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 مشروح  مذاکرات

 واحدهای   به  ویژه   توجه  بر در این جلسه  -  معادن و کشاورزی بیرجن رئیس اتاق بازرگانی، صنایع  محسن احتشام،  

  و  کوچک  های  درواحد   پنهان  بیکاری:  داشت  اظهارنمود و    تاکید   واحدها   این  به   گردش   در  سرمایه  تزریق   و   متوسط   و  کوچک

وی از تشکیل ستاد توسعه    .ش نقش مضاعفی ایفا شودگرد  در  سرمایه  باتزریق   طلبد   می  که  هستیم  شاهد   را  استان  متوسط 

به عنوان یک الگوی خوب منطقه ای یاد کرد و گفت: اقداماتی خوبی در این ستاد صورت گرفته که اعتقاد راسخ  خاوران  

 . داریم این مهم تحولی خوب در واحدها و بنگاه های استان رقم خواهد زد

الگوی خوب  یک  خاوران به عنوان  توسعه  عملکرد ستاد  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی بیرجند اظهار داشت:  

  .باید بیشتر اطالع رسانی شود تا انگیزه برای سرمایه گذاران بیشتر شود

جلسات   برگزاری   و  بیرجند   کشاورزی  و  معادن   صنایع   بازرگانی،  اتاق  به احتشام از توجه و اهتمام استاندار خراسان جنوبی

 نمود. عنوان متولی بخش خصوصی قدردانی  در این اتاق به  خصوصی  بخش و  دولت  وگوی  گفت شورای

 

 (1400/ 04/ 05استان )مورخ  یگفتگو یمصوبات جلسه گذشته شورا یگزارش اجرا(: 1دستور جلسه )

بیست و   دولت و بخش خصوصی خراسان ج جلسه    نهشتمیدر  مهری دستجردی، مسئول  نوبی  شورای گفت و گوی 

از    ه ب   گفتگوی دولت وبخش خصوصی استاندبیرخانه شورای   اجرای مصوبات جلسه گذشتهارائه گزارشی    وضعیت 

مصوبه درخصوص پیگیری جلسه    3مصوبه استانی به تصویب رسید که    هفت ،  ماهتیرجلسه  پرداخت و گفت در    ی استانشورا

 گزارش گردد: خردادماه شورای گفتگوی استان بود که مقرر گردید تا این جلسه اجرایی و 

)درصورتی که در بازدیدهای شرکت توزیع برق مغایرتی    1400/03/11مصوبات جلسه شورا مورخ    3درخصوص بند  :  1مصوبه  

در کد آیسیک پروانه هایی با فعالیت مشابه، رویت گردید موارد مغایرت کتبا به سازمان صمت استان اعالم تا آن سازمان 

مغایرت اعالم شده اقدام و نتیجه را کتباً به شرکت محترم توزیع برق اعالم نماید.(   نسبت به اقدامات مقتضی در جهت رفع 

با توجه به نامه شرکت توزیع برق استان مبین بر اعالم موارد مغایرت به سازمان صمت و اتاق اصناف استان )نامه شماره  

ین تکلیف موارد مغایرت اقدام و نتیجه  ( مقررگردید سازمان صمت استان نسبت به تعی1400/04/03مورخ    1918/18/1400

  را به دبیرخانه شورا جهت گزارش در جلسه آتی شورا اعالم نماید.

مصوبات)رویت هرگونه مغایرت در بازدیدهای شرکت توزیع برق )اعم از عدم انطباق فعالیت با    4درخصوص بند    :2مصوبه  

ودن انشعاب کارگاه و فروشگاه و ... (که از نظر شرکت توزیع  پروانه کسب، چند فعالیتی بودن واحد صنفی تولیدی، مشترک ب 

برق باعث عدم برخورداری آن واحد تولیدی صنفی از تعرفه تولیدی می گردد، کتباً به سازمان صمت و تشکل مربوطه اعالم  

مجوز، درخصوص  تا در کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکت توزیع برق، سازمان صمت، اتاق اصناف، اتحادیه صادرکننده 
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لغو تعرفه تولیدی، اعمال جریمه و ... تصمیم گیری شود.( مقرر گردید سازمان صمت، شرکت برق و اتاق اصناف نسبت به  

 تشکیل کارگروه مربوطه اقدام و نتیجه در جلسه آتی شورا گزارش گردد. 

ی  وی، سازمان صمت، شرکت توزیع نیراقدامات انجام شده: برگزاری جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان محترم استاندار

، تشکیل کارگروه رفع مغایریت، تعیین    21/04/1400برق، اتاق اصناف و اعضای هیأت مدیره اتحادیه های تولیدی در مورخ  

اعضای کارگروه و بررسی موارد مغایرت اعالم شده از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان و تعیین تکلیف درخصوص رفع  

این حوزه اقتصادی  فعاالن  مشکالت  مرتفع شدن  و  شماره   مغایرتها  های  نامه  شورا طی  دبیرخانه  به  )ارسال صورتجلسه 

 اتاق اصناف(  27/04/1400مورخ  1439سازمان صمت و شماره  26/04/1400مورخ  18347/1/131

ارگروه مربوطه تشکیل، اعضای  مصوبه فوق الذکر اعالم داشت کدو  درخصوص اجرای    رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف

با حضور نماینده شرکت توزیع برق استان   واحدهای تولیدی صنفیبرق    جلسه درخصوص تعرفه  2کارگروه مشخص و تاکنون  

به عنوان مثال مقرر گردید درخصوص واحدهای تولیدی مانند شیرینی پزی    مصوب شده استخوبی    تصمیماتبرگزار و  

د، از دوکنتور مجزا استفاده گردد تا در قسمت تولید تعرفه تولید و در قسمت فروشگاهی تعرفه  جهت برخورداری از تعرفه تولی

به نمایندگی از جامعه اصناف استان این مصوبه را اجرای شده دانست و اعالم داشت تجاری محاسبه گردد. رئیس اتاق اصناف  

 یدی مرتفع شده است.بسیاری از مشکالت اصناف تولیدی در خصوص برخورداری از تعرفه تول

مصوبات)مقررگردید اتاق اصناف استان نسبت به تشکیل شورای مشورتی متشکل از افراد با تجربه،    6درخصوص بند    :3مصوبه  

ریش سفیدان، معتمدان و تأثیرگذاران این امر اقدام تا افراد متقاضی پروانه کسب قبل از اخذ پروانه و شروع فعالیت توسط  

ردند.( مقررگردید اتاق اصناف استان نسبت به تشکیل شورای مشورتی اقدام و اعضای آن را جهت اعالم در  این افراد اقناع گ

 جلسه آتی شورا به دبیرخانه منعکس نماید.

لزوم تشکیل شورای مشورتی و اعالم اعضای   اتحادیه های زیر مجموعه درخصوص  به  اتاق اصناف  اقدامات: اطالح رسانی 

ریاست محترم اتاق اصناف استان(، تشکیل شورای مشورتی    1400/ 04/ 07مورخ    1169شورا )طی نامه شماره  پیشنهادی این  

مورخ    1440در اتحادیه ها و تصویب مشاوره متقاضیان قبل از صدور مجوز و اعالم اسامی شورای مشورتی )طی نامه شماره 

27/04/1400 ) 

وجه به مصوبه شورا و دستور استاندار محترم درخصوص لزوم مشاوره  اعالم داشت با ت   –  رضا علیزاده، رئیس اتاق اصناف

اتحادیه که از لحاظ آماری و تخصصی    20و اغناسازی قبل از صدور پروانه کسب، با عنایت به تخصصی بودن اتحادیه ها در  

  4-3شورای مشورتی تشکیل و اسامی به تفکیک اتحادیه مربوطه اطالع رسانی گردد و طی هفته گذشته  ، بودن خاص بودند 

 مجوز منجر شده است.مورد مشاوره انجام شده است که به انصراف متقاضی از دریافت 

اورزی استان بوده  با توجه به اینکه خرید تضمینی شیرخام و تأمین اعتبار آن خارج از اختیارات سازمان جهاد کش:  4مصوبه 

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی هرساله متناسب با شرایط تولید    33و نیاز به ابالغیه وزارتخانه دارد و مطابق با ماده  
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و بازار، محصوالت تحت سیاست خرید و قمیت تضمینی توسط وزارت جهاد کشاورزی انتخاب و اعالم می شود، مقررگردید  

 امضای استاندار محترم از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری گردد.  موضوع طی مکاتبه ای با

اقدامات: مکاتبه استاندار محترم خطاب به وزیر جهاد کشاورزی با موضوع: رفع مشکالت واحدهای لبنی استان )طی نامه  

 ( 02/05/1400مورخ  24283/1/35شماره 

اعالم داشت این موضوع از تهران پیگیری شده است و تا    –  غالمرضا قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

تومان    6400حترم انجام شده است در یک مکاتبه از سوی وزیر محترم تحت عنوان پیشنهاد  ممکاتبه از سمت وزیر    3کنون  

است    که برای استان ارسال شدهبوده  درخصوص ابالغ دستور العمل خرید شیر    زیر و مکاتبه بعدی از سوی معاون محترم و

می  تعیین شده  اما با توجه به اینکه این امر نیازمند اعالم آمادگی از سوی شرکت ها و کارخانه ها به منظور خرید با قمیت  

مشخص نشده و به محض اینکه کارخانه های طرف حساب مشخص شوند با توجه به دستور العمل  ای باشد تاکنون کارخانه 

 ابالغی خرید انجام خواهد شد.

