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قوانین 
و

آیین نامه ها 
(1377اصالحیۀ قانون معادن )قانون معادن ایران 

و
مهم ترین بخشنامه ها و دستورالعمل های

"اکتشاف "

محمد رضا بهرامن: گرد آورنده

1400آذر ماه 



:کلیات
(1390، اصالحیه سال 1377قانون معادن مصوب 1ماده "خ"بند )تعریف اکتشاف 

ازجمله انجام می  گیرد و شامل عملیاتی( کانسار)مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به  منظور یافتن : اکتشاف
:موارد زیر است

ـ نمونه  برداری و انجام آزمایش های کمّی  وکیفی1
ـ بررسـیهای  زمین  شناسی، سنـجش از راه دور، ژئوشیـمیایی، ژئوفـیزیکی و امثال آن۲
ـ حفاری روباز و زیرزمینی3
ـ حفر گمانه و چاه  پیمایی۴
ـ تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه  های مربوط۵
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. ـ اكتشاف ذخاير معدني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز انجام مي شود۵ماده

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است بستر الزم را براي اكتشاف ذخاير معدني در 

.سراسر كشور براي اشخاص حقيقي و حقوقي فراهم كند

دولت مكلف است در اليحه بودجه ساالنه، نسبت به تأمين اعتبار الزم جهت ـ۱تبصره

.ايجاد بستر مناسب براي اكتشاف ذخاير معدني در سراسر كشور اقدام نمايد

وزارت صنعت، معدن و تجارت مي تواند از طريق سازمانهاي توسعه اي با ـ 2تبصره

رعايت قوانين و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضي از بخش غير دولتي، 

.دنسبت به اكتشاف و شناسايي ذخاير معدني در مناطق كمترتوسعه يافته اقدام نماي

كليه وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهاي مرتبط مانند وزارت نفت موظفند ـ۳تبصره

به منظور تجميع و هم افزايي نتايج فعاليتهاي توليد اطالعات پايه زمين شناسي و 

اكتشافي براي بهره برداري كاربران اطالعات خود را به  طور مستمر دراختيار وزارت 

.صنعت، معدن و تجارت قرار دهند
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( ۶)به ماده ( 4)و ( 3)، (۲)سه تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره های ـ ۶ماده 

.تغییر مي یابد( 1)قانون به شرح زیر الحاق مي گردد و تبصره ذیل آن به تبصره 

متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده ـ۲تبصره

بالمعارض، مبلغي را بر اساس تعرفه ای که ساالنه از طرف وزارت صنعت، معدن و 

.تجارت پیشنهاد مي شود و در شورای عالي معادن به تصویب مي رسد پرداخت نمایند

دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالك یا مالكان شخصي در ملك خود یا ـ 3تبصره

موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، ساالنه به ازاء هر کیلومترمربع از 

میزان این مبلغ هر سال به . محدوده اکتشافي، مبلغي را به دولت پرداخت نمایند

.پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالي معادن تعیین مي شود

این ماده به حساب ( 3)و ( ۲)درآمدهای ناشي از اجرای تبصره های ـ 4تبصره

خزانه داری کل واریز و معادل آن در بودجه ساالنه وزارت صنعت، معدن و تجارت 

.برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور مي گردد
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وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است پس از رسیدگي به گزارش ـ7ماده

عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقي و حقوقي ذی 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، 

گواهي . حدود و مساحت زمین مورد اکتشاف و هزینه عملیات اکتشافي ذکر شود

کشف با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف یك  سال از تاریخ صدور قابل 

.انتقال به اشخاص ثالث است

افي پس از انجام عملیات اکتش( کانسنگ)در صورت عدم دستیابي به کانه تبصره ـ 

.حقي برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمي شود
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دور دارندگان گواهي کشف مي توانند حداکثر ظرف یك سال پس از ص-8ماده 

ده، خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شکشف درخواست گواهي 

ت مقرر عدم تسلیم درخواست مزبور در مهل. نمایندو فلزات تسلیم وزارت معادن 

.شدآنان خواهد یادشده از موجب سلب حق اولویت 

شافي درصورت عدم تسلیم بموقع درخواست یاد شده، هزینه های اکت-تبصره 

ه کشف، توسط بهره بردار ذخیره معدني مكشوفه به دارنددرگواهي مندرج 

هد شد در آئین نامه اجرائي این قانون مشخص خواترتیبي که گواهي مذکور به 

.گرددپرداخت مي 
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اجرایینامهآیین۲ماده
حقوقی،وحقیقیاشخاصتوسطاکتشافعملیاتانجام

