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  به پیوست ( -7/3/1399مورخ   99142نامه شماره  موضوع)  انجمن مدیران صنایع شعبه خراسانارائه دهنده 

 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 
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در ساختمان  30/4/1399شنبه مورخ دوصبح روز  8قانون احکام دائمی با دستورکار زیر در ساعت  12جلسه دبیرخانه بند )ب( ماده  چهارمین
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 دستورکار:
 مقررات مخل کسب و کار درحوزه صنعتقوانین و 
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 موارد طرح شده

 پیگیری مشکالت معادن شن و ماسه در حوزه وثایق بانکی و استعالمات منابع طبیعی

صنعت و معدن به بحث گذاشته  حوزه در کار و کسب مخل مقررات و قوانین دائمی، احکام قانون 12 ماده( ب)بند دبیرخانه جلسه در چهارمین

 شد و فعاالن این بخش از چالش های خود در این حوزه سخن گفتند. 

موضوعاتی که مطرح می ، رئیس این دبیرخانه با اشاره به بررسی مشکالت حوزه صنعت به عنوان دستورکار این نشست گفت: «علی اکبر لبافی»؛ 

 شود به نحوی با شورای گفتگو مرتبط است و از دیگر سو، از سوی کارگروهی در اتاق ایران به پیگیری موضوعات خواهیم پرداخت.

 وی افزود: چالش های مرتبط با موضوعات صنعتی، بانکی و منابع طبیعی در حوزه معدن در این نشست به بحث گذاشته می شود. 

ها  بانک رینظ یمؤسسات مال    ( داشت و توضیح داد: در نص این قانون1390)قانون اصالح سال  قانون معادن 9ماده  کیتبصره به  او اشاره ای

البته که این بحث در عمل  .رندیبپذ یمال التیاعطا و بازپرداخت تسه نیو تضم قهیرا به عنوان وث یپروانه بهره بردار یند معادن داراشده ا مکلف

 می شود و فعاالن این حوزه با مشکالت جدی در این رابطه مواجه شده اند. اجرا ن

بهره بگیرند و ناگزیر از آن  معدن خود یبردارپروانه بهره تسهیالت از ظرفیت افتیدر یبرابتوانند معادن لبافی یادآور شد: طبیعتا اگر مالکان 

هند، گره بخشی از مشکالت این بخش گشوده می شود و بحث تامین مالی در بخش نباشند که سند ملکی یا سپرده بانکی دیگری را وثیقه قرار د

معدن تسهیل می گردد. ماحصل این رویه نیز رشد تولید و اشتغال در این بخش خواهد بود و توامان ظرفیت معادن استان شکوفا شده و به کمک 

 رای اجرای نص قانون بهره بگیریم. اقتصاد این خطه می آید. به نظر می رسد باید از اهرم های قانونی ب

رای وی تاکید کرد: مواد دیگری از این قانون نیز برای فعاالن این بخش محدودیت هایی را رقم زده است که تالش خواهد شد، از مراجع مربوطه ب

 اصالح آن ها کمک بگیریم.
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 *چالش های قانونی معدنکاران

با اشاره به برگزاری نشستی در شرکت شهرک های صنعتی با حضور پژمانفر، نماینده مردم مشهد در  سیون صنعت اتاق مشهد امیرمهدی مرادی، دبیر کمی 

 مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون صنعت اتاق، گفت: در آن نشست مقرر شد تا کمیسیون صنعت و انجمن مدیران صنایع، مشکالت فعاالن صنعتی

حل و فصل آن ها در خانه ملت باشند. برگزاری این جلسه، گامی در جهت پیشبرد اصولی و کارشناسی این  را احصاء کنند کرده و نمایندگان استان پیگیر

 بحث است. 

