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اقنون معادناقنون معادن

          
 ماده 1( تعریفواژههايبهکاررفتهدراینقانونبهشرحزیراست:

الف-مادهمعدني)کاني(:هرمادهیاترکیبطبیعيکهبهصورتجامدیاگاز
یامایعویامحلولدرآبدراثرتحوالتزمینشناسيبهوجودآمدهباشد.

ب- معدن:بهمحدودهاياطالقميشودکهشاملذخیرهمعدنياست.
پ- منبع معدني:تمرکزیاانباشتطبیعيیكیاچندمادهمعدنيدر

زیریارويزمینویامحلولدرآباست.
ت- عمليات معدني:عبارتازاکتشاف،تجهیز،استخراج،کانهآرایي

وفرآورياست.
ث- صنايع معدني:صنایعيکهبخشيازمادهاولیهآنهاراموادمعدني

تشكیلميدهد.
ج- كانه )كانســنگ(:موادمعدنيیاکانيهايموجوددرکانسارکه

دارايارزشاقتصادياست.
چ- ذخيره معدني )كانسار(:منبعمعدنيکهبهرهبرداريازآنسودآور

ومقرونبهصرفهاست.
ح- ذخيره:میـزانوزنيیاحجميکانه)کانسنگ(موجـوددرذخیره

معدني)کانسار(است.
خ- اكتشاف: مجموعــهعملیاتوتجســساراديکهبهمنظوریافتن

)کانسار(انجامميگیردوشاملعملیاتيازجملهمواردزیراست:
1ـنمونهبرداريوانجامآزمایشهايکّميوکیفي

2ـبررســـيهايزمینشناسي،سنـــجشازراهدور،ژئوشیـمیایي،
اتژئوفـیزیكيوامثالآن
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اقنون معادناقنون معادن
3ـحفاريروبازوزیرزمیني

4ـحفرگمانهوچاهپیمایي
5ـتعیینشكل،کیفیتوکمیتذخیرهمعدنيوتعییننقشههايمربوط
د - استخراج: مجموعهعملیاتياستکهبهمنظورجداکردنکانه)کانسنگ(

ازذخیرهمعدني)کانسار(وانتقالآنبهمحلانباشتموادانجامميگیرد.
ذ- محل انباشت مواد:محليخارجازکارگاههاياستخراج؛تونلهاو

چاههاکهمواداستخراجشدهدرآنجاانباشتهميشود.
ر- كانه آرايي:کلیهعملیاتفیزیكي،شیمیایيویافیزیكيـشیمیایي
کهبهمنظورجداکردنقسمتيازموادباطلهازکانه)کانسنگ(ویاتفكیك

کانهها)کانسنگها(ازیكدیگرانجامميگیرد.
ز- فرآوري:عملیاتيکهبررويموادخاممعدنيیاموادکانهآرایيشده،

انجاموموجبتولیدمواداولیهصنعتيميشود.
ژ- مــواد باطله:مواديکهدرنتیجهاســتخراجیــاکانهآرایيازکانه

)کانسنگ(جداميشود.
س- خاك صنعتي:خاکيکهبهدلیلخواصفیزیكيویاشیمیایيویژه

مصارفصنعتيمختلفدارد.
ش - سنگ تزئيني:ســنگهايمتبلوروغیرمتبلوررسوبيآذرینو
دگرگونيازقبیلمرمر،شبهمرمر)مرمریت(،تراورتن،گرانیتوامثالآنها
کهحاويکانه)کانسنگ(قابلتفكیكدرشرایطکنونينیستوعملآوري

آنهانظیربرشوصیقل،رایجومقرونبهصرفهاست.
ص - سنگ الشه ساختماني:سنگهايمختلفموجوددرطبیعت
کهدرشرایطکنونيحاويکانه)کانسنگ(قابلتفكیكنبودهوعملآوري
آنرایــجومعمولویامقرونبهصرفهنباشــدوبنابهتشــخیصوزارت
صنعت،معدنوتجارت،ســنگتزئینينیســتودرپــيیادیوارچیني

ساختمانها،راهسازيودیوارهسازيونظایرآنبهکارميرود. ات
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اقنون معادناقنون معادن
گازهايهیدروکربوري

8ـموادمعدنيموجوددرفالتقاره
پ -موادمعدنيطبقهسهعبارتنداز:

کلیههیدروکربنها،بهاستثناءزغالسنگمانند:نفتخام،گازطبیعي،
پلمهسنگهاينفتي،ماسههايآغشتهبهنفتوامثالآنها

ت - موادمعدنيطبقهچهارعبارتنداز:
کلیهموادپرتوزااعمازاولیهوثانویه

تبصره1-  طبقهآندستهازموادمعدنيکهدراینمادهمشخصنشده
یاموردتردیدباشدونیزطبقهمواديشاملچندمادهازیكطبقهوموادي
ازطبقهدیگر،برحســبنوع،اهمیتوارزشاینموادبهپیشنهادوزارت

صنعت،معدنوتجارتوتصویبشورايعاليمعادنتعیینميشود.
تبصره2-آییننامهاجرائيدرموارداختالطموادطبقهیكتاســهبا
موادطبقهچهار،نحوهبهرهبرداريوادامهفعالیت،بهپیشــنهادمشترك
وزارتصنعت،معدنوتجارتوسازمانانرژياتميایرانظرفسهماهاز

تاریختصویباینقانونبهتصویبهیأتوزیرانميرسد.

