طرزالعمل طرز تحصیل تأدیات مالی دارندگان حقوق منرالی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این طرزالعمل بتأسی از مادۀ یکصد و شانزدهم قانون معادن وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
 -1تنظیم امور مربوط به نحوۀ تحصیل تأدیات مالی دارندگان حقوق منرالی؛
 -2جلوگیری از ضیاع عواید ناشی از انجام فعالیت های منرالی؛
 -3حصول اطمینان از پرداخت تأدیات مالی دارندگان حقوق منرالی درمیعاد معین آنها؛
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تأمین هماهنگی بین نهاد های ذیربط در تحصیل تادیات مالی دارندگان حقوق منرالی؛

 -5تنظیم م سایل مربوط به اقدامات تادیبی و تطبیق آنها در صورت عدم پرداخت تادیات مالی
توسط دارندگان حقوق منرالی؛
 -6تنظیم امور مربوط به نحوۀ کارکرد کمیتۀ تحصیل تأدیات مالی مندرج این طرزالعمل.
تعریف اصطالحات
مادۀ سوم:
()1

ا صطالحات مندرج مادۀ سوم قانون معادن که در این طرزالعمل از آن تذکر بعمل آمده
است ،همان مفاهیم را افاده می نماید.

()2

اصطالحات آتی دراین طرزالعمل مفاهم ذیل را افاده مینماید:

 -1تادیات مالی :مکلفیت مالی بر ذمۀ دارندۀ حقوق منرالی ا ست که شامل رویالتی ،حق االجارۀ
سطح زمین و سایر وجوهی که پرداخت آن در قرارداد تعهد گردیده است ،میگردد.
 -2حقوق منرالی :شااامل جواز ،اجازه نامه ،قرارداد و سااایر امتیازاتی اساات که مطابق قانون و
مقرره مربوط به نام شخص واجد شرایط ثبت و صادر میگردد.
 -3دارندۀ حقوق منرالی :شااخصای اساات که جواز ،اجازه نامه ،قرارداد و سااایر امتیازات مطابق
احکام قانون معادن و مقررۀ مربوط بنام وی ثبت و صادر گردیده است.
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 -4جریمه :وجوه نقدی ا ست که از دارندۀ حقوق منرالی در صورت عدم پرداخت تادیات مالی
در مطابقت با قانون معادن ،مقرره مربوط ،این طرزالعمل و مفاد قرارداد معدنکاری تحصاا یل
میگردد.
 -5کمیتۀ تح صیل تأدیات مالی :کمیتۀ مت شکل از کارکنان ذی صالح وزارت معادن و پترولیم و
وزارت مالیه میباشااد که بمنظور رساایدگی به قضااایای مربوط به تأخیر یا امتناع از پرداخت
تادیات مالی دارندگان حقوق منرالی ایجاد گردیده است.
 -6قرارداد معدنکاری :سند کتبی است که بین وزارت معادن و پترولیم و متقاضی حقوق منرالی
به امضا رسیده ،در آن حقوق و مکلفیت های طرفین درج گردیده است.
فصل دوم
کمیتۀ تحصیل تأدیات مالی
هدف ایجاد کمیته
مادۀ چهارم:
به منظور رسیدگی به امور مربوط به تأدیات مالی دارندگان حقوق منرالی ،کمیته ای متشکل از
کارکنان ذیصالح وزارت معادن و پترولیم و وزارت مالیه ایجاد میگردد.
ترکیب کمیته
مادۀ پنجم:
( )1ترکیب کمیته تحصیل تأدیات مالی قرار ذیل میباشد:
 -1معین پالیسی /سرپرست معینیت پالیسی به حیث رییس؛
 -2رییس انسجام وانکشاف عواید والیات وزارت مالیه؛
 -3رییس کادستر به حیث عضو؛
 -4رییس تفتیش معادن به حیث عضو؛
 -5رییس خدمات حقوقی به حیث عضو؛
 -6رییس هماهنگی والیات به حیث عضو؛
 -7رییس معدنکاری به مقیاس کوچک و حرفه ای به حیث عضو؛
 -8نماینده ریاست مالی و حسابی به حیث عضو.
( )2وزارت معادن و پترولیم میتواند ،عندالضرورت کارکنان ذیصالح دیگر وزارت را نیز به
ترکیب کمیته اضافه نماید.

