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 خراسان جنوبی گزارش جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان  

  استانداری محل نشست:  15:30ساعت خاتمه: 14:00ساعت شروع :  10/99/ 24:  تاریخ جلسه 25  شماره نشست : 

 دستور جلسه 

  

 پیش از دستور جلسه: 

 بخش های مختلف اقتصادی توسط بانک های استان در تسهیالت پرداختی گزارش   -

 
 

    

 

 دستور جلسه: 

 ( 99/ 06/ 16ارائه گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته )شورای گفتگوی مورخ  -

طرح مشکالت نوسازی ماشین آالت معدنی استان، گزارش مذاکرات و اقدامات انجام شده توسط  -

 پیشنهاداتخانه معدن و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ارائه 

 وارائه پیشنهادات مشکالت تأمین سوخت معادن استان -

 بهره مندی از نظرات و رهنمودهای استاندار محترم و معزز  -

 

 

 خارج از دستور:

 ---------------------------------------------------  
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 مشروح  مذاکرات

 پیش از دستور: 

 تسهیالت پرداختی توسط بانک های استان در بخش های مختلف اقتصادی گزارش   -

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند و دبیر شورای گفت و گوی دولت و ، محسن احتشام

 اعالم نمود:   بخش خصوصی خراسان جنوبی 

(، استان خراسان  1399شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی )پایان شهریور ماه  براساس آخرین آمار منتشر   ❑

، ایالم، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، لرستان،  د جنوبی در سال جاری بعد از استان های کهگیلویه و بویراحم

 است. بیشترین مصارف اعتباری را در شبکه بانکی کشور داشته  9رتبه  زنجان، تهران وگلستان،  

  درصد   66/88(،  1399)تاپایان شهریور ماه    استان خراسان جنوبی سپرده ها با کسر سپرده قانونی  به    نسبت تسهیالت  ❑

 می باشد.  باالتر( 78/ 52) کل کشور می باشد که از نسبت تسهیالت به سپرده های با کسر سپرده قانونی 

هزار میلیارد ریال بوده    148ها، منابع استان حدود  براساس آخرین آمار ارائه شده توسط کمیسیون هماهنگی بانک   ❑

هزار میلیارد ریال و مصارف اعتباری )بدون در نظر گرفتن مطالبات    133که بعد از کسر منابع قانونی این منابع حدود  

شایان ذکر است که با )هزار میلیارد ریال می باشد.  5هزار میلیارد ریال و مطالبات معوق استان نیز    131معوق(

توجه به عدم ارائه آمار توسط بانک های خصوصی به کمیسیون هماهنگی بانک های استان ، آمار فوق 

 شامل تسهیالت پرداختی  بانک های خصوصی نمی باشد.(

درصد مصارف    83درصد مطالبات معوق و     2/5براساس آمار کمیسیون هماهنگی بانک های استان در سه ماه پائیز    ❑

درصد بیشتر از سقف مجاز    8/ 2درصد منابع استان مصرف شده است یعنی    2/88اعتباری استان بوده است که جمعاً  

داریم و از تمام پتانسیل    در استان مازاد استفاده از منابع  تسهیالت، در استان پرداخت شده است. بنابراین  پرداخت

 انکی برای اعطای تسهیالت استفاده شده است. ها و ظرفیت شبکه ب

 نسبت تحققی  نسبت تکلیفی  بخش های مختلف اقتصادی 

 درصد  8/5 درصد   10 بازرگانی

 درصد   2/12 درصد   37 صنعت و معدن 

 درصد   5/23 درصد   15 کشاورزی 

 درصد   16 درصد   25 مسکن و ساختمان

 درصد 5/42 درصد   13 خدمات 

درصد به صنایع    45درصد به صنایع کوچک و متوسط و      55درصد(،     2/12صنعت )از سهم محقق شده در بخش   ❑

 بزرگ پرداخت شده است. 
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 ( 99/ 06/ 16(: ارائه گزارش اجرای مصوبات جلسه گذشته )شورای گفتگوی مورخ 1دستور جلسه )

محسن احتشام، دبیر و سخنگوی    نوبیشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان ججلسه    پنجمین  در بیست و

  2مصوبه اجرایی و    5مصوبه استانی    7شورای گفتگوی استان با ارائه گزارشی از مصوبات جلسه گذشته شورا اعالم نمود از  

 مصوبه در حال پیگیری می باشد. که مصوبات در حال پیگیری به شرح ذیل می باشد:

 

ارگاه آموزشی ویژه فعاالن اقتصادی بخش مسکن با محوریت اتاق  اداره کل امور مالیاتی استان نسبت به برگزاری ک -

تعاون و انجمن انبوه سازان، به منظور آشنایی فعاالن اقتصادی صنعت ساختمان استان با تکالیف مالیاتی خود و  

 نحوه محاسبه آن اقدام نماید. )با اعالم کتبی زمان پیشنهادی از سوی اتاق تعاون استان(

ماه از تاریخ برگزاری بیست و چهارمین جلسه شورای گفتگوی    2شهرسازی استان حداکثر ظرف مدت  اداره کل راه و   -

درخصوص اصالح طرح تفضیلی که به وزارتخانه    5استان نسبت به دریافت نتیجه مصوبه کارشناسی کمیسیون ماده  

نماید و در صورت عدم اخذ    مطبوع ارسال شده است، اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورای گفتگوی استان اعالم 

 نتیجه مطلوب موضوع مجددا در شورای گفتگوی استان تصمیم گیری شود. 

