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  دستور کار( ورد بررسیــموضوع م(  

  حضوور وزیور صونعتع معودن و     با  شورای گفت و گوطرح در جلسه  به منظور تخصصی حوزه صنعت و معدنبرنامه ریزی جهت تنظیم گزارش

 اعضاء محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تجارتع رئیس و  

 سایر موارد 

 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 صنعتی و معدنی اقتصادی ی با محوریت تدوین بسته ای جامع از مشکالت فعاالن اقتصادی و صاحبان بنگاه هایخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهینشست دب نیهجدهم

 دند.و جمع بندی کر ابطه بیانر، برگزار شد و اعضای حاضر نظرات و دیدگاه های خود را در این و معادن مجلس عیصنا ونیسیکم یو اعضا ، معدن و تجارتصنعت ریوز جهت ارائه بهاستان، 

 نیدر ا یو مل یانموضوعات است و معادن مجلس و مطرح شدن عیصنا ونیسیکم یصنعت و اعضا ریگفتگو با حضور وز یشوراجاری نشست با اشاره به جلسه هفته  نیا یابتدادر  یاکبر لباف یعل

دو بخش  ی از مشکالت در، بسته جامعتالش خواهیم کرد تا با مشورت اعضامنظور  نیو به هم شود انیب یو معدن یمشکالت صنعت یبرا یاتیراهکار عمل دیبا جلسه پیش رو،، اظهار کرد: در نشست

 یجمع بند یستیجود آمده که باوهم به  یدیو مسائل جد میا دهینرس جهیهست که تاکنون به نت یدر بخش معدن مسائل به انضمام راهکارها به مقامات مربوطه ارائه نماییم. ملی و استانی تدوین و

 .شوند

واند به تارائه شده می  و مباحث کرده است یمسائل را کارشناس یتشکل به خوب نیگفت: ا نیز شده احصاء یمشکالت صنعت در حوزه استان عیصنا رانیانجمن مد یکه از سو یدرباره موضوعات یو

 خروجی امروز این نشست، افزون شود. 

 ی در خراسان رضویمعدن یها و چالش موانع*

 یریعدم شکل گ ،ید قانونموا یبرخ یچون عدم اجراهم یموضوعات ،یمعدن عیاظهار کرد: در حوزه معدن و صنا ی در ادامهخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 راین ساز و کا یریوص عدم شکل گدر آن جلسه در خص دیسازمان صنعت استان است و با فیتکلدر این حوزه، پنجره واحد ایجاد کرد.  میرا مطرح خواه یشنهادیپنجره واحد و اصالحات پکامل 

 .شودارائه  یحاتیتوض

 یاست که در دو حوزه استان یمقررات جار یپنجره واحد و اجرا رامونیقانون معادن از جمله موانع حوزه معدن پ 24ماده  کیها وفق تبصره  توسط دستگاه یقانون میحرا نییادامه داد: عدم تع یو
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 .شودی مطرح م یو مل 

 یها به شکل اهتگدس یگفت: برخ ،ز موانعا گرید یکیمرتبط با خدمات ارائه شده به عنوان  یها نهیهز لیو تحم یبا اشاره به ارجاع استعالمات مرتبط با صدور پروانه اکتشاف به بخش خصوص یلباف

موضوع در  نیه اکاست  همراه بهامالمات با ااستع یپاسخ برخ یرا به دنبال دارد. از طرف ییها نهیهزشکل استعالم  نیو ا کنندی کارشناسان را ارجاع م شود،ی که انجام م یدر ارتباط با استعالمات

موضوعات  نیو ا کنندی ضوع ممو ریود درگآنها را در نامه خ گرید یدستگاه ست،یها در استعالمات ن از آن ینام نکهیا رغمی ها عل دستگاه یبرخ نکهیا گریمرتفع شود. نکته د دیبا یحوزه استان

 .به شمار می آیدمشکالت در حوزه معادن استان  مدهع

 شود. دیع تاکموضو نیا بر حل دیاز مشکالت موجود خواند که با گرید یکیتعهدات را  یاستان در حوزه معادن و عمل نکردن به برخ ییاجرا یها دستگاه نیتوافقات انجام شده ب یو

