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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون معادن کشور مصوب 1377/2/27

فصل اول: تعاریف و کلیات
 ماده 1- تعریف واژه هاي به کاررفته در این قانون به شرح زیر است:1 

یا  به صورت جامد  یا ترکیب طبیعي که  الف- ماده معدني )کاني(: هر ماده 
گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحوالت زمین شناسي به وجود آمده باشد.

ب- معدن: به محدوده اي اطالق مي شود که شامل ذخیره معدني است.
پ- منبع معدني: تمرکز یا انباشت طبیعي یک یا چند ماده معدني در زیر یا 

روي زمین و یا محلول در آب است.
ت- عملیات معدني: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه آرایي و فرآوري 

است.
ث- صنایع معدني: صنایعي که بخشي از ماده اولیه آنها را مواد معدني تشکیل 

مي دهد. 
یا کاني هاي موجود در کانسار که داراي  ج- کانه )کان سنگ(: مواد معدني 

ارزش اقتصادي است.
و  سودآور  آن  از  بهره برداري  که  معدني  منبع  )کانسار(:  معدني  ذخیره  چ- 

مقرون به صرفه است.
ح- ذخیره: میزان وزني یا حجمي کانه )کان سنگ( موجود در ذخیره معدني 

)کانسار( است.
خ- اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادي که به منظور یافتن )کانسار( 

انجام مي گیرد و شامل عملیاتي از جمله موارد زیر است:
1- نمونه برداري و انجام آزمایش هاي کّمي وکیفي

2- بررسي هاي زمین شناسي، سنجش از راه دور، ژئوشیمیایي، ژئوفیزیکي و 
امثال آن.

3- حفاري روباز و زیرزمیني
4- حفر گمانه و چاه پیمایي

۱- اصالحي ۱۳۹0/8/22



نشر چتر دانش/ مجموعه قوانين و مقررات معادن و صنایع معدنی 10

5- تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدني و تعیین نقشه هاي مربوط
د- استخراج: مجموعه عملیاتي است که به منظور جدا کردن کانه )کان سنگ( 

از ذخیره معدني )کانسار( و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي گیرد.
ذ- محل انباشت مواد: محلي خارج از کارگاه هاي استخراج؛ تونل ها و چاه ها 

که مواد استخراج شده در آنجا انباشته مي شود.
که  فیزیکي- شیمیایي  یا  و  فیزیکي، شیمیایي  عملیات  کلیه  کانه آرایي:  ر- 
به منظور جدا کردن قسمتي از مواد باطله از کانه )کان سنگ( و یا تفکیک کانه ها 

)کان سنگ ها( از یکدیگر انجام مي گیرد.
ز- فرآوري: عملیاتي که بر روي مواد خام معدني یا مواد کانه آرایي شده، انجام 

و موجب تولید مواد اولیه صنعتي مي شود.
ژ- مواد باطله: موادي که در نتیجه استخراج یا کانه آرایي از کانه )کان سنگ( 

جدا مي شود.
ویژه  یا شیمیایي  و  فیزیکي  دلیل خواص  به  س- خاک صنعتي: خاکي که 

مصارف صنعتي مختلف دارد.
ش- سنگ تزئیني: سنگ هاي  متبلور و غیرمتبلور رسوبي آذرین و دگرگوني 
از قبیل مرمر، شبه مرمر )مرمریت(، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوي کانه 
)کان  سنگ( قابل تفکیک در شرایط کنوني نیست و عمل آوري آنها نظیر برش و 

صیقل، رایج و مقرون به  صرفه است.
در  که  طبیعت  در  موجود  مختلف  ساختماني: سنگ هاي   ص- سنگ الشه 
شرایط کنوني حاوي کانه )کانسنگ( قابل تفکیک نبوده و عمل آوري آن رایج 
و  وزارت صنعت، معدن  به تشخیص  بنا  و  نباشد  مقرون به صرفه  یا  و  و معمول 
تجارت، سنگ تزییني نیست و در پي یا دیوار چیني ساختمان ها، راه سازي و 