ستور استان ار محترم مصوب ش  گزارش نهایی اق امات توسط م یرکل جهاد کشاورزی استان در جلسه بنا به د

 گزارش گردد. ا آتی شور

قانون نظام جامع دامپروری جهت تعیین و تخصیص در    20محل تأمین اعتبار موردنیاز اجرای ماده "مقررگردید    : 5مصوبه  

   محترم استان در مجلس شورای اسالمی پیگیری گردد. از طریق نمایندگان  "بودجه ساالنه

/الف مورخ  161/1400،  09/04/1400/الف مورخ  145/1400براساس اعالم مسئول دبیرخانه شورا موارد طی نامه های شماره  

ن  به نمایندگان محترم اعالم که تاکنون پاسخ مکتوبی از سوی نمایندگا  1400/ 15/04/الف مورخ  162/1400و    14/04/1400

 محترم / مجمع نمایندگان استان به دبیرخانه شورا ارسال نشده است.

با توجه به اولویت سیاست های جهاد کشاورزی مبنی بر تکمیل زنجیره ارزش مقررگردید موضوع خرید توافقی  :  6مصوبه  

ن استان برای خرید تضمینی  شیرخام دامداران استان در قالب کشاورزی قراردادی )انعتقاد قرارداد بین صنایع لبنی و دامدارا

شیرتولیدی( توسط جهاد کشاورزی استان پیگیری و برای تأمین اعتبار سرمایه در گردش موردنیاز ویژه صنایع لبنی برای  

 اجرای کشاورزی قراردادی و خرید تضمینی شیردامداران استان از وزارت مطبوع پیگیری گردد. 

کشا جهاد  محترم  مدیرکل  نامه  ارسال  جهاد  اقدامات:  وزارت  اقتصادی  امور  دفتر  محترم  مدیرکل  به  خطاب  استان  ورزی 

)نامه شماره   اعتبار تسهیالتی صنایع تبدیلی و تکمیلی  با موضوع: درخواست تخصیص  مورخ    1400/ 36355/2کشاورزی 

03/04/1400 ) 

یکی از  به عنوان  بحث کمبود نقدینگی و منابع    به ا اشاره  ب  -غالمرضا قوسی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

برای رفع دغدغه    اعالم داشت  ، اعالم نمود به نتیجه این مکاتبات و دریافت اعتبار از مرکز امیدوار نبوده لذامشکالت کشور
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استفاده  ن  در استاتولید کنندگان شیرخام و کارخانه های لبنی  و برطرف نمودن مشکالت موجود باید از ظرفیت های قانونی  

استان را مجاز دانسته    ،کمیته های برنامه ریزی و شوراهای برنامه ریزی   بیان داشت  ،جه نمائیم وی با اشاره به قانون برنامه بود

درصد اعتبار با    5درصد از اعتبارات تملک را در اختیار صندوق حمایت از بخش کشاورزی قراردهد درصورتی که این    5

یق شود می تواند به سرمایه درگردش و نقدیندگی تبدیل گردد وی اظهار داشت با این اعتبار می  سرمایه کارخانه داران تلف

توان بحث تأمین نقدینگی شرکت ها و تولیدکنندگان را مدیریت و مشکل را برطرف نمود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی  

ایت از بخش کشاورزی شد و با اشاره به  استان خواستار تخصیص مبلغی از سرجمع اعتبارات تملکی استان به صندوق حم

جلسه بررسی مشکالت واحدهای لبنی به ریاست معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مشکل کمبود نقدینگی  

  پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش تأمین اعتبار از این محل و  درصورت نی استان باین واحدها، به رفع مشکل واحدهای ل

 قول مساعد داد.  بامدیریت جهادکشاروزی 

معاون محترم هماهنگی امور    -مقررگردید ظرف هفته آینده یک جلسه کارشناسی با مسئولیت آقای دکتر عابدی:  7مصوبه  

واحد صنایع لبنی استان، مدیرکل    11اقتصادی استانداری و همکارانشان در حوزه اقتصادی با حضور نماینده اتاق بازرگانی، 

د کشاورزی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها تشکیل و راهکار الزم جهت فعال سازی واحدهای تولیدی به منظور جذب  جها

 شیرخام استان و تبدیل به فرآورده لبنی برگزار گردد. 

اعالم داشت: این جلسه با حضور کارخانه داران استان  ،   معاون هماهنگی امور اقتصادی استان ار  –مشیرالحق عاب ی  

مجتمع هایی تحت  درفعاالن اقتصادی که    افزود اعم از فردوس، بشرویه، طبس، سربیشه و بیرجند برگزار گردید. وی در ادامه  

و سایر  برای درست کردن کشک زیره ای فعالیت داشتند سربیشه شهرستان  عنوان مجموعه های فرآوری به عنوان مثال در 

 ، بسیار موفق عمل کرده بودند.محصوالتی که به صورت خودجوش در برخی از مناطقی که جهادکشاورزی مجوز داده بود

رئیس کیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در جلسه بررسی مشکالت واحدهای    - آقای خیریه  مساعدت    دکتر عابدی با اشاره به 

اتحادیه کارخانه داران شیر    راه اندازی    بحث  نمودتعهد    ی اتاق بازرگانیرئیس کمیسیون کشاروزلبنی استان اعالم داشت  

پیگیری نماید.  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به نظر استاندار محترم در جلسات مالی درخصوص  استان را  

در برخی نقاط فراوری درخصوص یک محصول    ، تجمیع امکانات اعالم داشت باید با تجمیع امکانات کارخانه داران شیر استان

زیرا براساس آمار اعالمی در حال حاضر هزینه تمام شده    فرآوری در خصوص محصول دیگر داشته باشیم  طو در برخی نقا

 فرآوری شیر در استان نسبت به شیر وارداتی به استان بسیار باالست. 

میلیارد تومن اظهار داشت    70مکاتبه انجام شده در خصوص تأمین اعتبار  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به  

میلیارد تومان اعتبارات صنایع تبدیلی و تکمیلی    70واحدهای لبنی استان خواستار حمایت ویژه درخصوص  تخصیص کامل  

سنوات گذشته اعالم داشت  اعتبار  تومان  میلیارد    50هستند. دکتر عابدی با اشاره به  در سال جاری  نی  باستان به صنایع ل

  70این مبلغ بین سایر واحدها تقسیم شده است که در صورت اجازه استاندار محترم و پیگیری ویژه درخصوص درخواست  

مختص فراوری محصوالت  سرمایه در گردش  تومان  میلیارد    30سرمایه ثابت و  تومان  میلیارد    40میلیارد تومان می توان  
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بتوانند با محصوالت  تا    دارند را داشتماست زیره ای و سایر مواردی که قابلیت فروش در استان  نی از قبیل:پنیر پیتزا،  بل

 سایر کارخانجات برابری کنند.

به   اشاره  با  ادامه  در  عابدی  در خص مدکتر  موافقت  قبیل  از  لبنی  واحدهای  بررسی مشکالت  پرداخت  وصوبات جلسه  ص 

  کمیسیون کشاورزی در  مقرر شد : یدمشک در شهرستان سربیشه اعالم داشت  میلیارد تومان به واحد ب  2تسهیالت به مبلغ  

 گردد. اتاق بازرگانی میزان تسهیالت مورد نیاز این واحدها برآورد و اعالم 

پیشنهاد نمود که در پرداخت  دکتر عابدی با اشاره به دستور استاندار محترم در خصوص رفع مشکالت واحدهای لبنی استان  

واحد لبنی    11تسهیالت به واحدهای لبنی استان اهلیت سرمایه گذار توسط اتاق بازرگانی سنجیده شود. وی با اشاره به  

درصد ظرفیت اسمی کار می کنند لذا الباقی واحدهای لبنی استان اجباری   50بیش از    ،واحد  2-3استان اعالم داشت تنها  

به سرمایه گذاری در فرآورده های لبنی ندارند و آن واحدهایی که متقاضی هستند با اهلیت سنجی اتاق بازرگانی تسهیالت 

 پرداخت خواهد شد.

