
 مجموعه چالشها و پیشنهادات کالن 
بخش معدن

ی
گان
زر
ی با

ها
ش
وه
پژ
 و 
ت
عا
طال
ه م
س
وس
م

شفاف ساختن سامانه ها و پایگاه های بخش معدن. 	

نحوه جمع آوری اطالعات فعالیت های معدنکاری . 	

	.

تخصیص حقوق دولتی. 	

نحوه محاسبه حقوق دولتی در شرایط فرآوری ماده معدنی. 	

لزوم تقویت سازمان نظام مهندسی از ُبعد فنی و تخصصی. 	

تقویت سیستم های نظارت بر فعالیت معادن. 	

ضعف اکتشافات و فقدان استانداردهای ملی برای اکتشافات عمومی و . 	

تفصیلی

...
ند

وا
 خ

ید
اه

خو
چه 

آن

  ����� ���� ���� ��ده �����



ی
گان

زر
ی با

ها
ش

وه
پژ

 و 
ت

عا
طال

ه م
س

وس
م

مجموعه چالشها و پیشنهادات کالن بخش معدن 2

شفاف ساختن سامانه ها و پایگاه های بخش معدن-  
تعــداد زیــادی ســامانه اطــاع رســانی، نظارتــی و کنترلــی توســط ســازمان هــای ذینفــع در بخــش معــدن 

ــرو  ــه روزرســانی اطاعــات، محرمانگــی و ... روب ــا مشــکاتی نظیــر عــدم ب ــه ب ــد ک توســعه داده شــده ان

ــزان  ــه می ــدن ب ــش مع ــای بخ ــامانه ه ــذاری س ــا از اثرگ ــده ت ــبب ش ــده س ــر ش ــف ذک ــاط ضع ــتند. نق هس

ــع  ــور رف ــه منظ ــدود ب ــی مح ــدت زمان ــا م ــع ب ــه ای جام ــود برنام ــی ش ــنهاد م ــود. پیش ــته ش ــادی کاس زی

نقــاط ضعــف و تکمیــل و تجمیــع ســامانه هــا در دســتور کار قــرار گیــرد.

نحوه جمع آوری اطالعات فعالیت های معدنکاری- 2
مطابــق بــا تبصــره 7 مــاده 14 قانــون معــادن، میــزان حقــوق دولتــی بــر اســاس مقادیــر منــدرج در پروانــه 

بهــره بــرداری اخــذ مــی گــردد کــه مشــکاتی نظیــر کــم اظهــاری بهــره بــرداران در پروانــه بهــره بــرداری 

ــه همــراه دارد )درصورتــی  ــه را ب ــر منــدرج در پروان ــرای تغییــر مقادی و همچنیــن بوروکراســی پیچیــده ب

ــی  ــای داخل ــوالت بازاره ــتخراج، تح ــی در اس ــکات فن ــد مش ــی مانن ــه دالیل ــد ب ــردار بخواه ــره ب ــه به ک

ــتر از  ــا بیش ــر ی ــی کمت ــه میزان ــره  ب ــردار و غی ــره ب ــد به ــارج از ی ــل خ ــادی و عوام ــود اقتص ــی، رک و جهان

عــدد درج شــده در پروانــه، نســبت بــه اســتخراج مــاده معدنــی اقــدام کنــد بایــد موافقــت وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت )شــورای عالــی معــادن( را اخــذ نمایــد کــه معمــواًل بــا پیچیدگــی هــای اداری و روندهــای 

بوروکراتیــك همــراه اســت و ممکــن اســت بــه دلیــل اختــاف در تحلیــل یــا خطاهــای انســانی بــا افزایــش 

یــا کاهــش میــزان اســتخراج موافقــت نشــود(. 

پیشــنهاد مــی شــود بــه منظــور تدقیــق حقــوق دولتــی، میــزان بهــره بــرداری معــادن از طریــق روش هــای 

نویــن نظیــر نقشــه بــرداری ســه بعــدی )بصــورت بــرون ســپار( تعییــن شــود تــا میــزان دقیــق بهــره بــرداری 

هــر معــدن مشــخص شــود. همچنیــن مــی تــوان بــه منظــور صحــه گــذاری آمــار برداشــت هــر معــدن از 

روش توزیــن متحــرک بهــره جســت. بــرای ایــن منظــور الزم اســت در مناطــق معدنــی، ســازوکار انــدازه 

گیــری وزن جابجایــی مــواد معدنــی و صحــه گــذاری آن هــا بــا بارنامــه کامیــون حمــل کننــده پیــاده ســازی 

گــردد. البتــه ایــن امــر نیازمنــد توســعه برخــی زیرســاخت هــا در مناطــق معدنــی کشــور اســت کــه فنــاوری 

آن در کشــور موجــود اســت.



