــورها نشــان می دهــد  بررســی تجــارب 

ح زیــر وجــود دارد:  به شــر

واحد محور: بر اساس وزن و حجم استخراج؛ 	 

گرفتن سود و زیان؛	  کل ماده معدنی استخراج شده – بدون در نظر  ارزش محور: بر اساس ارزش 

سود محور: بر اساس سود یا زیان؛	 

کــه دو روش از ســه روش  کــه از سیســتم های ترکیبــی اســتفاده می کننــد  کشــور هــم وجــود دارد  البتــه تعــدادی 

کشــورهای مختلــف بســته بــه نــوع تولیــدات  خ حقــوق دولتــی در  کــه نــر را بــا هــم ترکیــب می کننــد. شــایان ذکــر اســت 

خ بــا افزایــش ســود عملیاتــی معــدن افزایــش می یابــد. ضمــن آنکــه  معدنــی و مناطــق مختلــف متغیــر اســت و ایــن نــر

ــازار آزاد و قیمت هــای  کــه از روش ارزش محــور اســتفاده می شــود، معیارهایــی نظیــر قیمــت بــورس، ب کشــورهایی  در 

صادراتــی هــم در تعییــن قیمــت پایــه مــواد معدنــی در فرمــول حقــوق دولتــی اســتفاده می شــود.

مهمترین چالش های مرتبط با حقوق دولتی معادن در قالب موارد زیر ارایه می شود:. 5

چالش های محاسبه حقوق دولتی: هوشمند نبودن و دقت محدود در تعیین حقوق وصولی؛	 
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ــی  مشــخص شــده 	  ــه ردیف هــای قانون ــرد حقــوق: عــدم تخصیــص ب ــه هزینه ک ــوط ب چالش هــای مرب

)مــاده 20 و تبصــره مــاده 31 قانــون اصــاح قانــون معــادن مصــوب 1390(. 

ــت در 	  ــدن: محدودی ــوزه مع ــه مقــررات ح ــی ب ــی و دسترس ــفافیت اطاعات ــه ش ــوط ب ــای مرب چالش ه

دسترســی بــه آیین نامه هــا و مصوبــات و همچنیــن عــدم انتشــار اطاعــات در ســامانه های مختلــف.

کشــورهای منتخــب پیشــنهادات زیــر . 6 گرفتــه و بهره گیــری از تجربیــات  6- بــا توجــه بــه بررســی های صــورت 

ــه می شــود: ارائ

واقعی شدن حقوق دولتی معادن از طریق هوشمندسازی محاسبات با استفاده از نرم افزار	 

گرفتــن متغیرهایــی نظیــر محــل، موقعیــت و ذخیــره معــدن، روش اســتخراج، میــزان و نــوع 	  در نظــر 

کانه آرائــی، ماحظــات زیســت محیطی و تعهــدات بهره بــردار در محاســبات حقــوق دولتــی؛

گرفتــن قیمت هــای بورســی یــا قیمت هــای صادراتــی بــرای تعییــن ارزش مــاده 	  ک عمــل قــرار  مــا

معدنــی ســر معــدن؛ 

محاسبه و وصول حقوق دولتی بصورت پویا و ایجاد تمایز برای معادن بزرگ با سایر معادن؛	 

بکارگیــری فناوری هــای پیشــرفته تصویربــرداری و نقشــه برداری هوایــی، ماهــواره ای و فراطیفــی، 	 

پهپادهــا و هــوش مصنوعــی بــرای تعییــن حجــم دقیــق مــاده معدنــی اســتخراج شــده )در مــورد 

معــادن روبــاز(؛

کــه بــا شــرایط ســخت و بدون زیرســاخت 	  کاهشــی میــزان حقــوق دولتــی بــرای معادنــی  اعمــال ضریــب 

کار می کننــد؛

الزام به حضور مسئوالن فنی مقیم در محل معدن به انتخاب سازمان نظام مهندسی هر استان؛	 

میــزان 	  آزمایــی خوداظهــاری درخصــوص  راســتی  بــرای  مالیاتــی  امــور  ســازمان  بــا  ارتبــاط  ایجــاد 

معــادن؛ اســتخراج 

محاسبه حقوق دولتی به روش هوشمند )طراحی نرم افزار برای محاسبه هوشمند حقوق دولتی(؛	 

ایجاد بانک اطاعات فعالیت های معدن و صنایع معدنی؛	 

کاداستر الکترونیک و تجمیع سامانه های مرتبط با حوزه معدن؛	  ایجاد سیستم 

شفاف سازی فرآیندهای مرتبط با ارائه اطاعات حوزه معدن؛	 

کارشناسان وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن از معادن؛	  بازدید اتفاقی 

کنترل میزان خروج مواد معدنی.	  نصب باسکول هوشمند در معادن برای 
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1- مقدمه
یکــی از عوامــل اثرگــذاِر جــدی بــر میــزان بهینگــی تعادل هــای یــک اقتصــاد و حتــی تله هــای عــدم تعــادل اقتصــاد، 

دولــت و چگونگــی سیاســت گذاری های دولــت اســت. در نظریــات اقتصــاد بخــش عمومــی دولــت عــاوه بــر ایفــای 

کنــد و بــا  کــه در اقتصــاد دارد، موظــف اســت در مــواردی نظیــر شکســت بــازار در اقتصــاد دخالــت  نقــش حداقلــی 

سیاســت گذاری مناســب اقتصــاد را بــه ســمت نقطــه بهینــه ســوق دهــد. 

کاالهای بــا ماهیت  کــه دخالــت دولــت در آن موجــه اســت،  در چارچــوب ادبیــات متعــارف اقتصــاد یکــی از مــواردی 

گــروه خــاص منجــر بــه  کامــل ایــن بــازار بــه یــک  گــذاری  ســرمایه ملــی یــا حتــی بیــن نســلی اســت. در چنیــن شــرایطی وا

کامــل بــازار بــه نســل  گــذاری  کاال ماهیــت بیــن نســلی دارد، وا کــه  محــروم شــدن ســایر اقشــار می شــود و در مــواردی 

کــه هزینــه ورود عوامــل اقتصــادی  حاضــر منجــر بــه قربانــی شــدن ســهم نســل های آتــی خواهــد شــد. همچنیــن زمانــی 

ــث  ــر باع ــن ام ــد. ای ــت را ندارن ــور در فعالی ــوان حض ــدک ت ــرمایه های ان ــا س ــراد ب ــد، اف ــاال باش ــیار ب ــت بس ــک فعالی در ی

کمتــری نصیــب جامعــه شــود.  گرفتــه و از ایــن مجــرا منافــع اجتماعــی  می شــود نوعــی انحصــار شــکل 

معــادن و بهره بــرداری از معــادن هــردو ویژگــی برشــمرده شــده را دارد. بــا ایــن نــگاه لــزوم حضــور دولــت در بهره بــرداری 

از معــادن آشــکار اســت. معــادن نه تنهــا موهبــت منطقــه ای و ملــی اســت و نمی تــوان بهره منــدی از منافــع آن را بــه 

گــروه خــاص ســپرد، بلکــه هماننــد نفــت، ســرمایه  بین النســلی به شــمار مــی رود و در بهره بــرداری از آن بایــد منافــع  یــک 

کــه ایــن  گرفــت. عــاوه  بــر ایــن، اســتخراج و بهره بــرداری از معــادن نیــاز بــه ســرمایه  بــاال دارد  نســل های آتــی را نیــز درنظــر 

موضــوع نیــز امــکان ورود، ســرمایه گذاری و بهره بــرداری بخــش بزرگــی از افــراد را غیرممکــن می کنــد.

ک ادبیــات متعــارف اقتصــاد و اقتصــاد اســامی را نقــش )و حتــی وظیفــه( دولــت  شــاید بتــوان یکــی از نقــاط اشــترا

در بهره بــرداری از معــادن دانســت. در ادبیــات اقتصــاد اســامی معــادن جــزو انفــال به شــمار مــی رود. اصــل چهــل و 

ــا رهاشــده، معــادن، دریاهــا،  کشــور، انفــال و ثروت هــای عمومــی )شــامل زمین هــای مــوات ی ــون اساســی  پنجــم قان

کوه هــا، دره هــا، جنگل هــا، نیزارهــا، بیشــه های طبیعــی، مراتعــی  دریاچه هــا، رودخانه هــا و ســایر آب هــای عمومــی، 

کــه از غاصبیــن مســترد می شــود( را در  کــه حریــم نیســت، ارث بــدون وارث، و امــوال مجهول المالــک و امــوال عمومــی 

اختیــار حکومــت اســامی دانســته اســت. ایــن اصــل دولــت را مکلــف نمــوده تــا تفصیــل و ترتیــب اســتفاده از هــر یــک از 

کشــور تفصیــل و ترتیــب  مــوارد انفــال را طبــق مصالــح عامــه مطابــق بــا قانــون معیــن نمایــد. از ایــن رو، قانــون معــادن 

بهره بــرداری از معــادن را مشــخص مــی نمایــد.

در قانــون معــادن ایــران، در جهــت ممانعــت از دولتــی شــدن بهره بــرداری از معــادن و شــکل گیری انحصــار دولتــی، 

کارایــی باالتــر بخــش خصوصــی در حــوزه بهره بــرداری از معــادن و همچیــن در ســوی  همچنیــن بهره منــدی اقتصــاد از 

مقابــل حفــظ حقــوق همــه آحــاد منطقــه ای، ملــی و بین النســلی اجــازه حضــور بخــش خصوصــی در فعالیــت معدنــی 
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ــردار انتقــال نــداده اســت. براســاس قانــون  گــروه خــاص بهره ب را ســلب نکــرده و در مقابــل مالکیــت معــادن را نیــز بــه 

کتشــاف یــا بهره بــرداری از معــادن اقــدام  کــه نســبت بــه انجــام عملیــات ا معــادن ایــران، افــراد حقیقــی و حقوقــی 

کتشــاف یــا بهره بــرداری در مــدت  کتشــافی نیســتند و صرفــًا مجــوزی بــرای ا می کننــد؛ اوال: مالــک معــدن یــا محــدوده ا

زمــان معیــن بــرای آنهــا صــادر می شــود.؛ ثانیــا: بایــد برمبنــای آنچــه در قانــون و مقــررات مربوطــه مشــخص شــده 

کــه حقــوق دولتــی از معــادن اســت. در واقــع حقــوق دولتــی به منظــور  کننــد  اســت، مبلغــی را بــه دولــت پرداخــت 

گرفتــن ســهم ســایر افــراد جامعــه یــا نســل های آتــی از ســود حاصلــه اخــذ می شــود. در همیــن راســتا در اجــرای مــاده 

)14( قانــون اصــاح قانــون معــادن و وفــق مــاده 60 آیین نامــه اجرایــی آن قانــون، بررســی، تعییــن و دریافــت حقــوق 

دولتــی از مهمتریــن سیاســت گذاری های حــوزه معــدن به شــمار مــی رود. 

شــایان ذکــر اســت بــر فعالیت هــای معدنــی عــاوه بــر حقــوق دولتــی، بهــره مالکانــه نیــز مترتــب می شــود، امــا ماهیــت 

ایــن دو بایکدیگــر متفــاوت اســت. به طــور دقیق تــر، حقــوق دولتــی، درآمــد ناشــی از اســتخراج، بهره بــرداری و برداشــت 

ــه  ــل بهــره مالکان ــا دولتــی( پرداخــت شــود. در مقاب ــردار )خصوصــی ی ــد توســط بهره ب ــه بای ک ــی اســت  هــر واحــد معدن

ــه مبلغــی  ــه عبــارت دیگــر، بهــره مالکان ــردار طلــب می کنــد. ب ــرداری، از بهره ب ــه بهره ب ــه صاحــب پروان ک مبلغــی اســت 

ــا  ــرای نمونــه حــق اســتخراج از معــدن( ی ــرداری از امتیــاز منابــع دارای ارزش اقتصــادی )ب کــه بــه منظــور بهره ب اســت 

ــه  ــی ب ــش فن ــا دان ــاری ی ــانه تج ــاز، نش ــق امتی ــر، ح ــق تکثی ــوی و ح ــت معن ــوق مالکی ــاز حق ــن از امتی گرفت ــره  ــرای به ب

ــت  ــه دول ــه ازا ب ــوان ماب ــردار، به عن ــه بهره ب ک ــت  ــی اس ــی، مبالغ ــوق دولت ــا حق ــود، ام ــت می ش ــک پرداخ ــا مال ــت ی دول

پرداخــت می کنــد.

بــه  بــدون پروانــه  کــه  معدنــکاران دارای پروانــه بهره بــرداری مشــمول حقــوق دولتــی هســتند و پیمانکارانــی 

اســتخراج می پردازنــد بایــد ســالیانه 25 درصــد از درآمــد حاصــل از فــروش مــواد معدنــی را بــه صاحــب پروانــه )ایمیــدرو( 

گهــر و چادرملــو، بافــق و  گل  کننــد. توضیــح اینکــه، پروانــه بهره بــرداری معــادن بــزرگ نظیــر ســنگ آهن  پرداخــت 

ســنگان و نیــز ســرب و روی انگــوران و مهدی آبــاد در اختیــار ایمیــدرو قــرار دارد.

2- تاریخچه قانونی حقوق دولتی معادن در ایران
خ  کــه ذیــل ایــن قانــون، بــر اســاس دو مــاده 9 و 10، نــر کشــور بــه تصویــب رســید  در ســال 1317 اولیــن قانــون معــادن 

کــم بــر اســتخراج معــدن مشــخص شــده اســت.  حقــوق دولتــی و همچنیــن مرجــع تاییدکننــده اســتخراج و ضوابــط حا

مــاده 9 و 10 قانــون معــادن ایــران مصــوب 1317 در ذیــل اشــاره شــده اســت.

مــاده 9- پرداخــت حقــوق دولــت بــه میــزان 3 تــا 5 درصــد از محصــول استخراج شــده در ســر معــدن یــا بهــای 

خ روز آن بــه نــر
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کننده و طرز و مدت استخراج ماده 10- وزارت پیشه و هنر تاییدکننده صاحیت استخراج 

خ حقــوق دولتــی  کــف نــر گرفــت و در مــاده 11 ایــن قانــون  در ســال 1336 قانــون معــادن ایــران مــورد بازنگــری قــرار 

کــم بــر آن بــه وزرات صنایــع و  بــه 4 درصــد افزایــش یافــت. همچنیــن نظــارت بــر بهره بــرداری معــدن و شــرایط حا

ــون معــادن مصــوب 1336 بازخوانــی شــده اســت. معــادن تکلیــف شــده اســت. در ذیــل مــاده 11 قان

ــا 5 درصــد از محصــول اســتخراج شــده در ســر  ــه مبــزان 4 ت ــردار ب ــت توســط بهره ب  مــاده 11ـ پرداخــت حقــوق دول

خ روز بــر طبــق آئین نامــه بهره بــرداری بــه انتخــاب وزارت صنایــع و معــادن و تعییــن قیمــت  معــدن بــا بهــای آن بــه نــر

مــواد معدنــی در صــورت اختــاف بیــن بهره بــردار و دولــت توســط رای شــورای عالــی معــادن

بــا پیــروزی انقــاب اســامی در اصــل 45 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران اختیــار عمــل در مــورد انفــال و 

ثروت هــای عمومــی بــر طبــق مصالــح عامــه و در چارچــوب قانــون بــه حکومــت اســامی ســپرده شــد. در ســال 1377 

نیــر قانــون معــادن جمهــوری اســامی ایــران بــه تصویــب رســید. مــاده 14 قانــون معــادن مصــوب 1377 بــه موضــوع 

کــه در ذیــل ایــن مــاده ارائــه شــده اســت. حقــوق دولتــی پرداختــه 

خ  ج در پروانــه را بــه نــر  مــاده 14- دارنــده پروانــه بهره بــرداری، بایــد درصــدی از بهــای مــاده معدنــی ســرمعدن منــدر

روز، بــه عنــوان حقــوق دولتــی، ســاالنه بــه وزارت معــادن و فلــزات پرداخــت نمایــد. وزارت مزبــور می توانــد درصــورت 

کنــد. لــزوم معــادل بهــای آن، مــاده معدنــی از بهره بــردار اخــذ 

 چگونگــی اجــرای ایــن مــاده و نیــز ضوابــط تعییــن درصــد یادشــده باتوجــه بــه عوامــل موثــر در آن از جملــه محــل 

و موقعیــت معــدن، وضعیــت ذخیــره معدنــی، روش اســتخراج، تعهــدات و ســود ترجیحــی بهره بــردار در آئین نامــه 

کلیــه درآمدهــای حاصــل از اجــرای ایــن مــاده بــه حســاب  اجرائــی ایــن قانــون مشــخص خواهــد شــد.  بدیهــی اســت 

خزانــه منظــور خواهــد شــد.

