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 12/9/1401 تاریخ تهیه گزارش ، مقرراترویه شناسه

 عنوان موضوع

ستان       ارائه پیشنهادات پیرامون   مصوبات    2رابطه با قسمت ب بند  در   مشکالت انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی ا

سه   ستان شورای معادن   07/03/1401جل شن و پرداخت عوارض       ا ستخراج  ضی معادن ا در رابطه با تغییر کاربری ارا

 تغییر کاربری

 کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صنایع استان خراسان رضوی،انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی استان مرجع طرح موضوع

 شرح موضوع

در پاسننخ به مکات ه دبیرخانه شننورا پیرامون دریافت مسننائ  و  کانون انجمن های صنننفی کارفرمایی صنننایع اسننتان 

شکالت حوزه   ضوعات مرت ط با    16/8/1401 مورخ 619/12 شماره ، طی نامه کانونم سائ  و مو ضو   ، م شک  های ع   ت

ضوعات آن ها به دبیرخانه شورا منعکس گردید    به دبیرخانه شورا اعالم نمود، یکی از تشک  هایی که مو  را  کانوناین 

 انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی استان می باشد.  

در رابطه با تغییر  استانشورای معادن  07/03/1401مصوبات جلسه  2رابطه با قسمت ب بند موضوعات این تشک  در 

 است. کاربری اراضی معادن استخراج شن و پرداخت عوارض تغییر کاربری

 جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو در سال جاری بررسی شد. چهارمینسی و موضوع در 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

ستان  معادن شورای  سان  ا ضوی  خرا سه  نوزدهمین در ر سمت  موجب به و1401/ 3/ 7 تاریخ به خود جل  2 بند  ب ق

 کاربری تغییر مجوز اخذ و جهادکشاورزی  سازمان  به مراجعه به ملزم را ماسه  و شن  معادن بردارانبهره مذکور مصوبه 

 هب تغییرکاربری مجوز اخذ جهت نیز ق لی شنده  برداشنت  های عرصنه  بردارانبهره که نموده مقرر بعالوه اسنت  نموده

 یک رهت ص  در مقرر تشریفات  طی مستلزم  کشاورزی  اراضی  کاربری تغییر مجوز صدور  .گردند معرفی یادشده  سازمان 

صد  80 معادل پرداخت و کاربری حفظ قانون  یک ماده ضی  روز بهای در ست،  نظر مورد ارا   الزام تنها نه که حالی در ا

ضوع  دولتی حقوق بر مازاد وجوه پرداخت به بردارانبهره ضوعه  مقررات ،برخالف معادن قانون مو ست  مو سا   بلکه ا سا   ا

  و شن  معادن از برداری بهره برای باغها و زراعی اراضی  کاربری حفظ قانون یک ماده یک ت صره  کمیسیون  به مراجعه

 :زیرا. است قانونی الزام هرگونه فاقد  ماسه

  و کشور  معادن بر حاکمیت اعمال مسئولیت  ،(  22/8/1390 اصالحی ) معادن قانون 2 ماده صراحت  بموجب -1

  برنامه قانون 43 ماده الف بند 2 جزء رعایت با ...و مزبور امور بر نظارت  و معدنی  های  فعالیت   اجازه  صننندور نیز

ساله  شم    پنج سعه  ش صادی  تو شور  فرهنگی و اجتماعی اقت صوب  ک  صنعت  وزارت برعهده 139۵/ 12/ 21 م

  صدور  آن اجرایی نامه آیین 24 ماده نیز و  معادن قانون  14 و 13 مواد موجب به" ایضا .است  تجارت و ،معدن

شت  مجوز شد  می یادشده  وزارتخانه اختیارات از پروانه صدور  و محدود بردا  مندرج ضوابط  حسب  همچنین. با

ستعالم  مراجعهمعادن،  قانون اجرایی نامهآیین در   قانون یک ماده یک ت صره  وکمیسیون  کشاورزی  جهاد از یاا

 برداری بهره پروانه  صننندور برای الزم  یامقدمات    وظایف  از یکی بعنوان ها  وباغ  زراعی اراضنننی کاربری  حفظ

