
 نامه اجرایی قانون معادنآیین

 فصل اول ـ تعاریف

 روند:نامه در معانی مشروح مربوط به کار میاصطالحات زیر در این آیین ـ۱ماده

 ـ و اصالحات بعدی آن.۱۳۷۷الف ـ قانون: قانون معادن ـ مصوب 

 قانون.( ۱۲ب ـ شورا: شورای عالی معادن، موضوع ماده )

 و تجارت.پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن 

جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و های معدنی: عملیات پیت ـ فعالیت
آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی معادن و کانه استخراج

 استخراجی.

های مهندسی معدن و نظایر آن ث ـ مجوز صالحیت: پروانه اشتغال به کار حرفه
 معدنی.های امور تخصصی مرتبط با فعالیت در

ج ـ عامل منتخب: شخص حقیقی و یا حقوقی که برای انجام اکتشاف و یا 
 شود.برداری انتخاب و مجوز مربوط به نام وی صادر میبهره

چ ـ حریم: محدوده تعیین شده توسط وزارت در خارج از محدوده پروانه 
با های معدنی که در اختیار وزارت است و انجام هرگونه اقدامی در آن فعالیت

 قانون خواهد بود.( ۲۳رعایت ماده )

ح ـ سلب صالحیت: وضعیت دارندگان مجوزهای مربوط که به تعهدات خود عمل 
قانون فاقد صالحیت شناخته ( ۲۰ننموده و براساس فرآیند مقرر در ماده )

 اند.شده

خ ـ کارشناس رسمی: کارشناس دارای مجوز صالحیت نظام مهندسی معدن و 
 دادگستری.کارشناس رسمی  یا

دـ مزایده: فرآیندی رقابتی برای تعیین عامل منتخب در چارچوب شرایط مشخص 
 )مندرج در اسناد مزایده(

 گزار: عامل برگزاری فرآیند مزایده )وزارت(ذـ مزایده

گر: اشخاص حقیقی یا حقوقی که اسناد مزایده را دریافت و در آن رـ مزایده
 کنند.شرکت می



مزایده: زمان فراخوان، مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول زـ مدت زمان فرایند 
پیشنهادها، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده و اعالم آن از سوی 

 گران.گزار، زمان پذیرش و اعتبار شکایات مزایدهمزایده

ژـ مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها: این مهلت به طور همزمان یک 
ولین فراخوان مزایده شروع شده و تا یک ماه خواهد بود و حسب روز پس از ا

 شود.شرایط و موقعیت منطقه، مهلت یادشده تعیین می

ای که قبالً برای عملیات معدنی ثبت نشده و یا س ـ محدوده آزاد: محدوده
 توسط وزارت آزاد اعالم شود.

قانون ( ۲۴ماده )ای آزاد که با رعایت ش ـ محدوده اکتشافی بالمعارض: محدوده
نامه دارای شرایط الزم برای صدور پروانه اکتشاف باشد و یا و این آیین

 هایی که پروانه اکتشاف آنها لغو و یا از درجه اعتبار ساقط شوند.محدوده

 فصل دوم ـ اکتشاف

انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم  ـ۲ماده
 رت است.دریافت پروانه اکتشاف از وزا

قانون به شش گروه به ( ۳مواد معدنی طبقه یک و دو موضوع ماده ) ـ۳ماده
 شوند:تقسیم می شرح زیر

 رسالف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاک

 قانون( ۱های الشه ساختمانی طبق بند )ص( ماده )ب ـ گروه دوم: سنگ

 پ ـ گروه سوم: مواد معدنی طبقه یک به استثنای گروههای یک و دو

 ـ گروه چهارم: سنگهای تزیینی و نمات 

سنگ و گروه ث ـ گروه پنجم: مواد معدنی طبقه دو غیرفلزی به استثنای زغال
 چهار

 سنگج ـ گروه ششم: مواد معدنی طبقه دو فلزی و زغال

مواد معدنی قابل استحصال از آبها و گازهای معدنی به استثنای  ـ۱تبصره
قانون، جزء مواد معدنی گروه پنج ( ۳( ماده )نمکهای آبی مورد اشاره در بند )الف

نامه است. شوند و انجام عملیات معدنی آنها تابع مفاد این آیینمحسوب می
وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به عملیات معدنی استحصال امالح از 

 منابع آبی را تهیه و ابالغ کند.



ف هر یک از وزارت موظف است ضوابط و معیارهای فنی اکتشا ـ۲تبصره
 های یادشده را تدوین و ابالغ کند.گروه

های فعال دایمی و یا فصلی صرفاً ای که از بستر رودخانهشن و ماسه ـ۳تبصره
ریزی و نظایر آن به منظور استفاده در عملیات ساختمانی، راهسازی، بتن

های با ارزشی که تفکیک آنها مقرون به صرفه برداشت شود و حاوی کانی
( ۲۴ای است. در این موارد استعالم مطابق ماده )شن و ماسه رودخانه نباشد،

 شود.قانون از وزارت نیرو انجام می

قانون است که ( ۱اکتشاف، مجموعه عملیات مندرج در بند )خ( ماده ) ـ۴ماده
جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی دارای چهار مرحله شناسایی، پی

 است.

و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید دارای اشخاص حقیقی  ـ ۵ماده 
 شرایط زیر باشند:

 الف ـ اشخاص حقیقی

 سال سن( ۱۸ـ دارا بودن حداقل )۱

ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان ۲
 ـ۱۳۳۷دولت در معامالت دولتی و کشوری ـ مصوب 

 قانون( ۳۳ـ عدم شمول ماده )۳

 دارا بودن حداقل توان فنی و مالی ـ۴

 های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشافـ نداشتن محرومیت از فعالیت ۵

 ب ـ اشخاص حقوقی

 های معدنی درج شده باشد.ـ در اساسنامه آنها موضوع فعالیت۱

 ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی۲

 ر پروانه اکتشافهای معدنی در زمان صدوـ نداشتن محرومیت از فعالیت۳

ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان ۴
 ـ .۱۳۳۷در معامالت دولتی و کشوری ـ مصوب  دولت

 پ ـ اشخاص خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط



های( مربوط به تقاضای ثبت های )فرموزارت موظف است برگه ـ۱تبصره
پروانه اکتشاف را که حاوی شرایط و حداقل توان فنی و مالی محدوده و صدور 

 است، در اختیار متقاضیان قرار دهد.

توانند بیش از یک تقاضای ثبت محدوده و یا اشخاص حقیقی نمی ـ۲تبصره
پروانه اکتشاف داشته باشند. تعداد تقاضاهای ثبت محدوده در یک زمان برای 

 شود.تعیین میاشخاص حقوقی، طبق دستورالعمل وزارت 

عدم رعایت مفاد این ماده توسط متقاضی موجب ابطال مجوزهای  ـ۳تبصره
 صادره در هر مرحله از عملیات معدنی خواهد شد.

وزارت موظف است حداقل توان فنی و مالی الزم را برای متقاضیان  ـ۴تبصره
 پروانه اکتشاف طبق دستورالعمل مربوط تعیین و ابالغ کند.

ی و مراحل صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت به شرح زیر چگونگ ـ ۶ماده
 است:

های( مربوط که های )فرمـ متقاضی موظف است تقاضای خود را طبق برگه۱
 دهد، ارائه کند.وزارت در اختیار متقاضیان قرار می

ـ وزارت موظف است شرایطی فراهم کند که تقاضای رسیده را بالفاصله با قید ۲
ت، ثبت و رونوشت آن را در قالب برگه )فرم( مربوط منقوش به روز و ساعت دریاف

 مهر و امضای وزارت و به عنوان رسید به متقاضی ارائه کند.

ـ وزارت موظف است تقاضای رسیده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ۳
بررسی و محدوده آزاد را به نام ( ۵ظرف هفت روز اداری با رعایت ماده )

 و مشخصات محدوده ثبت شده را به وی ابالغ کند.متقاضی ثبت 

ـ متقاضی موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعالم محدوده آزاد، طبق برگه ۴
 )فرم( مربوط، درخواست خود را برای ادامه مراحل بعدی به وزارت تسلیم کند.

ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بالمعارض را از طریق ساز و کار تعیین  ۵
قانون، حداکثر در سقف فرصت زمانی تعیین شده ( ۲۴ماده )( ۴تبصره ) شده در

 در قانون، به متقاضی اعالم کند.

ـ متقاضی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ اعالم محدوده اکتشافی  ۶
بالمعارض، نسبت به ارائه طرح اکتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره 

 قانون اقدام کند.( ۶ماده )( ۲)

زارت موظف است در صورت وجود نقص در طرح اکتشاف ارائه ـ و۷
بندی مواد معدنی برای رفع نقص به مناسبی را متناسب با گروه مهلت شده،



در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعیین شده، درخواست  متقاضی دهد.
 خواهد شد. متقاضی منتفی تلقی

و حقوقی مجاز شرایط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی  ـ۷ماده
 قانون به شرح زیر است:( ۵موضوع ماده )

 الف ـ بالمعارض بودن تمام و یا بخشی از محدوده مورد تقاضا

 ب ـ برخورداری از حداقل توان فنی و مالی 

 های معدنی در زمان صدور پروانه اکتشافپ ـ نداشتن محرومیت از فعالیت

 توسط وزارت ت ـ تأیید طرح اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی

 قانون( ۶ماده )( ۲ث ـ ارائه مدارک پرداخت مبلغ موضوع تبصره )

ج ـ ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی مبلغ 
بندی مواد معدنی در زمان قانون متناسب با گروه( ۶ماده )( ۳موضوع تبصره )

 صدور پروانه اکتشاف

شرایط یاد شده، حقوق مربوط به قبول و ثبت در صورت عدم احراز  ـ۱تبصره
تقاضا برای صدور پروانه اکتشاف منتفی و وزارت نسبت به تعیین تکلیف محدوده 

 اکتشافی براساس دستورالعمل مربوط اقدام خواهد کرد.

وزارت موظف است حداکثر با رعایت سقف زمانی سه ماهه  ـ۲تبصره
ارد یاد شده نسبت به صدور پروانه قانون، در صورت احراز مو( ۲۴ماده ) موضوع

 کند. اکتشاف اقدام

های یک و دو حداکثر مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه ـ ۸ماده
 های سه، چهار و پنج حداکثر یک سال است.شش ماه و برای گروه

مدت اعتبار پروانه اکتشاف موضوع این ماده با موافقت وزارت برای یک  تبصره ـ
 قابل تمدید است. دوره

مدت اعتبار پروانه اکتشاف برای مواد معدنی گروه شش براساس طرح  ـ۹ماده
رسد، برای مراحل اکتشاف ارائه شده از سوی متقاضی که به تصویب وزارت می

شش ماه و برای مراحل سوم و چهـارم موضـوع ( ۴دوم موضـوع ماده ) اول و
 یک سال است.( ۴ماده )

ام صدور پروانه اکتشاف، مدت زمان مراحل اکتشاف را با وزارت هنگ تبصره ـ
کند. توجه به نوع ماده معدنی و طرح مصوب تعیین و در پروانه اکتشاف درج می



ای را پس از اتمام هر های مرحلهدارنده پروانه اکتشاف موظف است گزارش
 بندی طرح مصوب به وزارت ارائه کند.زمانمرحله با توجه به

پروانه اکتشاف به تقاضای دارنده پروانه برای مواد معدنی گروه  مدت ـ۱۰ماده
شش مشروط بر اینکه پیشرفت مراحل عملیات اکتشاف براساس طرح مصوب 

است. مدت تمدید با توجه به هر یک از مراحل طرح اکتشاف و  باشد، قابل تمدید
د طرف متقاضی توسط وزارت به شرح زیر تعیین خواه مستندات ارائه شده از

 شد:

 الف ـ مراحل اول و دوم اکتشاف غیرقابل تمدید است.