، براساس یعی اتاق بازرگانی بیرجن سی  حسین خیریه، رئیس کمیسیون صنایع غذایی، کشاورزی، آب و منابع طب 

ظرفیت تولید واحدهای   -تأمین سرمایه در گردش   ، جلسات کارشناسی برگزار شده، مشکل اصلی واحدهای لبنی استان را

بانک ها باید محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه   ، تأمین وثیقه جهت اخذ تسهیالت عنوان نمود و افزود مطابق قانونلبنی و  

بپذیرند در صورتی که محل اجرای طرح کافی نبود مابقی از محل وثیقه ملکی تأمین گردد درصورتی که از واحدهای تولیدی  

زی درخواست واحدهای لبنی استان را  رجهت پرداخت تسهیالت وثیقه ملکی درخواست می شود. رئیس کمیسیون کشاو

محل اجرای طرح به عنوان وثیقه از سمت بانک ها  و همچنین تخصیص تسهیالت از محل اعتبارات تکلیفی استان    پذیرش 

عنوان نمود وافزود یکی از پیشنهادات کمیسیون کشاورزی اتاق جهت رفع مشکل واحدهای لبنی استان تأسیس یک شرکت  

 نظر اتحادیه صنایع لبنی استان می باشد.سرمایه گذاری با عضویت کلیه دامداران و کارخانه داران زیر 

خیریه در ادامه با اشاره به جلسات برگزار شده در محل استانداری و اتاق بازرگانی تأکید نمود که بیشترین دغدغه واحدهای 

ی  نی استان تأمین سرمایه در گردش است و اعالم داشت بهترین گزینه جهت کمک و حمایت از دامداران و واحدهای تولید بل

چرا که دریافت تسهیالت از این صندوق مشکالت تأمین    استان افزایش سرمایه صندوق حمایت از بخش کشاورزی می باشد 

الت بانکی را نداشته و همچنین بهره تسهیالت پرداختی از صندوق حمایت از بخش کشاروزی  نیز کمتر  یوثیقه و اخذ تسه

 از بهره تسهیالت پرداختی توسط بانک ها می باشد.

رئیس کمیسیون کشاروزی اتاق بازرگانی در پایان خواستار ادامه برگزاری جلسات کارشناسی در حوزه صنایع لبنی استان  

 جهت برآرود هزینه تسهیالت مورد نیاز در این بخش و گزارش نهایی در جلسه آتی شورا شد.
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گفت جلسات را برگزار و پس از جمع بندی، موارد طی نامه ای از سمت مدیرکل    استان ار خراسان جنوبی ،  حمی  مالنوری

درصد، جهت پرداخت تسهیالت به واحدهای   5زی به استانداری اعالم تا درخصوص تخصیص اعتبار از محل  رجهاد کشاو

 لبنی استان تصمصم گیری گردد. 

با تأکید بر اهمیت موضوع در بحث وثائق    رجن محسن احتشام، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بی 

بانکی و همچنین با اشاره به قوانین و مقررات بانک ها خواستار رفع مشکل فوق الذکر و کاهش سخت گیری بانک ها در اخذ  

 تضامین شد.

ن محل  ترهی اعالم داشت    -   محمود ضیائیان، معاون اعتباری بانک ملی و نماین ه شورای هماهنگی بانک های استان 

یک قانون است و براساس مصوبه دولت تمام بانک ها ملزم به ترهین محل اجرای طرح و کسری آن در قبال  اجرای طرح،  

هماهنگی بانک های استان در    شوراینماینده    .ملکی مسکونی می باشند مگر اینکه مشکل قانونی وجودداشته باشد   قوثائ

ادامه اعالم داشت اگر در موردی سلیقه ای عمل شده است موارد به دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها اعالم تا بررسی و  

 نسبت به رفع مشکل اقدام گردد. 

د و قصد داریم هم  به دلیل اینکه اطمینان داریم هدف سرمایه گذاران تولید می باش بیان داشت :    استان ار خراسان جنوبی 

  ، مصوب می کنیم بانک ها براساس قانوندر این جلسه  بانک ها به مطالبات خود برسند و هم واحدهای تولیدی رونق بگیرند  

تالش نموده و منابع  تا  محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه بپذیرند اما واحدهای تولیدی نیز باید مقید، مکلف و متعهد شوند  

 چرا که  ادامه حیات واحدهای تولیدی منوط به برگشت منابع بانکی و امکان پرداخت تسهیالت می باشد.  ،د بانکی را برگردانن

  نیی بخشونامه تع  نیآخر  یازاجرا یراهکار درخصوو  رفع مشوکالت مع ن داران ناشو  ارائه  (:2دسوتور جلسوه )

 :  یمواد مع ن هیپا متیق

 استان:پیشنهادات جلسه کارشناسی شورای گفتگوی 

میزان اعالم ش ه در بخشنامه وزارت صمت به شماره   %70پیگیری در خصو  تعلیق یا کاهش ضرایب ح اقل به میزان   .1

در خصو  تعیین قیمت پایه مواد مع نی برای استان های کم برخوردار به ویژه استان    1399/10/30مورخ    60/261918

 دبیرخانه شورای گفت و گو خراسان جنوبی از طریق سازمان صمت و  

بر اساس استخراج   1399/10/30مورخ    60/261918پیگیری  در خصو  محاسبه ضرایب من رج در بخشنامه شماره    -  .2

 واقعی برای معادنی که پایین تر از ظرفیت اسمی فعالیت می نماین  توسط سازمان صمت و دبیرخانه شورای گفت و گو

تعیین قیمت عادالنه برای معادنی که دامنه قیمتی وسیعی دارن  و اعالم به وزارت پیگیری سازمان صمت در خصو     -  .3

 متبوع
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با اشاره به جلسات کارشناسی اعالم داشت درخصوص اجرای بخشنامه تعیین    –، رئیس خانه مع ن استان  علیرضا باقری

معدن و تجارت در دی ماه بخشنامه  قیمت پایه مواد معدنی همانگونه که مستحضرید در سال گذشته وزارت محترم صنعت،  

ای را ابالغ کرده و قمیت پایه مواد معدنی را که سالیانه براساس عرف استانها توسط سازمان های صمت استانی تعیین می  

شد را براساس درصدی از قیمت فروش ماده معدنی تعیین کردند که این به اذعان و گفته خود مسئولین محترم سازمان 

مه استانهایی که درخانه معدن ایران در خدمتشان هستیم منجر شده که قمیت پایه مواد معدنی که به  صمت استان و ه

عنوان حقوق دولتی شناخته می شود و بایستی از معدنکار برمبنای استخراج سالیانه بر اساس حداقل میزان مندرج در پروانه  

صورتحسابها از سمت سازمان   99یش داشته باشد. در سال  افزا  برابر  12تا    7بهره برداری به دولت پرداخت می شد بین  

ده فاصله از محل مصرف، نبود  علت عم  3صمت به ما ابالغ شده و امسال هم به همین ترتیب. در استان خراسان جنوبی به  

رئیس خانه معدن استان، محل مصرف را  قیمت تمام شده محصول باالست.    ،واحدهای فرآوری و عدم زیرساخت مناسب

اند    ترجمهحدهای فراوری  وا اینکه متأسفانه در استان ما واحدهای فرآوری توسعه کافی پیدانکرده  افزود به علت  و  نمود 

از   بیش  تزئینی که  استان    90خصوصاً سنگ های  از  به خارج  ویژه درصد آن  حمل می  جهت فراوری  استان اصفهان    به 

و عدم وجود مسیرهای دسترسی مناسب، قیمت تمام شده باالیی    به علت فاصله زیاد  تأکید نمود محصوالت معدنی استانشود

 دارند.

باقری با اشاره به اینکه در استان خراسان جنوبی، بخش معدن یکی از پیشران های توسعه استان می باشد بر توجه ویژه  به  

اجه با افزایش شدید قیمت  پیگیری این موضوع تأکید نمود و افزود افزایش حقوق دولتی معادن در سال گذشته علی رغم مو

موضوع از    رییو خواستار پیگ ماشین آالت، کمبود قطعات و ... هزینه مضاعفی را بر معدن کاران استان تحمیل نموده است  

که برای استان های کمتر توسعه یافته مانند خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان   به طریقیطریق استان و سازمان صمت  

درصد    70و واحدهای فراوری ندارند، برای مدتی محدود به میزان    درحال شکوفایی و فعالیت هستتازه  که بخش معدن  

 تخفیف قائل شوند و سپس به صورت پلکانی تغییر شرایط دهند. 

براساس حداقل تناژ    را نحوه محاسبه حقوق دولتی  معادن   کل بعدی در خصوص حقوق دولتیمش   رئیس خانه معدن استان،

مندرج در پروانه بهره برداری عنوان نمود و افزود مالک سازمان صمت جهت محاسبه حقوق دولتی عدد مندرج در پروانه  

کار کرده و یا خیر!! چرا که ممکن است هزار   بهره برداری است و کاری ندارند که آیا معدن کار کمتر تولیده نموده و یا اصالً 

سالی که معادن در حال    2و یک دلیل مانع از کار و فعالیت معدن دار شده باشد. رئیس خانه معدن بیان داشت: به مدت  

د  باش براساس حداقل استخراج انجام شده    ی محاسبه حقوق دولتی مبنا   که   نموده بود موافقت    98تاسال    رکود بودند وزارتخانه 

معادن محاسبه    ، حقوق دولتی  و نه براساس آنچه که در پروانه بهره برداری درج شده است یعنی براساس استخراج واقعی

 بود.   کمیته کارشناسی شورامصوبه دوم   ، این درخواستمی شد که 
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حقوق      98  ضمن تأیید صحبت های رئیس خانه معدن استان بیان نمود: تا سال  –صمت استان  م یرکل  عباس جرجانی،  

   ایرادی اما  محاسبه و از معدن کار دریافت می شد.   ثابت  براساس مصوبه شورای عالی معادن و بر مبنای رقمی  دولتی معادن  

 .  نظارتی بودهای دستگاه  مطرح شد از جانبکه 

دی از بهای ماده معدنی  برداری باید درصدارنده پروانه بهره آمده است:  (  1394/ 1/2)اصالحی  قانون معادن    14ماده  چرا که در  

شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه  آرایی صورت استخراج شده یا کانه   موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به 

 عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به  

... 