.استوزارتازاکتشافپروانهدریافتمستلزم

اجرایینامهآیین3ماده
بهقانون(3)مادهموضوعدوویکطبقهمعدنیمواد
:می شوندتقسیمزیرشرحبهگروهشش

خاک رسوماسهشن،:اولگروهـالف
(ص)بندطبقساختمانیالشهسنگ های:دومگروهـب

قانون(1)ماده
استثنایبهیکطبقهمعدنیمواد:سومگروهـپ

دوویکگروههای
نماوتزیینیسنگهای:چهارمگروهـت
بهغیرفلزیدوطبقهمعدنیمواد:پنجمگروهـث

چهارگروهوزغال سنگاستثنای
زغال سنگوفلزیدوطبقهمعدنیمواد:ششمگروهـج

هبمعدنیگازهایوآبهاازاستحصالقابلمعدنیموادـ1تبصره
قانون،(3)ماده(الف)بنددراشارهموردآبینمکهایاستثنای

عملیاتانجامومی شوندمحسوبپنجگروهمعدنیموادجزء
استموظفوزارت.استآیین نامهاینمفادتابعآنهامعدنی

نابعمازامالحاستحصالمعدنیعملیاتبهمربوطدستورالعمل
.کندابالغوتهیهراآبی

اکتشاففنیمعیارهایوضوابطاستموظفوزارتـ۲تبصره
.کندابالغوتدوینرایادشدهگروه هایازیکهر

ودایمیفعالرودخانه هایبسترازکهماسه ایوشنـ3تبصره
ساختمانی،عملیاتدراستفادهمنظوربهصرفاًفصلییا

یکانی هاحاویوشودبرداشتآننظایروبتن ریزیراهسازی،
اسهموشننباشد،صرفهبهمقرونآنهاتفکیککهارزشیبا

قانون(۲۴)مادهمطابقاستعالممواردایندر.استرودخانه ای
.می شودانجامنیرووزارتاز
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اجرایینامهآیین۴ماده
(1)ماده(خ)بنددرمندرجعملیاتمجموعه،اکتشاف

پی جویی،شناسایی،مرحلهچهاردارایکهاستقانون
.استتفصیلیاکتشافوعمومیاکتشاف

اجرایینامهآیین۵ماده
افیاکتشمحدودهثبتمتقاضیحقوقیوحقیقیاشخاص

:باشندزیرشرایطدارایباید
حقیقیاشخاصـالف

سنسال(18)حداقلبودنداراـ1
ووزرامداخلهمنعبهراجعقانونشمولعدمـ۲

تیدولمعامالتدردولتکارمندانومجلسیننمایندگان
ـ1337مصوبـکشوریو
قانون(33)مادهشمولعدمـ3
مالیوفنیتوانحداقلبودنداراـ۴
زماندرمعدنیفعالیت هایازمحرومیتنداشتنـ۵

اکتشافپروانهصدور

حقوقیاشخاصـب
.باشدشدهدرجمعدنیفعالیت هایموضوعآنهااساسنامهدرـ1
مالیوفنیتوانحداقلبودنداراـ۲
هپروانصدورزماندرمعدنیفعالیت هایازمحرومیتنداشتنـ3

اکتشاف
نمایندگانووزرامداخلهمنعبهراجعقانونشمولعدمـ۴

بمصوـکشوریودولتیمعامالتدردولتکارمندانومجلسین
.ـ1337

مربوطمقرراتوقوانینرعایتباخارجیاشخاصـپ
تقاضایبهمربوط(فرم های)برگه هایاستموظفوزارتـ1تبصره

حداقلوشرایطحاویکهرااکتشافپروانهصدورومحدودهثبت
.دهدقرارمتقاضیاناختیاردراست،مالیوفنیتوان

ثبتتقاضاییکازبیشنمی توانندحقیقیاشخاصـ۲تبصره
بتثتقاضاهایتعداد.باشندداشتهاکتشافپروانهیاومحدوده
دستورالعملطبقحقوقی،اشخاصبرایزمانیکدرمحدوده