گــذار  کشــور وا کــه از طریــق اعمــال قانــون محاســبات عمومــی   تبصــره 1- مبنــای قیمــت پایــه مــاده معدنــی معادنــی 

می شــوند، میانگیــن حقــوق دولتــی معادن مشــابه مجــاور آنهــا خواهــد بــود.

 تبصــره 2- حقــوق دولتــی بــرای دارنــدگان اجــازه برداشــت، میانگیــن حقــوق دولتــی معــادن مجــاور محــل برداشــت 

خواهــد بــود. بررســیهای آزمایشــگاهی و کاربــردی تــا میــزان یــک تــن از پرداخــت حقــوق مزبــور معــاف خواهــد بــود.

 تبصــره 3- ماخــذ درآمــد موضــوع قســمت اخیــر بنــد ) الــف( تبصــره )66( قانــون بودجــه ســال 1363، درصــد تعییــن 

شــده در مــاده فــوق خواهــد بــود.

در مــاده 34 آیین نامــه اجرایــی قانــون معــادن مصــوب 1377 حقــوق معدنــی بــه تفکیــک مــاده و معــدن )روبــاز و 

زیرزمینــی مشــخص شــده اســت. مــاده 34 در ادامــه بازخوانــی شــده اســت.
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مــاده 34- دراجــرای مــاده )14( قانــون معــادن، حقــوق دولتــی در معــادن بــر حســب نــوع مــاده معدنــی، محــل 

کانه آرایــی و فــرآوری و در نتیجــه ســود  گــذاری، روش اســتخراج،  معــدن، شــرایط و محرومیــت منطقــه، میــزان ســرمایه 

ترجیحــی بهــره بــردار طبــق ضوابــط زیــر توســط وزارت معــادن و فلــزات تعییــن می شــود.

کثر تا )6( درصد بهای ماده معدنی در سرمعدن. الف - در مورد معادن زیر زمینی حدا

کثر تا )10 ( درصد بهای ماده معدنی در سر معدن. ب - در مورد معادن روباز حدا

کثــر تــا )8(  کــه بــه صــورت مختلــط )زیــر زمینــی و روبــاز( اســتخراج مــی شــوند حدا ج - در مــورد معادنــی 

درصــد بهــای مــاده معدنــی در ســر معــدن

کــه مســتلزم تجهیــز و آمــاده ســازی هســتند بهــره بــردار در زمــان تجهیــز از پرداخــت  تبصــره 1- در معادنــی 

حقــوق دولــت معــاف اســت.

تبصــره 3- بهــای مــاده معدنــی  در ســر معــدن  بــر اســاس  متوســط قیمــت  فــروش مــاده معدنــی  در منطقــه 

توســط  وزارت معــادن  و فلــزات  تعییــن  مــی شــود.

کــم بــر حقــوق دولتــی مــورد  کشــور در ســال 1390 اصــاح شــد و در مــواد 12 و 14 آن قانــون حا قانــون معــادن 

گرفــت. مــاده12 بــرای ایجــاد وحــدت رویــه و هماهنگــی در انجــام تکالیــف و اختیــارات تعییــن شــده در  بازنگــری قــرار 

ایــن قانــون و حفــظ حقــوق دولــت و دارنــدگان پروانــه فعالیتهــای معدنــی و همچنیــن ایجــاد امنیــت ســرمایه گذاری، 

بــه تشــکیل مجــدد شــورای عالــی معــادن پرداختــه اســت. در مــاده 14 نیــز پرداخــت درصــدی از بهــای مــاده معدنــی 

خ روز در ســر معــدن بــه پیشــنهاد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و تصویــب شــورای عالــی  موضــوع پروانــه بــه نــر

کــرده اســت. مــاده 14 در ذیــل  معــادن بــه عنــوان حقــوق دولتــی توســط دارنــده پروانــه بــه حســاب خزانــه  را مکلــف 

اشــاره شــده اســت.

خ روز در ســر  مــاده14- دارنــده پروانــه بهره بــرداری بایــد درصــدی از بهــای مــاده معدنــی موضــوع پروانــه را بــه نــر

کانه آرایــی شــده یــا فــرآوری شــده در چهارچــوب بودجــه مصــوب بــه تشــخیص  معــدن بــه صــورت اســتخراج شــده یــا 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه عنــوان حقــوق دولتــی بــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت پرداخــت نمایــد. 

ضوابــط تعییــن زمــان و میــزان درصــد یادشــده بــا توجــه بــه عوامــل مؤثــری همچــون محــل و موقعیــت معــدن، شــرایط 

کانه آرایــی، وضعیــت ذخیــره معدنــی، روش اســتخراج، تعهــدات و ســود ترجیحــی  و موقعیــت منطقــه، میــزان و نــوع 

بهــره بــردار در آیین نامــه اجرائــی ایــن قانــون مشــخص می شــود. درآمدهــای حاصــل از اجــرای ایــن مــاده بــه حســاب 

ــردد. کشــور منظــور می گ کل  ــه داری  خزان

کــه از طریــق مزایــده  تبصــره 1- مبنــاء قیمــت پایــه مــاده معدنــی بــه منظــور تعییــن حقــوق دولتــی در مــاده معادنــی 

گـــذار مــی شــود، در آییــن نامــه اجرائــی تعییــن می شــود. مـــوضوع مــاده )10( ایــن قانــون وا
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کانه آرایــی شــده یــا فــرآوری شــده فقــط بــرای دارنــدگان  تبصــره 2- درصــد یادشــده بــرای میــزان مــاده معدنــی 

کانه آرایــی یــا فــرآوری مــاده معدنــی می نماینــد، تعییــن می شــود.  کــه اقــدام بــه عملیــات  پروانــه بهره بــرداری معــادن 

ک اســت. در غیــر ایــن صــورت بهــای مــاده معدنــی مســتخرجه در ســر معــدن بــرای تعییــن درصــد مذکــور مــا

تبصــره 3- حقــوق دولتــی بــرای دارنــدگان اجــازه برداشــت، میانگیــن حقــوق دولتــی معــادن مجــاور محــل برداشــت 

کاربــردی تــا میــزان یــک تــن از پرداخــت حقــوق یــاد شــده معــاف اســت. اســت. بررســی های آزمایشــگاهی و 

تبصــره 4- دولــت مکلــف اســت درآمــد حاصــل از اجــرای ایــن مــاده را همــه ســاله در بودجــه ســاالنه منظــور نمایــد 

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

کشــور توســط وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  تکالیــف و مأموریت هــای توســعه بخــش معــدن و صنایــع معدنــی 

گــردد. هزینــه 

کــه درجهــت بهره بــرداری بهینــه و صیانــت از ذخایــر معدنــی، ارتقــاء بهــره وری و  تبصــره 5- بهره بــرداران معادنــی 

کتشــاف و حفــظ محیط زیســت در معــدن مربــوط اقــدام نماینــد، بــا تأییــد شــورای عالــی معــادن  تحقیــق و توســعه و ا

کثــر تــا بیســت درصــد )20%( حقــوق دولتــی معــاف می باشــند. از پرداخــت حدا

تبصــره 6- دولــت مکلــف اســت پانــزده درصــد )15%( از حقــوق دولتــی وصولــی را بــه اعتبــارات همــان اســتان اضافــه 

کــه تمــام اعتبــار یــاد شــده جهــت ایجــاد زیرســاخت و رفــاه و توســعه شهرســتان بــا اولویــت بخشــی  نمایــد، بــه طــوری 

کــه معــدن در آن واقــع شــده، اختصــاص یابــد.

ج در پروانــه بنــا بــه درخواســت بهره بــردار و تأییــد وزارت صنعــت، معــدن و  تبصــره 7- میــزان اســتخراج منــدر

ج در پروانــه اخــذ  کاهــش اســت. حقــوق دولتــی براســاس آخریــن اصاحــات بــه میــزان منــدر تجــارت قابــل افزایــش یــا 

ــردار  ــد و اراده بهره ب ج از ی ــرداری، خــار ــه بهره ب ج در پروان ــه میــزان منــدر ــه عــدم اســتخراج ب ک ــردد و در مــواردی  می گ

گــردد. باشــد، بــا تأییــد شــورای عالــی معــادن مــی توانــد برابــر میــزان اســتخراج واقعــی محاســبه 

کــم بــر  همچنیــن در مفــاد 60، 61 و 62، آیین نامــه اجرایــی قانــون معــادن مصــوب 1392 ضوابــط اجرایــی حا

حقــوق دولتــی تصویــب شــده اســت. جزئیــات ایــن ســه مــاده قانونــی در ادامــه ارائــه شــده اســت.

ــد  ــر واح ــای ه ــد از به ــای ده درص ــر مبن ــی ب ــوق دولت ــره )2( آن، حق ــون و تبص ــاده )14( قان ــرای م ــاده 60- در اج م

خ روز در ســر معــدن تعییــن می شــود. ــر ــه ن ــی اســتخراج شــده ب ــا مــواد معدن مــاده و ی

کاهــش درصــد حقــوق مذکــور نســبت بــه تعییــن مبنــای  ــا  تبصــره 1- وزارت موظــف اســت بــه منظــور افزایــش و ی

کیفیــت مــاده  ــا اعمــال ضرایــب مربــوط بــه عوامــل موثــری از جملــه میــزان ذخیــره، روش اســتخراج، عیــار و  مذکــور ب

کمتــر توســعه یافتــه، درصدهــای بازیابــی صنعتــی  معدنــی، ســود ترجیحــی، معــادن واقــع در مناطــق دورافتــاده و 

کــه  کنــد  گونــه ای اقــدام  متناســب بــا مقیــاس معدنــکاری و نــوع مــواد معدنــی براســاس دســتورالعمل مربــوط بــه 
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ــر  ــر از ســه براب کث ــرای ســایر معــادن حدا ــر نشــود و افزایــش آن ب کمت ــزرگ از پنــج درصــد  کاهــش آن در مــورد معــادن ب

درصــد مبنــا بیشــتر نشــود.

کــه هــر ســه ســال یــک بــار بازنگــری  تبصــره 2- تشــخیص معــادن بــزرگ براســاس دســتورالعمل شــورا خواهــد بــود 

خواهــد شــد.

کانه آرایــی و یــا  تبصــره 3- وزارت موظــف اســت دســتورالعمل مربــوط بــه تعییــن حقــوق دولتــی هــر واحــد محصــول 

کنــد. فــرآوری شــده را در ســر معــدن تهیــه و ابــاغ 

تبصره 4- تعیین درصد حقوق دولتی و اباغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداری است.

ــای  ــه مبن ک ــدن  ــدوده مع ــرآوری در مح ــا ف ــی و ی کانه آرای ــی از  ــول ناش ــا محص ــی و ی ــاده معدن ــای م ــره 5 - به تبص

ــت. ــخیص وزارت اس ــه تش ــروش آن ب ــت ف ــط قیم ــادل متوس ــرد، مع ــرار می گی ــی ق ــوق دولت ــبه حق محاس

کنــد و یــا در صــورت تغییــر  مــاده 61- وزارت موظــف اســت درصــد حقــوق دولتــی را هــر ســه ســال یــک بــار بازنگــری 

کــه  شــرایط و ضــرورت بازنگــری در درصــد تعییــن شــده بــه تشــخیص وزارت، ایــن تغییــر براســاس طرحــی خواهــد بــود 

توســط بهره بــردار ارائــه و بــه تاییــد وزارت می رســد.

تبصــره1- بهره بــردار در دوره تجهیــز و آماده ســازی معــدن، از پرداخــت حقــوق دولتــی معــاف اســت. مــدت تجهیــز 

ح بهره بــرداری مصــوب و بــه تشــخیص وزارت تعییــن می شــود. و آماده ســازی براســاس طــر

و  تجهیــز  عملیــات  انجــام  از  حاصــل  بهره بــرداری  پروانــه  موضــوع  معدنــی  مــاده  فــروش  و  حمــل  تبصــره2- 

اســت. بامانــع  دولتــی  حقــوق  پرداخــت  و  وزارت  موافقــت  بــا  معــدن  آماده ســازی 

بــر مبنــای  بــه صــورت علی الحســاب  را  اســت حقــوق دولتــی  بهره بــردار موظــف  مــاده 62- )اصاحــی 1392( 

ــه توســط وزارت  ک ــه  ــوط در خزان ــاب مرب ــه حس ــاغ وزارت، ب ــبه و اب ــود پــس از محاس ــه خ ــای عملکــرد ماهان گزارش ه

ــردار، حقــوق  ــزارش عملکــرد ســاالنه از بهره ب گ ــان هــر ســال پــس از دریافــت  کنــد. وزارت در پای ــز  اعــام می شــود، واری

دولتــی را بــه صــورت قطعــی تعییــن و بــه وی ابــاغ می کنــد.

ج در پروانــه بهره بــرداری  تبصــره1- چنانچــه میــزان اســتخراج ســاالنه معــدن از میــزان اســتخراج ســاالنه منــدر

ج در پروانــه پرداخــت  کمتــر باشــد، بهره بــردار موظــف اســت حقــوق دولتــی متعلقــه را بــر مبنــای میــزان اســتخراج منــدر

کنــد.

ج در پروانــه بهره بــرداری براســاس  تبصــره2- تعییــن تکلیــف برداشــت بیــش از میــزان اســتخراج ســاالنه منــدر

دســتورالعمل وزارت خواهــد بــود.
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3- وضع موجود حقوق دولتی معادن در ایران
یکــی از ردیف هــای درآمــدی دولــت در بودجــه ســالیانه، درآمــد حاصــل از حقــوق دولتــی و بهــره مالکانــه اســت. در 

کشــیده شــده اســت. کلــی از جایــگاه حقــوق دولتــی در قانــون بودجــه ســال 1400 بــه تصویــر  شــکل زیــر تصویــر 

 

منبع: قانون بودجه 1400.