 زا خارج تکلیفی جهادکشنناورزی سننازمان به مراجعه به برداران بهره الزام فلذا. اسننت نگرفته قرار مقنن مدنظر

سه  شن  معادن از برداری بهره مجوز صدور  اینکه چه.میگردد تلقی قانونی الزامات و اختیارات حدود  باتوجه وما

 زراعی اراضی  کاربری حفظ قانون 8 ماده ازشمول  مربوطه مقررات بودن موخرالتصویب  وایضا  یادشده  مراتب به

 .دارد موضوعی خروج باغها و

ضی  کاربری حفظ قانون مقررات شمول  -2 ضی  شام   منحصرا  باغها و زراعی ارا ستعد  ارا شاورزی  م  حال در و ک

  معادن عمده درحالیکه.آنهاسننت از زراعی برداریبهره اسننتمرار و تولید تداوم حفظ راسننتای در و برداری بهره



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

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

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  2

 

  نامهآیین 3 ماده 3 ت صره مشمول اراضی یا و کشاورزی مطلوب قابلیت فاقد یا غیرزراعی اراضی در ماسه و شن

ستر  در و اجرایی صلی  و دائمی های رودخانه حریم و ب ست  شده  واقع ف سا    که ا سا ضی  تعریف شمول  از ا  ارا

 .باشد می خارج باغها و زراعی اراضی کاربری حفظ قانون یک ماده موضوع کشاورزی

 کاربری تغییر موجب عمال معادن برداشت که آنجا ،از زراعی اراضی در ماسه و شن معادن وقوع الفرض علی    -3

  معدنی ماده از برداری بهره اتمام متعاقب که  شنننده زمین سنننط  در اختالف ایجاد  موجب  تنها  بلکه  نگردیده 

 برای تر مناسب  شرایط  در بعضا  و شده  احیا و حفظ زمین ،حاصلخیزی  خاک انتقال و مح  تسطی   با موجود

 اسنناسننا    معدنی ماده از موقت طور به برداری بهره بع ارتی و گیرد، می قرار باغداری و کشنناورزی فعالیتهای

 اربریک تغییر مجوز دریافت به لزومی بنابراین کند نمی ایجاد کشاورزی  ازحیث زمین کاربری نحوه در تغییری

 .بود نخواهد

سط  دولتی حقوق       -4 صره  و یک ماده "گ"بند جمله از مربوط مقررات موجب به معدن برداران بهره تو  3 ت 

  دولتی حقوق تمامی 1398 سنننال تا که گردد می پرداخت صنننمت وزارت  به معادن قانون 14 ماده و 6 ماده

 یک برای دولتی عوارض و حقوق دریافت و اخذ اسننت بدیهی. اسننت گردیده پرداخت ، شننده برداشننت معادن

 .است قانونی وجاهت فاقد مجرا دو از موضوع

  محاس ات  در ث ات ایجاد منظور به"؛ گردیده مقرر  معادن قانون 29 ماده صراحت  حسب  اینها همه بر مضاف  -۵

  کورمذ مواد تولید برای سننربار و مرت ط غیر هزینه تحمی  به منجر که مقرراتی معدنی، مواد تولید اقتصننادی

 29 ادهم استفساریه   قانون موجب به همچنین". گردد می تلقی یکن لم کان قانون این تصویب  تاریخ از میشود 

  قانون 29 ماده از منظور": است  گردیده تصری  ( اسالمی  شورای  مجلس 1379/ 12/ 18 مصوبه )  معادن قانون

صویب  قوانین، کلیه لغو مجلس، 1377/ 2/ 27 مصوب  معادن ست  هایی بخشنامه  و ها نامه ت  نحوی هر به که ا

حاء  از خذ  ان یات    از غیر م الغی  ا گان    اسنننتخراج از را دولتی حقوق و مال ند عدنی  مواد کن   بینی پیش م

 بر مازاد  ، عنوان هر تحت  وجوهی هرگونه  تولید،اخذ   از حمایت   دغدغه   با  مقنن شنننودمی مالحظه "...میکند 