ه  ج د کرد و با توو ور  اتدیوان محاسببه ویژه  دستگاه نظارتی  لذا    ه بودرقم ثابتی در نظر گرفته شد   در شورای عالی معادن و  

( آن،  2( قانون و تبصره )14در اجرای ماده ):  آیین نامه اجرایی قانون معادن    60ماده    قانون معادن و همچنین  14ماده  به  

   .شودمواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می  درصد از بهای هر واحد ماده و یاحقوق دولتی بر مبنای ده 

  1399/ 30/10، در  ها )ناشی از ده درصد ماده فوق(  یک دفعه رقم ها افزایش یافت و شورای عالی معادن با توجه به این افزایش

زغال درصد،  5/0درصد، و درحال حاضر یک سری از معادن  10نه براساس  البته  اصالح و ابالغ نموددستور العمل را دوباره  

  ص یک نوع خاک نسوز خاص، وریم در خصادرصدی هم د  6درصد و    5درصد، یک سری    2یک سری  درصد،    3/0سنگ  

بت های آقای  درصد خیلی پایین ترند اما با توجه به اینکه نرخ قبلی ثابت بوده اتفاقی که افتاده )در تکمیل صح 10یعنی از 

است   برابر افزایش پیدا کرده و اعتراض ما به عنوان سازمان صمت استان این   10باقری( عدد یک دفعه چندین برابر مثال تا  

آرام آرام افزایش می یافت تا    92انی صورت گیرد واگر قرار بر اجرای قانون هست از سال  کبه صورت پلباید  افزایش  این    که 

و فشار زیادی بر معدن کاران به ویژه    ایش یک دفعه حقوق دولتی در یک سال قدم بزرگی استبه این عدد برسد و افز

رئیس سازمان صمت استان با اشاره به پیگیری های انجام شده از سوی سازمان   درحوزه سنگ های تزئینی واردنموه است.

عنوان داشت:  ،  در مجلس شورای اسالمی  صمت، خانه معدن و نماینده محترم مردم شریف شهرستان های نهبندان و سربیشه 

در شورای عالی معادن ارسال شده و براساس پیگیری های انجام    وع درصد و طرح موض  70مکاتبه ای نیز درخصوص تخفیف  

منع قانونی  است و  درصد درحال بررسی است اما اصالح دستور العمل مورد پذیرش واقع نشده    70اعالم شد موضوع    ،شده

 دارد. 

درخصوص معیار محاسبه حقوق دولتی معادن براساس عدد مندرج در پروانه بهره برداری اعالم    -خراسان جنوبی  ان اراست

این  در خصوص پیگیری  داشت: در شرایطی خاص شاید معدن دار نتواند میزان تعیین شده در پروانه را استخراج نماید و  

 استان تأکید نمود. موضوع از طریق طرح و تصویب در ستاد تسهیل و شورای معادن 

را تنوع قیمتی مواد معدنی اعالم نمود و افزود قیمت مواد معدنی بسیار بسیار  مشکل بعدی    رئیس خانه مع نباقری،  

متنوع است و بسته به کیفیت، بازار و .. متفاوت می باشد به عنوان مثال یک سنگ معدنی، یک سنگ کرومی، یک سنگ  

قیمت داشته باشد و سازمان صمت    تفاوت  برابر یا بیشتر از معدنی تا معدن دیگر  5تواند تا  تزئینی یا هر چیز دیگری می  
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، متأسفانه ابزاری  اعالم کند   برای اینکه بتواند یک قیمت میانگینی را محاسبه و یک قیمت عادالنه ای را برای پایه مواد معدنی

شنهادات کمیته کارشناسی شورا می باشد و  یو جزء پ  هست که هنوز کارشناسی نشده  یدر دست ندارد  و این مسأله مهم

پیشنهاد مشخص خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی توجه به حداقل فاکتورهای صادره می باشد زیرا این فاکتورها  

چرا که از  ) استان توجه به حداقل فاکتورهای صادره با توجه به شرایط معدن کاران و  در اداره اقتصاد و دارایی ثبت می شود 

شرایط تورمی کماکان در    ، علی رغم برگشت نرخ دالر  یگر یک طرف قیمت تمام شده محصول بسیار باالست و از سوی د

برگشت قیمت های فروش مواد معدنی صادراتی باعث از دست دادن رقابت پذیری در بخش  وجود دارد و    ینهاده های تولید 

 باشد.معدن شده است.( می تواند تاحدی کمک کننده 

در خصووص قمیت گذاری نیز عنوان نمود سوعی کردیم  امسوال قیمت ها   -جرجانی، رئیس سوازمان صومت اسوتانعباس  

را براسواس حداقل ها تعیین کنیم و با کمک خانه معدن اسوتان و اقتصواد ودارایی حداقل قیمت ها را دریافت کنیم و برای 

 نمائیم.موضع را با یک کمیته کارشناسی حل هر معدن جداگانه محاسبه نمائیم و سعی نمودیم این 

درخصوص حقوق دولتی معادن نیز تأکید نمود ما با تفاوت قیمت فروش    -م یرعامل مجتمع مع ن آسکااحم ، پروین،  

تنها بین معادن مختلف مواجه نیستیم تا با تعیین قیمتی مختص هر معدن این مشکل حل شود بلکه در تعدادی از معادن  

یسه نیست به عنوان  درصد معادن( در خود معدن با تنوع زیاد قیمتی مواجه هستیم که قیمت فروش قابل مقا  30- 40)حدود  

ریال قابل فروش هست    Xمثال در یک معدن در شاهکوه یک سنگ با یک ابعاد و بدون اینکه غده مزاحم سیاه داشته باشد  

هم قابل فروش نیست لذا   Xدرصد زیر قیمت    60غده مزاحم بعضاً تا    4و در همان معدن، همان سنگ با همان ابعاد با  

حث تعیین قمیت ها مورد توجه قرار گیرد. واقعیت این است که کشف قیمت کارراحتی  ضروری است این موارد حتماً درب

نیست وحتما باید با نگاه حمایت گرانه انجام شود زیرا در شرایط اقتصادی فعلی، بخشی از فروش و فاکتورهای فروش به  

درصد ارزش افزوده    10ر هم باید  دلیل عدم پرداخت وجه توسط مشتری، عدم وصول چک و ...قابل برگشت نبوده و معدن دا

وجه دریافت نشده را بپردازد و هم برطبق دستورالعمل ابالغی درصدی را به عنوان حقوق دولتی بپردازد )از وجهی که اصال  

دریافت نکرده است( قطعاً اگر این روند اجرا و ادامه یابد با بحران جدی دربخش معدن مواجه خواهیم بود. پروین در ادامه از  

اصالح دستور العمل مربوطه ابراز  درخواست  تفاق نظر بخش خصوصی و سازمان های صمت استان های مختلف در خصوص  ا

 خشنودی کردو افزود امیدواریم با اتفاق نظر بخش خصوصی و دولتی این موضوع به نتیجه مطلوب انجامد.

را د تا در یک جلسوه کارشوناسوی قیمت ها این موضووع بر عهده سوازمان صومت اسوتان می باشواسوتان ار خراسوان جنوبی : 

 نماید.ابالغ  جدول قیمتیقالب  در و نموده برای مواد معدنی در استان مشخص
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 استان و ارائه راهکار یمشکالت موجود دربخش حمل و نقل مواد مع ن طرح (:3دستور جلسه )

 پیشنهادات جلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان:

مع ن شامل مب أ/مقص /تناژ/نوع محموله ) ظرفیت برداشت، تناژ، شیوه بارگیری و...( اطالعات محموالت بخش   .1

 به صورت فصلی از طرف سازمان صمت به اداره کل راه اری و حمل و نقل جاده ای اعالم گردد. 

 در جهت جلوگیری از اختالل و برقراری تعادل در سیستم حمل و نقل مواد مع نی، شرکت های حمل و نقل  توسط  .2

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کاال به انعقاد قرارداد با مع ن داران و تامین نیازهای حمل و نقلی 

 مربوطه موظف گردن .

درخصو  تخصیص سهمیه لوازم ی کی، الستیک و... به ناوگان حمل و نقل جاده ای، توسط سازمان صمت استان  .3

 از وزارت متبوع پیگیری گردد. 