قانون  19اده وی با بیان اینکه شرکت ها و انجمن های مختلف نظرات تخصصی خود را در حوزه های گوناگون به ما ارائه دادند، افزود: در حوزه معدن به م

برداری و یا اجازه برداشت هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهیکی از موارد چالش برانگیز اشاره شده است؛ طبق این ماده قانونی، معادن به عنوان 

نین و شود و با او برابر قوااموال عمومی و دولتی محسوب می ، متصرف درکندمعدنی برداری موادهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهرهبه حفاری اقدام

 .خواهد شد مقررات مربوط رفتار

مان بر است و مرادی تصریح کرد: اما مشکل اینجاست که اخذ پروانه اکتشاف و بهره برداری یا اجازه برداشت، به دلیل روند طوالنی استعالم ها، بسیار ز

 تشاف یا بهره برداری حذف گردد.برای حل این مشکل، پیشنهاد داریم تا مرحله استعالم از جهاد کشاورزی برای اخذ پروانه اک

م از جهاد سید رضا ابوترابی، معاون امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: درباره حذف استعال

معادن در حوزه اراضی طبیعی قرار گرفته و اگر فردی درصد  90کشاورزی که منابع طبیعی هم یکی از دستگاه های تابعه از این سازمان است، باید گفت 

ما در اداره کل بدون اطالع از اینکه منطقه مذکور در زمره اراضی ملی است یا خیر، اقدام به حفاری کند، تبعات قانونی دامنگیرش خواهد شد، با این حال 

 منابع طبیعی حاضر به مساعدت در تسریع استعالم ها هستیم.

ی نیز اظهار کرد: پس از اینکه موضوع شن و ماسه ها به سازمان ما سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان رضو یمعدن عیور معادن و صنااممحمد توکلی، 

آب تفویض شد، موظف به صدور مجوز برداشت در استان شدیم؛ براساس قانون، قبل از صدور مجوز برداشت از معادن، باید از منابع طبیعی و شرکت 

 ستعالم های الزم را اخذ کنیم.منطقه ای ا

درصد نیاز شن و ماسه مشهد از آن تامین می شود، جزو مستثنیات اراضی است؛ هنگام استعالم از  90وی افزود: با توجه به اینکه امالک عباس آباد که 

اورزی به دلیل مشاع بودن آن و مشخص نبودن سهم منابع طبیعی، این اداره به خاطر مستثنیات، باید از سازمان جهاد کشاورزی استعالم بگیرد و جهاد کش

 ها را رد می کند. دولت، معموال استعالم

ل تعیین توکلی تصریح کرد: اما در صورت ارائه سند قولنامه ای آن امالک، صدور مجوز برداشت صورت می گیرد. ضمن اینکه بحث حقوق دولتی نیز در حا

 وی معدن کاران پرداخت می شود.تکلیف است و این حقوق به صورت اقساطی از س

جهاد  ابراهیم سلطان پور، رئیس انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان نیز بر این موضوع صحه گذاشت و اعالم کرد: در حال حاضر بحث استعالم از

 کشاورزی در اراضی عباس آباد حل شده است. 
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 قانون احکام دائمی توسعه ج.ا.ا 12دبیرخانه کمیته استانی بند )ب ( ماده    تهیه کننده : 
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دارندگان قانون معادن به عنوان یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز حوزه معدن نام برد و گفت: به استناد این بخش از قانون،  6ماده  3وی از تبصره  -

از  لومترمربعیهر ک یموظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، ساالنه به ازا (موقوفات ایدر ملک خود  یمالکان شخص ایمالک  یبه استثنا)پروانه اکتشاف 

معادن  یعال یب شورایوزارت صنعت، معدن و تجارت و تصو شنهادیمبلغ هر سال به پ نیا زانی. مندیرا به دولت پرداخت نما یمبلغ ،یمحدوده اکتشاف

را نیز دارد و  96تا  90های  البته سازمان صمت ضمن اینکه این مبلغ را مطالبه می کند، هم اکنون درخواست پرداخت حقوق دولتی سال شود. یم نییتع

نان گشوده حتی ارائه سوخت برای فعالیت معدن کاران را منوط به پرداخت این حقوق می داند. ما در این بحث هنوز به نتیجه ای نرسیدیم و پرونده همچ

 ف هستند.است و این درحالیست که مدارک مستندی داریم که معادن شن و ماسه و خاک رس از پرداخت حقوق دولتی معا

 30ی در این خصوص اظهار کرد: این پرداخت ها از گذشته یعنی حدود سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان رضو یمعدن عیامور معادن و صنااما توکلی، 

معادن، معدن کاران  قانون 6وظیفه دریافت آن به سازمان صمت محول شد؛ طبق ماده  90سال پیش انجام می شد اما قانونمند و نظام مند نبود و از سال 

ن حوزه ها ملزم به پرداخت حقوق دولتی هستند اما در تبصره دیگری اشاره شده که پرداخت نکردن این حقوق فقط از سوی برخی از حوزه ها ممکن است؛ ای

 شامل معادن سنگ تزیینی و سنگ الشه ساختمان است و درباره شن و ماسه چنین معافیتی وجود ندارد.

