
 معادن   قانون   اجرایی   نامه آیین 
 4/ 4/ 1396  اصالحات   با   1390  مصوب 

  ماده   استناد   به   و   تجارت  و   معدن   صنعت،   وزارت   پیشنهاد   به   بنا   معدن   بخش  توسعه   کارگروه   عضو   وزیران 
  مورخ   هـ 43505ت / 261248  شماره   نامه تصویب   رعایت   با   و   ـ 1390  مصوب   ـ   معادن   قانون   اصالحی   ) 35( 

 :نمودند   تصویب   زیر  شرح  به  را   یادشده   قانون   اجرایی   نامه آیین   ، 1391/ 12/ 27
 تعاریف   ـ  اول  فصل 
 :روندنامه در معانی مشروح مربوط به کار می اصطالحات زیر در این آیین ـ1ماده 

 .ـ و اصالحات بعدي آن1377ـ مصوب  معادن قانون: الف ـ قانون
 .قانون) 12اي عالی معادن، موضوع ماده (ب ـ شورا: شور

 .پ ـ وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

ـ فعالیت عملیات پی ت  معدنی:  کانههاي  و  معادن  استخراج  و  اکتشاف  و  کانسارها  یافتن  براي  آرایی  جویی 
 .کانسنگ و فرآوري مواد معدنی و متالورژي استخراجی 

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

برداري انتخاب و مجوز مربوط به  ج ـ عامل منتخب: شخص حقیقی و یا حقوقی که براي انجام اکتشاف و یا بهره
 .شودنام وي صادر می 

محدوده پروانه فع هاي معدنی که در اختیار  الیتچ ـ حریم: محدوده تعیین شده توسط وزارت در خارج از 
 .قانون خواهد بود) 23وزارت است و انجام هرگونه اقدامی در آن با رعایت ماده (

ح ـ سلب صالحیت: وضعیت دارندگان مجوزهاي مربوط که به تعهدات خود عمل ننموده و براساس فرآیند 
 .اندقانون فاقد صالحیت شناخته شده) 20مقرر در ماده (

 .سمی: کارشناس داراي مجوز صالحیت نظام مهندسی معدن و یا کارشناس رسمی دادگستري خ ـ کارشناس ر

 دـ مزایده: فرآیندي رقابتی براي تعیین عامل منتخب در چارچوب شرایط مشخص (مندرج در اسناد مزایده) 

 گزار: عامل برگزاري فرآیند مزایده (وزارت) ذـ مزایده

 .کننده اسناد مزایده را دریافت و در آن شرکت می گر: اشخاص حقیقی یا حقوقی کرـ مزایده

زـ مدت زمان فرایند مزایده: زمان فراخوان، مهلت تحویل اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، بررسی و ارزیابی  
 .گرانگزار، زمان پذیرش و اعتبار شکایات مزایدهپیشنهادها، تعیین برنده و اعالم آن از سوي مزایده

طور همزمان یک روز پس از اولین فراخوان  ناد مزایده و قبول پیشنهادها: این مهلت بهژـ مهلت تحویل اس
 .شودمزایده شروع شده و تا یک ماه خواهد بود و حسب شرایط و موقعیت منطقه، مهلت یادشده تعیین می 

 . براي عملیات معدنی ثبت نشده و یا توسط وزارت آزاد اعالم شوداي که قبالًس ـ محدوده آزاد: محدوده



نامه داراي شرایط  قانون و این آیین)  24اي آزاد که با رعایت ماده (شـ  محدوده اکتشافی بالمعارض: محدوده 
ار  ها لغو و یا از درجه اعتب هایی که پروانه اکتشاف آنالزم براي صدور پروانه اکتشاف باشد و یا محدوده

 .ساقط شوند

 اکتشاف   ـ  دوم  فصل 
انجام عملیات اکتشاف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مستلزم دریافت پروانه اکتشاف از وزارت   ـ2ماده 

 .است
 :شوندقانون به شش گروه به شرح زیر تقسیم می ) 3مواد معدنی طبقه یک و دو موضوع ماده ( ـ3ماده 

 رس الف ـ گروه اول: شن، ماسه و خاك

 قانون) 1هاي الشه ساختمانی طبق بند (ص) ماده (ه دوم: سنگب ـ گرو

 پ ـ گروه سوم: مواد معدنی طبقه یک به استثناي گروههاي یک و دو 

 هاي تزیینی و نما ت ـ گروه چهارم: سنگ

 سنگ و گروه چهار ث ـ گروه پنجم: مواد معدنی طبقه دو غیرفلزي به استثناي زغال

 سنگدو فلزي و زغال ج ـ گروه ششم: مواد معدنی طبقه 

مواد معدنی قابل استحصال از آبها و گازهاي معدنی به استثناي نمکهاي آبی مورد اشاره در بند   ـ1تبصره 
شوند و انجام عملیات معدنی آنها تابع مفاد این  قانون، جزء مواد معدنی گروه پنج محسوب می )  3(الف) ماده (

مربوط به عملیات معدنی استحصال امالح از منابع آبی را  نامه است. وزارت موظف است دستورالعمل  آیین
 .تهیه و ابالغ کند

هاي یادشده را تدوین و ابالغ وزارت موظف است ضوابط و معیارهاي فنی اکتشاف هر یک از گروه ـ2تبصره 
 .کند

در عملیات  هاي فعال دایمی و یا فصلی صرفاً به منظور استفاده اي که از بستر رودخانهشن و ماسه  ـ3تبصره 
هاي با ارزشی که تفکیک آنها مقرون  ریزي و نظایر آن برداشت شود و حاوي کانی ساختمانی، راهسازي، بتن

قانون از وزارت نیرو  )  24اي است. در این موارد استعالم مطابق ماده (به صرفه نباشد، شن و ماسه رودخانه
 .شودانجام می 

قانون است که داراي چهار مرحله شناسایی،  )  1ند (خ) ماده (اکتشاف، مجموعه عملیات مندرج در ب ـ4ماده 
 .جویی، اکتشاف عمومی و اکتشاف تفصیلی استپی 

 :اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی ثبت محدوده اکتشافی باید داراي شرایط زیر باشند ـ 5  ماده 
 الف ـ اشخاص حقیقی

 سال سن) 18ـ دارا بودن حداقل (1

ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و  2
 ـ 1337کشوري ـ مصوب 

 قانون) 33ـ عدم شمول ماده (3

 ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی4



 صدور پروانه اکتشاف هاي معدنی در زمان ـ نداشتن محرومیت از فعالیت 5

 ب ـ اشخاص حقوقی

 .هاي معدنی درج شده باشدـ در اساسنامه آنها موضوع فعالیت1

 ـ دارا بودن حداقل توان فنی و مالی2

 هاي معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف ـ نداشتن محرومیت از فعالیت3

ـ عدم شمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معامالت دولتی و  4
 . ـ1337کشوري ـ مصوب 

 پ ـ اشخاص خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

  هاي) مربوط به تقاضاي ثبت محدوده و صدور پروانه اکتشاف را هاي (فرموزارت موظف است برگه ـ1تبصره 
 .که حاوي شرایط و حداقل توان فنی و مالی است، در اختیار متقاضیان قرار دهد

توانند بیش از یک تقاضاي ثبت محدوده و یا پروانه اکتشاف داشته باشند. اشخاص حقیقی نمی  ـ2تبصره 
 .شودتعداد تقاضاهاي ثبت محدوده در یک زمان براي اشخاص حقوقی، طبق دستورالعمل وزارت تعیین می 

عدم رعایت مفاد این ماده توسط متقاضی موجب ابطال مجوزهاي صادره در هر مرحله از عملیات   ـ3صره تب 
 .معدنی خواهد شد

طبق   ـ4تبصره  اکتشاف  پروانه  متقاضیان  براي  را  الزم  مالی  و  فنی  توان  حداقل  است  موظف  وزارت 
 .دستورالعمل مربوط تعیین و ابالغ کند

 :روانه اکتشاف توسط وزارت به شرح زیر استچگونگی و مراحل صدور پ  ـ  6ماده 
هاي) مربوط که وزارت در اختیار متقاضیان قرار  هاي (فرمـ متقاضی موظف است تقاضاي خود را طبق برگه1

 .دهد، ارائه کندمی 

ـ وزارت موظف است شرایطی فراهم کند که تقاضاي رسیده را بالفاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت  2
آن را در قالب برگه (فرم) مربوط منقوش به مهر و امضاي وزارت و به عنوان رسید به متقاضی  و رونوشت  

 .ارائه کند

ـ وزارت موظف است تقاضاي رسیده را همراه با مختصات محدوده مورد تقاضا ظرف هفت روز اداري با  3
ثبت شده را به وي ابالغ  بررسی و محدوده آزاد را به نام متقاضی ثبت و مشخصات محدوده  )  5رعایت ماده (

 .کند

ـ متقاضی موظف است ظرف ده روز از تاریخ اعالم محدوده آزاد، طبق برگه (فرم) مربوط، درخواست خود  4
 .را براي ادامه مراحل بعدي به وزارت تسلیم کند

ماده  )  4ـ وزارت موظف است مختصات محدوده بالمعارض را از طریق ساز و کار تعیین شده در تبصره ( 5
 .قانون، حداکثر در سقف فرصت زمانی تعیین شده در قانون، به متقاضی اعالم کند) 24(

طرح   6 ارائه  به  نسبت  بالمعارض،  اکتشافی  محدوده  اعالم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  است  موظف  متقاضی  ـ 
 .قانون اقدام کند) 6ماده () 2اکتشاف مربوط و پرداخت مبلغ موضوع تبصره (



در7 است  موظف  وزارت  با    ـ  متناسب  را  مناسبی  مهلت  شده،  ارائه  اکتشاف  طرح  در  نقص  وجود  صورت 
بندي مواد معدنی براي رفع نقص به متقاضی دهد. در صورت عدم رفع نقص در مهلت تعیین شده، گروه

 .درخواست متقاضی منتفی تلقی خواهد شد

قانون به شرح  )  5وع ماده (شرایط صدور پروانه اکتشاف به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز موض  ـ7ماده 
 :زیر است

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

 ب ـ برخورداري از حداقل توان فنی و مالی 

 هاي معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف پ ـ نداشتن محرومیت از فعالیت

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

 قانون) 6ماده () 2ارائه مدارك پرداخت مبلغ موضوع تبصره (ث ـ 

)  6ماده () 3ج ـ ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدي مبلغ موضوع تبصره (
 بندي مواد معدنی در زمان صدور پروانه اکتشاف قانون متناسب با گروه

یاد شده، ح ـ1تبصره  احراز شرایط  پروانه  در صورت عدم  براي صدور  تقاضا  ثبت  و  به قبول  مربوط  قوق 
اقدام   مربوط  دستورالعمل  براساس  اکتشافی  محدوده  تکلیف  تعیین  به  نسبت  وزارت  و  منتفی  اکتشاف 

 .خواهد کرد
قانون، در صورت )  24وزارت موظف است حداکثر با رعایت سقف زمانی سه ماهه موضوع ماده ( ـ2تبصره 

 .به صدور پروانه اکتشاف اقدام کند احراز موارد یاد شده نسبت
هاي  هاي یک و دو حداکثر شش ماه و براي گروهمدت اعتبار پروانه اکتشاف براي مواد معدنی گروه ـ 8ماده 

 .سه، چهار و پنج حداکثر یک سال است
 .مدت اعتبار پروانه اکتشاف موضوع این ماده با موافقت وزارت براي یک دوره قابل تمدید است ـ  تبصره

مدت اعتبار پروانه اکتشاف براي مواد معدنی گروه شش براساس طرح اکتشاف ارائه شده از سوي   ـ9ماده 
راي مراحل  شش ماه و ب )  4رسد، براي مراحل اول و دوم موضـوع ماده (متقاضی که به تصویب وزارت می 

 .یک سال است) 4سوم و چهـارم موضـوع ماده (
وزارت هنگام صدور پروانه اکتشاف، مدت زمان مراحل اکتشاف را با توجه به نوع ماده معدنی و   ـ  تبصره 

می  درج  اکتشاف  پروانه  در  و  تعیین  مصوب  گزارشطرح  است  موظف  اکتشاف  پروانه  دارنده  هاي  کند. 
 .بندي طرح مصوب به وزارت ارائه کندزمانمرحله با توجه به اي را پس از اتمام هرمرحله

اینکه    ـ10ماده  بر  مشروط  شش  گروه  معدنی  مواد  براي  پروانه  دارنده  تقاضاي  به  اکتشاف  پروانه  مدت 
پیشرفت مراحل عملیات اکتشاف براساس طرح مصوب باشد، قابل تمدید است. مدت تمدید با توجه به هر  

ف و مستندات ارائه شده از طرف متقاضی توسط وزارت به شرح زیر تعیین خواهد  یک از مراحل طرح اکتشا
 :شد

 .الف ـ مراحل اول و دوم اکتشاف غیرقابل تمدید است

 مدت یک سال ب ـ براي مراحل سوم و چهارم اکتشاف، براي هر مرحله یک نوبت و حداکثر به

 .اقدام کند تواند در موارد خاص براي تمدید گروه ششوزارت می  ـ  تبصره



چنانچه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و یا دوره تمدید مراحل اکتشاف، به دالیل   ـ11ماده 
 .خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، با تأیید وزارت تمدید مجدد آن بالمانع است