خصو  استفاده از کامیون های عبور موقت در تردد داخل استان توسط اداره کل راه اری و حمل و پیگیری در .4

 نقل جاده ای و استان اری 

پیگیری اداره کل راه اری و حمل و نقل جاده ای در خصو  ورود ماشین آالت دست دوم)کامیون( با تخفیفات  .5

 گمرکی به استان از طریق وزارت متبوع

 شه اد توسط اداره کل راه و شهرسازی  - بازگشایی و بهسازی جاده نهبن انپیگیری در جهت   .6

 اختصا  تسهیالت بانکی ارزان قیمت به شرکت های حمل و نقل استان جهت تقویت ناوگان حمل و نقل  .7

با توجه به اعالم رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل کاالی بیرجن  درخصو  وجود   .8

  80درص  آورده و    20سرمایه گذار داخلی و خارجی در بخش حمل و نقل استان )سرمایه گذاری داخلی با شرایط : 

و تعه  به حمل بارهای استان( و نیاز   سرمایه گذار خارجی با شرایط اجازه ورود ماشین  /درص  تسهیالت بانکی  

 موضوع از طریق ستاد توسعه خاوران استان پیگیری گردد. استان به سرمایه گذاری در این بخش، 

 

با اشاره به فعالیت چند ساله اخیر در سازمان صمت و معدن کاران استان    –  علیرضا باقری، رئیس خانه مع ن استان

حجم تولیدات به نحوی است که    شده است کهواد معدنی طی سال های اخیر تولید  حجم قابل توجهی از م:  اظهار داشت

وضعیت حمل و نقل موجود جوابگوی نیاز بخش معدن نیست. که شاید اگر اطالع رسانی الزم در بخش حمل و نقل مواد  

با دپوی مواد معدنی در    درحال حاضر  با بیان اینکه . باقری در ادامه  انجام می شد   تمهیدات الزم  ، معدنی صورت می گرفت

مشکالت حمل و نقل مواد معدنی استان    اعالم داشت:اشاره به جلسات کارشناسی برگزار شده  ضمن    سر معادن مواجه هستیم 

: یک بخش در حوزه عملیات یا اختیارات و امکانات بخش معدن شامل اطالع رسانی ه استبخش مورد بررسی قرار گرفت   2در  

  و همچنین الت بخش معدنی از سوی سازمان صمت به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  اطالعات مربوط به محمو

متعهد شدن معدن کاران نسبت به انعقاد قرار دارد با شرکت های حمل می باشد که این امر نیازمند فرهنگ سازی هم در  

اد معدنی تحت نظر انجمن کارفرمایان  بخش معدن و هم در بخش بنگاه های باربری است تا قرارداردهایی برای حمل مو
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ر کرایه و  یشرکت های حمل و نقل کاال منعقد گردد و به نوعی تعهدات مستحکم تر و عمیق تر شود به طوری که با تغی

 کشور، مواد معدنی در سرمعادن دپو نشود و به موقع به دست بهره بردان برسد.   ی تغییر شرایط بار در بنادر و یا مبادی ورود 

مطابق مواد قانون معادن و آیین نامه    است باقری در ادامه افزود:مربوط به توسعه امکانات حمل و نقل استان    و بخش دوم 

کارشناسی به علت نبود بودجه و عملیاتی  که در جلسه    تکالیف حاکمیتی می باشد   اجرایی آن زیرساخت و بهبود جاده یکی  از 

موضوعاتی که از سوی شبکه حمل و نقل مطرح شد درخصوص    و نبودن در کوتاه مدت کمتر به آن پرداخت شده است  

هزینه های    ه است تخصیص الستیک بود که با توجه به اینکه تقریباً از نیمه سال گذشته ارز دولتی الستیک برداشته شد 

ن حوزه باالرفته و درخواست داشتند که این موضوع از طریق سازمان صمت استان پیگیری و سهمیه ای  فعاالن اقتصادی ای

استفاده از کامیون های عبور موقت که فاقد نمره راهور می باشند و در استان  باقری،    در این خصوص تخصیص داده شود. 

از دیگر پیشنهادات مطرح شده در جلسه کارشناسی   ارهمجوار ما در سیستان و بلوچستان از این ناوگان استفاده می شود  

جهت طرح در شورای گفتگو جهت پیگیری استانداری محترم و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای به منظور اخذ  

 را افزایش داد. تا بتوان از این طریق در کوتاه مدت ظرفیت ناوگان موجود اعالم نمود مجوز مشابه برای استان 

نه معدن از دیگر پیشنهادات مطرح شده در جلسه کارشناسی را ورود ماشین آالت دست دوم اعالم نمود و افزوده  رئیس خا

تولید کامیون و مخصوصاً کامیون های کشنده و باربری طی سالیان اخیر به دالیلی توسط خودروسازان متوقف شده است و  

جبران این کسری اخذ مجوز برای ورود کامیونهای دست دوم با  ر کم می باشد و یکی از منابع موجود جهت  یاتعداد آن بس

)هم در مورد  تخفیفات گمرکی به استان می باشد. باقری در ادامه بیان داشت: متأسفانه مجوز ورود ماشین آالت دست دوم  

زایش قیمت  در ادامه یکی از دالیل اف. وی  بالتکلیف هستماشین آالت معدنی و هم در مورد ماشین آالت حمل و نقل(  

از مواد معدنی حمل شده به سمت جنوب کشور را بسته بودن مسیر نهبندان به شهداد عنوان نمود و افزود بیش از    برخی

و بهسازی و بازگشایی این جاده می تواند مسیر میانبری    استجاده مسدود  ،  سال گذشته2یکسال است که به دلیل سیل های  

نقل از استان به بنادر و جنوب کشور. رئیس خانه معدن استان با تأکید مجدد بر    باشد به منظور کاهش هزینه های حمل و 

شرایط حمل و نقل استان و مشکل حمل مواد معدنی از دیگر راه کارهای پیشنهادی را پرداخت تسهیالت کم بهره به شرکت  

مل و نقل استان نیازمند توسعه و  های حمل و نقل به منظور تقویت ناوگان حمل و نقل استان عنوان نمود و افزود بخش ح

  بهبود است چرا که نه تنها در بخش نهاده های معدنی بلکه در دیگر نهاده های تولید نیز مشکل حمل و نقل وجود دارد.

خرین پیشنهاد مطرح شده در حوزه حمل و نقل مواد معدنی را فراهم نمودن شرایط مناسب جهت سرمایه گذاری  آباقری  

 عنوان نمود. در این حوزه دربخش حمل و نقل استان با توجه به وجود سرمایه گذار داخلی و خارجی  

کمیتی جهت توسه بخش معدن به  با اشاره به روند پیش رو و تالش حا  –  احم  پروین، م یرعامل مجتمع مع نی آسکا

   با افزایش تولید مواد معدنی استان مواجه خواهیم بود در آینده  قطعاً    بیان داشته استان  عاز پیشران های توس   یکی عنوان  

اگر اکنون به فکر چاره اندیشی درخصوص  ،  فعلی  اتتولید   براساس نقل استان    ظرفیت حمل وبا توجه به عدم جوابگویی  که  

مواجه خواهیم شد و    حوزهدر این  جدی  قطعاً به زودی با بحران    ،نباشیم  عرضه وتقاضا در این بخش بین    بقرفع عدم تطا

. پروین در ادامه اظهار داشت درحال حاضر بخش  ده استشرمنده سرمایه گذارانی که برای ورود آنان به استان بسیار تالش ش 

است از سبد خرید، خریداران   وجود داشتهال اخیر در زمینه کرایه  س   2زیادی از مواد معدنی استان به دلیل افزایشی که طی  
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حاشیه سود نامحدود ندارد که بتواند افزایش هزینه های تولید را در هر شکلی تحمل  ،  زیرا بخش تولید   شده استحذف  

معدنی استان    از شلوغ ترین مجتمع های  یکیدرصد ظرفیت معادن شاهکوه که زمانی    80نماید به عنوان نمونه : بیش از  

ل شده می باشد و قطعاً مصرف کننده  یاز این رکود به دلیل افزایش هزینه حمل تحم  یبوده است اکنون راکد است و بخش

هایی که تمرکزشان در اصفهان می باشد از مقایسه قیمت سنگ استان با سنگی که به عنوان مثال در نطنز تولید می شود  

و فاصله آن در مقایسه با خراسان کمتر از یک ساعت می باشد. قطعاَ زمانی که کارخانه مواجه شود با یک سرمایه در گردش  

وارد البی شده و سنگ های  که باید بابت هزینه حمل پرداخت نمایند تمام تالشش را می کندکه با مصرف کننده  سنگینی  

استان از کیفیت بهتری برخوردار باشداما این افزایش    گرا که هر چندکه سنچ  نزدیک تر با هزینه حمل کمتر را توصیه نماید 

جهت طرح در شورای  می باشد. از این رو این مسئله به عنوان ضروت  قیمت تا حدی برای خریدار و مصرف کنند توجیه پذیر  

 گفتگوی استان مطرح گردید. 

افزایش ظرفیت    تاکنون  93از سال  اعالم نمود    –  اس اله جالل زاده، م یرکل راه اری و حمل و نقل جاده ای استان

ی راحتر می توانستیم در شهرستان ها برای  یم که اگر این ظرفیت به ما اعالم می شد خیل تداش بار افزایش حجمی  معادن و  

بحث حمل و نقل ظرفیت سنجی نمائیم. جالل زاده یکی از مشکالت موجود در بخش حمل و نقل معادن به ویژه در قسمت  

مستقیماً با رانندگان وارد معامله می    نجنوب استان را معامله مستقیم معدن کار و رانندگان اعالم نمود و افزود معدن کارا

از    ناشی ها از طریق شرکت های حمل و نقل می باشد مشکالت  ادقرارد  وند در صورتی که در شهرستان طبس که انعقاد ش 

موظف به انجام تعهد براساس قرارداد منعقده می باشد از این    یعدم امکان حمل و مبلغ مطرح نیست زیرا شخصیت حقوق 

کارشناسی شو پیشنهادی در جلسات کمیته  موارد  از  یکی  از جارا  رو  فعاالن  نهم  و هم  معدن  اقتصادی بخش  فعاالن  ب 

 اقتصادی بخش حمل و نقل تأکید براین قضیه بود. 