ب ـ برای مراحل سوم و چهارم اکتشاف، برای هر مرحله یک نوبت و حداکثر 
 مدت یک سالبه

 تواند در موارد خاص برای تمدید گروه شش اقدام کند.وزارت می تبصره ـ

و یا دوره تمدید  چنانچه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف ـ۱۱ماده
مراحل اکتشاف، به دالیل خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام 

 نرسد، با تأیید وزارت تمدید مجدد آن بالمانع است.

های موضوع حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه ـ۱۲ماده
 به شرح زیر است:( ۳ماده )

 مربع الف ـ گروه یک: نیم کیلومتر

 ب ـ گروه دو: یک کیلومتر مربع

 پ ـ گروه سه: چهار کیلومتر مربع

 ت ـ گروه چهار: سه کیلومتر مربع

 ث ـ گروه پنج: بیست کیلومتر مربع

 وپنجاه کیلومتر مربعج ـ گروه شش: دویست

مساحت پروانه اکتشاف با توجه به حداکثر سقف تعیین شده در این  ـ۱تبصره
های مصوب وزارت تقاضی که براساس دستورالعملطبق طرح اکتشاف م ماده

 شود، تعیین خواهد شد.تهیه و ارائه می

در موارد خاص با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، مساحت بیشتری  ـ۲تبصره
 شود.برای اکتشاف مواد معدنی تعیین می



مساحت پروانه اکتشاف برای گروه شش با توجه به حداکثر سقف  ـ۳تبصره
به شرط پیوستگی محدوده و براساس دستورالعمل وزارت خواهد  تعیین شده

 بود.

دارنده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه شش موظف است پس از  ـ۱۳ماده
انجام هر یک از مراحل اکتشاف، با توجه به نتایج حاصل، نسبت به درخواست 

له کاهش محدوده عملیات اکتشاف به وسعت مورد نیاز برای انجام عملیات مرح
بعد اقدام کند. وزارت مساحت محدوده پروانه اکتشاف را در مراحل بعدی با 

 کند.توجه به درخواست دارنده پروانه اکتشاف، تعیین می

هایی خواهد بود که در پروانه مساحت تعیین شده شامل محل ـ۱تبصره
نامه در آنجا عملیات اکتشاف شود و طبق مفاد این آییناکتشاف درج می

با مرحله تعیین شده انجام گرفته و دارای نتایج متناسب با آن مرحله متناسب 
 است.

وزارت موظف است ضمن ثبت اطالعات نتایج عملیات اکتشاف در  ـ۲تبصره
سامانه مربوط، نسبت به آزادسازی یا واگذاری بقیه محدوده موضوع این ماده، با 

 نامه اقدام کند.رعایت مفاد این آیین

روانه اکتشاف موظف است عملیات اکتشاف را براساس دارنده پ ـ۱۴ماده
ای پیشرفت اکتشاف مصوب و در مهلت مقرر انجام داده و گزارش دوره طرح

 های تعیین شده به وزارت تسلیم کند.مهلت عملیات را در

طرح اکتشاف حاوی نوع و حجم عملیات اکتشاف همراه با برآورد  ـ۱تبصره
لیات برای هر یک از مراحل اکتشاف است که بندی اجرای عمها و زمانهزینه

براساس ضوابط و معیارهای فنی ابالغی وزارت، توسط دارنده پروانه اکتشاف 
 شود.ارائه می

ای پیشرفت عملیات اکتشاف باید توسط طرح اکتشاف و گزارش دوره ـ۲تبصره
اشخاص دارای مجوز صالحیت نظام مهندسی معدن تهیه و از سوی دارنده 

 اکتشاف در مهلت مقرر به وزارت تسلیم شود.پروانه 

نامه با وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیین ـ۱۵ماده
ربط نسبت به طراحی، استقرار و به روز مشارکت دستگاههای اجرایی ذی

رسانی سامانه الکترونیکی پنجره واحد اقدام کند. از تاریخ تشکیل سامانه 
 ستعالم در فضای مجازی انجام خواهد شد.الکترونیکی، موضوع ا

تا استقرار سامانه الکترونیکی پنجره واحد، هر یک از دستگاههای  ـ۱۶ماده
قانون، موظفند نماینده ( ۲۴موضوع بندهای )الف( تا )ح( ماده ) اجرایی

االختیار خود را برای ایجاد پنجره واحد در سطوح استانی و ستادی و ارائه تام



های مربوط به صدور پروانه اکتشاف به استعالم پاسخگویی بهخدمات الزم و 
وزارت معرفی کنند. وزارت موظف است شرح وظایف، نحوه تشکیل و اداره 

 جلسات پنجره واحد را در سطوح استانی و ستادی تهیه کند.

مراحل مربوط به اخذ استعالم از طریق پنجره واحد با مدیریت یکپارچه  ـ۱۷ماده
 شود و متقاضی مسؤولیتی در رابطه با اخذ استعالم ندارد.میوزارت انجام 

با ایجاد نظام واحد و یکپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضای  ـ۱۸ماده
 مجازی، انجام امور مرتبط براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.

قانون، وزارت موظف است نسبت ( ۵ماده )( ۱در اجرای مفاد تبصره ) ـ۱۹ماده
های الزم برای توسعه اکتشافات معدنی در یت و تقویت زیرساختحمابه

سراسر کشور از طریق مواردی از جمله توسعه منابع انسانی متخصص، تولید 
آالت، لوازم و تجهیزات تخصصی و های پایه علوم زمین، تأمین ماشینداده

ای و تسهیل در دسترسی به منابع مالی مناسب های بیمهگسترش پوشش
 نیاز اقدام کند.مورد 

وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز برای اجرای مفاد این  تبصره ـ
ریزی و نظارت ماده را در زمان تنظیم الیحه بودجه ساالنه به معاونت برنامه

 جمهور ارائه کند.راهبردی رییس

وزارت موظف است در سه ماهه پایان هر سال، مبالغ موضوع  ـ۲۰ماده
قانون را از طریق شورا برای سال بعدی تعیین و ( ۶ماده )( ۳و )( ۲)های تبصره

 ابالغ کند.

نامه و با موافقت پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین ـ۲۱ماده
گیرنده متعهد و ملزم به انجام وزارت، فقط برای یک بار قابل انتقال است. انتقال

گیرنده باید حداقل توان فنی و مالی الزم را لدهنده است. انتقاتعهدات انتقال
 داشته باشد.

گیرنده موظف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. انتقال ـ۱تبصره
تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوی وزارت 

 است.

در توثیق و یا  ها که به نوعی پروانهدر مورد مؤسسات اعتباری و بانک ـ۲تبصره
رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه 

 شود.شود، انتقال با موافقت وزارت انجام میاکتشاف به آنها منتقل می

دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عملیات  ـ۲۲ماده
ایان عملیات را بر حسب نوع ماده اکتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پ



معدنی و براساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت تهیه و به وزارت تسلیم و 
 رسید دریافت کند.

در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط  تبصره ـ
ر دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو و وزارت تعهدی د

 های انجام شده ندارد.قبال جبران هزینه

ها، آن، سازمان جنگل( ۲۴قانون و با رعایت ماده )( ۲۶در اجرای ماده ) ـ۲۳ماده
مراتع و آبخیزداری کشور نسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول 

 کند.اکتشاف اقدام می

بیعی واقع شده چنانچه محدوده مربوط به اکتشاف در منابع ملی و ط ـ۱تبصره
باشد، در زمان صدور گواهی کشف، محدوده مربوط به عرصه عملیاتی معدن 

ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعالم توسط وزارت برای ثبت به سازمان جنگل
 شود.می

ای است که در اجرای عملیات عرصه عملیاتی معدن محدوده ـ۲تبصره
معدنی، انباشت و دفع ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات  اکتشاف،

است. محدوده گواهی کشف شامل عرصه عملیات  پذیرمواد باطله در آن امکان
 معدن است.

دارنده پروانه اکتشاف موظف است در گزارش جامع پایان  ـ۲۴ماده
اکتشاف، نوع، کمیت، کیفیت و عیار انواع مواد معدنی از جمله اصلی و  عملیات

نامه و رعایت ضوابط و مواد معدنی این آیینبندی گروه همراه را با توجه به
 های مربوط به منظور درج در گواهی کشف ارائه کند.معیارها و دستورالعمل

بندی مواد معدنی موضوع این ای متناسب با گروهارائه گزارش مرحله تبصره ـ
نامه شامل شرح عملیات انجام شده و مشخصات انواع مواد معدنی آیین

جمله مواد معدنی اصلی و همراه توسط دارنده پروانه شناسایی شده از 
 اکتشاف الزامی است.

در مواردی که به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه  ـ۲۵ماده
اکتشاف و یا به هر دلیلی پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسی ادامه 

صله نسبت به عملیات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بالفا
تنظیم صورتجلسه برآورد میزان عملیات اکتشافی انجام شده مورد تأیید 
براساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعیین میزان 

های انجام شده به تشخیص کارشناس نظام مهندسی معدن براساس هزینه
 مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود.



های نامه، موظف به پرداخت هزینهمنتخب با رعایت این آیینعامل  ـ۱تبصره
اکتشافی به عمل آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف قبلی در زمان صدور 
گواهی کشف یا مجوز برداشت است. صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت، 

 های موضوع این ماده به قیمت روز است.مستلزم پرداخت هزینه

انجام تعهدات دارنده پروانه اکتشاف، وی مشمول ماده در صورت عدم  ـ۲تبصره
 قانون خواهد شد.( ۲۰)

هایی که های اکتشافی بالمعارض و یا محدودهوزارت برای محدوده ـ۲۶ماده
برای تکمیل عملیات اکتشاف در اختیار دارد، از طریق صدور پروانه اکتشاف و با 

 کند.تخب اقدام مینامه نسبت به تعیین عامل منرعایت مفاد این آیین

تعیین عامل مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادی  ـ۱تبصره
 شود.قانون از طریق مزایده انجام می( ۶ماده )( ۳موضوع تبصره )

وزارت موظف است دستورالعمل فراخوان مزایده را با توجه به  ـ۲تبصره
 غ کند.تهیه و ابال( ۳بندی مواد معدنی موضوع ماده )گروه

قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ ( ۶ماده )( ۳مبلغ موضوع تبصره ) ـ۳تبصره
التفاوت قیمت پیشنهادی برنده مزایده با مبلغ یاد شده در خواهد شد و مابه

 شود.زمان صدور گواهی کشف دریافت می

در صورت تکمیل عملیات و کشف ذخیره معدنی، پس از دریافت مبلغ  ـ۴تبصره
برنده مزایده، گواهی کشف توسط وزارت به نام وی صادر خواهد  پیشنهادی

 شد.

مالک یا مالکان شخصی در ملک خود و یا موقوفات، در صورت برنده  ـ ۵تبصره
التفاوت قیمت پیشنهادی با مبلغ یادشده را قبل شدن در مزایده باید صرفاً مابه

 از صدور گواهی کشف پرداخت کنند.

تشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد های اکپروانه ـ ۶تبصره
های اکتشاف از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت مترتب بر پروانه

ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق قانون و این 
 نامه هستند.آیین

پس از تطبیق با  چنانچه وزارت گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف را ـ۲۷ماده
بندی مواد طرح اکتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبی متناسب با گروه

دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورتی که کننده میاکتشافمعدنی به
تا پایان این مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اکتشاف لغو و امتیازی برای دارنده آن 

نامه در مورد انتخاب عامل ایت مفاد این آیینمنظور نخواهد شد. وزارت با رع
 کند.گیری میاکتشاف جدید تصمیم



وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف  ـ۲۸ماده
در مهلت مقرر، در صورت انطباق مفاد گزارش مذکور با عملیات انجام شده، در 

 اهی کشف صادر کند.های مربوط، گونامه و دستورالعملچارچوب این آیین

هایی خواهد بود که طبق مفاد محدوده گواهی کشف، شامل محل ـ۱تبصره
نامه در آنجا عملیات اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر معدنی در آن این آیین

محدوده تأیید شده است. همزمان با صدور گواهی کشف و یا اجازه برداشت، 
سامانه مربوط ثبت و هر گونه اقدام اطالعات بقیه محدوده پروانه اکتشاف در 

بندی مواد معدنی خواهد بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه
 بود.

