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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 کانون انجمن کارفرمایی صنایع خراسان رضوی(: 619/12)دستور کار مکاتبه

 استخراج معادن اراضی کاربری تغییر با رابطه در خراسان معادن شورای 07/03/1401 جلسه مصوبات 2 بند ب قسمت به اعتراض خصوص در شویی شن انجمن مشکالت و موانع 

 کاربری تغییر عوارض پرداخت و شن

 مرحله در ریال میلیارد 10000تسهیالت مالی منابع تامین و مبدا کشورهای تایید مورد ارزی نامه ضمانت صدور)معادن نیاز مورد ای اجاره آالت ماشین پیرامون مسائل بررسی 

 (ماهه دو تنفس و ماهه 12 بازپرداخت با اول

 (سهمیه یافته اختصاص مواد تامین عدم)ها پتروشیمی از اولیه مواد تامین خصوص در سازان چرم انجمن مشکالت و موانع 

پرداخت عوارض این تغییر کاربری،  وگوی استان، مشکالت ناشی از قانون تغییر کاربری اراضی برای معادن شن و ماسه ودر سی و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت

 مسائل مرتبط با اجاره ماشین آالت معدنی و موانع و مشکالت انجمن چرم سازان در خصوص تامین مواد اولیه پتروشیمی ها، بررسی شد.

درصد کاهش صدور  24در این نشست اظهار کرد:  برخی آمار و اطالعات منتشره حاکی از آن است که در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، « علی اکبر لبافی»

ت که آثار قوانین سختگیرانه در توسعه، درصد است. این مساله حاکی از آن اس 42پروانه های ساختمانی در کشور اتفاق افتاده است که این میزان در خراسان رضوی 

ستگاه های اجرایی و بخش اشتغال و سرانه های درآمدی استان نمود پیدا می کند. لذا آن چه مسلم است ایراداتی در فرآیند کار مشهود است که باید با تعامل میان د

 خصوصی استان مرتفع شود. 

شویی در زمینه بند دوم مصوبات جلسات شورای معادن استان خراسان رضوی مبنی بر تغییر کاربری اراضی  دستور کار نخست این نشست در خصوص مشکالت انجمن شن

 و پرداخت عوارض آن بود.

گر چه تان معتقدند افعاالن معدنی اسبه گفته لبافی، تناقض قوانین و مقررات از جمله قانون معادن و قانون حفظ کاربری اراضی و باغها این ابهامات را ایجاد نموده است که  

اکید انون حفظ کاربری اراضی تدر مقررات مربوطه به برداشت معادن شن و ماسه اشاره شده است و لیکن  با برداشت شن و ماسه تغییر کاربری ایجاد نمی شود؛ اما بند یک ق

 بر حفظ اراضی کشاورزی و اراضی بهره ور دارد. 
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ه در این ماده به اراضی کشاورزی و بهره ور اشاره شده اما تشخیص این اراضی بر عهده دستگاه متولی است و این تشخیص وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه آن است ک

درصد عوارض از فعاالن معدنی بابت تغییر کاربری  80در شورای عالی معادن استان مطرح شده و تکلیف آن بوده که برداشت شن از مصادیق تغییر کاربری محسوب شود و 

 خذ گردد.  ا

 تغییر کاربری زمین های معدنی تنها در خراسان رضوی موضوعیت دارد

محل های مستثنیات برداشت شن و ماسه در قانون ذکر نشده است، تصریح کرد: البته منابع طبیعی  ی نیز با بیان اینکهخراسان رضوشویی شنانجمن در ادامه، مالئکه، رئیس 

ملی را مشخص می کند؛ اگر تشخیص آن باشد که اراضی معادن، ملی است، فعاالن معدنی صرفا حقوق دولتی، مالیات و تامین اجتماعی در برخی موارد مستثنیات و اراضی 

 را پرداخت می کنند. 