ی
گان

زر
ی با

ها
ش

وه
پژ

 و 
ت

عا
طال

ه م
س

وس
م

3مجموعه چالشها و پیشنهادات کالن بخش معدن

تعیین قیمت - 3
ــی  ــاس برخ ــر اس ــی ب ــوق دولت ــد حق ــی و درص ــاده معدن ــای م ــن به ــادن، تعیی ــون مع ــاده 14 قان ــق م وف

عوامــل نظیــر محــل و موقعیــت معــدن، شــرایط و موقعیــت منطقــه،  میــزان و نــوع کانــه آرایــی، وضعیــت 

ذخیــره معدنــی،  روش اســتخراج و تعهــدات و ســود ترجیحــی بهــره بــردار مطابــق بــا آییــن نامــه اجرایــی 

مربوطــه مشــخص شــود. در حــال حاضــر قیمــت پایــه مــواد معدنــی ســالیانه در قالــب بخشــنامه ازســوی 

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت جهــت بررســی و اعــام نظــر بــه شــورایعالی معــادن ارائــه و پــس از تأییــد 

ایــن شــورا قیمــت پایــه بــه ازای هــر تــن اســتخراج ابــاغ میگــردد. در مــاده 60  آییــن نامــه اجرایــی قانــون 

معــادن نیــز، میــزان حقــوق دولتــی معــادل 10 درصــد مــاده معدنــی بــه نــرخ روز در ســر معــدن تعییــن 

ــه  ــت ب ــف اس ــت موظ ــت »وزارت صم ــده اس ــی آم ــاده قانون ــن م ــره 1 ای ــن در تبص ــت. همچنی ــده اس ش

منظــور افزایــش و یــا کاهــش درصــد حقــوق مذکــور نســبت بــه تعییــن مبنــای مذکــور بــا اعمــال ضرایــب 

ــی،  ــاده معدن ــت م ــار و کیفی ــتخراج، عی ــره، روش اس ــزان ذخی ــه می ــری از جمل ــل مؤث ــه عوام ــوط ب مرب

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

متناســب بــا مقیــاس معدنــکاری و نــوع مــواد معدنــی بــر اســاس دســتورالعمل مربــوط بــه گونــه  ای اقــدام 

کنــد کــه کاهــش آن در مــورد معــادن بــزرگ از پنــج درصــد کمتــر نشــود و افزایــش آن بــرای ســایر معــادن 

حداکثــر از ســه برابــر درصــد مبنــا بیشــتر نشــود.«

متاســفانه بــا وجــود صراحــت قانونــی وحــدت رویهــای در تعییــن نــرخ و ارزش مــاده معدنی برای محاســبه 

ــن  ــرای تعیی ــخص ب ــام مش ــدان نظ ــن رو فق ــدارد. از ای ــود ن ــور وج ــادن کش ــان مع ــی در می ــوق دولت حق

قیمــت پایــه مــواد معدنــی یکــی از چالشــهای محاســبه حقــوق دولتــی معــادن اســت. از ایــن رو پیشــنهاد 

مــی شــود آییــن نامــه ایــی مبســوط بــرای تعییــن درصــد حقــوق دولتــی معــادن بــر اســاس مولفــه هــای 

گوناگــون نظیــر نــوع معــدن، موقعیــت مکانــی، حجــم تولیــد و زیرســاختها )دســتری بــه انــرژی، جــاده، 

ریــل آهــن( و .... تعییــن شــود. همچنیــن قیمتهــای کشــف شــده در بــورس کاال، قیمتهــای معاملــه شــده 

ــرای  ــی ب ــد مبنای ــی میتوانن ــای صادرات ــا قیمته ــت و ی ــط دول ــده توس ــام ش ــای اع ــازار آزاد، قیمته در ب

تعییــن قیمــت پایــه مــواد معدنــی باشــد، چراکــه بهــره بــرداران معــادن در کشــور نیــز بــه یکــی از چهــار 

روش فــوق اقــدام بــه فــروش مــاده معدنــی میکننــد. 
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مجموعه چالشها و پیشنهادات کالن بخش معدن 4