 

که بعد از دفاع مجموعه های ذیربط درخصوص مصوبات فوق الذکر، براساس دستور استاندار محترم  مقرر گردید اتاق تعاون  

دوره آموزشی مصوب اقدام و در خصوص مصوبه دیگر  روز از تاریخ برگزاری جلسه نسبت به برگزاری    15حداکثر ظرف مدت  

 مقرر گردید موضوع به کارگروه زیربنایی ارجاع گردد. 

 

طرح مشکالت نوسازی ماشین آالت معدنی استان، گزارش مذاکرات و اقدامات انجام شده   (:2دستور جلسه )

 اداتتوسط خانه معدن و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصوی و ارائه پیشنه

با اعالم گزارشی    نائب رئیس خانه معدن استان و نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند،   -احمد پروین 

نفر اعالم    18ازتعداد پروانه های بهره برداری و درخواست های اکتشاف در استان، میانگین اشتغال در معادن استان را حدود  

زرگ که ظرفیت اشتغالشان بیشتر از این میانگین هست را کم کنیم عمالً میانگین نمود و افزود اگر میزان اشتغال معادن ب

اشتغال در سایر معادن بسیار پایین خواهد بود و میزان تولید این معادن نیز بسیار پایئن تر از حد انتظار و ظرفیت این  

ه ضعف صنایع ماشین سازی داخلی در  واحدهاست که دلیل عمده آن، مشکل تأمین ماشین آالت معدنی است. وی با اشاره ب 

تولید ماشین آالت موردنیاز بخش معدن، عدم امکان واردات ماشین آالت نو درکالس قدرتمند طی سالهای اخیر، واردات  

اندک ماشین آالت دست دوم علی رغم مجوز سازمان صمت طی سالهای اخیر و باال بودن سن ماشین آالت معدنی موجود  

سال، عدم تخصیص منابع ارزی کافی و مکاتبه اخیر وزرات صمت در خصوص ممنوعیت ورود    25تا    20با حداقل میانگین  

  10برابری و گاهاً  8تا   7ماشین آالت معدنی دست دوم را مشکالت عمده این بخش عنوان نمود و افزود: با افزایش بی رویه  
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ن آالت معدنی موجود، معادن استان عمالً تبدیل به  برابری قمیت ماشین آالت طی سالهای اخیر و عدم امکان نوسازی ماشی

قبرستان ماشین آالت مستهلک شده است. وی دلیل تعطیلی بسیاری از معادن استان را نبود و گرانی ماشین آالت معدنی  

تمام  عنوان نمود و افزود به فرض امکان تأمین ماشین آالت با قیمت های موجود در بازار توسط معدن دار، به لحاظ قیمت  

قابلیت   ، شده دیگر قدرت رقابتی با سایر کشورها را نخواهیم داشت علی رغم اینکه انتظار می رفت با توجه به ارزان شدن ریال

صادراتی محصوالت معدنی تقویت گردد ولی معادنی مانند گرانیت شاه کوه چون عمده نهاده های تولید این معادن ارتباط  

مستقیم با ارز دارد و از طرف دیگر بحث های داللی و ارتباطات ناسالم بازار باعث شده است که معادن استان قدرت رقابتی  

امل از دست بدهند. پروین با تأکید براینکه بسیاری از معادن استان حتی امکان حمل باطله  خود  را در امر صادرات به طور ک

های خود را به شکل مهندسی ندارند و به ناچارباطله ها بروی بخشی از ذخایر ریخته می شود اظهار داشت این امر در واقع  

ا در سال های بعد به شکل جدی افزایش می دهد.  هم بخشی از ذخایر را از دسترس خارج می کند و هم هزینه های تولید ر

نائب رئیس خانه معدن با اشاره به امکان تبدیل باطله ها به محصوالت اقتصادی بیان داشت این موضوع را در چند کشور  

ه های  بررسی و مطالعه کرده ام اما متأسفانه باز هم به دلیل مشکالت فوق الذکر قابل انجام نیست و اثر بخشی معادن درحوز

 اشتغال و سهم استان در ارتباط با تولید ناخالص ملی به شدت در حال کاهش می باشد. 

نائب رئیس خانه معدن با اشاره به راه حل ورود ماشین آالت معدنی دست دوم به عنوان یک راهکار از سراجبار اظهار داشت  

یده که می توانست اثر بخش باشد که متأسفانه  مطرح و مجوز آن صادرگرد  92ورود ماشین آالت معدنی دست دوم از سال  

به دلیل بروکراسی حاکم، تغییرمکرر دستور العمل ها و بخشنامه ها، مسائل و مشکالت گمرکی، ارزی و ... و نهایتاً نامه اخیر  

هیالت معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ممنوع شد. قیمت باالی ماشین آالت معدنی، سقف پایین تس

با توجه به اینک عمده معدن داران استان اشخاص حقیقی می  میلیون تومان(    700)پرداختی لیزینگ برای اشخاص حقیقی  

سال تجاوز کند( و ثائق دریافتی که   6باشند و شرایط باز پرداخت )مجموع عمر ماشین و دوره بازپرداخت تسهیالت نباید از 

بانک ها برای خرید    توسط تسهیالت    پرداختغیر ممکن می باشد،  عدم امکان    تأمین آن عمال برای معدن داران استان 

سهم ناچیز بخش معدن در دریافت تسهیالت    و  ماشین آالت معدنی دست دوم به دلیل عدم صدور مجوز از سوی بانک مرکزی

الزام بانک ها به پذیرش پروانه بهره   برداری معادن به عنوان  بانکی استان، عدم اجرای بخشنامه بانک مرکزی درخصوص 

وثیقه، درخواست ارائه وثیقه ملکی و عدم پذیرش ماشین آالت معدنی به عنوان وثیقه از سمت بانک )به دلیل قابلیت جابه  

استان از بسیاری از فرصت های قانونی و اعتبارات   درنتیجه عدم امکان استفاده بهره برداران معادنجایی ماشین آالت( و..  