به کشور اعالم داشت: مجوز  دست دوم  مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان در خصوص موضوع ورود ماشین آالت  

است که در حال حاضر درحال انجام می باشد و تا  صادر شده ،به کشور (با حداکثر سه سال ساخت)هزار دستگاه  5واردات 

دستگاه در سطح کشور ترخیص و شماره گذاری شده است که اگر شرکت های بزرگ مقیاس و شرکت هایی   1200کنون  

که قانون مجوزداده است از این فرصت استفاده و خود را توانمند سازند مطمئناَ یکسری از معضالت این بخش حل خواهد 

اقدامات ترخیص    ،دستگاه  9  برای  دستگاه برای استان اعالم داشت تاکنون  50اشاره به صدور مجوز  ا  جالل زاده در ادامه ب  د.ش 

یک سرمایه گذار بخش خصوصی نیز در قسمت غرب استان  همچنین  و    درحال انجام می باشدکه واردچرخه استان خواهدشد 

 .پیگیر این موضوع می باشد 

وص فعالیت دستگاه های عبور موقت در استان مجاور اعالم داشت از  راهداری وحمل و نقل جاده ای استان درخص مدیرکل  

دستگاه ماشین  به صورت عبور موقت وارد ناوگان حمل و نقل سیستان و بلوچستان شده    300ظرفیت منطقه آزاد حدود  

بلوچستان مجوز تردد این ماشین ها را در سطح استان اخذ  د و استان سیستان و  ناستان را ندارآن  که اجازه خروج از  است  

بندرچابهار جهت   ونموده است که در کارخانه سیمان آن استان مشغول به کار بوده و از کارخانه سیمان بار را به مرز میلک  

وی اداره کل  می باشد که علی رغم پیگیری های انجام شده از س   یصادرات حمل می کنند که این امر نیازمند مجوز خاص
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راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و استانداری محترم متأسفانه تاکنون خراسان جنوبی موفق به اخذ این مجوز نشده  

 است. 

افزود   و  نمود  تأکی   اخذ مجوز مربوطه  و  الذکر  پیگیری موضوع فوق  استان ار محترم بر  ادامه  این موضوع  در 

  . ناوگان ایجاد شودو تالش شود تا و پیگیری گردد  مصوب

جالل زاده در خصوص کرایه حمل اظهار داشت در تمام سطح کشور کرایه حمل براساس کیلومتر محاسبه می شود و استان  

از این رو در مقایسه با سایر استانها قمیت  می باشد    بیست و هفتم استان از لحاظ قیمتی استان    31خراسان جنوبی دربین  

شهداد   –ه بخش معدن را نبود واحدهای فراوری دانست و در خصوص وضعیت جاده نهبندان  ها باال نیست. وی مشکل عمد 

و   ونهبندان  نماینده محترم مردم شریف شهرستان های سربیشه  استاندار محترم،  پیگیری های  اعالم داشت براساس  نیز 

ذکور مکاتبه ای از جانب وزیر محترم با  هزینه شده که به دلیل باال بودن هزینه بهسازی جاده م  دمکاتبات انجام شده، برآور 

 سازمان مدیریت ودولت مبنی بر تخصیص اعتبار صورت گرفته که  به محض تأمین اعتبار این موضوع عملیاتی خواهدشد. 

بیان داشت طرح مشکالت    –  حام  کریم پور، رئیس هیأت م یره انجمن شرکت های حمل و نقل کاالی بیرجن 

مورد توجه قرار گیرد. کریم پور با بیان اینکه زمان  حمل و نقل و مشکالت این بخش نیز    بخش معدن باعث شد که  بخش

زیادی ست که ناوگان حمل و نقل استان با مشکل مواجه است، افزود: در تمام بخش ها اعم از مسکن، کشاروزی، آب، راه و   

از منابع عمومی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته    از منابع داخلی و چه   چه ...  و درتمام بخش های تولید تسهیالت ویژه ای  

شده است اما در بخش حمل و نقل صددرصد سرمایه گذاری های انجام شده توسط بخش خصوصی بدون دریافت ریالی  

تسهیالت بوده است. رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل کاالی بیرجند ضمن تأیید مشکالت معدن کاران  

حمل و نقل می باشد که زیرساخت استان است و باید بخش حمل  ،  یکی از مشکالت عدیده بخش معدنداشت استان اعالم  

رین مشکل هم درحوزه نهبندان ممکن است باشد ودر آینده در شهرستان های دیگر  تبیش  و  درست شود   ای   و نقل ریشه 

به بهره  این معادن  در آینده نزدیک    اعالم داشتخوسف  شهرستان  کریم پور با اشاره به شروع اکتشاف در معادن  خواهد بود.  

ان راه اندازی می شود ناوگان حمل و  و سایر کارخانجات تولیدی که در است  د رسید و با توجه به این معادن نخواهبرداری  

حمل  و عرضه و تقاضا در این بخش هم خوانی ندارد. کریم پور با تأکید بر عدم کفایت ناوگان    نخواهد بودنقل موجود جوابگو  

ان به استان هستیم و اگر ناوگان استامام    راز بند اعالم داشت چند ماه است که درگیر حمل کاالهای اساسی    ،در استانو نقل  

 استان با مشکل اساسی در حوزه حمل و نقل مواجه خواهد شد.  ،تجهیز نشود و سرمایه گذار جذب نگردد در آینده نزدیک 

اعالم مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای  رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل کاالی بیرجند با اشاره به  

اذعان داشت    ، ه استان جهت شرکت های بزرگ مقیاس و ناوگان فرسودهدستگاه ب   50استان در خصوص اخذ مجوز واردات  

این تعداد فقط برای یک کارخانه کاشی و شاید یک معدن جوابگو باشد و تأثیرگذار در حوزه حمل و نقل استان نخواهد بود  

گذار در این حوزه اعالم داشت:   و نیاز استان خیلی بیشتر از این تعداد می باشد. کریم پور در ادامه با اشاره به وجود سرمایه

سرمایه گذار خارجی آمادگی دارد تا در صورت اجازه واردات از افغانستان، هر تعداد دستگاه که مورد نیاز استان می باشد را  

  . وارد نماید و متعهد شود که فقط محموالت داخل استان را حمل نماید تا بخشی از نیاز استان در این حوزه مرتفع گردد

درصد اورده  20پیشنهاد دیگر را سرمایه گذاری داخلی با شرط    هیأت مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بیرجند   رئیس
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کریم پور در    ،درصد تسهیالت بانکی عنوان نمود و خواستار ترهین کامیون ها به عنوان وثیقه بانکی شد   80سرمایه گذار و  

 دستگاه مورد نیاز می باشد. 300ان حداقل ادامه تأکید نمود جهت تجهیز ناوگان حمل و نقل است

در خصوص افزایش کرایه ها نیز بیان داشت: هر روز شاهد افزایش کاالها اعم از لوازم یدکی، روغن و .. هستیم و  کریم پور  

ارهایی روغن کامیون طی چند روز اخیر افزایش داشته اشت که آیا کرایه ها افزایش یافته؟ کریم پور در ادامه اظهار داشت فش

که به راننده وحوزه حمل و نقل وارد می شود بسیار زیاد است که دیده نمی شود و خواستار توجه ویژه به بخش حمل و نقل  

 نمایند.فعالیت و معادن    یتولید بخش های شد تا بتوانند در کنار 

قمیت محصول برابری می کند  با تاکید بر اینکه بعضی وقت ها قمیت بار با    –صمت استان    م یرکلعباس جرجانی،  

افزود اگر این موضوع ادامه پیدا کند بسیاری از معادن استان تعطیل خواهد شد چرا که با افزایش قیمت در بخش حمل و  

 نقل، قیمت فروش محصول معادل آن افزایش نمی یابد و خواستار چاره اندیشی در این خصوص شد.

، اعالم داشت: تا  98بااشاره به مکاتبات انجام شده با وزارتخانه در سال  ،پیشنهادات  3درخصوص بند    صمت استان  مدیرکل

اداره کل  کلیه الستیک های ماشین های سنگین در اختیار وزارت صمت قرار می گرفت و سپس بین شهرداری و    98سال  

گر در این موضوع ورود  دستور اکید دادند که وزارت صنایع دی  98حمل و نقل جاده ای تقسیم می شد که از سال  راهداری و  

 نکند و سازمان صمت فقط می تواند پیگیر واردات آن از طریق سازمان توسعه تجارت باشد. 

 الستیک از شمول ارز دولتی خارج شده است.   98نیز اعالم نمود از سال  اصناف رئیس اتاق–علیزاده 

پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت و حذف که بنا به اظهارات حاضرین در جلسه و دستوراستان ار محترم این  

 گردی . 

