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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۲۱ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
با توجه به اینکه در حال حاضر مجوز بهره برداری از معادن بدون استعالم از دستگاه ها و نهادهای اجرایی و 
نظارتی شهرستان از جمله فرمانداری ها و بخشداری ها صورت می گیرد که در بلند مدت خسارت های 
جبران ناپذیری در بعد اجتماعی و زیست محیطی وارد می نماید و ضرورت اصالح قانون مذکور احساس 
می شود دستگاه های نظارتی شهرستان ها زمانی متوجه فعالیت بدون مجوز در محدوده تحت نظارت خود 
می شوند که یا تجمع اعتراضی صورت گرفته یا آثار تخریبی زیست محیطی جبران ناپذیری به جا گذشته 
است که این امر در شهرستان های معدن خیز بیشتر به چشم می خورد لذا به جهت رفع این ایراد طرح ذیل 

پیشنهاد می گردد 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدرضا صباغیان بافقی - جالل محمودزاده - علی خضریان - مهرداد گودرزوندچگینی - علیرضا 
عباسی - احمد محرم زاده یخفروزان - سیدعلی یزدی خواه - علی علی زاده - محمدتقی نقدعلی - 
بهروز محبی نجم آبادی - محمدصالح جوکار - انور حبیب زاده بوکانی - صدیف بدری - سیدجواد 
حسینی کیا - حسین حق وردی - موسی احمدی - محمدحسین فرهنگی - بهزاد رحیمی - اصغر سلیمی 

- جواد نیک بین - سیدکاظم دلخوش اباتری 

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


3

عنوان طرح:
طرح اصالح ماده ۲۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷

جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن دستگاه های اجرایی مربوطه شهرستانی که محدوده 
معدنی در آن واقع گردیده است مکلفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه نسبت به استعالم وزارت صنعت معدن 
و تجارت در مورد حریم های قانونی مربوط به آن ها و مناطق موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و 
بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ و اصالحیه های بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و 
باغها مصوب  سال ۱۳۷۴ هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری اعالم نظر نمایند ، فرمانداری موظف 
است ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تایید استعالمات دستگاه های مربوطه و همچنین اعالم نظر در خصور 
استعالمات از وزارت صنعت ومعدن و تجارت اقدام نماید. عدم اعالم نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت 

دستگاه های مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می شود.
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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: 

طرح اصالح ماده ۲۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ تقدیم می شود.

معاون قوانین

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


5

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:

در رابطه با طرح / الیحه تقدیمی با سند چشم انداز: در بند نه سیاست های کلی نظام قانون گذاری اصول مهم قانون گذاری 
و قانون نویسی ذکر شده است و طرح پیشنهادی این اصول مخصوصا اصل استحکام در ادبیات و اصطالحات حقوقی، ابتنا 

بر نظرات کارشناسی و انسجام قوانین را رعایت نکرده است. 
در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: - طرح فاقد توضیحات ابتدایی راجع به اصالح ماده ۲۴ قانون 

معادن است . 
- تکلیف پنج تبصره این ماده از جهت ابقاء یا انتفاء نیز مشخص نشده است. 

- عبارت (جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن) در صدر ماده باید حذف و به مقدمه توجیهی منتقل شود. 

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


8

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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