
 قانون اصالح قانون معادن

شود به شرح و اصالحات بعدي آن كه به اختصار قانون ناميده مي ١٣٧٧ / ٢/  ٢٧قانون معادن مصوب )١(ـ ماده ١ماده 
  :گرددزير اصالح مي

  :شرح زير استكار رفته در اين قانون بههاي بهـ تعريف واژه١ماده 

صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحوالت طبيعي كه بههر ماده يا تركيب ): كاني(الف ـ ماده معدني 
  .باشدوجود آمده شناسي بهزمين

  .شود كه شامل ذخيره معدني استاي اطالق ميبه محدوده: ب ـ معدن

  .ستتمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب ا: پ ـ منبع معدني

  .آرايي و فرآوري استعبارت از اكتشاف، تجهيز، استخراج، كانه: ت ـ عمليات معدني

  . دهدصنايعي كه بخشي از ماده اوليه آنها را مواد معدني تشكيل مي: ث ـ صنايع معدني

  .مواد معدني يا كانيهاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است): كانسنگ(ج ـ كانه 

  .صرفه استبرداري از آن سودآور و مقرون بهمنبع معدني كه بهره): كانسار(دني چ ـ ذخيره مع

  .است) كانسار(موجـود در ذخيره معدني ) كانسنگ(ميـزان وزني يا حجمي كانه : ح ـ ذخيره

ه موارد گيرد و شامل عملياتي ازجملانجام مي) كانسار(منظور يافتن مجموعه عمليات و تجسس ارادي كه به : خ ـ اكتشاف
  :زير است

  وكيفيهاي كّمي برداري و انجام آزمايشـ نمونه١

  شناسي، سنـجش از راه دور، ژئوشيـميايي، ژئوفـيزيكي و امثال آنزمينـ بررسـيهاي ٢

  ـ حفاري روباز و زيرزميني٣

  پيماييـ حفر گمانه و چاه۴

  مربوطهاي ـ تعيين شكل، كيفيت و كميت ذخيره معدني و تعيين نقشه ۵

و انتقال آن به محل ) كانسار(از ذخيره معدني) كانسنگ(منظور جدا كردن كانه مجموعه عملياتي است كه به : د ـ استخراج
  .گيردانباشت مواد انجام مي

  .شودمحلي خارج از كارگاههاي استخراج؛ تونلها و چاهها كه مواد استخراج شده در آنجا انباشته مي: ذ ـ محل انباشت مواد

منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه كليه عمليات فيزيكي، شيميايي و يا فيزيكي ـ شيميايي كه به: آراييـ كانه ر
  .گيرداز يكديگر انجام مي) كانسنگها(ها و يا تفكيك كانه) كانسنگ(

  .شودوجب توليد مواد اوليه صنعتي ميآرايي شده، انجام و معملياتي كه بر روي مواد خام معدني يا مواد كانه: ز ـ فرآوري



  .شودجدا مي) كانسنگ(آرايي از كانه موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه: ژ ـ مواد باطله

  .دليل خواص فيزيكي و يا شيميايي ويژه مصارف صنعتي مختلف دارد خاكي كه به: س ـ خاك صنعتي

، تراورتن، )مرمريت(مرمر رين و دگرگوني از قبيل مرمر، شبهسنگهاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي آذ: ش ـ سنگ تزئيني
آوري آنها نظير برش و صيقل، قابل تفكيك در شرايط كنوني نيست و عمل) كانسنگ(گرانيت و امثال آنها كه حاوي كانه 

  .صرفه استرايج و مقرون به

قابل تفكيك نبوده ) كانسنگ(حاوي كانه  سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه در شرايط كنوني: الشه ساختمانيص ـ سنگ
صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئيني آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به و عمل

  .رودكار ميسازي و نظاير آن بهنيست و در پي يا ديوار چيني ساختمانها، راهسازي و ديواره

كه براي انجام عمليات اكتشاف مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت  مجوزي است: ض ـ پروانه اكتشاف
  .شودصنعت، معدن و تجارت صادر مي