دیواره سازي و نظایر آن به کار مي رود.
ض- پروانه اکتشاف: مجوزي است که براي انجام عملیات اکتشاف مواد معدني 

در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر مي شود.
ط- گواهي کشف: تأییدیه اي که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس 
صادر  اکتشاف  پروانه  دارنده  نام  به  ذخیره  کشف  و  اکتشافي  عملیات  اتمام  از 
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مي شود.
ظ- کاشف: به شخصي اطالق مي شود که گواهي کشف به نام وي صادر شده 

است.
به  و  کانه آرایي  و  استخراج  به منظور  که  عملیاتي  مجموعه  بهره برداري:  ع- 

دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي گیرد.
غ- پروانه بهره برداري: مجوزي که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 

بهره برداري از معادن در محدوده اي مشخص صادر مي گردد.
ف- بهره بردار: شخص حقیقي یا حقوقي که داراي پروانه بهره برداري از وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  طرف  از  که  مجوزي  برداشت:  اجازه  ق- 
براي تأمین مصالح ساختماني مورد نیاز طرح هاي عمراني و برداشت واریزه ها، 
ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئي از یک ذخیره معدني و نیز عملیات 

آزمایشگاهي صادر مي شود.
ک- معادن بالمعارض: معادني که فاقد بهره بردار است یا واگذاري آن از نظر 

این قانون منعي ندارد.
گ- حقوق دولتي: به سهم دولت که ناشي از استخراج، بهره برداري و برداشت 

هر واحد از ماده یا مواد معدني است اطالق مي شود.
ماده 2- در راستاي اجراي سیاست هاي کلي اصل چهل وچهارم )44( قانون 
اساسي و نیز اصل چهل وپنجم )45( قانون اساسي، مسئولیت اعمال حاکمیت 
دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدني و نیز صدور اجازه انجام فعالیت هاي 
معدني مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه 
فعالیت هاي معدني، دستیابي به ارزش افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات 
مواد معدني با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش 
و  وزارت صنعت، معدن  به عهده  اجتماعي کشور  و  اقتصادي  توسعه  معدن در 
تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص 

حقیقي و حقوقي در محدوده قوانین و مقررات نیست.1 

۱- اصالحي ۱۳۹0/8/22
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ماده 3- مواد معدني به شرح زیر طبقه بندي مي شوند:1 
الف( مواد معدني طبقه یک عبارتند از:

سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایي، پوکه معدني، 
نمک آبي و سنگي، مارن، سنگ الشه ساختماني و نظایر آنها.

ب( مواد معدني طبقه دوم عبارتند از:
تیتانیم،  مس،  روي،  سرب،  جیوه،  قلع،  کرم،  طال،  آهن،  معدني  مواد   -1

آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات. 
کربنات ها،  سولفات ها،  قلیایي،  نمک هاي  بورات ها،  فسفات ها،  نیترات ها،   -2

کلروریت ها به استثنای مواد یادشده در طبقه یک و نظایر آنها.
3- میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسي، 
پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاک هاي صنعتي 

و نظایر آنها.
یاقوت،  زمرد،  الماس،  مانند  نیمه قیمتي  و  قیمتي  کاني هاي  و  سنگ ها   -4

یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها.
5- انواع سنگ هاي  تزئیني و نما.

6- انواع زغال سنگ ها و شیل ها، قیر طبیعي و سنگ آسفالت طبیعي.
به استثنای  معدني  گازهاي  نیز  و  آب ها  از  استحصال  قابل  معدني  مواد   -7

گازهاي هیدروکربوري. 
8- مواد معدني موجود در فالت قاره.
پ- مواد معدني طبقه سه عبارتند از:

کلیه هیدروکربن ها، به استثنای زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعي، پلمه 
سنگ هاي  نفتي، ماسه هاي آغشته به نفت و امثال آنها

ت- مواد معدني طبقه چهار عبارتند از:
کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه 

تبصره 1- طبقه آن دسته از مواد معدني که در این ماده مشخص نشده یا 
مورد تردید باشد و نیز طبقه موادي شامل چند ماده از یک طبقه و موادي از 

۱- اصالحي ۱۳۹0/8/22
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طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و تصویب شوراي عالي معادن تعیین مي شود.