ای که طی سالهای اخیر جهت حمایت از تولید تعیین شده است، و... ازعمده مشکالت مطرح شده درخصوص    بانکی کم بهره

 در این جلسه بود. استان   تأمین ماشین آالت معدنی توسط نائب رئیس خانه معدن  

ی دولت و بخش  پروین در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده توسط بخش خصوصی )خانه معدن و دبیرخانه شورای گفتگو

خصوصی( بیان نمود احصاء ماشین آالت معدنی مورد نیاز استان، برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با شبکه بانکی به ویژه  
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بانک صنعت و معدن و برگزاری جلسات با شرکت هپکو از جمله اقدامات انجام شده در خصوص تأمین ماشین آالت معدنی  

معادن کوچک )اعم از رفتن به کشورهای    توسط کان ورود ماشین آالت معدنی دست دوم  عدم امبا توجه به  استان می باشد.  

با ورود هپکو به بحث تأمین ماشین آالت معدنی استان،  ،  دیگر و انتخاب دستگاه، انجام کارهای گمرکی وارزی مربوطه و ...(

ر نمود تا ماشین آالت با قمیت مناسب تر و  می توان ورود ماشین آالت معدنی به استان را به صورت متمرکز به هپکو واگذا

هپکو می تواند با اورهال نمودن ماشین آالت معدنی و ارائه گارانتی،  ضمن اینکه  بررسی های فنی تر انتخاب و وارد گردد  

در  مشکل معدن داران استان را مرتفع نماید. پروین با تأکید بر فرسودگی ماشین آالت موجود و عدم وجود تعمیرکار ماهر  

استان که معدن داران را مجبور به آوردن تعمیر کار از سایر استان ها نموده است افزود این امر بعضا باعث تحمیل هزینه  

های مضاعف ناشی از عدم شناخت تعمیرکار و عدم پشتیبانی وی از کار انجام شده بوده است از این رو از دیگر پیشنهادات 

اعالم نمود که    در معادن  در استان جهت اورهال نمودن ماشین آالت معدنی موجود  ارائه شده را استقرار تیم فنی هپکو

 نیازمند حمایت مسئولین ذیربط و ایجاد مشوق ها و پارامترهای انگیزشی می باشد.  

اعتبارسنجی معدن داران از طریق فعالیت های اقتصادی انجام شده، صورتهای مالی، لیست ارائه شده به تأمین اجتماعی، 

وابق پرداخت تسهیالت و ... توسط شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیالت و عدم الزام به ارائه وثائق ملکی از دیگر پیشنهادات س 

 مطرح شده توسط نائب رئیس خانه معدن در این جلسه بود. 

کارشناسی( جهت تصویت  در ادامه پیشنهادات ارائه شده توسط دبیرخانه شورای گفتگوی استان )براساس جلسات کمیته  

 نهایی در شورای گفتگوی استان به شرح ذیل اعالم گردید: 

پیگیری درخصوص اخذ مجوز ورود ماشین آالت استوک برای واحدهای  معدنی استان از   ❑

 وزارت صمت توسط سازمان صمت استان 

اعطای تسهیالت جهت خرید تجهیزات معدنی  ❑ بانک مرکزی جهت صدور مجوز  با  مکاتبه 

 م  دست دو

و  ❑ اورهال نمودن ماشین آالت معدنی  پیگیری استقرار تیم فنی هپکو در استان به منظور 

تالش به منظور فراهم نمون عوامل انگیزشی برای شرکت مذکور جهت استقرار دائم حداقل  

یک واحد کارگاهی از شرکت مذکور در استان  با همکاری خانه معدن، سازمان صمت و بانک  

 صنعت و معدن استان  

دولتی  ❑ و  بخش خصوصی  گفتگوی  کنفرانسی شورای  ویدئو  تشکیل جلسه  پیگیری جهت 

و  پیشنهاد مذکور  و معدن جهت طرح  بانک صنعت  با حضور مجازی هیئت مدیره  استان 

 فراهم نمودن زمینه انعقاد تفاهم نامه توسط بانک صنعت و معدن استان 
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نظور خرید تجهیرات و ماشین  با صندوق توسعه ملی جهت تخصیص منابع ویژه به ممکاتبه  ❑

آالت معدنی برای استان خراسان جنوبی با عاملیت بانک صنعت و معدن )تامین مالی تفاهم  

 نامه با بانک صنعت و معدن(

با اشاره به نامه    مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان جنوبی   -علی اکبر اکبری راد

ه مورخ    57138/ت   3220تصویب نامه شماره  مبنی برارسال   وزارت محترم صمت )  25/01/99مورخ    28133/ 60شماره  

تمدید مصوبه شماره     19/01/99 وزیران درخصوص  مورخ    53126/ت  22178هیأت محترم  پایان سال    30/02/96ه  تا 

  1399تا پایان سال    ا ر  ترخیص ماشین آالت معدنی و راهسازی غیراسقاطی دارای نشان تجاری معتبر جهانی( که  1399

  1400تمدید نموده است، اعالم نمود درصورت اجرایی و عملیاتی شدن تصویب نامه فوق الذکر و تمدید آن تا پایان سال  

 معدنکاران و پیمانکاران بخش معدن می توانند از این ظرفیت در جهت نوسازی و تأمین ماشین آالت خود اقدام نمایند.