را به اعتبارات همان  یوصول یدولت درصد از حقوق 15 تا دولت مکلف شود،  14ماده  6مقرر شد به استناد تبصره  زیاظهار کرد: در موضوع ضرورت برگشت درآمد حاصل از معادن استان ن یلباف

 .ریخ ای شودی اضافه م یبه اعتبارات استان ایعدد چه مقدار است و آ نیمشخص شود که ا دیاستان اضافه کند؛ با

استان محقق نشده و امسال  نیا معادن تاکنون در یدرصد حقوق دولت 15اظهار کرد: بحث وصول  در همین رابطه زین یخراسان رضو صنعت، معادن و تجارتکارشناس امور معادن سازمان  یتوکل

ق درصد آن محق کیتومان بود و کمتر از  اردیلیم 40از  شیما ب یحقوق دولت کهی در حال ،افتیاعتبارات اختصاص  نیتومان از ا اردیلیم 2تنها  نیز؛ پارسال برای آن تحقق یافته است یجزئ یرقم

 تخصیص پیدا کرد. ها رساختیشد و آن هم به توسعه ز

ی نم خود را مشخص میچون حرا میردا یمشکالت یآب منطقه اشرکت و  یفرهنگ راثیم ،یراه و شهرساز ،یعیمنابع طببا بعضی دستگاه ها نظیر ادارات کل با  زیافزود: در بحث استعالمات ن یو

 به شمار می آیند معادن متروک یرخب ایستند ه کرهکه در مرحله مذا میدار ی. درباره پنجره واحد هم معادنمیاقدام کن ، به استناد این موارد،عدم صدور مجوز معادن ایصدور و  نهیتا ما در زم کنند

 .میپنجره واحد را هنوز شروع نکرده ا یریشکل گ یبرا الزم جهت اقدام نیو به هم

 استان حوزه صنعت مشکالتمروری بر * 

و  عیصنا ونیسیمک یاعضا آن را با دیکه با یاز موضوعات یکیمشکالت حوزه صنعت پرداخت و گفت:  حیبه تشر یخراسان رضو ی دولت و بخش خصوصیگفتگو یشورا رخانهیدب سیادامه رئ در

 استان ندگانیهم از نما نیاز ا شیست؛ البته پها نکتحت تملک با یدیتول یواحدها یفعال ساز یبرا یاجتماع نیقانون تام 37له ماده ئمس م،یصنعت مطرح کن ریوز زیمعادن مجلس و ن

 است. محقق نشدهموضوع  نیاما تاکنون ا ردیگبصورت  یبدهند تا شفاف سازارائه به ما  نهیزم نیدر ا یکارشناس یلیتحل تا میدرخواست کرده بود

در  مانیس دکنندگانیاشاره و اظهار کرد: درخواست تول یبانک ستمیس قیو عدم امکان انتقال ارز حاصل از صادرات از طر یگمرک یهای ارزش گذار هیبه پا مانیدر خصوص مشکالت حوزه س یو

بود که با  نیخصوص ا نیدر ا دالر برسد و اتفاق نظر در جلسات گذشته 22 یعنی یارزش گذار هیبه عدد پا 97ماهه اول سال  9در فاصله  مانیس یبرا ینرخ گمرک نییاست که رقم تع نیاستان ا
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 نیا اراتیاخت ،یخصوصبخش و  یو گمرک یبره دولتو کارشناسان خُ یاست که با توجه به حجم واردات و صادرات خراسان رضو نیدوم هم ا شنهادیمکاتبه گردد. پ رانیگمرک ا یارزش گذار رهیدا 

 شود. ضیتفوموضوع به استان 

 .ردعنوان ک ییاجرا یها ستگاهبه د یارز یتخصص یکمک و همراه یدر استان خراسان برا یبانک مرکز یارز ندهینما نییاز مشکالت مطرح شده در جلسات گذشته را ضرورت تع گرید یکی یلباف

 مانیس ثابه محصولبه م یزنمحصول  نیصادرکنندگان ا ،یزش گذاراست و در بحث ار یالیگفت: در صادرات زعفران عدد حاصل از صادرات ر نیز استان در زعفران یدر خصوص مشکالت ارز یو

 دچار مشکل هستند.