 :به شرح زیر است)  3هاي موضوع ماده (ی گروهحداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدن ـ12ماده 
 الف ـ گروه یک: نیم کیلومتر مربع 

 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 مربع ج ـ گروه شش: دویست

اکتشاف با توجه به حداکثر سقف تعیین شده در این ماده طبق طرح اکتشاف متقاضی    مساحت پروانه ـ1تبصره 
 .شود، تعیین خواهد شدهاي مصوب وزارت تهیه و ارائه می که براساس دستورالعمل

در موارد خاص با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت، مساحت بیشتري براي اکتشاف مواد معدنی   ـ2تبصره 
 .شودتعیین می 

مساحت پروانه اکتشاف براي گروه شش با توجه به حداکثر سقف تعیین شده به شرط پیوستگی   ـ3ه تبصر 
 .محدوده و براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود

دارنده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه شش موظف است پس از انجام هر یک از مراحل اکتشاف،   ـ13ماده 
ست کاهش محدوده عملیات اکتشاف به وسعت مورد نیاز براي انجام  با توجه به نتایج حاصل، نسبت به درخوا

به   توجه  با  بعدي  مراحل  در  را  اکتشاف  پروانه  محدوده  مساحت  وزارت  کند.  اقدام  بعد  مرحله  عملیات 
 .کنددرخواست دارنده پروانه اکتشاف، تعیین می 

شود و طبق مفاد  اف درج می هایی خواهد بود که در پروانه اکتشمساحت تعیین شده شامل محل ـ1تبصره 
نامه در آنجا عملیات اکتشاف متناسب با مرحله تعیین شده انجام گرفته و داراي نتایج متناسب با  این آیین

 .آن مرحله است
وزارت موظف است ضمن ثبت اطالعات نتایج عملیات اکتشاف در سامانه مربوط، نسبت به آزادسازي   ـ2تبصره 

 .نامه اقدام کندوع این ماده، با رعایت مفاد این آیینیا واگذاري بقیه محدوده موض
دارنده پروانه اکتشاف موظف است عملیات اکتشاف را براساس طرح اکتشاف مصوب و در مهلت   ـ14ماده 

 .هاي تعیین شده به وزارت تسلیم کنداي پیشرفت عملیات را در مهلتمقرر انجام داده و گزارش دوره
بندي اجراي عملیات  ها و زمانوع و حجم عملیات اکتشاف همراه با برآورد هزینهطرح اکتشاف حاوي ن ـ1تبصره 

براي هر یک از مراحل اکتشاف است که براساس ضوابط و معیارهاي فنی ابالغی وزارت، توسط دارنده پروانه  
 .شوداکتشاف ارائه می 

شخاص داراي مجوز صالحیت  اي پیشرفت عملیات اکتشاف باید توسط اطرح اکتشاف و گزارش دوره ـ2تبصره 
 .نظام مهندسی معدن تهیه و از سوي دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر به وزارت تسلیم شود

آیین  ـ15ماده  این  ابالغ  تاریخ  از  ماه  شش  ظرف  است  موظف  اجرایی  وزارت  دستگاههاي  مشارکت  با  نامه 
تاریخ  ذي  از  کند.  اقدام  واحد  پنجره  الکترونیکی  سامانه  به روز رسانی  و  استقرار  به طراحی،  نسبت  ربط 

 .تشکیل سامانه الکترونیکی، موضوع استعالم در فضاي مجازي انجام خواهد شد



تا استقرار سامانه الکترونیکی پنجره واحد، هر یک از دستگاههاي اجرایی موضوع بندهاي (الف) تا   ـ16ماده 
االختیار خود را براي ایجاد پنجره واحد در سطوح استانی و ستادي  قانون، موظفند نماینده تام ) 24(ح) ماده ( 

ر پروانه اکتشاف به وزارت معرفی کنند.  هاي مربوط به صدواستعالم  و ارائه خدمات الزم و پاسخگویی به
وزارت موظف است شرح وظایف، نحوه تشکیل و اداره جلسات پنجره واحد را در سطوح استانی و ستادي  

 .تهیه کند
می   ـ17ماده  انجام  وزارت  یکپارچه  مدیریت  با  واحد  پنجره  از طریق  استعالم  اخذ  به  مربوط  و  مراحل  شود 

 .اخذ استعالم ندارد متقاضی مسؤولیتی در رابطه با 
با ایجاد نظام واحد و یکپارچه ثبت تقاضا و صدور مجوز در فضاي مجازي، انجام امور مرتبط براساس   ـ18ماده 

 .دستورالعمل وزارت خواهد بود
( ـ19ماده  تبصره  مفاد  اجراي  ()  1در  به)  5ماده  نسبت  است  موظف  وزارت  تقویت  قانون،  و  حمایت 

ه اکتشافات معدنی در سراسر کشور از طریق مواردي از جمله توسعه منابع  هاي الزم براي توسعزیرساخت
آالت، لوازم و تجهیزات تخصصی و گسترش  هاي پایه علوم زمین، تأمین ماشینانسانی متخصص، تولید داده

 .اي و تسهیل در دسترسی به منابع مالی مناسب مورد نیاز اقدام کندهاي بیمهپوشش
ت همه ساله اعتبار مورد نیاز براي اجراي مفاد این ماده را در زمان تنظیم الیحه  وزارت موظف اس ـ  تبصره

 .جمهور ارائه کندریزي و نظارت راهبردي رییسبودجه ساالنه به معاونت برنامه
قانون  )  6ماده ()  3و ()  2هاي (وزارت موظف است در سه ماهه پایان هر سال، مبالغ موضوع تبصره  ـ20ماده 

 .ابالغ کند ورا براي سال بعدي تعیین ورا از طریق ش
نامه و با موافقت وزارت، فقط براي یک بار  پروانه اکتشاف در مدت اعتبار با رعایت مفاد این آیین ـ21ماده 

انتقال انتقال است.  انتقالقابل  تعهدات  انجام  به  ملزم  و  متعهد  انتقالگیرنده  باید دهنده است.  گیرنده 
 .زم را داشته باشدحداقل توان فنی و مالی ال

گیرنده موظف است رونوشت سند صلح را به وزارت ارائه کند. تاریخ قطعی و رسمی انتقال،  انتقال ـ1تبصره 
 .تاریخ ظهرنویسی پروانه اکتشاف از سوي وزارت است

بانک ـ2تبصره  و  اعتباري  مؤسسات  مورد  ورثه  در  و  آنها است  یا رهن  و  توثیق  در  پروانه  نوعی  به  که  ها 
شود، انتقال با موافقت  خاص حقیقی که به طور قهري حقوق مربوط به پروانه اکتشاف به آنها منتقل می اش

 .شودوزارت انجام می 
دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عملیات اکتشاف و در مدت اعتبار   ـ22ماده 

و براساس ضوابط و معیارهاي مصوب وزارت تهیه  پروانه، گزارش پایان عملیات را بر حسب نوع ماده معدنی 
 .و به وزارت تسلیم و رسید دریافت کند

در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف در   ـ  تبصره 
 .دهاي انجام شده ندارمهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو و وزارت تعهدي در قبال جبران هزینه

ها، مراتع و آبخیزداري کشور  آن، سازمان جنگل)  24قانون و با رعایت ماده ()  26در اجراي ماده ( ـ23ماده 
 .کندنسبت به ثبت اولیه محدوده مربوط به مرحله اول اکتشاف اقدام می 

ی  چنانچه محدوده مربوط به اکتشاف در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، در زمان صدور گواه ـ1تبصره 
جنگل سازمان  به  ثبت  براي  وزارت  توسط  معدن  عملیاتی  عرصه  به  مربوط  محدوده  و کشف،  مراتع  ها، 

 .شودآبخیزداري کشور اعالم می 
اي است که در اجراي عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و  عرصه عملیاتی معدن محدوده ـ2تبصره 

پذیر است. محدوده گواهی کشف شامل عرصه امکانانجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن 
 .عملیات معدن است



دارنده پروانه اکتشاف موظف است در گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف، نوع، کمیت، کیفیت و   ـ24ماده 
نامه و رعایت  بندي مواد معدنی این آیینعیار انواع مواد معدنی از جمله اصلی و همراه را با توجه به گروه

 .هاي مربوط به منظور درج در گواهی کشف ارائه کندط و معیارها و دستورالعملضواب
نامه شامل شرح عملیات  بندي مواد معدنی موضوع این آییناي متناسب با گروهارائه گزارش مرحله ـ  تبصره

نده  انجام شده و مشخصات انواع مواد معدنی شناسایی شده از جمله مواد معدنی اصلی و همراه توسط دار
 .پروانه اکتشاف الزامی است

در مواردي که به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف و یا به هر دلیلی پروانه   ـ25ماده 
است  موظف  وزارت  باشد،  داشته  ضرورت  اکتشاف  عملیات  ادامه  کارشناسی  نظر  از  و  شود  لغو  اکتشاف 

ان عملیات اکتشافی انجام شده مورد تأیید براساس طرح  بالفاصله نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد میز
هاي انجام شده به تشخیص کارشناس  اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعیین میزان هزینه

 .نظام مهندسی معدن براساس مندرجات صورتجلسه و مستندات مربوط خواهد بود
هاي اکتشافی به عمل آمده توسط پرداخت هزینه  نامه، موظف بهعامل منتخب با رعایت این آیین ـ1تبصره 

دارنده پروانه اکتشاف قبلی در زمان صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت است. صدور گواهی کشف یا  
 .هاي موضوع این ماده به قیمت روز استمجوز برداشت، مستلزم پرداخت هزینه

 .قانون خواهد شد) 20مشمول ماده ( در صورت عدم انجام تعهدات دارنده پروانه اکتشاف، وي ـ2تبصره 
هایی که براي تکمیل عملیات اکتشاف در  هاي اکتشافی بالمعارض و یا محدودهوزارت براي محدوده  ـ26ماده 

نامه نسبت به تعیین عامل منتخب  اختیار دارد، از طریق صدور پروانه اکتشاف و با رعایت مفاد این آیین
 .کنداقدام می 

) 6ماده ()  3مذکور با توجه به توان فنی و مالی و قیمت پیشنهادي موضوع تبصره (تعیین عامل   ـ1تبصره 
 .شودقانون از طریق مزایده انجام می 

بندي مواد معدنی موضوع ماده  وزارت موظف است دستورالعمل فراخوان مزایده را با توجه به گروه ـ2تبصره 
 .تهیه و ابالغ کند) 3(

التفاوت  قانون، طبق دستورالعمل وزارت اخذ خواهد شد و مابه)  6اده (م)  3مبلغ موضوع تبصره ( ـ3تبصره 
 .شودقیمت پیشنهادي برنده مزایده با مبلغ یاد شده در زمان صدور گواهی کشف دریافت می 

برنده مزایده،  ـ4تبصره  در صورت تکمیل عملیات و کشف ذخیره معدنی، پس از دریافت مبلغ پیشنهادي 
 .ه نام وي صادر خواهد شدگواهی کشف توسط وزارت ب

مالک یا مالکان شخصی در ملک خود و یا موقوفات، در صورت برنده شدن در مزایده باید صرفاً    ـ  5تبصره 
 .التفاوت قیمت پیشنهادي با مبلغ یادشده را قبل از صدور گواهی کشف پرداخت کنندمابه

از   هاي اکتشافهاي اکتشاف واگذار شده از طریق مزایده، مشمول موارد مترتب بر پروانهپروانه  ـ 6تبصره 
جمله انتقال، تمدید مدت اعتبار، تغییر کیفیت ماده معدنی، تغییر نوع ماده معدنی و سایر موارد مرتبط طبق  

 .نامه هستندقانون و این آیین
چنانچه وزارت گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف را پس از تطبیق با طرح اکتشاف مصوب ناقص   ـ27ماده 

دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام  کننده می اکتشافبندي مواد معدنی بهبداند، مهلت مناسبی متناسب با گروه
کند. در صورتی که تا پایان این مهلت، رفع نقص نشود، پروانه اکتشاف لغو و امتیازي براي دارنده آن منظور  

 .ندکگیري می نامه در مورد انتخاب عامل اکتشاف جدید تصمیمنخواهد شد. وزارت با رعایت مفاد این آیین
وزارت موظف است پس از وصول گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر، در صورت    ـ28ماده 

هاي مربوط، گواهی  نامه و دستورالعملانطباق مفاد گزارش مذکور با عملیات انجام شده، در چارچوب این آیین
 .کشف صادر کند



محل ـ1تبصره  شامل  کشف،  گواهی  ایمحدوده  مفاد  طبق  که  بود  خواهد  آیینهایی  عملیات  ن  آنجا  در  نامه 
اکتشاف انجام گرفته و وجود ذخایر معدنی در آن محدوده تأیید شده است. همزمان با صدور گواهی کشف  
و یا اجازه برداشت، اطالعات بقیه محدوده پروانه اکتشاف در سامانه مربوط ثبت و هر گونه اقدام بعدي از  