ری برای سرمایه گذاری در بخش نیز آمده است که فعاالن معدنی غیر از حقوق دولتی و مالیات نباید عوارض دیگ 1377قانون معادن سال  29در ماده  وی خاطرنشان کرد:

قانون پیش بینی نشده است و معدن بپردازند. به طور مثال ما برای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد قانون داریم اما برای عوارض تغییر کاربری درصدی در 

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

بیشتر واحد شن و ماسه در استان فعال هستند که این واحدها به همان میزان دارای معدن هستند. فعاالن معدنی به حفظ کاربری زمین های کشاورزی  220مالئکه افزود: 

 ین هایی انتقال دهیم تا قابلیت کشت داشته باشد. از جهاد کشاورزی راغب هستند. پیشنهاد ما این است که خاک کشاورزی دپو شده از معادن را به زم

آن چه مسلم است عوارض دریافتی ناشی از تغییر کاربری اراضی، بر قیمت نهایی مصالح ساختمانی تاثیرگذار  ادامه داد: یخراسان رضوهای شوییصنفی شنانجمن رئیس 

هزار تن است.  30الی  25هزار تن شن و ماسه را دارند؛ اما خط فروش ما  100ماسه، قابلیت تولید روزانه است که این مساله رکود بازار را افزایش خواهد داد. واحدهای شن و 

 هزار تن مازاد تولید داریم. 70به بیان دیگر 
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میم ضای ما این است که این سیاست و تصشورای عالی معادن استان ملزم کرده است که کلیه زمین های معدنی از سالیان گذشته باید تغییر کاربری دهند. تقا وی یادآور شد:

 وضعیت کنونی، رقابت پذیریبار دیگر در شورای عالی معادن استان مطرح و این مصوبه لغو شود، چرا که این مصوبه در هیچ استانی به جز خراسان رضوی موضوعیت ندارد. 

ستگی است. نکته قابل توجه دیگر آن است که قانون معادن پس از قانون اصالحات اراضی واحدهای استان ما را کاهش می دهد و فعال معدنی در این صورت محکوم به ورشک

 تصویب شده؛ لذا نباید بحث عوارض تغییر کاربری بر معدن داران تحمیل شود. 

 معضل عوارض تغییر کاربری زمین های معدنی در آینده تشدید خواهد شد

در قوانین و مصوبات، تبصره هایی وجود دارد که بتوان از آن با اشاره به اینکه  خراسان رضوی اتاق معدنی و صنایع معدنرئیس کمیسیون ، صفار طبسی احمدرضادر ادامه، 

بان گیر عوارض معادن به حساب خزانه واریز می شود و در پایتخت مورد استفاده قرار می گیرد اما گرانی شن و ماسه اظهار داشت:برای رفع موانع کسب و کار استفاده کرد، 

 گیر شهروندان مشهدی است. 

سال آینده به موضوعی حاد تبدیل خواهد شد و قیمت شن و ماسه چندین برابر خواهد گردید. این  2الی  1عوارض تغییر کاربری زمین های معدنی طی  وی خاطرنشان کرد:

 د و دریافت این عوارض نیز بر مشکالت می افزاید.در حالی است که معادن شن و ماسه با کمبود ماشین آالت و تجهیزات و... مواجه هستن

 عوارض تغییر کاربری بر هزینه تولید واحدهای شن و ماسه موثر است

بر عهده استانداری در بخش دیگری از نشست، محمدرضا افشین،  از حوزه معاون معدن سازمان صمت خراسان رضوی تصریح کرد: در گذشته ساماندهی واحدهای شن شویی 

کی از موضوعات تاکیدی در این ساماندهی، اعطای بود اما از زمانی که اعطای پروانه بهره برداری به سازمان صمت واگذار شد، ساماندهی این واحدها به سازمان ما محول شد. ی

