
 يمعدن مواد اي و ماده واحد هر يبها از درصدده يمبنا بر يدولت حقوق آن،) 2( تبصره و قانون) 14( ماده ياجرا در ـ 60ماده

. شوديم نييتع معدن سر در روز نرخ به شده استخراج

 بيضرا اعمال با مذكور يمبنا نييتع به نسبت مذكور حقوق درصد كاهش اي و شيافزا منظور به است موظف وزارت ـ1تبصره

 در واقع معادن ،يحيترج سود ،يمعدن ماده تيفيك و اريع استخراج، روش ره،يذخ زانيم جمله از يمؤثر عوامل به مربوط

 براساس يمعدن مواد نوع و يمعدنكار اسيمق با متناسب يصنعت يابيباز يدرصدها افته،ي توسعه كمتر و دورافتاده مناطق

 يبرا آن شيافزا و نشود كمتر درصد پنج از بزرگ معادن مورد در آن كاهش كه كند اقدام ياگونه به مربوط دستورالعمل

. نشود شتريب مبنا درصد برابر سه از حداكثر معادن ريسا

. شد خواهد يبازنگر بار كي سال سه هر كه بود خواهد شورا دستورالعمل براساس بزرگ معادن صيتشخ ـ2تبصره

 در را شده يفرآور اي و ييآراكانه محصول واحد هر يدولت حقوق نييتع به مربوط دستورالعمل است موظف وزارت ـ3تبصره

. كند ابالغ و هيته معدن سر

. است يبرداربهره پروانه صدور زمان در برداربهره به آن ابالغ و يدولت حقوق درصد نييتع ـ4تبصره

 يدولت حقوق محاسبه يمبنا كه معدن محدوده در يفرآور اي و ييآراكانه از يناش محصول اي و يمعدن ماده يبها ـ 5 تبصره

.  است وزارت صيتشخ به آن فروش متيق متوسط معادل رد،يگيم قرار

 

 ضرورت و طيشرا رييتغ صورت در اي و كند يبازنگر بار كي سال سه هر را يدولت حقوق درصد است موظف وزارت ـ 61ماده

 دييتأ به و ارائه برداربهره توسط كه بود خواهد يطرح براساس رييتغ نيا وزارت، صيتشخ به شده نييتع درصد در يبازنگر

. رسديم وزارت

 يسازآماده و زيتجه مدت. است معاف يدولت حقوق پرداخت از معدن، يسازآماده و زيتجه دوره در برداربهره ـ1تبصره

.  شوديم نييتع وزارت صيتشخ به و مصوب يبرداربهره طرح براساس

 موافقت با معدن يسازآماده و زيتجه اتيعمل انجام از حاصل يبرداربهره پروانه موضوع يمعدن ماده فروش و حمل ـ2تبصره

. است بالمانع يدولت حقوق پرداخت و وزارت

 

 از پس خود ماهانه عملكرد يهاگزارش يمبنا بر الحسابيعل صورت به را يدولت حقوق است موظف برداربهره ـ 62ماده

 افتيدر از پس سال هر انيپا در وزارت. كند زيوار شود،يم نييتع وزارت طرف از كه يحساب به وزارت، ابالغ و محاسبه

. كنديم ابالغ يو به و نييتع يقطع صورت به را يدولت حقوق بردار،بهره از ساالنه عملكرد گزارش

 برداربهره باشد، كمتر يبرداربهره پروانه در مندرج ساالنه استخراج زانيم از معدن ساالنه استخراج زانيم چنانچه ـ1تبصره

. كند پرداخت پروانه در مندرج استخراج زانيم يمبنا بر را متعلقه يدولت حقوق است موظف

 



 وزارت دستورالعمل براساس يبرداربهره پروانه در مندرج ساالنه استخراج زانيم از شيب برداشت فيتكل نييتع ـ2تبصره

. بود خواهد

 

 را الزم يهايبررس گزارش، وصول خيتار از ماه دو ظرف بردار،بهره ساالنه عملكرد گزارش افتيدر از پس وزارت ـ 63ماده

:  كنديم عمل ريز بيترت به مربوط، سامانه در اطالعات ثبت ضمن و انجام

 هيتسو به مكلف برداربهره. كنديم ابالغ يو به و محاسبه را يقطع يدولت حقوق بردار،بهره گزارش دييتأ صورت در ـ الف

. است ابالغ از پس ماه كي ظرف يدولت حقوق حساب

 مورد در را برداربهره يسو از شده اعالم ارقام وزارت كه يموارد در اي و برداربهره طرف از گزارش ارائه عدم صورت در ـ ب

 مطالبه و محاسبه به نسبت خود صيتشخ به وزارت نكند، دييتأ معدن سر در يمعدن ماده فروش يبها و استخراج زانيم

. كند اقدام يدولت حقوق

 و كند اعالم يبرداربهره پروانه در مندرج زانيم از كمتر را استخراج زانيم ساالنه، گزارش در برداربهره كه يموارد در ـ پ

 استخراج زانيم براساس يدولت حقوق شورا، دييتأ با باشد، برداربهره اراده و دي از خارج موارد مشمول يو يهيتوج ليدال

. شوديم مطالبه و محاسبه يواقع

. برسد معدن يمهندس نظام تيصالح مجوز يدارا معدن يفن مسؤول دييتأ به ديبا برداربهره عملكرد گزارش ـ ت

 

 نيتضم محل از را يدولت حقوق وزارت كند، يخوددار مقرر موعد در يدولت حقوق پرداخت از برداربهره چنانچه ـ 65 ماده

 صورت نيا ريغ در و بود خواهد ماه كي ظرف مربوط، يدولت حقوق نيتضم ديتجد به مكلف برداربهره و برداشت يو

. شد خواهد قانون) 20( ماده مشمول برداربهره

 