 .مواد معدنی خواهد بود بندي طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه
برداري از هر یک از مواد معدنی مکشوفه در محدوده پروانه اکتشاف، با توجه  در صورتی که بهره ـ2تبصره 

تواند گواهی کشف پذیر باشد، وزارت می به میزان ذخیره و محاسبات فنی و اقتصادي به طور مستقل امکان
 .اي به نام دارنده پروانه صادر کندجداگانه

به کشف ذخیره معدنی و صدور گواهی کشف نشود،  ـ3صره تب  در صورتی که انجام عملیات اکتشاف منجر 
پروانه اکتشاف خود به خود لغو و براي دارنده آن حق بعدي ایجاد نخواهد شد. اطالعات اکتشافی در سامانه  

مواد معدنی خواهد    بنديمربوط ثبت و هرگونه اقدام بعدي از طریق دستورالعمل مربوط متناسب با گروه
 .بود

براساس   ـ4تبصره  کشف  گواهی  صدور  براي  اکتشاف،  پروانه  دارنده  سوي  از  شده  کشف  ذخیره  چنانچه 
تواند براي ذخیره مذکور با اخذ حقوق  دستورالعمل وزارت کافی نباشد، در صورت درخواست وي، وزارت می 

 .دولتی، اجازه برداشت صادر کند
ه گواهی کشف بخواهد گواهی کشف را به دیگري منتقل کند، باید قبل از  در صورتی که دارند ـ29ماده 

) ماده  در  مقرر  مهلت  کامل  )  7انقضاي  مشخصات  و  طرفین  توافقنامه  با  همراه  را  خود  درخواست  قانون، 
وزارت تسلیم کند. وزارت مراتب را براي تنظیم سند  نامه بهگیرنده واجد شرایط مندرج در این آیینانتقال
 .کندبه وي اعالم می  صلح،

 .تاریخ رسمی و قطعی انتقال، تاریخ ظهرنویسی گواهی کشف از سوي وزارت است ـ1تبصره 
 .قانون ندارد) 8انتقال گواهی کشف تأثیري در مهلت مقرر در ماده ( ـ2تبصره 

براساس    برداريقانون، در زمان صدور پروانه بهره)  9ماده ()  2تعیین میزان درصد موضوع تبصره (  ـ30ماده 
دستورالعملی خواهد بود که با توجه به عواملی از جمله نوع ماده معدنی، کمیت و کیفیت ذخیره کشف شده، 

برداري و روش استخراج توسط وزارت  بهاي ماده معدنی در سر معدن، میزان استخراج ساالنه، مدت بهره
 .ابالغ خواهد شد

برداري و براساس درصد تعیین شده در آن، از تاریخ  وزارت موظف است پس از صدور پروانه بهره ـ1تبصره 
انتخاب محصول استخراج شده و یا بهاي آن ظرف  شروع به استخراج، مراتب را به کاشف ابالغ تا نسبت به

بردار موظف است  یک ماه از تاریخ ابالغ وزارت اعالم نظر کند. در صورت عدم اعالم نظر در مدت مقرر، بهره
ان هر سال به صندوق سازمان ثبت اسناد و امالك کشور تأدیه و مراتب را به صورت کتبی  بهاي آن را در پای

 .به وزارت اعالم کند
( ـ2تبصره  تبصره  اجراي  به چگونگی  مربوط  تعهدات  موظف است  ()  2وزارت  پروانه  )  9ماده  در  را  قانون 

ر سال پس از شروع استخراج و  بردار موظف به پرداخت حقوق کاشف در پایان هبرداري درج کند. بهرهبهره
بردار به منزله عدم اجراي تعهدات  اعالم گزارش همراه با مستندات مربوط به وزارت است. عدم تمکین بهره

 .قانون خواهد شد) 20وي بوده و مشمول ماده (
در مواردي که دارنده گواهی کشف، حقوق خود را به موجب سند صلح به شخص دیگري واگذار   ـ3تبصره 

قانون نخواهند )  9ماده ( )  2گیرنده مشمول دریافت حق اکتشاف موضوع تبصره (دهنده و انتقالانتقال  کند،
 .اند، تعلق خواهد گرفتبرداري نشدهبود و این حق اکتشاف صرفاً به کاشفانی که موفق به اخذ پروانه بهره

نامه، موفق به  بالغ این آیینحقوق موضوع این ماده شامل آن دسته از کاشفانی است که پس از ا ـ4تبصره 
 .اخذ پروانه اکتشاف منجر به صدور گواهی کشف شده باشند



برداري موفق به کشف ذخیره معدنی جدیدي  بردارانی که حین بهرهبرداران کاشف و یا بهرهبهره ـ  5تبصره 
ان اصالح و یا  بردار از زمشوند که منجر به اصالح و یا اخذ گواهی کشف جدید شود، در صورت تغییر بهره

قانون براي ماده معدنی جدید با رعایت  ) 9ماده () 2اخذ گواهی کشف جدید، مشمول حقوق موضوع تبصره (
 .نامه خواهند شدمفاد این آیین

چنانچه کاشف حق اکتشاف را به میزان درصد تعیین شده، از محصول استخراج شده در سر معدن  ـ  6تبصره 
بردار اقدام کند. در صورت  حمل آن حداکثر سه ماه پس از اعالم بهرهانتخاب کند، موظف است نسبت به  

گونه مسؤولیتی در مورد پرداخت حق اکتشاف و یا سهم کاشف از  بردار هیچعدم حمل در مهلت مقرر، بهره
 .محصول استخراج شده در همان سال نخواهد داشت

هم کاشف از میزان مواد استخراج شده، بردار و کاشف، میزان سهدر صورت عدم توافق بین بهر ـ7تبصره 
 .شودسهمی خواهد بود که توسط وزارت تعیین می 

تواند میزان حق خود را از  بردار امکان فروش ماده معدنی را ندارد، کاشف می در مواردي که بهره ـ  8تبصره 
 .مواد استخراج شده برداشت کند

هاي الزم اعالم کند و کاشف به منظور هماهنگی   بردار موظف است زمان شروع استخراج را بهبهره ـ9تبصره 
 .بردار و کاشف موظفند صورتجلسه مربوط را تنظیم کنندبهره

تواند مالك عمل  قانون می ) 9ماده () 2بردار درخصوص موضوع تبصره (توافق بین کاشف و بهره  ـ10تبصره 
 .قرار گیرد

بهره ـ11تبصره  فاقد  معدن  که  مواردي  این  در  باشد،  بیستبردار  مشمول  زمانی  مدت  سقف  سال  وپنج 
 .قانون نیست) 9ماده () 2موضوع تبصره (

 .شوددستورالعمل چگونگی اجراي مفاد این ماده از سوي وزارت تهیه و ابالغ می  ـ12تبصره 
چنانچه انباشت و نگهداري مواد معدنی حاصل از عملیات اکتشاف که طبق طرح مصوب انجام شده  ـ31ماده 

یع ماده معدنی و منجر به مخاطرات بعدي شود و یا به دالیلی به تشخیص وزارت، حمل آن  است، موجب تضی
تواند براساس مستندات فنی ارائه شده توسط دارنده پروانه اکتشاف با  ضرورت داشته باشد، وزارت می 

 .اخذ حقوق دولت با حمل آن موافقت کند
واهی کشف با اخذ مجوز از وزارت، مواد معدنی  تواند پس از صدور گدارنده پروانه اکتشاف می  ـ  تبصره 

 .حاصل از اجراي طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتی حمل کند
بهره  ـ32ماده  با  موظف است  مالی بخشوزارت  و  توان فنی  از  و سازمانگیري  غیردولتی  به  هاي  تابع  هاي 

فناوري  از  استفاده  با  خود،  ناحیهتشخیص  و  کالن  مطالعات  اکتشافی،  پیشرفته  شناسایی  هاي  براي  را  اي 
دهد. چنانچه در  هاي مشخص در صورت نیاز با صدور پروانه اکتشاف انجام هاي معدنی در محدودهپتانسیل

نتیجه مطالعات مذکور به مناطق امیدبخش برخورد کند که مستلزم اکتشاف در مراحل بعدي باشد، به ترتیب  
 :شودزیر عمل می 

نامه و از طریق بخش غیردولتی و یا  الف ـ چنانچه محدوده بالمعارض باشد، وزارت با رعایت مفاد این آیین
 .منظور تکمیل عملیات اقدام کندروانه اکتشاف در صورت نیاز بههاي تابع خود نسبت به صدور پسازمان

ب ـ چنانچه محدوده مورد نظر دربرگیرنده محدوده عملیات معدنی اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد، وزارت  
کند، در این صورت وي باید حداکثر ظرف سه  ادامه عملیات اکتشاف را به دارنده پروانه عملیات واگذار می 

ر صورت عدم تمایل اشخاص  ماه طرح الزم را براي ادامه عملیات تهیه و عملیات اکتشاف را شروع کند. د
گیري  مذکور، وزارت با حفظ حقوق دارنده پروانه عملیات، موظف است نسبت به ادامه عملیات اکتشاف تصمیم

 .کند



گیري از بخش غیردولتی که داراي توان فنی و  تواند در خصوص بهرهوزارت در اجراي این ماده می  ـ  تبصره
دنی و ادامه انجام عملیات اکتشاف با ایجاد انگیزه و تشویق الزم  هاي معمالی هستند براي شناسایی پتانسیل

پتانسیل شناسایی  براي  اقدام  این  که  کند  اقدام  وزارت  ابالغی  دستورالعمل  بخش  طبق  اولویت  با  ها 
 .غیردولتی و ادامه انجام عملیات با رعایت بند (ب) این ماده خواهد بود

( ـ33ماده  تبصره  اجراي  ()  3در  وزارتخانهقان)  5ماده  سازمانون،  و  ذي ها  پایه  هاي  اطالعات  موظفند  ربط 
آیینزمین این  ابالغ  تاریخ  از  ماه  دو  را حداکثر ظرف  تولید شده قبلی خود  اکتشافی  و  نیز  شناسی  و  نامه 

 .اطالعات پایه تولید شده آتی را به طور مستمر به وزارت ارائه کنند
نحوه تجمیع و انتشار اطالعات یادشده را به طور مستمر از  وزارت موظف است طی دستورالعملی،   ـ1تبصره 

 .طریق سامانه مربوط تهیه و ابالغ کند
هاي  گذاري در فعالیتهاي سرمایهرسانی سوابق، نتایج و فرصتوزارت موظف است به منظور اطالع  ـ2تبصره 

ق سامانه مربوط اقدام کند.  هاي پایه علوم زمین از طریمعدنی و صنایع معدنی، نسبت به تولید و نشر داده
 .هاي پایه علوم زمین براساس دستورالعمل وزارت استچگونگی تولید و نشر داده

وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز براي اجراي این ماده را   ـ3تبصره 
 .در الیحه بودجه منظور کندجمهور آن را ریزي و نظارت راهبردي رییسبینی و معاونت برنامهپیش
 برداري بهره  ـ  سوم   فصل 
برداري از وزارت  قانون مستلزم دریافت پروانه بهره)  9برداري از ذخایر معدنی با رعایت ماده (بهره  ـ34ماده 

 .است
قانون، درخواست ) 8دارنده گواهی کشف موظف است قبل از انقضاي مهلت تعیین شده در ماده ( ـ35ماده 

برداري طبق برگه (فرم) مربوط که توسط وزارت برداري براي صدور پروانه بهرهراه طرح بهرهخود را به هم
 .در اختیار وي قرار خواهد گرفت، به وزارت تسلیم کند

بهره ـ1تبصره  درخواست  تسلیم  سلب عدم  موجب  مقرر  مهلت  در  کشف  گواهی  دارنده  طرف  از  برداري 
قانون و تبصره  )  8با رعایت حقوق کاشف، موضوع تبصره ماده (اولویت از وي خواهد شد. وزارت موظف است  

 .بردار اقدام کندنامه نسبت به تعیین بهرهآن، طبق مفاد این آیین) 9ماده () 2(
طرح ـ2تبصره  است  موظف  کشف  گواهی  بهرهدارنده  براي  نیاز  مورد  عملیاتی  براساس  هاي  را  برداري 

وز صالحیت نظام مهندسی معدن تهیه و به وزارت تسلیم  دستورالعمل وزارت و توسط اشخاص داراي مج
 .کند
برداري معدن به نام شخصی غیر از دارنده گواهی قانون، پروانه بهره)  8چنانچه در اجراي ماده ( ـ36ماده 

هاي اکتشافی مندرج در گواهی کشف به نرخ  بردار منتخب موظف به پرداخت هزینهکشف صادر شود، بهره
برداري به دارنده گواهی  ارشناسی، موضوع تبصره ماده مذکور، قبل از صدور پروانه بهرهروز براساس نظر ک

 .قانون حسب مورد الزامی است) 9ماده () 2کشف است. رعایت مفاد تبصره (
هاي موضوع این ماده ظرف یک ماه از تاریخ  در صورت امتناع دارنده گواهی کشف از دریافت هزینه ـ  تبصره