 طبق قانون معادن، برداشت هر گونه ماده معدنی منوط به پرداخت حقوق دولتی می باشد.  وی ادامه داد:

 *بانک ها پروانه بهره برداری معادن را به عنوان وثیقه وام نمی پذیرند

معادن از سوی سلطانپور، رئیس انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان درباره مشکالت بانکی معدنکاران این حوزه نیز به عدم پذیرش پروانه بهره برداری 

 بانک ها به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیالت اشاره کرد و خواستار پیگیری برای حل این مشکل شد. 

ی در پاسخ به این نکته، گفت: پروانه بهره برداری به نوعی حق امتیاز به شمار می آید و خراسان رضو یشعب بانک مل یرستمعاون سرپحمید صفایی نیکو، 

نه این پروانه  یکی از مشکالت سیستم بانکی با بخش معادن این است که پروانه حق امتیاز تلقی شده پس حق امتیاز برای ترهین پذیرفته نمی شود؛ در واقع،

وجود  یچ پروانه ای دیگر به عنوان ترهین پذیرفته نمی شود زیرا ممکن است معدن مالکیت دولتی داشته باشد و طبیعتا در این شرایط امکان ترهینو نه ه

 ندارد. 

به پذیرش پروانه ها  وی افزود: هم اکنون بانک صنعت و معدن تنها بانکی است که به واسطه تفاهم نامه ای که با صندوق بیمه سرمایه گذاری دارد، حاضر

معادن، امکان  برای ترهین است و می تواند با تضامین صندوق بیمه این تسهیالت را بپردازد؛ البته سایر بانک ها هم در صورت ارائه وثایق دیگری از سوی

 پرداخت تسهیالت را دارند.

 * یا قانون اصالح شود و یا قوانین پشتیبان به کمک بخش معدن بیایند

حل این ، محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد با اشاره به قانونی بودن این اقدام از سوی بانک ها، گفت: راه در ادامه

هم وجود است که یا قانون اصالح شود و یا قوانین پشتیبان در این زمینه مصوب گردد. مشکل معادن در دریافت تسهیالت برای شرکت های دانش بنیان 

هادی برای حل این مشکل ارائه دارد؛ امتیازات ما در کارخانجات دانش بنیان ارزش گذاری می شود و باید بتوان از آن استفاده کرد؛ بنابراین الزم است پیشن

 شود
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ی در پاسخ بیان کرد: امتیازات برق، آب و گاز شرکت ها قابل ارزش گذاری است اما موسسات خراسان رضو یشعب بانک مل یمعاون سرپرستصفایی نیکو، 

ند زیرا ممکن مالی نظیر بانک ها طبق قانون موظفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه بپذیرند و نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام کن

 ده باشد و بانک نمی تواند در این شرایط، معدن را به عنوان وثیقه بپذیرد. است از مدت یک پروانه سه سال باقی مان

ن آن امکان وی افزود: فرض بر اینکه معدن را به عنوان وثیقه بپذیریم، وقتی آن معدن مربوط به فرد نیست و او فقط حق بهره برداری دارد، چطور ترهی

 پذیر است؟ شاید محضر هم این ترهین را تایید نکند. 

ا را مکلف به پذیرش این مقام بانکی یادآور شد: در رابطه با پرداخت تسهیالت به معادن، فقط میتوانیم موضوع را استانی حل کنیم؛ ستاد تدبیر میتواند بانکه

 این وثایق کند. در غیر این صورت قانون باید از مرکز اصالح شود و موضوعات به صراحت در آن عنوان گردد. 

