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 22/4/1400 تاریخ تهیه گزارش  مقررات  شناسه

 معادن  یحقوق دولت  شیافزا  یبررس موضوع عنوان

مرجع طرح  

 موضوع

 مجتمع معدنی آسکا )از اعضای بخش خصوصی شورا(

 کمیسیون معدن  -خانه معدن استان

 موضوع شرح 

  متیق  نییدر خصوص تع  30/10/1399مورخ    261918/60بخشنامه وزارت صمت به شماره  با عنایت به ابالغ  

خواستار به نحوه محاسبه حقوق دولتی در این بخشنامه معترض و  ی، معدن داران استان  مواد معدن  هیپا

 .تعلیق بخشنامه مذکور یا تعدیل ضرایب بر اساس واقعیت های اقتصادی استان گردیدند

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

   حقوق دولتی معادنافزایش بی رویه  -

محاسبه حقوق دولتی در سنوات قبل براساس قیمت بوده که در بخشنامه مذکور به صورت درصدی   -

 .گردیده استمحاسبه و اعالم 

جلسه  بندی جمع

به    کارشناسی

 تاریخ  

21/04/1400 

و کمیسیون     یدولت و بخش خصوص  ی گفتگو  یشورا  یکارشناس   تهیجلسه کم  نی و هفتم  یس نشست مشترک  

مشکالت معدن داران استان در حوزه حمل    یبا هدف بررس صادرات، واردات، حمل و نقل، ترانزیت و گمرک  

 .  د یبرگزار گرد رجند یب یدر اتاق بازرگان یحقوق دولت  شیو نقل و  افزا

هماهنگ  نده ینما  یعباس  یآقا سرما  یدفتر  استاندار  یگذار  ه یامور  اشتغال   به    یو  اشاره  ضمن 

ی،  مواد معدن  هیپا  متی ق   نییدر خصوص تع  30/10/1399مورخ    60/ 261918شماره    به   وزارت صمت  بخشنامه

گردید.   استان  شرایط  براساس  تعدیل ضرایب  ب  نی پرو  یآقاخواستار  دل  نکهیا  انیبا  به  زمان حال    ل یدر 

  ن یا  ی خواستار توقف اجرا  ، نبود  یند یاتفاق خوشا  ،  معادن  یحقوق دولت   شیافزا  ،ی اقتصاد  دهیمشکالت عد 

  د یاستان  گرد  یاقتصاد یها تیبخشنامه با در نظر گرفتن واقع  یاجرا ایمناطق کم برخوردار  ی بخشنامه برا

  ی معادن، حقوق دولت  ی عالیدر ادامه اظهار داشت شورا  سازمان صمت   عادنمطلب معاون امور    مانیا  یآقا

است    افته ی  شیبرابر افزا  12تا    7حدود  1399در سال  ،که طبق محاسبات انجام شده  د ینما  یم  نییراتع  معادن

استان، توسط سازمان    ط یاعالم شده براساس شرا  ب یتعادل در ضرا  ی درجهت برقرار   ی راستا مکاتبات  ن یدر ا

  1399محاسبه شده که درسال    مت یبر اساس ق  یگذشته حقوق دولت   یها  است. در سال  ده یگرد  انجامصمت  

مصوبات    نکه یباتوجه به ا.    و مشکالت معدن داران را دو چندان نموده است  دهی براساس درصد محاسبه گرد

معادن استان جهت انعکاس    ی گفت و گو و شورا   یمساله در شورا  ن یا  د یمعادن الزم االجراست با  یعالیشورا

 . به مرکز، طرح گردد
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 پیشنهادات 

اعالم شده در بخشنامه    زانیم  %70  زانیحداقل به م  بیکاهش ضرا  ای  قی در خصوص تعل  یریگیپ  -

  ی مواد معدن  هیپا  مت یق  نییدر خصوص تع   1399/ 10/ 30مورخ    60/ 261918وزارت صمت به شماره  

  رخانه یسازمان صمت و دب قیاز طر   یاستان خراسان جنوب ژه ی کم برخوردار به و یاستان ها یبرا

 و گو   تگف یشورا 

  1399/ 10/ 30مورخ    60/ 261918مندرج در بخشنامه شماره    بی در خصوص محاسبه ضرا   یریگیپ  -

توسط   ندینما  یم  تی فعال  یاسم  تیتر از ظرف  نییکه پا   یمعادن  یبرا  یبر اساس استخراج واقع 

 گفت و گو  یشورا   رخانهیسازمان صمت و دب

  ی ع یوس   یمتیکه دامنه ق  یمعادن  یعادالنه برا  متیق  نیی سازمان صمت در خصوص تع  یریگیپ  -

 دارند و اعالم به وزارت متبوع 

فهرست مستندات  

 و مدارک پشتوانه 

)نامه شماره  - استان  به دبیر شورای گفتگوی  نامه مدیرعامل مجتمع معدنی آسکا خطاب 

 (1400/ 04/ 01/ب مورخ 1400/ 585

  مت یق  نییدر خصوص تع  1399/ 10/ 30مورخ    60/ 261918بخشنامه وزارت صمت به شماره   -

 ی مواد معدن هیپا

با موضع تعیین قیمت پایه مواد معدنی در سال   99/ 12/ 14مورخ    60/ 306527نامه شماره   -

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورایعالی معادن خطاب به سازمان   1399

 ار، ارس و ماکو استان، جنوب کرمان و مناطق آزاد قشم، چابه 31های صمت 

برداری باید درصدی از بهای دارنده پروانه بهره   :(1394/ 2/ 1)اصالحی  قانون معادن    14ماده   -

شده آرایی صورت استخراج شده یا کانه  ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به

عنوان  یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به  

، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد حقوق دولتی به وزارت صنعت

یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان  

بردار در آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره و نوع کانه 

مشنامه  آیین  قانون  این  میاجرائی  بهخص  ماده  این  اجرای  از  حاصل  درآمدهای  حساب   شود. 

 گردد.داری کل کشور منظور می خزانه 

آن، حقوق دولتی  (  2قانون و تبصره )(  14در اجرای ماده )  :  آیین نامه اجرایی قانون معادن  60ماده   -

درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن  بر مبنای ده 

 . شودتعیین می 

 