آیین نامه اجرایی   110و    109نیز اعالم نمود دو ماده   ن صنعت، معدن و تجارت استان رئیس سازما -عباس جرجانی  

سال و ماده    5تا    0به ماشین آالت    109قانون معادن برای تأمین و نوسازی ماشین آالت معدنی صادر شده است که ماده  

سال    5تا    0ت مجوز ورود ماشین آالت  سال اشاره دارد. وی با تأکید بر اینکه جه  10تا    5به ماشین آالت دست دوم    110

برند کوماتسو، لیبهر، ترکس، ولوو و کاترپیالر دراختیار سازمان صمت    5وجود نداشته و اجازه ورود ماشین آالت از    ممنوعیتی

ورود این ماشین آالت از کلیه عوارض و حقوق  که  استان است و  به محض درخواست متقاضی توسط سازمان تأیید می شود  

ی نیز معاف می باشد، افزود نامه معاونت محترم امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درخصوص ممنوعیت ورود  گمرک

سال می باشد چراکه ورود این ماشین آالت نیازمند تأیید وزراتخانه و اخذ گواهی های استاندارد   10تا    5ماشین آالت معدنی  

ز، مکاتبه ای مبنی بر عدم معرفی بهره برداران و پیمانکاران معادن جهت می باشد و درحال حاضر به دلیل مشکالت تأمین ار

ارسال شده است. رئیس سازمان   ، به سازمان های سمت سراسر کشورردات ماشین آالت معدنی به وزارتخانه ااخذ مجوز و

عادن را از محل تأمین ارز  آیین نامه اجرایی قانون م  110و    109صمت با تأکید براینکه بانک مرکزی تأمین ارز برای ماده  

متقاضی باید این ارز را از محل صادرات خود یا دیگران و یا از محل حساب ارزی خود  است، افزود: نموده    تعیین بازار ثانویه  

یا دیگران تأمین نماید که واحدهای معدنی در تأمین این ارز با مشکل مواجه هستند. بنابراین مشکل اصلی تأمین ارز ثانویه  

 خرید ماشین آالت معدنی دست دوم می باشد.  جهت 

واحد معدنی جهت ورود ماشین آالت   25رئیس سازمان صمت استان همچنین اعالم داشت از ابتدای سال جاری بیش از  

معدنی معرفی شده اند که متأسفانه به دلیل عدم تأمین ارز ثانویه نتوانسته اند ماشین آالت مورد نیاز خود را وارد و تأمین  

مایند از این رو پشنهاد نمود مشکل تأمین ارز ثانویه جهت واردات ماشین آالت معدنی و همچنین اخذ مجوز بانک مرکزی  ن

 جهت پرداخت تسهیالت بانکی برای خرید ماشین آالت معدنی دست دوم  از طریق شورای گفتگوی ملی پیگیری گردد. 
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اقدامات خوبی که توسط بخش خصوصی استان جهت بااشاره  ،  مدیر بانک صنعت و معدن استان   -حسین امینی به 

ارتباط و رایزنی با شرکت هپکو انجام شده، لزوم ارسال مکاتبه از استان جهت تخصیص منابعی از صندوق توسعه ملی برای  

بخش معدن و بهره مندی از امکانات و پتانسیل های موجود را ضروری دانست و گفت حضور هپکو در استان چندین اثر  

بت دارد و بانک صنعت و معدن این آمادگی را دارد که جهت ایجاد عوامل انگیزشی مالی برای تجهیز منابع و کارگاه مورد  مث

  ، نیاز شرکت هپکو اقدام نماید. وی مجاورت و نزدیکی استان با دو مرز افغانستان و پاکستان جهت ورود موقت، تعمیر و تجهیز

صادراتی را به عنوان پتانسیل و فرصتی جهت جذب شرکت هپکو در استان برشمرد  ایجاد درآمد    درنتیجه  صادرات مجدد و 

گری سازمان صمت نیاز ها احصاء و لیست واحدهای اولویت دار معدنی    و گفت در گام نخست باید با اولویت بندی و متولی 

ش خصوصی و نهادی های  که ارحجیت و ارزآوری دارند مشخص و کمیته ای به متولی گری سازمان صمت و متشکل از بخ

.امینی در ادامه    دولتی ذیربط تشکیل و براساس نیازهای احصاء شده، سفارش کار و دستور کار هپکو در استان مشخص گردد

ی و اورهال نمودن ماشین آالت  علاعالم نمود که توافق های اولیه جهت تأمین مالی هپکو به منظور تجهیز واحدهای معدنی ف

ست. مدیر بانک صنعت و معدن پیشنهاد دیگر را حذف قوانین ودستور العمل های دست و پا گیر از  موجود صورت گرفته ا

هپکو درقالب سفارش واحدهای معدنی عنوان نمود که هم محدودیت  شرکت  طریق ورود منسجم ماشین آالت معدنی از طریق  

ماشین آالت به مجموعه هپکو، این شرکت می  اید و هم با ورود  نم رت صمت در ورود ماشین آالت اوراقی را مرتفع می  اوز

