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 منرالی حقوق دارندگان مالی تأدیات تحصیل طرز طرزالعمل

 
 اول فصل

 یعموم احکام

 یمبن

 :اول ۀماد

 .است دهیگرد وضع معادن قانون شانزدهم و کصدی ۀماد از یبتأس طرزالعمل نیا

 اهداف

 :دوم ۀماد

 ؛یمنرال دارندگان حقوق یمال اتیدتأ لیتحص ۀنحو به مربوط امور مینظت -1

 ؛یمنرال یها تیفعال انجام از یاشن دیعوا اعیض از یریجلوگ -2

 ؛هاآن نیمع ادعیدرم یدارندگان حقوق منرال یمال اتیدتأ پرداخت از نانیاطم حصول -3

 ؛یمنرال حقوق دارندگان یمال اتیتاد لیتحص در ربطیذ یها نهاد نیب یهماهنگ نیتأم -4

سا میتنظ -5 صورت ع آنها قیتطباقدامات تادیبی و  به مربوط لیم  یمال پرداخت تادیات دمدر

 ؛یمنرال حقوق دارندگان توسط

 .طرزالعمل نیا مندرج یمال تحصیل تأدیات ۀتیکارکرد کم ۀامور مربوط به نحو میتنظ -6

 اصطالحات فیتعر

 :سوم ۀماد

صطالحات (1)  آمده بعمل تذکر آن از طرزالعمل نیا در که معادن قانون سوم ۀماد مندرج ا

 .دینما یم افاده را میمفاه همان است،

 : دیمانیم فادهارا  لیطرزالعمل مفاهم ذ نیدرا یآت اصطالحات (2)

شامل یحقوق منرال ۀدارند ۀذم بر یمال تیمکلف: یمال اتیتاد -1 ست که   ۀحق االجار ،یالتیرو ا

 .گرددیم ،است دهیدر قرارداد تعهد گرد آن تکه پرداخ یوجوه ریسا و نیسطح زم

 و قانون مطابق که اساات یاتازیامت ریسااا و قرارداد نامه، اجازه جواز،شااامل  :یمنرال حقوق -2

 .گرددیم صادر و ثبت طیشرا واجد شخص نام به مربوط مقرره

 مطابق ازاتیامت ریسااا و قرارداد نامه، اجازه جواز، که اساات یشااخصاا: یمنرال حقوق ۀدارند -3

 .است دهیگرد صادر و ثبت یو بنام مربوط ۀمقرر و معادن قانون احکام
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ست که از دارند ی: وجوه نقدمهیجر -4 صورت عدم پرداخت تاد یحقوق منرال ۀا  یمال اتیدر 

ق در عادن، مقرره مربوط، ا با تمطاب فاد طرزالعمل و نیقانون م کار قرارداد م عدن  لیتحصاا یم

 .گرددیم

ص ۀتیکم -5 شکل ۀتیکم: یمال اتیدتأ لیتح و  میپترول و معادن وزارت صالحیذ کارکنان از مت

 پرداخت از امتناع ای ریتأخ  به مربوط یایبه قضااا یدگیرساا بمنظور که باشاادیم هیمال زارتو

 . است دهیگرد جادیا یمنرال حقوق دگاندارن یمال اتیتاد

 یحقوق منرال یمتقاض و  میپترول و معادن وزارت نیب که است یکتب سند: یمعدنکار قرارداد -6

 .است دهیگرد درج نیطرف یها تیمکلف و حقوق آن در ده،یبه امضا رس

 

 دوم فصل

 یمال اتیتأد لیتحص ۀتیکم 

 تهیکم جادیا هدف

 :چهارم ۀماد

 زمتشکل ا یا تهیکم ،یمنرال حقوق دارندگان یمال اتیدتأ به مربوط امور به یدگیرس منظور به

 .گرددیم جادیا هیمال زارتو و میو پترول معادن وزارت صالحیذ کارکنان

 تهیکم بیترک

 :پنجم ۀماد

 : باشدیم لیقرار ذ یمال اتیتأد لیتحص تهیکم بیترک (1)

 رییس؛ ثیح به سرپرست معینیت پالیسی پالیسی/ نیمع -1

 ؛انسجام وانکشاف عواید والیات وزارت مالیه سییر -2

 ؛عضو ثیکادستر به ح رییس -3

 ؛عضو ثیمعادن به ح شیتفت رییس -4

 ؛عضو ثیبه ح یخدمات حقوق رییس -5

 ؛عضو ثیبه ح تایوال یهماهنگ رییس -6

 ؛عضو ثیح به یا حرفه کوچک و اسیبه مق یمعدنکار رییس -7

 ی به حیث عضو.حساب و یمال استیر ندهینما -8

 به زین راوزارت  گرید صالحیکارکنان ذ ضرورتعندال تواند،یم میپترول و معادن وزارت (2)

