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 26/09/1397 تاریخ 2 دستور جلسه -قانون شناسه

 استانی معادن و وظایف شورای ترکیب اصالح پیشنهاد بررسی  عنوان

 شرح دستور

  ایجاد ربه منظوعالی معادن شالالالورای  ،(1377قانون معادن مصالالالو   12قانون اصالالالقا قانون معادن )ماده  1(10ماده ) مطابق

یه  وحدت  جام  در هماهنگی  و رو کالیف  ان یارات  و ت لت  حقوق حفظ و قانون  ایندر  شالالالده تعیین اخت ندگان   و دو نه  دار  پروا

( 3)تبصالره  وظایف شالورای عالی در   گردید.تصالوی    ،بخش این در گذاری سالرمایه  امنیت ایجاد همچنین و معدنی فعالیتهای

 تعیین شده است:ذیل  ، به شرااین ماده ذیل

صمیم  اتخاذ - الف صورت  معدنی فعالیت پروانه دارندگان اختقف درموارد ت  سوی  از داوری به حکم بر مبنی طرفین توافق در

 معادن عالی شورای

شخیص  -   صقا  و ت شافی  محدودههای افزایش یا کاهش و معدنی ذخیره کیفیت و کمیت تغییر و ا س   به معدنی و اکت  تنا

 استخراج و ذخیره میزان

   معدنی عملیات مجوز دارندگان اختیار از خارج موارد تشخیص ال پ

  برداری بهره پروانه در مندرج میزان از کمتر واقعی استخراج دولتی حقوق محاسبه تأثیر ال ت

 قانون این در مندرج موارد سایر ال ث

ستقر       صنعت، معدن و تجارت( م ست شورای عالی معادن در تهران )وزارت  که دارد،  با توجه به وظایف راهبردی و مهمی و ا

ی ارسالی از سوی استانها و    . کثرت پرونده هارا نیز بر عهده داشت استانها   ارجاعی ازی تمامی پرونده ها ولیت رسیدگی به مسئ 

پرونده ها می شالالد و این موعالالوع باعت به تعویق افتادن امور جاری   به ایندر این شالالورا باعت تعلل در رسالالیدگی  تمرکزش 

 بود. انمعدنکار

 نهادشال پی ،مربوطه در این حوزهتشالکل های اسالتانی حوزه معدن، با هدف تسالهیل امور معادن و حل مشالکقت     در این راسالتا  

 و معادن مجلس مطرا نمودند.  تشکیل شورای استانی را به کمیسیون صنایع 

                                                           
 پروانه دارندگان و دولت حقوق حفظ و قانون این در شالالالده تعیین اختیارات و تکالیف انجام در هماهنگی و رویه وحدت ایجاد  برای معادن  عالی شالالالورای :معادن  قانون اصالالالح قانون 12 ماده 1

 :شود می تشکیل زیر ترکی  با بخش این در گذاری سرمایه امنیت ایجاد همچنین و معدنی فعالیتهای

 (رئیس) تجارت و معدن صنعت، وزیر -1

 قضائیه قوه رئیس انتخا  به رتبه عالی قضات از نفر یک -2

 زیست محیط حفاظت سازمان رئیس -3

 (دبیر) تجارت و معدن صنعت، وزیر معدنی امور معاون -4

 کشور آبخیزداری و طبیعی منابع جنگلها، سازمان رئیس -5

 تجارت و معدن صنعت، وزیر معرفی با معدن و  صنعت حوزه قوانین به آشنا حقوقدان نفر یک -6

   کشور معدنی اکتشافات و شناسی زمین سازمان رئیس -7

 وزیر معرفی با تجارت و معدن صنعت، وزارت ستاد معدنی مدیران از نفر یک -8

 کشور معدن مهندسی نظام سازمان مرکزی شورای انتخا  به معدنی امور در نظر صاح  متخصصین از نفر یک -9