تبصره 2- آیین نامه اجرایی در موارد اختالط مواد طبقه یک تا سه با مواد 
طبقه چهار، نحوه بهره برداري و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و سازمان انرژي اتمي ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این 

قانون به تصویب هیئت وزیران مي رسد.
ماده 4- سیاست گذاري اجرایی و هماهنگي در مورد طبقات مواد معدني با 
رعایت قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ایران و اجراي سیاست هاي کلي اصل چهل و چهارم 
)44( قانون اساسي و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه هاي 
نفت و نیرو و سازمان انرژي اتمي ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن 

و تجارت است.1 

فصل دوم: اکتشاف 
ماده 5- اکتشاف ذخایر معدني توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مجاز انجام 
مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر الزم را براي اکتشاف 

ذخایر معدني در سراسر کشور براي اشخاص حقیقي و حقوقي فراهم کند.2 
تبصره 1- دولت مکلف است در الیحه بودجه ساالنه، نسبت به تأمین اعتبار 
الزم جهت ایجاد بستر مناسب براي اکتشاف ذخایر معدني در سراسر کشور اقدام 

نماید.
سازمان هاي  طریق  از  تجارتمي تواند  و  معدن  صنعت،  وزارت   -2 تبصره 
با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضي از  توسعه اي 
بخش غیردولتي، نسبت به اکتشاف و شناسایي ذخایر معدني در مناطق کمتر 

توسعه یافته اقدام نماید.
وزارت  مانند  مرتبط  ارگان هاي  و  سازمان ها  وزارتخانه ها،  کلیه  تبصره 3- 

۱- اصالحي ۱۳۹0/8/22
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نفت موظفند به منظور تجمیع و هم افزایي نتایج فعالیت هاي تولید اطالعات پایه 
زمین شناسي و اکتشافي براي بهره برداري کاربران اطالعات خود را به طور مستمر 

در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.
ماده 6- اکتشاف ذخایر معدني، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت 
معادن و فلزات است. چگونگي اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، 
انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروري مربوط برابر مفاد این 

قانون در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد.
ندارد؛  اکتشاف  پروانه  صدور  به  نیاز  بهره برداري  حین  اکتشاف   -1 تبصره 
لکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدني جدید گواهي کشف دارنده پروانه 
بهره برداري به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصالح یا گواهي جدید صادر خواهد 

شد.1 
تحویل  و  تعیین  زمان  در  موظفند  اکتشاف  پروانه  متقاضیان   -2 تبصره 
محدوده بالمعارض، مبلغي را بر اساس تعرفه اي که ساالنه از طرف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت پیشنهاد مي شود و در شوراي عالي معادن به تصویب مي رسد، 

پرداخت نمایند.2 
تبصره 3- دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا مالکان شخصي در 
ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، ساالنه به ازای هر 
کیلومتر مربع از محدوده اکتشافي، مبلغي را به دولت پرداخت نمایند. میزان این 
مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شوراي عالي 

معادن تعیین مي شود.3 
به  ماده  این   )3( و   )2( تبصره هاي  اجراي  از  ناشي  درآمدهاي  تبصره 4- 
حساب خزانه داري کل واریز و معادل آن در بودجه ساالنه وزارت صنعت، معدن 

و تجارت براي توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور مي گردد.4 

۱- اصالحي ۱۳۹0/8/22
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به  از رسیدگي  تجارت مکلف است پس  و  وزارت صنعت، معدن  ماده 17- 
گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقي و حقوقي ذي صالح گواهي 
شده است و تأیید آن نسبت به صدور گواهي کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف 