ینده انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان بار دیگر اظهار  کرد: هم اکنون ماشین آالت معادن این حوزه به شدت فرسوده است و معدن سلطان پور، نما

رد هم ن ها را داکاران برای ادامه کار باید از بانک تسهیالت بگیرند، اما در هنگام مراجعه به بانک دچار مشکل می شویم و حتی معادنی که فرد، مالکیت آ

 از سوی بانک به عنوان وثیقه پذیرفته نمی شود. 

ساله است و اگر معدن کاران در بحث ماشین توکلی، معاون امور معدنی سازمان صمت استان نیز تاکید کرد: مجوزهای برداشت واحدهای شن و ماسه یک

است و با توجه آالت دچار مشکل اند، باید از حوزه صنعتی ورود کنند. پروانه های شن و ماسه، در زمره پروانه های بهره برداری نیست بلکه مجوز برداشت 

 به گردش مالی واحدهای شن و ماسه بعید است که بانک پروانه ها را به عنوان وثیقه بپذیرند. 

نگام دریافت سلطان پور در پاسخ به توکلی اظهار کرد: چرا در هنگام پرداخت حقوق دولتی، مجوز فعالیت ما پروانه بهره برداری محسوب می شود اما در ه

 برداشت به شمار می رود؟تسهیالت، تنها مجوز 

استان نیز پس از استماع نظرات حضار در این بخش از نشست گفت: در حوزه اجرا این موضوع صراحت  12لبافی، رئیس دبیرخانه کمیته بند )ب( ماده 

ی الزم را به صراحت مطرح می کرد؛ لذا قانونی دارد و بانک ها مکلفند پروانه های بهره برداری را به عنوان وثیقه بپذیرند و قانون گذار باید تفسیرها

ین صراحت قانون مشخص است و ضمانت های اجرا برای این قانون نیز باید شفاف گردد و می توان در ستاد تدبیر استان برای اخذ تصمیمات الزم ا

 موضوع را مطرح کرد.

 *انتقاد از نحوه قیمت گذاری مواد معدنی

، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد قرار گرفت و او به بحث قیمت گذاری محصوالت شن و ماسه به عنوان یکی سپس بار دیگر تریبون در اختیار مرادی

قیمت گذاری دیگر از چالش های این حوزه اشاره و اظهار کرد: دولت افزایش هزینه های واحدها را در قیمت گذاری ها نمی پذیرد و پیشنهاد این است که 

 شود. ها به خود بخش خصوصی واگذار

وبه رو شده ایم، سلطان پور، نماینده انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه استان نیز با بیان اینکه هرگاه قیمت گذاری کرده ایم با مخالفت شدید سازمان صمت ر

درصد افزایش قیمت داشته  60گفت: درخواستمان این است که اکنون که قیمت ها لحظه به لحظه افزایش می یابد و برای نمونه فقط در خردادماه امسال 

 ایم، بحث مهم قیمت گذاری مواد معدنی به ویژه محصوالت شن و ماسه به انجمن ها واگذار شود.
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هیچ گونه دخالتی توکلی معاون امور معدنی سازمان صمت استان در پاسخ به سلطان پور تاکید کرد: شن و ماسه در گروه کاالیی سوم قرار دارد و دولت  -

سد، گروه کاالیی ساختمانی ندارد اما در صورتیکه شکایتی مبنی بر اینکه واحدهای شن و ماسه گران فروشی میکنند به دست ما بر دردر قیمت گذاری 

هماهنگی سازمان صنعت، معدن و  ا را بررسی و با سود ترجیحی مقایسه می نمایند. بنابراین هرگونه افزایش قیمت باید با همکاران ما ورود کرده و قیمت

 تجارت انجام بگیرد. 