 معدن خانه انتخا  با معدنی درامور متخصص و تجربه با برداران بهره از نفر یک -10

 ایران معادن و صنایع و بازرگانی  اتاق انتخا  با معدنی امور در متخصص و باتجربه برداران بهره از نفر یک -11

 .نماید دعوت جلسه در حضور برای رأی حق بدون کارشناس یا نفع ذی مطلع، عنوان به را حقوقی یا حقیقی اشخاص تواند می معادن عالی شورای ال1تبصره     

 .است بقمانع آنان مجدد انتخا  و شوند می تعیین سال چهار مدت برای معادن عالی شورای انتخابی اعضاء ال2تبصره     

 : است ذیل شرا به معادن عالی شورای اختیارات و وظایف ال3تبصره     

 معادن عالی شورای سوی از داوری به حکم بر مبنی طرفین توافق درصورت معدنی فعالیت پروانه دارندگان اختقف موارد در تصمیم اتخاذ ال الف     

 استخراج و ذخیره میزان تناس  به معدنی و اکتشافی محدودههای افزایش یا کاهش و معدنی ذخیره کیفیت و کمیت تغییر و اصقا و تشخیص ال       

  معدنی عملیات مجوز دارندگان اختیار از خارج موارد تشخیص ال پ     

  بهرهبرداری پروانه در مندرج میزان از کمتر واقعی استخراج دولتی حقوق محاسبه تأثیر ال ت     

 قانون این در مندرج موارد سایر ال ث    
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به منظور حمایت،  راقانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسقمی        43ماده قانونگذار  در ادامه

ورای تشکیل ش  دولت  توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه    

 اشد:ب شرا ذیل میبه این ماده )الف( بند ( 1جزء ) استانی را تصوی  نمود که ترکی  این شورا مطابقمعادن 

 (تفویض غیرقابل) شورا رئیس بعنوان استاندار -

 استاندار عمرانی امور معاون -

 (دبیرشورا) تجارت و معدن صنعت، سازمان رئیس -

 استان بودجه و برنامه سازمان رئیس -

 (رأی حق بدون) استان کشاورزی و معادن و صنایع بازرگانی، اتاق رئیس -

 (رأی حق بدون) استان تعاون اتاق رئیس -

 (رأی حق بدون) قضائیه قوه رئیس معرفی با قضات از نفر یک -

 (رأی حق بدون) استان معدن مهندسی نظام رئیسه هیأت انتخا  با استان معدن مهندسی نظام اعضای از نفر دو -

 استان طبیعی منابع استان، مدیرکل زیست محیط حفاظت مدیرکل -

 استان کشاورزی جهاد سازمان رئیس -

 (رأی حق بدون) استان انتظامی نیروی فرمانده -

   "(ناظر عنوان به) مجلس رأی با اسقمی شورای مجلس در استان نمایندگان از نفر دو -

این در حالیکه پیشنهاد تشکیل    نمی باشد متناظر با شورای عالی معادن   شورای معادن استانی  که مشاهده می گردد   همانگونه

تا پرونده های حوزه معدن انباشته نگردد و   شورای عالی معادن بود متناظر بودن این شورا با  شورا از سوی تشکل های معدن    

  شورای عالی معادن نیز به وظایف راهبردی خود بپردازد.

شورای رئیس باعنایت به اینکه  .مشکقتی وجود داردنیز جلسات شورای معادن استانی     یلتشک در طبق اظهارات بخش معدنی 

ستانی   ستاندار ) معادن ا ست،  تعیین  (غیر قابل تفویضا سات       شده ا ستاندار این جل شتر مواقع به دلیل عدم حضور ا عمق در بی

 گردد. تشکیل نمی

به آن اشاره   بند )الف( این ماده  3(5و ) 2(4، )1(2جزء های ) در که استانی شورای معادن  تعیین شده برای  وظایف در ارتباط با 

ساس چهارچو  نظارت     ،شده  شتر بر ا شورای عالی معادن     بربی صوبات  ست قوانین و م شورا     اهدافکه با  ا شکیل این  که ت