نیاز واحدهای معدنی استان را مرتفع نماید. امینی در ادامه با تأکید بر فرموله شدن و   ،تواند با اورهال نمودن و ارائه گارانتی

تاندارمحترم با  ولین و مکاتبه اس ئبیان نمود اجرای این پیشنهادات نیازمند حمایت مس  ارائه شده،کانالیزه شدن پیشنهادات  

 .می باشد مراکز و مراجع ذیربط  

زارعی   بیرجند  –حسین  اقتصادی  ویژه  منطقه  و سرمایه گذاری  اقتصادی  موضوع  معاون  از  استقبال  نیز ضمن   ،

بازسازی ماشین آالت معدنی توسط شرکت هپکو در استان اعالم نمود، منطقه ویژه اقتصادی بیرجند مجوز بازسازی ماشین 

سال پیش اخذ نموده است و آماده همکاری با این شرکت در بحث    2ت به کشورهای افغانستان و پاکستان را  آالت و صادرا

 بازسازی ماشین آالت و قطعات می باشد.

، با تأکید براینکه مشکل ورود ارز مشکل بسیاری از  مدیرعامل شرکت مرغ مادر جنوب خراسان -سید حسین خیریه

اعالم   است  استان  و  صادرکنندگان  است  افغانستان  مرز  به  کشور  کارخانه  ترین  نزدیک  که  کیان  ستاره  کارخانه  داشت 

کارخانجات تولید دان استان این مشکل را بارها در سطح ملی نیز بیان نموده اند و خواستار پیگیری استان جهت اخذ مجوز  

تان هایی که امکان انتقال ارز )به  اجازه صد درصدی واردات در مقابل صادرات خود یا غیر در اس درخصوص  بانک مرکزی  

در ادامه با بیان اینکه پیله وران نیز باید صادرات داشته باشند  ، شد ودلیل صادرات به کشورهای افغانستان و عراق( را ندارد

افراد ثالث جهت    را به ای    پیله وران برای اینکه بتوانند واردات داشته باشند ناگزیر هزینه   : افزود  ، تا بتوانند واردات انجام دهند 

انجام صادرات پرداخت می کنند که درصورت اخذ مجوز فوق الذکر مشکل صادرکنندگان، وارد کنندگان ماشین آالت معدنی،  
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پیله وران و ... برطرف خواهد شد. )وی در تکمیل توضیحات خود اعالم نمودتجار افغان در قبال طلب ما، خرید از کشور های  

 ارسال می کنند(  دیگر را انجام و برای ما

، نیز بر ضرورت پیگیری مسائل مطروحه در سطح ملی تأکید نمود و  استاندار خراسان جنوبی -حمید مالنوری شمسی

گردد و صادرکنندگانی  برقرار افزود باید توسط اتاق ایران تمهیداتی اتخاذ گردد تا ارتباط بین صادرکنندگان و واردکنندگان  

رود پول خود مشکل دارند شناسایی گردند چرا که کمتر اتفاق می افتد که صادرکننده از محل  که صادرات انجام داده و در و 

استاندار در  و اگر این دوگروه در کنار یکدیگر قرار گیرند مشکل تأمین ارز حل خواهد شد.    صادرات خود واردات انجام دهد 

ان نیز اعالم نمود: ابتدا باید نیازهای ادامه در خصوص ورود شرکت هپکو به بحث تأمین ماشین آالت معدنی است

استان کامل و مشخص احصاء شود سپس با محوریت معاونت اقتصادی استانداری تیمی از استان، جهت مذاکره 

با شرکت هپکو اعزام و در آن جلسه براساس نیاز استان روش همکاری و یا استقرار شرکت هپکو مشخص گردد 

ب درحدی  استان  نیاز  که  نهایت )در صورتی  در  باشد(،  پذیر  توجیه  استان  در  مذکور  استقرار شرکت  که  اشد 

براساس جمع بندی های انجام شده تفاهمنامه ای تنظیم گردد و سپس جهت محل استقرار شرکت در منطقه  

 ویژه اقتصادی و یا خارج از آن تصمیم گیری خواهد شد. 

بخش معدن یکی از بخش های  با تأکید براینکه  گفتگوی استان:محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی و دبیر شورای  

. احتشام در ادامه  این جلسه منحصراً به بخش معدن اختصاص یافته استاعالم نمود  استان استاقتصادی  مهم در توسعه  

در    درخصوص موارد و پیشنهادات مطرح شده جهت رفع مشکل تأمین ارز واردات ماشین آالت معدنی، اعالم داشت باید 

 سطح ملی درخواست گردد که واردات ماشین آالت معدنی دست دوم در گروه تأمین ارزنیمایی قرار گیرد. 

 

 :(: مشکالت تأمین سوخت معادن استان وارائه پیشنهادات3دستور جلسه )

در هر ماه و ایجاد مشکالتی  فرآیند  تخصیص سوخت در سامانه سدف و تکرار این  درخواست و  با توجه به سیکل طوالنی روند  

 برای معدن کاران استان پیشنهاد گردید:

   افزایش مدت تخصیص سوخت معدن داران از یک ماه به سه ماه )در سامانه سدف(  ❑

 شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی پیگیری گردد. از طریق 

 

در توضیح پیشنهاد ارائه شده اعالم داشت: ثبت   کت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه مدیرشر   -قربانعلی مردانی 

درخواست سهمیه سوخت در سامانه درخواست فرآورده های نفتی فقط برای بخش کشاورزی به صورت فصلی و سه ماه و  
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مصرف کنندگان )حدود    برای مابقی مصارف به صورت ماهانه می باشد که علت آن این است که در بخش کشاورزی عمده