برداری از هر یک از مواد معدنی مکشوفه در در صورتی که بهره ـ۲تبصره
محدوده پروانه اکتشاف، با توجه به میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادی به 

ای به نام تواند گواهی کشف جداگانهپذیر باشد، وزارت مینطور مستقل امکا
 دارنده پروانه صادر کند.

در صورتی که انجام عملیات اکتشاف منجر به کشف ذخیره معدنی و  ـ۳تبصره
صدور گواهی کشف نشود، پروانه اکتشاف خود به خود لغو و برای دارنده آن 

سامانه مربوط ثبت و  حق بعدی ایجاد نخواهد شد. اطالعات اکتشافی در
بندی مواد هرگونه اقدام بعدی از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه

 معدنی خواهد بود.

چنانچه ذخیره کشف شده از سوی دارنده پروانه اکتشاف، برای صدور  ـ۴تبصره
گواهی کشف براساس دستورالعمل وزارت کافی نباشد، در صورت درخواست 

ای ذخیره مذکور با اخذ حقوق دولتی، اجازه برداشت صادر تواند بروی، وزارت می
 کند.

در صورتی که دارنده گواهی کشف بخواهد گواهی کشف را به دیگری  ـ۲۹ماده
قانون، درخواست خود را ( ۷منتقل کند، باید قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده )
رایط مندرج در گیرنده واجد شهمراه با توافقنامه طرفین و مشخصات کامل انتقال

وزارت تسلیم کند. وزارت مراتب را برای تنظیم سند صلح، به وی نامه بهاین آیین
 کند.اعالم می

کشف از  تاریخ ظهرنویسی گواهی انتقال، تاریخ رسمی و قطعی ـ۱تبصره
 سوی وزارت است.

 قانون ندارد.( ۸انتقال گواهی کشف تأثیری در مهلت مقرر در ماده ) ـ۲تبصره

قانون، در زمان صدور ( ۹ماده )( ۲تعیین میزان درصد موضوع تبصره ) ـ۳۰ماده
برداری براساس دستورالعملی خواهد بود که با توجه به عواملی از پروانه بهره



جمله نوع ماده معدنی، کمیت و کیفیت ذخیره کشف شده، بهای ماده معدنی 
ش استخراج توسط برداری و رودر سر معدن، میزان استخراج ساالنه، مدت بهره

 وزارت ابالغ خواهد شد.

برداری و براساس درصد وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهره ـ۱تبصره
تعیین شده در آن، از تاریخ شروع به استخراج، مراتب را به کاشف ابالغ تا 

انتخاب محصول استخراج شده و یا بهای آن ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ نسبت به
بردار موظف نظر کند. در صورت عدم اعالم نظر در مدت مقرر، بهره وزارت اعالم

است بهای آن را در پایان هر سال به صندوق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
 تأدیه و مراتب را به صورت کتبی به وزارت اعالم کند.

ماده ( ۲وزارت موظف است تعهدات مربوط به چگونگی اجرای تبصره ) ـ۲تبصره
بردار موظف به پرداخت حقوق برداری درج کند. بهرهن را در پروانه بهرهقانو( ۹)

کاشف در پایان هر سال پس از شروع استخراج و اعالم گزارش همراه با 
بردار به منزله عدم اجرای مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمکین بهره

 قانون خواهد شد.( ۲۰تعهدات وی بوده و مشمول ماده )

ر مواردی که دارنده گواهی کشف، حقوق خود را به موجب سند د ـ۳تبصره
گیرنده مشمول دریافت دهنده و انتقالصلح به شخص دیگری واگذار کند، انتقال

قانون نخواهند بود و این حق اکتشاف ( ۹ماده )( ۲حق اکتشاف موضوع تبصره )
علق خواهد اند، تبرداری نشدهصرفاً به کاشفانی که موفق به اخذ پروانه بهره

 گرفت.

حقوق موضوع این ماده شامل آن دسته از کاشفانی است که پس از  ـ۴تبصره
نامه، موفق به اخذ پروانه اکتشاف منجر به صدور گواهی کشف ابالغ این آیین
 شده باشند.

برداری موفق به بردارانی که حین بهرهبرداران کاشف و یا بهرهبهره ـ ۵تبصره
شوند که منجر به اصالح و یا اخذ گواهی کشف  کشف ذخیره معدنی جدیدی

بردار از زمان اصالح و یا اخذ گواهی کشف جدید شود، در صورت تغییر بهره
قانون برای ماده معدنی جدید ( ۹ماده )( ۲جدید، مشمول حقوق موضوع تبصره )

 نامه خواهند شد.با رعایت مفاد این آیین

یزان درصد تعیین شده، از چنانچه کاشف حق اکتشاف را به م ـ ۶تبصره
محصول استخراج شده در سر معدن انتخاب کند، موظف است نسبت به حمل 

بردار اقدام کند. در صورت عدم حمل در آن حداکثر سه ماه پس از اعالم بهره
گونه مسؤولیتی در مورد پرداخت حق اکتشاف و یا بردار هیچمهلت مقرر، بهره

 در همان سال نخواهد داشت.سهم کاشف از محصول استخراج شده 



بردار و کاشف، میزان سهم کاشف از هدر صورت عدم توافق بین بهر ـ۷تبصره
 شود.میزان مواد استخراج شده، سهمی خواهد بود که توسط وزارت تعیین می

بردار امکان فروش ماده معدنی را ندارد، کاشف در مواردی که بهره ـ ۸تبصره
 ز مواد استخراج شده برداشت کند.تواند میزان حق خود را امی

بردار موظف است زمان شروع استخراج را به کاشف به بهره ـ۹تبصره
بردار و کاشف موظفند صورتجلسه های الزم اعالم کند و بهرههماهنگی منظور

 مربوط را تنظیم کنند.

( ۹ماده )( ۲بردار درخصوص موضوع تبصره )توافق بین کاشف و بهره ـ۱۰تبصره
 تواند مالک عمل قرار گیرد.میقانون 

بردار باشد، این مدت مشمول در مواردی که معدن فاقد بهره ـ۱۱تبصره
 قانون نیست.( ۹ماده )( ۲وپنج سال سقف زمانی موضوع تبصره )بیست

دستورالعمل چگونگی اجرای مفاد این ماده از سوی وزارت تهیه و  ـ۱۲تبصره
 شود.ابالغ می

و نگهداری مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشاف که چنانچه انباشت  ـ۳۱ماده
طبق طرح مصوب انجام شده است، موجب تضییع ماده معدنی و منجر به 
مخاطرات بعدی شود و یا به دالیلی به تشخیص وزارت، حمل آن ضرورت داشته 

تواند براساس مستندات فنی ارائه شده توسط دارنده پروانه باشد، وزارت می
 حقوق دولت با حمل آن موافقت کند.اکتشاف با اخذ 

پس از صدور گواهی کشف با اخذ مجوز  توانددارنده پروانه اکتشاف می تبصره ـ
وزارت، مواد معدنی حاصل از اجرای طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق  از

 دولتی حمل کند.

های گیری از توان فنی و مالی بخشوزارت موظف است با بهره ـ۳۲ماده
های های تابع به تشخیص خود، با استفاده از فناوریتی و سازمانغیردول

های ای را برای شناسایی پتانسیلکالن و ناحیه پیشرفته اکتشافی، مطالعات
های مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف انجام معدنی در محدوده

د که دهد. چنانچه در نتیجه مطالعات مذکور به مناطق امیدبخش برخورد کن
 شود:مستلزم اکتشاف در مراحل بعدی باشد، به ترتیب زیر عمل می

نامه و از الف ـ چنانچه محدوده بالمعارض باشد، وزارت با رعایت مفاد این آیین
های تابع خود نسبت به صدور پروانه طریق بخش غیردولتی و یا سازمان

 منظور تکمیل عملیات اقدام کند.اکتشاف در صورت نیاز به



ـ چنانچه محدوده مورد نظر دربرگیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص ب 
یا حقوقی باشد، وزارت ادامه عملیات اکتشاف را به دارنده پروانه  حقیقی

این صورت وی باید حداکثر ظرف سه ماه طرح الزم را  کند، درعملیات واگذار می
صورت عدم تمایل برای ادامه عملیات تهیه و عملیات اکتشاف را شروع کند. در 

اشخاص مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت 
 گیری کند.به ادامه عملیات اکتشاف تصمیم

گیری از بخش تواند در خصوص بهرهوزارت در اجرای این ماده می تبصره ـ
های غیردولتی که دارای توان فنی و مالی هستند برای شناسایی پتانسیل

ی و ادامه انجام عملیات اکتشاف با ایجاد انگیزه و تشویق الزم طبق معدن
ها دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام کند که این اقدام برای شناسایی پتانسیل

با اولویت بخش غیردولتی و ادامه انجام عملیات با رعایت بند )ب( این ماده 
 خواهد بود.

ربط های ذیها و سازمان، وزارتخانهقانون( ۵ماده )( ۳در اجرای تبصره ) ـ۳۳ماده
شناسی و اکتشافی تولید شده قبلی خود را حداکثر موظفند اطالعات پایه زمین

نامه و نیز اطالعات پایه تولید شده آتی را به ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ این آیین
 طور مستمر به وزارت ارائه کنند.

وه تجمیع و انتشار اطالعات وزارت موظف است طی دستورالعملی، نح ـ۱تبصره
 یادشده را به طور مستمر از طریق سامانه مربوط تهیه و ابالغ کند.

های رسانی سوابق، نتایج و فرصتوزارت موظف است به منظور اطالع ـ۲تبصره
های معدنی و صنایع معدنی، نسبت به تولید و نشر گذاری در فعالیتسرمایه

سامانه مربوط اقدام کند. چگونگی تولید و زمین از طریق  های پایه علومداده
 براساس دستورالعمل وزارت است. های پایه علوم زمیننشر داده

وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد  ـ۳تبصره
ریزی و نظارت راهبردی بینی و معاونت برنامهنیاز برای اجرای این ماده را پیش

 الیحه بودجه منظور کند. جمهور آن را دررییس

 برداریفصل سوم ـ بهره

قانون مستلزم دریافت ( ۹برداری از ذخایر معدنی با رعایت ماده )بهره ـ۳۴ماده
 برداری از وزارت است.پروانه بهره

دارنده گواهی کشف موظف است قبل از انقضای مهلت تعیین شده  ـ۳۵ماده
برداری برای صدور ه طرح بهرهقانون، درخواست خود را به همرا( ۸در ماده )

برداری طبق برگه )فرم( مربوط که توسط وزارت در اختیار وی قرار پروانه بهره
 خواهد گرفت، به وزارت تسلیم کند.



برداری از طرف دارنده گواهی کشف در عدم تسلیم درخواست بهره ـ۱تبصره
رعایت  مهلت مقرر موجب سلب اولویت از وی خواهد شد. وزارت موظف است با

آن، طبق ( ۹ماده )( ۲قانون و تبصره )( ۸موضوع تبصره ماده ) حقوق کاشف،
 بردار اقدام کند.تعیین بهره نامه نسبت بهمفاد این آیین

های عملیاتی مورد نیاز برای دارنده گواهی کشف موظف است طرح ـ۲تبصره
 برداری را براساس دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص دارای مجوزبهره

 صالحیت نظام مهندسی معدن تهیه و به وزارت تسلیم کند.

برداری معدن به نام قانون، پروانه بهره( ۸چنانچه در اجرای ماده ) ـ۳۶ماده
بردار منتخب موظف به شخصی غیر از دارنده گواهی کشف صادر شود، بهره

های اکتشافی مندرج در گواهی کشف به نرخ روز براساس نظر پرداخت هزینه
برداری به دارنده مذکور، قبل از صدور پروانه بهره شناسی، موضوع تبصره مادهکار

قانون حسب مورد الزامی ( ۹ماده ) (۲گواهی کشف است. رعایت مفاد تبصره )
 است.