ینکه سازمان مرادی، دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد از ورود متصرفین به حوزه معادن به عنوان یکی دیگر از مکالت موجود نام برد و گفت: با توجه به ا

 ید در این خصوص چاره اندیشی کنند. جنگلها و مراتع و منابع طبیعی مسئولیت خلع ید متصرفین معادن را دارند، با

زمین به عنوان سلطان پور نیز در تشریح این موضوع گفت: برخی از همکاران ما با منابع طبیعی برای یک معدن قرارداد بسته و پس از در اختیار گرفتن آن 

قانون جرم تلقی میشود و سازمان منابع طبیعی باید ورود معدن، با مزاحمت افرادی که قبال در آن منطقه کشت میکردند، روبرو میشوند؛ این موضوع در 

 کند و از حق فردی که زمین را به او تحویل داده، دفاع کند. 

داری معادن شناخته ابوترابی، معاون امور اراضی منابع طبیعی در پاسخ به این ادعا گفت: از نظر حقوقی منابع طبیعی مالک زمینهای واگذار شده برای بهره بر

ید د و در زمان شکایت از متصرفین توسط بهره بردار، چون بهره بردار مالک نیست، دچار مشکل میشود اما در بحث رفع تعارضات دو موضوع را بامیشو

ار توسط دنکمدنظر قرار داد؛ نخست اینکه اگر تصرفی صورت گیرد، ما باید ورود کرده و مشکل را حل کنیم اما اگر موضوع، جلوگیری از اقدام اجرایی مع

ض تلقی افراد محلی باشد، در این رابطه منابع طبیعی حق دخالت ندارد و خود معدنکار به عنوان صاحب حق بهره برداری میتواند از افرادی که معار

 میشوند، طرح شکایت کند. 

حوزه تصرف معادن درج شده و این سازمان باید در تکالیفی برای منابع طبیعی در  19ماده  3دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز گفت: در تبصره  رییس

 دد.قالب تکالیفی که دارد، انجام وظیف کند. بنابراین باید شفاف سازی الزم بین بخش خصوصی و منابع طبیعی صورت گیرد تا این مشکل مرتفع گر

 *چالشهای قانون کار برای کارفرمایان

؛ عباس یوسفی، مدیرعامل لعاب مشهد به موضوع مربوط به قانون مشاغل سخت و زیان آور و سپس جلسه وارد دستور کار مباحث شرکت لعاب مشهد شد

 چالشهایی که برای این شرکت در این خصوص به وجود آمده اشاره کرد. 

باید سنوات را قانون کار، کسی که ترک کار میکند  5و  4جواد حسینیان، کارشناس شرکت لعاب مشهد نیز در تشریح این موضوع گفت: مطابق بند 

با این حال، دریافت کند اما این مغایر با بند دیگری از این قانون است که در آن به عدم دریافت سنوات توسط فردی که ترک کار کرده اشاره شده است؛ 

 ایی نمیرسد. وقتی کارگر در این خصوص اعتراض میکند، از سوی دیوان عدالت اداری رای به نفع او صادر میشود و حرف کارفرما به ج

ی کند؛ بنابراین وی افزود: ما فقط در حد مخالفت به رای میتوانیم اقدام کنیم اما این مخالفت تاثیری ندارد و اداره کار هم نمیتواند در این زمینه کمک

 معتقدیم قانون کار باید اصالح شود.

بد، افزود: این تغییر به ویژه در نظام دستمزدی باید رخ دهد و از وقت مزدی به سمت لبافی با بیان اینکه در حوزه قوانین کار شیوه های موجود باید تغییر یا 

 و سوی کارمزدی برویم؛ فرهنگ کار در کشور ما جا نیفتاده و نمیتوان با نظام وقت مزدی، کار را پیش برد. 

 وع حتی به نفع کارگر نیز هست و نمیتوان گفت به زیان اوست. وی خاطرنشان کرد: مقررات کار اوضاع به هم ریخته ای دارد و باید اصالح گردد؛ این موض
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کند؛ ما در عطا متین فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این خصوص گفت: جامعه کارفرمایی در مرکز ضعیف عمل می -

میشود؛ قانون کار با همه نقایضی که دارد، در حال بررسی استان موضوعات را به خوبی پیگیری میکنیم اما از سوی تهران این اقدام به طور مطلوبی انجام ن

 است اما هر چه پیش میرویم بیشتر به ضرر جامعه کارفرمایی میشود.