كلي از منابع بودجه عمومی دولت در قانون 1400 - هزار ميليارد تومان شکل 1- نماي 

1390

1377

قانون جمهوری 
اسالمی ایران

1317

قانون اصالح قانون معادن مصوب 1390:

ماده 12- تشکیل مجدد شورای عالی معادن
ماده  بهای  از  درصدی  پرداخت   -14 ماده 
معدنی موضوع پروانه به نرخ روز در سر معدن 
به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق 

دولتی توسط دارنده پروانه به حساب خزانه 

اصل 45 قانون اساسی :

انفال  مورد  در  اسالمی  حکومت  عمل  اختیار 
در  و  عامه  مصالح  طبق  بر  عمومی  ثروتهای  و 

چارچوب قانون 

قانون معادن مصوب 1317:

ماده 9- پرداخت حقوق دولت به میزان
3 تا 5 درصد از محصول استخراج شده در 

سر معدن یا بهای آن به نرخ روز 
ماده 10- وزارت پیشه و هنر تاییدکننده صالحیت 

استخراج کننده و طرز و مدت استخراج  
قانون معادن مصوب 1336:

            ماده 11ـ پرداخت حقوق دولت توسط بهره بردار به مبزان 4 تا 5           
درصد از محصول استخراج شده در سر معدن با بهای آن به نرخ روز بر 
طبق آئین نامه بهره برداری به انتخاب وزارت صنایع و معادن و تعیین 
قیمت مواد معدنی در صورت اختالف بین بهره بردار و دولت توسط 

رای شورای عالی معادن

قانون معادن مصوب 1377:

ماده 14- پرداخت درصدی از بهای ماده معدنی 
عنوان  به  روز،  نرخ  به  پروانه  در  مندرج  سرمعدن 

حقوق دولتی، ساالنه به وزارت معادن و فلزات

1336
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کــه  گــذاری دارایی هــای مالــی اســت  گــذاری دارایی هــای ســرمایه ای و وا منابــع عمومــی دولــت شــامل درآمدهــا، وا

جــزء درآمدهــا خــود شــامل درآمدهــای مالیاتــی، درآمدهــای حاصــل از مالکیــت دولــت، درآمــد حاصــل از فــروش 

کــه درآمــد حاصــل از بهــره مالکانــه  کاال و خدمــات، درآمــد حاصــل از جرایــم و خســارات و درآمدهــای متفرقــه اســت 

و حقــوق دولتــی معــادن در جــز ســایر درآمدهــای حاصــل از مالکیــت دولــت قــرار دارد. ســهم درآمــد حاصــل از بهــره 

کــه ســهم  کمتــر از یــک درصــد )0/7 درصــد( بــوده  مالکانــه و حقــوق دولتــی معــادن از منابــع بودجــه عمومــی دولــت 

ــی عــدم تحقــق ارقــام  ــوق دولت ــوص حق ــه در خص ــوع قابــل توج ــد. موض ــکل می ده ــت را ش ناچیــزی از منابــع دول

مصــوب در قوانیــن بودجــه اســت. در نمــودار 1 ارقــام مصــوب و تحقق یافتــه بهــره مالکانــه و حقــوق دولتــی نمایــش 

داده شــده اســت. 
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مصوب قانون بودجه واریز به خزانه

منبع: قوانین بودجه سنواتی )ردیف 130408 درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن(، ارقام خزانه دولتی.

نمودار1- بهره مالکانه و حقوق دولتی مصوب در قوانين بودجه و مقادیر واریزی به خزانه 

ــوده اســت.  کمتــر از میــزان پیش بینــی شــده در بودجه هــای ســالیانه ب ــا ســال 1397 میــزان تحقــق حقــوق دولتــی  ت

کــه ناشــی از اقــدام ایمیــدرو در پرداخــت بدهی هــای خــود  گذشــته رونــدی معکــوس داشــته  ایــن رونــد در ســال های 

ــد پرداخــت  ــه بای ــدگان پروان ــان ســال اعــام می شــود و پــس از آن دارن خ هــای قطعــی هــر ســال در پای اســت. البتــه نر

کننــد. مثــا بخشــی از حقــوق ســال 1399 در 1400 پرداخــت می شــود.

کــه در قوانیــن بودجــه ســال های 1394 و 1395 رقــم مصــوب حقــوق دولتــی  نکتــه قابــل توجــه دیگــر ایــن اســت 

کاهــش حقــوق دولتــی در ســال های یادشــده، بــا هــدف حمایــت از بخــش  کاهــش یافتــه اســت. ایــن موضــوع یعنــی 
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کاهــش قیمــت جهانــی ســنگ آهــن و ســایر مــوارد، بــوده اســت. معــدن در مقابــل رکــود آن بــه دالیلــی از قبیــل 

کــه در شــکل 1 ماحظــه شــد حقــوق دولتــی ســهم ناچیــزی از منابــع بودجــه دولــت را دارد. در نمــودار 2،  همانطــور 

کــه یکــی از ارقــام بــزرگ منابــع  نســبت درآمــد حاصــل از بهــره مالکانــه و حقــوق دولتــی معــادن بــه منابــع نفتــی بودجــه 

کــه حقــوق دولتــی و بهــره مالکانــه تــا ســال 1398 حــدود  بودجــه اســت نمایــش داده شــده اســت. ماحظــه می شــود 

کــه ایــن نســبت  0/2 تــا 3 درصــد منابــع حاصــل از فــروش نفــت در بودجــه دولــت اســت. توضیــح اینکــه در ســال  1399 

گرفتــن تحریــم و عــدم تحقــق درآمــد  کاهــش شــدید درآمدهــای نفتــی بــه دلیــل شــدت  بــه 5 درصــد رســیده ناشــی از 

نفتــی بودجــه بــوده اســت.
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منبع: قوانین بودجه سنواتی.

نمودار 2- نسبت درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از منابع نفتی بودجه

کســری بودجــه دولــت  کــه در نمــودار 3 ایــن نســبت نمایــش داده شــده، مقایســه عملکــرد حقــوق دولتــی بــا  همانطــور 

کســری بودجــه بســیار ناچیــز اســت.  کــه درآمــد ناشــی از حقــوق دولتــی نســبت بــه  نیــز نشــان می دهــد 
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منبع: بانک مرکزی، ارقام خزانه دولتی

كسری بودجه دولت نمودار 3- نسبت عملکرد حقوق دولتی به 

کشــور بســیار  کــرد حقــوق دولتــی دریافتــی معــادن نســبت بــه پتانســیل های معدنــی موجــود در  می تــوان ادعــا 

ناچیــز اســت. بــا یــک مــرور مختصــر بــر منابــع معدنــی و معــادن فعــال در ایــران می تــوان بــه ظرفیــت معدنــی 

ــــ  آلــپ  کوه زایــی  کمربنــد  میانــی  بخــش  در  جغرافیایــی،  نظــر  از  ایــران  کشــور  بــرد.  پــی  ایــران  اقتصــاد  بــاالی 

ــا تبــت و نزدیکــی  گــذر از ترکیــه، ایــران، افغانســتان ت ــا آغــاز می شــود و پــس از  کــه از باختــر اروپ هیمالیــا قــرار دارد 

برمــه و اندونــزی ادامــه دارد.

 

کشور, 1394 کتشافات معدنی  منبع:سازمان زمین شناسی و ا 

شکل 2- موقعيت جغرافيایی ایران به لحاظ معدنی
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کمربنــد شناخته شــده  کــره زمیــن بــوده و 15% ذخایــر ایــن  کــه مــرز برخــورد دو ابرقــاره اصلــی  کمربنــد  قرارگیــری در ایــن 

گردیــده تــا ایــران ســرزمینی مســتعد و از نظــر تــوان معدنــی پراســتعداد باشــد،  دنیــا را در خــود جــای داده، ســبب 

چنانکــه میــزان ذخیــره قطعــی آن بالــغ بــر 55 میلیــارد تــن بــرآورد شــده اســت.

کشــور، ایــران 7 درصــد ذخایــر معــادن جهــان را در اختیــار دارد. از  کتشــافات معدنــی انجام شــده در  براســاس ا

کک  لحــاظ تنــوع 68 نــوع مــاده معدنــی )6درصــد منابــع مــس، 3.5 درصــد ســرب و روی، 10.5 درصــد زغــال ســنگ 

کــه شــامل نیمــی از 24 نــوع مــاده  شــو و حرارتــی و 2 درصــد منابــع ســنگ آهــن جهــان( در ایــران شناســایی شــده 

گونــه مــاده غیــر فلــزی شــناخته شــده در جهــان مــی شــود. معدنــی فلــزی و 36 نــوع از 50 

کــه در  کشــور در بخــش معــدن اســت. ایــن معــادن  وجــود بیــش از 10 معــدن فعــال در رتبــه جهانــی مبیــن پتانســیل 

دودســته معــادن روبــاز و معــادن زیرزمینــی طبقــه بنــدی مــی شــوند، عبارتنــد از:

معــادن روبــاز از قبیــل معــدن مــس سرچشــمه، مــس ســونگون، ســنگ آهــن ســنگان، چادرملــو، چغــارت، - 

گونــی گهــر و هرمــز و ذخایــر ســرب و روی مهــدی آبــاد و انگــوران، ذخایــر طــای موتــه، زرشــوران و ســاری  گل 

کوشــک، زغــال  ســنگ پابدانــا، فیــروزه -  معــادن زیرزمینــی از قبیــل معــدن ســولفوره انگــوران، ســرب و روی 

نیشــابور
 

کشور, 1394 کتشافات معدنی  منبع:سازمان زمین شناسی و ا 

شکل 3- نقشه ذخایر معدنی ایران

برخی از بزرگترین معادن روباز ایران	 

کرمــان، از بزرگتریــن معــادن روبــاز مــس جهــان و دارای ذخیــره -  معــدن مــس سرچشــمه: واقــع در اســتان 

افــزون بــر یــک میلیــارد و 200 میلیــون تــن »ســنگ ســولفوری«

معــدن مــس ســونگون: واقــع در اســتان آذربایجان شــرقی، از بزرگتریــن معــادن روبــاز مــس جهــان، ذخیــره - 
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بیــش از 2 میلیــارد تــن و ذخیــره قابــل  اســتخراج بیــش از یــک میلیــارد تــن

کشــور و -  کنســانتره ســنگ آهن  معــدن ســنگ آهــن چادرملــو: واقــع در اســتان یــزد، بزرگتریــن تولیدکننــده 

دارای ذخیــره 320 میلیــون تنــی قابــل اســتخراج

کرمــان، بزرگتریــن معــدن ســنگ  آهــن خاورمیانــه و یکــی از -  گهــر: واقــع در اســتان  گل  معــدن ســنگ  آهــن 

بزرگتریــن معــادن روبــاز ایــران و دارای یــک میلیــارد تــن ذخیــره احتمالــی

کیلوگرم طا-  کانسار طا و استخراج ساالنه 200  معدن طای موته: واقع در استان اصفهان، دارای 9 

معــدن ســرب و روی انگــوران: واقــع در اســتان زنجــان، بزرگتریــن معــدن ســرب و روی خاورمیانــه و دارای - 

بخــش روبــاز و زیرزمینــی و ذخیــره حــدود 8 میلیــون تنــی بخــش روبــاز

معــدن ســنگ آهــن میشــدوان: در اســتان یــزد واقــع شــده و دارای ذخیــره معدنــی بــه میــزان حــدود یــک - 

میلیــون و دویســت هــزار تــن ســنگ آهــن پرفســفر بــا عیــار متوســط آهــن 49 درصــد می باشــد.

کرمــان بــا ذخیــره قابــل اســتخراج معــدن جــال آبــاد حــدود -   معــدن ســنگ آهــن جال آبــاد: واقــع در اســتان 

134 میلیــون تــن بــرآورد شــده و روش اســتخراج مــاده معدنــی در آن بصــورت پلکانــی روباز اســت. 

کرمــان قــرار دارد. میــزان ذخیــره -  کهنــوج در جنــوب اســتان  کهنــوج: معــدن تیتانیــوم  معــدن تیتانیــوم 

قطعــی ایــن معــدن150 میلیــون تــن و ذخیــره احتمالــی آن 400 میلیــون تــن تخمیــن زده شــده و تولیــد آن 

کنســانتره و 70 هــزار تــن ســرباره می باشــد. ســاالنه 130 هــزار تــن 

کشــور در -  ــر ســنگ آهــن  ــا 30 درصــد ذخای کانســارهای ســنگان ب معــدن ســنگ آهــن ســنگان: مجموعــه 

خراســان رضــوی و نزدیــک مــرز افغانســتان قــرار دارد. مجتمــع ســنگ آهــن ســنگان خــواف در مجمــوع بــا 

ک اولیــه بــرای  کننــده خــورا ذخیــره یــک میلیــارد تــن، یکــی از 10 معــدن بــزرگ ســنگ آهــن جهــان و تامیــن 

گندلــه و پنــج میلیــون تــن ســنگ آهــن اســت. کنســانتره، 15 میلیــون تــن  تولیــد 17.5 میلیــون تــن 

برخی از بزرگترین معادن زیرزمینی ایران	 

معــدن ســولفوره انگــوران: واقــع در اســتان زنجــان بــا حداقــل اســتخراج ســاالنه 120 هــزار تــن و دارای - 

ذخیــره دو میلیــون و 600 هــزار تنــی بخــش زیرزمینــی و چهــار هــزار و 20 متــر متــراژ تونــل، راه  ارتباطــی، 

دویــل تهویــه  و...

کوشــک: واقــع در شهرســتان بافــق اســتان یــزد، یکــی از بزرگتریــن معــادن زیرزمینــی -  معــدن ســرب و روی 

ایــران و دارای بیــش از 44 هــزار متــر تونــل در طبقه هــای مختلــف 

کرمــان، عمیق تریــن معــدن زیرزمینــی -  کوهبنــان اســتان  معــدن زغــال  ســنگ پابدانــا: واقــع در شهرســتان 

کک  شــو زغال ســنگ ایــران بــا عمقــی حــدود 600 متــر و دارای محصــول زغــال 
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معــدن فیــروزه نیشــابور: واقــع در نیشــابور اســتان خراســان رضوی، قدیمی تریــن معــدن  فیــروزه جهــان بــا - 

ــا  هفــت هــزار ســال ســابقه مســتند، بزرگ تریــن معــدن فیــروزه و قدیمی تریــن معــدن فعــال در جهــان و ب

قابلیــت اســتخراج معــدن بــا ارزیابــی ذخیــره  تــا 200 ســال دیگــر 

کــی از  به رغــم ظرفیــت بــاالی معدنــی در اقتصــاد ایــران بررســی مقادیــر مصــوب و وصــول شــده حقــوق دولتــی حا

ــام مصــوب بودجــه شــکاف باالیــی وجــود دارد. در جــدول 1  ــه بیــن مقــدار انتظــاری حقــوق دولتــی و ارق ک آن اســت 

ــا 1399 محاســبه شــده اســت. ــا مقــدار انتظــاری طــی ســال های 1390 ت شــکاف حقــوق دولتــی مصــوب ب

جدول 1- شکاف حقوق دولتی مصوب با مقدار انتظاری در سال های 1390 تا 1399

سال
ارزش ماده معدنی 

استخراج شده
 )ميليارد ریال(

مقدار توليد مواد 
معدنی

)ميليون تن(

متوسط ارزش مواد 
معدنی استخراج شده 

)ریال(

حقوق دولتی 
مصوب 

)ميليارد ریال(

حقوق دولتی به 
ازای هر تن ماده 

معدنی
 )ریال(

مقدار انتظاری حقوق 
دولتی به ازای هر تن ماده 

معدنی )*(

شکاف دریافتی 
)ریال به ازای 

هر تن(

139065,4427/360  181,4381,000  2,772 18,144  15,371 

1391101,2105/340  297,2391,800  5,286 29,724  24,438

1392126,7388/355  356,2078,000  22,485 35,621  13,136

1393139,2066/363  382,85518,000  49,505 38,285- 11,219

1394118,291343  344,87215,000  43,732 34,487- 9,245

1395165,7341/354  468,0439,000  25,417 46,804  21,388

1396250,4852/361  693,48010,500  29,070 69,348  40,278

1397394,5254/361  1,091,65710,500  29,054 109,166  80,112

1398650,3102/392  1,658,10815,000  38,246 165,811  127,565

13991,493,6944/446  3,346,08928,740  64,382 334,609  270,227

منبع: مرکز آمار ایران، بوجه های سنواتی، محاسبات تحقیق.