اقدام مي نماید.
در گواهي کشف باید نوع یا انواع ماده معدني کشف شده، کمیت و کیفیت آن، 
حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافي ذکر شود. گواهي 
کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل 

انتقال به اشخاص ثالث است.
تبصره- در صورت عدم دستیابي به کانه )کان سنگ( پس از انجام عملیات 

اکتشافي حقي براي دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمي شود.
پس  سال  یک  ظرف  حداکثر  مي توانند  کشف  گواهي  دارندگان   -8 ماده 
معدن  بهره برداري  پروانه  اخذ  براي  را  از صدور گواهي کشف، درخواست خود 
کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در 

مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یادشده، از آنان خواهد شد.
هزینه هاي  یادشده،  درخواست  به موقع  تسلیم  عدم  صورت  در  تبصره- 
به  بهره بردار ذخیره معدني مکشوفه  اکتشافي مندرج در گواهي کشف، توسط 
مشخص  قانون  این  اجرایی  آیین نامه  در  که  ترتیبي  به  مذکور  گواهي  دارنده 

خواهد شد پرداخت مي گردد.

فصل سوم: بهره برداري 
ماده 29- بهره برداري از ذخایر معدني، به جز موارد مربوط به وزارتخانه هاي 
نفت و نیرو و سازمان انرژي اتمي ایران مستلزم اخذ پروانه بهره برداري از وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است. پروانه بهره برداري سندي رسمي، الزم االجرا، قابل 
معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدني 
مندرج در پروانه و نیز در بردارنده تعهدات وي در اجراي مفاد آن مي باشد. مدت 
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هر دوره بهره برداري حداکثر تا بیست وپنج سال است.
تبصره 1- مؤسسات مالي نظیر بانک ها مکلفند معادن داراي پروانه بهره برداري 

را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیالت مالي بپذیرند.
بهره برداران  به استثنای  دو  طبقه  معدني  ذخایر  از  بهره برداران   -2 تبصره 
کاشف و یا دارندگان گواهي کشف مکلفند حداکثر نیم درصد )5%( از محصول 
استخراج شده در سر معدن یا بهاي آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ 
شروع به استخراج حداکثر به میزان ذخیره مندرج در گواهي کشف تا حداکثر 

بیست وپنج سال به عنوان حق اکتشاف به وي بپردازند.
تبصره 3- شرایط و چگونگي صدور پروانه بهره برداري و مدت اعتبار هر دوره 
بهره برداري و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره )2( در آیین نامه اجرایی 

این قانون تعیین مي شود.
ماده 110- بهره برداران از ذخایر معدني بالمعارض به استثنای کاشفان فقط 
در مهلت مقرر در ماده )7( از طریق مزایده اي که شرایط آن به ترتیبي که در 
بین اشخاص حقیقي و حقوقي که  از  آمد،  قانون خواهد  این  اجرایی  آیین نامه 
انتخاب  مي باشند،  ایران  در  اقتصادي  فعالیت  به  مجاز  کشور  قوانین  به موجب 

مي گردند.
صنعتي  واحدهاي  فرآوري شده،  معدني  مواد  تولیدکنندگان   -1 تبصره 
اشتغال  پروانه  دارنده  و حقوقي  متخصصان حقیقي  معدني،  مواد  مصرف کننده 
فعالیت هاي معدني، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده )7( موفق 
به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره برداري نشده اند و شرکت هاي تعاوني معدني 
متشکل از کارکنان معادن در صورتي که داراي صالحیت فني و مالي باشند به 
ترتیب، مطابق آیین نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاري، در شرایط مساوي 

در اولویت مي باشند.
تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجراي این ماده و تشریفات 
مورد  در  رأساً  معادن  شوراي عالي  تصویب  با  متقاضي،  نبود  در صورت  قانوني، 

بهره برداري از ذخایر معدني بالمعارض اقدام مي نماید.