ضوع  دولتی حقوق صوبات  و ممنوع معدن برداران بهره از را  معادن قانون مو س ت  را باره این در موجود م  به ن

  عدیده مشننکالت وجود با  فرمود خواهید تصنندی  وصننف این با. اسننت دانسننته یکن لم وکان ملغی معادن

ستان  شویی  شن  واحدهای سام    افزایش همچون ا ستمزدها  جمله از تولید جان ی های هزینه آورسر  ،هزینه د

 قیمت بودن پایین کنار در... و افزوده ارزش بر مالیات و دسنننتگاهها نگهداری و تعمیرات هزینه و  نق  و حم 

ستگی    و تعطیلی موجب بازار رکود و فروش شک سیاری  ور  بر افزودن و کارکنان بیکاری و فعال هایکارگاه از ب

 .گردید خواهد بیکاران خی 

  کاربری، تغییر از پس قیمت به زمین روز  ارزش درصد 80 معادل کاربری تغییر عوارض مطال ه است  بدیهی  -6

 بر تحم  غیرقاب  و سنگین و مضاعف باری تحمی  ، بردار بهره توسط  زمین بهای اجاره اولیه پرداخت وجود با

 می شود. تلقی تولید راه سر بر مانعی افزودن عمال  بودن غیرقانونی بر عالوه که بوده تولید

بندی جلسه جمع

کارگروه تخصصی 

)کارشناسی( به تاریخ 

30/8/1401 

 کارشناسی:نظرات اعضا حاضر در جلسه 

 قانون و معادن قانون جمله از مقررات و قوانین تناقض: کرد بیان شورای گفت و گو دبیرخانه رئیس ،«ل افی اک ر علی» 

 مقررات در چه اگر معتقدند استان معدنی فعاالن  که است نموده ایجاد را ابهامات این باغها و اراضی کاربری حفظ

 ود؛ش نمی ایجاد کاربری تغییر ماسه و شن برداشت با  لیکن و است شده اشاره ماسه و شن معادن برداشت به مربوطه

 . دارد ور بهره اراضی و کشاورزی اراضی حفظ بر تاکید اراضی کاربری حفظ قانون یک بند اما
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 ینا تشخیص اما شده اشاره ور بهره و کشاورزی اراضی به ماده این در که است آن توجه قاب  نکته: کرد خاطرنشان وی 

 هک بوده آن تکلیف و شده مطرح استان معادن عالی شورای در تشخیص این و است متولی دستگاه عهده بر اراضی

 .  گردد اخذ کاربری تغییر بابت معدنی فعاالن از عوارض درصد 80 و شود محسوب کاربری تغییر مصادی  از شن برداشت

 قانون در ماسه و شن برداشت مستثنیات های مح  اینکه بیان با نیز رضوی خراسان شوییشن انجمن رئیس مالئکه،

 گرا کند؛ می مشخص را ملی اراضی و مستثنیات موارد برخی در ط یعی منابع ال ته: کرد تصری  است، نشده ذکر

 تپرداخ را اجتماعی تامین و مالیات دولتی، حقوق صرفا معدنی فعاالن است، ملی معادن، اراضی که باشد آن تشخیص

 . کنند می

 مالیات و دولتی حقوق از غیر معدنی فعاالن که است آمده نیز 1377 سال معادن قانون 29 ماده در: کرد خاطرنشان وی

 الیاتم و افزوده ارزش بر مالیات برای ما مثال طور به. بپردازند معدن بخش در گذاری سرمایه برای دیگری عوارض ن اید

 غییرت عوارض دریافت و است نشده بینی پیش قانون در درصدی کاربری تغییر عوارض برای اما داریم قانون عملکرد بر

 .است شده سیاستگذاری معادن عالی شورای عضو حضور بدون معدنی های زمین برای کاربری

 فعاالن. هستند معدن دارای میزان همان به واحدها این که هستند فعال استان در ماسه و شن واحد 220: افزود مالئکه

 خاک که است این ما پیشنهاد. هستند راغب کشاورزی جهاد از بیشتر کشاورزی های زمین کاربری حفظ به معدنی

