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 26/09/1397 تاریخ 1دستور جلسه  -قانون شناسه 

 عنوان 
ستخراج و             شاف، ا شده در عملیات اکت ضی تخریب  سازی و احیای ارا سی مراتب اعتراض به فرآیند باز برر

 برداری معادن بهره

 شرح دستور

،  این منابع از دولت ها برای بهره برداری  در راستای توسعه اقتصادی کشورها نقش بسزایی دارد کهبهره برداری از معادن 

ضی   ،برخی از مواقع در عملیات  اکتشاا،، اساتخراو و بهره برداری از معادن  در اتخاذ می نمایند.  مقرراتی را قوانین و ارا

قانونگذر   در این راستا  وارد می کند کهمحیط زیست  به جدی ضوع آسیب های   محدوده معادن تخریب می شود و این مو 

 1390 مصااو  معادن قانون اصاا   قانون (17) ماده، به دلیل اهمیت حفاظت از محیط زیساات و منابع یعیعی کشااور 

  منابع در معدنی عملیات محدوده چنانچه" ،این ماده یعق .می نماید را تصااویب (1377 مصااو  معادن قانون 25 ماده)

  سال مصو  مراتع و جنگلها از برداریبهره و حفاظت قانون 1(3) ماده« 4» تعصره مطابق باشد،  شده  واقع یعیعی و ملی

 جعران منظور به شاااده، یاد تعصاااره در مندرو االرض حق و مالکانه بهره جای به و اقدام آن بعدی اصااا حات و 1346

سارت  شی  خ شا،  از نا شی  های هزینه معدنی، مواد برداری بهره یا اکت شا،  از نا   ماخذ به معدنی مواد برداری بهره یا اکت

صد  پانزده شی  دولت درآمد( 15%) در شا،  از نا ضوع  اکت صره  مو صد  دوازده همچنین و قانون این 2(6) ماده« 3» تع  در

 تجارت و معدن صنعت،  وزارت توسط  که آن ذیل های تعصره  و قانون این 3(14) ماده موضوع  دولتی حقوق کل از( %12)

  تا گردد می واریز شود می تعیین کشاورزی جهاد وزارت یریق از که کشور کل داری خزانه حسا   به و گردد می وصول 

 ".گردد اقدام معدنی عملیات محل بازسازی و احیاء به نسعت معدنی عملیات یی در و مورد برحسب

ضاتی  ارتعاط، این در ضی محدوده های معدنی به این    حوزه معدنیاز سوی فعالین   اعترا معنی بر عدم احیاء و بازسازی ارا

قانون اصاا    (17)از محل ماده کاران معدندبیرخانه ارائه شااده اساات. بنا به اظهارات فعالین این حوزه، معالد پرداختی  

شده در عملیات معادن     برایکه معادن قانون  سازی عرصه های تخریب  شده   ،احیاء و باز و به خزانه داری  اختصاص داده 

به استانها برگشت داده نمی شود. لیکن سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور      به صورت کامل   ،کشور واریز می گردد 

قانون حفاظت و بهره برداری از   4(2ماده )به دلیل عدم تخصاااین منابع، نمی تواند به تکلیا قانون خود که بر اساااا    

ست    اتع جنگل ها و مر شده ا سازمان محول  شده در حین عملیات معدنی      به این  ضی تخریب  عمل نماید و در نتیجه ارا

با توجه به اظهارات فعالین این حوزه  گردد. انون اصاا   قانون معادن اجرا نمی ( ق17گردد و عم  ماده ) بازسااازی نمی 

 است.تدوین نشده  مراتع و آبخیزداری ،در راستای بازگشت این معالد به سازمان جنگلها نیز دستورالعملی

                                                           
صره  1 شا، و بهره     مراتع و جنگلها از برداریبهره و حفاظت قانون 3 ماده 4 تب صدور پروانه اکت صویب این قانون  صر  در قانون معادن واقع در  یعقه اول و  برداری از معادن: از تاریخ ت دوم م