آن قسمتی علی رغم اینکه  :   بیان داشت  دشهدا  –درخصوص جاده نهبندان    –  استان ار خراسان جنوبی،  حمی  مالنوری

شاید بیشترین استفاده را استان    ولی به دلیل اینکهکیلومتر( که مسدود شده در محدوده استان کرمان می باشد    30از جاده )

با وزیر محترم، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، استاندار مکاتباتی    رایزنی ها و ،  ما داشته وحتی سیستان و بلوچستان

نماینده محترم سیستان و بلوچستان و .. انجام شده و پیگیری های جدی جهت استان استان و  محترم کرمان، راهداری  

ساخت این جاده با شرایط موجود نیازمند یک طرح ویژه بود که این طرح،    است وساخت و بهسازی این جاده صورت گرفته  

ر کار می باشد که برای پیگیری مجدد در  میلیارد تومن( و در دستو  240طراحی، آماده و برآورد هزینه شده است )حدود  

 اینجا نیز مصوب می کنیم تا انجام شود. 

تالش می کنیم که بخش خصوصی فعال شود معادن  :  اعالم داشت  نیز  پیشنهادات    8استاندار خراسان جنوبی در خصوص بند  

و حمل نقل استان هم در    نیاز به ناوگان حمل و نقل دارد  ی مختلفو بخش های دیگر فعال شود و فعال شدن بخش ها

حمل و نقل هوایی دچار ضعف می باشد که نیازمند پیگیری است. و اینکه  بخش  ای، هم در بخش ریلی و هم در  جاده  

در ستاد توسعه خاوان بررسی شود پیشنهاد درستی است و ما در آن ستاد تالش خواهیم کرد تا  این موضوع  پیشنهاد شده  

 صوصی را فراهم و کمک کنیم که این کار انجام شود. زمینه های سرمایه گذاری بخش خ
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فروشی و فروش مواد معدنی به قیمت ارزان،  خام  :بیان داشت  حمی  مالنوری، استان ار خراسان جنوبیدر پایان جلسه  

این مطلب  مالنوری با بیان     یم.قیمتی مانند خراسان جنوبی را ارزان بفروش   جفا در حق مردم است، حیف است استان گران 

اتاق بازرگانی    محل سالن جلساتدر سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در سال جاری که در

گذاری شود، تا ابتدا مواد معدنی  ریزی و سرمایهای برنامه بیرجند برگزار شد، خاطرنشان کرد: باید در حوزه معدن به گونه 

فرآوری شود و به سمتی برویم که واحدهای تولیدی یا صنعتی وابسته به معادن    برداری وشناسایی، معرفی، استخراج، بهره

های استان است،ادامه داد: آنچه  فروشی مواد معدنی، از اولویتوی با تأکید بر این که جلوگیری از خام  .در استان ایجاد شود

به گفته وی؛ برای تحقق  .  ارزش افزوده عرضه شودبه عنوان ذخیره مواد معدنی در استان وجود دارد، باید به باالترین قیمت و  

استاندار تصریح نمود:بنده به ستاد توسعه    .های اجرایی مرتبط پای کار هستند های اقتصادی و دستگاهاین مهم، همه حوزه 

 .رج کنیم توانیم استان را از رکود نسبی خاگذاری می های مختلف سرمایه خاوران اعتقاد دارم و فکر می کنم با ورود گروه 

مالنوری اظهار داشت: ما باید بتوانیم معادن را در حد و اندازه خودشان فعال کنیم، بخش کشاورزی را به ارزش واقعی خود  

 .مند شویم برسانیم، از گردشگری به عنوان صنعت روز دنیا به خوبی بهره

جانبه و پایدار الزم است،در استان    وی تأکید کرد: همه آنچه برای حرکت خراسان جنوبی به سمت توسعه متوازن، همه 

 .ریزی، هماهنگی، تعامل، پشتکار، جدیت، انگیزه و حساسیت الزم دارد داریم، فقط برنامه 

وی؛  گفته  برسد   به  خود  واقعی  جایگاه  به  استان  بخواهیم  و  باشیم  داشته  تعصب  استان  منافع  به  نسبت  باید   .ما 

ای است، گفت:  های برخوردار در زمینه ذخایر و منابع مختلف توسعه ز استان استاندار با بیان این که خراسان جنوبی یکی ا

های جاری کشور به ویژه اقتصاد مقاومتی ثابت کرده باید توجه خود را به این  تجربه، علم، منطق و عقل همچنین سیاست

سرمایه  که  کنیم  امعطوف  آنها  ظرفیت  به  توجه  با  و  بیاوریم  میدان  به  را  خصوصی  بخش  نماییمهای  فعال  را   .ستان 

مالنوری متذکر شد: انگیزه و تفکر ما بر فعال کردن هرچه بیشتر بخش خصوصی است و در این زمینه از افرادی که اهلیت 

وی تأکید کرد: همه توان دولت و امکاناتی که در اختیار ماست .  کنیم و صالحیت الزم را دارند، دعوت به سرمایه گذاری می 

انس نیروی  لحاظ  گیردبه  قرار  خصوصی  بخش  فعالیت  شرایط  تسهیل  و  کمک  مسیر  در  باید  امکانات  سایر  و   .انی 

ای که در بخش خصوصی قرار دارد از توان  اند که توان و سرمایه به گفته وی؛ مقام معظم رهبری)مدظله العالی( بارها فرموده 

مردمی کرده و از فرصت توان مردم به خوبی استفاده    شویم که بتوانیم اقتصاد رادولت بسیار بیشتر است و ما زمانی موفق می 

 .کنیم

اندازی کردیم تا کمک کنیم بخش خصوصی بیشتر فعال  استاندار با تأکید بر این که با این اعتقاد، ستاد توسعه خاوران را راه 

در کنار مسایل   شود،تصریح نمود: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی باید فعال باشد تا دیدگاه و نظرات بخش خصوصی 

 .کند را پیگیری نماییم دولتی قرار بگیرد و مسایلی که در اجرا مانع ایجاد می 

مالنوری ادامه داد: بخشی از موانع و مشکالت ناشی از قوانینی است که به ناچار باید اجرا کنیم و تقاضا داریم دبیرخانه شورای  

از طریق نمایندگان مجلس پیگیری کند چراکه اگر موضوعات گفتگوی دولت و بخش خصوصی این مسایل را احصا نموده و 

 .به عنوان یک درد یا مشکل فقط مطرح شده و چاره اندیشی نشود همچنان مشکالت ادامه خواهد داشت
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وی گفت: مسایلی که به عنوان مشکالت قانونی وجود دارد باید از طریق مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی  

 .لذا استفاده از ظرفیت نمایندگان مجلس مهم است پیگیری شود 

استان خوش  آینده خوب  به  کرد:  تأکید  برای  استاندار  را  مسیر  تا  کنند  تالش  سهم خود  به  همه  امیدوارم  و  بین هستم 

 .گذاری بخش خصوصی آماده کنیم تا خراسان جنوبی به جایگاه واقعی خود برسد سرمایه

نقل مواد معدنی خاطرنشان کرد: فعال شدن معادن نیاز به توسعه حمل و نقل دارد که    مالنوری با اشاره به مشکل حمل و

 . در این زمینه از لحاظ زمینی، هوایی و ریلی در استان ضعف داریم

وی افزود: موضوع کمبود سیستم حمل و نقل برای مواد معدنی را در ستاد توسعه خاوران مطرح خواهیم کرد تا از این طریق  

 . توسعه حمل و نقل فراهم شود مشارکت بخش خصوصی زمینه با 
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 صوووبات اسوووتانیم 

 تووووصمیمات عنوووان دستووور  ردیف 

1 

 

مصوووبات جلسووه گذشووته    یگزارش اجرا

 (1400/ 04/ 05استان )مورخ    یگفتگو  یشورا

 

)با توجه به    05/04/1400مصوبات شورای گفتگوی مورخ    4در خصوص بند  

اینکه خرید تضمینی شیرخام و تأمین اعتبار آن خارج از اختیارات سازمان  

جهاد کشاورزی استان بوده و نیاز به ابالغیه وزارتخانه دارد و مطابق با ماده  

شرایط تولید  قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی هرساله متناسب با    33

و بازار، محصوالت تحت سیاست خرید و قمیت تضمینی توسط وزارت جهاد  

با   ای  مکاتبه  موضوع طی  مقررگردید  شود،  می  اعالم  و  انتخاب  کشاورزی 

با   پیگیری گردد.(  از طریق وزارت جهاد کشاورزی  استاندار محترم  امضای 

ی با موضوع:  توجه به مکاتبه استاندار محترم خطاب به وزیر جهاد کشاورز

مورخ   24283/1/35رفع مشکالت واحدهای لبنی استان )طی نامه شماره  

مقررگردید موضوع از طریق مدیرکل محترم جهاد کشاورزی (  02/05/1400

 گزارش نهایی اعالم گردد. ، استان پیگیری و در جلسه آتی شورا

2 

 : 05/04/1400مصوبات شورای گفتگوی مورخ   6در خصوص بند 

با توجه به اولویت سیاست های جهاد کشاورزی مبنی بر تکمیل زنجیره   )

قالب   در  استان  دامداران  شیرخام  توافقی  خرید  موضوع  مقررگردید  ارزش 

کشاورزی قراردادی )انعتقاد قرارداد بین صنایع لبنی و دامداران استان برای 

ی  خرید تضمینی شیرتولیدی( توسط جهاد کشاورزی استان پیگیری و برا

اجرای   برای  لبنی  صنایع  ویژه  موردنیاز  گردش  در  سرمایه  اعتبار  تأمین 

از وزارت مطبوع  کشاورزی قراردادی و خرید تضمینی شیردامداران استان 

پیگیری گردد.( و مکاتبه مدیرکل محترم جهاد کشاورزی استان خطاب به  

موضوع:   با  کشاورزی  جهاد  وزارت  اقتصادی  امور  دفتر  محترم  مدیرکل 

واست تخصیص اعتبار تسهیالتی صنایع تبدیلی و تکمیلی )نامه شماره  درخ

   ( مقرر گردید:03/04/1400مورخ  36355/2/1400

موضوع از طریق مدیرکل محترم جهاد کشاورزی استان پیگیری و   -1

 در جلسه آتی شورا، گزارش نهایی اعالم گردد. 