۱- اصالحی ۱۳۹0/8/22
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و  اکتشاف  پروانه  صدور  در  است  مکلف  فلزات  و  معادن  وزارت   -11 ماده 
بهره برداري از معادن به خانواده هاي شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکت هاي 
تعاوني و سهامي افراد واجد شرایط محلي، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

ماده 112- شوراي عالي معادن براي ایجاد وحدت رویه و هماهنگي در انجام 
این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان  تکالیف و اختیارات تعیین شده در 
پروانه فعالیت هاي معدني و همچنین ایجاد امنیت سرمایه گذاري در این بخش 

با ترکیب زیر تشکیل مي شود:
1- وزیر صنعت، معدن و تجارت )رئیس(

2- یک نفر از قضات عالي رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه
3- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

4- معاون امور معدني وزیر صنعت، معدن و تجارت )دبیر(
5- رئیس سازمان جنگل ها، منابع طبیعي و آبخیزداري کشور

6- یک نفر حقوق دان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفي وزیر 
صنعت، معدن و تجارت

7- رئیس سازمان زمین شناسي و اکتشافات معدني کشور 
8- یک نفر از مدیران معدني ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفي 

وزیر
شوراي  انتخاب  به  معدني  امور  در  صاحب نظر  متخصصین  از  نفر  یک   -9

مرکزي سازمان نظام مهندسي معدن کشور
انتخاب  با  درامور معدني  و متخصص  تجربه  با  بهره برداران  از  نفر  10- یک 

خانه معدن
11- یک نفر از بهره برداران باتجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب اتاق 

بازرگاني و صنایع و معادن ایران
تبصره 1- شوراي عالي معادن مي تواند اشخاص حقیقي یا حقوقي را به عنوان 

مطلع، ذي نفع یا کارشناس بدون حق رأي براي حضور در جلسه دعوت نماید.
تبصره 2- اعضای انتخابي شوراي عالي معادن براي مدت چهار سال تعیین 
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مي شوند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
تبصره 3- وظایف و اختیارات شوراي عالي معادن به شرح ذیل است: 

الف- اتخاذ تصمیم در موارد اختالف دارندگان پروانه فعالیت معدني در صورت 
توافق طرفین مبني بر حکم به داوري از سوي شوراي عالي معادن

ب- تشخیص و اصالح و تغییر کمّیت و کیفیت ذخیره معدني و کاهش یا 
افزایش محدوده هاي بهره برداري به تناسب میزان ذخیره و استخراج1 

پ- تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدني 
از میزان مندرج در  تأثیر محاسبه حقوق دولتي استخراج واقعي کمتر  ت- 

پروانه بهره برداري 
ث- سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن2 

ج تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره برداري از آنها3 
و  قطعي  رأي،  چهار  حداقل  با  معادن  شوراي عالي  تصمیمات   -4 تبصره 

الزم االجراء است. ولي این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداري نیست.
و  معدن  صنعت،  وزارت  محل  در  معادن  شوراي عالي  دبیرخانه  تبصره 5- 

تجارت تشکیل مي شود.
پیشنهاد  به  اسالمي  شوراي  مجلس  نمایندگان  از  نفر  یک   -6 تبصره 
کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شوراي اسالمي، به عنوان ناظر در 

جلسات شوراي عالي معادن شرکت خواهد نمود.
تبصره 7- مصوبات شوراي عالي معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و 

تجارت قابل اجراست.
ماده 13- وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند با تشخیص خود بر اساس 

تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.4 
ماده 514- دارنده پروانه بهره برداري باید درصدي از بهاي ماده معدني موضوع 

۱- اصالحي ۱۳۹2/8/۱4
2- اصالحي ۱۳۹2/8/۱4
۳- الحاقي ۱۳۹2/8/۱4

4- اصالحي ۱۳۹0/8/22
5- اصالحي ۱۳۹0/8/22
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