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 22/4/1400 تاریخ تهیه گزارش  رویه اجرایی  شناسه

 استان  یمشکالت موجود در بخش حمل و نقل مواد معدن یبررس موضوع عنوان

 مرجع طرح موضوع
 مجتمع معدنی آسکا )از اعضای بخش خصوصی شورا( 

 خانه معدن خراسان جنوبی 

 موضوع شرح 

دور بودن  ،  یفراور  ی کمبود واحدها  ل یبه دل  ،خراسان جنوبی  استان   ی درمواد معدنو تنوع    لهایوجود پتانس   رغم یعل

به معدن    ی ادیز  یها   نهیهزعدم زیرساخت مناسب در مسیرهای معادن استان،    و  کشور  ی معادن استان از مراکز فراور

ی، مشکالت معدن داران دوچندان  حمل در سالجار  ی ها  نهیهز  شی گردد که با توجه به افزا  یم   لیداران استان تحم

 .گردیده است 

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 کمبود ناوگان حمل و نقل در استان -

 و نقل در استان توزیع نامناسب ناوگان حمل  -

 کمبود واحدهای فراوری و دور بودن استان از مراکز فراوری کشور  -

کیلومتر به دلیل عدم زیرساخت مناسب در مسیرهای معادن استان )جاده  عدم محاسبه کرایه حمل برمبنای تن /    -

 های خاکی و عمدتاً دور از مسیر اصلی( 

مردم به    حتاج ی موضوع بوده تا ما  نیا  ر یدر بنادر کشور، ناوگان حمل و نقل درگ  ی اساس  یکاالها   یدپوبه دلیل    -

 بود ناوگان حمل و نقل در استان شده است دوچندان شدن مشکل کمموجب   زیموضوع ن ن یاستان حمل گردد که ا

 افزایش هزینه حمل   -

 افزایش قیمت تمام شده محصوالت معدنی  -

  کاهش قدرت رقابت پذیری معدن داران -

جلسه  بندی جمع

 به تاریخ    کارشناسی

21/04/1400 

و کمیسیون صادرات، واردات،  سی و هفتمین جلسه کمیته کارشناسی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی   نشست مشترک 

حقوق  افزایش    نقل و    در حوزه حمل وداران استان  مشکالت معدن    یبا هدف بررسحمل و نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی  

  خانه معدن   سیآسکا و نائب رئ   ی مجتمع معدن  رعاملیمد  ن یپرو  یآقا. در ابتدا  دیبرگزار گرد  ی بیرجنددر اتاق بازرگان  یدولت

  ی واحدها   دکمبو  لی به دل  ی،  معدن  استان و تنوع مواد  یمعدن   یلها یوجود پتانس  رغمیعنوان نمود عل  به اعضاء جلسه  رمقدمیضمن خ

گردد که با توجه به   یم ل یبه معدن داران استان تحم یادیز یها نهیکشور هز یو دور بودن معادن استان از مراکز فراور  یفراور 

 . دیگرد  شنهادیگفت و گو پ  یموضوع جهت طرح در جلسه شورا  نیا  در سالجاری،  حمل  یها  نهیهز  شیافزا

که    1396نرخ ارز از سال    شی در خصوص اقزا  یلیدر تحل  یمعدن اتاق بازرگان  ونیس یخانه معدن و کم  سیرئ  یباقر   یآقا

برمعدن داران  اقتصادی  خواستار ثبات نرخ ارز جهت کاهش فشار    ،دیحمل گرد  یها  نهیو هز  دیتول  ینهاده ها   تمیق  شیباعث افزا

تمام   متی، باعث کاهش ق نیباشد که در صورت تام یمانند برق به عهده دولت م  ییها رساختیافزود فراهم آوردن ز یو. دیگرد

  ی حمل موادمعدن یبا توجه به حجم باال  نیهمچن  یگردد و  یمعدن داران  استان م  ی توان رقابت  شیو افزا  یشده محصوالت معدن

 . دیحمل و نقل با مشارکت معدن داران گرد  یبنگاه تخصص  جادیدر شهرستان نهبندان خواستار ا  ژهیاستان به و