)*( ایــن ســتون بــر اســاس متوســط ده درصــد بهــای هــر واحــد مــواد معدنــی اســتخراج شــده در ســر معــدن مقــرر شــده 

در مــاده 60 آیین نامــه اجرایــی قانــون معــادن مصــوب 1392 محاســبه شــده اســت.

کــه محاســبات ارائــه شــده جــدول 1 نشــان می دهــد، در ســال 1399 متوســط ارزش مــواد معدنــی  همان طــور 

کــه بــر اســاس مــاده 60 آیین نامــه اجرایــی قانــون معــادن مصــوب  اســتخراج شــده هــر تــن 334/6 هــزار تومــان اســت 

1392، ظرفیــت قانونــی دریافــت 10 درصــد ارزش مــاده معدنــی )حــدود 33 هزار 460 تومان برای ســال 1399( به عنوان 

کــه بــر اســاس قانــون بودجــه آن ســال متوســط حقــوق دولتــی تعییــن  حقــوق دولتــی وجــود دارد. ایــن درحالــی اســت 

کــی از  گرفتــه شــده اســت. مقایســه ایــن ارقــام به روشــنی حا شــده بــرای هــر تــن مــاده معدنــی 2874 تومــان در نظــر 
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شــکافی به انــدازه حــدود 27 هــزار تومــان بــه ازای هــر تــن مــاده معدنــی اســتخراج شــده اســت.

ــارد تومــان  ــون بودجــه 1401، معــادل 40 هــزار میلی ــر اســاس قان ــر اســت حقــوق دولتــی تعییــن شــده ب شــایان ذک

گرفتــه توســط ســازمان برنامــه و بودجــه و  گرفتــه شــده اســت. بــا ایــن حــال بــر اســاس محاســبات صــورت  در نظــر 

کثــر امــکان وصــول حــدود 24 تــا 28 هــزار میلیــارد تومــان به عنــوان حقــوق  همچنیــن مرکــز پژوهش هــای مجلــس حدا

گرفتــه بــر فــرض ثابــت مانــدن  کــه محاســبات صــورت  دولتــی معــادن در ایــن ســال وجــود دارد. ایــن در حالــی اســت 

خ حقــوق  میــزان تولیــد، قیمــت فــروش و درصــد اعمالــی اســت. در ایــن میــان نیــاز بــه توجــه اســت امــکان تغییــر در نــر

دولتــی، بــا توجــه بــه مصوبــات جلســه ویــژه ســتاد اقتصــادی دولــت بــرای حمایــت از بــورس و میــزان تولیــد، براســاس 

خ تســعیر ارز در  کتشــافی و نیمــه تمــام، وجــود نــدارد. بــا توجــه بــه قیمت هــای جهانــی و همچنیــن نــر ح هــای ا طر

ــز پژوهش هــای مجلــس، 1400(. ــا قاطعیــت نظــر داد )مرک ــوان ب مــورد قیمــت ایــن ســال نمی ت

نکتــه قابــل توجــه دیگــر در خصــوص حقــوق دولتــی دریافتــی، ســهم بــاالی معــادن بــزرگ دولتــی اســت. بــر اســاس 

کشــور در اختیــار بخــش دولتــی و عمومــی قــرار  ــز آمــار ایــران، حــدود 80 درصــد میــزان ذخایــر معدنــی  داده هــای مرک

کشــور مالکیــت خصوصــی دارد و حــدود  گرچــه از نظــر تعــداد، حــدود 97 درصــد معــادن در حــال بهره بــرداری  دارد. ا

کل بخــش معدنــی )120327 نفــر( را  کــه در ســال 1399 حــدود 30 درصــد اشــتغال  7/2 درصــد معــادن نیــز دولتی انــد 

بــه خــود اختصــاص داده انــد، ایــن معــادن عمدتــا شــامل معادنــی نظیــر شــن، ماســه، ســنگ و ... هســتند. 

قریــب بــه اتفــاق واحدهــای معدنــی دولتــی جــزء معــادن بــزرگ مقیــاس محســوب می شــوند. بــر اســاس برآوردهــای 

موجــود حــدود 70 درصــد حقــوق دولتــی پرداختــی از معــادن تحــت اختیــار بخــش دولتــی و عمومــی بــه دســت می آیــد. 

جدول 2- سهم حقوق دولتی معادن به تفکيک مواد معدنی در سال 1399

تعداد فعاليت
مقدار توليد)تن(اشتغالمعادن

سهم 
كل  توليد از 

)درصد(

كل توليدات  ارزش 
)ميليون ریال(

سهم ارزش توليد 
كل )درصد( از 

متوسط ارزش هر 
تن ماده معدنی 

)ميليون ریال(

حقوق دولتی 
)ميليون ریال(

سهم حقوق 
كل  دولتی از 

)درصد(

استخراج سنگ 
20629,78394,609,53120/21853,944,62617/5703/956,405,10851/58آهن

10017,1374,804,26108/1425,831,34651/2864/8831,472,34865/32سنگ مس

484,2612,317,16352/048,946,04328/312/213,031,46214/3سرب و روی

211,9266,568,57947/112,023,56480/083/11,729,94379/1سنگ طال

76512,36911,983,62068/225,510,39071/113/21,170,73021/1سنگ تزئينی



بررسی حقوق دولتی معادن در ایران 18

تعداد فعاليت
مقدار توليد)تن(اشتغالمعادن

سهم 
كل  توليد از 

)درصد(

كل توليدات  ارزش 
)ميليون ریال(

سهم ارزش توليد 
كل )درصد( از 

متوسط ارزش هر 
تن ماده معدنی 

)ميليون ریال(

حقوق دولتی 
)ميليون ریال(

سهم حقوق 
كل  دولتی از 

)درصد(

استخراج زغال 
9311,9784,541,95202/131,260,85409/288/6203,66421/0سنگ خشک

استخراج  شن 
و ماسه، الشه، 

گچ آهک، 
3,76333,554303,231,81394/6774,693,95300/525/01,785,47485/1

7869,31918,295,33110/421,484,00044/117/1605,82663/0سایر

5,782120,327446,352,2501001,493,694,77610035/396,404,555100جمع

منبع: مرکز آمار ایران، محاسبات تحقیق.

4- چالش های حقوق دولتی معادن در ایران
کــه به رغــم پتانســیل بــاالی معــادن در اقتصــاد ایــران، دریافــت حقــوق  کــی از ایــن اســت  کنــون بررســی شــد حا آنچــه تــا 

گــزارش پیــش رو تــاش می شــود  کمتــر از پتانســیل های موجــود اســت. از ایــن رو در ایــن بخــش از  دولتــی معــادن بســیار 

کلــی چالش هــای حقــوق دولتــی را ذیــل ســه  چالش هــای موجــود در حقــوق دولتــی معــادن شناســایی شــود. به طــور 

کــرد. نخســت، چالش هــای محاســبه حقــوق دولتــی؛ دوم چالش هــای مربــوط بــه هزینه کــرد  دســته می تــوان تبییــن 

حقــوق دولتــی؛ و در نهایــت چالش هــای مربــوط بــه شــفافیت اطاعاتــی و دسترســی بــه مقــررات حــوزه معــدن.

چالش های مربوط به محاسبه حقوق دولتی	 

مهم تریــن چالش هــای مربــوط بــه محاســبه حقــوق دولتــی هوشــمند نبــودن و دقــت محــدود در تعییــن حقــوق 

کــه شــامل مــوارد زیــر اســت:  دولتــی اســت. ســه عامــل در محاســبه حقــوق دولتــی حائــز اهمیــت اســت 

ــورای . 1 ــط ش ــال توس ــر س ــت و در ه ــاوت اس ــف، متف ــی مختل ــواد معدن ــرای م ــه ب ک ــی  ــوق دولت ــد حق درص

عالــی معــادن تعییــن و ابــاغ می شــود.

قیمت ماده معدنی . 2

حجم ماده معدنی سر معدن. 3

کــه هــر یــک از ایــن ســه عامــل  مجموعــه ســه عامــل یادشــده در فرمــول زیــر رقــم حقــوق دولتــی را تعییــن می کنــد. 

چالش هــای خــاص خــود را دارنــد.
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حجم ماده معدنی * قیمت ماده معدنی * درصد حقوق دولتی = حقوق دولتی

چالش های تعیین درصد حقوق دولتی:	 

خ حقــوق دولتــی از قبیــل تحــوالت بازارهــای . 1 کارایــی نــر عــدم احتســاب پارمترهــا و عوامــل بیرونــی موثــر بــر 

داخلــی و جهانــی، رکــود اقتصــادی، مقیــاس معدنــکاری، دسترســی بــه منابــع انــرژی و زیرســاخت های 

مــورد نیــاز بــرای فعالیــت معدنــی، محــل و موقعیــت معــدن؛

اعمال تغییرات مداوم در درصدهای حقوق دولتی؛. 2

چالش های تعیین قیمت پایه ماده معدنی:	 

نظام مند نبودن تعیین قیمت پایه ماده معدنی؛. 1

کارگروه تشخیص قیمت استانی؛. 2 تعیین قیمت ماده معدنی سر معدن بر اساس نظر 

دقیق نبودن رویه حاضر و احتمال بروز خطاهای انسانی، مفسده و .... 3

چالش های تعیین دقیق حجم ماده معدنی سر معدن:	 

کارشــناس اســتانی . 1 تعییــن حجــم مــاده معدنــی اســتخراج شــده بــر مبنــای خــود اظهــاری و اعمــال ســلیقه 

ک قــرار دادن پروانــه بهره بــرداری، نــه براســاس میــزان اســتخراج واقعــی. و البتــه مــا

نبود بانک های جامع اطاعاتی در حوزه معادن؛. 2

دقیق نبودن رویه حاضر و احتمال بروز خطاهای انسانی، مفسده  و .... 3

ضعف سازمان نظام مهندسی در استفاده از فناوری های نو جهت رصد فعالیت های معدنی؛. 4

کــه در طــول ســال های 1395 تــا 1398 قیمــت پایــه  مســاله قابــل توجــه دیگــر در خصــوص محاســبات ایــن اســت 

محاســبه حقــوق دولتــی معــادن بــدون فرمــول مشــخص بــه صــورت مقطــوع تعییــن می شــد. بــرای مثــال بــا توجــه بــه 

جــدول اســاید بعــد، قیمــت پایــه بــرای ســنگ آهــک بــه میــزان 2448 ریــال در ازای هــر تــن تعییــن شــده و ایــن عــدد 

گرفتــن قیمــت حــدودی 400000 ریــال بــه ازای  در ســال های 95 تــا 98 ثابــت باقــی مانــده بــود. بــا ایــن شــرایط و در نظــر 

ــد. مشــخص  ــا 61/0 درصــد بدســت می آی ــن ســنگ آهــک در ســال 98، درصــد حقــوق دولتــی ایــن مــاده تقریب هــر ت

ــی تناســب نداشــت. در  ــا قیمــت واقعــی مــواد معدن ــود و ب ــر اعامــی در آن ســال ها بســیار محــدود ب ــه مقادی ک اســت 

نتیجــه حقــوق دولتــی دریافتــی بســیار ناچیــز بــوده اســت. لــذا از ســال 1399 شــورای عالــی معــادن در اجــرای مــاده 12 

قانــون اصــاح قانــون معــادن )مصــوب 1390( و مــواد 60 و 61 آیین نامــه اجرایــی قانــون معــادن )مصــوب 1392(مبنــی 

خ حقــوق  بــر تعییــن حقــوق دولتــی بــر مبنــای درصــدی از بهــای فــروش مــاده معدنــی ســر معــدن، جــداول تعییــن نــر

کــه جــداول مذکــور در بخــش پیوســت ارائــه شــده اســت.  دولتــی بــرای مــواد معدنــی مختلــف را تصویــب و ابــاغ نمــود 

در جــدول 3 میــزان تولیــد و قیمــت پایــه متوســط در ســال های 1395 تــا 1398 نمایــش داده شــده اســت.



