
 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

یرم گزارش کارشناسف  

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو   یشورا رخانهیدب

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                        02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   مدرک:کد  

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   1

 

 23/07/99 تاریخ تهیه گزارش  رویه های اجرایی –مقررات  –قانون  شناسه

 توسط شرکت آب منطقه ای استان  ،مسیل از معدنکاران هایموضوع دریافت اجاره اراضی بستر بررسی عنوان موضوع

 صنعت و معدن اتاق تبریزکمیسیون  مرجع طرح موضوع 

 شرح موضوع 

 ریدولت بر معادن کشور و حفظ  خخظا  تیاعمال حاکم  تیلئومس  ،1390( قانون اصالح قانون معادن مصوب  2)1بر اساس ماده  

قانون و نظارت بر امور مزبور بظه عهظده وزارت صظنعت، معظدن و   نیمقرر در ا  یمعدن  یتهایصدور اجازه انجام فعال  زیو ن  یمعدن

بهره برداری از سظازمان اکتشاف و ظور انجام عملیات معدنی اقدام به دریافت پروانه بر این اساس معدنکاران به منتجارت است.  

توسظط  قظانون اصظالح معظادن 2(24ی است که طبق ماده )پروانه مستلزم استعالم های مختلف این که صدور  .صمت می نمایند

  سازمان صمت صورت می گیرد.

مصظوب   قانون اصالح قانون معظادن  3(12ماده )در این راستا معدنکاران جهت استخراج مواد معدنی موضوع پروانه خود مطابق  

را بظه نظرر روز در سظر معظدن بظه صظورت خظود موضظوع پروانظه   یماده معدن  یاز بهادرصدی    قانون معادن(،  14)ماده    1390

 می نمایند.پرداخت  جارتبه وزارت صنعت، معدن و ت یشده به عنوان حقوق دولت یفرآور  ایشده   ییکانه آرا  ایاستخراج شده 

قانون معادن جبران خسظارت   4(25مطابق ماده )  ،در صورتیکه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد

به ماخظ  پظانزده درصظد   یمواد معدن  یبهره بردار  ایاز اکتشاف    یناش  یها  نهیهز  ،یمواد معدن  یبهره بردار  ناشی از اکتشاف و  

ی جهت بازسازی محدوده عملیات معدنی از معدنکار دریافت و از اکتشاف و دوازده درصد از کل حقوق دولت  یدرآمد دولت ناش

 به خزانه داری واریز می گردد.

وان اخن استفاده و بهره برداری از قطعات زمین با معدنکاران اخیرا شرکت آب منطقه ای استان اقدام به عقد قرارداد اجاره با عن

 
دولظظت بظظر  تیظظ اعمال حاکم تیمسؤول ،ی( قانون اساس45اصل چهل  و پنجم ) زیو ن ی( قانون اساس44اصل چهل  و چهارم )  یکل  یاستهایس  یاجرا  یدر راستا  معادن:قانون اصالح قانون    2ماده    -1

بظظه ارزا افظظزوده  یابیدسظظت ،یمعدن یتهایقانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعال نیمقرر در ا یمعدن یتهایصدور اجازه انجام فعال زیو ن  یمعدن  ریمعادن کشور و حف  خخا

عظظدن و کشظظور بظظه  عهظظده وزارت صظظنعت، م یو اجتماع یسهم بخش معدن در توسعه اقتصاد شیافزا زیبخش و ن نیاشتغال در ا جادیبا ارزا افزوده، ا یتوسعه صادرات مواد معدن  ،یمواد خام معدن

 .ستیو مقررات ن  نیدر محدوده قوان  یو حقوق یقیاشخاص حق  تیماده مانع اعمال مالک نیدر ا رم کو تیتجارت است. اعمال حاکم
مربوط مکلفنظظد حظظداکرر دظظرف دو مظظاه نسظظبت بظظه اسظظتعالم وزارت   یقانون  انیو متول  یاجرائ  یاز معادن، دستگاهها  یبرداردر امر اکتشاف و بهره   عیجهت تسر  قانون اصالح قانون معدن:  24ماده   -2

 :ندیاعالم نظر نما لیصنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد خ

 میسدها و قنوات ت ظ داخل جنگلها و مراتع  ث ظ حظظر یآب و حوضچه ها عیتوز یسدها و شبکه ها یقانون میآنها پ ظ حر یقانون میراهها و راه آهن ب ظ داخل شهر ها و حر یقانون میالف ظ حر    