ی رئیس حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز تاکید کرد: تقاضای ما بازنگری کلی در تمامی بندهای قانون کار از سو

 .ورای گفتگوست؛ ایشان به خاطر پیشینه ای که در وزارت کار داشته و اشراف کامل بر این قانون دارد، میتواند در این زمینه مثمرثمر باشددبیرخانه ش

 *درخواست استانی شدن تصمیمات در حوزه کار

ما پیگیری تمام و کمال برای استانی شدن سپس تریبون در اختیار غالمعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد قرار گرفت؛ او گفت: تقاضای 

منطقه و استان، حقوق در تهران با  است درحالیکه با توجه به شرایط تصمیمات در حوزه کار و اشتغال است. امروز حقوق پایه در همه نقاط کشور یکسان

 ای وقت مزدی است که بر پیگیری آن اصرار داریم. مشهد و سیستان و بلوچستان نباید یکسان باشد. نکته دیگر همان بحث کارمزدی شدن حقوق به ج

 مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری نیز گفت: قانون کار به جای حامی کارگر بودن ضد اوست زیرا منطق اقتصادی پشت آن حاکم نبوده و منطق

قانون تامین اجتماعی به اصالح رسید  37و انجام شد، ماده ایدئولوژی و سیاسی داشته است. در استان خراسان رضوی با پیگیریهایی که از سوی شورای گفتگ

 قانون تامین اجتماعی به مساله ای ملی تبدیل کرد. 37و باید اصالح قانون کار را نیز مانند ماده 

ده است و به فعال بودن کارگر و چمنیان، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز ابراز کرد: در قانون کار ما فقط به بحث پول پرداخته ش

ا به دنبال کارمزد او توجه نشده است. قوانین باید هوشمند و هدفمند شود تا پولی که پرداخت میشود هدفمند گردد و به نفع جامعه بوده و بهره وری ر

 داشته باشد. 

د، هم اکنون بسیاری از بنگاههای اقتصادی باید تعطیل شوند. لذا احتیاج لبافی در جمع بندی این مباحث ابراز کرد: اگر بند به بند قانون کار کنونی اجرا شو

نایع به بررسی قانون داریم و پیشنهاد این است که مسائل مطرح شده را پیگیری کنیم اما الزم است در مجموع یک تیم با محوریت انجمن مدیران ص

 تشکیل گردد و بند به بند قانون کار توسط آن تیم بررسی شود.

به آن ا اعمال نشدن دستورالعمل نرخ بهره شورای پول و اعتبار در فاینانس شرکت لعاب مشهد موضوع دیگری بود که دبیر کمیسیون صنعت اتاق مشهد ام

 رسی گردد. اشاره کرد. مرادی گفت: در این خصوص هر چه پیگیری کردیم به نتیجه نرسیدیم و باید با رایزنی خاص و ویژه ای از سوی استاندار موضوع بر

هزار دالر تسهیالت ارزی در  280یوسفی، مدیرعامل لعاب مشهد در این خصوص تصریح کرد: بخش عمده ای از شرکای ما وثایق بسیار مهمی برای اخذ 

نک خواسته، کنار با بانک مذاکره کردیم و تقسیط صورت گرفته است و هرطور که با 81قالب فاینانس ارائه کردند؛ ما از همان روزهای نخست در سال 

میلیارد تومان از ما هستند؛ این مبالغ بابت تسهیالت  15 -10هزار دالر، به دنبال اخذ  280آمدیم اما این روند تاکنون بسیار طوالنی شده و حاال در قبال 

 خرید دستگاههایی است که تا به حال استفاده نشده و دیگر دردی هم دوا نمیکند. 