ماده4( سیاستگذارياجرائيوهماهنگيدرموردطبقاتموادمعدني
بارعایــتقانوناصالحمواديازقانونبرنامهچهارمتوســعهاقتصادي،
اجتماعيوفرهنگيجمهورياســالميایرانواجرايسیاستهايکلي
اصلچهلوچهارم)44(قانوناساسيودرچهارچوباینقانونبهجز
مواردمربوطبهوزارتخانههاينفتونیرووسازمانانرژياتميایراندر

حیطهوظایفوزارتصنعت،معدنوتجارتاست.
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 فصل دوم2
اکتشاف
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اقنون معادناقنون معادن

    
ماده5 ( اکتشــافذخایرمعدنيتوســطاشخاصحقیقيوحقوقي
مجازانجامميشود.وزارتصنعت،معدنوتجارتمكلفاستبسترالزم
رابراياکتشــافذخایرمعدنيدرسراسرکشوربراياشخاصحقیقيو

حقوقيفراهمکند.
تبصره1ـدولتمكلفاســتدرالیحهبودجهســاالنه،نســبتبه
تأمیناعتبارالزمجهتایجادبســترمناسببراياکتشافذخایرمعدني

درسراسرکشوراقدامنماید.
تبصره2ـ وزارتصنعت،معدنوتجارتميتواندازطریقسازمانهاي
توسعهايبارعایتقوانینومقرراتمربوط،درصورتعدموجودمتقاضي
ازبخشغیردولتي،نسبتبهاکتشافوشناسایيذخایرمعدنيدرمناطق

کمترتوسعهیافتهاقدامنماید.
تبصره3ـکلیهوزارتخانهها،سازمانهاوارگانهايمرتبطمانندوزارت
نفتموظفندبهمنظورتجمیعوهمافزایينتایجفعالیتهايتولیداطالعات
پایهزمینشناســيواکتشافيبرايبهرهبرداريکاربران,اطالعاتخودرابه

طورمستمردراختیاروزارتصنعت،معدنوتجارتقراردهند.

 ماده 6( اکتشــافذخائرمعدنی،منوطبهصدورپروانهاکتشافتوسط
وزارتصنعت,معدنوتجارتاست.چگونگیاخذپروانه،ضوابطاکتشاف،
مدتاعتبــارپروانه،انتقالحقوقمتعلقبهآنپروانهونیزســایرموارد
ضــروریمربوطبرابرمفاداینقانــوندرآئیننامهاجرائیتعیینخواهد

افشد.
شــ

اکت
م-
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اقنون معادناقنون معادن
تبصره 1ـاکتشــافحینبهرهبردارینیازبهصدورپروانهاکتشــاف
ندارد،لكندرصورتکشــفذخیرهیامادهمعدنیجدیدگواهیکشــف
دارندهپروانهبهرهبرداریبهترتیببارعایتمفاداینقانوناصالحیاگواهی

جدیدصادرخواهدشد.
تبصره2ـمتقاضیانپروانـهاکتشافموظفنددرزمانتعیینوتحویل
محدودهبالمعارض،مبلغيرابراســاستعرفهايکهساالنهازطرفوزارت
صنعت،معدنوتجارتپیشنهادميشودودرشورايعاليمعادنبهتصویب

ميرسدپرداختنمایند.
تبصره3ـدارندگانپروانهاکتشافبهاستثناءمالكیامالكانشخصي
درملكخودیاموقوفاتموظفنداززمانصدورپروانهاکتشــاف،ساالنهبه
ازاءهرکیلومترمربعازمحدودهاکتشافي،مبلغيرابهدولتپرداختنمایند.
میزاناینمبلغهرســالبهپیشــنهادوزارتصنعــت،معدنوتجارتو

تصویبشورايعاليمعادنتعیینميشود.
تبصره4ـدرآمدهايناشــيازاجرايتبصرههاي)2(و)3(اینماده
بهحسابخزانهداريکلواریزومعادلآندربودجهساالنهوزارتصنعت،

معدنوتجارتبرايتوسعهمعادنبااولویتاکتشافمنظورميگردد.

ماده7(  وزارتصنعت،معدنوتجارتمكلفاستپسازرسیدگيبهگزارش
عملیاتاکتشــافکهتوسطاشــخاصحقیقيوحقوقيذيصالحگواهيشده
استوتأییدآننسبتبهصدورگواهيکشفبهنامدارندهپروانهاکتشافاقدام

مينماید.
درگواهيکشــفبایدنوعیاانواعمادهمعدنيکشفشده،کمیتوکیفیت
آن،حدودومساحتزمینمورداکتشافوهزینهعملیاتاکتشافيذکرشود.
گواهيکشــفباتأییدوزارتصنعت،معدنوتجارتظرفیكسالازتاریخ

صدورقابلانتقالبهاشخاصثالثاست.

اف
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شــ
اکت

م-
دو
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فص

تبصرهـ  درصورتعدمدســتیابيبهکانه)کانسنگ(پسازانجام
عملیاتاکتشافيحقيبرايدارندهپروانهاکتشافایجادنميشود.