 یدارا یح ظ حظظوزه هظظا وحش و حفادظظت شظظده  اتیپناهگاه  ح ،یمل یعیآثار طب ،یبا عنوان پارک مل یچ ظ مناطق  مسلح یروهایپادگانها و محل استقرار ن  میج ظ حر  ی  خیتار  هیاماکن مقدسه و ابن

 ازاز حد مج  شیمواد پرتوزا ب

. پروانه اکتشاف توسظظط وزارت صظظنعت، معظظدن و تجظظارت ردیگ یصدور پروانه اکتشاف انجام م  یبار برا  کیربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط    یخ  یاجرائ  یاستعالم از دستگاهها    

 شود. یم یم کور تلق یرد و عدم اعالم  نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههایکل محدوده مورد تقاضا صورت گ یبرا دیشود. اعالم نظر با یحداکرر سه ماه پس  از استعالم صادر م

 .ندینماخود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام  یقانون یمهایحر  تیقانون، نسبت به اعالم وضع  نیمربوط مکلفند درف سه ماه پس از ابالغ ا یاجرائ یظ دستگاهها1تبصره     

 ایظظ شظظده  یظظیکانظظه آرا ایظظ موضوع پروانه را به نرر روز در سر معدن به صورت استخراج شده  یماده معدن یاز بها  یدرصد  دیبا  یدارنده پروانه بهره بردار  :قانون اصالح قانون معادن(  12ماده )  -3

 . دیپرداخت نما جارتبه وزارت صنعت، معدن و ت یوزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولت صیشده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخ یفرآور
از جنگلها و مراتع مصظظوب  یبردار( قانون حفادت و بهره 3« ماده )4واقع  شده  باشد، مطابق تبصره »  یعیو طب  یدر منابع مل  یمعدن  اتیچنانچه محدوده عمل  قانون اصالح قانون معادن:  25ماده   -4

از  یاشظظ ن یهظظا نظظهیهز ،یمواد معدن یبهره بردار ایاز اکتشاف  یناش رتشده، به منظور جبران خسا ادیبهره مالکانه و حق االرض مندرج در تبصره   یآن اقدام و به جا  یو اصالحات بعد  1346سال  

موضظظوع  ی( از کل حقوق دولت%12دوازده درصد ) نیقانون و همچن نی( ا6« ماده )3از اکتشاف موضوع تبصره »  ی( درآمد دولت ناش%15به ماخ  پانزده درصد )  یمواد معدن  یبهره بردار  ایاکتشاف  

 زیظظ شظظود وار یمظظ  نییتع یوزارت جهاد کشاورز قیکل کشور که از طر یگردد و به  حساب خزانه دار یآن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول م لیخ یها بصره قانون و ت نی( ا14ماده )

 اقدام گردد. یمعدن اتیمحل عمل یو بازساز اءینسبت به اح یمعدن اتیعمل یگردد تا برحسب مورد و در ط یم
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پس از دریافت پروانه بهره برداری  تمامی حقظوق دولتظی تعیظین شظده را بظه دولظت این در حالیست که معدنکاران    می نماید.

بار برای تولیظد مظواد مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سر(،  29)مطابق ماده  پرداخت می کنند. مضاف بر اینکه  

 .کان لم یکن تلقی می گردد( 1377)می شود از تاریخ تصویب این قانون    معدنی

 الزم به خکر است تا کنون اخباری مبنی بر اینکه چنین قراردادی در استان های دیگر منعقد شده باشد به گوا نرسید است. 

 و نظرات معدنکاران در این خصوص:استعالم اتاق بازرگانی    نامه شرکت آب منطقه ای بهپاسخ  

مرداب و برکه  آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل وتعیین پهنای بستر و حریم    قانون توزیع عادالنه آب:  (1)تبصره  

داغاب در بستر طبیعظی آنهظا بظدون رعایظت اثظر سظاختمان  ها و انهار ورودخانهطبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی

 . تأسیسات آبی با وزارت نیرو است

 تذکر: قابل تایید معدنکاران  می باشد. 