 ین مجلس مواردو معاد عیصنا ونیسیه کمات مقرر شد ها، متیق شیاز افزا یدر گردش ناش هیبه سرما یدیتول یواحدها ازیمورد ن ینگینقد زانیموجود و م یاظهار کرد: با توجه به نوسان ارز یلباف

 ست.ا یصنعت یادر گردش واحده هیسرما نیدر تام یبانک ستمیس دنظریجدو ت یبانک التیتسه یها در اعطا استان اراتیاخت شیموارد شامل ضرورت افزا نیکند؛ ا یریگیرا پ

 یکه برا یحال حاضر مجوز ست که درا نیبانکها اشاره کرد ا یبرا توانی که م یقرار گرفت و اظهار کرد: تنها موضوع بونیپشت تر یخراسان رضو یمعاون بانک مل کو،ین ییصفا دیادامه، حم در

احساس  97که سال  یازین یپاسخگو یمال یها و صورت میرا شاهد بود یا ندهیفزا متور 96سال  یسال قبل است. ما انتها یمال یها براساس صورت دهند،ی مارائه ها  در گردش به بانک هیسرما

که  یا. نکته میکن نیرا تام 98سال  ازین مینتوای م میدهی که انجام م ییبا برآوردها ،را به ما بدهد 97سال  یمال یها صورت یمرتفع شده و اگر کس بایتقر 98ل اتفاق در سا نینبود. اما ا شد،ی م

قبل توجه  سال یمال یها رترد، به صوکه در هر سال وجود دا یهر بانک، براساس نرخ تورم رهیمد اتیه یافتد و اگر اعضا یاتفاق م ریاست که د یمال یها صورت دییوجود دارد تا انیم نیدر ا

 .شودی کنند، مشکل حل م

تا پنج ماه  یمال یها ست صورتون ممکن اچ ردیگببر ارزش افزوده مالک قرار  اتیمنظور، مال نیا یبرا تابدهند  یاستان یرا به واحدها اریاخت نیهر بانک ا رهیمد اتیه یداد: اعضا شنهادیپ یو

 بعد حاصل شود.

 اضافه شود. یمال یها عدد تورم و اعمال آن در صورت تعیین استان در خصوص یبانک اراتیبه اخت دیگفت: در مجموع با یلباف

 قیصنعت از طر و دیبر حوزه تول یاتیالم یگفت: کاهش فشارهای، ارائه نموده بود و اقتصاد یعبور از تنگناها یبرا ، در نامه ایامسال رماهیت 27سازمان صمت در  ی زد کهشنهاداتیپ نفبی به یو

ح ساختار اصال نی. همچنودشح و پیگیری مطر یبه طور جد دیبا یاتیاز فرار مال یریو جلوگ یاقتصاد یها بخش تمامی یآن برا اعمال ،اتیعدالت در اخذ مال یاجرا ،دیجد یاتیمال یها هیپا جادیا

 .ردیگبقرار  ورد توجهم دیو با به شمار می آیدمهم  اریبس دیحوزه تول یآن برا یریتوان رقابت پذ یو ارتقا دیتول یها نهیبر ارزش افزوده با هدف کاهش هز اتیخذ مالو روش ا

محتمل  زاتیآالت و تجه نیماش متیق رییتغ لیتمام به دل مهین یها طرح یبرخ یو اقتصاد یفن هیادامه داد: به خطر افتادن توج نیز استاندولت و بخش خصوصی  یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 نیدر ا یمال ندیو فرا دیخطوط تول زاتیو تجه تآال نیماش یو نوساز یبه بازساز یتوجه جد نی. همچنبه شمار می آید یفوق ضرور یطرح ها یراه انداز یو کمک دولت برا تیاست و لذا حما
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 ها و... مورد توجه است. قهیاعتبارات در وث نیتام یبراها  بخش، با مساعدت بانک 

صورت گرفته باشد و ما به  یازو نوس یبازساز یبرا ها صیدرصد تخص 15تا  10 دیکرد: شا در واکنش به اظهارات مطرح شده، بیان زیسازمان صمت استان ن یفلز عیاداره صنا سیرئ یومرثیک

 .میازمندین التیتسه ارانهیدرصد  50دست کم  صیتخص

ت استان نام ود در حوزه صنعشکالت موجماز موانع و  گرید یکیبه عنوان  اتیها در پرداخت مال بخش ریقرار گرفت و او از سهم نابرابر بخش صنعت نسبت به سا یلباف اریدر اخت بونیتر گرید بار

 برد.