  90-92درصد(، مصرف کننده جزء هستند ولی در بخش صنعت و مابقی بخش ها، عمده مصرف کنندگان )حدود    92-90

کش و از مبادی تأمین کننده و یا شرکت پخش باشد   درصد( مصرف کننده عمده هستند که باید خرید به صورت نفت 

از طریق بخش خصوصی و جایگاه های    ، با معرفی شرکت پخش و باارائه حواله صادرشده  ءمصرف کننده جزدرصورتی که  

عرضه نسبت به دریافت سهمیه خود اقدام می کند که تفاوت عمده تخصیص سهمیه به صورت ماهانه و فصلی در سامانه 

پاالیش و پخش فرآورده های    سدف به این دلیل می باشد چرا که پرداخت سهمیه هر استان که از وزارت نفت یا شرکت ملی 

  از یک طرف   لذا  .در ماه مربوطه لحاظ می گرددتعیین شده  به صورت ماهیانه می باشد بنابراین سهم    ،نفتی اعالم می شود

و از طرف دیگر  است    محدود ،  کش تخصیص می یابد   فرآورده هایی که به صورت نفت و حمل  توان شرکت پخش برای ارسال  

 معدن داران را با مشکالتی مواجه خواهد کرد. لحاظ تأمین مالی و مشکل ذخیره سازی   تخصیص به صورت فصلی به

  دریافت سهمیه سوخت  استان درخواست بخش معدن تأکید نمود ، در ادامه احمد پروین، نائب رئیس خانه معدن استان

بررسی  و    ثبت در سامانهآیند  فردرخصوص   ما جهت افزایش یک ماه به سه ماه   یکجا نبوده و خواسته   و  ه سه ماه  به صورت

و بررسی های مربوطه  در سامانه  تأکید نمود فرایند ثبت نام مجددا است نه دریافت سهمیه، وی  و روند تخصیص کارشناسی 

چرا که بروکراسی مربوطه    سه ماه باشد اما معدن دار به صورت ماهیانه نسبت به دریافت و خرید سهمیه خود اقدام نماید 

 روز در هر ماه معدن دار باید گرفتار انجام مراحل تخصیص سهمیه سوخت باشد. 5- 4ج نموده و حداقل معدن دار را فل

با اشاره به مراحل تعیین و تخصیص سهمیه سوخت به یک معدن دار  نیز  ،  رئیس سازمان صمت استان  -عباس جرجانی

سازمان صمت ارائه نماید سپس بعد از بررسی  اظهار داشت: درگام نخست متقاضی باید فرم درخواست سوخت خود را به  

گردد. بعد از  می  فرم تأیید و به شرکت پخش فرآورده های نفتی ارسال    اینتوسط سازمان صمت    متقاضی  فعالیت معدنی

بعد از تأیید    اید وزرات صمت لیست ماشین آالت خود را وارد نم  رمعادنمتقاضی باید در سامانه کاداست  ، تأیید شرکت پخش

متقاضی می تواند در سامانه سدف )سامانه درخواست فرآورده های نفتی( ثبت نام نماید   ر،مربوطه در سامانه کاداستلیست  

به کارشناس صمت در شهرستان مربوطه ارجاع و پس از تأیید وی در همان روز توسط سازمان   وی   استخوبعد از ثبت نام در

بعد از بررسی و کارشناسی همکاران شرکت پخش و   و درنهایت دصمت استان تأیید و سپس به شرکت پخش ابالغ می گرد 

انجام بازدید سهمیه تأیید و به معدن دار اختصاص می یابد. که درخواست معدن داران استان انجام این فرآیند  طوالنی برای  

 اهانه باشد. سه ماه می باشد نه تکرار در هر ماه یعنی بررسی های تخصیص سهمیه به صورت فصلی و تحویل سوخت م

، بیان داشت دو دستگاه دولتی باید به هم اعتماد کنند و شرکت ملی  استاندار خراسان جنوبی  -حمید مالنوری شمسی

پخش فرآورده های نفتی به اعتبار بررسی های انجام شده توسط سازمان صمت؛ پس از تأیید سازمان بالفاصله نسبت به  

به نحوی که قبل از    اید ه بررسی های کارشناسی و بازدید خود اقدام نمتخیصص سهمیه اقدام و در حین مصرف نسبت ب
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انجام و سهمیه اعالم شده توسط سازمان صمت تعیین   ارزیابی شرکت نفت  و  بازدیدها  فرارسیدن مرحله بعد درخواست، 

 بعد لحاظ گردد. تکلیف  شده باشد و اگر موضوعی خالف واقع بود به سازمان صمت اعالم گردد تا در تعیین سهمیه ماه 

 

 (: بهره مندی از نظرات و رهنمودهای استاندار محترم و معزز  4دستور جلسه )

هم حساسیت و هم تعصب    ما نسبت به معادن استان،   با بیان این مطلب که   استاندار خراسان جنوبی حمید مالنوری،  

 .ثروت های اصلی مردم استان و کشور می باشد داریم خاطرنشان کرد: تعصب و حساسیت ما به این جهت است که معادن از  

وی با تأکید بر این که معادن می توانند محور توسعه باشند، متذکر شد: معادن نباید به دست نااهالن بیفتند و چنانچه فردی  

ا بیان این که  استاندار ب  .معدنی را ثبت کرده اما نتوانسته است نسبت به راه اندازی آن اقدام نماید، باید مجوزش لغو گردد