و   یعیطب  ها و انهارو دخل و تصرف در بستر رودخانه  یو حفار  یانیهر نوع اع   جادیا  :قانون توزیع عادالنه آب  2ماده    (3)تبصره  

و  یعظیاعم از طب هااچهیو در اهایسواحل در یقانون میدر حر نیو همچن یعیطب یهاو مرداب و برکه  لهایو مس  یعموم  یکانالها

 .روین وزارت ممنوع است مگر با اجازه  یمخزن  ای

 تذکر: با موضوع قرارداد اجاره مذکور نامرتبط می باشد. 

بهظره  یکه بظرا لیکشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مس:  و ...رودخانه ها، انهار مینامه بستر و حر  نییآ  7ماده  

 تیظاولو  تیظاجظاره و رعا  صورت  به  ربطیخ  یاآب منطقه  شرکتیو قبل  یبا موافقت کتب  د،یننما  جادیا  یآب مزاحمت  از  یبردار

( را نظدارد. یبجز زراعت سظطحدرخت )و غرس نهال و  یانیاع   جادیا  وجه حق  چیمستأجر به ه  یمجاوران بالمانع است، ول  یبرا

کند  دیق نامه اجارهدر دیربط با یخ یاهخواهد شد. شرکت آب منطق یریجلوگ  یو  تیو از فعال  مسترد  یدر صورت تخلف اراض

  نخواهد داشت. یتیلئومس چگونهیآن ه ریو نظا لیاز س یکه در صورت بروز هرگونه خسارت ناش

 نمی باشد. مرتبط اجاره  با موضوع قراردادتذکر: تاکید قانون در مورد کشت موقت و بهره برداری از آب است که 

 دیظنما رییتغ یعیبه صورت طب لیو مس یعیچنانچه بستر رودخانه، نهر طبرودخانه ها، انهارو ...  مینامه بستر و حر نییآ  8ماده  

آب و برق قابل اسظتفاده   یطرحها  یاجرا  یاست، برا  دولت  اریو کماکان در اخت  شودیم  دهیبستر که بستر مرده نام  ماندهیباق  و

و  یکنظاره بنظد ،ینحظوه آمظاده سظازبه صورت اجاره واگ ار و  یمتقاض  دستگاه  به  رویوزارت ن  قیاز طر  یباشد، با حدود مشخص

 .دیخواهد گرد  دیق یدر سند واگ ار مربوط طیشرا  ریسا

مربوط است و با موضوع قرارداد اجاره مذکور این ماده مربوط به بستر مرده و در خصوص اجرای طرح های آب و برق    تذکر:

 مرتبط نمی باشد. 

مجاوران  یبرا بستر مازاد یاراض و استفاده از یساز وارهیچنانچه امکان درودخانه ها، انهارو ...   مینامه بستر و حر  نییآ  10ماده  

 ،یعیطببرکظه  ایظمظرداب    ایظ  لیمسظ  اینهر    ای  رودخانه  ضمن مشخص کردن مجاوران  یوجود داشته باشد، شرکت آب منطقه ا

 معلوم و به مجظاوران اعظالم خواهظد نمظود تظا در شود،یحاصل م  یساز  وارهیکه در اثر د  را  یینهایو مقدار زم  وارهیمشخصات د

. بستر واقظع در ندیاقدام نما مربوط اخ  اجازه یبرا  یساز  وارهیو مشخصات د  طیشرکت مراجعه و با قبول شرا  به  لیتما  صورت

که بالفاصله بعظد   میحر  زانیم  نیپس از تأم  تواندیاست. شرکت م  رانیا  یاسالم  یجمهوردولت  اریدر اخت  یاحداث  وارهیپشت د
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   دهد. اجاره گرانیسازنده به د  لیدر صورت عدم تما ای وارید  بستر را به سازنده  ماندهیباق شود،  یشروع م یاحداث وارهیاز د

 باشد.  این موضوع نیز در خصوص دیواره سازی می باشد و با موضوع قرارداد اجاره آب منطقه ای مرتبط نمی تذکر:

باعنایت به موارد مطروحه و با توجه به اینکه تا کنون چنین قراردادی در استان های دیگر منعقد نشده است و با مد نظر قظرار 

ه جهظت اسظتفاده از بسظتر و حظریم مسظیل از سظوی موجود، الزام معدنکاران به عقد قرارداد اجاره ب  دادن این شرایط اقتصادی

 شرکت آب منطقه ای استان منطقی نمی باشد و با قانون معادن در مغایرت می باشد.  