  مجوز برداشت برای این واحدها بود. در واقع واحدهای شن شویی یا باید پروانه بهره برداری معدن داشته باشند یا مجوز برداشت اخذ کنند.
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؛ اما برای زمین هایی که جزو مستثنیات است، مشکل تغییر کاربری اراضی افشین ادامه داد: به همین دلیل با استعالم از سازمان های ذی ربط، مجوز برداشت صادر می شد

با جهاد کشاورزی به منظور حل این  به وجود آمد و اگر چه از این مساله در شورای معادن دفاع کردیم؛ اما نتیجه مبنی بر تغییر کاربری این اراضی شد. البته اخیرا جلسه ای

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

وع را در شورای عالی کارشناس معدن سازمان صمت خراسان رضوی افزود: از آن جا که عوارض دریافتی از تغییر کاربری بر هزینه تولید موثر است، می توان این موض

ل شود. این مساله در نخستین جلسه شورای معادن مطرح می شود و در صورت تصویب، باید به معادن مطرح کرد تا بحث تغییر کاربری توسط شورای کشاورزی حل و فص

 شورای عالی معادن ارجاع داده شود. 

تی افیادآور شد: چندین جلسه در خصوص تغییر کاربری زمین های معدنی برگزار شده و تاثیر عوارض دری یخراسان رضوهای شوییصنفی شنانجمن در ادامه، غیور، عضو 

 طه اتخاذ گردد.بر هزینه های تولید کامال محرز است. لذا تقاضا می شود که این موضوع به شورای عالی معادن ارجاع داده شود تا تصمیم نهایی در این راب

 برداشت شن و ماسه از زمین، مصداق تغییر کاربری اراضی است

زمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با بیان اینکه برداشت شن و ماسه از اراضی، تغییر کاربری محسوب در بخش دیگری از نشست، کبیریان، معاون حفظ کاربری اراضی سا

کاربری غیرمجاز محسوب می  می شود، گفت: در واقع قانون گذار عنوان کرده برداشت یا افزایش شن و ماسه، خاک برداری و خاک ریزی، گودبرداری و ... از مصادیق تغییر

 ملی است و صرفا برای خراسان رضوی وضع نشده است. شود. این قانونی

درصد عوارض دولتی پرداخت شود و اگر عوارض دریافتی تاثیر بر هزینه تولید نداشته باشد، این عوارض به قوت خود  80وی خاطرنشان کرد: برای اخذ تغییر کاربری باید 

 باقیست.

کشور، قانون حفظ کاربری در حوزه جهاد کشاورزی و قانون معادن در  اجرایی دستگاه های حقوقی اختالفات رفع و هماهنگی کبیریان ادامه داد: طبق تاکید مدیرکل امور

نه های تولید ندارد. حال حوزه معادن محل اجراست. عوارض تغییر کاربری، حقوق دولتی است و این عوارض به همراه مالیات مشمول فعاالن معدنی می شود و ربطی به هزی
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ع اتخاذ ی توسط این مراجساله را  بر هزینه های تولید تاثیرگذار می دانید، این مساله به مقامات عالی رتبه دولتی و مرجع قانون گذار منعکس شود تا تصمیم نهایاگر این م

 گردد. 

زمین های معدنی عنوان می شود که تعارض قوانین وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز بار دیگر اذعان کرد: در خصوص اخذ عوارض لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت

هایی دارند. همچنین عنوان می شود که مساله عوارض قانون تغییر کاربری اراضی  با یکدیگر تناقض 1قانون معادن و  22، 29وجود دارد، نخست آن که شواهد حاکیست مواد 

 دق می کند.تغییر کاربری اراضی معادن شن و ماسه فقط در خصوص خراسان رضوی ص

قانون معادن اشاره به آن دارد که معادن باید صرفا حقوق دولتی و مالیات  29و  22وی با بیان اینکه این مسائل در استان خراسان رضوی پیچیده تر است ، یادآور شد: ماده 

 صدق می کند.پرداخت کنند، حال از آن جا که شن شویی نیز در حوزه معدن قرار می گیرد، این مساله در خصوص آن 