اي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف ذخيره به نام تأييديه: ط ـ گواهي كشف
  .شوددارنده پروانه اكتشاف صادر مي

  .شود كه گواهي كشف به نام وي صادر شده استشخصي اطالق ميبه : ظ ـ كاشف 

دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام آرايي و بهمنظور استخراج و كانهمجموعه عملياتي كه به : برداريع ـ بهره
  .گيردمي

اي عادن در محدودهبرداري از ممجوزي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي بهره: برداريبهرهغ ـ پروانه
  .گرددمشخص صادر مي

  .برداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت استشخص حقيقي يا حقوقي كه داراي پروانه بهره: بردارف ـ بهره

مجوزي كه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز : ق ـ اجازه برداشت
ها، ذخاير محدود كشف شده و برداشت جزئي از يك ذخيره معدني و نيز عمليات هطرحهاي عمراني و برداشت واريز

  .شودآزمايشگاهي صادر مي

  .بردار است يا واگذاري آن از نظر اين قانون منعي نداردمعادني كه فاقد بهره: ك ـ معادن بالمعارض

هر واحد از ماده يا مواد معدني است اطالق  برداري و برداشتبه سهم دولت كه ناشي از استخراج، بهره: گ ـ حقوق دولتي
  .شودمي

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٢(ـ ماده ٢ماده

قانون  )۴۵(و پنجم قانون اساسي و نيز اصل چهل  )۴۴(و چهارم ـ در راستاي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل ٢ماده
ير معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني اساسي، مسؤوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخا

افزوده مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش 
ش معدن در افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخمواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش 

اعمال حاكميت مذكور در اين ماده مانع . عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت استتوسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به 
  .اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده قوانين و مقررات نيست



  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٣(ـ ماده ٣ماده

  :شوندبندي ميطبقهشرح زير ـ مواد معدني به٣ماده

  :مواد معدني طبقه يك عبارتند از) الف

، سنگ الشه ساختماني ، مارنآبي و سنگي، نمكمعدني، پوكه ، شن و ماسه، خاك رس، صدف دريايي، سنگ گچسنگ آهك
  و نظاير آنها

  :مواد معدني طبقه دوم عبارتند از) ب

، كادميوم و ساير ، تنگستن، كبالت، موليبدن، آنتيموان، تيتانيم، مس، رويسرب، ، جيوه، قلع، طال، كرمـ مواد معدني آهن١
  فلزات

  و نظاير آنهااستثناء مواد ياد شده در طبقه يك يتها به، سولفاتها، كربناتها، كلرورـ نيتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمكهاي قليايي٢

، ، خاك سرخ، بوكسيت، زئوليت، دياتوميت، پرليت، سنگ و ماسه سيليسيفلدسپات، نسوزها، ، كائولن، تالكـ ميكا، گرافيت٣
  خاك زرد، خاكهاي صنعتي و نظاير آنها

  .، انواع عقيق و امثال آنها، فيروزه، يشم، زمرد، ياقوتقيمتي مانند الماسـ سنگها و كانيهاي قيمتي و نيمه۴

  ـ انواع سنگهاي تزئيني و نما ۵

  آسفالت طبيعي سنگها و شيلها، قير طبيعي و سنگع زغالـ انوا ۶

  ـ مواد مـعدني قابل استحصال از آبها و نيز گـازهاي معدني به استثناء گازهاي هيدروكربوري٧

  ـ مواد معدني موجود در فالت قاره ٨

  :پ ـ مواد معدني طبقه سه عبارتند از

هاي آغشته به نفت و امثال ، ماسه، پلمه سنگهاي نفتي، گاز طبيعيفت خامن: سنگ ماننداستثناء زغال ها، بهكليه هيدروكربن
  آنها

  :ت ـ مواد معدني طبقه چهار عبارتند از

  كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه

ماده  ـ طبقه آن دسته از مواد معدني كه در اين ماده مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادي شامل چند١تبصره
، اهميت و ارزش اين مواد به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر، برحسب نوع