 ماده 8( دارندگانگواهیکشفمیتوانندحداکثرظرفیكسالپساز
صدورگواهیکشف،درخواستخودرابرایاخذپروانهبهرهبرداریمعدن
کشــفشده،تســلیموزارتصنعت,معدنوتجارتنمایند.عدمتسلیم
درخواستمزبوردرمهلتمقررموجبسلبحقاولویتیادشده،ازآنان

خواهدشد.
 تبصره -درصورتعدمتسلیمبهموقعدرخواستیادشده،هزینههای
اکتشــافیمندرجدرگواهیکشــف،توســطبهرهبــردارذخیرهمعدنی
مكشــوفهبهدارندهگواهیمذکوربهترتیبــیکهدرآئیننامهاجرائیاین

قانونمشخصخواهدشدپرداختمیگردد.
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بهره برداری
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ماده9( بهرهبرداريازذخایرمعدني،بهجزمواردمربوطبهوزارتخانههاي
نفتونیرووســازمانانرژياتميایرانمستلزماخذپروانهبهرهبردارياز
وزارتصنعت،معدنوتجارتاســت.پروانهبهرهبرداريســنديرسمي،
الزماالجراء،قابلمعامله،تمدیدوتوثیقاستکهمتضمنحقانتفاعدارنده
پروانهازذخیرهمعدنيمنــدرجدرپروانهونیزدربردارندهتعهداتويدر
اجرايمفادآنميباشد.مدتهردورهبهرهبرداريحداکثرتابیستوپنج

سالاست.
تبصره1ـمؤسســاتمالينظیربانكهامكلفندمعادندارايپروانه
بهرهبرداريرابهعنوانوثیقهوتضمیناعطاءوبازپرداختتسهیالتمالي

بپذیرند.
تبصــره2ـبهرهبردارانازذخایرمعدنيطبقهدوبهاســتثناءبهره
بردارانکاشفویادارندگانگواهيکشفمكلفندحداکثرنیمدرصد)%0/5(
ازمحصولاستخراجشدهدرسرمعدنیابهايآنرابهنرخروزبهاختیار
کاشفازتاریخشروعبهاستخراجحداکثربهمیزانذخیرهمندرجدرگواهي
کشفتاحداکثربیستوپنجسالبهعنوانحقاکتشافبهويبپردازند.

تبصره3ـشرایطوچگونگيصدورپروانهبهرهبرداريومدتاعتبار
هــردورهبهرهبرداريونیزضوابطتعییــندرصدمذکوردرتبصره)2(در

آییننامهاجرائياینقانونتعیینميشود.

ماده10(بهرهبردارانازذخایرمعدنيبالمعارضبهاستثناءکاشفانفقط

ری
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اقنون معادناقنون معادن
درمهلتمقرردرماده)7(ازطریقمزایدهايکهشــرایطآنبهترتیبيکه
درآییننامهاجرائياینقانونخواهدآمد،ازبیناشخاصحقیقيوحقوقي
کهبهموجبقوانینکشــورمجازبهفعالیتاقتصاديدرایرانميباشند،

انتخابميگردند.
تبصره1ـتولیدکنندگانموادمعدنيفرآوريشده،واحدهايصنعتي
مصرفکنندهموادمعدني،متخصصانحقیقيوحقوقيدارندهپروانهاشتغال
فعالیتهايمعدني،کاشــفانمعدنمربوطکهدرمهلتمقرردرماده)7(
موفقبهتسلیمدرخواســتاخذپروانهبهرهبردارينشدهاندوشرکتهاي
تعاونيمعدنيمتشــكلازکارکنانمعــادندرصورتيکهدارايصالحیت
فنيوماليباشــندبهترتیب،مطابقآییننامهاجرائياینقانوندرزمان

واگذاري،درشرایطمساويدراولویتميباشند.
تبصــره2ـوزارتصنعت،معدنوتجارتپسازاجراياینمادهو
تشــریفاتقانوني،درصورتنبودمتقاضي،باتصویبشورايعاليمعادن

رأساًدرموردبهرهبرداريازذخایرمعدنيبالمعارضاقداممينماید.

 ماده    11 ( وزارتصنعت,معدنوتجارتمكلفاستدرصــــدورپروانه
اکتشافوبهرهبرداریازمعادنبهخانوادههایشهداوجانبازانوایثارگران
وشرکتهایتعاونیوســهامیافرادواجدشرایطمحلی،بارعایتمفاد

اینقانوناولویتدهد.

ماده12(شورايعاليمعـــادنبرايایجادوحدترویهوهماهنگي
درانجامتكالیفواختیاراتتعیینشــدهدرایــنقانونوحفظحقوق
دولتودارنــدگانپروانهفعالیتهايمعدنــيوهمچنینایجادامنیت

سرمایهگذاريدراینبخشباترکیبزیرتشكیلميشود:
1-وزیرصنعت،معدنوتجارت)رئیس( ری

ردا
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2-یكنفرازقضاتعاليرتبهبهانتخابرئیسقوهقضائیه

3-رئیسسازمانحفاظتمحیطزیست
4-معاونامورمعدنيوزیرصنعت،معدنوتجارت)دبیر(

5-رئیسسازمانجنگلها،منابعطبیعيوآبخیزداريکشور
6-یكنفرحقوقدانآشنابهقوانینحوزةصنعتومعدنبامعرفيوزیر