ذار خواهد بود. ح ساختمانی تاثیرگلبافی خاطرنشان کرد: قطعا عوارض دریافتی ناشی از تغییر کاربری بر هزینه تولید تاثیرگذار است، لذا این مساله بر قیمت تمام شده مصال

 ر تسهیل گری گردد و شاخص های کسب و کار رونق بگیرد. لذا تقاضای ما این است که راهکاری برای حل این گونه مسائل پیشنهاد شود تا در حوزه کسب و کا

که پرونده های معادن شن و ماسه به سازمان صمت انتقال پیدا کرد  90خاطرنشان کرد: از سال  یخراسان رضوهای شوییصنفی شنانجمن در ادامه، سلیمان پور، عضو 

اشت صادر کند. حال از آن جا که واحدهای تولیدی نمی توانند فعالیت خود را تعطیل کنند، گاها تاکنون این روند معوق شده است و سازمان صمت نمی تواند مجوز برد

 مجبورند که این اقدام را بدون هماهنگی با سازمان صمت انجام دهند.

 ت به برداشت اقدام کنند.وی اظهار کرد: دولت باید برای جلوگیری از افزایش قیمت از فعاالن معدنی حمایت کند تا فعاالن معدنی طبق مجوز نسب

 قانون حفظ کاربری باید اصالح شود
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متاسفانه گاها قوانین در کشور ما متناقض هستند، آن بخش تصریح کرد:  رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی ،مهدی وطن پرستدر بخش دیگری از نشست،  

 می شود اما قوانین مربوط به مطالبات بخش خصوصی بر زمین مانده است. از قوانینی که مربوط به مطالبات حقوق دولتی است به خوبی اجرایی

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

کار مردم ایجاد می کنند و گاها بخشنامه های باالترین نهادهای امنیتی را نادیده می گیرند. فعاالن معدنی باید از  برخی با اعمال سلیقه شخصی خود، مانع برای کسب و

ند و کوان عدالت اداری پیگیری طریق قانونی این مسائل را پیگیری کنند حال اگر این مصوبه در سایر استان ها اجرایی نمی شود خراسان رضوی نیز این مورد را از طریق دی

 مان جلوگیری گردد.سازمان بازرسی و دستگاه های نظارتی نیز باید به این حوزه ورود کنند. باید این مساله به دیوان عدالت اداری منعکس شود تا از اطاله ز

 بررسی زوایای اجاره ماشین آالت معدنی خارجی

پیرو جلسات قبلی دبیرخانه شورای مشهد تصریح کرد:  اتاق معدنی و صنایع کمیسیون معدنرئیس ، صفار طبسیدر ادامه، جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد. 

دسته تقسیم  5معدن در استان شدیم. کمیسیون معدن جلساتی را در این رابطه برگزار کرد که مشکالت معدن داران به 483وگو، ما موظف به پیگیری علت تعطیلی گفت

 امین ماشین آالت بود. هزینه ماشین آالت بسیار باالست و اجاره آن نیز برای معدن دار فاقد توجیه اقتصادی است.می شد که یکی از اصلی ترین آنان ت

ما طرحی را بررسی کردیم که بنا به آن اگر بتوانیم ماشین آالت معدنی را از کشورهای اروپایی و کشورهای حوزه خلیج فارس به صورت گذر  خاطرنشان کرد: صفار طبسی

درصد ماشین آالت داخل کشور است تحقق این  50الی  40و استیجاری وارد کنیم، هزینه ای که معدن دار برای اجاره ماشین برای یکسال پرداخت می کند، حداکثر  موقت

 .نفر را مشغول به کار خواهد کرد 10مهم کمک می کند که معادن ما به یک حد از بهره برداری برسند و هر معدن به طور مستقیم 

مشکل این است که وقتی می خواهیم با طرف خارجی قراردادی را منعقد کنیم یا ماشینی را از آنان  خراسان رضوی ادامه داد: اتاق معدنی و صنایع رئیس کمیسیون معدن