.می شودتعیینوزارت
ابطالموجبمتقاضیتوسطمادهاینمفادرعایتعدمـ3تبصره

.شدخواهدمعدنیعملیاتازمرحلههردرصادرهمجوزهای
برایراالزممالیوفنیتوانحداقلاستموظفوزارتـ۴تبصره

ابالغوتعیینمربوطدستورالعملطبقاکتشافپروانهمتقاضیان
.کند
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اجرایینامهآیین6ماده
زیرشرحبهوزارتتوسطاکتشافپروانهصدورمراحلوچگونگی

:است
(فرم های)برگه هایطبقراخودتقاضایاستموظفمتقاضیـ1

.کندارائهمی دهد،قرارمتقاضیاناختیاردروزارتکهمربوط
رارسیدهتقاضایکهکندفراهمشرایطیاستموظفوزارتـ۲

بقالدرراآنرونوشتوثبتدریافت،ساعتوروزقیدبابالفاصله
هبرسیدعنوانبهووزارتامضایومهربهمنقوشمربوط(فرم)برگه

.کندارائهمتقاضی
محدودهمختصاتباهمراهرارسیدهتقاضایاستموظفوزارتـ3

محدودهوبررسی(۵)مادهرعایتبااداریروزهفتظرفتقاضامورد
ویبهراشدهثبتمحدودهمشخصاتوثبتمتقاضینامبهراآزاد

.کندابالغ
آزاد،محدودهاعالمتاریخازروزدهظرفاستموظفمتقاضیـ۴

هببعدیمراحلادامهبرایراخوددرخواستمربوط،(فرم)برگهطبق
.کندتسلیموزارت

وسازطریقازرابالمعارضمحدودهمختصاتاستموظفوزارتـ۵
سقفدرحداکثرقانون،(۲۴)ماده(۴)تبصرهدرشدهتعیینکار

.کنداعالممتقاضیبهقانون،درشدهتعیینزمانیفرصت

اعالمتاریخازماهیکظرفاستموظفمتقاضیـ6
تشافاکطرحارائهبهنسبتبالمعارض،اکتشافیمحدوده

قانون(6)ماده(۲)تبصرهموضوعمبلغپرداختومربوط
.کنداقدام

طرحدرنقصوجودصورتدراستموظفوزارتـ7
بامتناسبرامناسبیمهلتشده،ارائهاکتشاف

در.هددمتقاضیبهنقصرفعبرایمعدنیموادگروه بندی
درخواستشده،تعیینمهلتدرنقصرفععدمصورت

.شدخواهدتلقیمنتفیمتقاضی
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اجرایینامهآیین7ماده
جازمحقوقیوحقیقیاشخاصنامبهاکتشافپروانهصدورشرایط

:استزیرشرحبهقانون(۵)مادهموضوع
تقاضاموردمحدودهازبخشییاوتمامبودنبالمعارضـالف

مالیوفنیتوانحداقلازبرخورداریـب
هپروانصدورزماندرمعدنیفعالیت هایازمحرومیتنداشتنـپ

اکتشاف
توزارتوسطمتقاضیسویازشدهارائهاکتشافطرحتأییدـت
قانون(6)ماده(۲)تبصرهموضوعمبلغپرداختمدارکارائهـث
تپرداخرسیدارائهیاوسالهیکیاوماههششتضمینارائهـج

گروه بندیبامتناسبقانون(6)ماده(3)تبصرهموضوعمبلغنقدی
اکتشافپروانهصدورزماندرمعدنیمواد

بهمربوطحقوقشده،یادشرایطاحرازعدمصورتدرـ1تبصره
نسبتوزارتومنتفیاکتشافپروانهصدوربرایتقاضاثبتوقبول

ربوطمدستورالعملبراساساکتشافیمحدودهتکلیفتعیینبه
.کردخواهداقدام

ماههسهزمانیسقفرعایتباحداکثراستموظفوزارتـ۲تبصره
بهنسبتشدهیادموارداحرازصورتدرقانون،(۲۴)مادهموضوع

.کنداقداماکتشافپروانهصدور

نامهآیین8دهما
ایگروه همعدنیموادبرایاکتشافپروانهاعتبارمدت
وچهارسه،گروه هایبرایوماهششحداکثردوویک
.استسالیکحداکثرپنج

باادهماینموضوعاکتشافپروانهاعتبارمدتـتبصره
.استتمدیدقابلدورهیکبرایوزارتموافقت
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آیین نامه اجرایی11ماده 
پروانهاعتبارمدتدراکتشافعملیاتچنانچه