 .دینما اضافه تهیکم بیترک
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 ابتین

 :ششم ۀماد

 به عندالضرورت ،توانند یم به استثنای رئیس آن طرزالعمل نیا پنجم ماده مندرج تهیکم یاعضا

 .دنینما یفمعر ندهینما ثیح به را صالحیذ خصش  ش،یخو از ابتین

 تهیکم یمنش

 :هفتم ۀماد

 .دینمایم میتنظ آنرا جلسات به مربوط اموربوده و  زین تهیکم یمنش ،تیعالوه بر عضو کادستر رییس

 تهیکم جلسات

 :هشتم ۀماد

 یدارندگان حقوق منرال یمال اتیمربوط به تاد یایبه قضا یدگیجهت رس تهیمک (1)

 .دینمایم ریدا جلسه ضرورتعندال

 یمنرال حقوق دارندگان یمال تایتأد به مربوط یایقضا یبررس جهت تواند،یم تهیکم (2)

 .دینما جادیرا ا یتخصص یها تهیکم

 در. دینما احضار را یمنرال حقوق ۀدارند ا،یقضا ابعاد ساختن روشن جهت تواندیم تهیکم (3)

 .دینما هیارا پاسخ تهیکم یاعضا التاسو به است مکلف یمنرال حقوق ۀدارند نصورتیا

 داشت ادی تهیکم یمنش جانب از یمنرال قحقو ۀدارند توسطشده  یۀارا یها پاسخ (4)

 ءامضا را داشت ادی ،صحت آن قیبه منظور تصد یحقوق منرال ۀو دارند دهیگرد

 .دینمایم

 

 دوم فصل

 یبیتأد اقدامات

  

 یمال اتیتاد پرداخت

 :نهم ۀماد

مندرج  طیمطابق شاارا را شیخو یمال اتیتاد اساات، مکلف یلمنرا حقوق ۀدارند (1)

 .دینما پرداخت منعقده قرارداد وطرزالعمل  نیمربوط، ا ۀقانون، مقرر

 ،دیننما هیتاد راماده  نی( ا1مندرج فقره) یمال اتیتاد یحقوق منرال ۀندراد هرگاه (2)

مدت  دربر عدم پرداخت را  یمبن  یا یۀاطالع معادن کادستر استیر نصورتیدرا
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عد از کی ن بهختم موعود پرداخت  خیتارهفته ب  یم ارسااال یمنرال حقوق ۀددار

 .ندینما

عد از در کیمکلف اسااات،  درمدت  یحقوق منرال ۀدارند (3) ته ب  یۀاطالع افتیهف

را  شیخو یمال تیمکلف یۀعدم تاد ای ریتأخ لیدال کتبآ ماده نیا( 2) فقره مندرج

 .دینما هیارا معادن کادستر استیر به کننده هیتوج اسناد با متوأ

ستیر (4) ستر ا شد شده افتیدر لیدال معادن کاد به مقام وزارت  را غرض مالحظه 

 .دینمایم هیارا میمعادن و پترول

شد  م،یمعادن وپترول وزارت (5)  به آنرا ،ماده نیا( 4مندرج فقره) لیدالبعد از مالحظه 

 .سازدیراجع م تهیکم

 اقدامات تأدیبی

 هم:مادۀ د

سناد با متوأ را شده راجع لیدال ۀتیکم (1) س ومدارک ا صورت و نموده یبرر  در لیدال کهیدر

شد، موجه قرارداد مندرج طیشرا و مقرره قانون، با مطابقت  اتخاذ را لیذ یبیاقدامات تأد نبا

 :دینمایم

 مهیجر -1

 نامه اجازه ای جواز قیتعل -2

 مربوط قرارداد فسخ و نامه اجازه ای جواز لغو -3

ند (2) طابق یمنرال حقوق ۀدار ندرج طیشاارا م عادن، قانون م مل نیا مربوط، مقرره م  طرزالع

 .گرددیم مهیجر وقرارداد

 یمال اتیتاد و ماده نیا( 2) فقره 1جز  مندرج مهیمکلف اساات جر یدارنده حقوق منرال  (3)

 وزارت متذکره، مدت در هیتاد عدم صورت در. دینما هیتاد ماه سه مدت خالل در را شیخو

 آنرا به مرجع مربوطه ارسال شنهادیپ ایو قیتعل را نامه اجازه ای جواز تواندیم میپترول و معادن