بررسی حقوق دولتی معادن در ایران 20

جدول 3- قيمت پایه )متوسط( در سال های 1395 تا 1398

1395139613971398ماده معدنیردیف

مطابق 95 و 96 و 97مطابق 95 و 96مطابق 2,44895سنگ آهک1

گچ2 مطابق 95 و 96 و 97مطابق 95 و 96مطابق 1,74295سنگ 

مطابق 95 و 96 و 97مطابق 95 و 96مطابق 3,82695سنگ الشه3

مطابق 29,60095مرمریت4
15%افزایش نســبت به 96 

)متوسط(
مطابق 97

مطابق 1597%افزایش نسبت به 96 )متوسط(مطابق 49,50095تراور تن5

کاهش نسبت به 10,90095سنگ چينی6 بجز موارد استثنا تقریبا مطابق 96بجز موارد استثنا تقریبا مطابق %2096 

10% قیمت فروش10% قیمت فروشمطابق 565,50095مرمر7

کاهش نسبت به 15,30095گرانيت8 مطابق 96 و 97مطابق %2096 

مطابق 95 و 96 و 97مطابق 95 و 96مطابق 4,10095پوكه9

مطابق 95 و 96 و 97مطابق 95 و 96مطابق 8,21395كائولن10

ک صنعتی11 مطابق 95 و 96 و 97مطابق 95 و 96مطابق 6,94295خا

مطابق 95 و 96 و 97مطابق 95 و 96مطابق 3,14495دولوميت12

مطابق 95 و 96 و 97مطابق 95 و 96مطابق 49,00095باریت13

سلستين 14
متوسط %70

462 ریال به ازای 

هر عیار تن
693 ریال به ازای هر عیار تن مطابق 95

مطابق 97)متوسط(

مطابق 95 و 96 و 97مطابق 95 و 96مطابق 8,14795بنتونيت15

فلورین 16
متوسط %65

786 ریال به ازای 

هر عیار تن
مطابق 117997 ریال به ازای هر عیار تنمطابق 95

مطابق 95 و 96 و 97مطابق 95 و 96مطابق 6,74795بوكسيت17

سنگ آهن 18
متوسط %50

200 ریال به ازای 
هر عیار تن

ج در  ح مندر طبق شر
ج در اباغیه 97اباغیه 96 ح مندر مطابق 97طبق شر

مس متوسط 19
6/0 درصد

29722 ریال به 
ج در اباغیه 97مطابق 95ازای هر عیار تن ح مندر طبق شر

کاتد مس  مطابق 97- صرفا 
کاهش از 12  شرکت ملی مس 

درصد به 9 درصد
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1395139613971398ماده معدنیردیف

طال متوسط 20
5ppm/1

24000 ریال به 
ج در اباغیه 97مطابق 95ازای هر عیار تن ح مندر مطابق 97طبق شر

كروميت 21
متوسط %36

5167 ریال به 
ج در اباغیه 597% قیمت فروشازای هر عیار تن ح مندر مطابق 97طبق شر

مطابق 95 و 96 و 97مطابق 95 و 96مطابق 24095پتاس22

مطابق 95 و 96 و 97مطابق 95 و 96مطابق 150095شن و ماسه23

منبع: یافته های تحقیق

چالش های مربوط به هزینه کرد حقوق دولتی	 

بــر اســاس قانــون معــادن مصــوب ســال 1390 و آییــن نامــه اجرایــی 1392 نحــوه هزینه کــرد حقــوق دولتــی دریافتــی 

ح زیــر اســت: از معــادن بــه شــر

ــرای اجــرای بهینــه تکالیــف ومأموریت هــای توســعه -  65 درصــد ســهم وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب

کشــور؛ بخــش معــدن و صنایــع معدنــی 

15 درصد سهم اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت منطقه معدنی؛- 

کشــاورزی بــرای احیــا و بازســازی محــل عملیــات معدنــی برحســب مــورد و -  12 درصــد ســهم وزارت جهــاد 

طــی عملیــات معدنــی؛

5 درصد سهم صندوق بیمه فعالیت های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره برداران معادن؛- 

3 درصد سهم سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه.- 

درعیــن حــال عملکــرد هزینه کــرد حقــوق دولتــی متفــاوت اســت. در ادامــه چالش هــای موجــود هزینه کــرد - 

حقــوق دولتــی اشــاره شــده اســت:

عــدم تخصیــص حقــوق دولتــی بــه ردیف هــای هزینه کــرد توســعه ای مقــرر شــده در قانــون معــادن علــی - 

رغــم تصریــح مفــاد بنــد »پ « مــاده 43 قانــون برنامــه ششــم توســعه مبنــی بــر تخصیــص 100 درصــد وجــوه 

گــذاری و توســعه،  وصولــی بــه بخــش معــدن جهــت ســرمایه 

کرد در بخش معدن-  تمرکز وجوه حاصل از حقوق دولتی در خزانه و عدم بازگشت آن برای هزینه 

بــه دلیــل مشــکات ســاختاری و قانونــی موجــود، تخصیــص ایــن مبالــغ بــه اســتان های محــل معــدن بــه - 

کنان اطــراف  درســتی صــورت نمی گیــرد و در برخــی از مــوارد باعــث مناقشــات میــان بهره بــرداران و ســا

کــه بعضــًا بــا جلوگیــری از فعالیــت معــادن و یــا اســتخراج برخــی مــواد معدنــی همچــون طــا و  معــادن شــده 

فــروش غیرقانونــی آن همــراه مــی شــود
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چالش های مربوط به عدم شفافیت حوزه معدن	 

یکــی از چالش هــای اساســی فعالیت هــای حــوزه معــدن، عــدم شــفافیت های شــدید در آن اســت. در ایــن خصــوص 

ــه اطاعــات  ــرد. از جمل ک ــا ایــن بخــش اشــاره  ــه عــدم انتشــار اطاعــات در ســامانه های مختلــف مرتبــط ب ــوان ب می ت

مربــوط بــه محاســبه حقــوق دولتــی در ســامانه اطاعاتــی معــادن، از قبیــل میزان اســتخراج و قیمت مــاده معدنی و ... 

کامــل در دســترس عمــوم بــه صــورت آنایــن قــرار نــدارد. وضعیــت ســایر ســامانه های اطاعاتــی فعالیت هــای  بــه طــور 

معدنــی )از قبیــل ســامانه حدنــگاری )کاداســتر(، پایــگاه ملــی داده هــای علــوم زمیــن، ســامانه اطاعاتــی درآمدهــای 

کتشــافات  دولــت، ســامانه های معاونــت معــدن و صنایــع معدنــی وزارت صمــت، ایمیــدرو، ســازمان زمین شناســی و ا

کشــور، اطاعــات مرتبــط بــا خصوصی ســازی شــرکت های دولتــی، ســامانه اطاعاتــی شــورای عالــی معــادن(  معدنــی 

گویــی شــأن ایجــاد آ ن هــا در جهــت ایجــاد و ارتقــا شــفافیت  نیــز نشــان می دهــد بــه رغــم تعــدد ســامانه های اطاعاتــی، 

کارایــی دامــن می زنــد. کاهــش  نبــوده و حتــی تعــدد آن هــا در مــواردی بــه 

کشورهای جهان 5- حقوق دولتی معادن در سایر 
کشــورها، بــر فعالیت هــای معدنــی، نظــام مالــی )مالیــات، بهــره مالکانــه، حقــوق دولتــی و ...( وضــع  تقریبــا در عمــده 

کشــور متناســب بــا شــرایط جغرافیایــی، اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی  شــده اســت. قوانیــن حقــوق دولتــی در هــر 

کشــور بــرای دیگــری غیرعملــی باشــد. کشــور بــوده و ممکــن اســت رویکــرد مطلــوب یــک  همــان 

گروهــی بــر اســاس ارزش فــروش و در  کشــورها حقــوق دولتــی بــر اســاس تــن محصــول،  بــه عنــوان مثــال در برخــی 

کشــورها  خ حقــوق دولتــی در برخــی  برخــی دیگــر بــر اســاس معیارهــای اصــاح شــده ای از ســود محاســبه می شــود. نــر

کاالهــای معدنــی مختلــف متفــاوت اســت و در برخــی تفاوتــی وجــود نــدارد.  بــرای 

کشــورها )گرینلنــد، مکزیــک،  گروهــی از  کشــورهای مختلــف، در  غ از تفــاوت نظــام مالــی فعالیت هــای معدنــی  فــار

کــه ایــن حقــوق را اعمــال نمی کننــد، دو دلیــل  کشــورهایی  ســوئد و زیمبــاوه( حقــوق دولتــی وضــع نشــده اســت. 

کار دارنــد؛ تمایــل بــه اعمــال اصــول مالیاتــی بــدون تبعیــض در بخــش هــای اقتصــادی و ارائــه شــرایط  بــرای ایــن 

ســرمایه گذاری مطلــوب بــرای جــذب ســرمایه گذاری در یــک بــازار رقابتــی جهانــی.

خ  کــه حقــوق دولتــی را تکلیــف می کننــد، دولت هــا بــه دنبــال ســطحی از حقــوق دولتــی  بــا نــر کشــورهایی  کثــر  در ا

کشــورها جهــت اخــذ حقــوق دولتــی عبارتنــد از اخــذ مابــه ازای  و روش محاســبه بهینــه و رقابتــی هســتند، دالیــل ایــن 

گروهــی خــاص و همچنیــن ایجــاد درآمــد بــرای دولــت  حــق اســتفاده از منبــع غیرتجدیدپذیــر ملــی توســط فــرد یــا 

)به منظــور توزیــع منافــع معــادن بیــن آحــاد مــردم(

کــدام از جملــه اشــکال مختلــف  انــواع مختلفــی از مالیات هــا می تواننــد بــر بخــش مــواد معدنــی اعمــال شــوند. هــر 
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کارایــی اقتصــادی، تقســیم ریســک بیــن دولــت و  حقــوق دولتــی، مجموعــه مزایــا و معایــب خــاص خــود را بــا توجــه بــه 

شــرکت ها، ســهولت اداره و ســایر ماحظــات دارنــد.

کثــر روش هــای حقــوق دولتــی در یکــی از  کشــور نشــان مــی دهــد، ا بررســی سیســتم  حقــوق دولتــی در بیــش از 35 

مــوارد زیــر طبقه بنــدی می شــود:

واحد محور؛ 	 

ارزش محور؛ 	 

سود محور. 	 

کــه دو روش از ســه روش  کــه از سیســتم های ترکیبــی اســتفاده می کننــد  کشــور هــم وجــود دارد  البتــه تعــدادی 

ــر ارزش  ــی ب ــد و مبتن ــر واح ــی ب ــتم های مبتن ــتفاده، سیس ــورد اس ــای م ــن روش ه ــد. رایج تری ــب می کنن ــم ترکی ــا ه را ب

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس ــس، م ــای نامتجان ــژه در اقتصاده ــه وی ــود، ب ــر س ــی ب ــتم های مبتن ــتند، و سیس هس

کاالهــای "تــوده ای" بــا حجــم بــاال، ماننــد مــواد معدنــی ســاختمانی،  روش هــای مبتنــی بــر واحــد اغلــب بــرای 

کار می رونــد. بوکســیت، ســنگ معــدن آهــن، فســفات و پتــاس بــه 

حقــوق دولتــی مبتنــی بــر ارزش بــدون توجــه بــه اینکــه آیــا معــدن ســود یــا زیــان دارد، قابــل پرداخــت  اســت. بــا ایــن 

کاال پیــروی می کننــد. اعمــال حقــوق دولتــی  ــر واحــد، آن هــا از قیمت هــای  حــال، بــر خــاف حقــوق دولتــی مبتنــی ب

مبتنــی بــر ارزش، بســته بــه چگونگــی تعریــف ارزش متفــاوت اســت. 

کــه هــم صنعــت معــدن  کشــورهای توســعه یافته اســتفاده می شــوند  سیســتم های مبتنــی بــر ســود عمدتــا در 

بــزرگ و هــم مدیریــت مالیاتــی قــوی دارنــد. آن هــا درآمــد غیــر قطعــی بــرای دولــت فراهــم می کننــد و از نظــر اداری 

کثــر معیارهــای ســرمایه گذار  پیچیــده هســتند، امــا می تواننــد درآمــد مالیاتــی بلندمــدت و ســطح بــاال داشــته باشــند و ا

کــه مبتنــی بــر ســودآوری یــا درآمــد هســتند  را بــرآورده ســازند. یکــی از مزیت هــای آشــکار سیســتم های حقــوق دولتــی 

ــواع مــواد معدنــی  ــه تمایــز بیــن ان ــا مقیــاس عملیــات معدنــی بــدون نیــاز ب ــوع ی ــرای هــر ن کــه می تواننــد ب ایــن اســت 

کار رونــد. تولیــد شــده بــه 

منابــع حاصــل از حقــوق دولتــی مبتنــی بــر ارزش در زمــان تولیــد و منابــع حاصــل از حقــوق دولتــی مبتنــی بــر ســود، 

ــع  ــرکت ها توزی ــت و ش ــن دول ــتخراج را بی ــک اس ــودمحور، ریس ــود. روش س ــب می ش کس ــروژه  ــودآوری پ ــان س ــا زم تنه

می کنــد. روش هــای دیگــر، ریســک بیشــتری را بــه شــرکت ها منتقــل می کنــد.

ــا افزایــش  خ ب خ حقــوق دولتــی بســته بــه نــوع تولیــدات معدنــی متغیــر اســت و ایــن نــر کشــورها نــر در بســیاری از 

ســود عملیاتــی معــدن افزایــش می یابــد. در ایــن رویکــرد ماحظاتــی نظیــر طوالنــی بــودن عملیــات بهره بــرداری، 

ــت. ــده اس ــاظ ش ــی لح ــات بازاریاب ــبی و ماحظ ــود نس ــی، س ــاده معدن ــی م ــواص فیزیک خ

خ حقــوق دولتــی در مناطــق مختلــف متمایــز اســت و تــا 10 درصــد اختــاف بیــن مناطــق  کشــورها نــر در برخــی 

گــون وجــود دارد.  گونا
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کــه از روش مبتنــی بــر ارزش اســتفاده می شــود، معیارهایــی نظیــر قیمــت بــورس، بــازار آزاد، قیمــت  کشــورهایی  در 

ک عمــل قــرار می گیــرد.  دســتوری تعییــن شــده توســط دولــت و قیمــت صادراتــی مــاده معدنــی بــرای تعییــن قیمــت مــا

در برخــی مــوارد دولــت بــرای تعییــن قیمــت، از قیمت هــای مرجــع ماننــد قیمــت در بازارهــای )بــورس( جهانــی نظیــر 

ــورس،  ــد از قبیــل اینکــه قیمــت ب ــورس لنــدن اســتفاده می کنــد. البتــه ایــن روش هــا پیچیدگــی خــاص خــود را دارن ب

ح اســت.  خ ارز مبنــا نیــز مطــر روزانــه در حــال تغییــر اســت. در بکارگیــری قیمت هــای خارجــی و صادراتــی، موضــوع نــر

همچنیــن ایــن قیمت هــا بــرای همــه مــواد در دســترس نیســت.

کشــورهای منتخــب مناطــق مختلــف دنیــا در خصــوص تعییــن حقــوق  در قســمت پیــش روی بــه بررســی تجربــه 

دولتــی معــادن پرداختــه می شــود.

كشورهای منتخب آفریقایی 9

اســتانی -  ســطح  در  را  دولتــی  حقــوق  پرداخــت  و  جمــع آوری  منطقــه  ایــن  در  کشــورها  از  بســیاری 

کــه آیــا بخشــی از حقــوق دولتــی بایــد بــه جوامــع  تعییــن می کننــد، و برخــی بــه ایــن بحــث پیوســته اند 

گــذار شــود یــا خیــر. آســیب دیده وا

بــر اســاس اصــل منطقــه ای در آفریقــا بیشــتر حقــوق دولتــی توســط دولــت مرکــزی جمــع آوری می شــوند - 

و از طریــق فرآینــد بودجه بنــدی ســاالنه تقســیم می گــردد.

ــه -  ــرای مقیاس هــای مختلــف ســرمایه گذاری روی گرچــه طراحــی رژیم هــای حقــوق دولتــی متفــاوت ب ا

ــا دارنــدگان معــادن  کشــورهای ایــن منطقــه ب اســتانداردی نیســت، امــا بــه نظــر می رســد در برخــی از 

ــی صــورت می گیــرد. کوچــک رفتــار متفاوت مقیــاس 

کرده اند.-  کلی حدود 3 درصد انتخاب  خ های  اغلب دولت ها حقوق دولتی مبتنی بر ارزش را با نر

خ -  کشــورهای آفریقایــی هســتند، معمــوال بــا نــر کلیــدی اســتخراج در بســیاری از  کــه بخــش  از الماس هــا 

باالتــری از ســایر مــواد معدنــی مالیــات دریافــت می شــود.