واهد کرد؛ هرچند برای ما نیز بهتر است اجاره را همان اجاره نماییم، باید تضمینی به آنان دهیم. مشکل دوم آن است که طرف قرارداد همان ابتدا، اجاره را از ما دریافت خ

 خواهد بود. ابتدا پرداخت کنیم، چرا که با نوسانات ارزی مواجه هستیم. حال اگر در این خصوص بتوانیم از تسهیالت بانکی استفاده کنیم بسیار راهگشا
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کرد: بحث ماشین آالت گذر موقت معدنی در دستور کار وزارت صمت نیست؛ اما برای  افشین، رئیس اداره معدنی سازمان صمت خراسان رضوی نیز در این خصوص تصریح

سال عمر دارند، باید در پروانه  10سال و کمتر از  5سال، معرفی نامه هایی تدوین شده است. البته ماشین آالتی که بیش از  5واردات دائم ماشین آالت با عمری کمتر از 

شوند تا بتوان ماشین آالت را به صورت دائم وارد کرد و تسهیالتی هم از طریق صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به دارندگان بهره برداری واحد معدنی لحاظ 

 درصد آن نقد و مابقی به صورت تسهیالت است.  30الی  20پروانه بهره برداری پرداخت شود که 

 خارجی ضرورت تشکیل کنسرسیوم به منظور اجاره ماشین آالت

های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مالک و صاحب پروانه بهره برداری معادن برای اخذ در بخش دیگری از نشست، جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانک

واردات ماشین آالت معدنی به منظور اجاره، تسهیالت باید یک نفر باشد، در غیر این صورت، در اخذ تسهیالت با چالش مواجه خواهند شد. پیشنهاد می شود در خصوص 

 کنسرسیومی تشکیل شود تا ماشین آالت الزم را به معدن کاران اجاره دهد.

 متقاضی واردات ماشین آالت اجاره ای به سیستم بانکی مراجعه کنند و این ماشین آالت را به واحدهای دیگر نیز اجاره 5الی  2کدخدا مزرجی عنوان کرد: همچنین باید 

 ها برای نظارت به قراردادها ورود پیدا خواهد کرد. دهند. قاعدتا قراردادها شمایل خارجی خواهد داشت و معاونت امور بین الملل بانک

 اجاره کردن ماشین آالت خارجی واردات خدمات محسوب می شود

مانی نمی تواند ضمانت در ادامه، کاسبی، دیگر کارشناس شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی تصریح کرد: سیستم بانکی محدودیت های خاص خود را دارد و در هر ز

  نامه صادر کند. از سویی، ممکن است کشوری ضمانت نامه را بپذیرد و کشور دیگری، ضمانت نامه بانکی ایران را قبول نکند.

ود. به هر حال اجاره دهنده وی یادآور شد: به جز ضمانت نامه دریافت وام، ضمانت نامه تضمین پرداخت و مابقی ضمانت نامه های ارزی توسط بانک ها در کشور صادر می ش

ر خواهد شد، مشروط به آن که فرد اجاره دهنده، کارگزار خارجی باید آن را قبول کند. اگر بانک مورد نظر، در کشور مقابل، دارای کارگزاری باشد، ضمانت نامه متقابل صاد

 بانک های ایرانی را قبول داشته باشد.
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ارز نیمایی تهیه نمود. زمانی کاسبی تصریح کرد: اجاره کردن ماشین آالت خارج از کشور واردات خدمات است که به منظور تامین ارز مورد نیاز می توان ثبت سفارش کرد و 

فه ون به صرردات خدمات انجام داده باشید، این اطمینان هست که ارز در قالب عقود اسالمی پرداخت خواهد شد. این شیوه از یکسو برای فعال معدنی مقرکه ثبت سفارش وا

 است و از سوی دیگر این مهم در چهارچوب قانون انجام می شود.  