هاي موضوع این ماده را در صندوق سازمان ثبت اسناد و بردار منتخب موظف است هزینهرهابالغ وزارت، به 
 .امالك کشور تأدیه و مراتب را به صورت کتبی به وزارت اعالم کند

برداري اقدام و در صورت کامل بودن آن،  وزارت موظف است نسبت به بررسی مدارك و طرح بهره  ـ37ماده 
برداري مصوب صادر کند. در صورت وجود  را براساس گواهی کشف و طرح بهرهبرداري معدن  پروانه بهره

برداري، وزارت ضمن اعالم موارد به صورت کتبی، به متقاضی مهلت مناسبی براي رفع  نقص در طرح بهره
شود و وزارت موظف به و ا  دهد. عدم رفع نقص در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت وي می نقص می 



قانون و تبصره  ) 8نامه با رعایت حقوق کاشف وفق تبصره ماده (شف طبق مقررات این آیینگذاري گواهی ک
 .آن است) 9ماده () 2(

کارخانه  ـ  تبصره  اولیه  مواد  مصرفتأمین  صنعتی  که هاي  معدن  وقوع  منطقه  در  واقع  معدنی  ماده  کننده 
ا ایجاد ارزش افزوده در اولویت قرار  فعالیت آنها منطبق بر ضوابط، معیارها و استانداردهاي موجود است، ب

کننده مواد معدنی است.  هاي مصرفبرداري حاوي اطالعات و ارقام مربوط به این کارخانهدارد و طرح بهره
کننده که از ارائه اطالعات الزم در مورد نیاز مواد اولیه خودداري کنند، از اولویت واحدهاي صنعتی مصرف

 .شوندمذکور برخوردار نمی 
برداري از مواد معدنی مندرج  برداري، نحوه بهرهمتقاضی موظف است در زمان صدور پروانه بهره  ـ38ده ما 

برداري به عنوان مواد معدنی قابل  برداري خود منظور کند تا در پروانه بهرهدر گواهی کشف را در طرح بهره
 .استخراج و استحصال درج شود

 .شودبرداري محاسبه و دریافت می ندرج در پروانه بهرهحقوق دولتی براساس مواد معدنی م ـ1تبصره 
برداري،  هاي حاصل پس از پایان انقضاي مدت پروانه بهرهدر تمامی مراحل عملیات معدنی، باطله ـ2تبصره 

 .متعلق به دولت است
ه اصلی  برداري هر یک از مواد معدنی مندرج در گواهی کشف به غیر از مادچنانچه به هر دلیلی بهره ـ39ماده 

بردار موظف است درخواست خود را به همراه دالیل و مستندات به وزارت تسلیم کند و  میسر نباشد، بهره
 .نامه اقدام خواهد شددر صورت تأیید با رعایت مفاد این آیین

تا در صورت  بهره ـ1تبصره  یاد شده را در صورت استخراج در محلی مناسب دپو  بردار موظف است مواد 
 .نامه اقدام کندشرایط استحصال آن، با رعایت مفاد این آیین فراهم شدن

 .بردار موظف به پرداخت حقوق دولتی آن استچنانچه مواد مذکور به هر نحوي استفاده شود، بهره ـ2تبصره 
بهره ـ3تبصره  کشف،  گواهی  در  مندرج  معدنی  مواد  از  یک  هر  استحصال  فناوري  وجود  صورت  بردار  در 
 .هاي الزم را اعمال کندگذاران دیگر فراهم و وزارت حمایتا توسط خود و یا سرمایههاي الزم رزمینه

برداري و اجازه برداشت موظفند آن دسته از مواد معدنی را که توسط خود یا دارندگان پروانه بهره ـ40ماده 
قت وزارت و  شود، به منظور کسب موافدیگري همراه ماده یا مواد معدنی موضوع مجوز آنها استحصال می 

 .درج در متن مجوز، به وزارت گزارش کنند
چنانچه در نتیجه مطالعات آزمایشگاهی، ماده یا مواد معدنی شناسایی شود که مستلزم انجام عملیات   ـ  تبصره

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

 .گیري خواهد شدنسبت به انجام آن تصمیم
برداري و مجوز برداشت فقط مجاز به عملیات معدنی آن دسته از مواد معدنی  دارنده پروانه بهره ـ41ماده 

رنده مجوز ضمن عملیات معدنی در محدوده مربوط، به ماده است که در متن مجوز قید شده باشد. چنانچه دا
معدنی دیگري غیر از آنچه که در مجوز قید شده است، برخورد کند، موظف است مراتب را به وزارت گزارش،  

 .نامه اقدام شودتا در صورت موافقت، با رعایت مفاد این آیین
برداري صادر  گیرنده گواهی کشف، پروانه بهرهدر مواردي که به هر دلیل براي کاشف و یا انتقال ـ42ماده 

 .شودبرداري اقدام می نامه نسبت به انتخاب عامل بهرهقانون و با رعایت این آیین)  10نشود، براساس ماده (
 :به عمل آورد برداري اقدامات زیر را متقاضی موظف است براي صدور پروانه بهره  ـ43ماده 

بهره مفاد فنی طرح  اجراي  بر  مبنی  تعهد الزم  ـ سپردن  مجوز  الف  داراي  نظر اشخاص  زیر  برداري مصوب 
 هاي وزارت و ارائه مستندات مربوطصالحیت نظام مهندسی معدن با توجه به ضوابط، معیارها و دستورالعمل



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

 قانون حسب مورد) 9ماده () 2پ ـ سپردن تعهد الزم در مورد اجراي تبصره (

تضمین موضوع بند (ب) این ماده متناسب با حقوق دولتی به صورت ساالنه به تشخیص وزارت هر   ـ1تبصره 
باشد، متناسب با حقوق دولتی   سه سال یک بار مشروط به این که این تغییر بیشتر از بیست و پنج درصد

بهره  مصوب دوره  پایان  در  و  بهرهتعدیل  چنانچه  مسترد  برداري  باشد،  کرده  عمل  خود  تعهدات  به  بردار 
 .شودمی 

 .نوع تضمین به تشخیص وزارت است ـ2تبصره 
بهره  ـ44ماده  هر دوره  و طرح  مدت  معدنی  با ذخیره  متناسب  متقاضی،  براساس درخواست  معدن  برداري 
سال با تأیید وزارت تعیین  )  25دت بازگشت سرمایه و حداکثر تا (برداري مصوب، حداقل دو برابر مبهره

 .شودمی 
بهره ـ45ماده  بهرهچنانچه  پروانه  تمدید  متقاضی  از  بردار،  ماه قبل  موظف است هجده  باشد،  خود  برداري 

عتبار  برداري، تقاضاي خود را به وزارت ارائه و حداکثر یک سال مانده به پایان اانقضاي اعتبار پروانه بهره
برداري  پروانه، مستندات الزم را در مورد باقیمانده ذخایر معدنی و ذخایر معدنی حاصل از اکتشاف حین بهره

 .برداري جدید به وزارت تسلیم کندبرداري مربوط به دوره بهرهو طرح بهره
اه مانده به  برداري، قبل از هجده مدر صورت درخواست متقاضی مبنی بر تمدید مدت پروانه بهره ـ تبصره

برداري پس از تصویب تواند نسبت به تمدید آن در نیمه دوم هر دوره بهرهپایان اعتبار پروانه، وزارت می 
 .برداري جدید و قبول شرایط تجدید و تمدید اقدام کندطرح بهره

یق و در  برداري و مستندات مربوط را با ضوابط و معیارهاي ابالغی تطبوزارت موظف است طرح بهره  ـ46ماده 
 .بردار ابالغ کندصورت تأیید، شرایط تجدید و تمدید را تعیین و به بهره

بردار موظف به رفع نقص آن در مهلت مناسب و متناسب با  در صورت وجود نقص در طرح، بهره ـ1تبصره 
د  برداري تمدید نخواهبندي مواد معدنی حداکثر ظرف دو ماه است و در غیر این صورت پروانه بهرهگروه
 .شد

برداري تمدید نشود، وزارت موظف است تا شش ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار  چنانچه پروانه بهره ـ2تبصره 
برداري  برداري معدن بررسی و در صورتی که ادامه بهرهپروانه در مورد میزان ذخیره و سایر شرایط بهره

بردار جدید نامه نسبت به تعیین بهرهآیینپذیر باشد، براساس مقررات این بعد از پایان مدت پروانه امکان
 .و واگذاري معدن اقدام کند

برداري منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده انتقال پروانه بهره ـ47ماده 
انجام  طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی الزم براي  

 .تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد
 .برداري از سوي وزارت استتاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهره ـ1تبصره 
بانک ـ2تبصره  و  اعتباري  مؤسسات  مورد  ورثه  در  و  آنها است  یا رهن  و  توثیق  در  پروانه  نوعی  به  که  ها 

شود، انتقال با موافقت  برداري به آنها منتقل می حقوق مربوط به پروانه بهره اشخاص حقیقی که به طور قهري 
 .شودوزارت انجام می 

بهره ـ3تبصره  پروانه  انتقال  انتقالبا  به  مربوط،  الزامات  و  تعهدات  می برداري،  منتقل  و  گیرنده  شود 
 .گیرنده موظف به انجام تعهدات مربوط استانتقال



آالت مربوط به عملیات معدنی  تقال تأسیسات و تجهیزات نصب شده در معدن و ماشین جایی و انجابه ـ48  ماده 
کننده بازپرداخت تسهیالت از جمله  دهنده و یا تضمینکه به موجب قرارداد در رهن مؤسسات مالی تسهیالت

 .اي قرار گرفته است، منوط به ارائه موافقت کتبی مؤسسات مذکور و تأیید وزارت استمؤسسات بیمه
(  ـ49ماده  برگه (فرم)  )  13متقاضیان اجازه برداشت موضوع ماده  را طبق  قانون، موظفند درخواست خود 

مربوط شامل مواردي از جمله تعیین مختصات محدوده، میزان استخراج و مدت برداشت، به وزارت تسلیم  
وزها قابل انتقال به غیر  کند. این گونه مجکنند. وزارت طبق دستورالعمل مربوط، اجازه برداشت را صادر می 

 .نیستند
هاي عمرانی یا پیمانکاران مربوط متناسب با نیاز و  میزان و مدت اجازه برداشت براي مجریان طرح ـ 50ماده 

برداشت اجازه  قبیل  این  دارندگان  بود.  خواهد  آنها  طرح  اجراي  مورد  مدت  معدنی  مواد  فروش  حق  ها، 
 .قانون با آنها رفتار خواهد شد) 20ن ماده مطابق ماده (برداشت را نداشته و در صورت تخلف از ای

برداري را طبق چارچوب تعیین  بردار موظف است در پایان هر سال، گزارش کامل عملیات بهرهبهره  ـ  51ماده 
شده از سوي وزارت که شامل اطالعاتی از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش، آمار و 

 .انی است، تهیه و به وزارت تسلیم کنداطالعات منابع انس
تاریخ صدور مجوز، آمار و اطالعات مربوط به  بهره ـ1تبصره  برداران و دارندگان اجازه برداشت موظفند از 

میزان تولید و فروش خود را به تفکیک نوع و کیفیت مواد معدنی استخراج شده به صورت ماهانه به وزارت  
 .گزارش کنند

به میزان استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مواد معدنی باید به طور مرتب در سر   آمار مربوط ـ2تبصره 
 .معدن ثبت و نگهداري شود

شود. در  برداري درج می بردار محسوب و در پروانه بهرههاي ماهانه جزء تعهدات بهرهارائه گزارش ـ3تبصره 
ماه متواصورت عدم ارائه گزارش تا سقف زمانی سه  ماه متناوب، طبق مقررات با  هاي ماهانه  یا شش  لی 

 .بردار رفتار خواهد شدبهره
بهره ـ  52ماده  پروانه  در  مندرج  ساالنه  استخراج  بهرهمیزان  درخواست  به  بنا  طبق  برداري  و  بردار 

 .برداري، قابل افزایش یا کاهش استدستورالعمل وزارت در طول مدت اعتبار پروانه بهره
برداري به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تأسیسات جدید و یا به هر دلیل  توقف عملیات بهره  ـ  53ماده 

دیگر، منوط به کسب اجازه و تأیید وزارت است. در صورت تعطیلی بیش از شش ماه متوالی معدن بدون  
 .قانون خواهد شد) 20بردار مشمول ماده(اخذ مجوز، بهره

برداري مصوب  برداري معادنی که استخراج آنها فصلی است و در طرح بهرهبهرهمدت توقف عملیات   ـ1تبصره 
 .شودبینی شده است، مشمول مفاد این ماده نمی پیش

تواند جزء مدت  بردار است، با تأیید شورا می مدت زمان تعطیلی معدن که خارج از ید و اختیار بهره ـ2تبصره 
بردار موظف به حفاظت از معدن است و مشمول پرداخت حقوق برداري منظور نشود. در این مدت بهرهبهره

 .دولتی نخواهد شد
 :شود، به شرح زیر استبردار منتزع می از جمله مواردي که معدن از ید بهره ـ  54ماده 