کدهــای اســتخراج بــرای حــذف حقــوق دولتــی یــا معافیــت در مــوارد -  کشــورهای ایــن حــوزه  کثــر  ا

کرده انــد. ایجــاد  اســتثنایی 

کــه مشــکات مالــی -  کــه زمانــی  کشــورهای آفریقایــی، روش معمــول بــرای معــادن ایــن اســت  در بیشــتر 

کشــورها،  کاهــش حقــوق دولتــی درخواســت دهنــد. حتــی برخــی  را تجربــه می کننــد، بــرای تعویــق یــا 

کــه امــکان اســترداد حقــوق دولتــی در صــورت موافقــت وزیــر امــور  ماننــد نامیبیــا تــا آنجــا پیــش رفته انــد 

کرده انــد. مالــی را نیــز ایجــاد 

کــه مالیــات حقــوق دولتــی بــر اســاس ارزش را تکلیــف می کننــد، اجــازه -  کشــورهای آفریقایــی  بســیاری از 
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کســر شــوند.  می دهنــد برخــی از هزینه هــا از درآمــد فــروش در زمــان تعییــن مبنــای حقــوق دولتــی 

خ هــای حقــوق دولتــی -  کــه قوانیــن معــدن کاری قدیمی تــری دارنــد، نر کشــورهای ایــن منطقــه  کثــر  ا

کمیــت ملــی  متفاوتــی بــرای مــواد معدنــی مختلــف وضــع می کننــد. ایــن تفــاوت از موضوعــات حا

ــر تلقــی می شــوند. زامبیــا و  ــان مهم ت ــرای ملــت میزب کــه در آن برخــی مــواد معدنــی ب نشــئت می گیــرد 

کلیــه انــواع مــواد معدنــی دور شــده اند. البتــه  غنــا از ایــن رویکــرد بــا استانداردســازی رژیم هــای خــود در 

کــه شــرایط بــازار  خ هــا، زمانــی  گرچــه استانداردســازی مطلــوب اســت، امــا ایجــاد تغییــرات مکــرر در نــر ا

ــد.  کن ــرد  ــی دلس ــرایط بی ثبات ــن ش ــوه را در چنی ــرمایه گذاران بالق ــت س ــن اس ــد ممک ــر می کن تغیی

کــه بــه موجــب -  کرده اســت  از ایــن رو غنــا بــا معرفــی یــک مکانیــزم مقیــاس شــناور1 بــر ایــن مشــکل غلبــه 

ــه دیگــران پرداخــت  ــری نســبت ب خ حقــوق دولتــی باالت ــر ــد ن ــاال بای ــا ســودآوری ب آن ســرمایه گذاران ب

کــه ایــن امــر هــم انعطاف پذیــری و هــم قابل پیش بینــی بــودن را امــکان پذیــر می ســازد.  کننــد 

1.  sliding-scale mechanism
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كشورهای منتخب آفریقایی جدول 4- حقوق دولتی 

طبقه بندی حقوق قالبكشور
دولتی

خ حقوق  دامنه نر
وابسته به وابسته به نوع مواد معدنیدولتی

اندازه معدن

10-3%بر اساس ارزش قانون ملیبوتسوانا

بله .
فلــزات   ;%10 قیمتــی:  هــای  ســنگ 
یــا  معدنــی  مــواد  ســایر  5%؛  گرانبهــا: 

%3 معدنــی:  محصــوالت 

خیر

غنا
قوانین ملی و 

توافق نامه های 
کره مورد مذا

بر اساس درآمد )گردش 
12-3%مالی(

خیر
سیســتم حــق امتیــازی یکســان بــرای 

همــه مــواد معدنــی
خیر

بر اساس ارزش )درآمد قانون ملیموزامبيک
12-3%فروش(

بله.
بــرای  المــاس. %8-3  بــرای   %12–10
خ تعییــن  تمــام مــواد معدنــی دیگــر. نــر

کــره شــده از طریــق مذا

بله معاف از  
ASM

بر اساس ارزش )درآمد قانون ملیناميبيا
10-5%فروش(

بله
ــورده:  ــراش نخ ــی ت ــای قیمت ــنگ ه س
 %5 ابعــاد:  ســنگ  بــازار;  ارزش   %10
معدنــی:  مــواد  ســایر  بــازار;  ارزش 

بــازار ارزش  درصــد   5 کثــر  حدا

خیر

آفریقای 
متغیرمتغیردستورالعملجنوبی

بله
بــرای طــا.  فرمــول در مقیاسشــناور  
ســایر مــواد معدنــی متغیــر درصــدی از 

ــا ســود خالــص ــازار ی ارزش ب

بله

5-0%بر اساس ارزش بازار قانون ملیتانزانيا

بله؛
قیمتــی  هــای  ســنگ   ;%5 المــاس: 
مصالــح   ;%0 صیقلــی:  و  تراشــیده 
ســاختمانی: 0%; تمــام مــواد معدنــی 

%3 دیگــر: 

خیر

یکســان 2%بر اساس ارزشقانون ملیزامبيا امتیــاز  حــق  سیســتم  خیــر. 
مــواد معدنــی بلهبــرای همــه 

Source: world bank (2006)
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كشورهای منطقه آسيا - پاسفيک 9

ــا فرهنگ هــا و سیســتم های حکومتــی بســیار -  منطقــه آســیا پاســفیک دارای تنــوع غنــی از ملــت هــا ب

کشــورها بــرای پرداخــت بــه دولــت مرکــزی یــک حقــوق دولتــی  متفــاوت اســت. در ایــن منطقــه برخــی از 

کــه ایــن حــق در ســطح اســتانی یــا محلــی اعمــال  اعمــال می کننــد امــا برخــی دیگــر ترجیــح می دهنــد 

شــود.

بیشــتر دولت هــا حقــوق دولتــی مبتنــی بــر واحــد را بــر مــواد معدنــی عمــده و حقــوق دولتــی مبتنــی بــر - 

کشــور دیگــر متفــاوت  کشــوری بــه  ارزش را بــر مــواد معدنــی دیگــر تکلیــف می کننــد. مبنــای ارزش از 

ــد. ــگاه می کن ــازار ن ــه ارزش ب ــواًل ب ــت، و معم اس

کاهــش پرداخــت حقــوق دولتــی را در طــول دوران ســخت -  ــا  کشــورها در ایــن منطقــه تعویــق ی برخــی 

ــد. کار را نمی کنن ــن  ــا ای ــتر آن ه ــا بیش ــازند، ام ــن می س ممک

معافیــت از حقــوق دولتــی در ایــن منطقــه عمومــا نــادر اســت. در چیــن تنهــا 14 معافیــت جزئــی را - 

می تــوان بــرای چنــد ســال اول، در زمــان ســرمایه گذاری در اســتان های توســعه نیافته شــمال غربــی، 

کــرد. دولــت اندونــزی نیــز نوعــی  در فنــاوری معــدن جدیــد، یــا در پروژه هــای حاشــیه ای مشــاهده 

ــزرگ مقیــاس در تعــدادی از فلــزات پایــه در  ــرای پــروژه هــای ب معافیــت مالیاتــی را بــه مــدت 10ســال ب

گرفتــه اســت. نظــر 

حقوق دولتی مجاز بر اساس ارزش1 معموال در محدوده 2 تا 4 درصد قرار دارد. - 

1.  Valorem royalty Ad
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كشورهای آسيا - پاسفيک جدول 5- حقوق دولتی 

خ حقوق دولتیطبقه بندی حقوق دولتیقالبكشور وابسته به اندازه معدنوابسته به نوع مواد معدنیدامنه نر

قانون ملیچين

1.حقوق دولتی: بر اساس 
واحد تولید )وزن(

2. هزینه جبران خسارت 
منابع معدنی: بر اساس ارزش

1.محدوده های مختلف برای 
هر ماده معدنی، بر حسب 
یوان/تن در سنگ معدن،

2. به عاوه : 1-4% بسته به 
ماده معدنی

بله،
1: محدوده هزینه های واحد برای 
خ بر  هر ماده معدنی، به عاوه 2: نر
اساس ارزش برای هر ماده معدنی

بله،
حقوق دولتی مبتنی بر 

واحد تولید معدن تعیین 
می شود

1. بر اساس واحد تولیدقانون ملیهندوستان
20 – 4/0 %2. بر اساس مساحت معدن

بله،
خ بر اساس ارزش یا شارژ بر  نر

اساس واحد برای هر ماده معدنی
بله

مدلاندونزی 
بلهn.a.براساس درآمد )گردش مالی(توافق نامه

بله ،
خ های مختلف  نر
برای معدنچیان 

دارای      COWs نسبت 
به معدنچیان دارای 

مجوزهای قانونی معدن

5/2 %ارزش مواد معدنیقانون ملیمغولستان
به جز در طا %5/7

خیر
خیربه جز طا

5/7- 1%ارزش مواد معدنیقانون ملیميانمار

بله،
سنگ های قیمتی: %7.5-5.0. 

گرانبها: 4-5%. مواد معدنی  فلزات 
صنعتی: 1-3%. سایر مواد معدنی: 

%4-3

خیر

گينه نو خیرخیر2 %ارزش مواد معدنیقانون ملیپاپوآ 

1.ارزش بازارقانون ملیفيليپین
خیر،5 %2. به صورت توافقی

به جز زغال سنگ
بله، رفتار ویژه با عملیات 

کوچک در مقیاس 

Source: world bank (2006)
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استراليا 9

در استرالیا حقوق دولتی در سطح استانی ) ایالتی(  تعیین و جمع آوری می شود. - 

مقــررات سیســتم حقــوق دولتــی بســیار دقیــق هســتند و از یــک نــوع مــواد معدنــی بــه نــوع دیگــر متفــاوت - 

هســتند.

کثــر ایــاالت اســترالیا حقــوق دولتــی واحــد محــور را بــر مــواد معدنــی صنعتــی و حقــوق دولتــی ارزش محــور -  ا

را بــه انــواع دیگــر تکلیــف می کننــد.

یــک ایالــت از یــک سیســتم مبتنــی بــر ســود بــرای همــه مــواد معدنــی اســتفاده می کنــد، امــا در دو ایالــت - 

دیگــر، حقــوق دولتــی مبتنــی بــر ســود تنهــا بــرای تعــداد محــدودی از مــواد معدنــی خــاص اعمــال می شــود.

کلــی مجــاز اســت و برخــی از ایالت هــا در طــول -  در بیشــتر ایــاالت اســترالیا تعویــق امــا نــه معافیــت، بــه طــور 

کاهــش حقــوق دولتــی را می دهنــد. ایــن امــر بــا تمدیــد تاریــخ پرداخــت و  دوران ســخت اجــازه تعویــق یــا 

در نتیجــه بــه تاخیــر انداختــن اقــدام مصــادره بــرای وصــول حقــوق دولتــی حاصــل می شــود. بــرای واجــد 

ــرای  ــی ب کاف ــه  ــت و بودج ــی اس ــدی آن منف ــان نق ــه جری ک ــد  ــان ده ــد نش ــرکت بای ــک ش ــودن، ی ــرایط ب ش

ــد  ــتند ) چن ــاه هس کوت ــی  کل ــور  ــه ط ــق ب ــای تعوی ــدارد. دوره ه ــرر را ن ــخ مق ــا تاری ــی ت ــوق دولت ــت حق پرداخ

کــه مشــکات جریــان نقــدی موقتــی اســت و قــادر بــه غلبــه بــر آن هــا هســتند. مــاه( ، زیــرا فــرض برایــن اســت 

خ هــای ایالتــی یکســان اســت و بــا توجــه بــه نــوع مــاده معدنــی، -  خ فــدرال حقــوق دولتــی بــا نــر در اســترالیا نــر

ــت  ــه جه ــه ب ــت. البت ــر اس ــد( متغی ــا 10 درص ــاده )از 0.2 ت ــدی از ارزش م ــه درص ــر پای ــی ب ــوق دولت خ حق ــر ن

کوچــک مقیــاس، حقــوق دولتــی از فعالیت هــای بــا ســود ســاالنه بیشــتر از 75 میلیــون  حمایــت از معــادن 

دالر اســترالیا اخــذ می شــود.

اســترالیا از اول جــوالی 2012 دریافــت مالیــات اجــاره منابــع معدنــی را بــرای پروژه هــای ســنگ آهــن و - 

کــه بــه صــورت مقطــوع  کــرده  کوچــک تصویــب  زغال ســنگ )بــه صــورت فلــه ای( بــه اســتثنای معــدن کاران 

خ را بــه عنــوان  خ مالیــات 30 درصــد اعمــال می شــود، امــا پــروژه هــای معدنــی 25 درصــد ایــن نــر بــا نــر

کمــک هزینــه اســتخراج دریافــت می کننــد.

کتشــاف -  همچنیــن بــه منظــور رضایــت معــدن کاران در اســترالیا، دارایــی هــای جدیــد مــورد اســتفاده در ا

کــه همیــن امــر بــه ورود مجــدد ســود معــدن کاری بــه بخــش  ج نمی شــود  و اســتخراج، جــزء دارایی هــا در

ــود. ــر می ش ــدن منج مع
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جدول 6- حقوق دولتی ایالت های مختلفاستراليا

حوزه 
طبقه بندی حقوق قالبمنتخب

دولتی
خ حقوق  دامنه نر

وابسته به اندازه وابسته به نوع مواد معدنیدولتی
معدن

نيو ساوت 
قانون ایالتیولز

بر اساس ارزش، اما در 
 Broken Hill منطقه

مبتنی بر سود
4  تا 7 درصد ارزش

بله،
زغال سنگ: 5-7%. مواد 

معدنی صنعتی 0.35-
0.70 دالر در تن. سایر مواد 

معدنی: %4

خیر

قلمرو 
بر اساس سود )درصدی قانون ایالتیشمالی

خیر18%از ارزش خالص برگشتی(

بله،
معادن با ارزش خالص 

کمتر از 50000 دالر 
آمریکا معاف هستند

قانون ایالتیكوئينزلند
بر اساس ارزش یا حجم 
مواد معدنی استخراج 

شده

خ  2.7% ارزش، یا نر
حقوق دولتی متغیر 
گر قیمت از قیمت  ا

مرجع بیشتر شود

بله،
کثر مواد معدنی فلزی:  ا

خ حقوق  2.7% ارزش یا نر
دولتی متغیر. مواد معدنی 
صنعتی: 0.25-1.00 دالر در 

تن. زغال سنگ: %7

بله،
گر  کلی ا به طور 

کمتر از 30000  فروش 
دالر آمریکا باشد، 
تولیدکننده معاف 

است

استراليای 
غربی

قانون ایالتی 
یا توافقنامه 

قانونی

عمدتًا بر اساس ارزش یا 
حجم ، و بر اساس سود 
یا ترکیبی برای الماس و 

وانادیوم

2.5  تا 7.5 درصد 
ارزش

بله،
کنسانتره  فلزی : فلز %2; 

5%؛ سنگ معدن 7% بسته 
به درجه فرآوری. مواد 

معدنی صنعتی: معمواًل 
0.30-0.50 دالر در تن

خیر

Source: world bank (2006)

تين 9 كشورهای آمریکای ال

خ آن 2 تا 3 درصد است.-  حقوق دولتی در آمریکای التین معموال براساس ارزش است و بیش ترین نر

کشــورهای بــزرگ تولیدکننــده مــواد معدنــی در منطقــه ماننــد مکزیــک و برخــی از اســتان های -  برخــی از 

آرژانتیــن، حقــوق دولتــی را اعمــال نمی کننــد.