  .شودتصويب شوراي عالي معادن تعيين مي

  



فعاليت، به برداري و ادامه نامه اجرائي درموارد اختالط مواد طبقه يك تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهرهـ آيين٢تبصره
پيشنهاد مشترك وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژي اتمي ايران ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون به 

  .رسدتصويب هيأت وزيران مي

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )۴(ـ ماده ۴ماده

ت قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم ـ سياستگذاري اجرائي و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با رعاي۴ماده
قانون  )۴۴(توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم 

هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران در اساسي و در چهارچوب اين قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه
  .وزارت صنعت، معدن و تجارت است حيطه وظايف

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )۵(ـ ماده  ۵ماده

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف . شودـ اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي ۵ماده
  .قوقي فراهم كنداست بستر الزم را براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و ح

ـ دولت مكلف است در اليحه بودجه ساالنه، نسبت به تأمين اعتبار الزم جهت ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف ١تبصره
  .ذخاير معدني در سراسر كشور اقدام نمايد

مربوط، در اي با رعايت قوانين و مقررات تواند از طريق سازمانهاي توسعهـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي٢تبصره
صورت عدم وجود متقاضي از بخش غير دولتي، نسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمترتوسعه يافته 

  .اقدام نمايد

افزايي نتايج منظور تجميع و همها، سازمانها و ارگانهاي مرتبط مانند وزارت نفت موظفند بهـ كليه وزارتخانه٣تبصره
طور مستمر دراختيار برداري كاربران اطالعات خود را به شناسي و اكتشافي براي بهرهپايه زمين فعاليتهاي توليد اطالعات

  .وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند

گردد و قانون به شرح زير الحاق مي )۶(به ماده  )۴(و  )٣(، )٢(هاي ـ سه تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره ۶ماده
  .يابدتغيير مي )١(تبصره ذيل آن به تبصره 

اي كه ـ متقاضيان پروانـه اكتشاف موظفند در زمان تعيين و تحويل محدوده بالمعارض، مبلغي را بر اساس تعرفه٢تبصره
رسد پرداخت شود و در شوراي عالي معادن به تصويب ميساالنه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد مي

  .نمايند

اكتشاف به استثناء مالك يا مالكان شخصي در ملك خود يا موقوفات موظفند از زمان صدور ـ دارندگان پروانه ٣تبصره
ميزان اين مبلغ هر . پروانه اكتشاف، ساالنه به ازاء هر كيلومترمربع از محدوده اكتشافي، مبلغي را به دولت پرداخت نمايند

  .شوددن تعيين ميسال به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب شوراي عالي معا

داري كل واريز و معادل آن در بودجه اين ماده به حساب خزانه )٣(و  )٢(هاي ـ درآمدهاي ناشي از اجراي تبصره۴تبصره
  .گرددساالنه وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه معادن با اولويت اكتشاف منظور مي

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٧(ـ ماده ٧ماده

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است پس از رسيدگي به گزارش عمليات اكتشاف كه توسط اشخاص حقيقي و ٧دهما
  .نمايداست و تأييد آن نسبت به صدور گواهي كشف به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام ميصالح گواهي شده حقوقي ذي



ميت و كيفيت آن، حدود و مساحت زمين مورد اكتشاف و هزينه در گواهي كشف بايد نوع يا انواع ماده معدني كشف شده، ك
سال از تاريخ صدور قابل انتقال گواهي كشف با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف يك . عمليات اكتشافي ذكر شود

  .به اشخاص ثالث است

راي دارنده پروانه اكتشاف ايجاد پس از انجام عمليات اكتشافي حقي ب) كانسنگ(تبصره ـ در صورت عدم دستيابي به كانه 
  .شودنمي

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٩(ـ ماده  ٨ماده

هاي نفت و نيرو و سازمان انرژي اتمي ايران برداري از ذخاير معدني، به جز موارد مربوط به وزارتخانهـ بهره٩ماده
االجراء، برداري سندي رسمي، الزمبهرهپروانه . استبرداري از وزارت صنعت، معدن و تجارت مستلزم اخذ پروانه بهره