 الف ـ اتمام ذخیره معدن، با تأیید وزارت 

 .بردار از لحاظ تمدید مورد تأیید وزارت قرار نگیردبرداري در مواردي که شرایط بهرهب ـ خاتمه مدت بهره

برداري به همراه مدارك کامل مربوط یا عدم رفع نقص طرح تمدید  پ ـ عدم ارائه تقاضاي تمدید پروانه بهره
 برداري در مهلت مقرربهره



 بردار ت ـ انصراف بهره

 بردار ت بهرهث ـ سلب صالحی

بردار به استثناي بند (الف) این ماده باشد، وزارت موظف در مواردي که انتزاع معدن از ید بهره ـ1تبصره 
 .نامه اقدام کنداست نسبت به واگذاري مجدد معدن طبق مفاد این آیین

باشد، نون نمی قا)  20برداري در مواردي که وي مشمول ماده (بردار از بهرهدرخصوص انصراف بهره ـ2تبصره 
قانون )  20بردار مشمول ماده (شود، در غیر این صورت، بهرهبه تشخیص وزارت، انصراف وي پذیرفته می 

 .خواهد شد
( ـ  55ماده  تبصره  مفاد  اجراي  ()  2در  یا سلب )  20ماده  و  اخذ خسارت، جریمه  موجب  که  مواردي  قانون، 

 :شود، به شرح زیر استزه برداشت می برداري و اجاصالحیت دارندگان مجوزهاي اکتشاف، بهره
 هاي صادره از سوي وزارت نامه و دستورالعملـ عدم رعایت مفاد قانون، این آیین1

 ـ تضییع و تخریب ذخایر معدنی به تشخیص وزارت 2

 نامه ایمنی معادن ـ عدم رعایت آیین3

 نامه ا رعایت مفاد این آیینبرداري و استخراج ساالنه به مقدار تعیین شده در طرح مصوب بـ عدم بهره4

 ـ عدم پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر  5

 ـ عدم انجام سایر تعهدات ذکر شده در متن مجوز صادره 6

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

شوند، موارد خارج از ید و اراده دارندگان مجوز عملیات معدنی که مانع از اجراي تعهدات مربوط می   ـ  56ماده 
 :به شرح زیر است

 الف ـ بروز حوادث غیرمترقبه 

 قانون) 19ماده () 2ب ـ تصرف عدوانی موضوع تبصره (

 قانون) 19ماده () 3هاي اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع تبصره (پ ـ مزاحمت

 ـ سایر موارد با تشخیص و تأیید شورا ت

انجام   ـ  تبصره  در  مقرر  مهلت  اتمام  از  قبل  باید  مذکور  بندهاي  مشمول  معدنی  عملیات  مجوز  دارندگان 
تعهدات مربوط، تقاضاي خود را همراه با مدارك و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب براي  

 .ودتشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش ش
( ـ  57ماده  اموال، تجهیزات و تأسیسات قابل انتزاع و غیرقابل  قان)  21در اجراي مفاد ماده  ون، تشخیص 

بردار، براساس برگه  انتزاع معدن به عهده وزارت است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره
 .شودبردار و دارنده اجازه برداشت قبلی ابالغ می (فرم) مربوط، تعیین و به بهره

بردار جدید، ارزش اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع معدن توسط کارشناس  در زمان انتخاب بهره ـ1تبصره 
رسمی براساس برگه (فرم) تهیه شده این ماده، تعیین و از سوي وزارت به وي و دارنده اجازه برداشت  

 .قبلی ابالغ خواهد شد



بربهره ـ2تبصره  حسابی  شماره  بالفاصله  است  موظف  قبلی  برداشت  اجازه  دارنده  و  دریافت  بردار  اي 
هاي ارزیابی  بردار جدید موظف است هزینه هاي ارزیابی شده مورد تأیید، به وزارت اعالم کند. بهرههزینه

نامه به شماره حساب مذکور واریز و در  شده مورد تأیید را پس از ابالغ وزارت و با رعایت مفاد این آیین
ا در صندوق سازمان ثبت اسناد و امالك کشور هاي ارزیابی شده ربردار سابق، هزینهصورت امتناع بهره

 .تأدیه و به صورت کتبی به وزارت اعالم کند
پروانه  بهره ـ3تبصره  اصل  عودت  به  نسبت  وي  ید  از  معدن  انتزاع  با  همزمان  است  موظف  سابق  بردار 

ار در مهلت  برداین ماده اقدام کند. در صورت عدم اقدام توسط بهره) 2برداري قبل از اجراي تبصره (بهره
هاي  تواند وي را از فعالیت در بخشاین ماده محروم و وزارت می )  2هاي تبصره (مقرر، وي از دریافت هزینه

)  20بردار مشمول ماده (معدنی کشور براي مدت معینی محروم کند و سایر مجوزهاي عملیات معدنی بهره
 .برداري درج کندر پروانه بهرهشود. وزارت موظف است تعهدات موضوع این تبصره را د قانون می 

بردار جدید، برعهده مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تحویل و تحول آن به بهره ـ  58  ماده
بردار و دارنده اجازه برداشت  بردار سابق است. مدت این مسؤولیت از تاریخ انتزاع معدن از ید بهرهبهره

ماه تجاوز کند. آید که موجب   قبلی نباید از شش  به معدن وارد  تا قبل از انجام تحویل، خسارتی  چنانچه 
بردار باشد، باید از عهده جبران آن برآید.  تخریب و یا تضییع شود و این خسارت مستند به تقصیر بهره

هاي ارزیابی شده مورد تأیید کسر و به خزانه واریز  تواند میزان این خسارت را از برآورد هزینهوزارت می 
) 2هاي ارزیابی شده را وفق تبصره (بردار جدید موظف است بقیه برآورد هزینهند و در این صورت بهرهک

 .نامه پرداخت کنداین آیین) 57ماده (
بردار سابق به طور کامل از معدن و چنانچه به تشخیص وزارت در مهلت مقرر در این ماده، بهره ـ1تبصره 

بردار جدید، معدن تحویل و تحول نشود، وزارت به دلیل عدم تعیین بهره  اموال قابل انتزاع حفاظت نکند و یا
اي و یا اشخاص ذیصالح  هاي توسعهتواند مسؤولیت حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع را به سازمانمی 

 .واگذار کند
بردار  یین بهرهوزارت موظف است در بودجه ساالنه براي حفاظت معدن و اموال غیرقابل انتزاع تا تع ـ2تبصره 

 .بینی کندقانون پیش) 14ماده () 4جدید، منابع الزم را از محل تبصره (
برداري اجازه ندارند محدوده عملیات معدنی خود را به اجزاي  هاي اکتشاف و بهرهدارندگان پروانه ـ  59ماده 

تواند به تشخیص  می   هاي کوچکتر معامله و یا به غیر واگذار کنند. وزارتمتعدد تقسیم و در قالب قسمت
آیینهاي اکتشاف و بهرهخود حسب درخواست دارنده پروانه، محدوده  نامه  برداري را با رعایت مفاد این 

 .اصالح کند
درصد از بهاي هر واحد ماده  آن، حقوق دولتی بر مبناي ده) 2قانون و تبصره ( ) 14در اجراي ماده ( ـ  60ماده 

 .شودخ روز در سر معدن تعیین می و یا مواد معدنی استخراج شده به نر
وزارت موظف است به منظور افزایش و یا کاهش درصد حقوق مذکور نسبت به تعیین مبناي مذکور  ـ1تبصره 

با اعمال ضرایب مربوط به عوامل مؤثري از جمله میزان ذخیره، روش استخراج، عیار و کیفیت ماده معدنی،  
ده و کمتر توسعه یافته، درصدهاي بازیابی صنعتی متناسب با  سود ترجیحی، معادن واقع در مناطق دورافتا

اي اقدام کند که کاهش آن در  مقیاس معدنکاري و نوع مواد معدنی براساس دستورالعمل مربوط به گونه
مورد معادن بزرگ از پنج درصد کمتر نشود و افزایش آن براي سایر معادن حداکثر از سه برابر درصد مبنا  

 .بیشتر نشود
تشخیص معادن بزرگ براساس دستورالعمل شورا خواهد بود که هر سه سال یک بار بازنگري   ـ2ره تبص 

 .خواهد شد



یا  وزارت موظف است دستورالعمل مربوط به تعیین حقوق دولتی هر واحد محصول کانه ـ3تبصره  آرایی و 
 .فرآوري شده را در سر معدن تهیه و ابالغ کند

 .برداري استبردار در زمان صدور پروانه بهرهو ابالغ آن به بهرهتعیین درصد حقوق دولتی  ـ4تبصره 
آرایی و یا فرآوري در محدوده معدن که مبناي محاسبه  بهاي ماده معدنی و یا محصول ناشی از کانه ـ  5  تبصره

 .گیرد، معادل متوسط قیمت فروش آن به تشخیص وزارت استحقوق دولتی قرار می 
رصد حقوق دولتی را هر سه سال یک بار بازنگري کند و یا در صورت تغییر  وزارت موظف است د ـ 61ماده 

شرایط و ضرورت بازنگري در درصد تعیین شده به تشخیص وزارت، این تغییر براساس طرحی خواهد بود  
 .رسدبردار ارائه و به تأیید وزارت می که توسط بهره

از پرداخت حقوق دولتی معاف است. مدت تجهیز و  سازي معدن،  بردار در دوره تجهیز و آمادهبهره ـ1تبصره 
 .شودبرداري مصوب و به تشخیص وزارت تعیین می سازي براساس طرح بهرهآماده

سازي  برداري حاصل از انجام عملیات تجهیز و آمادهحمل و فروش ماده معدنی موضوع پروانه بهره ـ2تبصره 
 .است معدن با موافقت وزارت و پرداخت حقوق دولتی بالمانع

هاي عملکرد ماهانه  الحساب بر مبناي گزارشبردار موظف است حقوق دولتی را به صورت علی بهره ـ  62ماده 
شود، واریز کند. وزارت در پایان  خود پس از محاسبه و ابالغ وزارت، به حسابی که از طرف وزارت تعیین می 

ق دولتی را به صورت قطعی تعیین و به  بردار، حقوهر سال پس از دریافت گزارش عملکرد ساالنه از بهره
 .کندوي ابالغ می 

برداري کمتر  چنانچه میزان استخراج ساالنه معدن از میزان استخراج ساالنه مندرج در پروانه بهره ـ1تبصره 
بردار موظف است حقوق دولتی متعلقه را بر مبناي میزان استخراج مندرج در پروانه پرداخت  باشد، بهره

 .کند
بهره ـ2تبصره  پروانه  در  مندرج  ساالنه  استخراج  میزان  از  بیش  برداشت  تکلیف  براساس  تعیین  برداري 

 .دستورالعمل وزارت خواهد بود
بهره ـ  63ماده  عملکرد ساالنه  تاریخ وصول گزارش،  وزارت پس از دریافت گزارش  ماه از  بردار، ظرف دو 

 :کندبوط، به ترتیب زیر عمل می هاي الزم را انجام و ضمن ثبت اطالعات در سامانه مربررسی 
بردار  کند. بهرهبردار، حقوق دولتی قطعی را محاسبه و به وي ابالغ می الف ـ در صورت تأیید گزارش بهره

 .مکلف به تسویه حساب حقوق دولتی ظرف یک ماه پس از ابالغ است

رقام اعالم شده از سوي  بردار و یا در مواردي که وزارت اب ـ در صورت عدم ارائه گزارش از طرف بهره
بردار را در مورد میزان استخراج و بهاي فروش ماده معدنی در سر معدن تأیید نکند، وزارت به تشخیص  بهره

 .خود نسبت به محاسبه و مطالبه حقوق دولتی اقدام کند

بهره که  مواردي  در  ـ  پرپ  در  مندرج  میزان  از  کمتر  را  استخراج  میزان  ساالنه،  گزارش  در  وانه  بردار 
بردار باشد، با تأیید شورا،  برداري اعالم کند و دالیل توجیهی وي مشمول موارد خارج از ید و اراده بهرهبهره

 .شودحقوق دولتی براساس میزان استخراج واقعی محاسبه و مطالبه می 

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

بردار براي برخورداري از معافیت موضوع تبصره  به تشخیص وزارت و یا در صورت تقاضاي بهره ـ  64ماده 
شود. وزارت موظف است دستورالعمل  قانون، مراتب به شورا براي اتخاذ تصمیم اعالم می )  14ماده ()  5(

 .برداران معادن از معافیت مذکور را تهیه و ابالغ کندچگونگی استفاده بهره



بردار از پرداخت حقوق دولتی در موعد مقرر خودداري کند، وزارت حقوق دولتی را از  چنانچه بهره ـ  65  ماده
بردار مکلف به تجدید تضمین حقوق دولتی مربوط، ظرف یک ماه خواهد بود محل تضمین وي برداشت و بهره

 .قانون خواهد شد) 20بردار مشمول ماده (و در غیر این صورت بهره
 یده مزا   ـ  چهارم  فصل 
برداري از ذخایر معدنی بالمعارض، با هدف صرفه و صالح دولت و صیانت از ذخایر  مزایده بهره  ـ  66ماده 