همچنین مقرر شد پس از گزارش نهایی کمیسیون کشاروزی اتاق  -2

سرمایه   جهت  نیاز  مورد  تسهیالت  میزان  درخصوص  بازرگانی 

استان،   لبنی  واحدهای  سمت  درگردش  از  ای  نامه  طی  موارد 

مدیرکل جهاد کشاروزی به استانداری اعالم تا درخصوص تخصیص 
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ت تسهیالت درصد اعتبارات تملک، جهت پرداخ  5اعتبار از محل  

 به واحدهای لبنی استان تصمیم گیری گردد.

3 

 : 05/04/1400مصوبات شورای گفتگوی مورخ  7در خصوص بند 

مقررگردید ظرف هفته آینده یک جلسه کارشناسی با مسئولیت آقای دکتر )

معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و همکارانشان در   -عابدی

واحد صنایع لبنی استان،   11حوزه اقتصادی با حضور نماینده اتاق بازرگانی،  

راهکار    مدیرکل جهاد کشاورزی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها تشکیل و 

الزم جهت فعال سازی واحدهای تولیدی به منظور جذب شیرخام استان و  

تبدیل به فرآورده لبنی برگزار گردد.( با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی  

در دفتر معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و اتاق بازرگانی و درخواست  

برگزاری جلسات رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگاین درخصوص ادامه  

کارشناسی در حوزه صنایع لبنی استان جهت برآرود هزینه تسهیالت مورد 

  : آتی شورا شد. مقرر گردید  نهایی در جلسه  این بخش و گزارش  نیاز در 

اتاق  و  کارشناسی  جلسات  بازرگانی    کمیسیون کشاورزی  برگزار  گزارش را 

ت جذب شیرخام نهایی میزان تسهیالت مورد نیاز واحدهای لبنی استان جه

 در جلسه آتی شورا گزارش نماید.  را و تولید فراورده لبنی 

4 

 

با عنایت به اینکه ترهین محل اجرای طرح توسط بانکها از مصوبات دولت و  

الزم االجرای می باشد مقرر گردید  کمیسیون هماهنگی بانک های استان 

 نسبت به اجرایی شدن موضوع فوق الذکر تأکید و نظارت نماید.  

5 

راهکار درخصو  رفع مشکالت مع ن   ارائه

بخشنامه  نی آخر  یازاجرا  یداران ناش

 یمواد مع ن هی پا متیق نیی تع

 

 زان یحداقل به م  بیکاهش ضرا  ای  قیتعلصمت استان،    اداره کل  مقررگردید

به شماره    زانیم  70% وزارت صمت  بخشنامه  در   60/261918اعالم شده 

استان   یبرا   یمواد معدن   هیپا   متیق  نییدر خصوص تع  1399/10/30مورخ  

از طریق شورای معادن  را    یاستان خراسان جنوب  ژهیکم برخوردار به و  یها

 نماید. تسهیل استان پیگیری  کارگروه و 

6 

استان    اداره کل  مقررگردید مندرج در    بیدر خصوص محاسبه ضراصمت 

  ی بر اساس استخراج واقع  1399/10/30مورخ    60/261918بخشنامه شماره  

پا  یمعادن   یبرا از ظرف  نییکه  از طریق  را    ند ینما  یم   تیفعال  یاسم  تیتر 

 تسهیل استان پیگیری گردد.  کارگروه شورای معادن و  

7 
گردید   مقرر  معدنی  مواد  قیمتی  تنوع  به  عنایت  استان   اداره کل با  صمت 

جلسه کارشناسی به منظور تعیین قیمت عادالنه مواد معدنی استان برگزار و  

 قیمت استانی را تعیین و درقالب جدول قیمتی ابالغ نماید. 
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8 

مشوکالت موجود دربخش حمل و نقل    طرح

 استان و ارائه راهکار یمواد مع ن

 

استان  مقررگردید   شامل  اداره کل صمت  معدن  بخش  اطالعات محموالت 

را و...(    یریبارگ  وهیبرداشت، تناژ، ش  تیمبدأ/مقصد/تناژ/نوع محموله ) ظرف

 اعالم گردد.  یو حمل و نقل جاده ا یبه اداره کل راهدار یبه صورت فصل

9 

حمل و نقل مواد   ستمیتعادل در س یاز اختالل و برقرار یریدر جهت جلوگ

  انیکارفرما  یحمل و نقل  توسط انجمن صنف  یشرکت هامقررگردید    ،ی معدن

  ی ازهاین   نیحمل و نقل کاال به انعقاد قرارداد با معدن داران و تام  یشرکت ها

 مربوطه موظف گردند.   یحمل و نقل

10 
استفاده از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای درخصوص مقرر گردید 

 پیگیری نماید. عبور موقت در تردد داخل استان   یها ونیکام

11 
  نیدر خصوص ورود ماش  یو حمل و نقل جاده ا  یاداره کل راهدار  مقررگردید

  وزارت متبوع   قیبه استان از طر  یگمرک  فاتی( با تخفونیآالت دست دوم)کام

 پیگیری نمایند 

12 
و    ییدر جهت بازگشا  مقررگردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

 پیگیری نماید. شهداد   -جاده نهبندان یبهساز

13 
اختصاص مقررگردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص  

 تیحمل و نقل استان جهت تقو  ی به شرکت ها  متیارزان ق  یبانک  التیتسه

 . از طریق وزارت مطبوع اقدام نمایدناوگان حمل و نقل 

14 

حمل   یشرکت ها   انیکارفرما   یمحترم انجمن صنف  س یوجه به اعالم رئتبا  

کاال نقل  سرما  رجندیب  یو  وجود  داخل  هیدرخصوص  خارج  یگذار  در   یو 

درصد آورده    20:  طیبا شرا  یداخل  یگذار هیبخش حمل و نقل استان )سرما

تسه  80و   ورود    طیبا شرا  یگذار خارج  هی/ سرما  ی بانک  التیدرصد  اجازه 

  ن یدر ا  یگذار  ه یاستان به سرما  ازی استان( و ن  یو تعهد به حمل بارها  نیشما

دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری مقرر گردید    بخش، 

 نماید.  یریگیستاد توسعه خاوران استان پ  قیاز طر را موضوع
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 (خصوصی بخش  و دولت وگویگفت استانی شوراهای جلسات اداره نحوه ( دستورالعمل اصالحی2پیوست شماره ) )

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-RE-75-03   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   21

 

 وراگیرومصوووبات موولی و فو

 تووووصمیمات عنوووان دستووور  ردیف 

1 

راهکار درخصوو  رفع مشوکالت مع ن داران    ارائه

  هی پا متیق  نییبخشونامه تع  نیآخر  یازاجرا یناشو

   یمواد مع ن

 

بخشنامه   آخرین  به  توجه  خصوص  با  در  صمت  وزارت 

 تعیین قیمت پایه مواد معدنی:  

شماره   - به  صمت  وزارت  مورخ    60/ 261918بخشنامه 

 ی مواد مع ن  ه یپا  متی ق  ن ییدر خصو  تع  1399/ 10/ 30

شماره   - موضع    99/ 12/ 14مورخ    60/ 306527نامه  با 

سرپرست    1399تعیین قیمت پایه مواد مع نی در سال  

معاونت امور معادن و صنایع مع نی و دبیر شورایعالی  

استان، جنوب  31معادن خطاب به سازمان های صمت 

 کرمان و مناطق آزاد قشم، چابهار، ارس و ماکو

 مقررگردید : 

 زانیحداقل به م  بیکاهش ضرا  ای  قیدر خصوص تعل  یریگیپ  -

اعالم شده در بخشنامه وزارت صمت به شماره    زانیم  70%

 مت یق  نییدر خصوص تع    1399/ 10/ 30مورخ    60/ 261918

استان    ژهیکم برخوردار به و  یاستان ها  یبرا  ی مواد معدن  هیپا

  یخراسان جنوب

مندرج در بخشنامه   بیدر خصوص محاسبه ضرا   یریگیپ  -

بر اساس استخراج      1399/ 10/ 30رخ  مو   60/ 261918شماره  

  ی م  تیفعال  یاسم  تیتر از ظرف  نییکه پا  یمعادن  یبرا  یواقع

 . ندینما

 