قابل معامله، تمديد و توثيق است كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدني مندرج در پروانه و نيز دربردارنده 
  .برداري حداكثر تا بيست و پنج سال استمدت هر دوره بهره. باشدتعهدات وي در اجراي مفاد آن مي

عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و برداري را بهـ مؤسسات مالي نظير بانكها مكلفند معادن داراي پروانه بهره١هتبصر
  .بازپرداخت تسهيالت مالي بپذيرند

برداران از ذخاير معدني طبقه دو به استثناء بهره برداران كاشف و يا دارندگان گواهي كشف مكلفند حداكثر ـ بهره٢تبصره
از محصول استخراج شده در سر معدن يا بهاي آن را به نرخ روز به اختيار كاشف از تاريخ شروع به  )٪٠/  ۵(نيم درصد

  .وي بپردازندعنوان حق اكتشاف به ميزان ذخيره مندرج در گواهي كشف تا حداكثر بيست و پنج سال به استخراج حداكثر به

برداري و نيز ضوابط تعيين درصد اعتبار هر دوره بهره برداري و مدتـ شرايط و چگونگي صدور پروانه بهره٣تبصره
  .شودنامه اجرائي اين قانون تعيين ميدر آيين )٢(مذكور در تبصره 

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )١٠(ـ ماده ٩ماده 

اي كه از طريق مزايده )٧(استثناء كاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده برداران از ذخاير معدني بالمعارض بهـ بهره١٠ماده
موجب قوانين كشور نامه اجرائي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه به ترتيبي كه در آيينشرايط آن به

  .گردندباشند، انتخاب مياقتصادي در ايران مي مجاز به فعاليت

كننده مواد معدني، متخصصان حقيقي و حقوقي رفكنندگان مواد معدني فرآوري شده، واحدهاي صنعتي مصـ توليد١تبصره
موفق به تسليم درخواست اخذ  )٧(دارنده پروانه اشتغال فعاليتهاي معدني، كاشفان معدن مربوط كه در مهلت مقرر در ماده 

و مالي كه داراي صالحيت فني اند و شركتهاي تعاوني معدني متشكل از كاركنان معادن در صورتيبرداري نشدهپروانه بهره
  .باشندنامه اجرائي اين قانون در زمان واگذاري، در شرايط مساوي در اولويت ميباشند به ترتيب، مطابق آيين

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجراي اين ماده و تشريفات قانوني، در صورت نبود متقاضي، با تصويب ٢تبصره
  .نمايدذخاير معدني بالمعارض اقدام ميبرداري از شوراي عالي معادن رأساً در مورد بهره

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )١٢(ـ ماده ١٠ماده 

ـ شوراي عالي معادن براي ايجاد وحدت رويه و هماهنگي در انجام تكاليف و اختيارات تعيين شده در اين قانون و ١٢ماده
گذاري در اين بخش با تركيب زير اد امنيت سرمايهحفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعاليتهاي معدني و همچنين ايج

  :شودتشكيل مي

  )رئيس(ـ وزير صنعت، معدن و تجارت ١



  رتبه به انتخاب رئيس قوه قضائيهـ يك نفر از قضات عالي٢

  ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست٣

  )دبير(ـ معاون امور معدني وزير صنعت، معدن و تجارت ۴

  منابع طبيعي و آبخيزداري كشورـ رئيس سازمان جنگلها،  ۵

  و معدن با معرفي وزير صنعت، معدن و تجارتـ يك نفر حقوقدان آشنا به قوانين حوزة صنعت  ۶

  شناسي و اكتشافات معدني كشور ـ رئيس سازمان زمين٧

  ـ يك نفر از مديران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي وزير ٨

  نظر در امور معدني به انتخاب شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي معدن كشوراحبـ يك نفر از متخصصين ص٩