 . باشد داشته کشت قابلیت تا دهیم انتقال هایی زمین به را معادن از شده دپو کشاورزی

 ریکارب تغییر از ناشی دریافتی عوارض است مسلم چه آن: داد ادامه رضوی خراسان هایشوییشن صنفی انجمن رئیس

 و نش واحدهای. داد خواهد افزایش را بازار رکود مساله این که است تاثیرگذار ساختمانی مصال  نهایی قیمت بر اراضی،

 دیگر بیان به. است تن هزار 30 الی 2۵ ما فروش خط اما دارند؛ را ماسه و شن تن هزار 100 روزانه تولید قابلیت ماسه،

 .داریم تولید مازاد تن هزار 70

 رتغیی باید گذشته سالیان از معدنی های زمین کلیه که است کرده ملزم استان معادن عالی شورای: شد یادآور وی

 صوبهم این و مطرح استان معادن عالی شورای در دیگر بار تصمیم و سیاست این که است این ما تقاضای. دهند کاربری

 پذیری رقابت کنونی، وضعیت. ندارد موضوعیت رضوی خراسان جز به استانی هیچ در مصوبه این که چرا شود، لغو

 ردیگ توجه قاب  نکته. است ورشکستگی به محکوم صورت این در معدنی فعال و دهد می کاهش را ما استان واحدهای

 دنمع بر کاربری تغییر عوارض بحث ن اید لذا شده؛ تصویب اراضی اصالحات قانون از پس معادن قانون که است آن

 . شود تحمی  داران

 وانینق در اینکه به اشاره با رضوی خراسان اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون رئیس ط سی، صفار احمدرضا ادامه، در

 ادنمع عوارض: داشت اظهار کرد، استفاده کار و کسب موانع رفع برای آن از بتوان که دارد وجود هایی ت صره مصوبات، و

 انشهروند گیر گیربان ماسه و شن گرانی اما گیرد می قرار استفاده مورد پایتخت در و شود می واریز خزانه حساب به

 . است مشهدی

 خواهد ت دی  حاد موضوعی به آینده سال 2 الی 1 طی معدنی های زمین کاربری تغییر عوارض: کرد خاطرنشان وی

 و آالت ماشین کم ود با ماسه و شن معادن که است حالی در این. گردید خواهد برابر چندین ماسه و شن قیمت و شد

 .افزاید می مشکالت بر نیز عوارض این دریافت و هستند مواجه... و تجهیزات
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 در: کرد تصری  رضوی خراسان صمت سازمان معدن معاون حوزه از  افشین، محمدرضا نشست، از دیگری بخش در

 سازمان به برداری بهره پروانه اعطای که زمانی از اما بود استانداری عهده بر شویی شن واحدهای ساماندهی گذشته

 اعطای ساماندهی، این در تاکیدی موضوعات از یکی. شد محول ما سازمان به واحدها این ساماندهی شد، واگذار صمت

 جوزم یا باشند داشته معدن برداری بهره پروانه باید یا شویی شن واحدهای واقع در. بود واحدها این برای برداشت مجوز

 . کنند اخذ برداشت

 هایی زمین برای اما شد؛ می صادر برداشت مجوز ربط، ذی های سازمان از استعالم با دلی  همین به: داد ادامه افشین

 ردیم؛ک دفاع معادن شورای در مساله این از چه اگر و آمد وجود به اراضی کاربری تغییر مشک  است، مستثنیات جزو که

 برگزار ئلهمس این ح  منظور به کشاورزی جهاد با ای جلسه اخیرا ال ته. شد اراضی این کاربری تغییر بر م نی نتیجه اما

 . شود می مطرح معادن عالی شورای در تصمیم این که شد اخذ تصمیمی و کردیم

 وثرم تولید هزینه بر کاربری تغییر از دریافتی عوارض که جا آن از: افزود رضوی خراسان صمت سازمان معدن کارشناس

 و ح  کشاورزی شورای توسط کاربری تغییر بحث تا کرد مطرح معادن عالی شورای در را موضوع این توان می است،

 عادنم عالی شورای به باید تصویب، صورت در و شود می مطرح معادن شورای جلسه نخستین در مساله این. شود فص 