های موضوع این در صورت امتناع دارنده گواهی کشف از دریافت هزینه تبصره ـ
بردار منتخب موظف است ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ وزارت، بهره

ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  های موضوع اینهزینه
 به وزارت اعالم کند. تأدیه و مراتب را به صورت کتبی

برداری اقدام وزارت موظف است نسبت به بررسی مدارک و طرح بهره ـ۳۷ماده
براساس گواهی کشف و  برداری معدن راو در صورت کامل بودن آن، پروانه بهره

برداری، برداری مصوب صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح بهرهطرح بهره
وزارت ضمن اعالم موارد به صورت کتبی، به متقاضی مهلت مناسبی برای رفع 

دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت وی نقص می
نامه طبق مقررات این آیین کشف گذاری گواهی ا شود و وزارت موظف به ومی

آن ( ۹ماده )( ۲و تبصره ) قانون( ۸با رعایت حقوق کاشف وفق تبصره ماده )
 است.

کننده ماده معدنی واقع در های صنعتی مصرفتأمین مواد اولیه کارخانه تبصره ـ
منطقه وقوع معدن که فعالیت آنها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهای 

برداری حاوی ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار دارد و طرح بهرهموجود است، با 
کننده مواد معدنی است. های مصرفاطالعات و ارقام مربوط به این کارخانه

کننده که از ارائه اطالعات الزم در مورد نیاز مواد اولیه واحدهای صنعتی مصرف
 شوند.خودداری کنند، از اولویت مذکور برخوردار نمی

برداری، نحوه متقاضی موظف است در زمان صدور پروانه بهره ـ۳۸ماده
برداری خود برداری از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف را در طرح بهرهبهره



برداری به عنوان مواد معدنی قابل استخراج و منظور کند تا در پروانه بهره
 استحصال درج شود.

برداری رج در پروانه بهرهحقوق دولتی براساس مواد معدنی مند ـ۱تبصره
 شود.محاسبه و دریافت می

های حاصل پس از پایان در تمامی مراحل عملیات معدنی، باطله ـ۲تبصره
 برداری، متعلق به دولت است.انقضای مدت پروانه بهره

برداری هر یک از مواد معدنی مندرج در چنانچه به هر دلیلی بهره ـ۳۹ماده
بردار موظف است اصلی میسر نباشد، بهرهگواهی کشف به غیر از ماده 

درخواست خود را به همراه دالیل و مستندات به وزارت تسلیم کند و در صورت 
 نامه اقدام خواهد شد.تأیید با رعایت مفاد این آیین

بردار موظف است مواد یاد شده را در صورت استخراج در محلی بهره ـ۱تبصره
رایط استحصال آن، با رعایت مفاد این مناسب دپو تا در صورت فراهم شدن ش

 نامه اقدام کند.آیین

بردار موظف به چنانچه مواد مذکور به هر نحوی استفاده شود، بهره ـ۲تبصره
 حقوق دولتی آن است. پرداخت

در صورت وجود فناوری استحصال هر یک از مواد معدنی مندرج در  ـ۳تبصره
گذاران دیگر توسط خود و یا سرمایههای الزم را بردار زمینهگواهی کشف، بهره

 های الزم را اعمال کند.فراهم و وزارت حمایت

برداری و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد دارندگان پروانه بهره ـ۴۰ماده
معدنی را که توسط خود یا دیگری همراه ماده یا مواد معدنی موضوع مجوز آنها 

وزارت و درج در متن مجوز، به  شود، به منظور کسب موافقتاستحصال می
 وزارت گزارش کنند.

چنانچه در نتیجه مطالعات آزمایشگاهی، ماده یا مواد معدنی  تبصره ـ
شناسایی شود که مستلزم انجام عملیات به منظور استحصال آن باشد، وزارت 

کند. دارنده مجوز موظف است ظرف مهلت انجام آن را به دارنده مجوز واگذار می
رح الزم را تهیه و عملیات را شروع کند، در غیر این صورت با حفظ حقوق مقرر، ط

 گیری خواهد شد.دارنده مجوز، نسبت به انجام آن تصمیم

برداری و مجوز برداشت فقط مجاز به عملیات معدنی دارنده پروانه بهره ـ۴۱ماده
ده آن دسته از مواد معدنی است که در متن مجوز قید شده باشد. چنانچه دارن

مجوز ضمن عملیات معدنی در محدوده مربوط، به ماده معدنی دیگری غیر از 
آنچه که در مجوز قید شده است، برخورد کند، موظف است مراتب را به وزارت 

 نامه اقدام شود.گزارش، تا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آیین



گیرنده گواهی در مواردی که به هر دلیل برای کاشف و یا انتقال ـ۴۲ماده
قانون و با رعایت این ( ۱۰برداری صادر نشود، براساس ماده )پروانه بهره کشف،

 شود.برداری اقدام میانتخاب عامل بهره نسبت به نامهآیین

برداری اقدامات زیر را به برای صدور پروانه بهره متقاضی موظف است ـ۴۳ماده
 عمل آورد:

برداری مصوب زیر ای مفاد فنی طرح بهرهالف ـ سپردن تعهد الزم مبنی بر اجر
اشخاص دارای مجوز صالحیت نظام مهندسی معدن با توجه به ضوابط،  نظر

 های وزارت و ارائه مستندات مربوطدستورالعمل معیارها و

 ب ـ ارائه تضمین پرداخت حقوق دولتی معادل شش ماه حقوق دولتی

 قانون حسب مورد( ۹اده )م( ۲پ ـ سپردن تعهد الزم در مورد اجرای تبصره )

تضمین موضوع بند )ب( این ماده متناسب با حقوق دولتی به صورت  ـ۱تبصره
ساالنه به تشخیص وزارت هر سه سال یک بار مشروط به این که این تغییر 
بیشتر از بیست و پنج درصد باشد، متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل و در 

بردار به تعهدات خود عمل کرده باشد، برداری چنانچه بهرهپایان دوره بهره
 شود.مسترد می

 نوع تضمین به تشخیص وزارت است. ـ۲تبصره

برداری معدن براساس درخواست متقاضی، مدت هر دوره بهره ـ۴۴ماده
برداری مصوب، حداقل دو برابر مدت متناسب با ذخیره معدنی و طرح بهره

 شود.وزارت تعیین می سال با تأیید( ۲۵بازگشت سرمایه و حداکثر تا )

برداری خود باشد، موظف بردار، متقاضی تمدید پروانه بهرهچنانچه بهره ـ۴۵ماده
برداری، تقاضای خود را به است هجده ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه بهره

وزارت ارائه و حداکثر یک سال مانده به پایان اعتبار پروانه، مستندات الزم را در 
برداری معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهره ه ذخایرمورد باقیماند

 برداری جدید به وزارت تسلیم کند.دوره بهره برداری مربوط بهو طرح بهره

برداری، در صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمدید مدت پروانه بهره تبصره ـ
د نسبت به تمدید آن توانقبل از هجده ماه مانده به پایان اعتبار پروانه، وزارت می

برداری جدید و قبول برداری پس از تصویب طرح بهرهدر نیمه دوم هر دوره بهره
 شرایط تجدید و تمدید اقدام کند.

برداری و مستندات مربوط را با ضوابط و وزارت موظف است طرح بهره ـ۴۶ماده
ین و به معیارهای ابالغی تطبیق و در صورت تأیید، شرایط تجدید و تمدید را تعی

 بردار ابالغ کند.بهره



بردار موظف به رفع نقص آن در در صورت وجود نقص در طرح، بهره ـ۱تبصره
بندی مواد معدنی حداکثر ظرف دو ماه است و و متناسب با گروه مناسب مهلت

 برداری تمدید نخواهد شد.پروانه بهره در غیر این صورت

نشود، وزارت موظف است تا شش برداری تمدید چنانچه پروانه بهره ـ۲تبصره
ماه قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه در مورد میزان ذخیره و سایر شرایط 

برداری بعد از پایان مدت برداری معدن بررسی و در صورتی که ادامه بهرهبهره
بردار نامه نسبت به تعیین بهرهبراساس مقررات این آیین پذیر باشد،پروانه امکان
 اری معدن اقدام کند.جدید و واگذ

برداری منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی و انتقال پروانه بهره ـ۴۷ماده
سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت 

گیرنده باید از توان فنی و مالی الزم برای انجام تعهدات و الزامات  است. انتقال
 اشد.برخوردار ب قانونی مربوط

برداری از تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهره ـ۱تبصره
 سوی وزارت است.

ها که به نوعی پروانه در توثیق و یا در مورد مؤسسات اعتباری و بانک ـ۲تبصره
رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه 

 شود.شود، انتقال با موافقت وزارت انجام میل میبرداری به آنها منتقبهره

گیرنده برداری، تعهدات و الزامات مربوط، به انتقالبا انتقال پروانه بهره ـ۳تبصره
 گیرنده موظف به انجام تعهدات مربوط است.شود و انتقالمنتقل می

جایی و انتقال تأسیسات و تجهیزات نصب شده در معدن و جابه ـ۴۸ماده 
آالت مربوط به عملیات معدنی که به موجب قرارداد در رهن مؤسسات ماشین

کننده بازپرداخت تسهیالت از جمله مؤسسات دهنده و یا تضمینمالی تسهیالت
ای قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت کتبی مؤسسات مذکور و تأیید بیمه

 وزارت است.

قانون، موظفند درخواست ( ۱۳متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده ) ـ۴۹ماده
خود را طبق برگه )فرم( مربوط شامل مواردی از جمله تعیین مختصات محدوده، 
میزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسلیم کنند. وزارت طبق دستورالعمل 

کند. این گونه مجوزها قابل انتقال به غیر مربوط، اجازه برداشت را صادر می
 نیستند.

های عمرانی یا و مدت اجازه برداشت برای مجریان طرح میزان ـ ۵۰ماده
پیمانکاران مربوط متناسب با نیاز و مدت اجرای طرح آنها خواهد بود. دارندگان 



ها، حق فروش مواد معدنی مورد برداشت را نداشته و این قبیل اجازه برداشت
 هد شد.قانون با آنها رفتار خوا( ۲۰در صورت تخلف از این ماده مطابق ماده )

بردار موظف است در پایان هر سال، گزارش کامل بهره ـ ۵۱ماده
برداری را طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت که شامل بهره عملیات

اطالعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و 
 اطالعات منابع انسانی است، تهیه و به وزارت تسلیم کند.

برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از تاریخ صدور مجوز، آمار رهبه ـ۱تبصره
و اطالعات مربوط به میزان تولید و فروش خود را به تفکیک نوع و کیفیت مواد 

 معدنی استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت گزارش کنند.

اد معدنی آمار مربوط به میزان استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مو ـ۲تبصره
 باید به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداری شود.

بردار محسوب و در پروانه های ماهانه جزء تعهدات بهرهارائه گزارش ـ۳تبصره
های ماهانه تا سقف در صورت عدم ارائه گزارش شود.درج می برداریبهره

رفتار بردار یا شش ماه متناوب، طبق مقررات با بهره متوالی زمانی سه ماه
 خواهد شد.

برداری بنا به درخواست میزان استخراج ساالنه مندرج در پروانه بهره ـ ۵۲ماده
برداری، قابل بردار و طبق دستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهرهبهره

 افزایش یا کاهش است.

 برداری به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجادتوقف عملیات بهره ـ ۵۳ماده
تأسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر، منوط به کسب اجازه و تأیید وزارت است. 