 تقاضای تعیین سهمیه مواد اولیه چرم سازی از سازمان صمت

ه ای از مواد یگری از جلسه، محمدزاده، رئیس انجمن چرم سازان مشهد در تشریح دستور کار سوم این نشست عنوان کرد: باید برای واحدهای چرم سازی، سهمیدر بخش د

 هیه نکنیم. اولیه در نظر گرفته شود و قیمت پایه آن توسط سازمان صمت تعیین گردد. این مساله سبب می شود که مواد اولیه را به قیمت گزاف ت

اید ت که این مواد اولیه بوی خاطرنشان کرد: متاسفانه مواد پتروشیمی را افرادی خریداری می کنند که مصرف کننده نیستند اما فروشنده خوبی هستند. این در حالی اس

برابر تهیه کند. سازمان  5ه اصلی باید این مواد را به قیمت مستقیما به دست تولیدکننده اصلی و تعاونی چرم سازان خراسان رضوی برسد. در وضعیت کنونی، تولید کنند

 صمت باید در این خصوص از چرم سازان حمایت کند، چرا که چرم سازان به صورت همیشگی به مواد اولیه نیاز دارند.

رسد اما زمانی که بازار متحول می شود، تولیدکننده باید این  رئیس انجمن چرم سازان مشهد یادآور شد: زمانی که بازار بورس متعادل است، گوگرد به دست تولید کننده می

 برابر قیمت از دالل تهیه کند. 5مواد را به 

 محمدزاده خاطرنشان کرد: سازمان صمت باید به صورت دائم سهمیه ای را برای ما تعیین کند و این سهمیه به صورت ساالنه تهیه شود. 

 تناژ پایین و با قیمت معقولتقاضای عرضه مواد اولیه چرم سازان در 
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مواد اولیه با چالش های در ادامه، قندهاری، مدیرعامل شرکت تعاونی چرم سازان مشهد خاطرنشان کرد: ما تنها شرکت تعاونی چرم سازان در کشور هستیم و برای تهیه 

با مشکل مواجه بودند، چرا که پوست ها را نمی توانستند فرآوری و تبدیل به بسیاری مواجه هستیم. چند ماهی است که سولفور سدیم در سطح کشور نبود و کارخانه داران 

 چرم کنند.

هزار تومان، برای ما مشکل زاست. قیمت مواد اولیه بسیار زیاد است و هیچ سهمیه ای به ما  30هزار تومان به  8وی یادآور شد: افزایش قیمت سولفور سدیم از هر کیلوگرم 

 الوه بر این، شرکت تعاونی ما ظرفیت خرید چند تن مواد اولیه را ندارد.اختصاص پیدا نمی کند. ع

 د تناژ باال را نداریم.قندهاری با تاکید بر اینکه تقاضای ما این است که مواد اولیه را در تناژ پایین با قیمت کم به ما عرضه کنند، تصریح کرد: ما توان خری

 مشکل تهیه مواد اولیه چرم سازی قابل حل است

ی واحدهای تولیدی برا در پایان این نشست، قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی در پاسخ به مباحث مطرح شده از سوی چرم سازان تصریح کرد:

در جریان کمبود مواد اولیه چرم سازان نبوده است تا تامین مواد اولیه خود یا مجبور به واردات هستند یا باید آن را از داخل تهیه کنند. سازمان صمت تاکنون به طور رسمی 

 در این رابطه برنامه ریزی صورت بگیرد و مشکل حل شود.

وگیری اولیه پتروشیمی برای جلکیومرثی با بیان اینکه از دیدگاه سازمان صمت در تامین مواد اولیه مشکل خاصی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: سیاست دولت آن است که مواد 

ن ه می شود؛ اما ممکقاچاق از طریق بورس عرضه شود، قیمت بورس در مقاطع مختلف ممکن است تغییر کند. یکسری از مواد سهمیه ای نیستند و در بورس به وفور عرضاز 

 است ساز و کار تامین مواد اولیه در بورس ایراد داشته باشد که باید این ایرادات حل و فصل شود.