برداري از معادن توسط بردار واجد صالحیت و تداوم بهرهمعدنی، فراهم آوردن شرایط برابر در انتخاب بهره
 .شودنامه انجام می وزارت و براساس مفاد این آیین

 :قانون، موارد مشمول مزایده به شرح زیر است) 10اجراي ماده (در  ـ  67ماده 
 .قانون در آن رعایت نشده باشد) 7هاي گواهی کشف بالمعارض که مدت زمان موضوع ماده (الف ـ محدوده 

 ب ـ معادن بالمعارض

 پ ـ ذخایر معدنی محدود کشف شده بالمعارض

 ت ـ دپوهاي مواد معدنی بالمعارض

 داراي ذخیره معدنی مستندث ـ معادن متروکه 

 ج ـ سایر موارد به تشخیص وزارت 

برداري معادن متروکه که  تشخیص معادن متروکه و مسبوق به سابقه و انتخاب عامل اکتشاف یا بهره ـ  تبصره 
 .نیاز به اکتشاف تکمیلی دارند، براساس دستورالعمل وزارت خواهد بود

زایده به صورت عمومی و طی دو مرحله به ترتیب زیر انجام  برداري از طریق مانتخاب عامل بهره ـ  68ماده 
 :شودمی 

 گرانالف ـ ارزیابی توان فنی و مالی مزایده

 هاي پیشنهاديب ـ ارزیابی قیمت

 :ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون مزایده به شرح زیر است ـ  69  ماده 
 :شودالف ـ کمیسیون مزایده از اعضاي زیر تشکیل می 

 گزار به عنوان رییس کمیسیون مزایده ـ باالترین مقام دستگاه مزایده1

 گزار ـ باالترین مقام مالی دستگاه مزایده 2

 گزارربط دستگاه مزایدهـ باالترین مقام تخصصی ذي 3

ب ـ کمیسیون مزایده با حضور هر سه نفر اعضاي مذکور رسمیت داشته و تصمیمات آن با رأي همه اعضا  
 .هد بودمعتبر خوا

 .پ ـ دعوت از اشخاص ذیصالح بدون حق رأي از سوي رییس کمیسیون مزایده بالمانع است

 :ت ـ وظایف کمیسیون مزایده به شرح زیر است

 ـ تشکیل جلسات کمیسیون در موعد مقرر در اسناد مزایده 1



 هاي تضمین، فنی و مالی و قیمت پایه ـ گشودن پاکت اصلی و احراز وجود پاکت2

ـ گشودن پاکت تضمین و احراز صحت و قابل قبول بودن محتواي آن طبق شرایط و اسناد مزایده. در صورت  3
هاي ناگشوده  عدم انطباق تضمین ارائه شده با شرایط و اسناد مزایده، پاکت تضمین به همراه سایر پاکت

 .شودبراي استرداد به ذینفع تحویل می 

 نترل اوراق، اسناد و مدارك موجودـ گشودن پاکت توان فنی و مالی و ک4

هاي الزم  هاي مربوط به توان فنی و مالی واصله به باالترین مقام کارگروه فنی براي بررسی ـ تحویل پاکت 5
 در کارگروه فنی

گزار به منظور  گرانی که توان فنی و مالی توسط کارگروه فنی تأیید نشود، به مزایدهـ پاکت تضمین مزایده  6
 .شودگر تحویل داده می ایده عودت به مز

و  7 خوانا  امضا،  داشتن  بودن،  عمل  قابل  و  کامل  لحاظ  به  پیشنهاد  بررسی  و  پایه  قیمت  پاکت  گشودن  ـ 
 غیرمشروط بودن قیمت پیشنهادي

گرانی که پیشنهاد قیمت آنها پذیرفته نشده  ـ تعیین برنده و نفر دوم مزایده و عودت پاکت سایر مزایده  8
 .است

مین برنده مزایده در شرایط انصراف یا استنکاف وي از ادامه مراحل صدور مجوز و اعالم نفر  ـ ضبط تض9
 دوم به عنوان برنده مزایده و ضبط تضمین نفر دوم در صورت انصراف یا استنکاف وي

 ـ تنظیم صورتجلسه10

 ـ عودت تضمین شرکت در مزایده نفر برنده و نفر دوم پس از تعیین تکلیف مزایده 11

 نامهگیري درباره تجدید یا لغو مزایده طبق مفاد این آیینتصمیم ـ12

 گزارگران از زمان اخذ تا تحویل به مزایدههاي مزایدهـ صیانت از پاکت13

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

 :ترکیب، شرح وظایف و نحوه تشکیل جلسات کارگروه فنی به شرح زیر است  ـ70ماده 
 :شودالف ـ کارگروه فنی زیر نظر کمیسیون مزایده و با اعضاي زیر تشکیل می 

 گزار با عنوان رییس کارگروه فنیربط دستگاه مزایدهـ باالترین مقام تخصصی ذي 1

 گزار ربط دستگاه مزایدهبه انتخاب باالترین مقام تخصصی ذي  ـ یک نفر کارشناس مجرب2

 ـ یک نفر کارشناس نظام مهندسی معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن3

ذي 4 تخصصی  کارشناس  نفر  یک  دستگاه  ـ  رییس  انتخاب  به  دو  پایه  حداقل  اشتغال  پروانه  داراي  ربط 
 گزارمزایده 



 گزار انتخاب رییس دستگاه مزایده ـ یک نفر کارشناس مالی مجرب به  5

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

 .صالح بدون حق رأي از سوي رییس کارگروه فنی مزایده، بالمانع استپ ـ دعوت از اشخاص ذي 

 :تت ـ وظایف کارگروه فنی به شرح زیر اس

 .ـ تشکیل جلسات کارگروه فنی حسب ارجاع کمیسیون مزایده1

 .ـ تطبیق اوراق، اسناد و مدارك موجود در پاکت فنی و مالی با صورتجلسه کمیسیون مزایده2

 .ـ بررسی اسناد و مدارك موجود در پاکت فنی و مالی و محاسبه امتیازهاي مربوط3

 هاي کارگروه فنی و مالی ـ تنظیم صورتجلسه اعالم نتایج بررسی 4

 گران به کمیسیون مزایدهـ تهیه و تسلیم اسناد و صورتجلسه اعالم نتایج امتیازات فنی و مالی مزایده 5

 گران از زمـان دریافت تا تحویـل به کمیسیون مزایده ـ نگهداري از اسناد فنی و مـالی مزایـده 6

پاکتمهل ـ  تبصره دریافت  از  پس  کاري  روز  بیست  ظرف  فنی  کارگروه  وظایف  کامل  انجام  سوي  ت  از  ها 
 .کمیسیون مزایده است

 :فرآیند برگزاري مزایده به ترتیب شامل مراحل زیر است ـ71ماده 
 الف ـ تهیه اسناد مزایده

 ب ـ اعالم فراخوان عمومی

 ررپ ـ تحویل اسناد مزایده و دریافت پیشنهادها در مهلت مق

 ت ـ ارزیابی پیشنهادها 

 ث ـ تعیین و اعالم برنده مزایده 

 ج ـ استرداد تضمین شرکت در مزایده، همزمان با صدور پروانه 

نوبت در یکی از روزنامهفراخوان برگزاري مزایده باید به تشخیص مزایده  ـ72ماده  هاي  گزار حداقل یک 
شود. همچنین با فراخوان برگزاري مزایده به همراه  کثیراالنتشار کشور و روزنامه محلی استان مربوط منتشر  

رسانی و تا پایان مهلت تحویل  گزار اطالعاطالعات مربوط باید به طور همزمان از طریق درگاه دستگاه مزایده
 .اسناد مزایده و قبول پیشنهادها، براي اطالع عموم حفظ شود

هاي مزایده دریافت  ثیراالنتشار و محلی از برندههاي کهاي مزایده در روزنامههزینه انتشار آگهی  ـ1تبصره 
 .شودمی 

گران از موضوع گزار موظف است در فراخوان مزایده زمان مناسب را براي بازدید مزایده مزایده  ـ2تبصره 
 .بینی کندمزایده پیش



د زیر را در  هاي) مربوط اطالعات الزم از جمله موارهاي (فرمگزار موظف است در قالب برگهمزایده   ـ73ماده 
 :گران قرار دهداختیار مزایده

 گزارـ نام و نشانی مزایده1

 ـ موقعیت جغرافیایی، مساحت و مختصات رئوس محدوده معدنی 2

 ـ میزان تضمین شرکت در مزایده3

 ـ محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادها 4

 ـ نوع ماده و یا مواد معدنی 5

 عدنیـ کمیت و کیفیت ذخیره م 6

 ـ قیمت پایه ماده و یا مواد معدنی براي تعیین حقوق دولتی7

 ها و اطالعات مرتبط با موضوع مزایده حسب موردـ سایر داده 8

 .شودهاي مزایده دریافت می هاي مرتبط با برگزاري مزایده که از برندهـ اقالم هزینه9

 ـ حداقل توان فنی و مالی مورد نیاز 10

 ـ سایر شرایط شرکت در مزایده11

مناسب  مزایده   ـ  تبصره  طریق  به  و  یکسان  طور  به  را  مزایده  شرایط  در  تغییر  هرگونه  است  موظف  گزار 
 .رسانی کنداطالع 
گزار، باید نسبت به تکمیل آنها  هاي) مربوط از مزایدههاي (فرمگران پس از دریافت برگهمزایده   ـ74ماده 

 :گزار تسلیم کنندهاي جداگانه به ترتیب زیر به مزایدهمدارك الزم در پاکت اقدام و به همراه سایر
 ـ پاکت تضمین شرکت در مزایده (پاکت الف) 1

 ـ پاکت توان فنی و مالی (پاکت ب)2

 ـ پاکت قیمت پیشنهادي (پاکت ج) 3

کت اصلی قرار  ها را به صورت دربسته و چسب و مهر (امضا) شده، در پاگران باید پاکتمزایده  ـ1تبصره 
 .گزار تسلیم کنندداده و پاکت اصلی را نیز به صورت دربسته و چسب و مهر (امضا) شده، به مزایده 

کنندگان را پس  هاي شرکتگزار موظف است در مهلت تعیین شده در فراخوان، تمامی پاکتمزایده  ـ2تبصره 
 .ها صیانت کندکتگر تحویل نموده و از پااز دریافت، ثبت و رسید آن را به مزایده

 .هاي مزایده هستندگران موظف به ارائه یک پیشنهاد در مورد هر یک از گزینهمزایده  ـ3تبصره 
 .پیشنهادهاي واصله پس از تحویل و ثبت، غیرقابل اصالح و جایگزینی است ـ4تبصره 
ن ممنوعیت  دارنده قبلی مجوز موضوع مزایده در صورت تسویه حساب کامل با وزارت و نداشت ـ  5تبصره 

 .تواند در مزایده مربوط شرکت کندشرکت در مزایده، می 
می  ـ  6تبصره  حقوقی  و  حقیقی  آییناشخاص  این  مفاد  رعایت  با  دستورالعملتوانند  و  در  نامه  مربوط  هاي 
 .هاي همزمان شرکت کنندمزایده 



مزایده هاي حاوي قیمتپاکت  ـ75ماده  ج)  (پاکت  پیشنهادي  یا درصدهاي  و  مقرر گران  ها  مکان  و  زمان  در 
گرانی که توان فنی و مالی آنها مورد تأیید کارگروه  شود، حضور مزایده توسط کمیسیون مزایده، گشوده می 

 .فنی قرار گرفته است، در جلسه بالمانع است
گري که بیشترین امتیاز را از نظر امتیاز فنی و مالی و قیمت پیشنهادي طبق دستورالعمل  مزایده   ـ76ماده 

 .مربوط کسب کند، به عنوان برنده مزایده اعالم خواهد شد
گزار به منظور تعیین حقوق دولتی در معادنی که از  درصد بها و یا قیمت پیشنهادي اعالمی مزایده ـ1تبصره 

شود، به طوري که این نامه توسط وزارت تعیین می شوند، با رعایت مفاد این آیینمی   طریق مزایده واگذار
درصد بها و یا قیمت پیشنهادي از میانگین درصد بها و یا قیمت حقوق دولتی معادن مشابه در زمان برگزاري  

 .مزایده کمتر نباشد
یشنهادي با برنده اول از پنج درصد شود که تفاوت قیمت پبرنده دوم مزایده در صورتی اعالم می  ـ2تبصره 

 .بیشتر نباشد
)  1گران یکسان باشد، برنده مزایده حسب اولویت موضوع تبصره (در صورتی که امتیاز مزایده ـ3تبصره 
گري  نامه تعیین و در صورتی که مجدداً شرایط یکسان باشد، مزایده قانون با رعایت مفاد این آیین)  10ماده (

یا قیمت پیشنهادي باالتري باشد، برنده مزایده خواهد بود و در غیر این صورت از    که داراي درصد بها و
 .طریق قرعه برنده تعیین خواهد شد

پست  مزایده  ـ4تبصره  طریق  از  را  مراتب  بالفاصله  مزایده،  برنده  شدن  قطعی  از  پس  است  موظف  گزار 
 .سفارشی به وي ابالغ کند