صظورت حقظوقی از با توجه به اینکه متولی معادن کشور وزارت صمت می باشد و ایظن وزارت اجظاره اسظتفاده از معظادن را بظه 

معدنکاران می گیرد و دریافت اجاره مجدد از سوی شرکت آب منطقه ای استان هزینه مضاعف برای معدنکاران ایجظاد خواهظد 

 کرد.

الزم به خکر است قانون معادن قانون ارجح برای معادن کشور می باشد و دریافت چنین اجاره ای در این این قانون پیش بینی 

 ... در این مورد فراتر از قانون معادن می باشد.رودخانه ها، انهارو مینامه بستر و حر نییآنشده است. لیکن 

ایرادات و  

مشکالت  

 مطروحه 

 رئوس ایرادات و مشکالت مطروحه:

باعظ  متضظرر شظدن توسظط شظرکت آب منطقظه ای زمظین هظای بسظترهای مسظیل، به عقد قرارداد اجاره معدنکاران  الزام  .  1

 می گردد.معدنکاران در شرایط اقتصادی موجود 

 این قرارداد اجاره اطالع رسانی نمی گردد. جوزهای اکتشاف و پروانه بهره برداری در خصوصمدر زمان دریافت  .  2

کظر نشظده پرداخت چنین حقوقی )عقد این قرارداد اجاره و دریافت آن از سوی شرکت آب منطقظه ای( در قظانون معظادن خ.  3

 است.

بندی جلسه  جمع

کارگروه تخصصی  

به   ( کارشناسی)

 99/ 07/ 22تاریخ 

جلسه کارگروهی با حضور نمایندگان استانداری، سازمان صمت استان، منظابع طبیعظی، شظرکت آب منطقظه ای اسظتان، خانظه 

شظرکت آب منطقظه ای و بخظش خصوصظی معدن، بخش خصوصی برگزار گردید. در این نشست مواد قانون مربوطظه از سظوی 

ارائه شده در این نشست در جلسظه اصظلی شظورا طظرح و  مطرح شد و در نهایت پس از بح  و بررسی مقرر گردید پیشنهادات

 تعیین تکلیف گردد.

 پیشنهادات 

 یعظیطب یمردابها، برکه ها لها،یرودخانه ها، انهار، مس میبستر و حربا عنایت به تعارض بین قانون معادن و آئین نامه مربوط .  1

اجاره زمین های بسترهای مسیل توسط شرکت آب منطقظه ای، ی، موضوع عقد قرارداد  و زهکش  یاریآب  ،یآبرسان  یو شبکه ها

 ( مکرر قانون معادن بررسی و تعیین تکلیف گردد.24توسط هیات اختالف ماده )

هیظات حظل ... توسظط رودخانه ها، انهار میبستر و حرموضوع تعارض بین قانون معادن و و آئین نامه مربوط . تا تعیین تکلیف  2

 ، شرکت آب منطقه ای از الزام به عقد قرارداد اجاره خودداری نماید.مکرر قانون معادن(  24اختالف موضوع ماده )

فهرست  

مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ؛1390قانون اصالح قانون معادن مصوب .  1

 :1347. قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 2

 ؛1361مصوب  . قانون توزیع عادالنه آب3

و  یاریظآب ،یآبرسظان یو شظبکه هظا یعظیطب یمردابهظا، برکظه هظا لها،یرودخانه ها، انهار، مس میبستر و حرمربوط نامه  نییآ.  4

 و اصالحات بعد؛ یزهکش

 خانه معدن استان، خطاب به خانه معدن ایران؛ 01/02/99 99-1004. نامه شماره 5



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

یرم گزارش کارشناسف  

 یشرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص یگفتگو   یشورا رخانهیدب

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                        02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   مدرک:کد  

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   4

 

 شرکت آب منطقه ای استان؛اتاق بازرگانی تبریز، خطاب به  12/05/99مورر  364/99. نامه شماره 6

 شرکت آب منطقه ای خطاب به اتاق بازرگانی تبریز. 30/06/99مورر  100/9844/01. نامه شماره 7

 