گــذار می شــود ، دولــت مرکــزی -  کــه بــه اســتان ها وا گرچــه مدیریــت منابــع معدنــی نقشــی اســت  در آرژانتیــن ا

کنــد. خ حقــوق دولتــی را تعییــن  کثــر نــر کــه حدا ایــن قــدرت را دارد 

کتشــافی جــزء هزینه هــای مالیاتــی -  ج ا کشــور آرژانتیــن، مخــار مطابــق قانــون ســرمایه گذاری در معــادن 

ــی ســرمایه گذاری در زنجیره هــای مختلــف  ــرای ســرمایه گذاران معدن محســوب می شــود و از ایــن منظــر ب

کتشــاف جــذاب اســت.  ا
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ــای تحــت -  گروه ه ــا را بیــن  ــه آن ه ک ــد  ــح می دهن ــد، ترجی ــی را تکلیــف می کنن ــوق دولت ــه حق ک ــورهایی  کش

کننــد، نــه اینکــه آن هــا را بــرای خزانــه مرکــزی تعییــن نماینــد. قیمومیــت توزیــع 

کاهش حقوق دولتی را نمی دهند.-  کشورها در طول زمان بحران مالی اجازه تعویق یا  بسیاری از 

تين كشورهای منتخب آمریکای ال جدول 7- حقوق دولتی 

طبقه بندی حقوق قالبكشور
دولتی

خ حقوق  دامنه نر
وابسته به اندازه وابسته به نوع مواد معدنیدولتی

معدن

قانون آرژانتين
استانی

کثر استان ها: بدون  ا
حقوق دولتی. سایرین: 

بر اساس ارزش
خیرخیر%0-3

قانون ملیبوليوی
بر اساس ارزش، بر 

اساس ارزش شناور بر 
حسب نسبت

6-1 %بر اساس 
موقعیت قیمت 
فروش نسبت به 
گروه قیمت مرجع

خیربله

بر اساس درآمد تعدیلقانون ملیبرزیل
3-2/0 %شده

بله، سنگ معدن آلومینیوم، 
منگنز، نمک، فسفر: %3.
کود، زغال سنگ و  آهن، 

باقیمانده مواد معدنی 2% )به 
جز 3(؛ سنگ های قیمتی، 

الماس و فلزات خاص: 0.2%؛ 
طا: %1

بله

PBT% 0-14.n.a.n.a تعدیل شدهقانون فدرالشيلی

جمهوری 
بر اساس ارزش، معتبر قانون ملیدومينيکن

در برابر مالیات بر درآمد
5 درصد از فوب 

صادرات

خیر،
مگر اینکه توافق نامه ای انجام 

شود یا مواد معدنی صادر 
نشود

خیر

قانون ملیپرو

بر اساس ارزش در بازار 
جهانی بر حسب فروش 

انباشته ساالنه
PBT

3-0 %معدنی 
صادراتی 3-1 %؛ در 
صورت عدم قیمت 

بین المللی 1%؛ 
کوچک %0 مقیاس 

خیر

بله،
درآمد تجمعی 

کاهش می  خ را  نر
دهد

4-3 %بر اساس ارزشقانون ملیونزوئال

بله،
طا، نقره، پاتین و فلزات 
مرتبط با آن: 3%; الماس و 
گرانبها: 4%; سایر  جواهرات 

مواد معدنی: %3

خیر

Source: world bank (2006)
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كشورهای منتخب آمریکای شمالی 9

کانادا و ایاالت متحده در سطح دولت مرکزی حقوق دولتی وضع نمی کنند.-  آمریکای شمالی، 

کتشــاف مــواد معدنی -  کننــده اصلــی مــواد معدنــی اســت، بنابرایــن یــک مقصــد مطلــوب بــرای ا کانــادا تولیــد 

کانــادا بــه طــور تاریخــی 15 تــا 25 درصــد از هزینه هــای  کتشــاف در  و توســعه معــادن بــه حســاب مــی آیــد. ا

کتشــاف جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ا

کــه در ایاالت متحــده، -  کانــادا، حــوزه قضایــی حقــوق دولتــی در درجــه اول در ایالت هــا قــرار دارد، در حالــی  در 

سیســتم های حقــوق دولتــی بســیار پیچیــده هســتند و معمــوال مربــوط بــه ماهیــت مالکیــت معدنی هســتند.

کلــی بیشــتر از 5 درصــد ) و تعــدادی بیــش -  خ هــای  کانــادا، تقریبــا تمــام حقــوق دولتــی مــواد معدنــی، بــا نر در 

از 10 درصــد( مبتنــی بــر ســود هســتند.

خ هــای پلکانــی اعمــال می شــود و در برخــی دیگــر یــک حداقــل -  کانــادا نر در برخــی حــوزه هــای معدنــی در 

خ یکســان مالیــات اعمــال می شــود. کــه باالتــر از آن، نــر آســتانه ســود وجــود دارد 

کــه بــه عنــوان جایگزیــن مناســبی بــرای تأمیــن -  کــرده اســت  کانــادا اجــازه نوعی"ســهام در جریــان" را صــادر 

که توســط  گرفتــه اســت. ســهام در جریان، ســهامی اســت  منابــع مالــی ذخایرمعدنــی دارای ریســک در نظــر 

ــاف  کتش ــای ا ــرکننده هزینه ه ــرکت منتش ــده و ش ــر ش ــدگان منتش ــه مالیات دهن ــه ب ــرای ارائ ــرکت ب ــک ش ی

ــر ایــن  ــور متقبــل می شــود. ب ــب ســهام مزب ــه میــزان بیشــتر از مالیــات پرداخــت شــده در قال و توســعه را ب

کتشــاف و توســعه را متحمــل نمی شــوند و در صــورت تقبــل  اســاس شــرکت های معدنــی رأســا هزینه هــای ا

گــر شــرکت معدنــی درحــال حاضــر و آینــده درآمــد  آن از معافیــت مالیاتــی برخــوردار می گردنــد.، بنابرایــن ا

کاهــش درآمــد را نخواهــد داشــت. کافــی مشــمول مالیــات نداشــته باشــد، ریســک زیــان ناشــی از 

در انتاریــو اولیــن 10 میلیــون دالر ســود ایجــاد شــده از معــدن جدیــد یــا توســعه اساســی در معــادن موجــود - 

بــرای یــک دوره ســه ســاله از مالیــات معــاف اســت. ایــن دوره بــرای معــادن جدیــد تأســیس شــده در 

مکان هــای دور دســت آنتاریــو بــه 10 ســال افزایــش مــی یابــد. عــاوه بــر ایــن، مالیــات بــر ســود معــادن 

خ 5 درصــد وضــع می شــود. کــه دوبــاره راه انــدازی می شــوند، بــا نــر متروکــه 

کثر -  ساســکاچوان بیشــترین تنــوع را در ارزیابــی حقــوق دولتــی ارائــه می کنــد، بــا سیســتم مبتنــی بــر ســود بــرای ا

مــواد معدنــی فلــزی و غیرفلــزی و حقــوق دولتــی بــر اســاس میــزان فــروش بــرای اورانیــوم، پتــاس و زغال ســنگ.

کــه مــواد معدنــی در آن -  مالیــات معــادن در ایــاالت متحــده بســیار پیچیــده اســت و اغلــب بــه نــوع زمینــی 

وجــود دارد، بســتگی دارد.

در ایــاالت  متحــده دولــت فــدرال حقــوق دولتــی را بــرای بیشــتر مــواد معدنــی در زمین هــای فــدرال اعمــال - 
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نمی کنــد ) بــه اســتثنای زغال ســنگ( ، و ایالت هــا بــرای مــواد معدنــی موجــود در اراضــی تحــت تملــک 

گرچــه یــک ایالــت مهــم معدنــی  دولــت، معمــوال حقــوق دولتــی بــر اســاس ارزش یــا واحــد وضــع می کننــد، ا

ماننــد  نــوادا  از یــک سیســتم مبتنــی بــر ســود اســتفاده می کنــد.

همچنیــن ایــاالت متحــده آمریــکا در راســتای افزایــش درآمــد مالیاتــی دولــت فــدرال و در جهــت ایجــاد - 

انگیــزش بــرای بخــش معــدن، بــر رشــد درآمدهــای مشــمول مالیــات شــرکت های معدنــی تــا ســقف 50 

کــه البتــه ایــن سیاســت انگیزشــی فقــط شــامل مــواد معدنــی نمی شــود. درصــد تخفیــف در نظــر می گیــرد 

كشورهای منتخب آمریکای شمالی جدول 8- حقوق دولتی 

طبقه بندی حقوق قالبكشور
خ حقوق دولتیدولتی وابسته به نوع دامنه نر

وابسته به اندازه معدنمواد معدنی

آریزونا )ایاالت 
خ بر اساس ارزشقانون ایالتیمتحده آمریکا( حداقل 2%، تعیین نر

کمیسیون خ توسط بلهتوسط  بله، تعیین نر
کمیسیون

كلمبيا  بریتيش 
قانون ایالتی)كانادا(

بر اساس سود 
)درآمد خالص( 

و بر اساس ارزش 
)عملکرد خالص(

13%  از درآمد خالص یا 2% از 
خیرخیرعملکرد خالص

ميشيگان 
)ایاالت متحده 

آمریکا(
بر اساس ارزش: قانون ایالتی

خیربله2-7% مقیاس شناورمقیاس شناور

نوادا )ایاالت 
قانون ایالتیمتحده آمریکا(

بر اساس سود 
)درآمد خالص(؛ 

مقیاس شناور
خیر2-5% مقیاس شناور

خ حقوق  بله، باالترین نر
دولتی پرداخت شده در 

معادن باالتر از 4 میلیون دالر 
در عملکرد خالص

مناطق شمال 
بر اساس سود؛ مقررات ملیغربی )كانادا(

خیر14-5%مقیاس شناور
کمتر  بله، عملیات با درآمد 

از 10000 دالر، بدون پرداخت 
مالیات

خیر10%بر اساس سودقانون ایالتیانتاریو )كانادا(
کمتر  بله، عملیات با درآمد 

از 500000 دالر بدون پرداخت 
مالیات

ساسکاچوان 
ترکیبی از ارزش و قانون ایالتی)كانادا(

سود

5% سود خالص )با آستانه 
تولید مادام العمر تا %10 

افزایش می یابد(
بله

بله، استخراج اورانیوم واجد 
شرایط برای تولیدکننده 

کوچک است
Source: world bank (2006)

6- پیشنهادات و راهکارها
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کشــور  گــزارش مشــاهده شــد، نه تنهــا حقــوق دولتــی در ایــران متناســب بــا پتانســیل های معدنــی  به روشــنی در ایــن 

نیســت و نیــاز بــه واقعــی شــدن حقــوق دولتــی معــادن ضــرورت دارد، ســازوکار محاســبه و اخــذ حقــوق دولتــی بــا 

کــه بــرای رفــع و بهبــود موانــع موجــود شناســایی شــده، پیشــنهادات زیــر می توانــد  چالش هــای متعــددی همــراه اســت 

موثــر باشــد:

واقعی شدن حقوق دولتی معادن از طریق هوشمندسازی محاسبات با استفاده از نرم افزار	 

کانه آرائــی، 	  گرفتــن متغیرهایــی نظیــر محــل، موقعیــت و ذخیــره معــدن، روش اســتخراج، میــزان و نــوع  در نظــر 

ماحظــات زیســت محیطــی و تعهــدات بهره بــردار در محاســبه حقــوق دولتــی

تقویــت سیســتم های نظــارت بــر فعالیت هــای معدنــی از جملــه ســازمان نظــام مهندســی بــه منظــور تقویــت 	 

ــارت و  ــاوره، نظ ــوص مش ــتانی آن در خص ــعبات اس ــازمان و ش ــت آن س ــتر از ظرفی ــتفاده بیش ــگاه آن و اس جای

راســتی آزمایی فعالیت هــای معدنــی؛

ــرای تعییــن ارزش مــاده معدنــی 	  ــا قیمت هــای صادراتــی ب گرفتــن قیمت هــای بورســی ی ک عمــل قــرار  مــا

ســر معــدن؛

محاسبه حقوق دولتی بصورت پویا و ایجاد تمایز برای معادن بزرگ با سایر معادن؛	 

اعمال ضریب کاهشی میزان حقوق دولتی برای معادنی که با شرایط سخت و بدون زیرساخت کار می کنند؛	 

الزام به حضور مسئوالن فنی مقیم در محل معدن به انتخاب سازمان نظام مهندسی هر استان؛	 

ایجاد ارتباط با سامانه های مالیاتی، حمل و نقل برای راستی آزمایی	 

میزان خوداظهاری معدن کاران درخصوص میزان استخراج معادن؛	 

ایجاد بانک اطاعات فعالیت های معدنی و صنایع معدنی	 

کاداســتر الکترونیک 	  شفاف ســازی فرآیندهــای مرتبــط بــا ارائــه اطاعــات حــوزه معــدن از طریــق ایجــاد سیســتم 

)EITI1( ح شــفافیت صنایــع معدنــی و پیاده ســازی الزامــات طــر

ح 	  کشــورهای ســیرالئون و پــرو در خصــوص پیاده ســازی الزامــات طــر در ایــن خصــوص می تــوان بــه تجربــه 

کــم بــر بخش هــای  کــردن قوانیــن و مقــررات حا کارآمدتــر  شــفافیت صنایــع معدنــی و شفاف ســازی و پایدارتــر و 

کــه منجــر بــه افزایــش درآمدهــای دولــت از ایــن بخــش و بــاال رفتــن ســطح نظــارت بــر  کــرد  معدنــی خــود اشــاره 

کاهــش زمــان انتظــار شــرکت ها بــرای ارائــه درخواســت های معدنــی شــد.  صنایــع معدنــی و 

تجمیع سامانه های مرتبط با حوزه معدن	 

1.  Extractive Industries Transparency Initiative
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بکارگیری فناوری های پیشرفته تصویربرداری و نقشه برداری هوایی، ماهواره ای 	 

و فراطیفی و بکارگیری پهپادها در تصویربرداری )در مورد معدن روباز(	 

استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین حجم دقیق ماده معدنی استخراج شده	 

کارشناسان وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی از معادن	  بازدیدهای اتفاقی 

کنترل میزان خروج مواد معدنی	  نصب باسکول هوشمند در معادن برای 

کــه در ادامــه به طــور مختصــر  کــرده  همچنیــن بانــک جهانــی نیــز توصیه هایــی بــرای تنظیــم حقــوق دولتــی ارائــه 

ــود: ــاره می ش اش

گرفته شود.	  در تعیین حقوق دولتی، اثرتجمعی سایر مالیات ها و الزامات تکلیف شده در نظر 

رقابت پذیــری، جــذب 	  )افزایــش  بلندمــدت  منافــع  مبنــای  بــر  تعییــن حقــوق دولتــی، سیاســت گذاری  در 

ســرمایه، بهبــود زیرســاخت ها و توســعه پایــدار ایــن بخــش( باشــد.

بــر اســاس اهــداف، انگیزه هــا و ریســک، معیــار متمایــز بــرای تعییــن حقــوق دولتــی )واحــد، ارزش یــا ســود( 	 

لحــاظ شــود.

خ حقــوق معدنــی بــده بســتان وجــود دارد. بنابرایــن در 	  بیــن جــذب ســرمایه گذاری )داخلــی و خارجــی( و نــر

خ حقــوق دولتــی بــه مقتضیــات هــر مــاده معدنــی توجــه شــود. تعییــن نــر

بهبود شفافیت و ارتقا روش های محاسباتی فعالیت های معدنی ضرورت دارد.	 