 :رداد و ضبط تضمین شرکت در مزایده به شرح زیر استچگونگی تعیین مبلغ تضمین، است ـ77ماده 
الف ـ مبلغ تضمین شرکت در مزایده حداقل پنج درصد ارزش برآوردي مورد معامله است که حسب مورد  

 .شودتوسط وزارت تعیین و در اسناد مزایده اعالم می 

مزایده، ضمانت در  تضمین شرکت  ـ  واریز نب  برگه  یا  و  تضمینی  چک  بانکی،  از سوي  نامه  که  قدي است 
 .شودگزار واریز می گر به حساب اعالم شده از سوي مزایدهمزایده 

هاي  برداري به برنده مزایده پس از کسر هزینهپ ـ تضمین شرکت در مزایده همزمان با صدور پروانه بهره
 .آگهی مزایده قابل استرداد است

یا هرگونه تقصیر و قصور ب رنده مزایده از ادامه مراحل صدور مجوز،  ت ـ در صورت انصراف، استنکاف 
شود و در صورت امتناع یا  تضمین شرکت در مزایده وي ضبط و نفر دوم به عنوان برنده مزایده تلقی می 

تجدید خواهد شد. موارد خارج از ید برنده   هرگونه تقصیر و قصور نفر دوم، تضمین وي نیز ضبط و مزایده
 .شودار، مشمول این بند نمی گزمزایده به تشخیص دستگاه مزایده

پروانه    ـ78ماده  دارنده  براي  را  مزایده  طریق  از  شده  واگذار  معادن  دولتی  حقوق  است  موظف  وزارت 
بهرهبهره پروانه  اول  دوره  اعتبار  مدت  طول  در  قیمت  برداري  یا  و  بها  درصد  اساس  بر  صادره  برداري 

 .پیشنهادي عامل منتخب محاسبه کند
نامه نباید از درصد بها و یا قیمت پایه معادن  قیمت پیشنهادي با رعایت مفاد این آییندرصد و یا   ـ  تبصره 

 .هاي آتی کمتر باشدمشابه در زمان استخراج در سال
بهرهپروانه  ـ79ماده  پروانههاي  بر  مترتب  موارد  مشمول  مزایده،  طریق  از  شده  واگذار  هاي  برداري 
بهرهبهره اکتشاف حین  اعتبار،  مدت  تمدید  انتقال،  از جمله  کیفیت ذخیره  برداري  و  کمیت  تغییر  برداري، 

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



بهره ـ  80ماده  حین  اکتشاف  اعتبار،  مدت  تمدید  انتقال،  پروانه  صدور،  با  مرتبط  موارد  سایر  و  برداري 
آیینبهره این  ابالغ  از  قبل  که  معادنی  شده برداري  واگذار  مزایده  طریق  از  دوره  نامه  پایان  از  پس  اند، 
 .نامه خواهد بودبرداري تابع مفاد این آیینبهره
هاي مزایده را یده موظف است ظرف مدت تعیین شده از تاریخ ابالغ کتبی برنده، هزینهبرنده مزا ـ 81ماده 

گزار پرداخت کند، در غیر این صورت از محل تضمین شرکت در مزایده وي  بر اساس اعالم دستگاه مزایده 
 .شودکسر می 

کننده و ه فاقد شرکتهاي مزایده در صورتی کگزار موظف است براي تأمین هزینهدستگاه مزایده  ـ تبصره
 .بینی کندیا برنده باشد، منابع الزم را در بودجه ساالنه پیش

گران تعیین نشده باشد، در صورت وجود  هایی که در آن حد نصابی براي تعداد مزایده در مزایده  ـ 82ماده 
ده مزایده با رعایت  گر که از توان فنی و مالی الزم برخوردار باشد، انتخاب وي به عنوان برنتنها یک مزایده 

 .نامه بالمانع استمفاد این آیین
ماه، وزارت  در صورت عدم وجود مزایده ـ  83ماده  گر در دو نوبت برگزاري متوالی مزایده در طول شش 

تواند موضوع مزایده را به اولین متقاضی داراي توان فنی و مالی الزم مشروط بر آن که مدت زمان شش  می 
 .مزایده نگذشته باشد، واگذار کند ماه از برگزاري دومین

 :شودمزایده در شرایط زیر تجدید می  ـ  84ماده 
 .گر، چنانچه در اسناد مزایده حد نصاب تعیین شده باشدالف ـ کم بودن تعداد مزایده

 ب ـ انصراف و یا امتناع برنده مزایده در مهلت مقرر 

 :شودمزایده در شرایط زیر لغو می  ـ  85ماده 
گزار الزم باشد و موجب تغییر در ماهیت  ت زیادي در اسناد مزایده به تشخیص دستگاه مزایده الف ـ تغییرا
 .مزایده شود

 .گزار نظیر جنگ، زلزله و سیلب ـ پیشامدهاي غیرمتعارف به تشخیص دستگاه مزایده

 گران توسط کمیسیون مزایده پ ـ احراز تبانی بین مزایده

 نامه گران مبنی بر عدم رعایت مفاد این آیینت ـ احراز صحت اعتراض کتبی مزایده

 .رسانی کندگران اطالعگزار باید لغو و یا تجدید مزایده را براي آگاهی همه مزایدهتبصره ـ مزایده

 :گران به شرح زیر استنحوه رسیدگی به شکایات مزایده ـ  86ماده 
مزایده از  یک  هر  چنانچه  ـ  این  الف  مفاد  رعایت  عدم  به  نسبت  باشند،  آیینگران  داشته  اعتراض  نامه 

گزار شکایت توانند ظرف هفت روز کاري پس از اعالم نتایج اولیه مزایده، به باالترین مقام دستگاه مزایدهمی 
 .کنند

هاي الزم را به عمل  گزار موظف است ظرف هفت روز کاري از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی ب ـ مزایده
اعتراض، به موضوع رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند، ظرف آورده و در صورت وارد دانستن 

 .مهلت تعیین شده پاسخ الزم را به شاکی اعالم کند

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



گران را به  سایر مزایدهگزار موظف است در صورت لغو مزایده، تضمین برنده مزایده و ت ـ دستگاه مزایده
 .نامه عودت دهداین آیین) 77جز بند (پ) ماده (

آیین  87ماده این  موضوع  مزایده  به  مربوط  امور  است  موظف  وزارت  راهـ  از  پس  را  سامانه  نامه  اندازي 
ور هاي معدنی را در سامانه مذکرسانی مزایده الکترونیکی، از طریق این سامانه انجام داده و پایگاه اطالع 

 .ایجاد کند

 معدنی   صنایع   و   فرآوري   آرایی، کانه   ـ   پنجم فصل 
آرایی، فرآوري و صنایع معدنی واحدهایی هستند که موضوع فعالیت آنها به ترتیب  واحدهاي کانه  ـ 88ماده 

 .قانون است. تشخیص واحدهاي یاد شده با وزارت است) 1مشمول تعاریف بندهاي (ر)، (ز) و (ث) ماده (
آرایی و یا فرآوري حسب نوع و کاربرد محصول از جمله فرایند استحصال مواد معدنی  ص کانهتشخی  ـ تبصره 

 .از منابع آبی به عهده وزارت است
( ـ  89ماده  ماده  اجراي  اولویت)  16در  تعیین  با  است  موظف  وزارت  سرمایهقانون،  ایجاد  هاي  در  گذاري 

ز بخش غیردولتی در این امور، منابع مالی مورد نیاز  آرایی، فرآوري و صنایع معدنی و حمایت اواحدهاي کانه
بینی  هاي تیپ واحدهاي مذکور در بودجه ساالنه خود پیشسنجی و تهیه طرحرا براي انجام مطالعات امکان

 .کند
هاي وزارت موظفند بازار مصرف، محل تأمین مواد  متقاضیان ایجاد واحدهاي مذکور خارج از اولویت ـ  تبصره

 .اولیه و دالیل و مستندات خود را در مورد اقتصادي بودن طرح به وزارت تسلیم کنند
در    آرایی، فرآوري و صنایع معدنی حسب درخواست آنها برداران معادنی که احداث واحد کانهبهره  ـ90ماده 

برداري به تصویب برسد، نیازي به صدور جواز تأسیس براي آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه  طرح بهره
برداران نظیر سایر  هاي اجرایی موظفند با این قبیل بهرهمربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه
هاي دولت خواهند  ها و مشوقشمول حمایتبرداران مدارندگان جواز تأسیس رفتار کنند. این قبیل بهره

 .بود
 :شودبردار، طبق شرایط زیر اقدام می در صورت انتزاع معدن از ید بهره ـ  تبصره

می 1 انجام  انتزاع  وزارت،  تشخیص  به  معدن  محدوده  از  واحدها  این  تفکیک  امکان  صورت  در  و  ـ  شود 
 .ویت این واحدها اقدام کندبردار منتخب باید نسبت به تأمین مواد اولیه با اولبهره

 .قانون اقدام خواهد شد) 21ـ در صورت غیرقابل انتزاع بودن این واحدها، طبق ماده (2

کانه  ـ91ماده  واحدهاي  احداث  پروانه  متقاضیان  محدوده  از  خارج  در  معدنی  صنایع  و  فرآوري  آرایی، 
و اخذ جواز تأسیس طبق مقررات و  برداري معدن موظفند نسبت به ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادي  بهره

 .ضوابط وزارت، اقدام کنند
طرح توجیهی فنی و اقتصادي باید بر اساس ضوابط و معیارهاي تعیین شده از سوي وزارت و توسط   ـ  تبصره

 .اشخاص داراي مجوز صالحیت نظام مهندسی معدن تهیه شود
آرایی، فرآوري و صنایع  برداري واحدهاي مستقل تحقیقات کانهصدور جواز تأسیس و پروانه بهره  ـ92ماده 

آیین این  مفاد  طبق  آنها  توسعه  و  توسعه معدنی  و  ایجاد  است  موظف  وزارت  است.  وزارت  عهده  به  نامه 
 .هاي تشویقی و حمایتی خود قرار دهدواحدهاي مذکور توسط بخش خصوصی را در صدر اولویت

وزارت موظف است نسبت به بررسی طرح توجیهی فنی و اقتصادي و سایر مدارك مربوط اقدام و    ـ93ماده 
جواز تأسیس را به نام متقاضی صادر کند. در صورت وجود نقص در طرح، وزارت موارد را براي رفع نقص  

 .کندبه متقاضی ابالغ می 



شده، مدت اعتبار جواز تأسیس و سایر موارد با  بینی  انتقال، تمدید، تغییر محل اجراي طرح پیش ـ  تبصره
 .هاي مربوط خواهد بودنامه و بر اساس دستورالعملرعایت مفاد این آیین

برنامه زمان ـ94ماده  و طبق  تعیین شده  مهلت  در  موظف است  تأسیس  به  دارنده جواز  بندي طرح نسبت 
 .دام کندبرداري بر اساس مقررات مربوط اقاجراي طرح و اخذ پروانه بهره

 .االجرا استضوابط، مقررات و شرایط عمومی مندرج در جواز تأسیس جزء الینفک مجوز و الزم ـ1تبصره 
چنانچه دارنده جواز تأسیس در مهلت مقرر اقدامات الزم را به عمل نیاورد، جواز تأسیس صادره   ـ2تبصره 

 .شودابطال می 
زمایشی، درخواست خود را همراه با گزارش مربوط  دارنده جواز تأسیس موظف است پس از تولید آ ـ95ماده 

 .برداري تسلیم وزارت کندبراي دریافت پروانه بهره
 شورا   ـ  ششم  فصل 
قانون در موارد اختالف دارندگان پروانه عملیات معدنی  )  12ماده ()  3در اجراي بند (الف) تبصره ( ـ96ماده 

وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوري  هاي اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق  با دستگاه
تواند از  االجرا است. دبیر شورا می شورا، مراتب در شورا مطرح و رأي صادره براي طرفین قطعی و الزم

 .نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رأي دعوت کند
اداره جلسات شورا، بر اساس نظامنامه    روند، نحوه بررسی، طرح موارد مرتبط و چگونگی تشکیل و ـ97ماده 

 .داخلی شورا خواهد بود
هاي مشورتی و تخصصی آن از جمله  هاي شورا و کارگروهوزارت موظف است نسبت به تأمین هزینه  ـ98ماده 

بودجه  الزحمه کارشناسی بنا به پیشنهاد دبیر شورا و پیشحق حضور در جلسات و حق بینی منابع آن در 
 .قدام کندساالنه وزارت ا

قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه  ) 12در اجراي ماده ( ـ99ماده 
تواند به تشخیص خود موارد قابل  گذاري در بخش معدن، وزارت می عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه

 .بررسی را در شورا ارائه کند
 بازرسی   و  نظارت  ـ   هفتم  فصل 
نامه و  در اجراي تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت بر اساس قانون و این آیین ـ 001ماده 

هاي صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود. امر نظارت بر عملیات معدنی شامل امور دستورالعمل
رعایت طرح مصوب، انجام    نظارتی است که منجر به سالمت و بهداشت و ایمنی کارکنان و کارگران معدن،