  برداران با تجربه و متخصص درامور معدني با انتخاب خانه معدنـ يك نفر از بهره١٠

  بازرگاني و صنايع و معادن ايرانبرداران باتجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق ـ يك نفر از بهره١١

نفع يا كارشناس بدون حق رأي براي عنوان مطلع، ذيتواند اشخاص حقيقي يا حقوقي را بهـ شوراي عالي معادن مي١صرهتب
  .حضور در جلسه دعوت نمايد

  .شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع استـ اعضاء انتخابي شوراي عالي معادن براي مدت چهار سال تعيين مي٢تبصره

  : ات شوراي عالي معادن بهشرح ذيل استـ وظايف و اختيار٣تبصره

الف ـ اتخاذ تصميم درموارد اختالف دارندگان پروانه فعاليت معدني درصورت توافق طرفين مبني بر حكم به داوري از 
  سوي شوراي عالي معادن

به تناسب ب ـ تشخيص و اصالح و تغيير كميت و كيفيت ذخيره معدني و كاهش يا افزايش محدودههاي اكتشافي و معدني 
  ميزان ذخيره و استخراج

  پ ـ تشخيص موارد خارج از اختيار دارندگان مجوز عمليات معدني 

  ت ـ تأثير محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي كمتر از ميزان مندرج در پروانه بهرهبرداري 

  ث ـ ساير موارد مندرج در اين قانون

ولي اين امر مانع اعتراض در . االجراء استأي، قطعي و الزمـ تصميمات شوراي عالي معادن با حداقل چهار ر۴تبصره
  .ديوان عدالت اداري نيست

  .شودـ دبيرخانه شوراي عالي معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل مي ۵تبصره

وراي اسالمي، ـ يك نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن و انتخاب مجلس ش ۶تبصره
  .به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي معادن شركت خواهد نمود



  .ـ مصوبات شوراي عالي معادن پس از تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است٧تبصره

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )١٣(ـ ماده ١١ماده

خود براساس تعاريف اين قانون اجازه برداشت محدود صادر تواند با تشخيص ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مي١٣ماده
  .كند

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )١۴(ـ ماده ١٢ماده

 برداري بايد درصدي از بهاي ماده معدني موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن بهـ دارنده پروانه بهره١۴ماده
ي شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخيص وزارت صنعت، معدن و شده يا فرآورآراييصورت استخراج شده يا كانه

ضوابط تعيين زمان و ميزان درصد يادشده . عنوان حقوق دولتي به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نمايدتجارت به 
وضعيت ذخيره آرايي، با توجه به عوامل مؤثري همچون محل و موقعيت معدن، شرايط و موقعيت منطقه، ميزان و نوع كانه

درآمدهاي . شوداجرائي اين قانون مشخص مينامه بردار در آيينمعدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحي بهره
  .گرددداري كل كشور منظور ميحساب خزانه حاصل از اجراي اين ماده به

 )١٠(ي كه از طريق مزايده مـوضوع ماده ـ مبناء قيمت پايه ماده معدني به منظور تعيين حقوق دولتي در ماده معادن١تبصره
  .شودنامه اجرائي تعيين ميشود، در آييناين قانون واگـذار مي

برداري شده فقط براي دارندگان پروانه بهرهشده يا فرآوري آرايي ـ درصد يادشده براي ميزان ماده معدني كانه٢تبصره
در غير اين صورت بهاي ماده معدني . شودنمايند، تعيين ميماده معدني ميآرايي يا فرآوري معادن كه اقدام به عمليات كانه

  .مستخرجه در سر معدن براي تعيين درصد مذكور مالك است

بررسيهاي . ـ حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاور محل برداشت است٣تبصره
  .ن از پرداخت حقوق ياد شده معاف استآزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك ت

ساله در بودجه ساالنه منظور نمايد تا حداقل شصت و ـ دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي اين ماده را همه ۴تبصره
آن در چهارچوب قوانين و مقررات مالي كشور و در راستاي اجراي بهينه تكاليف و مأموريتهاي توسعه  )٪۶۵(پنج درصد 
  .و صنايع معدني كشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزينه گرددبخش معدن 