دالیلبهاکتشاف،مراحلتمدیددورهیاواکتشاف
اتمامبهاکتشافپروانهدارندهارادهویدازخارج
.استبالمانعآنمجددتمدیدوزارتتأییدبانرسد،

اجرایینامهآیین1۲ماده
معدنیمواداکتشافپروانهمحدودهمساحتحداکثر

:استزیرشرحبه(3)مادهموضوعگروه های
مربعکیلومترنیم:یکگروهـالف

مربعکیلومتریک:دوگروهـب
مربعکیلومترچهار:سهگروهـپ
مربعکیلومترسه:چهارگروهـت
مربعکیلومتربیست:پنجگروهـث
مربعکیلومتردویست وپنجاه:ششگروهـج

سقفحداکثربهتوجهبااکتشافپروانهمساحتـ1تبصره
کهمتقاضیاکتشافطرحطبقمادهایندرشدهتعیین

،می شودارائهوتهیهوزارتمصوبدستورالعمل هایبراساس
.شدخواهدتعیین

،تجارتومعدنصنعت،وزیرتأییدباخاصموارددرـ۲تبصره
.ودمی شتعیینمعدنیمواداکتشافبرایبیشتریمساحت

بهتوجهباششگروهبرایاکتشافپروانهمساحتـ3تبصره
ومحدودهپیوستگیشرطبهشدهتعیینسقفحداکثر
.بودخواهدوزارتدستورالعملبراساس
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اجرایینامهآیین13ماده
سپاستموظفششگروهمعدنیمواداکتشافپروانهدارنده

حاصل،نتایجبهتوجهبااکتشاف،مراحلازیکهرانجاماز
عتوسبهاکتشافعملیاتمحدودهکاهشدرخواستبهنسبت

وزارت.کنداقدامبعدمرحلهعملیاتانجامبراینیازمورد
هبتوجهبابعدیمراحلدررااکتشافپروانهمحدودهمساحت

.می کندتعییناکتشاف،پروانهدارندهدرخواست

کهبودخواهدمحل هاییشاملشدهتعیینمساحتـ1تبصره
ردآیین نامهاینمفادطبقومی شوددرجاکتشافپروانهدر

امانجشدهتعیینمرحلهبامتناسباکتشافعملیاتآنجا
.استمرحلهآنبامتناسبنتایجدارایوگرفته

تعملیانتایجاطالعاتثبتضمناستموظفوزارتـ۲تبصره
قیهبواگذارییاآزادسازیبهنسبتمربوط،سامانهدراکتشاف
اقدامآیین نامهاینمفادرعایتباماده،اینموضوعمحدوده

.کند

اجرایینامهآیین1۴ماده
اسبراسرااکتشافعملیاتاستموظفاکتشافپروانهدارنده

گزارشودادهانجاممقررمهلتدرومصوباکتشافطرح
ارتوزبهشدهتعیینمهلت هایدرراعملیاتپیشرفتدوره ای
.کندتسلیم

اکتشافعملیاتحجمونوعحاویاکتشافطرحـ1تبصره
هربرایعملیاتاجرایزمان بندیوهزینه هابرآوردباهمراه

معیارهایوضوابطبراساسکهاستاکتشافمراحلازیک
.ودمی شارائهاکتشافپروانهدارندهتوسطوزارت،ابالغیفنی

عملیاتپیشرفتدوره ایگزارشواکتشافطرحـ۲تبصره
نظامصالحیتمجوزدارایاشخاصتوسطبایداکتشاف

تمهلدراکتشافپروانهدارندهسویازوتهیهمعدنمهندسی
.شودتسلیموزارتبهمقرر
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اجرایینامهآیین1۵ماده
آیین نامهاینابالغتاریخازماهششظرفاستموظفوزارت

طراحی،بهنسبتذی ربطاجراییدستگاههایمشارکتبا
اقدامواحدپنجرهالکترونیکیسامانهرسانیروزبهواستقرار

درعالماستموضوعالکترونیکی،سامانهتشکیلتاریخاز.کند
شدخواهدانجاممجازیفضای

اجرایینامهآیین16ماده
گاههایدستازیکهرواحد،پنجرهالکترونیکیسامانهاستقرارتا

موظفندقانون،(۲۴)ماده(ح)تا(الف)بندهایموضوعاجرایی
سطوحدرواحدپنجرهایجادبرایراخودتام االختیارنماینده
م هایاستعالبه پاسخگوییوالزمخدماتارائهوستادیواستانی
وزارت.کنندمعرفیوزارتبهاکتشافپروانهصدوربهمربوط
پنجرهجلساتادارهوتشکیلنحوهوظایف،شرحاستموظف