و مراجعات  ینظارت یتعدد نهادها کسب و کار در خصوص یقانون بهبود مستمر فضا 7شدن ماده  ییاجراه، ضرورت ، مطرح می شود اما معطل ماندهاست بدون کارخانه که سال دیپروانه تول صدور

 کرد.ید و تاکشاره ابه آن  لبافیاستان بود که  یمعدنو  یمسائل صنعت گریساالنه از د یاستخراج واقع زانیاز معدن کاران با م یها و عدم تناسب اخذ حقوق بازرسان دستگاه

مه مشابه برنا عیناص یوسازن التیاظهار کرد: اصالح دستورالعمل تسه زین ینوساز یتقاضا برا کیتحر یراهکارها حیاستان سپس در تشر ی دولت و بخش خصوصیگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

وزه به حای این راهکاره نیز جمله ااخوش حساب  یداقتصا یها بنگاه یبرا یقیات تشوو مقرر نیقوان تعریف و اعمال درصد و ضرورت 50 زانیبه م التیتسه ارانهی یو تقاضا ینساج عیسوم در صنا

 شمار می آیند.

 آن پرداخت. انیبه ب یبود که لباف یمسائل گریاز د زین انهیم یایآس یکاال به کشورها تیحمل و ترانز مشکالت

 یساز یخصولت یبه جا یساز یخصوصضرورت  *

 انتوی چند دسته م ت را درمصائب و مشکالت صنعت استان پرداخت و گفت: عمده مشکال حیقرار گرفت و به تشر بونیخراسان پشت تر عیصنا رانیکارشناس انجمن مد ،ادامه مهران مرشد در

کمبود  و ندهیتورم فزا مادر، یحدهادر ساختار وا یتیریمشکالت مد ،یدولت یتوقف پروژه ها ها، تینگرش و اولو رییو به تبع آن تغ ها تیریمد رییو تغ یاسیمقامات س ییجاه مطرح کرد؛ جاب

 .بردی رنج م ها که صنعت همواره از آن هستند یاساس یمطابق تورم از مشکالت التیآنان به پرداخت تسه لیها و عدم تما در گردش، مشکالت بانک هیسرما

بخش م شده و به سهم درصد از سهم صنعت ک کیاتفاق افتاده اما  95نسبت به سال  96در سال  التیپرداخت تسه شیدرصد افزا 12اظهار کرد:  زیسهم صنعت ن التیدر خصوص تسه یو

 اضافه شده است.نیز  یبازرگان

ه بالت حوزه صنعت مشک گریز دا ریاخ یارز ماتیچون تصم یدولت یا هیریگ میو تصم شمار دیگری از حوزه هاو  اتی، کار، مالیاجتماع نیتام ضعف های جدی در قوانینخاطرنشان کرد:  مرشد

 .شمار می آیند

 نیآزاد در ا تیدر امر صادرات و واردات و اجازه فعال یبلندمدت، رها کردن بخش خصوص ندهینگاه به آ ،یساز یخصولت یبه جا یساز یحل مشکالت صنعت، به خصوص یکل یدرباره راهکارها یو
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 اشاره کرد. ندهینگاه به عملکرد آ قیاز طر یاقتصاد تیامن جادیو ا نیاصالح قوان قیطرکسب و کار از  یاصالح فضا زیکردن آن و ن یو واقع یو صادرات یواردات یتعرفه ها یبخش، اصالح فور 

 کاهش نرخ قیز طراط دولت توس ندهیز تورم فزاا یدر گردش ناش هیحل مشکالت صنعت پرداخت و گفت: پرداخت سهم سرما یکوتاه مدت برا یراهکارها حیسپس به تشر یکارشناس اقتصاد نیا