و شروع    برداری از معادن واقع در منابع ملی تاکنون صادر شده  هایی که در مورد بهرهپروانه .رسد بود که به تصویب وزرای اقتصاد، دارایی و منابع یعیعی می   ای خواهدنامهآیینمنابع ملی شده یعق 

 برداری از آنها به بهره

 .خواهند بود الذکرنامه فوقمشمول آییناالرضو حق پرداخت بهره مالکانه

صره   2 صالح قانون معادن:  6ماده  3تب شا،  پروانه دارندگان قانون ا ستثناء  به اکت صی    مالکان یا مالک ا شا،،  پروانه صدور  زمان از موظفند موقوفات یا خود ملک در شخ  هر ازاء به ساالنه  اکت

 .شود می تعیین معادن عالی شورای تصویب و تجارت و معدن صنعت، وزارت پیشنهاد به سال هر معلد این میزان. نمایند پرداخت دولت به را معلغی اکتشافی، محدوده از کیلومترمربع

صالح قانون معادن:  14ماده  3  مناساب  مهلتی تعیین با ننمایند عمل خود تعهدات به که برداشات  اجازه و برداری بهره و اکتشاا،  مجوزهای دارندگان به تجارت و معدن صانعت،  وزارت قانون ا

  پرداخت به ملزم معادن عالی شااورای تأیید با نعاشااد، کافی شااده انجام اقدام یا و ننمایند اقدامی مقرر مهلت انقضاااء در مزبور اشااخاص که صااورتی در. نمایند ایفاء را خود تعهد تا کند می اخطار

  اشخاص  حقوق یا و برداری بهره پروانه اعتعار در عمل این انجام. شوند  می شناخته  ص حیت  فاقد مربوط عملیات ادامه برای نهایت در یا و شوند  می مربوط تعهدات انجااااام عدم از ناشی  خسارات 

 .ندارد تأثیری ثالث

حفظ و احیاء و اص   و توسعه و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و بیشه زارهای یعیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق    :قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور  2ماده   4

 .سازمان جنگلعانی )سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور( ایران استی به دولت به عهده
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های  عدم تخصین منابع تعیین شده در ردیا بودجه    ، دالیلنماینده سازمان برنامه و بودجه یعق اظهارات اسا   این بر 

دولت، و عدم اولویت مالی به دلیل کمعود منابع  ( قانون اصاا   قانون معادن،17در خصااوص ماده ) متفرقه قانون برنامه

 دولت می باشد.هزینه های اولویتدار سعت به این یر  ن

های  سازمان از سوی نه کارسیعدم رعایت مساحت  دلیلبه  یی اظهارات فعالین بخش معدن، در برخی از موارد معدنکاران

شرایط     شمول جریمه می گردند که در این  با ارائه گزارش هایی معنی بر ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل ذیربط م

ستفاده           تخریب شار تمدید مجوز ا صنعت، معدن و تجارت نمی دهد و از اهرم ف سازمان  ستع م  سخ ا بیش از حد مجاز پا

به بازسااازی اراضاای تخریب شااده مربویه می نماید که در این صااورت هزینه مضاااعفی به    مکلاو معدنکاران را کرده 

 کاران تحمیل می گردد.معدن

سیار           ضی تخریب شده در جلوگیری از آسیب های زیست محیطی ب باعنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه بازسازی ارا

شورای گفتگوی     شد، لذا  شرقی   حائذ اهمیت می با ستان آذربایجان  سازی این      ا شک ت مربوط به باز ست نمود، م درخوا

 قرار گیرد.    12اراضی در دستور کار کمیته ماده 

ایرادات و 

 مشکالت مطروحه

 :باشد می ذیل شر  به معترضین مشک ت و ایرادات رئو 

اراضای تخریاب شاده در     احیااء و بازساازی   باه منظاور   قاانون اصا   قاانون معاادن     (17)مااده  معالغی که از محل . 1