 اطالع دهد. یحقوق منرال دارنده به آن قیاز تعل و کتباً 

  یحقوق منرال ۀقرارداد به دارند فسااخ ای لغو جواز و قبل از  تواندیم میوزارت معادن وپترول  (4)

 .دهدمهلت  یمال اتیتاد پرداخت غرض گریماه د سه

پرداخت  را یمال اتیتاد ،ماده نیا( 4) ۀفقر مندرجدر مهلت  یحقوق منرال ۀگاه دارند هر (5)

سب تواندیم  میوزارت معادن وپترول د،یننما سخ و اجازه نامه ای جواز لغو شنهادیپ احوال ح  ف

آنرا فسااخ  قرارداد و لغو رااجازه نامه  ایجواز  ایو هیآن ارا صااالحیقرارداد را به مرجع ذ

 . دینمایم
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 و هشااتاد ۀقرارداد، مطابق ماد فسااخ و اجازه نامه ای جواز لغو از بعد م،یوپترول معادن وزارت (6)

 .سازدیم محول صالحیذ ۀمحکم به را موضوع ،یمال اتیتاد لیتحص قانون معادن، جهت پنجم

 

 چهارم فصل

 یتیحما اقدامات

 

 بررسی عدم توانایی پرداخت

 :دهمیاز ۀماد

 یکبارگی که قادر به پرداخت دیاسااناد ثابت نما هیبا ارا یحقوق منرال ۀهرگاه دارند  (1)

 :دینما اتخاذ را لیاقدامات ذ ،تواندیم ۀتیکم ،ستین یمال اتیتاداز  یناش تیمقروض

 ،گذار هیازساارما حفاظت و تیحما اصاال و یمال یمندنبا نظرداشاات توا ،تهیکم  -1

مطابق فورم  ورت اقساااطصاا بهرا  یدارنده حقوق منرال یمال اتیپرداخت تاد شاانهادیپ

 هیارا هیمال وزارت به موافقه جهتمندرج ضاامیمه شااماره یک این طرزالعمل تهیه و 

 .  دینمایم

 اتیبابت تاد از تیبر پرداخت مقروضاا یمبن هیمال توزارکتبی  ۀموافق درصااورت -2

اطالع  یحقوق منرال ۀکادستر به دارند استیر توسط کتباً موضوع اقساط، شکل به یمال

 . شودیداده م

 

 اقدامات در صورت عدم پرداخت

 :دهمدواز ۀماد

 

صو (1)  مکلف د،یننما هیتاد آن نیمع عادیرا در م شده نییتع مبلغ یمنرال حقوق دارنده کهیرتدر

  بپردازد.  مدت دو ماه یط مهیهمان مبلغ را به عنوان جر صدیاست عالوتا پنج ف

 نیا( 1) فقره مندرج اتیتاد پرداخت در ریتاخ صااورت در تواندیم میپترول و معادن وزارت (2)

جازه جواز، احوال حساااب ماده مه ا نده قرارداد و نا  ای و نموده قیتعل را یمنرال حقوق دار

  .دینما هیارا صالحیذ مرجع به آنرا قیتعل شنهادیپ

ست مکلف یمنرال حقوق دارنده نامه، اجازه ای و جواز قیتعل صورت در (3)  ماه سه مدت یط ا

 .دینما پرداخت را شیخو یمال یها تیمکلف یتمام
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گاه (4) نده هر ندرج مدت یط را شیخو یمال اتیتاد یمنرال حقوق دار  ماده نیا( 3) فقره م

 فسااخ و جواز لغو مورد در تواندیم احوال حسااب میپترول و معادن وزارت د،یننما پرداخت

 .دینما اتخاذ میتصم قرارداد

طرزالعمل  نیهم اد ۀماد (6) فقره مطابق ،قرارداد فسااخ و اجازه نامه ای جواز لغو درصااورت (5)

 .گردیاجراآت صورت م

 
 

 پنجم فصل

 متفرقه احکام

 

 قیتطب یاستثنا

 :زدهمسی ۀماد

 اتیتاد که یمنرال حقوق دارندگان از آنعده یباال صرفطرزالعمل  نیا چهارم فصل مندرج احکام

 .است قیتطب قابل اند، ننموده هیتاد طرزالعمل نیا انفاذ یال را شیخو یمال

 

 انفاذ

 :دهمچهار ۀماد

معادن و  وزارت یرهبر ئتیه دییتا  خیو از تار بیترت ماده چهارده پنج فصل و در طرزالعمل نیا

 .نافذ است میلوپتر