برداري بهینه  تعهدات دارنده پروانه عملیات، کنترل عملکرد مسؤول فنی، حفظ و صیانت ذخایر معدنی، بهره
قانون و این آیین نامه و همچنین رعایت ایمنی و  از ذخایر معدنی و سایر مواردي که موجب حسن اجراي 

 .شودحفاظت در معادن می 
توسط وزارت تهیه و موقع صدور مجوزها به منظور رعایت به متقاضیان اعالم    هاي نظارت شاخص  ـ1تبصره 

 .شودمی 
بینی  وزارت موظف است در زمان تنظیم بودجه سنواتی، منابع مالی مورد نیاز در امر بازرسی را پیش ـ2تبصره 

 .کند
معدن و اعضاي آن  قانون استفاده از خدمات سازمان نظام مهندسی  )  34در اجراي تبصره ماده ( ـ 101ماده 

 .نامه و انعقاد قراردادهاي مشخص توسط وزارت به طور مستقیم مجاز استدر قالب تفاهم
دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است از خدمات اشخاص داراي مجوز صالحیت   ـ 102ماده 

قانون نظام مهندسی  )  4اده (هاي معدنی بر اساس ماي فعالیتنظام مهندسی معدن در انجام امور فنی و حرفه
 .ـ استفاده کند1379معدن ـ مصوب 



نظام مهندسی معدن   ـ1تبصره  عملیات معدنی و صنایع معدنی باید زیر نظر اشخاص داراي مجوز صالحیت 
 .انجام شود. تشخیص موارد استثنا به عهده وزارت است

نظام   ـ2تبصره  باید بر عهده اشخاصی باشد که طبق قانون  مسؤولیت فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی 
یت فنی الزم بوده و توسط متقاضی یا دارنده مجوز به این منظور  مهندسی معدن و ضوابط مربوط داراي صالح

 .تعیین و به وزارت معرفی شوند
در مواردي که دارنده مجوز، صالحیت الزم را براي تصدي مسؤولیت فنی عملیات معدنی داشته   ـ3تبصره 

 .تواند طبـق ضـوابط مربوط این مسـؤولیت را به عهده گیردباشد، می 
آیین  دارنده ـ 103ماده  مفاد  است  موظف  معدنی  صنایع  و  معدنی  عملیات  سایر  مجوز  و  معادن  ایمنی  نامه 

 .هاي مرتبط با ایمنی، بهداشت و ضوابط زیست محیطی را رعایت کنددستورالعمل
نفر کارگر باشند، باید یک نفر ذیصالح به عنوان مسؤول ایمنی ) 25در معادنی که داراي حداقل ( ـ 104ماده 

نفر کارگر دارند این  ) 25اي تعیین شود. در معادنی که کمتر از (نوان مسؤول بهداشت حرفهو یک نفر به ع
 .مسؤولیت به عهده اشخاص داراي مجوز صالحیت نظام مهندسی معدن و یا سرپرست معدن است

هاي قانونی  وجود مسؤول ایمنی و یا مسؤول فنی عملیات معدنی و صنایع معدنی رافع مسؤولیت ـ  تبصره
 .نده مجوز نخواهد بوددار

حادثه   ـ 105ماده  بروز  صورت  در  موظفند  ایمنی  مسؤول  و  او  نماینده  یا  و  معدنی  عملیات  پروانه  دارنده 
 .بالفاصله مراتب را به مراجع قانونی گزارش و در اسرع وقت وزارت را در جریان حادثه قرار دهند

ا ـ 106ماده  موظف  معدنی  صنایع  و  معدنی  عملیات  مجوز  برابر  دارنده  را  الزم  مستندات  و  مدارك  ست 
 .دستورالعمل وزارت در محل عملیات معدنی و صنایع معدنی براي ارائه به کارشناسان اعزامی نگهداري کند

دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است شرایط الزم را براي بازدید کارشناسان  ـ  تبصره 
هاي مختلف واحدهاي معدنی و صنایع معدنی فراهم نموده و همکاري الزم  اعزامی از طرف وزارت از قسمت

 .را به عمل آورد
ضوابط، ـ 107ماده  مقررات،  بر  مشتمل  فنی  قواعد  و  اصول  است  موظف  و    وزارت  راهنما  معیارها، 

هاي مورد نیاز انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی را تهیه، ترویج و ابالغ کند. وزارت موظف دستورالعمل
 .بینی کنداست اعتبار مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود پیش

و قواعد فنی  هاي خود را با اصول دارنده مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظف است فعالیت ـ1تبصره 
 .موضوع این ماده منطبق کند

و   ـ2تبصره  مقررات  رعایت  از  اطمینان  حصول  براي  را  الزم  کار  و  ساز  و  تمهیدات  است  موظف  وزارت 
 .بینی و اجرا نمایدهاي فنی عملیـات معـدنی در کشـور پیشدستورالعمل

 عمومی   مقررات  ـ  هشتم  فصل 
( ـ 108ماده  هاي پیشرفته در  موظف است به منظور استفاده از فناوري قانون، وزارت  )  17در اجراي ماده 

کانهزمینه وري در  آرایی، فرآوري و صنایع معدنی و تجهیز، نوسازي و ارتقاي بهرههاي اکتشاف، استخراج، 
سرمایه از  حمایت  معدن،  فعالیتگذاري بخش  از  پشتیبانی  و  معدن  بخش  در  خارجی  یا  و  داخلی  هاي  هاي 

رانی در داخل و یا خارج از کشور همه ساله منابع مالی الزم اعم از ریالی و ارزي را براي  هاي معدنی ایبنگاه
 .بینی کندآالت، تجهیزات و سایر موارد مورد نیاز، در بودجه ساالنه پیشتأمین ماشین

هاي تولیدي، تحقیقاتی، جمهور موظف است خط مشی ریزي و نظارت راهبردي رییسمعاونت برنامه ـ  تبصره
برنامه اولویت  در  را  وزارت  پیشنهادي  پولی  و  مالی  توسعهبازرگانی،  بودجه ساالنه کشور  هاي  لوایح  و  اي 

 .بینی و اقدامات الزم را به عمل آوردپیش



آالت و تجهیزات اکتشافی،  هاي معدنی، ورود ماشینگذاري به منظور تشویق و حمایت از سرمایه  ـ 109ماده 
شود، از  خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می  استخراجی و صنعتی مورد نیاز

 .پرداخت هرگونه حقوق ورودي معاف هستند
آالت و تجهیزات اکتشافی،  هاي معدنی، واردات ماشینگذاري به منظور تشویق و حمایت از سرمایه ـ 110ماده 

تولید عم تأیید وزارت مجاز است. با  استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط  لیات معدنی با 
 .الرعایه نیستنامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص الزمتشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین

هاي روزآمد و به کارگیري دانش فنی  هاي الزم را براي توسعه فناوري وزارت موظف است زمینه ـ 111ماده 
 .هاي کاربردي مربوط فراهم کندهاي معدنی و آموزشمرتبط با فعالیت

وزارت موظف است به منظور ترویج فرهنگ معدنکاري و افزایش سرمایه اجتماعی بخش معدن از   ـ 112ماده 
رسانی عمومی و سایر موارد مرتبط در بودجه  هاي معدنی، اعتبارات الزم را براي اطالعجمله ژئوتوریسم و موزه 

 .بینی کندسنواتی خود پیش
بنگاهوزا ـ  تبصره اقدامات  از  است  موظف  فرهنگ  رت  گسترش  زمینه  در  معدنی  صنایع  و  معدنی  هاي 

 .حمایت کند هاي الزم معدنکاري از طریق وضع مشوق
( ـ 113ماده  ماده  اجراي  وزارتخانه)  28در  و  قانون،  ارتباطات  کشاورزي،  جهاد  شهرسازي،  و  راه  نیرو،  هاي 

فاه اجتماعی، امور اقتصادي و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهاي  فناوري اطالعات، نفت، کشور، تعاون، کار و ر
دستگاه سایر  و  طرحمسلح  اجراي  در  موظفند  اجرایی  برنامههاي  و  توسعهها  تشویقی،  ـ  حمایتی  و  هاي  اي 

زیربنایی خود، واحدهاي معدنی و مناطق محل وقوع عملیات معدنی و صنایع معدنی را در اولویت خود قرار  
 .همکاري الزم را با وزارت براي توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به عمل آورندداده و 
اولویت  ـ1تبصره  موظف است  توسعه زیرساختوزارت  و  ایجاد  و صنایع  هاي  معادن  نیاز  مورد  هاي عمومی 

و در    ربط اعالم نموده هاي اجرایی ذي اي و دریایی را به دستگاهمعدنی به خصوص حمل و نقل ریلی، جاده
اي خود اقدام کند. وزارت موظف است همه ساله اعتبار مورد نیاز  هاي توسعهصورت لزوم از طریق سازمان

 .بینی کندرا در زمان تنظیم و ارائه الیحه بودجه ساالنه پیش
میزان   ـ2تبصره  و  اعمال  ضوابط  معدنی،  صنایع  و  معدنی  عملیات  مجوزهاي  دارندگان  از  حمایت  منظور  به 
هاي معدنی مطابق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که ظرف سه ماه اي حمل و نقل مواد و فرآوردههتعرفه

 .نامه توسط وزارت و وزارت راه و شهرسازي ابالغ خواهد شداز تاریخ ابالغ این آیین
ـ صنعتی و ویژه اقتصادي جمهوري   ـ 114ماده  انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی در مناطق آزاد تجاري 

 .نامه خواهد بوداسالمی ایران مستلزم رعایت مفاد قانون و این آیین
نامه صادر و معتبر است به  وزارت موظف است مجوزهاي عملیات معدنی که قبل از ابالغ این آیین ـ 115ماده 

 .نامه تطبیق دهدتدریج با رعایت حقوق دارنده مجوز در زمان اعتبار پروانه با مفاد این آیین
امنیت در سرمایهب ـ 116ماده  ایجاد  منظور  محیطی  ه  و ضوابط زیست  مقررات  حقوق دولت،  و حفظ  گذاري 

عملیات معدنی و صنایع معدنی به پیشنهاد مشترك وزارت و سازمان حفاظت محیط زیست ظرف شش ماه از  
 .رسدنامه به تصویب هیئت وزیران می تاریخ ابالغ این آیین

م امور اجرایی و کارشناسی مربوط به صدور، تمدید و یا انتقال مجوز  تواند براي انجاوزارت می  ـ 117ماده 
 .عملیات معدنی و صنایع معدنی از خدمات دفاتر مهندسی مجاز استفاده کند

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

نامه به ازاي هر  ضـرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطـالبـات قطعـی حقـوق دولت در این آیین ـ 118ماده 
 .شودمـاه تأخیر، معـادل یک درصـد اصـل مطالبات تعیین می 



خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، موضوع این  – الحاقی  تبصره 
نامه در مواردي که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت  این آیین)  55ماده ()  5ماده و بند (

مه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه  معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنا  صنعت،
توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به دلیل وضعیت حاکم بر  مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل
گردد مشروط بر اینکه بدهی گذشته در  محاسبه و مطالبه نمی   1395بازار مواجه شده باشد، تا پایان سال  

 1396تیرماه    4مصوب    118ه تسویه گردد. (تبصره الحاقی ماده  مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ما
 به تصویب هیأت وزیران رسید.)  1395/8/29به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 

توانند با رعایت قانون و این  اي می هاي توسعهمنظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته، سازمانبه ـ 119ماده 
 .انجام عملیات معدنی و صنایع معدنی کنند نامه اقدام به آیین
اي با توجه به میزان ذخیره،  هاي توسعهبرداري از معادن بزرگ کشف شده توسط سازماننحوه بهره ـ 120ماده 

میزان سرمایه معدنی،  ماده  ارزش  استخراج،  میزان  مالحظات سیاسی،  عیار،  و  موقعیت جغرافیایی  گذاري، 
ـ و 1386ـ مصوب   اساسی   قانون  )44(  اصل  کلی   هاي سیاست  اجراي   قانون اجتماعی و اقتصادي با رعایت

 .شوداصالحات بعدي آن توسط وزارت تعیین می 
تواند  در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته، وزارت می  ـ 121ماده 

مه نسبت به صـدور پروانه اکتشـاف به  ناهاي تابع در بخش معدن با رعایت مفـاد این آییناز طریق سازمان
 .هاي مذکور اقدام کندنام سازمان

آیین ـ 122ماده  این  ابالغ  آیینبا  تصویبنامه،  موضوع  معادن  قانون  اجرایی  شماره  نامه  نامه 
هاي مرتبط از جمله  نامهو اصالحات بعدي آن و سایر تصویب   1377/ 12/ 26ك مورخ  20398ت/76763

فعا محیطی  زیست  تصـویبضوابط  موضوع  معدنی،  شمـاره  لیتهاي  مـورخ  29379ت/5139نامه  هـ 
 .شوندهاي مغـایر لغو می در قسمت 3/2/1384

 .به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است 8/4/1392نامه در تاریخ این تصویب 

 جمهور ـ محمدرضا رحیمیمعاون اول رییس

 