صنعت،معدنوتجارت
7ـرئیسسازمانزمینشناسيواکتشافاتمعدنيکشور

8ـیكنفرازمدیرانمعدنيســتادوزارتصنعــت،معدنوتجارتبا
معرفيوزیر

9ـیكنفرازمتخصصینصاحبنظردرامورمعدنيبهانتخابشــوراي
مرکزيسازماننظاممهندسيمعدنکشور

10ـیكنفرازبهرهبردارانباتجربهومتخصصدرامورمعدنيباانتخاب
خانهمعدن

11ـیكنفرازبهرهبردارانباتجربهومتخصصدرامورمعدنيباانتخاب
اتاقبازرگانيوصنایعومعادنایران

تبصره1ـشورايعاليمعادنميتوانداشخاصحقیقيیاحقوقيرا
بهعنوانمطلع،ذينفعیاکارشــناسبدونحقرأيبرايحضوردرجلسه

دعوتنماید.
تبصره2ـاعضاءانتخابيشــورايعاليمعادنبرايمدتچهارسال

تعیینميشوندوانتخابمجددآنانبالمانعاست.
تبصره3ـ وظایفواختیاراتشــورايعاليمعادنبهشــرحذیل

است:
اتخاذتصمیمدرمــوارداختالفدارندگانپروانهفعالیتمعدني الفـ 
درصــورتتوافقطرفینمبنيبرحكمبهداوريازســويشــورايعالي

ریمعادن
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تشــخیصواصالحوتغییرکمیتوکیفیتذخیرهمعدني بـ  
وکاهــشیاافزایشمحدودههايبهرهبرداریبهتناســبمیزانذخیرهو

استخراج
تشخیصمواردخارجازاختیاردارندگانمجوزعملیاتمعدني پـ 

ت ـتأثیرمحاسبهحقوقدولتياستخراجواقعيکمترازمیزانمندرج
درپروانهبهرهبرداري

ثـ  سایرمواردمندرجدراینقانونوآئیننامهاجراییآن 
ج-تشخیصوتعیینمعادنبزرگونحوهبهرهبرداریازآنها 

تبصره4ـتصمیماتشورايعاليمعادنباحداقلچهاررأي،قطعيو
الزماالجراءاست.ولياینامرمانعاعتراضدردیوانعدالتادارينیست.

تبصره5 ـدبیرخانهشــورايعاليمعــادندرمحلوزارتصنعت،
معدنوتجارتتشكیلميشود.

تبصره6 ـیكنفرازنمایندگانمجلسشوراياسالميبهپیشنهاد
کمیسیونصنایعومعادنوانتخابمجلسشوراياسالمي،بهعنوانناظر

درجلساتشورايعاليمعادنشرکتخواهدنمود
تبصره7ـمصوباتشــورايعاليمعادنپسازتأییدوزیرصنعت،

معدنوتجارتقابلاجراءاست.

ماده13( وزارتصنعت،معدنوتجارتميتواندباتشخیصخودبراساس
تعاریفاینقانوناجازهبرداشتمحدودصادرکند.

ماده14(دارندهپروانهبهرهبرداريبایددرصديازبهايمادهمعدني
موضوعپروانهرابهنرخروزدرســرمعدنبهصورتاســتخراجشــدهیا
کانهآرایيشــدهیافرآوريشدهدرچهارچوببودجهمصوببهتشخیص
وزارتصنعــت،معدنوتجارتبهعنوانحقوقدولتيبهوزارتصنعت، ری
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معدنوتجارتپرداختنماید.ضوابطتعیینزمانومیزاندرصدیادشده
باتوجهبهعواملمؤثريهمچونمحلوموقعیتمعدن،شرایطوموقعیت
منطقه،میزانونوعکانهآرایي،وضعیتذخیرهمعدني،روشاســتخراج،
تعهداتوسودترجیحيبهرهبرداردرآییننامهاجرائياینقانونمشخص
ميشــود.درآمدهايحاصلازاجراياینمادهبهحسابخزانهداريکل

کشورمنظورميگردد.
تبصره1ـمبناءقیمتپایهمادهمعدنيبهمنظورتعیینحقوقدولتي
درمادهمعادنيکهازطریقمزایدهمـــوضوعماده)10(اینقانونواگـذار

ميشود،درآییننامهاجرائيتعیینميشود.
تبصره2ـدرصدیادشــدهبرايمیزانمادهمعدنيکانهآرایيشــده
یافرآوريشــدهفقطبرايدارندگانپروانهبهرهبرداريمعادنکهاقدامبه
عملیاتکانهآرایيیافرآوريمادهمعدنيمينمایند،تعیینميشود.درغیر
اینصورتبهايمادهمعدنيمســتخرجهدرسرمعدنبرايتعییندرصد

مذکورمالكاست.
تبصره3ـ حقــوقدولتيبرايدارندگاناجازهبرداشــت،میانگین
حقوقدولتيمعادنمجاورمحلبرداشتاست.بررسيهايآزمایشگاهيو

کاربرديتامیزانیكتنازپرداختحقوقیادشدهمعافاست.
تبصره4ـدولتمكلفاستدرآمدحاصلازاجراياینمادهراهمه
ســالهدربودجهساالنهمنظورنمایدتاحداقلشصتوپنجدرصد)%65(
آندرچهارچوبقوانینومقرراتماليکشــورودرراستاياجرايبهینه
تكالیفومأموریتهايتوسعهبخشمعدنوصنایعمعدنيکشورتوسط

وزارتصنعت،معدنوتجارتهزینهگردد.
بهرهبردارانمعادنيکهدرجهتبهرهبرداريبهینهوصیانت تبصره5ـ 
ازذخایرمعدني،ارتقاءبهرهوريوتحقیقوتوسعهواکتشافوحفظمحیط
ریزیستدرمعدنمربوطاقدامنمایند،باتأییدشورايعاليمعادنازپرداخت
ردا
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حداکثرتابیستدرصد)20%(حقوقدولتيمعافميباشند.