بردار در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون اخذ مجوز، بهره
 قانون خواهد شد.( ۲۰مشمول ماده)

برداری معادنی که استخراج آنها فصلی است مدت توقف عملیات بهره ـ۱تبصره
بینی شده است، مشمول مفاد این ماده اری مصوب پیشبردو در طرح بهره

 شود.نمی

بردار است، با مدت زمان تعطیلی معدن که خارج از ید و اختیار بهره ـ۲تبصره
بردار برداری منظور نشود. در این مدت بهرهتواند جزء مدت بهرهمی شورا تأیید

 از معدن است و مشمول پرداخت حقوق دولتی نخواهد شد. موظف به حفاظت

شود، به شرح زیر بردار منتزع میاز جمله مواردی که معدن از ید بهره ـ ۵۴ماده
 است:

 الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تأیید وزارت



بردار از لحاظ تمدید مورد برداری در مواردی که شرایط بهرهب ـ خاتمه مدت بهره
 ار نگیرد.تأیید وزارت قر

برداری به همراه مدارک کامل مربوط یا پ ـ عدم ارائه تقاضای تمدید پروانه بهره
 برداری در مهلت مقررعدم رفع نقص طرح تمدید بهره

 بردارت ـ انصراف بهره

 بردارث ـ سلب صالحیت بهره

بردار به استثنای بند )الف( این در مواردی که انتزاع معدن از ید بهره ـ۱تبصره
باشد، وزارت موظف است نسبت به واگذاری مجدد معدن طبق مفاد این  ادهم

 نامه اقدام کند.آیین

برداری در مواردی که وی مشمول بردار از بهرهدرخصوص انصراف بهره ـ۲تبصره
شود، باشد، به تشخیص وزارت، انصراف وی پذیرفته میقانون نمی( ۲۰ماده )

 قانون خواهد شد.( ۲۰ماده ) بردار مشمولدر غیر این صورت، بهره

قانون، مواردی که موجب ( ۲۰ماده )( ۲در اجرای مفاد تبصره ) ـ ۵۵ماده
سلب صالحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف،  خسارت، جریمه و یا اخذ
 شود، به شرح زیر است:می برداشت برداری و اجازهبهره

صادره از سوی  هاینامه و دستورالعملـ عدم رعایت مفاد قانون، این آیین۱
 وزارت

 ـ تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت۲

 نامه ایمنی معادنـ عدم رعایت آیین۳

برداری و استخراج ساالنه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب با ـ عدم بهره۴
 نامهرعایت مفاد این آیین

 ـ عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر ۵

 ات ذکر شده در متن مجوز صادرهـ عدم انجام سایر تعهد ۶

وزارت موظف است دستورالعمل تطبیق مصادیق موارد مشمول اخذ  تبصره ـ
 خسارت، جریمه و سلب صالحیت و میزان و چگونگی اخذ آن را تهیه و ابالغ کند.

موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از  ـ ۵۶ماده
 شوند، به شرح زیر است:اجرای تعهدات مربوط می



 الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه

 قانون( ۱۹ماده )( ۲ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره )

( ۱۹ماده )( ۳های اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره )پ ـ مزاحمت
 قانون

 ت ـ سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا

باید قبل از  دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور تبصره ـ
مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و  اتمام مهلت

تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ  مستندات به وزارت
 تصمیم به شورا گزارش شود.

قانون، تشخیص اموال، تجهیزات و ( ۲۱در اجرای مفاد ماده ) ـ ۵۷ماده
غیرقابل انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف یک تأسیسات قابل انتزاع و 

بردار، براساس برگه )فرم( مربوط، تعیین و به ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره
 شود.بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابالغ میبهره

بردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع در زمان انتخاب بهره ـ۱تبصره
عدن توسط کارشناس رسمی براساس برگه )فرم( تهیه شده این ماده، تعیین م

 و از سوی وزارت به وی و دارنده اجازه برداشت قبلی ابالغ خواهد شد.

بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است بالفاصله شماره بهره ـ۲تبصره
ارت اعالم کند. های ارزیابی شده مورد تأیید، به وزحسابی برای دریافت هزینه

های ارزیابی شده مورد تأیید را پس از ابالغ بردار جدید موظف است هزینهبهره
نامه به شماره حساب مذکور واریز و در صورت وزارت و با رعایت مفاد این آیین

های ارزیابی شده را در صندوق سازمان ثبت بردار سابق، هزینهامتناع بهره
 به صورت کتبی به وزارت اعالم کند.اسناد و امالک کشور تأدیه و 

بردار سابق موظف است همزمان با انتزاع معدن از ید وی نسبت بهره ـ۳تبصره
این ماده اقدام کند. در ( ۲برداری قبل از اجرای تبصره )عودت اصل پروانه بهره به

های بردار در مهلت مقرر، وی از دریافت هزینهصورت عدم اقدام توسط بهره
های تواند وی را از فعالیت در بخشاین ماده محروم و وزارت می (۲تبصره )

معدنی کشور برای مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهای عملیات معدنی 
شود. وزارت موظف است تعهدات موضوع قانون می( ۲۰بردار مشمول ماده )بهره

 برداری درج کند.این تبصره را در پروانه بهره

فاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن مسؤولیت ح ـ ۵۸ماده 
بردار سابق است. مدت این مسؤولیت از تاریخ بردار جدید، برعهده بهرهبهره به

بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی نباید از شش ماه تجاوز انتزاع معدن از ید بهره



د آید که موجب تخریب کند. چنانچه تا قبل از انجام تحویل، خسارتی به معدن وار
بردار باشد، باید از عهده و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهره

های ارزیابی تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینهجبران آن برآید. وزارت می
بردار جدید موظف شده مورد تأیید کسر و به خزانه واریز کند و در این صورت بهره

این ( ۵۷ماده )( ۲های ارزیابی شده را وفق تبصره )آورد هزینهاست بقیه بر
 نامه پرداخت کند.آیین

بردار سابق چنانچه به تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهره ـ۱تبصره
طور کامل از معدن و اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و یا به دلیل عدم تعیین  به

تواند مسؤولیت حفاظت تحول نشود، وزارت میبردار جدید، معدن تحویل و بهره
ای و یا اشخاص ذیصالح های توسعهمعدن و اموال غیرقابل انتزاع را به سازمان

 واگذار کند.

وزارت موظف است در بودجه ساالنه برای حفاظت معدن و اموال  ـ۲تبصره
ماده ( ۴بردار جدید، منابع الزم را از محل تبصره )غیرقابل انتزاع تا تعیین بهره

 بینی کند.قانون پیش( ۱۴)

برداری اجازه ندارند محدوده های اکتشاف و بهرهدارندگان پروانه ـ ۵۹ماده
های کوچکتر عملیات معدنی خود را به اجزای متعدد تقسیم و در قالب قسمت

تواند به تشخیص خود حسب معامله و یا به غیر واگذار کنند. وزارت می
برداری را با رعایت مفاد های اکتشاف و بهرهمحدوده درخواست دارنده پروانه،

 نامه اصالح کند.این آیین

آن، حقوق دولتی بر مبنای ( ۲قانون و تبصره )( ۱۴در اجرای ماده ) ـ ۶۰ماده
درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر ده

 شود.معدن تعیین می

است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور  وزارت موظف ـ۱تبصره
نسبت به تعیین مبنای مذکور با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثری از جمله 
میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی، سود ترجیحی، معادن 
واقع در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته، درصدهای بازیابی صنعتی 

سب با مقیاس معدنکاری و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به متنا
ای اقدام کند که کاهش آن در مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و گونه

 افزایش آن برای سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا بیشتر نشود.

د بود که هر تشخیص معادن بزرگ براساس دستورالعمل شورا خواه ـ۲تبصره
 سه سال یک بار بازنگری خواهد شد.

وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر  ـ۳تبصره
 آرایی و یا فرآوری شده را در سر معدن تهیه و ابالغ کند.واحد محصول کانه



بردار در زمان صدور پروانه تعیین درصد حقوق دولتی و ابالغ آن به بهره ـ۴تبصره
 برداری است.بهره

آرایی و یا فرآوری در بهای ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه ـ ۵تبصره 
گیرد، معادل متوسط محدوده معدن که مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می

 قیمت فروش آن به تشخیص وزارت است.

وزارت موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار  ـ ۶۱ماده
یا در صورت تغییر شرایط و ضرورت بازنگری در درصد تعیین شده و  بازنگری کند

بردار به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود که توسط بهره
 رسد.ارائه و به تأیید وزارت می

سازی معدن، از پرداخت حقوق دولتی بردار در دوره تجهیز و آمادهبهره ـ۱تبصره
برداری مصوب و به سازی براساس طرح بهرهمعاف است. مدت تجهیز و آماده

 شود.تشخیص وزارت تعیین می

برداری حاصل از انجام حمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهره ـ۲تبصره
سازی معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی عملیات تجهیز و آماده

 بالمانع است.

الحساب بر به صورت علیبردار موظف است حقوق دولتی را بهره ـ ۶۲ماده
های عملکرد ماهانه خود پس از محاسبه و ابالغ وزارت، به مبنای گزارش

شود، واریز کند. وزارت در پایان هر سال حسابی که از طرف وزارت تعیین می
بردار، حقوق دولتی را به صورت پس از دریافت گزارش عملکرد ساالنه از بهره

 د.کنقطعی تعیین و به وی ابالغ می

چنانچه میزان استخراج ساالنه معدن از میزان استخراج ساالنه مندرج  ـ۱تبصره
بردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را برداری کمتر باشد، بهرهدر پروانه بهره

 بر مبنای میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت کند.

درج در پروانه تعیین تکلیف برداشت بیش از میزان استخراج ساالنه من ـ۲تبصره
 برداری براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود.بهره

بردار، ظرف دو ماه وزارت پس از دریافت گزارش عملکرد ساالنه بهره ـ ۶۳ماده
های الزم را انجام و ضمن ثبت اطالعات در تاریخ وصول گزارش، بررسی از

 کند:ترتیب زیر عمل می سامانه مربوط، به

بردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به گزارش بهره الف ـ در صورت تأیید
بردار مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه کند. بهرهابالغ می وی

 ابالغ است. پس از



بردار و یا در مواردی که وزارت ارقام ب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره
استخراج و بهای فروش ماده  بردار را در مورد میزاناعالم شده از سوی بهره

معدن تأیید نکند، وزارت به تشخیص خود نسبت به محاسبه و  معدنی در سر
 مطالبه حقوق دولتی اقدام کند.

بردار در گزارش ساالنه، میزان استخراج را کمتر از میزان پ ـ در مواردی که بهره
ل موارد خارج برداری اعالم کند و دالیل توجیهی وی مشمومندرج در پروانه بهره
بردار باشد، با تأیید شورا، حقوق دولتی براساس میزان از ید و اراده بهره

 شود.استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می

بردار باید به تأیید مسؤول فنی معدن دارای مجوز ت ـ گزارش عملکرد بهره
 صالحیت نظام مهندسی معدن برسد.

بردار برای برخورداری از تقاضای بهرهبه تشخیص وزارت و یا در صورت  ـ ۶۴ماده
قانون، مراتب به شورا برای اتخاذ تصمیم ( ۱۴ماده )( ۵معافیت موضوع تبصره )

برداران شود. وزارت موظف است دستورالعمل چگونگی استفاده بهرهاعالم می
 معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابالغ کند.

حقوق دولتی در موعد مقرر خودداری بردار از پرداخت چنانچه بهره ـ ۶۵ماده 
بردار مکلف به کند، وزارت حقوق دولتی را از محل تضمین وی برداشت و بهره

تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود و در غیر این صورت 
 قانون خواهد شد.( ۲۰بردار مشمول ماده )بهره

 فصل چهارم ـ مزایده

اری از ذخایر معدنی بالمعارض، با هدف صرفه و صالح بردمزایده بهره ـ ۶۶ماده
بردار دولت و صیانت از ذخایر معدنی، فراهم آوردن شرایط برابر در انتخاب بهره

برداری از معادن توسط وزارت و براساس مفاد این صالحیت و تداوم بهره واجد
 شود.انجام می نامهآیین

 مشمول مزایده به شرح زیر است: قانون، موارد( ۱۰در اجرای ماده ) ـ ۶۷ماده

( ۷های گواهی کشف بالمعارض که مدت زمان موضوع ماده )الف ـ محدوده
 قانون در آن رعایت نشده باشد.