تخصیص حقوق دولتی- 4
مطابــق بــا تبصــره 4 مــاده 14 قانــون معــادن، 65% حقــوق دولتــی اخــذ شــده از معــادن بــه منظــور توســعه 

بخــش معــدن و صنایــع معدنــی بــه وزارت صمــت تخصیــص مــی یابــد. مطابــق بــا تبصــره 6 همــان مــاده 

15% حقــوق دولتــی نیــز بــه اعتبــارات اســتانی جهــت ایجــاد زیرســاخت و رفــاه و توســعه شهرســتان بــا 

اولویــت بخشــی کــه معــدن در آن قــرار گرفتــه تخصــص مــی یابــد )البتــه در بنــد الــف تبصــره 18 الیحــه 

ــه ایــن ســهم در اختیــار صنــدوق هــای اســتانی »پیشــرفت و  بودجــه ســال 1401، پیــش بینــی شــده ک

عدالــت« قــرار گیــرد(. مطابــق بــا مــاده 25 قانــون معــادن نیــز 12% حقــوق دولتــی در اختیــار وزارت جهــاد 

کشــاورزی بــه منظــور احیــاء و بازســازی محــل عملیــات معدنــی قــرار گیــرد. همچنیــن مطابــق بــا تبصــره 

مــاده 31 همــان قانــون نیــز 5% حقــوق دولتــی در اختیــار صنــدوق بیمــه فعالیــت هــای معدنــی و 3% نیــز 

در اختیــار ســازمان نظــام مهندســی قــرار مــی گیــرد. 

امــا در عمــل بــه دلیــل کســری بودجــه، تخصیصــی بــرای ردیــف هــای فــوق صــورت نمــی گیــرد و تنهــا 

صنــدوق بیمــه فعالیــت هــای معدنــی اندکــی از ســهم خــود را دریافــت مــی کنــد. از ایــن رو پیشــنهاد مــی 

ــان از  ــت اطمین ــی جه ــای اختصاص ــاب ه ــادن در حس ــی مع ــوق دولت ــهم حق ــت س ــوع دریاف ــود موض ش

تخصیــص و هزینــه کــرد آن هــا در مــوارد پیــش بینــی شــده در قانــون معــادن در دســتور کار قــرار گیــرد.

نحوه محاسبه حقوق دولتی در شرایط فرآوری ماده معدنی-  
ــر روی  ــده ب ــام ش ــرآوری انج ــزان ف ــاس می ــر اس ــی ب ــوق دولت ــادن، حق ــون مع ــاده 14 قان ــا م ــق ب مطاب

مــاده معدنــی محاســبه میشــود، بنابرایــن هــر معــدن بــر اســاس ســطح فــرآوری خــود و افزایــش ارزش 

افــزوده مــاده معدنــی، حقــوق معدنــی بیشــتری پرداخــت مــی کنــد. ایــن روش محاســبه حقــوق دولتــی 

ــاس  ــک مقی ــادن کوچ ــا مع ــادن، خصوص ــی مع ــان برخ ــی در می ــاده معدن ــرآوری م ــزه ف ــل از انگی در عم

کاســته اســت. از ایــن رو پیشــنهاد مــی شــود بــه منظــور افزایــش انگیــزه فــرآوری و توســعه زنجیــره ارزش 

در میــان معــادن کوچــک مقیــاس، مشــوق هایــی نظیــر تخفیــف در حقــوق دولتــی بــرای ایــن دســته از 

معــادن کــه اقــدام بــه توســعه زنجیــره ارزش مــی کننــد در نظــر گرفتــه شــود.
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لزوم تقویت سازمان نظام مهندسی از بُعد فنی و تخصصی-  
ــور  ــی کش ــای معدن ــی در فعالیته ــل توجه ــش قاب ــدن نق ــی مع ــام مهندس ــازمان نظ ــر س ــال حاض در ح

نــدارد. بایــد توجــه داشــت ایــن ســازمان بــه عنــوان یــك نهــاد غیردولتــی، وظیفــه توســعه علمــی و فنــی 

معدنــکاری، آمــوزش و ارتقــای علمــی و مهارتــی اعضــا، تدویــن اســتانداردهای فنــی بــرای حلقــه هــای 

ــر فعالیــت معــادن کشــور را از جنبــه هــای علمــی، فنــی، اقتصــادی و  مختلــف معــدن کاری و نظــارت ب

زیســت محیطــی برعهــده دارد. بنابرایــن حمایــت و تقویــت ســازمان نظــام مهندســی معــدن کشــور بــه 

منزلــه ایجــاد زیرســاختهای علمــی و فنــی بــرای توســعه پایــدار معــادن و صنایــع معدنــی کشــور ضــروری 

اســت.