 . شود داده ارجاع

 کاربری تغییر خصوص در جلسه چندین: شد یادآور رضوی خراسان هایشوییشن صنفی انجمن عضو غیور، ادامه، در

 این هک شود می تقاضا لذا. است محرز کامال تولید های هزینه بر دریافتی عوارض تاثیر و شده برگزار معدنی های زمین

 .گردد اتخاذ رابطه این در نهایی تصمیم تا شود داده ارجاع معادن عالی شورای به موضوع

 نکهای بیان با رضوی، خراسان کشاورزی جهاد سازمان اراضی کاربری حفظ معاون ک یریان، نشست، از دیگری بخش در

 فزایشا یا برداشت کرده عنوان گذار قانون واقع در: گفت شود، می محسوب کاربری تغییر اراضی، از ماسه و شن برداشت

 یقانون این. شود می محسوب غیرمجاز کاربری تغییر مصادی  از...  و گودبرداری ریزی، خاک و برداری خاک ماسه، و شن

 .است نشده وضع رضوی خراسان برای صرفا و است ملی

 بر تاثیر دریافتی عوارض اگر و شود پرداخت دولتی عوارض درصد 80 باید کاربری تغییر اخذ برای: کرد خاطرنشان وی

 .باقیست خود قوت به عوارض این باشد، نداشته تولید هزینه

 فظح قانون کشور، اجرایی های دستگاه حقوقی اختالفات رفع و هماهنگی امور مدیرک  تاکید ط  : داد ادامه ک یریان

 دولتی حقوق کاربری، تغییر عوارض. اجراست مح  معادن حوزه در معادن قانون و کشاورزی جهاد حوزه در کاربری

 این اگر حال. ندارد تولید های هزینه به ربطی و شود می معدنی فعاالن مشمول مالیات همراه به عوارض این و است

 نعکسم گذار قانون مرجع و دولتی رت ه عالی مقامات به مساله این دانید، می تاثیرگذار تولید های هزینه بر  را مساله

 . گردد اتخاذ مراجع این توسط نهایی تصمیم تا شود

 عوارض ذاخ خصوص در: کرد اذعان دیگر بار نیز استان خصوصی بخش و دولت وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس ل افی،

 قانون 22 ،29 مواد حاکیست شواهد که آن نخست دارد، وجود قوانین تعارض که شود می عنوان معدنی های زمین

 غییرت عوارض مساله که شود می عنوان همچنین. دارند هاییتناقض یکدیگر با  اراضی کاربری تغییر قانون 1 و معادن

 .کند می صدق رضوی خراسان خصوص در فقط ماسه و شن معادن اراضی کاربری
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 اشاره معادن قانون 29 و 22 ماده: شد یادآور ، است تر پیچیده رضوی خراسان استان در مسائ  این اینکه بیان با وی

 معدن حوزه در نیز شویی شن که جا آن از حال کنند، پرداخت مالیات و دولتی حقوق صرفا باید معادن که دارد آن به

 .کند می صدق آن خصوص در مساله این گیرد، می قرار

 بر مساله این لذا است، تاثیرگذار تولید هزینه بر کاربری تغییر از ناشی دریافتی عوارض قطعا: کرد خاطرنشان ل افی

 سائ م گونه این ح  برای راهکاری که است این ما تقاضای لذا. بود خواهد تاثیرگذار ساختمانی مصال  شده تمام قیمت

 . بگیرد رون  کار و کسب های شاخص و گردد گری تسهی  کار و کسب حوزه در تا شود پیشنهاد

 های پرونده که 90 سال از: کرد خاطرنشان رضوی خراسان هایشوییشن صنفی انجمن عضو پور، سلیمان ادامه، در

 جوزم تواند نمی صمت سازمان و است شده معوق روند این تاکنون کرد پیدا انتقال صمت سازمان به ماسه و شن معادن

 ینا که مج ورند گاها کنند، تعطی  را خود فعالیت توانند نمی تولیدی واحدهای که جا آن از حال. کند صادر برداشت