.کندتهیهستادیواستانیسطوحدرراواحد

اجرایینامهآیین17ماده
باواحدپنجرهطریقازاستعالماخذبهمربوطمراحل

متقاضیومی شودانجاموزارتیکپارچهمدیریت
.ندارداستعالماخذبارابطهدرمسؤولیتی

اجرایینامهآیین18ماده
درمجوزصدوروتقاضاثبتیکپارچهوواحدنظامایجادبا

دستورالعملبراساسمرتبطامورانجاممجازی،فضای
.بودخواهدوزارت
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اجرایینامهآیین19ماده
موظفوزارتقانون،(۵)ماده(1)تبصرهمفاداجرایدر

برایالزمزیرساخت هایتقویتوبه حمایتنسبتاست
دیموارطریقازکشورسراسردرمعدنیاکتشافاتتوسعه

پایهداده هایتولیدمتخصص،انسانیمنابعتوسعهجملهاز
یتخصصتجهیزاتولوازمماشین آالت،تأمینزمین،علوم

هبدسترسیدرتسهیلوبیمه ایپوشش هایگسترشو
.کنداقدامنیازموردمناسبمالیمنابع

رایبنیازمورداعتبارسالههمهاستموظفوزارتـتبصره
هساالنبودجهالیحهتنظیمزماندررامادهاینمفاداجرای

ئهارارییس جمهورراهبردینظارتوبرنامه ریزیمعاونتبه
.کند

اجرایینامهآیین۲0ماده
مبالغسال،هرپایانماههسهدراستموظفوزارت

طریقازراقانون(6)ماده(3)و(۲)تبصره هایموضوع
.کندابالغوتعیینبعدیسالبرایشورا

اجرایینامهآیین۲1ماده
ابوآیین نامهاینمفادرعایتبااعتبارمدتدراکتشافپروانه

رندهانتقال گی.استانتقالقابلباریکبرایفقطوزارت،موافقت
بایددهانتقال گیرن.استانتقال دهندهتعهداتانجامبهملزمومتعهد
.باشدداشتهراالزممالیوفنیتوانحداقل

توزاربهراصلحسندرونوشتاستموظفانتقال گیرندهـ1تبصره
انهپروظهرنویسیتاریخانتقال،رسمیوقطعیتاریخ.کندارائه

.استوزارتسویازاکتشاف

ردپروانهنوعیبهکهبانک هاواعتباریمؤسساتمورددرـ۲تبصره
قهریطوربهکهحقیقیاشخاصورثهواستآنهارهنیاوتوثیق
باانتقالمی شود،منتقلآنهابهاکتشافپروانهبهمربوطحقوق

.می شودانجاموزارتموافقت
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اجرایینامهآیین۲۲ماده
همرحلهرانجامازپساستموظفاکتشافپروانهدارنده

ایانپگزارشپروانه،اعتبارمدتدرواکتشافعملیاتاز
وضوابطبراساسومعدنیمادهنوعحسببرراعملیات

درسیوتسلیموزارتبهوتهیهوزارتمصوبمعیارهای
.کنددریافت

عملیاتپایانگزارشارائهعدمصورتدرـتبصره
دراکتشافپروانهدارندهتوسطمرحلههردراکتشاف

درتعهدیوزارتولغوخودبهخودپروانهمقرر،مهلت
.نداردشدهانجامهزینه هایجبرانقبال

اجرایینامهآیین۲3ماده
سازمانآن،(۲۴)مادهرعایتباوقانون(۲6)مادهاجرایدر

ودهمحداولیهثبتبهنسبتکشورآبخیزداریومراتعجنگل ها،
.می کنداقداماکتشافاولمرحلهبهمربوط

وملیمنابعدراکتشافبهمربوطمحدودهچنانچهـ1تبصره
محدودهکشف،گواهیصدورزماندرباشد،شدهواقعطبیعی
ازمانسبهثبتبرایوزارتتوسطمعدنعملیاتیعرصهبهمربوط