 نیدودر ت یبخش خصوص اخذ نظر کسب و کار و یدو قانون بهبود مستمر فضا ماده یو اجرا یتیریسهم صنعت از مشکالت مد یها نهیکاهش هز زیو ن یمولد بانک التیسهم تسه شیو افزا اتیمال

 راهکارها است. نینامه ها و بخشنامه ها از جمله ا نییآ

، ها ها و دستگاه سازمان آن توسط یدر کوتاه مدت و الزام به اجرا یاقتصاد یدر حل مشکالت واحدها عیتسر یبرا یبه عنوان محل ی دولت و بخش خصوصیگفتگو یبه شورا تیو اهم توجه

بر  اتیمال فیتکل نییدر تع عین و تسرصدور آ یبرا یاخذ نظر بخش خصوص قیصادره آن از طر ینامه ها نییو نظارت بر بخشنامه ها و آ یاتیتمام مواد نظام جامع مال ینشیو بدون گز عیسر یاجرا

تان و ت اسحل مشکالت صنع یرشد برامبود که  ییراهکارها گریاز د یکردن مفاسد اقتصاد یرسانه ا ایو  یاتیچون مطرح کردن فرار مال یبا موارد هیاز فرار سرما یریجلوگ زیارزش افزوده و ن

 کشور مطرح کرد.

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری که به عنوان اولویت طرح در شورا به جمعبندی رسید  مصوبات جلسه ردیف

1 

 قانون تامین اجتماعی به لحاظ فعال سازی واحدهای تولیدی در تملک بانکها 37ماده 

هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون "قانون تامین اجتماعی : 37متن پیشنهادی اصالح ماده 

صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی –رهنی –شرطی –اعم از این که انتقال به صورت قطعی 

معوق بابت حق بیمه و متفرعات کارگاه موضوع انتقال انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی 

. دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعالم نمایند را از انتقال دهنده مطالبه نماید

روز از تاریخ ورود برگ استعالم به دفتر سازمان پاسخی به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون 15در صورتی که سازمان ظرف 

اعالم سازمان واگذار کننده بدهی داشته باشد می تواند با پرداخت بدهی معامله را مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتی که بنا به 

انجام دهد بدون این که پرداخت بدهی حق واگذار کننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه 

انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای ساقط کند . در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و 

 یک هفته دبیرخانه شورا
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 بود.مسئولیت تضامن خواهند  

2 

 : مشکالت واحدهای صادراتی ناشی از برگشت ارز صادراتی 

 دعدم امکان صادرات به دلیل پیمان سپاری ارزی در خصوص کاالهایی که به صورت ریالی به فروش می رسن •

 انتقال ارز حاصل از صادرات از طریق سیستم بانکیعدم امکان  •

 مصوبات حوزه سیمان:

زینه ر به اضافه ههای صدوری عبارت است از قیمت فروش  کاال برای صدوارزش گمرکی کاال) قانون امور گمرکی  16ماده  الف ( 

سلیمی و اسناد ت ی سیاههتعلق می گیرد و از روبیمه، باربری ، حمل و نقل و سایرهزینه ها که به آن کاال تا خروج از قلمرو گمرک 

االی مرک ارزش کند ، گصادرکننده تعیین می گردد و در صورت عدم ارائه اسناد و یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دالیل مست

لمرو قا خروج از تیی که صدوری را با استعالم از مراجع ذیربط و بر اساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه ها

مور گمرکی کارگروه تعیین اآئین نامه اجرائی قانو  22ماده  2گمرکی به آن تعلق می گیرد ، تعیین می نماید( عالوه بر آن در تبصره 

  ارزش کاالهای صادراتی تعیین شده است.

ی که در ن صادراتو اعالم می دارند سیماسیمان خراسان رضوی به ارزش تعیین شده سیمان صادراتی اعتراض داشته کارخانجات  *

 کورتاژها درج می شود به مراتب باالتر از مبلغ فروش سیمان می باشد به طوری که : 

  دالر      30مبلغ  درج شده  در  کوتاژها           1397/5/10تا      1397/11/22الف ( فاصله   

  دالر    37/5             "      "         "       "     1397/7/14تا       1397/5/10ب(   فاصله 

  دالر       28             "      "          "       "  3/10/1397تا        14/7/1397ج (  فاصله  