ــدن  ــف مع ــای مختل ــه ه ــی در حلق ــای معدن ــر فعالیته ــارت ب ــتمهای نظ ــف در سیس ــر ضع ــرف دیگ از ط

کاری از اکتشــاف تــا بهــره بــرداری، فقــدان ســامانه هــای هوشــمند بــرای رصــد فعالیتهــای معدنــی، عــدم 

اســتفاده از فنــاوری هــای نــو و نــرم افزارهــای مهندســی بــرای ارزیابــی و تخمیــن فعالیتهــای اکتشــافی 

ــردار معــدن و مســئوالن فنــی معــادن، عــدم  ــی میــان بهــره ب و اســتخراجی معــادن، وجــود ارتبــاط مال

دسترســی وزارت صمــت بــه صورتهــای مالــی و اطاعــات مالیاتــی افــراد حقیقــی و حقوقــی و ضعــف در 

تأمیــن و اســتفاده از تجهیــزات نقشــه بــرداری، تصویربــرداری هوایــی و ماهــواره ای ازجملــه چالشــهای 

فرآیندهــای نظــارت بــر فعالیتهــای معــادن کشــور اســت کــه موجــب ایجــاد خطــا یــا دخالــت ســلیقه ای 

در محاســبه حقــوق دولتــی معــادن شــده و امــکان برخــورد قانونــی بــا متخلفــان را ســلب نمــوده اســت.

از ایــن رو پیشــنهاد مــی شــود تقویــت ســازمان نظــام مهندســی کشــور و شــعب اســتانی بــا هــدف 

بکارگیــری تــوان آنهــا بــه منظــور مشــاوره، نظــارت و راســتی آزمایــی فعالیــت هــای معدنــی مــورد توجــه 

قــرار گیــرد. الزم بــه ذکــر اســت بــا توجــه بــه ســهم 3 درصــدی ســازمان نظــام مهندســی از حقــوق دولتــی، 

ــوق  ــر حق ــال حاض ــت )در ح ــرار اس ــدودی برق ــز تاح ــازمان نی ــن س ــت ای ــرای تقوی ــی الزم ب ــت مال ظرفی

دولتــی معــادن برابــر بــا 10 هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه بــا تدقیــق فرآیندهــای انــدازه گیــری و صحــه 

ــر را دارد(.  ــه میــزان بیــش از 2 براب گــذاری، ایــن رقــم قابلیــت افزایــش ب

از جمله مزایای تقویت سازمان های نظام مهندسی می توان به موارد ذیل اشاره کرد. 
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ــه منظــور ارتقــای کیفیــت    ــی میــان معــدن کاران و مســئوالن فنــی معــادن: ب قطــع ارتبــاط مال

ــا تشــخیص  نظــارت مســئوالن فنــی معــادن و کاهــش فســاد، الزم اســت مســئوالن فنــی معــادن ب

ســازمان نظــام مهندســی معــدن بــرای ارزیابــی، صــدور گواهــی یــا نظــارت بــر فعالیتهــای معدنــی بــه 

صــورت تصادفــی و براســاس صاحیتهــای فنــی انتخــاب و اعــزام شــوند و حــق الزحمــه مســئوالن 

فنــی بــه حســاب ســازمان نظــام مهندســی معــدن واریــز و از طریــق آن ســازمان بــه مســئوالن فنــی 

پرداخــت شــود.

ــرای    ــادن ب ــرداران مع ــره ب ــزام به ــدن: ال ــل مع ــادن در مح ــی مع ــئوالن فن ــتمر مس ــور مس حض

ــر  ــدن ه ــی مع ــام مهندس ــازمان نظ ــاب س ــه انتخ ــدن ب ــل مع ــم در مح ــی مقی ــئوالن فن ــور مس حض

اســتان براســاس صاحیــت هــای فنــی و تخصصــی مســئوالن فنــی میتوانــد موجــب ارتقــای ســطح 

ــود. ــی ش ــای معدن ــارت برفعالیته نظ

تقویت سیستم های نظارت بر فعالیت معادن-  
 سیســتم هــای نظــارت بــر معــادن کشــور ســنتی هســتند و از کارایــی الزم برخــوردار نیســتند. در کنــار این 