وري و تحقيق و برداري بهينه و صيانت از ذخاير معدني، ارتقاء بهرهبرداران معادني كه درجهت بهرهـ بهره ۵تبصره
پرداخت حداكثر تا بيست زيست در معدن مربوط اقدام نمايند، با تأييد شوراي عالي معادن از  توسعه و اكتشاف و حفظ محيط

  .باشندحقوق دولتي معاف مي )٪٢٠(درصد

به از حقوق دولتي وصولي را به اعتبارات همان استان اضافه نمايد،  )٪١۵(ـ دولت مكلف است پانزده درصد  ۶تبصره
آن واقع شده،  طوري كه تمام اعتبار ياد شده جهت ايجاد زيرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولويت بخشي كه معدن در

  .اختصاص يابد

بردار و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزايش ـ ميزان استخراج مندرج در پروانه بنا به درخواست بهره٧تبصره
گردد و در مواردي كه عدم حقوق دولتي براساس آخرين اصالحات به ميزان مندرج در پروانه اخذ مي. يا كاهش است

تواند بردار باشد، با تأييد شوراي عالي معادن ميبرداري، خارج از يد و اراده بهرهدرج در پروانه بهرهاستخراج به ميزان من
  .برابر ميزان استخراج واقعي محاسبه گردد

  :گرددقانون الحاق مي )١٩(ـ سه تبصره به شرح ذيل به ماده ١٣ماده



انتظامي جمهوري اسالمي ايران مكلف است وظايف گونه اقدامات از مصاديق جرم مشهود است و نيروي ـ اين١تبصره
  .قانوني خود را در اين موارد انجام دهد

ـ هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع ٢تبصره
واست دارندگان مجوز يا در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخ. شودقضائي، تصرف عدواني محسوب مي

وزارت صنعت، معدن و تجارت، بالفاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضائي 
  .معرفي نمايد

ـ مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران ٣تبصره
  .شودماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم ميشش خسارت، به حبس از يك تا 

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٢٠(ـ ماده١۴ماده

برداري و اجازه برداشت كه به تعهدات خود ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهاي اكتشاف و بهره٢٠ماده
كه اشخاص مزبور در انقضاء در صورتي. كند تا تعهد خود را ايفاء نماينداسب اخطار ميعمل ننمايند با تعيين مهلتي من

مهلت مقرر اقدامي ننمايند و يا اقدام انجام شده كافي نباشد، با تأييد شوراي عالي معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشي از 
انجام اين عمل . شوندت مربوط فاقد صالحيت شناخته ميشوند و يا در نهايت براي ادامه عملياعدم انجـام تعهدات مربوط مي

  .برداري و يا حقوق اشخاص ثالث تأثيري ندارددر اعتبار پروانه بهره

  .ـ مواردي كه خارج از يد و اراده دارندگان مجوز باشد، از حكم اين ماده مستثني است١تبصره

نامه اجرائي اين قانون بردار در آئيناده مكتشف و بهرهـ موارد مشمول خسارت و فاقد صالحيت و خارج از يد و ار٢تبصره
  .شودتعيين مي

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٢٣(ـ ماده ١۵ماده

هاي داراي پروانه و منظور اجراي طرحهاي عمراني در داخل و حريم محدوده ـ هرگونه اقدام و صدور مجوز به٢٣ماده
ها، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و ي اجرائي اعم از وزارتخانهمجوز فعاليتهاي معدني، توسط دستگاهها

  .نهادهاي انقالبي و واحدهاي تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است

اني دولت دليل ضرورت اجراي طرحهاي عمرتبصره ـ در مواردي كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعاليتهاي معدني به
برابر نظر كارشناس رسمي ربط موظفند قبل از اجراي مراحل طرح مصوب، تضييع شود، دستگاههاي اجرائي ذي