اطالع رسانی درست و جامع درخصوص وجود معادن و   :معادن باید به شکل واقعی خود شناسایی و معرفی شوند، گفت

ویژگی های آن ها، نقش مهمی در افزایش اطالعات سرمایه گذارانی دارد که تمایل به ورود به استان و فعالیت در حوزه  

اقلیم، ذخایر معدنی و تنوع کانی های موجود در خراسان جنوبی را فرصت خوبی   مالنوری، امنیت، شرایط  .معدن می باشند 

ذکر شد: همه دستگاه های اجرایی مکلفند، شرایط را  و مت  برای ترغیب سرمایه گذاران، به حضور و فعالیت در استان برشمرد

ر، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  استاندا. برای کسانی که به عنوان بهره بردار وارد استان می شوند، تسهیل نمایند 

این جلسه، زمینه را برای طرح و بررسی مسایل و مشکالت بخش خصوصی   :را فرصت مغتنمی برای دو حوزه خواند و گفت

بررسی نماییم و فعالیت خود    ،مالنوری اظهار داشت: ما اگر تالش کنیم همه مسایل را قبل شروع به کار.  فراهم نموده است

نه برنامه ریزی، کار عالمانه و کارشناسی شده آغاز نماییم، قطعاً در مسیر تولید و بهره برداری با موانع کمتری  را با پشتوا

وی با تأکید بر این که بخشنامه ها و دستورالعمل ها به صورت نسخه واحد و توسط کارشناسان درکالن    .مواجه می شویم

می توان با عنایت به شرایط اجرا در این بخشنامه ها و دستورالعمل ها،    کشور نوشته و ابالغ می گردند، تأکید کرد: قطعاً

استاندار با اشاره به این که، در جبهه کار، ایرادات بخشنامه ها بروز می کند، گفت: ما به محض این که   .تغییراتی اعمال کرد 

یشنهادات خود را برای حل و فصل ایرادات  در حوزه عملیاتی و در زمان اجرای دستورالعمل ها با مشکلی مواجه شویم، باید پ

مالنوری ادامه داد: اگربخواهیم منتظر بمانیم و پیگیری نکنیم، ممکن است حل آن مشکل زمان بر شده و دردسر    .ارائه نماییم

وی از فعاالن بخش خصوصی استان و اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواست؛ موانع، موارد،    .ساز شود

ایرادات موجود را خیلی سریع به دبیرخانه شورا منتقل نمایند تا جهت رفع آنها در سطح ملی، پیگیری های الزم  مسایل و  

   .صورت گیرد
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 صــوبات اســـتانیم 

 تــــصمیمات عنــوان دستــور  ردیف 

1 

گذشته   جلسه  مصوبات  اجرای  گزارش  ارائه 

 ( 99/ 06/ 16)شورای گفتگوی مورخ 

اداره کل امور مالیاتی استان نسبت    " )درخصوص مصوبه   

به برگزاری کارگاه آموزشی ویژه فعاالن اقتصادی بخش  

مسکن با محوریت اتاق تعاون و انجمن انبوه سازان، به  

منظور آشنایی فعاالن اقتصادی صنعت ساختمان استان  

 با تکالیف مالیاتی خود و نحوه محاسبه آن اقدام نماید. ( 

روز    15ردید اتاق تعاون است حداکثر ظرف مدت  مقرر گ

دوره   برگزاری  به  نسبت  شورا  جلسه  برگزاری  تاریخ  از 

اقتصادی   فعاالن  ویژه  آموزشی  )کارگاه  مصوب  آموزشی 

بخش مسکن با محوریت اتاق تعاون و انجمن انبوه سازان،  

به منظور آشنایی فعاالن اقتصادی صنعت ساختمان استان 

مالیاتی   تکالیف  نمبا  اقدام  آن(  محاسبه  نحوه  و  و  وده 

 گزارش را به دبیرخانه شورای گفتگو اعالم نماید.

2 

گذشته   جلسه  مصوبات  اجرای  گزارش  ارائه 

 ( 99/ 06/ 16)شورای گفتگوی مورخ 

مصوبه   استان  ا")درخصوص  شهرسازی  و  راه  کل  داره 

مدت   ظرف  و    2حداکثر  بیست  برگزاری  تاریخ  از  ماه 

جلسه   به  چهارمین  نسبت  استان  گفتگوی  شورای 

ماده   کمیسیون  کارشناسی  مصوبه  نتیجه    5دریافت 

درخصوص اصالح طرح تفضیلی که به وزارتخانه مطبوع  

ارسال شده است، اقدام و نتیجه را به دبیرخانه شورای  

گفتگوی استان اعالم نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه  

صمیم  مطلوب موضوع مجددا در شورای گفتگوی استان ت

 "( گیری شود.

درخصوص  شهرسازی  و  راه  کل  اداره  پاسخ  به  توجه    با 

مصوبه کمیسیون ماده  )  "اصالح طرح تفصیلی  درخواست"

مبنی بر تغییر تراکم ساختمانی و سطح اشغال برای کل    5

شهر بیرجند جهت بررسی و سیر مراحل قانونی به دفتر  

نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت متبوع ارجاع  

گردیده و با توجه به اینکه تغییر تراکم ساختمانی کل شهر  

مذ  مصوبه  گردد  می  محسوب  اساسی  مورد  مغایرت  کور 

است.(   نشده  ابالع  و  است  نگرفته  قرار  مقررگردید  تأیید 

به  طی مکاتبه ای از سمت دبیرخانه شورای گفتگو  موضوع  

 کارگروه زیربنایی استانداری ارجاع گردد. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

روز    20خانه معدن استان حداکثر ظرف مدت  مقرر گردید  

واحدهای   نیاز  احصاء  به  نسبت  جلسه  برگزاری  تاریخ  از 

معدنی استان براساس فرم های درخواستی شرکت هپکو  

طریق   از  را  نتیجه  صمت،  سازمان  تأیید  از  پس  و  اقدام 

دبیرخانه شورای گفتگو به معاونت محترم هماهنگی امور  

 اقتصادی استانداری اعالم نماید.