 موافقت بخش خصوصی(  -الحدالر  ) اص   22/33    "      "          "       "                                1397/10/3د( از 

 دالر 22/33به  1397ه( تقاضای اصالح مبلغ درج شده در کوتاژها در نه ماهه اول سال 

استانداری خراسان رضوی، 

 گمرک خراسان 

 و 

 دبیرخانه شورا

 ده روز
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3 

 قانون امور گمرکی   16تفویض اختیارات کمیته تعیین ارزش گذاری ماده 

اه های ر دستگ*( با توجه به گستردگی استان خراسان رضوی و حجم واردات و صادرات در این استان وجود کارشناسان خبره د

  16ماده  ش گذاریمیته تعیین ارزاختیارات کاجرایی و گمرکی و بخش خصوصی و نوسانات لحظه ای قیمت ها پیشنهاد می گردد تا 

 آئین نامه اجرایی آن به استان تقویض گردد. 2و  1و تبصره های  22قانون امور گمرکی و ماده 

مراهی هکمک و  ضرورت تعیین نماینده ارزی بانک مرکزی و کارشناس سنگ های زینتی و گرانبها در استان خراسان به لحاظ*( 

 .یی و بخش خصوصی تخصصی ارزی به دستگاه های اجرا

آئین نامه  22ذیل ماده  2زاوه به نمایندگی کارخانجات سیمان جهت بررسی مجدد ارزش صادراتی سیمان وفق تبصره *(سیمان 

روند  نمایند در تقاضا گی گمرک استان با دایره ارزش گذاری گمرک ایران مکاتبه واجرائی قانون امور گمرکی طی نامه ای با هماهن

رات ) سیمان نظر نموده و نسبت به اصالح ارقام ارزش گمرکی کاالی صادتجدید 1397/10/2لغایت  1397/1/22 قیمت گذاری )

 خاکستری ( اقدام نمایند و در صورت عدم اقدام تقاضای طرح موضوع در کمیسیون حل اختالف گمرکی گردد.

  

4 

 : مصوبات حوزه زعفران

ب( بخش عمده ای از صادرات زعفران و گیاهان دارویی به صورت ریالی انجام می شود و صادرکنندگان محصوالت خود را به واسطه 

طی  1397های سایر کشورها که به جای دالر ، ریال پرداخت می کنند می فروشند و از طرفی بانک مرکزی از اردیبهشت ماه سال 

مله صادرکنندگان زعفران را موظف به بازگشت ارز و یا واردات کاال و یا انتقال ارز به واردکنندگان بخشنامه ای کلیه صادرکنندگان ازج

دالر به ازاء هر کیلو صادرات زعفران را دارد در  1400-1600کاال نموده است ضمن اینکه بانک مرکزی انتظار بازگشت ارز به میزان 

استانداری خراسان رضوی  

 دبیرخانه شورا

 روز 15
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 .  دالر است 800حالی که قیمت واقعی صادراتی حدود  

  لذا پیشنهاد می گردد:

عفران به چرخه زتا رسیدن به راهکارهای عملی برای بازگشت ارز صادراتی  97*( تعهدات  ارزی صادرکنندگان زعفران در سال 

 اقتصادی قبلی کان لم یکن تلقی شود.

 دسترسی به ت امکانسامانه جامع تجار*( برای شفاف سازی حجم و میزان صادرات  نرخ های واقعی بانک مرکزی از طریق اتصال به 

 میزان تعهدات ارزی صادرکنندگان را برای صادرکنندگان ارزی فراهم کند .

واردات  ین محصول ،درات ا*( با ایجاد اتاق پایاپای صادراتی به صادرکنندگان زعفران این اجازه داده شود در ازای ارز حاصل از صا

 نجام دهند.کاالهایی که در کشور تولید نمی شود ا

نرخ  دگان و*( درخصوص نحوه تعیین ارزش زعفران و بازگشت ارز حاصل از صادرات این محصول براساس خود اظهاری صادرکنن

 تعیین شده در گمرک عمل شود

5 

 تغییرات متعدد بخشنامه های صادره بویژه در خصوص نحوه بازگردانی ارز حاصل از صادرات 

 براین اساس موارد ذیل پیشنهاد می شود: 