.می شوداعالمکشورآبخیزداریومراتعجنگل ها،

اجرایدرکهاستمحدوده ایمعدنعملیاتیعرصهـ۲تبصره
دنی،مععملیاتانجاموشدهکشفمعدنیذخایراکتشاف،عملیات
گواهیمحدوده.استامکان پذیرآندرباطلهمواددفعوانباشت

.استمعدنعملیاتعرصهشاملکشف
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اجرایینامهآیین۲۴ماده
جامعگزارشدراستموظفاکتشافپروانهدارنده
انواعارعیوکیفیتکمیت،نوع،اکتشاف،عملیاتپایان
بهتوجهباراهمراهواصلیجملهازمعدنیمواد

وضوابطرعایتوآیین نامهاینمعدنیموادگروه بندی
دردرجمنظوربهمربوطدستورالعمل هایومعیارها
.کندارائهکشفگواهی

یگروه بندبامتناسبمرحله ایگزارشارائهـتبصره
عملیاتشرحشاملآیین نامهاینموضوعمعدنیمواد

دهششناساییمعدنیموادانواعمشخصاتوشدهانجام
پروانهدارندهتوسطهمراهواصلیمعدنیموادجملهاز

.استالزامیاکتشاف

اجرایینامهآیین۲۵ماده
پروانهدارندهتواناییعدموعملیاتنقصعلتبهکهمواردیدر

شناسیکارنظرازوشودلغواکتشافپروانهدلیلیهربهیاواکتشاف
استموظفوزارتباشد،داشتهضرورتاکتشافعملیاتادامه

اکتشافیعملیاتمیزانبرآوردصورتجلسهتنظیمبهنسبتبالفاصله
مستنداتومصوباکتشافطرحبراساستأییدموردشدهانجام

تشخیصبهشدهانجامهزینه هایمیزانتعیین.کنداقداممربوط
وصورتجلسهمندرجاتبراساسمعدنمهندسینظامکارشناس
.بودخواهدمربوطمستندات

پرداختبهموظفآیین نامه،اینرعایتبامنتخبعاملـ1تبصره
بلیقاکتشافپروانهدارندهتوسطآمدهعملبهاکتشافیهزینه های

گواهیصدور.استبرداشتمجوزیاکشفگواهیصدورزماندر
هماداینموضوعهزینه هایپرداختمستلزمبرداشت،مجوزیاکشف

.استروزقیمتبه
ویاکتشاف،پروانهدارندهتعهداتانجامعدمصورتدرـ۲تبصره

.شدخواهدقانون(۲0)مادهمشمول
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اجرایینامهآیین۲6ماده
یاوبالمعارضاکتشافیمحدوده هایبرایوزارت

یاراختدراکتشافعملیاتتکمیلبرایکهمحدوده هایی
نایمفادرعایتباواکتشافپروانهصدورطریقازدارد،

.ندمی کاقداممنتخبعاملتعیینبهنسبتآیین نامه
والیموفنیتوانبهتوجهبامذکورعاملتعیینـ1تبصره
ازقانون(6)ماده(3)تبصرهموضوعپیشنهادیقیمت
.می شودانجاممزایدهطریق
فراخواندستورالعملاستموظفوزارتـ۲تبصره
همادموضوعمعدنیموادگروه بندیبهتوجهبارامزایده

.کندابالغوتهیه(3)
طبققانون،(6)ماده(3)تبصرهموضوعمبلغـ3تبصره

قیمتمابه التفاوتوشدخواهداخذوزارتدستورالعمل
ورصدزماندرشدهیادمبلغبامزایدهبرندهپیشنهادی

.می شوددریافتکشفگواهی
ذخیرهکشفوعملیاتتکمیلصورتدرـ۴تبصره

ه،مزایدبرندهپیشنهادیمبلغدریافتازپسمعدنی،
.شدخواهدصادروینامبهوزارتتوسطکشفگواهی

یاوخودملکدرشخصیمالکانیامالکـ۵تبصره
صرفاًبایدمزایدهدرشدنبرندهصورتدرموقوفات،

ازلقبرایادشدهمبلغباپیشنهادیقیمتمابه التفاوت
.کنندپرداختکشفگواهیصدور
مزایده،طریقازشدهواگذاراکتشافپروانه هایـ6تبصره

قال،انتجملهازاکتشافپروانه هایبرمترتبمواردمشمول
نوعیرتغیمعدنی،مادهکیفیتتغییراعتبار،مدتتمدید