2

نیابت
مادۀ ششم:
اعضای کمیته مندرج ماده پنجم این طرزالعمل به استثنای رئیس آن می توانند ،عندالضرورت به
نیابت از خویش ،شخص ذیصالح را به حیث نماینده معرفی نمایند.
منشی کمیته
مادۀ هفتم:
رییس کادستر عالوه بر عضویت ،منشی کمیته نیز بوده و امور مربوط به جلسات آنرا تنظیم مینماید.
جلسات کمیته
مادۀ هشتم:
()1

کمیته جهت رسیدگی به قضایای مربوط به تادیات مالی دارندگان حقوق منرالی
عندالضرورت جلسه دایر مینماید.

()2

کمیته میتواند ،جهت بررسی قضایای مربوط به تأدیات مالی دارندگان حقوق منرالی
کمیته های تخصصی را ایجاد نماید.

()3

کمیته میتواند جهت روشن ساختن ابعاد قضایا ،دارندۀ حقوق منرالی را احضار نماید .در
اینصورت دارندۀ حقوق منرالی مکلف است به سواالت اعضای کمیته پاسخ ارایه نماید.

()4

پاسخ های ارایۀ شده توسط دارندۀ حقوق منرالی از جانب منشی کمیته یاد داشت
گردیده و دارندۀ حقوق منرالی به منظور تصدیق صحت آن ،یاد داشت را امضاء
مینماید.
فصل دوم
اقدامات تأدیبی
پرداخت تادیات مالی
مادۀ نهم:
()1

دارندۀ حقوق منرالی مکلف اساات ،تادیات مالی خویش را مطابق شاارایط مندرج
قانون ،مقررۀ مربوط ،این طرزالعمل و قرارداد منعقده پرداخت نماید.

()2

هرگاه دارندۀ حقوق منرالی تاد یات مالی مندرج فقره( )1این ماده را تاد یه ننما ید،
دراین صورت ریاست کاد ستر معادن اطالعیۀ ای مبنی بر عدم پرداخت را در مدت
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یک هفته بعد از تاریخ ختم موعود پرداخت به دارندۀ حقوق منرالی ارسااال می
نمایند.
()3

دارندۀ حقوق منرالی مکلف اسااات ،درمدت یک هفته بعد از در یافت اطالع یۀ
مندرج فقره ( )2این ماده کتبآ دال یل تأخیر یا عدم تادیۀ مکلف یت مالی خویش را
توأم با اسناد توجیه کننده به ریاست کادستر معادن ارایه نماید.

()4

ریا ست کاد ستر معادن دالیل دریافت شده را غرض مالحظه شد به مقام وزارت
معادن و پترولیم ارایه مینماید.

()5

وزارت معادن وپترولیم ،بعد از مالحظه شد دالیل مندرج فقره( )4این ماده ،آنرا به
کمیته راجع میسازد.