که باعث  دولتی با توجه به روند سردرگم کننده و فرسایشی ثبت سفارش کاال در وزارت صمت و ناپایداری در تصمیم سازی های

 : سردرگمی کارآفرینان می گردد

 ما سبق نشود.اوال مقررات جدید عطف به   •

 روز 15 اداره کل صمت استان
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ات ال و تجهیزدات کاثانیا وزارت صمت در روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری، موافقت اصولی ها و مجوزهای مربوط به وار  • 

 3و2رعایت مواد ا و ب  و مواد اولیه صنایع را متناسب با شرایط و محدودیت های ارزی و با هماهنگی بانک مرکزی تنظیم

  قانون رفع موانع تولید   اقدام نماید . 60بهبود محیط کسب وکار و ماده 

6 

  قانون اصالح قانون معادن 12ماده  4 اجرای تبصره

یوان عدالت دعتراض در اشورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و الزم االجراء است. ولی این امر مانع تصمیمات  - 4تبصره 

 .اداری نیست

 قانون اصالح قانون معادن 5ماده  3اجرای تبصره 

تهای تایج فعالیم افزایی نوزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هکلیه  - 3تبصره 

 معدن زارت صنعت،وختیار طالعات خود را به طور مستمر دراتولید اطالعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران ا

 .و تجارت قرار دهند

 قانون اصالح قانون معادن  6ماده 2اصالح و اجرای اجرای تبصره 

ز ه ساالنه اکعرفه ای ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بالمعارض، مبلغی را بر اساس ت2تبصره

 .ت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می شود و در شورای عالی معادن به تصویب می رسد پرداخت نمایندطرف وزار

 قانون اصالح قانون معادن 8ماده 1اجرای تبصره 

سهیالت ازپرداخت تعطاء و باـ مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره برداری را به عنوان وثیقه و تضمین 1تبصره

  مالی بپذیرند.

 یک ماه دبیرخانه شورا

7 

 قانون اصالح قانون معادن 13ماده   3و 2، 1قانون معادن و تبصره  19اجرای ماده 

 به شرح زیر اصالح می گردد:( قانون 30)ماده   - 19ماده 

مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن به ترتیب   -30ماده 

قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد الزم االجراء (این 25( و )20)تبصره های آن و مواد ( و 14( و )6( ماده )4)مندرج در تبصره 

 یک ماه دبیرخانه شورا
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طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می  1366عمومی کشور مصوب سال ( قانون محاسبات 48)است و براساس ماده  

 .باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین نامه اجرائی مشخص می شود

 ظایفکلف است واین گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران م  -13ماده  1تبصره 

 قانونی خود را در این موارد انجام دهد.

کم از مراجع حهرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن   -13ماده  2تبصره 

صنعت، ت ا وزارقضائی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز ی

 .مایدنمعدن و تجارت، بالفاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی 

من جبران اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمزاحمت  -13ماده  3تبصره 

 جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت واردهخسارت، به حبس از یک تا شش ماه و یا پرداخت 

 محکوم می شود. 

8 

  قانون اصالح قانون معادن 16اجرای ماده 

یران( در خصوص اجرایی اقانون معادن  24ماده  4قانون اصالح قانون معادن ایران ) تبصره  16ذکر این نکته که موضوع اجرای ماده 

 باشد.  شدن ایجاد پنجره واحد در این حوزه دارای اولویت موکد این کمیسیون می

 به شرح زیر اصالح می گردد:( قانون 24ماده ) - 16ماده 

داکثر ظرف وط مکلفند حجهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مرب   -24ماده 

 ایند:دو ماه نسبت به استعالم وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعالم نظر نم

 الف  حریم قانونی راهها و راه آهن

 و حریم قانونی آنهاب  داخل شهر ها 

 پ  حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات

 ت  داخل جنگلها و مراتع

 یک ماه دبیرخانه شورا



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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     صبح   30/7     ساعت شروع:                  14/5/1398  تاریخ جلسه:                                18شماره جلسه:    

 نفر  25  تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 ث  حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی 

 ج  حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح

 شدهچ  مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت 

   ح  حوزه های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
 