موضــوع گســتردگی معــادن کشــور از یــک ســو و کمبــود نیــروی انســانی مــورد نیــاز بــرای نظــارت بــر آنهــا، 

موجــب شــده کــه نظــارت دقیــق و کارا بــر معــادن وجــود نداشــته باشــد، در نتیجــه مشــکات عدیــده ای 

در نظــارت بــر بخشــهای مختلــف نظیــر میــزان فعالیــت و اســتخراج، نیــروی انســانی، ســوخت مصرفــی و 

... ایجــاد شــده اســت. از ایــن رو پیشــنهاد مــی شــود سلســه اقداماتــی نظیــر مــوارد ذیــل در برنامــه هــای 

مراجــع نظارتــی قــرار گیــرد.

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

ــی آن    ــواد معدن ــروج م ــزان خ ــرل می ــرای کنت ــی ب ــق معدن ــمند در مناط ــکول هوش ــب باس  نص

ــه منطق

ــدن    ــاری مع ــزان خوداظه ــی می ــتی آزمای ــرای راس ــی ب ــور مالیات ــازمان ام ــا س ــاط ب ــاد ارتب ایج

ــادن ــتخراج مع ــزان اس ــوص می کاران درخص

 استفاده از فناوری هایی جدید نقشه برداری و تصویربرداری هوایی و ماهواره ای  
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ــی و    ــواد معدن ــی م ــاده ای و ریل ــل ج ــل ونق ــد حم ــور رص ــه منظ ــا وزارت راه ب ــاط ب ــاد ارتب  ایج

ــادن ــی مع ــره مصرف ــواد منفج ــوخت و م ــزان س ــر می ــارت ب نظ

ضعف اكتشافات و فقدان استانداردهاي ملی براي اكتشافات عمومی -  
و تفصیلی

ــی  ــرکتهای معدن ــدرو و ش ــی، ایمی ــن شناس ــازمان زمی ــط س ــی توس ــش دولت ــور در بخ ــافات کش  اکتش

ــه  ــرد، ک ــی پذی ــورت م ــی ص ــش خصوص ــای بخ ــرکت ه ــراد و ش ــط اف ــی توس ــش خصوص ــی و در بخ دولت

در عمــل موجــب کمبــود و از هــم گســیختگی اطاعــات در خصــوص پهنــه هــای مســتعد کشــور و خطــای 

ــن  ــود تدوی ــی ش ــنهاد م ــن رو پیش ــت. از ای ــده اس ــف ش ــای کش ــی ه ــدرج در گواه ــات من ــاال در اطاع ب

ــاف  ــی، اکتش ــایی، پیجوی ــامل شناس ــاف ش ــات اکتش ــف عملی ــل مختل ــرای مراح ــی ب ــتانداردهای مل اس

ــت،  ــارکت وزارت صنع ــا مش ــدن و ب ــی مع ــام مهندس ــازمان نظ ــط س ــی توس ــاف تفصیل ــی و اکتش عموم

معــدن و تجــارت و ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی در دســتور کار قــرار گیــرد کــه قطعــا منجر 

ــن  ــی تدوی ــتانداردهای مل ــر اس ــق ب ــافی منطب ــای اکتش ــها و طرحه ــار گزارش ــت و اعتب ــش کیفی ــه افزای ب

شــده مــی شــود. 

ــات  ــی و مطالع ــع معدن ــافات مناب ــه اکتش ــا »برنام ــق ب ــد مطاب ــر چن ــه ه ــت ک ــه داش ــد توج ــن بای همچنی

زمیــن شناســی« ذیــل »فصــل صنعــت و معــدن« از الیحــه بودجــه 1401، بودجــه ســازمان زمیــن شناســی 

ــا توجــه  ــه ســال قبــل دارد، امــا ب ــی در ایــن حــوزه رشــد اســمی 5 درصــدی نســبت ب و اکتشــافات معدن

بــه تــورم نزدیــک بــه 43 درصــدی ســال جــاری، عمــا اعتبــارات ایــن بخــش بــا رشــد واقعــی منفــی 38 

ــش  ــتر بخ ــارکت بیش ــرای مش ــی ب ــه انگیزش ــک برنام ــن ی ــن رو تدوی ــت. از ای ــده اس ــرو ش ــدی روب درص

خصوصــی در بخــش اکتشــافات خصوصــا اکتشــافات عمیــق )کــه اطاعــات کمــی در ایــن حــوزه موجــود 

اســت( ضــروری بــه نظــر مــی رســد. 
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