 .دهند انجام صمت سازمان با هماهنگی بدون را اقدام

 وزمج ط   معدنی فعاالن تا کند حمایت معدنی فعاالن از قیمت افزایش از جلوگیری برای باید دولت: کرد اظهار وی

 .کنند اقدام برداشت به نس ت

 گاها نهمتاسفا: کرد تصری  رضوی خراسان استانداری تولید گروه رئیس پرست، وطن مهدی نشست، از دیگری بخش در

 می راییاج خوبی به است دولتی حقوق مطال ات به مربوط که قوانینی از بخش آن هستند، متناقض ما کشور در قوانین

 .است مانده زمین بر خصوصی بخش مطال ات به مربوط قوانین اما شود

 درصدی 80 عوارض اخذ برای صرفا قانون این روح که چرا شود، اصالح باید کاربری حفظ قانون: کرد خاطرنشان وی

 مردم کار و کسب برای مانع خود، شخصی سلیقه اعمال با برخی که چرا است، پیگیری قاب  مسائ  این تمامی  است،

 انونیق طری  از باید معدنی فعاالن. گیرند می نادیده را امنیتی نهادهای باالترین های بخشنامه گاها و کنند می ایجاد

 از را مورد این نیز رضوی خراسان شود نمی اجرایی ها استان سایر در مصوبه این اگر حال کنند پیگیری را مسائ  این

 باید. کنند ورود حوزه این به باید نیز نظارتی های دستگاه و بازرسی سازمان و کند پیگیری اداری عدالت دیوان طری 

 .گردد جلوگیری زمان اطاله از تا شود منعکس اداری عدالت دیوان به مساله این

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای 

شتغال  و گذاری سرمایه  امور هماهنگی دفتر ستانداری  ا سان  ا  کمیسیون  ، تجارت و صنعت،معدن  رضوی،سازمان   خرا

ستان  بانکهای هماهنگی سازمان  ا ستان  زیست  محیط حفاظت ک  اداره کشاورزی،  جهاد ، صناف  اتاق ، ا   مشهد،خانه  ا

ستان،  تعاون ،اتاق تجارت و معدن صنعت،  سی    کارفرمایی صنفی  انجمنهای کانون کارآفرینان، کانون ا  ونصنایع،کمی

شاورزی  و معادن صنایع،  بازرگانی، اتاق معدنی صنایع  و معدن ستان  معدن ،خانه ک  انجمن ، صنایع  مدیران ،انجمن ا

  رضوی خراسان چرمسازان سازان،انجمن چرم کارفرمائی صنفی شویی،انجمن شن ،انجمن بنیان دانش شرکتهای

  

 جمع ندی مورد تواف  اعضا

صوص  شکالت  و موانع درخ سمت  2 بند به اعتراض پیرامون شویی  شن  انجمن م صوبات  ب ق سه  م  07/03/1401 جل

 ربهنظ کاربری، تغییر عوارض پرداخت و شن معادن اراضی کاربری تغییر با رابطه در رضوی خراسان معادن عالی شورای

شخیص  – 1 ت صره  و قانون این  2 ماده مطاب  اینکه ضی  کاربری تغییر ضروری  موارد ت ستان  هر در باغها و زراعی ارا  ا
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سیونی  عهده به شاورزی،  جهاد سازمان  رئیس از مرکب کمی ضی،  امور مدیر ک سکن  سازمان  رئیس ارا سازی،    و م  شهر

ست  محیط حفاظت مدیرک  ستان  آن زی ستاندار  نماینده نفر یک و ا شد می ا ست  به که با شاورزی  جهاد سازمان  ریا  ک

  جهاد وزارت باغها، و زراعی اراضننی تشننخیص مرجع کشنناورزی  اراضننی حفظ 2 ماده 2 ت صننره و گرددمی تشننکی 

شاورزی  ست  ک ضایی  مراجع و ا شاورزی  جهاد سازمان  نظر اداری، و ق ستعالم  زمینه این در را ربطذی ک   و نمایندمی ا

شاره  مورد سازمان  نظر رعایت به موظف اداری مراجع   سال  مصوب  معادن قانون 2 ماده مطاب  طرفی از و. خواهندبود ا