 نامهآییناینوقانونطبقمرتبطمواردسایرومعدنیماده
.هستند

اجرایینامهآیین۲7ماده
زاپسرااکتشافعملیاتپایانجامعگزارشوزارتچنانچه
بیمناسمهلتبداند،ناقصمصوباکتشافطرحباتطبیق

تا دهدمیبه اکتشاف کنندهمعدنیموادگروه بندیبامتناسب
نایپایانتاکهصورتیدر.کنداقدامنقصرفعبهنسبت
ایبرامتیازیولغواکتشافپروانهنشود،نقصرفعمهلت،
اینمفادرعایتباوزارت.شدنخواهدمنظورآندارنده

ریتصمیم گیجدیداکتشافعاملانتخابمورددرآیین نامه
.می کند 18



اجرایینامهآیین۲8ماده
جامعگزارشوصولازپساستموظفوزارت
صورتدرمقرر،مهلتدراکتشافعملیاتپایان

ه،شدانجامعملیاتبامذکورگزارشمفادانطباق
دستورالعمل هایوآیین نامهاینچارچوبدر

.کندصادرکشفگواهیمربوط،

طبقکهبودخواهدمحل هاییشاملکشف،گواهیمحدودهـ1تبصره
خایرذوجودوگرفتهانجاماکتشافعملیاتآنجادرآیین نامهاینمفاد

وکشفگواهیصدورباهمزمان.استشدهتأییدمحدودهآندرمعدنی
سامانهدراکتشافپروانهمحدودهبقیهاطالعاتبرداشت،اجازهیا

ناسبمتمربوطدستورالعملطریقازبعدیاقدامگونههروثبتمربوط
.بودخواهدمعدنیموادگروه بندیبا

مکشوفهمعدنیموادازیکهرازبهره برداریکهصورتیدرـ۲تبصره
ویفنمحاسباتوذخیرهمیزانبهتوجهبااکتشاف،پروانهمحدودهدر

شفکگواهیمی تواندوزارتباشد،امکان پذیرمستقلطوربهاقتصادی
.کندصادرپروانهدارندهنامبهجداگانه ای

رهذخیکشفبهمنجراکتشافعملیاتانجامکهصورتیدرـ3تبصره
وولغخودبهخوداکتشافپروانهنشود،کشفگواهیصدورومعدنی

دراکتشافیاطالعات.شدنخواهدایجادبعدیحقآندارندهبرای
وطمربدستورالعملطریقازبعدیاقدامهرگونهوثبتمربوطسامانه

.بودخواهدمعدنیموادگروه بندیبامتناسب

اکتشاف،پروانهدارندهسویازشدهکشفذخیرهچنانچهـ۴تبصره
در،نباشدکافیوزارتدستورالعملبراساسکشفگواهیصدوربرای

حقوقاخذبامذکورذخیرهبرایمی تواندوزارتوی،درخواستصورت
.کندصادربرداشتاجازهدولتی،
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اجرایینامهآیین۲9ماده
ند،کمنتقلدیگریبهراکشفگواهیبخواهدکشفگواهیدارندهکهصورتیدر

باهمراهراخوددرخواستقانون،(7)مادهدرمقررمهلتانقضایازقبلباید
ایندرمندرجشرایطواجدانتقال گیرندهکاملمشخصاتوطرفینتوافقنامه
اعالمیوبهصلح،سندتنظیمبرایرامراتبوزارت.کندتسلیمبه وزارتآیین نامه

.می کند

سویازکشفگواهیظهرنویسیتاریخانتقال،قطعیورسمیتاریخـ1تبصره
.استوزارت

.نداردقانون(8)مادهدرمقررمهلتدرتأثیریکشفگواهیانتقالـ۲تبصره
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اجرایینامهآیین30ماده
صدورزماندرقانون،(9)ماده(۲)تبصرهموضوعدرصدمیزانتعیین
هبتوجهباکهبودخواهددستورالعملیبراساسبهره برداریپروانه

ده،شکشفذخیرهکیفیتوکمیتمعدنی،مادهنوعجملهازعواملی
مدتساالنه،استخراجمیزانمعدن،سردرمعدنیمادهبهای

.شدخواهدابالغوزارتتوسطاستخراجروشوبهره  برداری

براساسوبهره برداریپروانهصدورازپساستموظفوزارتـ1تبصره
بهرامراتباستخراج،بهشروعتاریخازآن،درشدهتعییندرصد
آنیبهایاوشدهاستخراجمحصولبه انتخابنسبتتاابالغکاشف
ماعالعدمصورتدر.کندنظراعالموزارتابالغتاریخازماهیکظرف