پارامترهایی نظیر درجه عیار ماده معدنی، ظرفیت معدن و عمر معدن لحاظ شود	 
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  پیوست ها

 ردیف 
 1400و  1399های تعیین قیمت پایه مواد معدنی )حقوق دولتی( سال

 مالحظات  1400حقوق دولتی  1399حقوق دولتی  ماده معدنی

 آهن  1

 کلوخه

 هماتیت

سیستان و بلوچستان و خراسان  
بهای کلوخه سر  %3جنوبی)

بهای  %5سایر استانها) -معدن( 
 کلوخه سر معدن( 

 کلوخه در سر معدن بهای  5%
برابر عیار مگنتیت  0.22

و   %8استخراجی )حداقل 
 (%12حداکثر 

 مگنتیت

سیستان و بلوچستان و خراسان  
بهای کلوخه سر  %5جنوبی)

بهای   %10سایر استانها) -معدن( 
 کلوخه سر معدن( 

*عیار مگنتیت  0.22
و   %8استخراجی )حداقل 

 (%12حداکثر 

 دانه بندی 
پالسری منطقه  معادن 

برابر درصد وزنی )حداقل   1.5 بهای سر معدن  %8 سنگان/خواف 
  ( %15و حداکثر  7%

 بهای سر معدن  %7 بهای سر معدن  %7 معادن سایر استان ها 

 بهای سر معدن  %5 سایر معادن  کنسانتره 
* عیار مگنتیت  0.15

و   %6استخراجی )حداقل 
 ( %8حداکثر 

مگنتیت برابر عیار 0.15
و   %6استخراجی )حداقل 

 ( %8حداکثر 

معادن 
 ایمیدرو 

معادن تحت پوشش به غیر  
 از معادن ذیل 

 بهای سر معدن  10%

 بهای سر معدن  10%

 

کلوخ سنگ آهن معادن  
جالل آباد،سنگان  

 خواف،چادرملو 
 بهای کلوخه سر معدن  15%

کلوخه سنگ آهن معدن  
گل گهر سیرجان و 

 چادرملو 
 بهای کلوخه سر معدن  %18 بهای سر معدن  15%

 مس  2

*عیار استخراجی )حداقل  10 بهای سر معدن  %12 کلیه معادن کلوخه
 ( %14و حداکثر  8%

برابر عیار استخراجی )حداقل 10
 ( %14و حداکثر  8%

 کنسانتره 
 بهای سر معدن  %10 بهای سر معدن  %10 معادن شرکت ملی مس 

 
 بهای سر معدن %8 معدن بهای سر  %8 سایر معادن 

 کاتد
ارزش فروش در بورس   %9 بهای کاتد %9 معادن شرکت ملی مس 

  کاال
ارزش فروش در بورس   %5 بهای کاتد %5 سایر معادن 

 کاال
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 مالحظات  1400حقوق دولتی  1399حقوق دولتی  ماده معدنی ردیف 

 طال 3

 دارای واحد فرآوری 

 سولفوره 

 کنسانتره 

بهای کنستانتره)عیار   5%
  %7 -پی پی ام(  2کمتر  از 

پی   2بهای کنسانتره)عیار 
 پی ام و باالتر( 

+عیار بر حسب  4)
ppm %) 

 

 شمش

بهای شمش)عیار کمتر    3%
بهای  %5 - پی پی ام(  2از 

پی پی ام و   2شمش)عیار 
 باالتر( 

+عیار بر حسب  2)
ppm %) 

 

 اکسیده

 کنسانتره 

کنستانتره)عیار  بهای  7%
 %10 -پی پی ام(  2کمتر  از 

پی   2بهای کنسانتره)عیار 
 پی ام و باالتر( 

+عیار بر حسب  4)
ppm %) 

 

 شمش

بهای شمش)عیار کمتر    5%
بهای  %7 - پی پی ام(  2از 

پی پی ام و   2شمش)عیار 
 باالتر( 

+عیار بر حسب  4)
ppm %) 

 

بر  -فاقد واحد فرآوری
 استخراجیمبنای خاک 

 سولفوره 
بهای سر معدن)عیار  2%

 %2.5 -پی پی ام(  2کمتر  از 
 پی پی ام و باالتر(  2)عیار 

+عیار بر حسب  4)
ppm %) 

 

 اکسیده
بهای سر معدن)عیار  3%

 %4 -پی پی ام(  2کمتر  از 
 پی پی ام و باالتر(  2)عیار 

+عیار بر حسب  4)
ppm %) 

 

بهای متوسط  %9  معدن طالی زرشوران 
 شمش

 

 سرب و روی  4

 خاک سرب

 بهای سر معدن  %5 سولفیدی 
+عیار خاک  2)

استخراجی(% 
 (%9)تاحداکثر

 

 بهای سر معدن  %7 اکسیدی
+عیار خاک  2)

استخراجی(% 
 ( %10)تاحداکثر

 

 خاک روی

 بهای سر معدن  %5 سولفیدی 
+عیار خاک  2)

استخراجی(% 
 (%9)تاحداکثر

 

 معدن بهای سر  %7 اکسیدی
+عیار خاک  2)

استخراجی(% 
 ( %10)تاحداکثر

 

 بهای سر معدن  %5 کنسانتره سرب و روی

)یک سوم عیار سرب  
و روی کلوخه  

  %4ورودی(%  )حداقل 
 ( %6و حداکثر 

 

 %9)سولفیدی(/ %7 خاک سرب و روی معدن انگوران 
  بهای سر معدن  %12 )اکسیدی( بهای سر معدن

5 

کرومیت 
)براساس  
کلوخه 

 استخراجی( 

بهای کلوخه در   %10 بهای کلوخه سر معدن  %12 معادن فاریاب و اسفندقه 
  سر معدن 

معادن فاریاب و اسفندقه )در صورت فروش به  
بهای کلوخه در  %7 بهای کلوخه سرمعدن  %7 واحدهای داخلی با ارائه فاکتور رسمی فروش( 

  سر معدن 

بهای کلوخه در  %7 سرمعدن بهای کلوخه  %7 سایر استانها
  سر معدن 

   بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %5-%3 منگنز 6
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   بهای کنسانتره سر معدن %5 بهای کنسانتره سر معدن %5 تیتانیوم  7

   بهای سر معدن  %3 بهای سر معدن  %1 آنتیموان  8

 مرمر 9

 بهای سر معدن  %10 ریال  930.000 کوپ

)آذربایجان شرقی 
ریال/آذربایجان  1.000.000

ریال/جنوب 1.500.000غربی 
کرمان 

ریال/خراسان  1.000.000
جنوبی 

ریال/خراسان  800.000
رضوی 

ریال/خراسان  600.000
ریال/مرکزی  600.000شمالی 

 ریال( 1.000.000

 بهای سر معدن  %8 ریال 140.000 الشه 
  180.000)آذربایجان شرقی 

ریال/ خراسان رضوی 
ریال/مرکزی  120.000

 ریال( 120.000

  بهای سر معدن  %12 بهای سر معدن  %10 معدن مرمر بابا شوراب استان کردستان

  بهای سر معدن  %2 بهای سر معدن  %2 سنگ چینی  10

  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %5 تراورتن  11

  بهای سر معدن  %6 بهای سر معدن  %6 مرمریت  12

  بهای سر معدن  %2 معدن بهای سر  %2 گرانیت 13

 بهای سر معدن  %6 ریال 98.000 تراونیکس  14
 102.000)آذربایجان شرقی 

 90.000ریال/جنوب کرمان 
ریال/خراسان جنوبی 

 ریال( 102.000

 ریال( 20.000)سمنان  بهای سر معدن  %4 ریال 20.000 کنگلومرا )با مصارف تزئینی(  15

 ریال(  54.000)همدان  بهای سر معدن  %6 ریال 54.000 تزئینی( هورنفلس )با مصارف  16

  بهای سر معدن  %10 بهای سر معدن  %10 سنگ های تزئینی 17

 شن و ماسه  18
 بهای سر معدن  %8 بهای سر معدن  %8 خام

 
 بهای سر معدن  %2 بهای سر معدن  %2 دانه بندی 

  معدن بهای سر  %4.5 بهای سر معدن  %4.5 سنگ الشه 19

  بهای سر معدن  %6 بهای سر معدن  %5 واریزه )مخلوط کوهی(  20

  بهای سر معدن  %6  مخلوط آبرفتی 21
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 مالحظات  1400حقوق دولتی  1399حقوق دولتی  ماده معدنی ردیف 

  بهای سر معدن  %4 بهای سر معدن  %4 گچ  22

  بهای سر معدن  %4 بهای سر معدن  %4 سنگ آهک 23

  بهای سر معدن  %4.5 بهای سر معدن  %4.5 دولومیت  24

  بهای سر معدن  %4 معدن بهای سر  %4 خاک رس 25

  بهای سر معدن  %4 بهای سر معدن  %4 شیل 26

  بهای سر معدن  %3.5 بهای سر معدن  %3.5 مارن 27

  بهای سر معدن  %4 بهای سر معدن  %2 کلسیت  28

  بهای سر معدن  %3.5 بهای سر معدن  %3.5 ماسه سنگ 29

  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %5 پوکه معدنی 30

 نمک 31
بهای محصول  %10 بهای سر معدن  %10 آبی

  حوضچه های ترسیب

  بهای سر معدن  %4 بهای سر معدن  %4 سنگی

بهای محصول تولیدی  %5 ید  32
 کارخانه فرآوری 

بهای محصول   5%
تولیدی کارخانه 

 فرآوری
 

بهای محصول تولیدی   %4 برم  33
 کارخانه فرآوری 

بهای محصول  4%
کارخانه تولیدی 

 فرآوری
 

 سولفات سدیم  34

معدن میقان اراک )شرکت امالح معدنی 
 ایران( 

بهای محصول تولیدی   6%
 کارخانه فرآوری 

بهای محصول  6%
تولیدی کارخانه 

 فرآوری
 

 سایر معادن 
 دارای واحد فرآوری 

بهای محصول تولیدی   4%
 کارخانه فرآوری 

بهای محصول  6%
تولیدی کارخانه 

 فرآوری
 

فاقد واحد فرآوری 
)خاک سولفات 

 سدیم دار( 

بهای محصول  4%
تولیدی کارخانه 

 فرآوری
 

 پتاس 35
بهای محصول تولیدی  %3 شورابه ای 

 کارخانه فرآوری 
بهای محصول  3%

تولیدی کارخانه 
  فرآوری

 بهای سر معدن  %2 بهای سر معدن  %2 سنگی

 صدف 36
 بهای سر معدن  %3 بهای سر معدن  %3 سنگی )لوکاشل(

 
 بهای سر معدن  %3 بهای سر معدن  %3 دریایی

  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %5 فلورین  37

  بهای سر معدن  %6 بهای سر معدن  %6 سلستین 38
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 مالحظات 1400حقوق دولتی  1399حقوق دولتی  ماده معدنی  ردیف

  بهای سر معدن  %6 بهای سر معدن  %6 گارنت صنعتی  39

  بهای سر معدن  %6 بهای سر معدن  %6 پگماتیت 40

  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %5 ماسه بادی  41

  بهای سر معدن  %4 بهای سر معدن  %4 بوکسیت  42

  بهای سر معدن %8 بهای سر معدن %8 معدن بوکسیت تاش )سمنان(  43

44 

معادن بیتومین بان سیان، مرجان و نگین کبود واقع در  
 استان کرمانشاه 

 بهای سر معدن  7%
  بهای سر معدن  7%

  بهای سر معدن  %5 معادن بیتومین سایر 

  بهای سر معدن %0.3 بهای سر معدن %0.3 زغالسنگ 45

  بهای سر معدن %4.5 بهای سر معدن %4.5 زئولیت  46

  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %0.5 آراگونیت )غیرسنگ تزئینی(  47

 بهای سر معدن  %5 ریال 2.280 بازالت 48
ریال/  2.400)اصفهان 

 2.160خراسان جنوبی 
 ریال(

  بهای سر معدن %3 بهای سر معدن %3 الیژیست  49

  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %1 منیزیت  50

  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %5 خاک های صنعتی 51

  بهای سر معدن %5.5 بهای سر معدن %5.5 کائولن 52

  سر معدنبهای  %4.5 بهای سر معدن %4.3 بنتونیت  53

 خاک نسوز 54
  بهای سر معدن  %6 بهای سر معدن  %6 خاک نسوز استقالل 

  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %5 سایر معادن خاک نسوز

 فلدسپات  55
  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %7 پتاسیک

  بهای سر معدن %4.5 بهای سر معدن %4.5 سدیک 

  بهای سر معدن  %4 بهای سر معدن  %4 آرژیلیت  56
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 مالحظات 1400حقوق دولتی  1399حقوق دولتی  ماده معدنی  ردیف

  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %5 تالک  57

  بهای سر معدن %3 بهای سر معدن %3 پرلیت  58

  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %5 میکا 59

 باریت 60

  بهای سر معدن  %10 بهای سر معدن  %10 4.2وزن مخصوص باالتر از 

  بهای سر معدن  %7 معدن بهای سر  %7 4.15تا  4.2وزن مخصوص بین 

  بهای سر معدن  %4 بهای سر معدن  %4 3.8تا  4.15وزن مخصوص بین 

 بال کلی  61
بهای سر معدن )اصالحیه   6%

به استانها  1399در سال 
 ارسال شده است( 

  بهای سر معدن  6%

  بهای سر معدن %3 بهای سر معدن %3 بر 62

  معدنبهای سر  %3 بهای سر معدن %3 گوگرد 63

  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %5 زرنیخ  64

  بهای سر معدن %3.5 بهای سر معدن %3.5 فسفات 65

  بهای سر معدن %2.5 بهای سر معدن %2.5 زاج  66

  بهای سر معدن %3 بهای سر معدن  %1 نفلین سینیت  67

  بهای سر معدن  %4  پیروکسینیت  68

  بهای سر معدن  %2 بهای سر معدن  %2 والستونیت  69

  بهای سر معدن  %5 بهای سر معدن  %5 دونیت 70

  بهای سر معدن %4.5 بهای سر معدن %4.5 دیاتومیت 71

  بهای سر معدن %3 بهای سر معدن %3 گل سفید 72

 خاک سرخ  73
  بهای سر معدن  %10 بهای سر معدن  %10 خاک سرخ هرمز 

  سر معدن بهای  %5 بهای سر معدن  %5 سایر معادن
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 مالحظات 1400حقوق دولتی  1399حقوق دولتی  ماده معدنی  ردیف

 فیروزه 74
قیمت اعالم شده از طرف   %8 نیشابور 

 برنده مزایده 
قیمت اعالم شده  8%

  از طرف برنده مزایده

قیمت اعالم شده از طرف   %6 میدوک
 برنده مزایده 

قیمت اعالم شده  6%
  از طرف برنده مزایده

 عقیق )انواع سیلیس زینتی( 75

باالتر از یک میلیون ریال )هر  
  بهای سر معدن  %12 بهای سر معدن  %12 کیلوگرم( 

هزار ریال   500از هر کیلوگرم 
  بهای سر معدن  %10 بهای سر معدن  %10 تا یک میلیون ریال 

هزار ریال    250از هر کیلوگرم 
  بهای سر معدن %8 بهای سر معدن %8 ریال  500تا 

  بهای سر معدن  %4 بهای سر معدن  %4 کریزوال  76
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