 کشور  معادن بر دولت حاکمیت اعمال مسوولیت  اساسی   قانون پنجم و چه  و چهارم و چه  اصول  اجرای در - 1377

 آوردن فراهم و مزبور امور بر نظارت و قانون این در مقرر معدنی فعالیتهای انجام اجازه صدورنیز و معدنی ذخائر حفظ و

 ارزش با معدنی مواد صننادرات توسننعه معدنی، خام مواد افزودهارزش به دسننتیابی معدنی، فعالیتهای توسننعه موج ات

شتغال  ایجاد افزوده، سعه  در معدن بخش سهم  افزایش نیز و بخش این در ا صادی  تو شور  اجتماعیو اقت  وزارت بعهده ک

شد می فلزات و معادن صوب  معادن قانون 29 بند مطاب  همچنین. با س ات  در ث ات ایجاد منظور به 1377 سال  م  محا

 از ودشننمی مذکور مواد تولید برای سننربار و غیرمرت ط هزینه تحمی  به منجر که معدنی،مقرراتی مواد تولید اقتصننادی

( 29) ماده از منظور:  مجلس نظر اسننتفسنناریه  مطاب  همچنین. گرددمی تلقی یکن لم کان قانون این تصننویب تاریخ

 هب که است  هائی بخشنامه  و ها تصوی نامه  قوانین، کلیه لغو اسالمی  شورای  مجلس 1377/ 2/ 27 مصوب  معادن قانون

  و دکن می بینی پیش معدنی مواد کنندگان اسننتخراج از را دولتی حقوق و مالیات از غیر م الغی اخذ انحاء از نحوی هر

 سهجل در واحده ماده بر مشتم  فوق قانون و بود خواهد باقی خود قوت به باشد، نمی مؤثر تولید هزینه در که عوارضی 

شن ه  روز علنی شت  هجدهم مورخ یک صد    و یکهزار ماه اردی ه سالمی  شورای  مجلس نه و هفتاد و سی صویب  ا  در و ت

 .است رسیده نگه ان شورای تأیید به 1379/ 2/ 28 تاریخ

شاره   قانونی مستندات  به عنایت با لذا    و گفت شورای  در موضوع  طرح ضمن  شد  مقرر اعضاء  موافقت حسب  و شده  ا

 محرز ده،ش  تمام قیمت در آن اعمال و تولید نهایی هزینه بر کاربری تغییر هزینه اثرگذاری موضوع  اینکه به توجه با گو

شد،  می سان رضوی     معادن شورای   در طرح و صمت  سازمان  پیگیری با مراتب با ستان خرا  به معادن عالی شورای  به ا

  تمام یمتق بر کاربری تغییر های هزینه تاثیر تایید صننورت در تا گردد منعکس گیرنده تصننمیم قانونی نهاد یک عنوان

 .گردد اجرایی معادن قانون 29 ماده و سازی شفاف موضوع تولید، شده

 پیشنهادات

دبیرخانه شورای گفت و گو با بررسی جمیع جهات و     مشکالت انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی استان      در ارت اط با

 :جمع ندی نظرات ، پیشنهاد زیر را جهت تصویب به شورا ارائه می نماید

سمت ب بند  در  - شورای معادن      2رابطه با ق سه  صوبات جل ضوی مورخ    م سان ر ستان خرا در  07/03/1401 ا

 وضوع م اینکه به توجه با ،تغییر کاربریرابطه با تغییر کاربری اراضی معادن استخراج شن و پرداخت عوارض    

شد،  می محرز شده،  تمام قیمت در آن اعمال و تولید نهایی هزینه بر کاربری تغییر هزینه اثرگذاری ورا ش  با

ضوی     معادن شورای   در طرح و صمت  سازمان  پیگیری با مراتب مقرر نماید که سان ر ستان خرا  شورای  به ا

 اثیرت تایید صننورت در تا گردد منعکسظرف یک ماه  گیرنده تصننمیم قانونی نهاد یک عنوان به معادن عالی

 اجرایی معادن قانون 29 ماده و سننازی شننفاف موضننوع تولید، شننده تمام قیمت بر کاربری تغییر های هزینه

 .گردد
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