اقدامات تأدیبی
مادۀ دهم:
( )1کمیتۀ دالیل راجع شده را توأم با ا سناد ومدارک برر سی نموده و در صورتیکه دالیل در
مطابقت با قانون ،مقرره و شرایط مندرج قرارداد موجه نبا شد ،اقدامات تأدیبی ذیل را اتخاذ
مینماید:
 -1جریمه
 -2تعلیق جواز یا اجازه نامه
 -3لغو جواز یا اجازه نامه و فسخ قرارداد مربوط
( )2دار ندۀ حقوق منرالی م طابق شاارایط م ندرج قانون م عادن ،مقرره مربوط ،این طرزالع مل
وقرارداد جریمه میگردد.
( )3دارنده حقوق منرالی مکلف اساات جریمه مندرج جز  1فقره ( )2این ماده و تاد یات مالی
خویش را در خالل مدت سه ماه تادیه نماید .در صورت عدم تادیه در مدت متذکره ،وزارت
معادن و پترولیم میتواند جواز یا اجازه نامه را تعلیق ویا پی شنهاد آنرا به مرجع مربوطه ار سال
و کتباً از تعلیق آن به دارنده حقوق منرالی اطالع دهد.
( )4وزارت معادن وپترولیم میتواند قبل از لغو جواز و یا فسااخ قرارداد به دارندۀ حقوق منرالی
سه ماه دیگر غرض پرداخت تادیات مالی مهلت دهد.
( )5هر گاه دارندۀ حقوق منرالی در مهلت مندرج فقرۀ ( )4این ماده ،تاد یات مالی را پرداخت
ننماید ،وزارت معادن وپترولیم میتواند ح سب احوال پی شنهاد لغو جواز یا اجازه نامه و ف سخ
قرارداد را به مرجع ذیصااالح آن ارا یه و یا جواز یا اجازه نامه را لغو و قرارداد آنرا فسااخ
مینماید.
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( )6وزارت معادن وپترولیم ،بعد از لغو جواز یا اجازه نامه و فسااخ قرارداد ،مطابق مادۀ هشااتاد و
پنجم قانون معادن ،جهت تحصیل تادیات مالی ،موضوع را به محکمۀ ذیصالح محول میسازد.
فصل چهارم
اقدامات حمایتی
بررسی عدم توانایی پرداخت
مادۀ یازدهم:
()1

هرگاه دارندۀ حقوق منرالی با ارا یه اسااناد ثابت نما ید که قادر به پرداخت یکبارگی
مقروضیت ناشی از تادیات مالی نیست ،کمیتۀ میتواند ،اقدامات ذیل را اتخاذ نماید:
 -1کمیته ،با نظرداشاات توانمندی مالی و اصاال حمایت و حفاظت ازساارمایه گذار،
پیشاانهاد پرداخت تادیات مالی دارنده حقوق منرالی را به ص اورت اقساااط مطابق فورم
مندرج ضاامیمه شااماره یک این طرزالعمل تهیه و جهت موافقه به وزارت مالیه ارایه
مینماید.
 -2درصااورت موافقۀ کتبی وزارت مالیه مبنی بر پرداخت مقروضاایت از بابت تادیات
مالی به شکل اقساط ،موضوع کتباً توسط ریاست کادستر به دارندۀ حقوق منرالی اطالع
داده میشود.

اقدامات در صورت عدم پرداخت
مادۀ دوازدهم:
( )1در صورتیکه دارنده حقوق منرالی مبلغ تعیین شده را در میعاد معین آن تادیه ننماید ،مکلف
است عالوتا پنج فیصد همان مبلغ را به عنوان جریمه طی مدت دو ماه بپردازد.
( )2وزارت معادن و پترولیم میتواند در صااورت تاخیر در پرداخت تادیات مندرج فقره ( )1این
ماده حساااب احوال جواز ،ا جازه نا مه و قرارداد دارنده حقوق منرالی را تعلیق نموده و یا
پیشنهاد تعلیق آنرا به مرجع ذیصالح ارایه نماید.
( )3در صورت تعلیق جواز و یا اجازه نامه ،دارنده حقوق منرالی مکلف ا ست طی مدت سه ماه
تمامی مکلفیت های مالی خویش را پرداخت نماید.
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( )4هر گاه دار نده حقوق منرالی تاد یات مالی خویش را طی مدت م ندرج فقره ( )3این ماده
پرداخت ننماید ،وزارت معادن و پترولیم حسااب احوال میتواند در مورد لغو جواز و فسااخ
قرارداد تصمیم اتخاذ نماید.
( )5درصااورت لغو جواز یا اجازه نامه و فسااخ قرارداد ،مطابق فقره ( )6مادۀ دهم این طرزالعمل
اجراآت صورت میگرد.

فصل پنجم
احکام متفرقه
استثنای تطبیق
مادۀ سیزدهم:
احکام مندرج فصل چهارم این طرزالعمل صرف باالی آنعده از دارندگان حقوق منرالی که تادیات
مالی خویش را الی انفاذ این طرزالعمل تادیه ننموده اند ،قابل تطبیق است.
انفاذ
مادۀ چهاردهم:
این طرزالعمل در پنج فصل و چهارده ماده ترتیب و از تاریخ تایید هیئت رهبری وزارت معادن و
پترولیم نافذ است.
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