گذاري انجام شده به قيمت روز دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن نسبت به پرداخت خسارتهاي وارده به سرمايه
  .دوق سازمان ثبت اسناد و امالك كشور توديع نماينداقدام كنند و در صورت امتناع از دريافت آن، در صن

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٢۴(ـ ماده ١۶ماده

برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط مكلفند حداكثر ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره٢۴ماده
ارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعالم نظر ظرف دو ماه نسبت به استعالم وزارت صنعت، معدن و تج

  :نمايند

  آهنالف ـ حريم قانوني راهها و راه

  ها و حريم قانوني آنهاب ـ داخل شهر

  هاي سدها و قنواتهاي توزيع آب و حوضچهپ ـ حريم قانوني سدها و شبكه



  ت ـ داخل جنگلها و مراتع

  ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي

  حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي مسلح ج ـ

  حيات وحش و حفاظت شده چ ـ مناطقي با عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه

  هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجازح ـ حوزه

انه اكتشاف بار براي صدور پروربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يكاستعالم از دستگاههاي اجرائي ذي
اعالم . شوداز استعالم صادر ميپروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس . گيردانجام مي

نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههاي مذكور نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صورت گيرد و عدم اعالم 
  .شودتلقي مي

اجرائي مربوط مكلفند ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون، نسبت به اعالم وضعيت حريمهاي قانوني ـ دستگاههاي ١تبصره
  .خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند

هاي اكتشافي داراي مواد پرتوزا ـ سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون حوزه٢تبصره
همچنين سازمان انرژي اتمي ايران ابتداء هر سال . از را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم نمايدبيش از حد مج

كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعايت مفاد اين ماده در مناطق اعالم هاي جديد را اعالم ميمحدوده
  .شده از سازمان انرژي اتمي ايران استعالم نمايد

ت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به ـ وزار٣تبصره
گيري نمايند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر اين ماده بررسي و تصميم) چ(سابقه واقع در مناطق موضوع بند 

از اين معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، برداري گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهره
  .اندازي آنها اقدام كندمعدن و تجارت با تصويب هيأت وزيران نسبت به احياء و راه

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را ۴تبصره
نمايد كه ضمن رعايت اي اقدام ميحد با مشاركت ساير دستگاههاي مرتبط به گونهبر عهده دارد و از طريق ايجاد پنجره وا

. اصل همزماني پاسخ استعالمات، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پيش بيني شده در قانون تجاوز ننمايد
يق استقرار نماينده تام االختيار در محل دستگاههاي فرعي، مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طردر ايجاد فرآيند پنجره واحد، 

  .هاي واحد و يا در فضاي مجازي اقدام و همكاري الزم را به عمل آورندپنجره

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٢۵(ـ ماده ١٧ماده

قانون حفاظت  )٣(ماده  »۴«باشد، مطابق تبصره شده  ـ چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع٢۵ماده
االرض مندرج جاي بهره مالكانه و حقو اصالحات بعدي آن اقدام و به ١٣۴۶برداري از جنگلها و مراتع مصوب سالو بهره

هاي ناشي از اكتشاف يا برداري مواد معدني، هزينهمنظور جبران خسارت ناشي از اكتشاف يا بهرهدر تبصره ياد شده، به
اين  )۶(ماده  »٣«درآمد دولت ناشي از اكتشاف موضوع تبصره  )٪١۵(ماخذ پانزده درصد  برداري مواد معدني بهبهره

هاي ذيل آن كه توسط اين قانون و تبصره )١۴(از كل حقوق دولتي موضوع ماده  )٪١٢(قانون و همچنين دوازده درصد 
طريق وزارت جهاد كشاورزي داري كل كشور كه از حساب خزانه گردد و بهوزارت صنعت، معدن و تجارت وصول مي

گردد تا برحسب مورد و در طي عمليات معدني نسبت به احياء و بازسازي محل عمليات معدني اقدام شود واريز ميتعيين مي
  .گردد

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٢۶(ـ ماده ١٨ماده



مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي برداري هاي مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهرهـ محدوده٢۶ماده
مساحت اين . گرددبنا به تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت مي