ود شمت نمی تواند به طور مستقیم به این حوزه ورود کند؛ اما پیشنهاد این است که جلسه مشترکی بین انجمن چرم سازان با سازمان صمت برگزار وی ادامه داد: سازمان ص

ن راهکار حل و فصل واتا مسائل شفاف تر و نتیجه ای عاید گردد. مشکل تهیه مواد اولیه چرم سازی قابل حل است و در نشست های مشترگ سازمان صمت و انجمن، می ت

 مشکالت را یافت.
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 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 الف

شورای عالی معادن  07/03/1401قسمت ب مصوبات جلسه  2بند به اعتراض ع و مشکالت انجمن شن شویی پیرامون موان درخصوص

این قانون و   2مطابق ماده اینکه  و پرداخت عوارض تغییر کاربری، نظربهاراضی معادن شن  خراسان رضوی در رابطه با تغییر کاربری

تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد  – 1ه تبصر

 زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار مدیرکل حفاظت محیطمسکن و شهرسازی،  مدیر امور اراضی، رئیس سازمانکشاورزی، 

مرجع تشخیص اراضی زراعی کشاورزی  حفظ اراضی  2ماده  2گردد و تبصره باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میمی

 نمایند وط را در این زمینه استعالم میربو اداری، نظر سازمان جهاد کشاورزی ذی و باغها، وزارت جهاد کشاورزی است و مراجع قضایی

در اجرای  - 1377مصوب سال  معادنقانون  2مطابق ماده و از طرفی  .مراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهندبود

صدور اجازه و نیز حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسی مسوولیت اعمال

افزوده معدنی، دستیابی به ارزش فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه انجام فعالیتهای

 توسعهبا ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در  مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی

 منظور به 1377قانون معادن مصوب سال  29مطابق بند همچنین  .باشدمیکشور بعهده وزارت معادن و فلزات  اجتماعیاقتصادی و

 شودمی کورمذ مواد تولید برای سربار و غیرمرتبط هزینه تحمیل به منجر که معدنی،مقرراتی مواد تولید اقتصادی محاسبات در ثبات ایجاد

 مصوب معادن قانون( 29) ماده از منظور : مجلس استفساریه نظرهمچنین مطابق  .گرددمی تلقی یکن لم کان قانون این تصویب تاریخ از

 از رغی مبالغی اخذ انحاء از نحوی هر به که است هائی بخشنامه و ها تصویبنامه قوانین، کلیه لغو اسالمی شورای مجلس 1377/ 2/ 27

 قوت هب باشد، نمی مؤثر تولید هزینه در که عوارضی و کند می بینی پیش معدنی مواد کنندگان استخراج از را دولتی حقوق و مالیات

 و سیصد و یکهزار ماه اردیبهشت هجدهم مورخ یکشنبه روز علنی جلسه در واحده ماده بر مشتمل فوق قانونو  بود خواهد باقی خود

 .است رسیده نگهبان شورای تأیید به 1379/ 2/ 28 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس نه و هفتاد
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و حسب موافقت اعضاء مقرر شد ضمن طرح موضوع در شورای گفت و گو  اشاره شده لذا با عنایت به مستندات قانونی  

 حرز میمیمت تمام شده، زینه نهایی تولید و اعمال آن در قموضوع اثرگذاری هزینه تغییر کاربری بر هبا توجه به اینکه 

به شورای عالی معادن به عنوان یک نهاد  خراسان شورای معادن استان با پیگیری سازمان صمت و طرح در مراتب  ،باشد

منعکس گردد تا در صورت تایید تاثیر هزینه های تغییر کاربری بر قیمت تمام شده تولید، موضوع قانونی تصمیم گیرنده 

 قانون معادن اجرایی گردد.  29شفاف سازی و ماده 

اداره کل صمت  

 استان

دبیرخانه شورای 

 گفت و گو 

 