ومین موضوع وی افزود: ما دو بدهی بانکی داشتیم؛ یک بدهی به صندوق ذخیره ارزی بود که تسویه کردیم و هنوز مدارک تسویه را به ما نداده اند اما د

 ملک در شهر به عنوان وثیقه درگیر است.  4هزار دالر  280مربوط به تسهیالت در قالب فاینانس است و بابت دریافت آن 

 ین موضوع یک ابهام قانونی است و تنها بانک مرکزی باید برای حل آن اقدام کند. مرادی گفت: ا
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 قانون معادن 19ماده  1

 

 ایو  یبرداربهره ایدون اخذ پروانه اکتشاف بهرکس 

استخراج،  ،یاکتشاف یهایاجازه برداشت اقدام به حفار

متصرف در  د،ینما یمواد معدن یبرداربرداشت و بهره

شود و با او برابر یمحسوب م یو دولت یاموال عموم

 و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.  نیقوان

موظفند حسب  یامموارد ماموران انتظ نیدر ا

 نگونهیمعادن و فلزات بالفاصله از ادرخواست وزارت 

صدور  یمتهمان را برا ایو متهم  یریجلوگ اتیعمل

 . ندینما یمعرف یحکم به مراجع قضائ

وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام 

از  یناش انیبموقع درخواست ضرر و زو زم اقدامات ال

 .دینما میلتس همربوط یجرم را به مرجع قضائ

اخذ پروانه معدن ،  یدر مراجعات برا

 یهابا دادن استعالمات به ارگان

 عمالً یمختلف منجمله جهاد کشاورز

 یصدور مجوز معدن را متوقف م

 ازیابتدا ن کشاورزی جهاد رای. زدینما

 یاراض یبه اعمال قانون حفظ کاربر

 دارد.

سازمان جهاد کشاورزی 

استان  و منابع طبیعی در 

قالب پنجره واحد ترتیبی 

نمایند تا در اتخاذ 

کوتاهترین زمان ممکن  

پاسخ استعالمات انجام شده 

به صورت شفاف و بدون 

 ابهام داده شود.

 یانجمن صنف

 نیاکارفرما

 یها ییشن شو

 یخراسان رضو

قانون  6 هماد 3تبصره  2

 معادن

 

ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالك یا 3 تبصره

مالکان شخصی در ملك خود یا موقوفات موظفند از 

زمان صدور پروانه اکتشاف، ساالنه به ازاء هر 

کیلومترمربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت 

پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد 

عادن تعیین و تصویب شورایعالی مصمت وزارت 

 .شودمی

، تیمعاف نیرغم ایسازمان صمت عل

ی ال 1390حقوق معوقه از سال 

برداشت معادن مطالبه  یرا برا 1396

سوخت  هیسهم یو حت دینمایم

از  یواحدها را در گرو پرداخت بخش

که  دهدیقرار م یمبلغ کل بده

 .دینما می افتیدر انهیماه

 ییشوشن یسوخت واحدها

عوارض در گرو پرداخت 

 . ردیمعوقه معادن قرار نگ

 یانجمن صنف

 نیاکارفرما

 یها ییشن شو

 یخراسان رضو

قانون  9ماده  1تبصره  3

 معادن

ها مکلفند معادن ـ مؤسسات مالی نظیر بانك1تبصره

عنوان وثیقه و تضمین  برداری را بهدارای پروانه بهره

 .اعطاء و بازپرداخت تسهیالت مالی بپذیرند

اقدام انجام  نیا عمالً در حال حاضر

بانك ها از گرفتن پروانه  و ردیگینم

 قهیمعادن به عنوان وث یبهره بردار

 .دینما یم یخوددار

تاکید و نظارت بر اجرای 

قانون و درصورت عدم 

پذیرش طرح در ستاد 

 تدبیر استان

 یانجمن صنف

 نیاکارفرما

 یها ییشن شو

 یخراسان رضو

-دستورالعمل نرخ بند )ج( 4

کاالها و خدمات  یگذار

 نامه شماره یط یابالغ یصنف

مورخ  168739/60

مرکز امور  1/7/1391

 اصناف و بازرگانان ایران

ضوابط و  تیبا رعا یکاالها و خدمات صنف ریسا متیق

مربوطه )از جمله درصد سود عمده و  یدستور العمل ها

و ... (  یگذار متیخرده، سود پخش کاال، ضوابط ق

 گردد. یم نییتع یصنف یتوسط واحدها

دستورالعمل،  نیدر ا حیتصر رغمیعل

 ندهیهمه ساله با توجه به نرخ فزا

محصوالت  متیق شیتورم، با افزا

سازمان صمت  یاز سو یسنگدانه ا

 .گرددیمخالفت م

در چارچوب   یانجمن صنف

بند)ج(  دستورالعمل نرخ 

با در نظر گرفتن منافع گذاری 

تحت پوشش خود و  ءاعضا

مصرف کنندگان، همه  نیهمچن

ساله مطابق با تورم نسبت به 

محصوالت سنگدانه  ینرخ گذار

 .دیاقدام نما یا

 یانجمن صنف

 نیاکارفرما

 یها ییشن شو

 یخراسان رضو
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 14ماده  یالحاق 9تبصره  5