تبصره6 ـدولتمكلفاســتپانزدهدرصد)15%(ازحقوقدولتي
وصوليرابهاعتباراتهماناســتاناضافهنماید،بهطوريکهتماماعتبار
یادشدهجهتایجادزیرساختورفاهوتوسعهشهرستانبااولویتبخشي

کهمعدندرآنواقعشده،اختصاصیابد.
تبصره7ـ میزاناستخراجمندرجدرپروانهبنابهدرخواستبهرهبردار
وتأییدوزارتصنعت،معدنوتجارتقابلافزایشیاکاهشاست.حقوق
دولتيبراساسآخریناصالحاتبهمیزانمندرجدرپروانهاخذميگرددو
درموارديکهعدماستخراجبهمیزانمندرجدرپروانهبهرهبرداري،خارج
ازیدوارادهبهرهبردارباشد،باتأییدشورايعاليمعادنميتواندبرابرمیزان

استخراجواقعيمحاسبهگردد.

 ماده 15( موادباطلهحاصلازعملیاتاســتخراجوبهرهبرداریازمعادن
درصــورتعدماســتفادهبهرهبردارازآنپسازانقضایمدتذکرشــده
درپروانــهیااجازهبرداشــتمتعلقبهدولتبودهوبــهطریقیکهوزارت

صنعت،معدنوتجارتصالحبدانداستفادهخواهدشد.

 ماده 16(وزارتصنعت,معدنوتجارتموظفاســتبهمنظورتشویق
ســرمایهگذاریبرایتولیدموادمعدنیفرآوریشده،واحدهایمربوطهرا
زیرپوشــشنظارتیوحمایتیوهدایتیخودقراردادهوازسرمایهگذاری
بخــشغیردولتیدرایــنامورحمایتنمایــدودراینبــارهمطالعات
امكانســنجیوتهیهطرحهایتیپانجامدهد.چگونگیآندرآئیننامه

اجرائیمشخصخواهدشد.

ری ماده 17(دولتموظفاستبهمنظورتوسعهفرآوریوصادراتموادمعدنی
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باارزشافزودهبیشــترونیزگسترشفعالیتهایاکتشافیوبهرهبرداری،
پیشــنهادوزارتصنعت,معدنوتجارتدررابطهباخطمشیهایتولیدی،
بازرگانی،مالیوپولیمرتبطراموردبررســیقرارداده،درصورتتصویب
دربرنامههایتوسعهمنظورنمایدوبرایتحققآندرلوایحبودجهساالنه

کشورپیشبینیالزمرابهعملآورد.
 تبصره -وزارتصنعت,معدنوتجارتمكلفاســتگسترشفرآوری

موادمعدنیوصادراتآنرادراولویتبرنامههایاجرائیخودقراردهد.
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 ماده 18(وزارتصنعت،معدنوتجارتمكلفاستوضعبهرهبردارانفعلی
رابهتدریجپیشازانقضایاعتبارمجوزهایصادره،بااینقانونتطبیقداده،
درصورتانجامتعهداتمربوط،برایآنانپروانهبهرهبرداریجدیدصادرنماید.
درهرحالاقداماتیادشدهنبایدبههیچوجهبهحقوقمكتسبهبهرهبرداران

لطمهایواردسازد.

 ماده 19(هرکسبدوناخذپروانهاکتشافیابهرهبرداریویااجازهبرداشت
اقدامبهحفاریهایاکتشافی،استخراج،برداشتوبهرهبرداریموادمعدنی
نماید،متصرفدراموالعمومیودولتیمحسوبمیشودوبااوبرابرقوانین
ومقرراتمربوطرفتارخواهدشــد.دراینمواردمامورانانتظامیموظفند
حسبدرخواستوزارتصنعت,معدنوتجارتبالفاصلهازاینگونهعملیات
جلوگیریومتهمیــامتهمانرابرایصدورحكمبهمراجعقضائیمعرفی
نماینــد.وزارتصنعت,معدنوتجارتمكلفاســتضمنانجاماقدامات
الزم،بهموقعدرخواستضرروزیانناشیازجرمرابهمرجعقضائیمربوط

تسلیمنماید.
تبصره1ـاینگونهاقداماتازمصادیقجرممشــهوداستونیروي
انتظاميجمهورياسالميایرانمكلفاستوظایفقانونيخودرادراین

مواردانجامدهد.
تبصره2ـهرگونهتصرفاشــخاصحقیقــيیاحقوقيدرمحدوده
دارايمجوزعملیاتمعدنيبدونداشــتنحكمازمراجعقضائي،تصرف
میعدوانيمحسوبميشود.دراینمواردنیرويانتظاميموظفاستحسب
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درخواســتدارندگانمجوزیاوزارتصنعت،معــدنوتجارت،بالفاصله
نسبتبهرفعتصرفومزاحمتاقدامومتهمیامتهمانرابهمراجعقضائي

معرفينماید.
تبصره3ـمزاحمتاشــخاصحقیقيیاحقوقيبهنحويکهمانع
عملیاتمعدنيشــود،جرمتلقيومجرمضمنجبرانخسارت،بهحبس
ازیكتاششماهویاپرداختجریمهنقديمعادلدوبرابرخسارتوارده

محكومميشود.