 می باشد مغایرت دارد. حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی

صنعت، معدن و تجارت بنا به  ستانی،      ،اظهارات نماینده وزارت  شورای معادن ا شکیل  شورای عالی    ،مواردبرخی از در قبل از ت

عوعات   معادن صنعت، معدن و تجارت     مو سازمان های  ستانها را به  ستان مربوط به ا با   نمود کهمی اختیار تفویض  ها، همان ا

حداقل اختیاراتی که در گذشته توسط شورای    که برای این شورا تعیین شده،   نظارتی وظایف ادن استانی و  تشکیل شورای مع  

 عالی معادن به استان تفویض می شد امکان پذیر نمی باشد.

                                                           
شده و                ششم:   برنامهقانون  43بند الف ماده  2 جزء 1 سایی  شنا ستخراج ماده معدنی  عمن نظارت بر ا شورای عالی معادن  صوبات  ست در چهارچو  قوانین و م ستان موظف ا شورای معادن ا

ست برداری با رعایت مقحظات هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهره صنایع پایین       زی سریع و ایجاد  سهیل، ت سبت به ت ستی انجام   محیطی و حداقل تخری  منابع طبیعی، اقدامات الزم را ن د

 .حاکم است 27/2/1372( قانون معادن مصو  34( و )2( در طول اجرای قانون برنامه بر مواد )43( بند )الف( ماده )2حکم جزء ) .دهد

شم:   رنامهبقانون  43بند الف ماده  4ء جز 2 ستان     ش عوابط قانونی، باید در ا سابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت  های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و ح

  .موظف است بر اجرای این جزء نظارت کندشود و شورای معادن استان ها تعیین میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانهای مذکور مستقر میقانونی مربوطه در استان
شم:   برنامهقانون  43بند الف ماده  5 جزء 3 صنایع معدنی، برداری از معادن و فعالیتدر مواردی که به دلیل بهره ش سد،      خسارت  های  شاورزی آنها بر ساکن در منطقه و بخش ک هایی به اهالی 

شورای معادن    صوی   ستان تا یک عقوه بر عوارض آالیندگی، با ت ستان نزد خزانه %1درصد) ا های مذکور و درصورت وارد  جبران خسارت داری کل کشور به ( فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین ا

 .یابدهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص میشدن آسیبهای عمومی، به فعالیت

 .آوری آنها را پیگیری کندروزاصقا فناوری آالینده و بهشورای معادن استان موظف است  -تبصره
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ن  حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معد  با هدفباعنایت به موارد فوق و تاکید قانونگذار بر تشکیل شورای معادن استانی    

، شالالورای گفتگوی اسالالتان آذربایجان شالالرقی، کرمان و کمیسالالیون معادن و صالالنایع معدنی    و صالالنایع معدنی در اقتصالالاد ملی

 .قرار گیرد 12در دستور کار کمیته ماده شورای معادن استانی درخواست نمود پیشنهاد اصقا 

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

 باشد می ذیل شرا به معترعین مشکقت و ایرادات رئوس

قانون اصالالقا قانون معادن   1(2)ماده اصالالل با  تفویض(، غیر قابل عنوان رئیس شالالورای معادن اسالالتانی ) تعیین اسالالتاندار به. 1

صو    سئولیت اعمال  ه ک 1390م شور  معادن  دولت بر حاکمیتم ست،    ک صنعت معدن و تجارت قرار داده ا را به عهده وزارت 

ن و تجارت رئیس شورای عالی معادن، وزیر صنعت، معد ،قانون اصقا قانون معادن (10. همچنین بر اساس ماده )مغایرت دارد

تعیین استاندار به   ،ی عالی معادن است در راستای اهداف شورا  شورای معادن استانی   به اینکه هدف از تشکیل   عنایت است. با 

 عنوان رئیس شورای معادن استانی متناظر با ریاست شورای عالی معادن نمی باشد.