 ب ـ معادن بالمعارض

 پ ـ ذخایر معدنی محدود کشف شده بالمعارض

 ت ـ دپوهای مواد معدنی بالمعارض



 ث ـ معادن متروکه دارای ذخیره معدنی مستند

 سایر موارد به تشخیص وزارتج ـ 

تشخیص معادن متروکه و مسبوق به سابقه و انتخاب عامل اکتشاف یا  تبصره ـ
برداری معادن متروکه که نیاز به اکتشاف تکمیلی دارند، براساس بهره

 دستورالعمل وزارت خواهد بود.

برداری از طریق مزایده به صورت عمومی و طی دو انتخاب عامل بهره ـ ۶۸ماده
 شود:مرحله به ترتیب زیر انجام می

 گرانالف ـ ارزیابی توان فنی و مالی مزایده

 های پیشنهادیب ـ ارزیابی قیمت

ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون مزایده به  ـ ۶۹ماده 
 شرح زیر است:

 شود:الف ـ کمیسیون مزایده از اعضای زیر تشکیل می

 گزار به عنوان رییس کمیسیون مزایدهایدهـ باالترین مقام دستگاه مز۱

 گزارـ باالترین مقام مالی دستگاه مزایده۲

 گزارربط دستگاه مزایدهـ باالترین مقام تخصصی ذی۳

ب ـ کمیسیون مزایده با حضور هر سه نفر اعضای مذکور رسمیت داشته و 
 آن با رأی همه اعضا معتبر خواهد بود. تصمیمات

صالح بدون حق رأی از سوی رییس کمیسیون پ ـ دعوت از اشخاص ذی
 بالمانع است. مزایده

 ت ـ وظایف کمیسیون مزایده به شرح زیر است:

 ـ تشکیل جلسات کمیسیون در موعد مقرر در اسناد مزایده۱

های تضمین، فنی و مالی و قیمت ـ گشودن پاکت اصلی و احراز وجود پاکت۲
 پایه

ابل قبول بودن محتوای آن طبق ـ گشودن پاکت تضمین و احراز صحت و ق۳
شرایط و اسناد مزایده. در صورت عدم انطباق تضمین ارائه شده با شرایط و 



های ناگشوده برای استرداد به اسناد مزایده، پاکت تضمین به همراه سایر پاکت
 شود.تحویل می ذینفع

 ـ گشودن پاکت توان فنی و مالی و کنترل اوراق، اسناد و مدارک موجود۴

های مربوط به توان فنی و مالی واصله به باالترین مقام کارگروه تحویل پاکت ـ ۵
 های الزم در کارگروه فنیفنی برای بررسی

ها توسط کارگروه فنی گرانی که توان فنی و مالی آنـ پاکت تضمین مزایده ۶
 شود.گر تحویل داده میگزار به منظور عودت به مزایدهتأیید نشود، به مزایده

گشودن پاکت قیمت پایه و بررسی پیشنهاد به لحاظ کامل و قابل عمل بودن،  ـ۷
 داشتن امضا، خوانا و غیرمشروط بودن قیمت پیشنهادی

گرانی که پیشنهاد ـ تعیین برنده و نفر دوم مزایده و عودت پاکت سایر مزایده ۸
 قیمت آنها پذیرفته نشده است.

راف یا استنکاف وی از ادامه مراحل ـ ضبط تضمین برنده مزایده در شرایط انص۹
صدور مجوز و اعالم نفر دوم به عنوان برنده مزایده و ضبط تضمین نفر دوم در 

 صورت انصراف یا استنکاف وی

 ـ تنظیم صورتجلسه۱۰

ـ عودت تضمین شرکت در مزایده نفر برنده و نفر دوم پس از تعیین تکلیف ۱۱
 مزایده

 نامهغو مزایده طبق مفاد این آیینگیری درباره تجدید یا لـ تصمیم۱۲

 گزارگران از زمان اخذ تا تحویل به مزایدههای مزایدهـ صیانت از پاکت۱۳

ث ـ پس از اتمام مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، جلسه 
کمیسیون مزایده تشکیل و ظرف سی روز کاری برنده و نفر دوم مزایده تعیین 

 خواهد شد.

ب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کارگروه فنی به شرح ترکی ـ۷۰ماده
 است: زیر

 شود:الف ـ کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده و با اعضای زیر تشکیل می

گزار با عنوان رییس کارگروه ربط دستگاه مزایدهـ باالترین مقام تخصصی ذی۱
 فنی



ربط دستگاه ی ذیـ یک نفر کارشناس مجرب به انتخاب باالترین مقام تخصص۲
 گزارمزایده

ـ یک نفر کارشناس نظام مهندسی معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی ۳
 معدن

ربط دارای پروانه اشتغال حداقل پایه دو به ـ یک نفر کارشناس تخصصی ذی۴
 گزاررییس دستگاه مزایده انتخاب

 رگزاـ یک نفر کارشناس مالی مجرب به انتخاب رییس دستگاه مزایده ۵

ب ـ کارگروه فنی با حضور هر پنج نفر اعضای مذکور رسمیت دارد و تصمیمات آن 
 با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

صالح بدون حق رأی از سوی رییس کارگروه فنی پ ـ دعوت از اشخاص ذی
 مزایده، بالمانع است.

 ت ـ وظایف کارگروه فنی به شرح زیر است:

 حسب ارجاع کمیسیون مزایده. ـ تشکیل جلسات کارگروه فنی۱

ـ تطبیق اوراق، اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی با صورتجلسه ۲
 کمیسیون مزایده.

ـ بررسی اسناد و مدارک موجود در پاکت فنی و مالی و محاسبه امتیازهای ۳
 مربوط.

 های کارگروه فنی و مالیـ تنظیم صورتجلسه اعالم نتایج بررسی۴

لیم اسناد و صورتجلسه اعالم نتایج امتیازات فنی و مالی ـ تهیه و تس ۵
 گران به کمیسیون مزایدهمزایده

گران از زمـان دریافت تا تحویـل ـ نگهداری از اسناد فنی و مـالی مزایـده ۶
 کمیسیون مزایده به

مهلت انجام کامل وظایف کارگروه فنی ظرف بیست روز کاری پس از  تبصره ـ
 سوی کمیسیون مزایده است. ها ازدریافت پاکت

 فرآیند برگزاری مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است: ـ۷۱ماده

 الف ـ تهیه اسناد مزایده



 ب ـ اعالم فراخوان عمومی

 پ ـ تحویل اسناد مزایده و دریافت پیشنهادها در مهلت مقرر

 ت ـ ارزیابی پیشنهادها

 ث ـ تعیین و اعالم برنده مزایده

 ن شرکت در مزایده، همزمان با صدور پروانهج ـ استرداد تضمی

گزار حداقل یک نوبت در فراخوان برگزاری مزایده باید به تشخیص مزایده ـ۷۲ماده
های کثیراالنتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر یکی از روزنامه

 شود. همچنین با فراخوان برگزاری مزایده به همراه اطالعات مربوط باید به طور
رسانی و تا پایان مهلت تحویل گزار اطالعهمزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده

 اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، برای اطالع عموم حفظ شود.

های کثیراالنتشار و محلی های مزایده در روزنامههزینه انتشار آگهی ـ۱تبصره
 شود.های مزایده دریافت میاز برنده

ر موظف است در فراخوان مزایده زمان مناسب را برای بازدید گزامزایده ـ۲تبصره
 بینی کند.گران از موضوع مزایده پیشمزایده

های( مربوط اطالعات های )فرمگزار موظف است در قالب برگهمزایده ـ۷۳ماده
 گران قرار دهد:الزم از جمله موارد زیر را در اختیار مزایده

 گزارـ نام و نشانی مزایده۱

 وقعیت جغرافیایی، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدنیـ م۲

 ـ میزان تضمین شرکت در مزایده۳

 ـ محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادها۴

 ـ نوع ماده و یا مواد معدنی ۵

 ـ کمیت و کیفیت ذخیره معدنی ۶

 ـ قیمت پایه ماده و یا مواد معدنی برای تعیین حقوق دولتی۷

 ها و اطالعات مرتبط با موضوع مزایده حسب مورددهـ سایر دا ۸



های مزایده های مرتبط با برگزاری مزایده که از برندهـ اقالم هزینه۹
 شود.می دریافت

 ـ حداقل توان فنی و مالی مورد نیاز۱۰

 ـ سایر شرایط شرکت در مزایده۱۱

ه طور گزار موظف است هرگونه تغییر در شرایط مزایده را بمزایده تبصره ـ
 رسانی کند.یکسان و به طریق مناسب اطالع

گزار، های( مربوط از مزایدههای )فرمگران پس از دریافت برگهمزایده ـ۷۴ماده
های باید نسبت به تکمیل آنها اقدام و به همراه سایر مدارک الزم در پاکت

 گزار تسلیم کنند:جداگانه به ترتیب زیر به مزایده

 ر مزایده )پاکت الف(ـ پاکت تضمین شرکت د۱

 ـ پاکت توان فنی و مالی )پاکت ب(۲

 ـ پاکت قیمت پیشنهادی )پاکت ج(۳

ها را به صورت دربسته و چسب و مهر )امضا( گران باید پاکتمزایده ـ۱تبصره
شده، در پاکت اصلی قرار داده و پاکت اصلی را نیز به صورت دربسته و چسب و 

 سلیم کنند.گزار تمهر )امضا( شده، به مزایده

گزار موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان، تمامی مزایده ـ۲تبصره
گر کنندگان را پس از دریافت، ثبت و رسید آن را به مزایدههای شرکتپاکت

 ها صیانت کند.تحویل نموده و از پاکت

های گران موظف به ارائه یک پیشنهاد در مورد هر یک از گزینهمزایده ـ۳تبصره
 یده هستند.مزا

پیشنهادهای واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل اصالح و جایگزینی  ـ۴تبصره
 است.

دارنده قبلی مجوز موضوع مزایده در صورت تسویه حساب کامل با  ـ ۵تبصره
تواند در مزایده مربوط شرکت وزارت و نداشتن ممنوعیت شرکت در مزایده، می

 کند.

نامه و توانند با رعایت مفاد این آییناشخاص حقیقی و حقوقی می ـ ۶تبصره
 های همزمان شرکت کنند.های مربوط در مزایدهدستورالعمل



ها و یا درصدهای پیشنهادی )پاکت ج( های حاوی قیمتپاکت ـ۷۵ماده
شود، گران در زمان و مکان مقرر توسط کمیسیون مزایده، گشوده میمزایده

آنها مورد تأیید کارگروه فنی قرار گرفته گرانی که توان فنی و مالی حضور مزایده
 است، در جلسه بالمانع است.

گری که بیشترین امتیاز را از نظر امتیاز فنی و مالی و قیمت مزایده ـ۷۶ماده
پیشنهادی طبق دستورالعمل مربوط کسب کند، به عنوان برنده مزایده اعالم 

 خواهد شد.

گزار به منظور تعیین مزایده درصد بها و یا قیمت پیشنهادی اعالمی ـ۱تبصره
شوند، با رعایت مفاد این دولتی در معادنی که از طریق مزایده واگذار می حقوق

شود، به طوری که این درصد بها و یا قیمت توسط وزارت تعیین می نامهآیین
پیشنهادی از میانگین درصد بها و یا قیمت حقوق دولتی معادن مشابه در زمان 

 متر نباشد.برگزاری مزایده ک

شود که تفاوت قیمت برنده دوم مزایده در صورتی اعالم می ـ۲تبصره
 پیشنهادی با برنده اول از پنج درصد بیشتر نباشد.

گران یکسان باشد، برنده مزایده حسب در صورتی که امتیاز مزایده ـ۳تبصره
یین و در نامه تعقانون با رعایت مفاد این آیین( ۱۰ماده )( ۱اولویت موضوع تبصره )

گری که دارای درصد بها و یا صورتی که مجدداً شرایط یکسان باشد، مزایده
قیمت پیشنهادی باالتری باشد، برنده مزایده خواهد بود و در غیر این صورت از 

 طریق قرعه برنده تعیین خواهد شد.