 قانون معادن

که  یانحصارریغ یمواد معدن یگذار متیدولت اجازه ق

شود را نداشته و  یو عرضه م دیتول یدر بازار رقابت

 .باشد ی، عرضه و تقاضا م متیق نییمالک تع

 

 

 فوق متن

 

 اجرای قانون

 یانجمن صنف

 نیاکارفرما

 یها ییشن شو

 یخراسان رضو

قانون  19ماده  3تبصره  6

 معادن

 یبه نحو یحقوق ای یقیـ مزاحمت اشخاص حق3تبصره

و مجرم ضمن  یشود، جرم تلق یمعدن اتیکه مانع عمل

 ایماه و تا شش كیجبران خسارت، به حبس از 

معادل دو برابر خسارت وارده  ینقد مهیپرداخت جر

 .شودیمحکوم م

 

 

ها و در حال حاضر سازمان جنگل

، در خصوص خلع یعیمراتع و منابع طب

  نیاز متصرف دی

برداشت  یکه برا یمل یعرصه ها

 ینم یواگذار شده، اقدام یمواد معدن

 .دینما

سازمان  ،یمل یاراض یمتول

ها و مراتع و منابع جنگل

  یزداریو آبخ یعیطب

ملزم به  دیباشد که بایم

در  نیاز متصرف دیخلع 

معادن  یمحدوده واگذار

 ) اجرای قانون(گردد.

 یانجمن صنف

 نیاکارفرما

 یها ییشن شو

 یخراسان رضو

و  1348و  1347آرا  7

1349 

 روابط کار 17دستور العمل شماره  5و  4 یابطال بندها

 

 

 

 

 

وارده و مهلك به خط  انیضرر و ز

که  یگذار هیبه سرما تیعنا دیتول

ان با سابقه در ربنگاه در مورد کارگ

ال به مو احت دینما یطول خدمت م

الخصوص یکشاندن واحد عل یلیتعط

 و ماهر یدیکارگران کل

قانون  25و  21ماده  تیرعا

مفهوم مخالف  تیکار و رعا

 21تبصره ماده 

 لعاب مشهد

 

 آور انینامه مشاغل سخت و ز نییآ اور انیمشاغل سخت و ز 8

 

 

 

 

 ءسو رایقانون اخ نیمتاسفانه از ا

 یهم برا یو بار مال دهیاستفاده گرد

 یاقتصاد یهابنگاه یدولت و هم برا

 .دینما یم جادیا

 نیمجدد در ا یبازنگر

خاطر حفظ ه قانون ب

و ادامه  یدیتول یواحدها

 یریشگیروند کار به پ

 مضاعف یها نهیهز

 لعاب مشهد

 

 وانید 13328دادنامه  9

 29/11/1398 مورخ

 

 ایحقوق و مزا نینحوه محاسبه سنوات با همه عناو

 

 

 

ایجاد بار مالی برای بنگاههای 

 اقتصادی

 36ماده  2تبصره  یاجرا

 یقانون کار موضوع برا

که طرح طبقه  ییشرکت ها

 .دارند یبند

 

 

دستور العمل نرخ بهره  11

 پول و اعتبار یمصوبه شورا
اعم از  التیو باال بودن نرخ مصوب بهره تسه کسانی

 )بخش صنعت( یو حقوق یقیحق

 

با عنایت به نرخ بهره باال جهت واحدهای 

تولیدی عالوه بر کمبود نقدینگی و نیاز 

شدید هزینه استقراض برایشان گران تمام 

 خواهد شد.

مقرر شد موضوع توسط انجمن 

محترم مدیران صنایع مورد 

 رار گیردکارشناسی بیشتری ق

 

 

 