4 
با  بعد از احصاء نیاز استان درخصوص ماشین آالت معدنی،  

معاونت   امور  محوریت  هماهنگی  اقتصادی  محترم 
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طرح مشکالت نوسازی ماشین آالت معدنی استان، 

گزارش مذاکرات و اقدامات انجام شده توسط خانه 

و   و بخش معدن  دولت  دبیرخانه شورای گفتگوی 

 خصوصوی و ارائه پیشنهادات

با شرکت هپکو   از استان، جهت مذاکره  استانداری تیمی 

روش همکاری و    ،ز استاناعزام و در آن جلسه براساس نیا

یا استقرار شرکت هپکو مشخص گردد )در صورتی که نیاز  

استان درحدی باشد که استقرار شرکت مذکور در استان  

(، در نهایت  زمینه استقرار فراهم گردد  ،توجیه پذیر باشد 

براساس جمع بندی های انجام شده تفاهمنامه ای تنظیم  

منطقه ویژه  گردد و سپس جهت محل استقرار شرکت در  

 . اقتصادی و یا خارج از آن تصمیم گیری خواهد شد 

5 

درخصوص    مکاتبه جهانگیری  دکتر  با  محترم  استاندار 

اعطای تسهیالت  جهت  بانک مرکزی    صدور مجوز توسط "

معدنی دست  ماشین آالتخرید توسط بانک ها به منظور 

 " دوم

6 

محترم   استاندار  جهت  مکاتبه  ملی  توسعه  صندوق  با 

و ماشین   تجهیرات  به منظور خرید  ویژه  منابع  تخصیص 

آالت معدنی برای استان خراسان جنوبی با عاملیت بانک 

صنعت و معدن )تامین مالی تفاهم نامه با بانک صنعت و  

 معدن(

7 
وارائه  استان  معادن  سوخت  تأمین  مشکالت 

 پیشنهادات 

مقرر شد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به اعتبار  

بررسی های انجام شده توسط سازمان صمت؛ پس از تأیید  

بهره   سهمیه  تخیصص  به  نسبت  بالفاصله  سازمان صمت 

به بررسی   اقدام و در حین مصرف نسبت  برداران معادن 

های کارشناسی و بازدید خود اقدام نماید به نحوی که قبل  

م فرارسیدن  ارزیابی  از  و  بازدیدها  درخواست،  بعد  رحله 

سازمان   توسط  شده  اعالم  سهمیه  و  انجام  نفت  شرکت 

صمت تعیین تکلیف  شده باشد و اگر موضوعی خالف واقع  

تا در تعیین سهمیه ماه    نماید بود به سازمان صمت اعالم  

 بعد لحاظ گردد. 
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 ـراگیرـمصــوبات مــلی و فـ

 تــــصمیمات عنــوان دستــور  ردیف 

1 

طرح مشکالت نوسازی ماشین آالت معدنی  

استان، گزارش مذاکرات و اقدامات انجام شده  

توسط خانه معدن و دبیرخانه شورای گفتگوی  

 دولت و بخش خصوصی و ارائه پیشنهادات 

 

ماشین آالت    وارداتبا توجه به نیاز مبرم بخش معدن به  

 : دست دوم

لغو ممنوعیت واردات از طریق وزارت صمت )نامه شماره    -

معاونت محترم امور معادن    29/09/99مورخ    231314/60

و صنایع معدنی وزارت صمت )درخصوص عدم معرفی بهره  

برداران و پیمانکاران معادن برای اخذ مجوز واردات ماشین  

معا آن  به  ثانوی  اطالع  تا  معدنی  به  آالت  ونت(خطاب 

و    31سازمان های صمت   استان کرمان  و جنوب  استان 

   منطقه آزاد ماکو( 

ه مورخ    57138/ت   3220تصویب نامه شماره  تمدید    -

 1400هیأت محترم وزیران تا پایان سال   19/01/99

تأمین ارز ثانویه مورد نیاز واردات ماشین آالت معدنی از    -

در   شده  تعیین  ظرفیت  بسته    2تبصره  "طریق  یک  بند 

  1399سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال  

سال   نشده  ایفا  تعهدات  رفع  ارز    "98و    97و  )تأمین 

 گروهی( 

واردات ماشین آالت معدنی دست دوم در گروه تأمین    -

 یی قرار گیرد. ارز نیما

2 

مشکالت تأمین سوخت معادن استان وارائه  

 پیشنهادات 

 

تخصیص سوخت معدن داران از یک ماه به    مدتافزایش  

از طریق ستاد مرکزی مبارزه با    سه ماه )در سامانه سدف( 

ثبت نام در  فرایند  به نحوی که  )   قاچاق کاال و ارز کشور

خرید و    اما   باشد   به صورت هر سه ماه یکبار   سدف سامانه  

 ماهانه باشد( به صورت  سهمیه  تحویل

 