ماده20(وزارتصنعت،معدنوتجارتبهدارندگانمجوزهاياکتشاف
وبهرهبرداريواجازهبرداشــتکهبهتعهداتخودعملننمایندباتعیین
مهلتيمناســباخطارميکندتاتعهدخــودراایفاءنمایند.درصورتيکه
اشــخاصمزبوردرانقضاءمهلتمقرراقداميننمایندویااقدامانجامشده
کافينباشــد،باتأییدشورايعاليمعادنملزمبهپرداختخساراتناشي
ازعدمانجـــامتعهداتمربوطميشوندویادرنهایتبرايادامهعملیات
مربوطفاقدصالحیتشناختهميشــوند.انجاماینعملدراعتبارپروانه

بهرهبرداريویاحقوقاشخاصثالثتأثیريندارد.
تبصره1ـ موارديکهخارجازیدوارادهدارندگانمجوزباشد،ازحكم

اینمادهمستثنياست.
تبصره2ـمواردمشمولخســارتوفاقدصالحیتوخارجازیدو

ارادهمكتشفوبهرهبرداردرآئیننامهاجرائياینقانونتعیینميشود.

 ماده      21(بهرهبردارودارندهاجــــازهبرداشــتقبلیموظفاستاموالو
تجهیزاتمربوطبهمعدنراکهانتزاعآنبهتشــخیصکارشناسیوزارت
صنعــت،معدنوتجارتموجــبواردآمدنلطمهوخســارتبهمعدن
میشــودبهنرختعیینشدهبراساسارزیابیکارشناسرسمیدادگستری می
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بهقیمتروزبهبهرهبردارجدیدواگذارنماید.درصورتعدمواگذاریاموال
وتجهیزاتمربوطبهمعدنبرابرشــرایطیادشدهمسوولجبرانخسارت

واردهخواهدبود.

 ماده 22(چنانچهاجرایعملیاتمعدنیدرمحدودهامالكدایریامسبوق
بهاحیاءاشخاصواقعونیازبهتصرفاینامالكباشد،مجریعملیاتپس
ازتاییدوزیرصنعت،معدنوتجارتمكلفاســتاجارهیابهاءآنرابدون
محاسبهذخایرمعدنیواقعدرآن،برابرنظرکارشناسرسمیدادگستریبه
قیمــتروزبهصاحبملكبپردازدودرصــورتامتناعویازدریافتآن،
درصندوقســازمانثبتاســنادوامالكکشــورتودیعنمایدکهدراین
حالتزمینهانجامعملیاتمعدنیتوسطوزارتصنعت,معدنوتجارتبا

هماهنگیدستگاههایمسئولفراهمخواهدشد.
تشخیصدایریامســبوقبهاحیاءبودنامالكووضعمالكیتمالكیا

مالكینبهعهدهمراجعمربوطهمیباشد.
 تبصره 1 -درصورتیکهبرایادامهعملیاتاکتشــافییابهرهبرداری
واســتخراجمعادنواقعدرخارجازامالكیادشــدهنیازبهحفرکانالیا
تونلزیرزمینیباشــدکهدرعمقعرفیامالكمزبورقرارگیرد،مشــمول
مادهفوقبوده،درغیراینصورتتابعملكنخواهدبود.تشخیصعمقعرفی
موضوعایــنتبصرهباتوجهبهنوعکاربریاراضیمنطقهعملیاتمعدنیبه

عهدهکارشناسرسمیدادگستریمیباشد.
تبصره 2 -مالكیامالكینامالكفوقالذکریاقائممقامقانونیآنهادر
اخذپروانهاکتشافذخائرسنگالشهساختمانیوسنگهایتزئینیونما
واقعدرعمقعرفیامالكدایریامسبوقبهاحیاءخودکهبهترتیبمقرر
درقســمتاخیرتبصرهفوقتعیینمیشود،مشروطبهتسلیمدرخواست
میبهوزارتصنعت,معدنوتجارت،قبلازصدورپروانهاکتشافبرایسایرین،
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نســبتبهآنهاحقتقدمخواهندداشتکهدراینصورتموادمكشوفهتا
عمقعرفیتبعملكمتعلقبهآنانبوده،ضمنمعافیتازپرداختحقوق
دولتی،براساسمفادماده)10(وبند)1(شق)الف(مادهمذکورباآنهارفتار

خواهدشد.
تبصره 3 -مامورانانتظامیمكلفنددرصورتممانعتمالكازاجرای
عملیــاتمعدنیموضوعاینماده،بالفاصلهبهدرخواســتوزارتصنعت,

معدنوتجارتطبقمقرراتموضوعهرفعممانعتومزاحمتنمایند.

ماده23(هرگونهاقداموصدورمجوزبهمنظوراجرايطرحهايعمراني
درداخلوحریــممحدودههايدارايپروانهومجوزفعالیتهايمعدني،
توسطدســتگاههاياجرائياعمازوزارتخانهها،شرکتهاوسازمانهاي
دولتيومؤسساتعموميونهادهايانقالبيوواحدهايتابعهآنها،موکول

بهکسبمجوزازوزارتصنعت،معدنوتجارتاست.
تبصره ـدرمــوارديکهحقوقدارندگانپروانهومجوزفعالیتهاي
معدنيبهدلیلضــرورتاجرايطرحهايعمرانيدولتتضییعشــود،
دســتگاههاياجرائيذيربطموظفندقبلازاجرايمراحلطرحمصوب،
برابرنظرکارشــناسرسميدادگستريیاکارشناسنظاممهندسيمعدن
نســبتبهپرداختخسارتهايواردهبهسرمایهگذاريانجامشدهبهقیمت
روزاقدامکنندودرصورتامتناعازدریافتآن،درصندوقســازمانثبت

اسنادوامالكکشورتودیعنمایند.

