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 پیش از دستور 

 عنوان 

موضوع اعتراض به فرآیند بازسازی و با  26/09/97مورخ  12مصوبه شصت و هفتمین جلسه کمیته ماده پیگیری 

 برداری معادن احیای اراضی تخریب شده در عملیات اکتشاف، استخراج و بهره

 ورای گفتگوی استان آذربایجان شرقی ش مرجع طرح موضوع

 اقدامات و نتایج

 میزبانی به هفته یک ظرف ای جلسه" گردید؛ مقرر 26/09/97 مورخ ،12 ماده کمیته جلسه هفتمین و شصت در

 حضاور  باا  معاادن  قاانون  اصاالح  قاانون ( 17) ماده اصالح خصوص در اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز

 کشور، زیست محیط از حفاظت سازمان کشور، بودجه و برنامه سازمان تجارت، و معدن صنعت، وزارت نمایندگان

 بررسای  مطروحاه  پیشنهادات و تشکیل ،12 ماده کمیته دبیرخانه و کشور آبخیزداری و مراتع ها، جنگل سازمان

 ".گردد

 بررسای  باا  اسالمی شورای مجلس های پژوهش مرکز محل در 03/10/97 تاریخ در ای جلسه مقرره، مصوبه پیرو

 و گردید تشکیل معدنی فعالیتهای در شده تخریب اراضی احیای و بازسازی فرآیند زمینه در آمده پیش مشکالت

 تخصای   عاد   معادنکاران،  باه  پرداختای  معادن دولتی حقوق بر مازاد های هزینه تحمیل نظیر موارد بررسی با

 بودجاه  و برناماه  ساازمان  توساط  کشااورزی  جهاد وزارت به معادن قانون اصالح قانون( 17) ماده از حاصل منابع

 و احیاا  علمای  هاای  روش و تخریاب  معیارهای نبودن شفاف دلیل به شده تخریب اراضی بازسازی و احیاء جهت

 وجاود  و محیطی زیست های جنبه سایر به توجه عد  و معدنکاران روش و معدن توع به باتوجه ،تخریب بازسازی

 و کشااورزی  بخاش  وری بهره افزایش قانون( 12) ماد( ب) بند و معادن قانون اصالح قانون( 17) ماده میان تضاد

 .گردید ارائه معادن قانون اصالح قانون( 17) ماده اصالح جهت پیشنهاداتی طبیعی منابع

 پیشنهادات

 (:معادن قانون 25 ماده) معادن قانون اصالح قانون1( 17) ماده اصالح -

 قاانون ( 3) مااده ( 4) تبصاره  مطااب   باشاد،  شاده  واقاع  طبیعی و ملی منابع در معدنی عملیات محدوده چنانچه

 مالکانه بهره جای به و اقدا  آن بعدی اصالحات و 1364 سال مصوب مراتع و ها جنگل از برداری بهره و حفاظت

 معادنی،  ماواد  برداری بهره با اکتشاف از ناشی خسارت جبران منظور به شده، یاد تبصره در مندرج االرض ح  و

                                                           
بارداری از  ( قاانون حفاظات و بهاره   3مااده ) « 4»چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشاد، مطااب  تبصاره     قانون اصالح قانون معادن: 17ماده  - 1

اکتشااف یاا بهاره     و اصالحات بعدی آن اقدا  و به جای بهره مالکانه و ح  االرض مندرج در تبصره یاد شده، باه منظاور جباران خساارت ناشای از      1346جنگلها و مراتع مصوب سال 

( ایان قاانون و   6مااده ) « 3»( درآمد دولت ناشی از اکتشااف موضاوع تبصاره    % 15برداری مواد معدنی، هزینه های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد )

ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می گاردد و باه حسااب خزاناه      ( این قانون و تبصره های14%( از کل حقوق دولتی موضوع ماده ) 12همچنین دوازده درصد )

ازی محال عملیاات معادنی اقادا      داری کل کشور که از طری  وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود واریز می گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسا 

 .گردد
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 از ناشای  دولتای  درآماد %(  15) درصاد  پاانزده  ماخاذ  به معدنی مواد برداری بهره یا اکتشاف از ناشی های هزینه

 ماده موضوع دولتی حقوق کل از%(  12) درصد دوازده همچنین و قانون این( 6) ماده( 3) تبصره موضوع اکتشاف

 حسااب  باه  و گاردد  مای  وصاول  تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط که آن ذیل های تبصره و قانون این( 14)

 عملیاات  طای  در و ماورد  حسب بر تا گردد می تعیین کشاورزی جهاد وزارت طری  از که کشور کل داری خزانه

 در واریازی  وجوه%(  100) صد در صد معادل. گردد اقدا  معدنی عملیات محل بازسازی و احیاء به نسبت معدنی

 وزارت باه  معادنی  هاای  فعالیات  اثار  در شده تخریب اراضی بازسازی و احیاء منظور به سنواتی های بودجه قالب

 .یابد تخصی  کشاورزی جهاد

 :معادن قانون اصالح قانون( 17) ماده به زیر شرح به تبصره یک الحاق -

 معادنی  عملیاات  محادوده  در بازساازی  و احیاء عملیات انجا  به نسبت برداری بهره پروانه دارنده چنانچه: تبصره

 از نمایاد  اقادا   زیسات  محایط  حفاظات  ساازمان  و آبخیزداری و مراتع ها، جنگل سازمان تایید و نظارت با خود

 ناماه  آیاین . گاردد  مای  معااف  قانون این( 14) ماده موضوع سالیانه، دولتی حقوق%(  12) درصد دوازده پرداخت

 ساازمان  تجاارت،  و معادن  صانعت،  وزارت توساط  ، قانون این تصویب از پس ماه سه حداکثر تبصره این اجرایی

 بهباود  قاانون ( 3) و( 2) ماواد  رعایات  باا  و کشور آبخیزداری و مراتع ها، جنگل سازمان و زیست محیط حفاظت

 .رسید خواهد وزیران هیئت تصویب به و تهیه 13/12/90 مصورب کار و کسب محیط مستمر

 