موج  شده است در صورت عدم حضور استاندار، این جلسات        شورای استانی  ریاست  بودن تفویض غیر قابل تاکید قانون بر . 2

 نگردد.تشکیل 

شو بخش خصوصی   اعضای  عنایت به اینکه  با. 3 شند،  حق رایدارای ی عالی معادن اردر  شترین  می با شورای  اعضاء   لیکن بی

در این تعیین شده است که   ( بدون حق رای)و بخش خصوصی    )با حق رای( مسئولین دستگاه های اجرایی   ازمعادن استانی،  

 شورای معادن استانی و شورای عالی معادن رعایت نگردیده است. صورت نیز تناظر بین

ستانی    ترکی  همچنین در صص    بجای شورای معادن ا ستفاده از افراد متخ شده اند که  تبط غیر مر یافراد ،این حوزه ا تعیین 

 این موعوع در رسیدگی به مسایل و مشکقت مربوطه راهگشا نمی باشد.  

بر قوانین و در چهارچو  نظارت  ،( قانون برنامه شالالشالالم 43الف ماده ) بند (2)جزء  وظایف شالالورای معادن اسالالتانی طبق . 4

شورای عالی معادن     صوبات  ست   تعیین م ستانی،    با عنایت حال آنکه انتظار می رفت . شده ا شورای معادن ا شکیل    به اهداف ت

ستانها   سرع      به وظایف مربوط به ا شکقت در ا شته نگردد و حل م ستان تفویض اختیار گردد تا پرونده های در مرکز انبا همان ا

 وقت مرتفع شود.

 بندیجمع

 جلسه

 کارشناسی

مورخ 

15/08/97 

برنامه و   سازمان نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حضور با 15/08/97مورخ  کارشناسی   کارگروه جلسه  در موعوع 

مرکز پژوهش های مجلس  ایران، اصالالناف سالالازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشالالور، اتاق محیط زیسالالت، سالالازمان بودجه،

 مباحت به توجه با پایان در. گردید بررسالالی و معادن و صالالنایع معدنی طرا کمیسالالیون شالالورای اسالالقمی، خانه معدن ایران، 

 )خبر جلسه کارگروه پیوست( طرا موعوع گردد. 12در صحن اصلی کمیته ماده پیشنهادات ارایه شده  گردید، مقرر مطروحه

پیشنهاد 

 دبیرخانه

 به نحوی اصقا گردد که:توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسقمی ایران قانون برنامه ششم  43ماده 

دارای حق رای نیز با شالالورای عالی معادن و نماینده های بخش خصالالوصالالی اعضالالای شالالورای معادن اسالالتانی متناظر ترکی  . 1

 باشند.

شالالورای معادن اسالالتانی   به قانون اصالالقا قانون معادن( 12ماده  3)موعالالوع تبصالالره شالالورای عالی معادنبرخی از اختیارات . 2

 گردد.اختیار تفویض 

 و یااست این شورا به یکی از معاونین خود تفویض گردد . در صورت عدم حضور استاندار ری3

 رئیس شورای معادن استانی متناظر با شورای عالی معادن، )رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان( تعیین گردد.  

فهرست 

مستندات و 

 ؛1390 اصقا قانون معادنقانون  .1

 ؛1395اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسقمی ایران مصو  توسعه اقتصادی، قانون پنجساله ششم . 2

                                                           
( قانون اساسی، مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر    45( قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم )   44در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )      قانون اصالح قانون معادن:  2ماده  1

صد    شور و حفظ ذخایر معدنی و نیز  ستیابی به   معادن ک سعه فعالیتهای معدنی، د ارزش افزوده   ور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات تو

سعه اقت         سهم بخش معدن در تو شتغال در این بخش و نیز افزایش  صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد ا سعه  صنعت، معدن و       مواد خام معدنی، تو شور به عهده وزارت  صادی و اجتماعی ک

 .تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست
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