بااه  گااردد، از معاادنکار دریافاات و بااه خزانااه داری کشااور واریااز ماای  عملیااات اکتشااا،، اسااتخراو و بهااره باارداری  

بازسااازی اسااتان هااا برگشاات داده نماای شااود. در نتیجااه اراضاای مااذکور   سااازمان جنگلهااا و مراتااع و آبخیاازداری  

 .گردد نمی

قااانون اصاا    (17)ماااده  تکلیااا قااانونی خااود در خصااوص معاادنکاران  باعنایاات بااه اینکااه در برخاای از مااوارد . 2

باا اعا م   ، لایکن  باه خزاناه داری کشاور واریاز مای نمایناد      انجام داده و معالد تعیاین شاده در ایان مااده را     را  ،معادن

اراضای  بایش از حاد مجااز     تخریاب  اساتان هاا معنای بار    ساازمان جنگلهاا و مراتاع و آبخیازداری     کارشناسان گزارش 

بااه بازسااازی اراضاای مربویااه کلااا را ممعاادنکاران  اهاارم فشااار تمدیااد مجااوز فعالیاات، از و اسااتفادهمحاادوده معاادن 

 مضاعا به معدنکاران تحمیل میشود. های ینههزکه در این صورت  نمایندمی 

تخریعای بار اراضای صاورت نمای گیارد،       دنی ات هاای معا  عملیا در در بسایاری از ماوارد   بنا به اظهارات معادنکاران  . 3

 قابل قعول نیست.تمامی معدنکاران  و این تکلیا قانونی برای

 جلسه بندیجمع

  کارشناسی

 15/08/97مورخ 

نمایناادگانی از وزارت صاانعت، معاادن و    حضااور بااا 15/08/97مااور   کارشناساای کااارگروه جلسااه در موضااوع

 سااازمان جنگلهااا و مراتااع و آبخیاازداری کشااور، اتاااق  محاایط زیساات، سااازمان برنامااه و بودجااه، سااازمان تجااارت،

معاادن و صانایع معادنی     کمیسایون  اسا می، خاناه معادن ایاران،    مرکز پاووهش هاای مجلاو شاورای      ایران، اصنا،

در صااحن پیشاانهادات ارایااه شااده  گردیااد، مقاارر مطروحااه معاحااث بااه توجااه بااا پایااان در. گردیااد بررساای و یاار 

 گردد. )خعر کارگروه پیوست(یر  موضوع  12اصلی کمیته ماده 

پیشنهاد 

 دبیرخانه

 اول: پیشنهاد

( قااانون اصاا   قااانون معااادن بااه  17واریاازی معاادنکاران از محاال موضااوع ماااده )  بازگشاات معااالددسااتورالعمل   -

توسااط سااازمان برنامااه و بودجااه و سااازمان جنگلهااا، مراتااع و       ، مراتااع و آبخیاازداری حسااا  سااازمان جنگلهااا  

 راضی تخریب شده در عملیات معدنی تدوین گردد.به منظور احیاء و بازسازی اآبخیزداری 

 دوم: پیشنهاد

 :( قانون اص   قانون معادن به نحوی اص   گردد که 17ماده )
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حسااا  بااه  و یاای دسااتورالعملیمعااالد تعیااین شااده در ایاان ماااده بااه صااندوق ملاای محاایط زیساات واریااز شااود   -

ایاان اراضاای صااورت عملیااات احیاااء و بازسااازی  واریااز گااردد تااااسااتان هااا سااازمان جنگلهااا و مراتااع و آبخیاازداری 

 پذیرد.

 سوم: پیشنهاد

  :دن و الحاق یک ماده به این قانون به نحوی که( قانون اص   معا17حذ، ماده ) -

بااا نظااارت سااازمان جنگلهااا، مراتااع و   حقااوق دولتاای  %  12 تااا سااقا  بازسااازی اراضاای تخریااب شااده  اصاا   و 

 به خود معدنکاران واگذار گردد.آبخیزداری 

فهرست 

مستندات و 

 مدارک پشتوانه
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