سالهرپایاندرراآنبهایاستموظفبهره بردارمقرر،مدتدرنظر
بهرامراتبوتأدیهکشورامالکواسنادثبتسازمانصندوقبه

.کنداعالموزارتبهکتبیصورت

رهتبصاجرایچگونگیبهمربوطتعهداتاستموظفوزارتـ۲تبصره
موظفبهره بردار.کنددرجبهره برداریپروانهدرراقانون(9)ماده(۲)

واستخراجشروعازپسسالهرپایاندرکاشفحقوقپرداختبه
تمکینعدم.استوزارتبهمربوطمستنداتباهمراهگزارشاعالم

(۲0)مادهمشمولوبودهویتعهداتاجرایعدممنزلهبهبهره بردار
.شدخواهدقانون

خودحقوقکشف،گواهیدارندهکهمواردیدرـ3تبصره
کند،واگذاردیگریشخصبهصلحسندموجببهرا

حقدریافتمشمولانتقال گیرندهوانتقال دهنده
وبودنخواهندقانون(9)ماده(۲)تبصرهموضوعاکتشاف

پروانهاخذبهموفقکهکاشفانیبهصرفاًاکتشافحقاین
.گرفتخواهدتعلقنشده اند،بهره برداری

ازدستهآنشاملمادهاینموضوعحقوقـ۴تبصره
اخذبهموفقآیین نامه،اینابالغازپسکهاستکاشفانی

.ندباششدهکشفگواهیصدوربهمنجراکتشافپروانه

نحیکهبهره بردارانییاوکاشفبهره بردارانـ۵تبصره
ندشوجدیدیمعدنیذخیرهکشفبهموفقبهره برداری

ردشود،جدیدکشفگواهیاخذیاواصالحبهمنجرکه
گواهیاخذیاواصالحزمانازبهره بردارتغییرصورت
(9)ماده(۲)تبصرهموضوعحقوقمشمولجدید،کشف
 نامهآییناینمفادرعایتباجدیدمعدنیمادهبرایقانون

.شدخواهند
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اجرایینامهآیین31ماده
کهاکتشافعملیاتازحاصلمعدنیموادنگهداریوانباشتچنانچه

جرمنومعدنیمادهتضییعموجباست،شدهانجاممصوبطرحطبق
نآحملوزارت،تشخیصبهدالیلیبهیاوشودبعدیمخاطراتبه

هارائفنیمستنداتبراساسمی تواندوزارتباشد،داشتهضرورت
آنحملبادولتحقوقاخذبااکتشافپروانهدارندهتوسطشده

.کندموافقت

بافکشگواهیصدورازپسمی توانداکتشافپروانهدارندهـتبصره
اکتشافطرحاجرایازحاصلمعدنیموادوزارت،ازمجوزاخذ

.کندحملدولتیحقوقپرداختبارامصوب
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اجرایینامهآیین33ماده
ووزارتخانه هاقانون،(۵)ماده(3)تبصرهاجرایدر

وزمین شناسیپایهاطالعاتموظفندذی ربطسازمان های
ازماهدوظرفحداکثرراخودقبلیشدهتولیداکتشافی

راآتیهشدتولیدپایهاطالعاتنیزوآیین نامهاینابالغتاریخ
.کنندارائهوزارتبهمستمرطوربه

وتجمیعنحوهدستورالعملی،طیاستموظفوزارتـ1تبصره
سامانهطریقازمستمرطوربهرایادشدهاطالعاتانتشار
.کندابالغوتهیهمربوط

سوابق،اطالع رسانیمنظوربهاستموظفوزارتـ۲تبصره
ومعدنیفعالیت هایدرسرمایه گذاریفرصت هایونتایج

زمینمعلوپایهداده هاینشروتولیدبهنسبتمعدنی،صنایع
نشروتولیدچگونگی.کنداقداممربوطسامانهطریقاز

.استوزارتدستورالعملبراساسزمینعلومپایهداده های

سنواتی،بودجهتنظیمزماندراستموظفوزارتـ3تبصره
وپیش بینیرامادهایناجرایبراینیازموردمالیمنابع

درراآنرییس جمهورراهبردینظارتوبرنامه ریزیمعاونت
.کندمنظوربودجهالیحه
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