گزار موظف است پس از قطعی شدن برنده مزایده، بالفاصله مزایده ـ۴تبصره
 از طریق پست سفارشی به وی ابالغ کند. مراتب را

چگونگی تعیین مبلغ تضمین، استرداد و ضبط تضمین شرکت در مزایده  ـ۷۷ماده
 به شرح زیر است:

الف ـ مبلغ تضمین شرکت در مزایده حداقل پنج درصد ارزش برآوردی مورد 
معامله است که حسب مورد توسط وزارت تعیین و در اسناد مزایده اعالم 

 .شودمی

نامه بانکی، چک تضمینی و یا برگه واریز ب ـ تضمین شرکت در مزایده، ضمانت
گزار گر به حساب اعالم شده از سوی مزایدهنقدی است که از سوی مزایده

 شود.واریز می

برداری به برنده مزایده پ ـ تضمین شرکت در مزایده همزمان با صدور پروانه بهره
 ده قابل استرداد است.های آگهی مزایپس از کسر هزینه



ت ـ در صورت انصراف، استنکاف یا هرگونه تقصیر و قصور برنده مزایده از ادامه 
مراحل صدور مجوز، تضمین شرکت در مزایده وی ضبط و نفر دوم به عنوان برنده 

شود و در صورت امتناع یا هرگونه تقصیر و قصور نفر دوم، مزایده تلقی می
ه تجدید خواهد شد. موارد خارج از ید برنده مزایده به تضمین وی نیز ضبط و مزاید

 شود.گزار، مشمول این بند نمیتشخیص دستگاه مزایده

وزارت موظف است حقوق دولتی معادن واگذار شده از طریق مزایده  ـ۷۸ماده
برداری برداری در طول مدت اعتبار دوره اول پروانه بهرهبرای دارنده پروانه بهره را

 ساس درصد بها و یا قیمت پیشنهادی عامل منتخب محاسبه کند.ا صادره بر

نامه نباید از درصد درصد و یا قیمت پیشنهادی با رعایت مفاد این آیین تبصره ـ
 های آتی کمتر باشد.بها و یا قیمت پایه معادن مشابه در زمان استخراج در سال

ده، مشمول موارد برداری واگذار شده از طریق مزایهای بهرهپروانه ـ۷۹ماده
برداری از جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتشاف های بهرهمترتب بر پروانه

برداری، تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و حین بهره
 نامه هستند.سایر موارد مرتبط طبق قانون و این آیین

برداری و سایر اف حین بهرهصدور، انتقال، تمدید مدت اعتبار، اکتش ـ ۸۰ماده
نامه از طریق برداری معادنی که قبل از ابالغ این آیینموارد مرتبط با پروانه بهره

نامه برداری تابع مفاد این آییناند، پس از پایان دوره بهرهمزایده واگذار شده
 خواهد بود.

کتبی برنده مزایده موظف است ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابالغ  ـ ۸۱ماده
گزار پرداخت کند، در های مزایده را بر اساس اعالم دستگاه مزایدهبرنده، هزینه

 شود.غیر این صورت از محل تضمین شرکت در مزایده وی کسر می

های مزایده در گزار موظف است برای تأمین هزینهدستگاه مزایده تبصره ـ
را در بودجه ساالنه کننده و یا برنده باشد، منابع الزم صورتی که فاقد شرکت

 بینی کند.پیش

گران تعیین مزایده هایی که در آن حد نصابی برای تعداددر مزایده ـ ۸۲ماده
گر که از توان فنی و مالی الزم در صورت وجود تنها یک مزایده نشده باشد،

نامه برخوردار باشد، انتخاب وی به عنوان برنده مزایده با رعایت مفاد این آیین
 است.بالمانع 

گر در دو نوبت برگزاری متوالی مزایده در در صورت عدم وجود مزایده ـ ۸۳ماده
تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی دارای توان طول شش ماه، وزارت می

فنی و مالی الزم مشروط بر آن که مدت زمان شش ماه از برگزاری دومین 
 مزایده نگذشته باشد، واگذار کند.



 شود:ده در شرایط زیر تجدید میمزای ـ ۸۴ماده

گر، چنانچه در اسناد مزایده حد نصاب تعیین شده الف ـ کم بودن تعداد مزایده
 باشد.

 ب ـ انصراف و یا امتناع برنده مزایده در مهلت مقرر

 شود:مزایده در شرایط زیر لغو می ـ ۸۵ماده

گزار الزم باشد الف ـ تغییرات زیادی در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده
 و موجب تغییر در ماهیت مزایده شود.

گزار نظیر جنگ، زلزله و ب ـ پیشامدهای غیرمتعارف به تشخیص دستگاه مزایده
 سیل.

 گران توسط کمیسیون مزایدهپ ـ احراز تبانی بین مزایده

گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این ت ـ احراز صحت اعتراض کتبی مزایده
 نامهآیین

گران گزار باید لغو و یا تجدید مزایده را برای آگاهی همه مزایدهمزایده ه ـتبصر
 رسانی کند.اطالع

 گران به شرح زیر است:نحوه رسیدگی به شکایات مزایده ـ ۸۶ماده

گران نسبت به عدم رعایت مفاد این الف ـ چنانچه هر یک از مزایده
ت روز کاری پس از اعالم توانند ظرف هفاعتراض داشته باشند، می نامهآیین

 گزار شکایت کنند.باالترین مقام دستگاه مزایده نتایج اولیه مزایده، به

گزار موظف است ظرف هفت روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، ب ـ مزایده
های الزم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض، به موضوع رسیدگی

وارد نداند، ظرف مهلت تعیین شده پاسخ  رسیدگی و در صورتی که شکایت را
 الزم را به شاکی اعالم کند.

 گران، مانع از ادامه فرایند مزایده نخواهد شد.پ ـ رسیدگی به شکایات مزایده

گزار موظف است در صورت لغو مزایده، تضمین برنده مزایده و ت ـ دستگاه مزایده
 نامه عودت دهد.ن آیینای( ۷۷گران را به جز بند )پ( ماده )سایر مزایده



نامه را پس وزارت موظف است امور مربوط به مزایده موضوع این آیین ـ ۸۷ماده
اندازی سامانه الکترونیکی، از طریق این سامانه انجام داده و پایگاه راه از

 های معدنی را در سامانه مذکور ایجاد کند.مزایده رسانیاطالع

 صنایع معدنیآرایی، فرآوری و فصل پنجم ـ کانه

آرایی، فرآوری و صنایع معدنی واحدهایی هستند که واحدهای کانه ـ ۸۸ماده
( ۱آنها به ترتیب مشمول تعاریف بندهای )ر(، )ز( و )ث( ماده ) فعالیت موضوع

 واحدهای یاد شده با وزارت است. قانون است. تشخیص

ل از جمله آرایی و یا فرآوری حسب نوع و کاربرد محصوتشخیص کانه تبصره ـ
 استحصال مواد معدنی از منابع آبی به عهده وزارت است. فرایند

های قانون، وزارت موظف است با تعیین اولویت( ۱۶در اجرای ماده ) ـ ۸۹ماده
آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و حمایت از گذاری در ایجاد واحدهای کانهسرمایه

از را برای انجام مطالعات بخش غیردولتی در این امور، منابع مالی مورد نی
های تیپ واحدهای مذکور در بودجه ساالنه خود سنجی و تهیه طرحامکان
 بینی کند.پیش

های وزارت موظفند بازار متقاضیان ایجاد واحدهای مذکور خارج از اولویت تبصره ـ
مصرف، محل تأمین مواد اولیه و دالیل و مستندات خود را در مورد اقتصادی بودن 

 ه وزارت تسلیم کنند.طرح ب

آرایی، فرآوری و صنایع معدنی برداران معادنی که احداث واحد کانهبهره ـ۹۰ماده
برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز حسب درخواست آنها در طرح بهره

تأسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد 
برداران نظیر های اجرایی موظفند با این قبیل بهرهاهواحد مذکور اقدام و دستگ

ها برداران مشمول حمایتسایر دارندگان جواز تأسیس رفتار کنند. این قبیل بهره
 های دولت خواهند بود.و مشوق

 شود:بردار، طبق شرایط زیر اقدام میدر صورت انتزاع معدن از ید بهره تبصره ـ

حدها از محدوده معدن به تشخیص وزارت، ـ در صورت امکان تفکیک این وا۱
بردار منتخب باید نسبت به تأمین مواد اولیه با شود و بهرهانتزاع انجام می

 اولویت این واحدها اقدام کند.

قانون اقدام خواهد ( ۲۱ـ در صورت غیرقابل انتزاع بودن این واحدها، طبق ماده )۲
 شد.



ی، فرآوری و صنایع معدنی در خارج آرایمتقاضیان احداث واحدهای کانه ـ۹۱ماده
برداری معدن موظفند نسبت به ارائه طرح توجیه فنی و از محدوده پروانه بهره

 اقتصادی و اخذ جواز تأسیس طبق مقررات و ضوابط وزارت، اقدام کنند.

طرح توجیهی فنی و اقتصادی باید بر اساس ضوابط و معیارهای تعیین  تبصره ـ
سط اشخاص دارای مجوز صالحیت نظام مهندسی شده از سوی وزارت و تو

 معدن تهیه شود.

برداری واحدهای مستقل تحقیقات صدور جواز تأسیس و پروانه بهره ـ۹۲ماده
نامه به آرایی، فرآوری و صنایع معدنی و توسعه آنها طبق مفاد این آیینکانه

 است. وزارت موظف است ایجاد و توسعه واحدهای مذکور توسط عهده وزارت
 های تشویقی و حمایتی خود قرار دهد.صدر اولویت بخش خصوصی را در

وزارت موظف است نسبت به بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادی و  ـ۹۳ماده
سایر مدارک مربوط اقدام و جواز تأسیس را به نام متقاضی صادر کند. در صورت 

 کند.غ میوجود نقص در طرح، وزارت موارد را برای رفع نقص به متقاضی ابال

بینی شده، مدت اعتبار انتقال، تمدید، تغییر محل اجرای طرح پیش تبصره ـ
نامه و بر اساس جواز تأسیس و سایر موارد با رعایت مفاد این آیین

 های مربوط خواهد بود.دستورالعمل

دارنده جواز تأسیس موظف است در مهلت تعیین شده و طبق برنامه  ـ۹۴ماده
برداری بر اساس مقررات به اجرای طرح و اخذ پروانه بهره بندی طرح نسبتزمان

 مربوط اقدام کند.

ضوابط، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تأسیس جزء الینفک  ـ۱تبصره
 االجرا است.مجوز و الزم

چنانچه دارنده جواز تأسیس در مهلت مقرر اقدامات الزم را به عمل  ـ۲تبصره
 شود.ابطال میجواز تأسیس صادره  نیاورد،

دارنده جواز تأسیس موظف است پس از تولید آزمایشی، درخواست  ـ۹۵ماده
 برداری تسلیم وزارت کند.خود را همراه با گزارش مربوط برای دریافت پروانه بهره

 فصل ششم ـ شورا

قانون در موارد اختالف ( ۱۲ماده )( ۳در اجرای بند )الف( تبصره ) ـ۹۶ماده
های اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از لیات معدنی با دستگاهدارندگان پروانه عم

طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا 
تواند از االجرا است. دبیر شورا میصادره برای طرفین قطعی و الزم مطرح و رأی

 ند.منظور حضور در جلسه بدون حق رأی دعوت ک نمایندگان طرفین به



روند، نحوه بررسی، طرح موارد مرتبط و چگونگی تشکیل و اداره  ـ۹۷ماده
 جلسات شورا، بر اساس نظامنامه داخلی شورا خواهد بود.

های های شورا و کارگروهوزارت موظف است نسبت به تأمین هزینه ـ۹۸ماده
الزحمه مشورتی و تخصصی آن از جمله حق حضور در جلسات و حق

بینی منابع آن در بودجه ساالنه پیشنهاد دبیر شورا و پیش کارشناسی بنا به
 وزارت اقدام کند.

قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ ( ۱۲در اجرای ماده ) ـ۹۹ماده
گذاری در دولت و دارندگان پروانه عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه حقوق

بل بررسی را در شورا تواند به تشخیص خود موارد قامی بخش معدن، وزارت
 ارائه کند.

 فصل هفتم ـ نظارت و بازرسی

در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت بر اساس  ـ۱۰۰ماده
های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت نامه و دستورالعملو این آیین قانون

است که منجر به  امر نظارت بر عملیات معدنی شامل امور نظارتی خواهد نمود.
سالمت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن، رعایت طرح مصوب، انجام 
تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد مسؤول فنی، حفظ و صیانت ذخایر 

برداری بهینه از ذخایر معدنی و سایر مواردی که موجب حسن معدنی، بهره
ین رعایت ایمنی و حفاظت در معادن نامه و همچناجرای قانون و این آیین

 شود.می

های نظارت توسط وزارت تهیه و موقع صدور مجوزها به منظور شاخص ـ۱تبصره
 شود.رعایت به متقاضیان اعالم می

وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد  ـ۲تبصره
 بینی کند.نیاز در امر بازرسی را پیش

قانون استفاده از خدمات سازمان نظام ( ۳۴رای تبصره ماده )در اج ـ۱۰۱ماده
نامه و انعقاد قراردادهای مشخص مهندسی معدن و اعضای آن در قالب تفاهم

 توسط وزارت به طور مستقیم مجاز است.

دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است از  ـ۱۰۲ماده
سی معدن در انجام امور فنی اشخاص دارای مجوز صالحیت نظام مهند خدمات
قانون نظام مهندسی معدن ـ ( ۴های معدنی بر اساس ماده )فعالیت ایو حرفه
 ـ استفاده کند.۱۳۷۹مصوب 



عملیات معدنی و صنایع معدنی باید زیر نظر اشخاص دارای مجوز  ـ۱تبصره
نظام مهندسی معدن انجام شود. تشخیص موارد استثنا به عهده  صالحیت

 وزارت است.

مسؤولیت فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی باید بر عهده  ـ۲تبصره
اشخاصی باشد که طبق قانون نظام مهندسی معدن و ضوابط مربوط دارای 
صالحیت فنی الزم بوده و توسط متقاضی یا دارنده مجوز به این منظور تعیین و 

 به وزارت معرفی شوند.

الزم را برای تصدی در مواردی که دارنده مجوز، صالحیت  ـ۳تبصره
تواند طبـق ضـوابط مربوط این فنی عملیات معدنی داشته باشد، می مسؤولیت

 مسـؤولیت را به عهده گیرد.

دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مفاد  ـ۱۰۳ماده
های مرتبط با ایمنی، بهداشت و نامه ایمنی معادن و سایر دستورالعملآیین

 یطی را رعایت کند.ضوابط زیست مح

نفر کارگر باشند، باید یک نفر ( ۲۵در معادنی که دارای حداقل ) ـ۱۰۴ماده
ای ذیصالح به عنوان مسؤول ایمنی و یک نفر به عنوان مسؤول بهداشت حرفه

نفر کارگر دارند این مسؤولیت به عهده ( ۲۵تعیین شود. در معادنی که کمتر از )
هندسی معدن و یا سرپرست معدن اشخاص دارای مجوز صالحیت نظام م

 است.

وجود مسؤول ایمنی و یا مسؤول فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی  تبصره ـ
 های قانونی دارنده مجوز نخواهد بود.رافع مسؤولیت

دارنده پروانه عملیات معدنی و یا نماینده او و مسؤول ایمنی موظفند  ـ۱۰۵ماده
ا به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت صورت بروز حادثه بالفاصله مراتب ر در

 جریان حادثه قرار دهند. در وزارت را

دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است مدارک و  ـ۱۰۶ماده
مستندات الزم را برابر دستورالعمل وزارت در محل عملیات معدنی و صنایع 

 معدنی برای ارائه به کارشناسان اعزامی نگهداری کند.

دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است شرایط الزم  بصره ـت
های مختلف را برای بازدید کارشناسان اعزامی از طرف وزارت از قسمت

 واحدهای معدنی و صنایع معدنی فراهم نموده و همکاری الزم را به عمل آورد.

ضوابط،  وزارت موظف است اصول و قواعد فنی مشتمل بر مقررات، ـ۱۰۷ماده
های مورد نیاز انجام عملیات معدنی و صنایع معیارها، راهنما و دستورالعمل



معدنی را تهیه، ترویج و ابالغ کند. وزارت موظف است اعتبار مورد نیاز را در 
 بینی کند.بودجه سنواتی خود پیش

های دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است فعالیت ـ۱تبصره
 ا اصول و قواعد فنی موضوع این ماده منطبق کند.خود را ب

وزارت موظف است تمهیدات و ساز و کار الزم را برای حصول  ـ۲تبصره
های فنی عملیـات معـدنی در کشـور از رعایت مقررات و دستورالعمل اطمینان

 نماید. بینی و اجراپیش

 فصل هشتم ـ مقررات عمومی

وزارت موظف است به منظور استفاده از  قانون،( ۱۷در اجرای ماده ) ـ۱۰۸ماده
آرایی، فرآوری و های اکتشاف، استخراج، کانههای پیشرفته در زمینهفناوری

وری در بخش معدن، حمایت از صنایع معدنی و تجهیز، نوسازی و ارتقای بهره
های داخلی و یا خارجی در بخش معدن و پشتیبانی از گذاریسرمایه
خارج از کشور همه ساله  عدنی ایرانی در داخل و یاهای مهای بنگاهفعالیت

تجهیزات و سایر  آالت،منابع مالی الزم اعم از ریالی و ارزی را برای تأمین ماشین
 بینی کند.موارد مورد نیاز، در بودجه ساالنه پیش

خط  جمهور موظف استریزی و نظارت راهبردی رییسمعاونت برنامه تبصره ـ
یقاتی، بازرگانی، مالی و پولی پیشنهادی وزارت را های تولیدی، تحقمشی

بینی و ای و لوایح بودجه ساالنه کشور پیشهای توسعهاولویت برنامه در
 اقدامات الزم را به عمل آورد.

های معدنی، گذاریبه منظور تشویق و حمایت از سرمایه ـ۱۰۹ماده
رد نیاز خط تولید آالت و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی موماشین ورود

شود، از پرداخت عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می
 هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.

های معدنی، واردات گذاریبه منظور تشویق و حمایت از سرمایه ـ۱۱۰ماده
و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم  آالتماشین

ولید عملیات معدنی با تأیید وزارت مجاز است. با تشخیص وزارت، مورد نیاز خط ت
الرعایه نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص الزممقررات موضوع آیین

 نیست.

های روزآمد های الزم را برای توسعه فناوریوزارت موظف است زمینه ـ۱۱۱ماده
های کاربردی آموزش های معدنی وبه کارگیری دانش فنی مرتبط با فعالیت و

 فراهم کند. مربوط



وزارت موظف است به منظور ترویج فرهنگ معدنکاری و افزایش  ـ۱۱۲ماده
های معدنی، اعتبارات اجتماعی بخش معدن از جمله ژئوتوریسم و موزه سرمایه

رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط در بودجه سنواتی خود اطالع الزم را برای
 بینی کند.پیش

های معدنی و صنایع معدنی در وزارت موظف است از اقدامات بنگاه ه ـتبصر
 های الزم حمایت کند.زمینه گسترش فرهنگ معدنکاری از طریق وضع مشوق

های نیرو، راه و شهرسازی، قانون، وزارتخانه( ۲۸در اجرای ماده ) ـ۱۱۳ماده
کار و رفاه کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطالعات، نفت، کشور، تعاون،  جهاد

اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر  اجتماعی، امور
های حمایتی ـ تشویقی، ها و برنامههای اجرایی موظفند در اجرای طرحدستگاه
ای و زیربنایی خود، واحدهای معدنی و مناطق محل وقوع عملیات توسعه

داده و همکاری الزم را با وزارت معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار 
 برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به عمل آورند.

های های ایجاد و توسعه زیرساختوزارت موظف است اولویت ـ۱تبصره
ای مورد نیاز معادن و صنایع معدنی به خصوص حمل و نقل ریلی، جاده عمومی

م نموده و در صورت لزوم از طریق ربط اعالهای اجرایی ذیدستگاه و دریایی را به
خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار  ایهای توسعهسازمان

 بینی کند.مورد نیاز را در زمان تنظیم و ارائه الیحه بودجه ساالنه پیش

به منظور حمایت از دارندگان مجوزهای عملیات معدنی و صنایع  ـ۲تبصره
های معدنی های حمل و نقل مواد و فرآوردهتعرفهضوابط اعمال و میزان  معدنی،
دستورالعمل مشترکی خواهد بود که ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این  مطابق

 نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازی ابالغ خواهد شد.آیین

انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاری ـ  ـ۱۱۴ماده
جمهوری اسالمی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و و ویژه اقتصادی  صنعتی
 خواهد بود. نامهاین آیین

وزارت موظف است مجوزهای عملیات معدنی که قبل از ابالغ این  ـ۱۱۵ماده
نامه صادر و معتبر است به تدریج با رعایت حقوق دارنده مجوز در زمان اعتبار آیین

 نامه تطبیق دهد.پروانه با مفاد این آیین

گذاری و حفظ حقوق دولت، مقررات به منظور ایجاد امنیت در سرمایه ـ۱۱۶هماد
و ضوابط زیست محیطی عملیات معدنی و صنایع معدنی به پیشنهاد مشترک 

سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این  وزارت و
 رسد.هیئت وزیران می نامه به تصویبآیین



ای انجام امور اجرایی و کارشناسی مربوط به تواند بروزارت می ـ۱۱۷ماده
صدور، تمدید و یا انتقال مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی از خدمات دفاتر 

 مهندسی مجاز استفاده کند.

وزارت موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن،  تبصره ـ
 دستورالعمل تأسیس و فعالیت دفاتر مذکور را تهیه و ابالغ کند.

ضـرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطـالبـات قطعـی حقـوق دولت  ـ۱۱۸دهما
نامه به ازای هر مـاه تأخیر، معـادل یک درصـد اصـل مطالبات تعیین در این آیین

 شود.می

های به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، سازمان ـ۱۱۹ماده
امه اقدام به انجام عملیات نتوانند با رعایت قانون و این آیینمی ایتوسعه

 معدنی و صنایع معدنی کنند.

های برداری از معادن بزرگ کشف شده توسط سازماننحوه بهره ـ۱۲۰ماده
ای با توجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده معدنی، توسعه

گذاری، موقعیت جغرافیایی و مالحظات سیاسی، اجتماعی و میزان سرمایه
قانون اساسی ـ ( ۴۴های کلی اصل )دی با رعایت قانون اجرای سیاستاقتصا

 شود.ـ و اصالحات بعدی آن توسط وزارت تعیین می۱۳۸۶مصوب 

در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی در مناطق  ـ۱۲۱ماده
های تابع در بخش معدن با تواند از طریق سازمانتوسعه یافته، وزارت می کمتر

های نامه نسبت به صـدور پروانه اکتشـاف به نام سازماناین آیین رعایت مفـاد
 مذکور اقدام کند.

نامه اجرایی قانون معادن موضوع نامه، آیینبا ابالغ این آیین ـ۱۲۲ماده
و اصالحات بعدی آن  ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ک مورخ ۲۰۳۹۸ت/۷۶۷۶۳شماره  نامهتصویب

ست محیطی فعالیتهای های مرتبط از جمله ضوابط زینامهو سایر تصویب
در  ۳/۲/۱۳۸۴هـ مـورخ ۲۹۳۷۹ت/۵۱۳۹نامه شمـاره تصـویب معدنی، موضوع

 شوند.های مغـایر لغومیقسمت

به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری  ۸/۴/۱۳۹۲نامه در تاریخ این تصویب
 رسیده است.

 