 

 دو هفته

 ب

 معادن و صدور نیاز مورد ای اجاره آالت ماشین پیشنهادات کمیسیون معدن اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی مربوط به 

 12 بازپرداخت با اول مرحله در ریالی میلیارد 10000تسهیالت مالی منابع تامین و مبدا کشورهای تایید مورد ارزی نامه ضمانت

قیمت گذاری آن به دلیل پیچیدگی های فنی و مباحث مربوط  خصوص ماشین االت دست دوم موضوعدر ماهه با عنایت به اینکه 

 مقرر گردیدری دقیق نمی باشد به خودرو های کارکرده قیمت آن قابل کشف و ارزش گذا

ده کر ل ورود پیداللمداری بین ادر قراردادهای خرید و اجاره خارجی بانکالف(  حسب موافقت های اولیه شبکه بانکی 

 استفاده گردد در این ارتباط جهت تامین منابع و از تسهیالت جعاله

 

ت محدودی و  ضمانت نامه ها، بدلیل مسایل تحریم با توجه به اینکه  ت ورود موقتدر خصوص ضمانت نامه و واردات ماشین آالب(   

 .امکان پذیر است کشورهای خارجی  در غیر از ضمانت نامه پرداخت وام ضمانت نامههر و صدور  وجود دارد که  هایی

در مواردی که ضمانت نامه های بانک مستقیما برای کشور مقصد قابل پذیرش می باشد این مهم از  لذاتوافق شد 

ضمانت نامه صادره توسط کشور مقصد قابل پذیرش نباشد در صورتی در کشور هایی که ، و صورت پذیرد کطریق بان

داد بانک های عامل کشور وجود داشته باشد و در کشور مقصد مورد پذیرش باشد بانک که کارگذار خارجی طرف قرار 

ی مورد قبول در کشور مقصد یک به پشتوانه آن بانک کارگذار خارج های کشور یک ضمانت نامه متقابل صادر کرده و

 ضمانت نامه به نفع طرف متقاضی صادر می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

کمیسیون هماهنگی 

بانکها، اداره کل 

صمت استان، 

کمیسیون معدن اتاق، 

دبیرخانه شورای 

 گفت و گو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو هفته 



24/05/1401 

 

 
  

 8     ساعت شروع:                               30/08/1401   :  تاریخ جلسه                                                          34       جلسه:شماره 

 25  اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                     )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:محل تش

 قرر گردیدمواردات ماشین آالت ت( در ارتباط با 

این مهم بصورت ثبت سفارش خدمات اقدام و اجاره ی ماشین آالت بصورت ارز از طریق ایجاد یک کنسرسیوم  

بانک یا صرافی پرداخت شود و به حساب مقصد واریز گردد و بدین گونه محل مصرف منابع نیز شفاف نیمایی از طریق 

 .و قابل پیگیری و شناسایی است

 ج

که با عنایت به این ها پتروشیمی از اولیه مواد تامین برای  سازان چرم انجمن مشکالت و موانع پیرامون دستور کار سوم در خصوص

وجود ندارد و تعاونی چرم سازان تاکنون درخواستی را به فروشی در فروش محصوالت پتروشیمی بدلیل تناژ های باال امکان خرده 

 مقرر گردید: جهت تامین مواد مورد نیاز این تعاونی سازمان متولی )صمت( ارائه نکرده است

ن و سازمان صمت برگزار گردیده و پیرامون راهکارهای نهایی و نحوه جلسه ای مشترک به میزبانی تعاونی چرم سازا

جهت مصرف و توزیع این مجموعه راهکارهای کارشناسی مطرح و مشخص  مواد مورد نیاز از پتروشیمی تخصیص سهم

 ج به دبیرخانه منعکس گردد.و نتای گردد

اداره کل صمت 

 استان

 تعاونی چرم سازان 

 

 ده روز

 
 