ل صورت اموا شود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن بهها كه در مجوز صادر شده قيد ميمحدوده
هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي كه . عمومي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد

  .گرددشود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب ميصادر مي

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٣٠(ـ ماده١٩ماده

از قطعي شدن ص، اعم از حقيقي يا حقوقي ايراني يا خارجي پس ـ مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخا٣٠ماده
اين قانون در حكم مطالبات  )٢۵(و  )٢٠(هاي آن و مواد و تبصره )١۴(و ماده  )۶(ماده  )۴(ترتيب مندرج در تبصره به

بق مقررات ط ١٣۶۶قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال  )۴٨(االجراء است و براساس ماده مستند به اسناد الزم
  .شودنامه اجرائي مشخص مينحوه اجراي اين ماده در آئين. باشداجرائي مالياتهاي مستقيم قابل وصول مي

  :گرددقانون به شرح زير الحاق مي )٣١(ـ يك تبصره به ماده ٢٠ماده

از كل حقوق  )٪۵(درصد تبصره ـ دولت مكلف است به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداكثر پنج 
گذاري هاي ذيل آن را جهت حمايت از فعاليتهاي صندوق بيمه سرمايهاين قانون و تبصره )١۴(دولتي دريافتي موضوع ماده 

  .فعاليتهاي معدني در اختيار صندوق مذكور قرار دهد

  .شودقانون حذف مي )٣٢(ـ ماده ٢١ماده

  :گرددشرح زير اصالح ميقانون به )٣٣(ـ ماده ٢٢ماده

ـ كليه كاركنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و سازمانهاي تابعة آن در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از ٣٣ماده
. نفع باشندطور مستقيم يا غيرمستقيم در معامالت و امتيازات موضوع اين قانون ذي سهم يا ذيتوانند بهقطع اشتغال، نمي

سال از هرگونه عقد قرارداد معدني و اخذ ت دولتي و محروميت از پنج تا ده درصورت تخلف به انفصال دائم از خدما
  .گردندهرگونه مجوز عمليات معدني، محكوم مي

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٣۴(ـ ماده ٢٣ماده

يع ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است در معادن موضوع اين قانون براي جلوگيري از تخريب و تضي٣۴ماده
برداران و رعايت اصول ايمني و حفاظتي كاركنان معادن طبق كنندگان و بهرهذخاير معدني و اجراي تعهدات اكتشاف

  .اجرائي اين قانون نظارت و بازرسي نمايدنامه آئين

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور كارشناسي، نظارت و بازرسي از اعضاء سازمان 
  .ام مهندسي معدن بهره گيرد و بعضي از اختيارات غيرحاكميتي خود در اين زمينه را به سازمان مذكور تفويض نمايدنظ

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٣۵(ـ ماده ٢۴ماده

 )٣۴(و )٣٠(، )٢٠(، )١۴(، )١٣(، )١٠(، )٩(، )٨(، )٧(، )۶(،)۵(هاي اجرائي اين قانون از جمله مواد نامهـ آيين٣۵ماده
تصويب ربط ظرف سه ماه تهيه و بهتوسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي

  .رسدوزيران ميهيأت

  :گرددقانون به شرح زير اصالح مي )٣۶(ـ ماده ٢۵ماده



، ١٣۶٢و  ١٣۴۴مصوب  )١۶(، اصالح ماده ١٣٣۶، ١٣١٧ـ از تاريخ تصويب اين قانون، قوانين معادن مصوب ٣۶ماده
/  ۵/  ٧گذاري صنعتي مصوب قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه )٩(و ماده  ١٣۶۴اصالح قانون معادن مصوب 

  .گرددنسخ مي ١٣٨۶

بر بيست و پنج ماده درجلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس  قانون فوق مشتمل
  .به تأييد شوراي نگهبان رسيد ١٣٩٠/  ٩/  ٢سالمي تصويب شد و در تاريخ شوراي ا

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني 

  

 


