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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۳ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
بر اساس ماده ۹ قانون معادن، بهرهبرداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانههای نفت، نیرو 
و انرژی اتمی ایران، مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارت صمت است. برخی شرکتهای معدنی ، دفاتر 
اصلی شرکتهای خود را در نقاطی خارج از مناطق بهرهبرداری از معادن دایر و ثبت مینمایند و کلیه حقوق 
دولتی وصولی به مناطق مذکور داده شده و مناطقی که معادن در آنجا وجود دارد از این حقوق بی بهره می 
باشند. از سوی دیگر به استناد ماده ۱۵ قانون معادن، مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از 
معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت 
متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت صمت صالح بداند استفاده خواهد شد. معادن زغال سنگی که در 
نقاط جنگلی بوده و یا در نزدیکی رودخانه ها می باشند.مواد باطله باعث آلودگی زمین های زراعی و محیط 
زیست شده و بهره برداران از معادن این مواد باطله را در طبیعت رها می نمایند. لذا جهت مشکالت فوق این 

طرح تقدیم مجلس میگردد. 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
غالمعلی کوهساری - جالل محمودزاده - رمضانعلی سنگدوینی - عبدالجالل ایری - علی علی زاده - 
مهرداد گودرزوندچگینی - علی بابائی کارنامی - انور حبیب زاده بوکانی - ذبیح الله اعظمی ساردوئی 
- احسان ارکانی - رضا آریان پور - علی جدی - احمد محرم زاده یخفروزان - هاجر چنارانی - موسی 
احمدی - سیدجواد حسینی کیا - محمدحسین فرهنگی - جعفر قادری - حسینعلی حاجی دلیگانی - 
بهروز محبی نجم آبادی - رضا تقی پورانوری - رسول فرخی میکال - سلمان اسحاقی - مجتبی بخشی 
پور - اصغر سلیمی - پرویز اوسطی - کمال حسین پور - اسماعیل حسین زهی - سیدعلی یزدی خواه 

- محمدتقی نقدعلی - علیرضا عباسی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - حسین حق وردی 
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عنوان طرح:
اصالح مواد(۹) و (۱۵) قانون معادن

اصالح مواد(۹) و (۱۵) قانون معادن
ماده۱

یک تبصره به عنوان تبصره(۴) به ماده (۹) قانون معادن مصوب  ۲۳/  ۳/ ۱۳۷۷ بهشرح زیر الحاق میشود:

تبصره۴- بهرهبرداران از ذخایر معدنی موظفند شرکت خود را در استان محل بهرهبرداری، ثبت و دفتر اصلی 
شرکت را در همان استان دایر کنند.

ماده۲
یک تبصره به ماده (۱۵) قانون بهشرح زیر الحاق میشود:

تبصره - چنانچه بهرهبردار بصورت مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم نماید و مواد باطله 
حداکثر سه ماه پس از اعالم به سازمان صنعت، معدن و تجارت استانی که معدن در آن وجود دارد، برداشت 
نشود؛ بهرهبردار موظف است نسبت به حمل آن به نقطهای که با هماهنگی ادارات کل محیط زیست، منابع 

طبیعی، جهادکشاورزی و آب منطقه ای مشخص میشود اقدام کند.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

اصالح مواد(۹) و (۱۵) قانون معادن تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ☐

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ██ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع
☐

ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد.
☐

می باشد.
☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ☐ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ☐

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ☐    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ☐
الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ☐ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ☐ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ██

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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