ماده24(جهتتسریعدرامراکتشافوبهرهبرداريازمعادن،دستگاههاي
اجرائــيومتولیانقانونيمربوطمكلفندحداکثرظرفدوماهنســبتبه
اســتعالموزارتصنعت،معدنوتجارتجهتصدورپروانهاکتشــافدر

مواردذیلاعالمنظرنمایند: می
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اقنون معادناقنون معادن
الف ـحریمقانونيراههاوراهآهن

ب ـ داخلشهرهاوحریمقانونيآنها
پ ـحریمقانونيسدهاوشبكههايتوزیعآبوحوضچههايسدهاوقنوات

ت ـداخلجنگلهاومراتع
ث ـ حریماماکنمقدسهوابنیهتاریخي

ج ـ حریمپادگانهاومحلاستقرارنیروهايمسلح
چـ  مناطقيباعنوانپاركملي،آثارطبیعيملي،پناهگاهحیاتوحش

وحفاظتشده
ح ـ حوزههايدارايموادپرتوزابیشازحدمجاز

اســتعالمازدســتگاههاياجرائيذيربط،توسطوزارتصنعت،معدن
وتجارتوفقطیكباربرايصدورپروانهاکتشــافانجامميگیرد.پروانه
اکتشــافتوســطوزارتصنعت،معدنوتجارتحداکثرســهماهپساز
استعالمصادرميشود.اعالمنظربایدبرايکلمحدودهموردتقاضاصورت
گیردوعدماعالمنظردرمهلتمقرربهمنزلهموافقتدستگاههايمذکور

تلقيميشود.
تبصره1ـدســتگاههاياجرائيمربوطمكلفندظرفسهماهپساز
ابالغاینقانون،نســبتبهاعالموضعیتحریمهايقانونيخودبهوزارت

صنعت،معدنوتجارتاقدامنمایند.
تبصره2ـســازمانانرژياتميایرانمكلفاستظرفسهماهپس
ازابالغاینقانونحوزههاياکتشافيدارايموادپرتوزابیشازحدمجازرا
بهوزارتصنعت،معدنوتجارتاعالمنماید.همچنینسازمانانرژياتمي
ایرانابتداءهرســالمحدودههايجدیدرااعالمميکندووزارتصنعت،
معدنوتجارتمكلفاستبارعایتمفاداینمادهدرمناطقاعالمشدهاز

سازمانانرژياتميایراناستعالمنماید.
میتبصره3ـوزارتصنعت،معدنوتجارتوسازمانحفاظتمحیط
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اقنون معادناقنون معادن
3-یكنفرکارشناسخبرهمعدنبامعرفیسازماننظاممهندسیمعدناستان

4-رئیسسازمانجهادکشاورزیاستان
5-نمایندهدستگاهمورداعتراضذیربط

6-یكنفرازبهرهبردارانباتجربهومتخصصدرامورمعدنیباانتخاب
خانهمعدناستانودرصورتعدموجودخانهمعدندراستان,باانتخاب

خانهمعدنکشور
7-یكنفرحقوقدانآشــنابهمســائلمعدنیباانتخابومعرفیرئیسدادگستری

استان

ماده25(چنانچهمحدودهعملیــاتمعدنيدرمنابعمليوطبیعي
واقعشدهباشد،مطابقتبصره»4«ماده)3(قانونحفاظتوبهرهبرداري
ازجنگلهاومراتعمصوبســال1346واصالحــاتبعديآناقدامو
بهجايبهــرهمالكانهوحقاالرضمندرجدرتبصرهیادشــده،بهمنظور
جبرانخسارتناشــيازاکتشافیابهرهبرداريموادمعدني،هزینههاي
ناشيازاکتشافیابهرهبرداريموادمعدنيبهماخذپانزدهدرصد)%15(
درآمددولتناشــيازاکتشافموضوعتبصره»3«ماده)6(اینقانونو
همچنیــندوازدهدرصد)12%(ازکلحقــوقدولتيموضوعماده)14(
اینقانونوتبصرههايذیلآنکهتوسطوزارتصنعت،معدنوتجارت
وصولميگرددوبهحســابخزانهداريکلکشــورکهازطریقوزارت
جهادکشــاورزيتعیینميشودواریزميگرددتابرحسبموردودرطي
عملیاتمعدنينســبتبهاحیاءوبازســازيمحلعملیاتمعدنياقدام

گردد.

ماده26(محدودههـــايمربوطبهاکتشــاف،استخراجوانباشتو
میبهرهبرداريموادمعدنيودفعموادباطلهواقعدرمنابعمليبنابهتقاضاي
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اقنون معادناقنون معادن
وزارتصنعت،معدنوتجارتتوسطسازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداري
کشــورثبتميگردد.مساحتاینمحدودههاکهدرمجوزصادرشدهقید
ميشــودبهعرصهعملیاتيمعدنمربوطاســتوتاپایانعمرمعدنبه
صورتاموالعموميدراختیــاروزارتصنعت،معدنوتجارتقراردارد.
هرگونهعملیاتخارجازمواردمندرجدرمجوزهایيکهصادرميشــودبه

منزلهتصرفدراموالعموميمحسوبميگردد.

 ماده 27(وزارتصـــنعت,معدنوتجارتموظفاستبهمنظوراستفاده
مطلوبازخدماتمتخصصانمعدنوزمینشناســیوامورمربوطبهآن،
اینگروهرادرقالبدفاترفنیمهندسیساماندهیکند.دولتموظفاست
الیحهنظاممهندســیمعدنوزمینشناسیراتدویننمودهوظرفشش

ماهازتاریختصویباینقانونبهمجلسارائهنماید.

 ماده 28(دســتگاههـــایاجرائیمكلفندباتوجهبهموقعیتجغرافیائی
معادنولزومتوسعهبخشمعدن،مناطقمحلوقوعمعادنراجزواولویت
اجرایطرحهاوبرنامههایتوسعهایواعمالنرخهایتعرفهای-ترجیحی

خودقراردهند.

 ماده 29(بهمنظورایجادثباتدرمحاسباتاقتصادیتولیدموادمعدنی،
مقرراتیکهمنجربهتحمیلهزینهغیرمرتبطوسرباربرایتولیدموادمذکور

میشودازتاریختصویباینقانونکانلمیكنتلقیمیگردد.

ماده30(مطالباتوزارتصنعت،معدنوتجارتازاشــخاص،اعماز
حقیقيیاحقوقيایرانيیاخارجيپسازقطعيشــدنبهترتیبمندرج
درتبصــره)4(ماده)6(وماده)14(وتبصرههايآنومواد)20(و)25( می
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اقنون معادناقنون معادن
اینقانوندرحكممطالباتمســتندبهاسنادالزماالجراءاستوبراساس
ماده)48(قانونمحاسباتعموميکشورمصوبسال1366طبقمقررات
اجرائيمالیاتهايمستقیمقابلوصولميباشد.نحوهاجراياینمادهدر

آئیننامهاجرائيمشخصميشود.

 ماده 31(بهمنظورتحققتوســعهپایداردربخشمعدن،دولتموظف
اســتصندوقبیمهســرمایهگذاریفعالیتهایمعدنیراجهتتأمین
تمامیاقسمتیازخساراتاحتمالیناشیازعدمکشفکانهوسرمایهگذاریهای
موجود،طبقاساســنامهایکهبهتصویبهیاتوزیرانخواهدرســیددر
وزارتصنعت،معدنوتجارتتأســیسنمایدوهمهسالهدرصورتلزوم
اعتبارموردنیازســهمدولتراباتوجهبهسیاستهایتولیدیدرلوایح

بودجهساالنهپیشنهادنماید.
تبصرهـ  دولتمكلفاستبهپیشنهادوزارتصنعت،معدنوتجارت
همهســالهحداکثرپنجدرصد)5%(ازکلحقوقدولتيدریافتيموضوع
ماده)14(اینقانونوتبصرههايذیلآنراجهتحمایتازفعالیتهاي
صندوقبیمهسرمایهگذاريفعالیتهايمعدنيدراختیارصندوقمذکور

قراردهد.

ماده 32(حذفشدهاست
ماده 33(کلیهکارکنانوزارتصنعت،معدنوتجارتوشرکتها 
وسازمانهايتابعةآندرزماناشتغالوتایكسالبعدازقطعاشتغال،
نميتوانندبهطورمستقیمیاغیرمستقیمدرمعامالتوامتیازاتموضوع
اینقانونذيســهمیاذينفعباشــند.درصورتتخلفبهانفصالدائم
میازخدمــاتدولتيومحرومیتازپنجتادهســالازهرگونهعقدقرارداد
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اقنون معادناقنون معادن
معدنيواخذهرگونهمجوزعملیاتمعدني،محكومميگردند.

ماده34(وزارتصنعت،معدنوتجارتمكلفاستدرمعادنموضوع
اینقانونبرايجلوگیريازتخریبوتضییعذخایرمعدنيواجرايتعهدات
اکتشافکنندگانوبهرهبردارانورعایتاصولایمنيوحفاظتيکارکنان

معادنطبقآئیننامهاجرائياینقانوننظارتوبازرسينماید.
 تبصره ـ وزارتصنعت،معدنوتجارتمجازاستجهتانجامامور
کارشناســي،نظارتوبازرسيازاعضاءسازماننظاممهندسيمعدنبهره
گیردوبعضيازاختیاراتغیرحاکمیتيخوددراینزمینهرابهســازمان

مذکورتفویضنماید.

ماده35(آییننامههاياجرائياینقانونازجملهمواد)5(،)6(،)7(،
)8(،)9(،)10(،)13(،)14(،)20(،)30(و)34(توســطوزارتصنعــت،
معدنوتجارتوباهمكاريســایردستگاههاياجرائيذيربطظرفسه

ماهتهیهوبهتصویبهیأتوزیرانميرسد.

ماده36(ازتاریختصویباینقانون،قوانینمعادنمصوب1336،1317،
اصــالحماده)16(مصوب1344و1362،اصــالحقانونمعادنمصوب
1364وماده)9(قانونرفعبرخيازموانعتولیدوسرمایهگذاريصنعتي

مصوب1386/5/7نسخميگردد.
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