در    زین  یوگمرک اتاق بازرگان  تیواردات، توسعه صادرات، حمل و نقل، ترانز  تیریمد  ونیس یکم  سیخامه زر رئ  یآقا

گردد   تیناوگان تقو نیا دیبه معدن داران استان، با یده سیحمل ونقل استان جهت سرو ادامه افزود با توجه به کم بودن ناوگان

ناوگان حمل    تیالزم از ظرف  یها  یاهنگتوان در صورت هم  یم  نیهمچن  ردیپذصورت    یتر  نهیو از ناوگان موجود استفاده به

  ، یمعدن  یجهت حمل محموله ها   ،بار هستند  یعمدتا خال  یصادرات  یمحمو له ها  هیکه پس از تخل  رودیمرز ماه  یصادرات  یکاالها

ادامه   نمود.  در  رئ  م یکر   ی آقااستفاده  نقل کاال  یشرکت ها  ان یکارفرما  یانجمن صنف  رهی مد  ات یه  س یپور  و    ی حمل 

لوازم    متیق  شیآن در افزا  رینرخ ارز و تاث  شیافزا  لیدر مورد مشکالت موجود در بخش حمل و نقل  از قب  یحاتیتوض  رجندیب

از رانندگان و ناوگان  از حوزه حمل ونقل خارج   یاریبس،  و ...ارائه و اظهار داشت که با توجه به مشکالت موجود   کیالست  ،یدکی
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حمل و نقل    یشرکت ها  یبه انجمن صنف  یو تناژ مواد معدن  یر یبارگ  وهی برداشت، ش  تیخواستار اعالم ظرف  نیهمچن  یشده اند. و 

رانندگان حمل    یانجمن صنف   سی رئ  ید یحم  یآقا.  دیگرد  یمعدن  در حوزه حمل و نقل مواد  یزیجهت برنامه ر  رجندیاستان و ب

دن  ادر اکثر مع  یمناسب  رساختیز  نکهینمود با توجه به ا  انیاشاره و ب  یدکیزم  و کمبود لوا  رزبودن نرخ ا   به باال  زی ن  رجندیب  یکاال

با    رهایمس  نینبوده و تردد در ا  سریم  لومتریتن/ک  ی( محاسبه برمبنایاصل  ری و عمدتا دور از مس  یخاکهای    وجود ندارد) جاده  

حمل و    رینمود با توجه به تاث  انی ب یونقل جاده ا  ملو ح ی معاون اداره کل راهدار یگرج ی آقاباشد.   یهمراه م  ییباال  سکیر

  یاد یحمل به عوامل ز  نهیهز  نیینمود. تع  حمل ونقل توجه  یرساختها یبه مشکالت موجود در ز  دی کشور با  ینقل در توسعه اقتصاد 

  ون ی کام  متیبراست و ق  نهیهز  اری در حوزه حمل ونقل بس  یگذار   هیدارد. سرما  یجاده و ... بستگ  یتوپوگراف  ت،یمانند نوع جاده، امن

حمل را    یها  نهیهز  یها اداره کل راهدار   نهیجهات و در نظر گرفتن هز  عیباالست که با توجه به لحاظ نمودن جم  اریبس  زیها ن

  ی دپو   لیبه دل  زیباشد. در حال حاضر ن  یم  ماه    بهشتیتر از نرخ تورم ارد  نییدرصد پا40ها حدود    نهیهز  نیاعالم نموده که ا

موضوع   نیمردم به استان حمل گردد که ا  حتاجیموضوع بوده تا ما نیا رینقل درگ در بنادر کشور، ناوگان حمل و یاساس یهاکاال

  شان یا  .حمل و نقل در نظر گرفته شده است  یبرا  یمتیها، کف ق  متیمداوم ق  شی افزا  رغمیعل   و  دهیموجب کمبود ناوگان گرد  زین

حمل و نقل انعقاد قرارداد داشته باشند تا با مشکل مواجه    یداد که معدن داران استان با شرکت ها   شنهادیجهت رفع مشکل پ

ه تعادل  ک دیآ یم شی پ یو کمبود ناوگان حمل و نقل ، گاها مشکالت 1397معادن استان از سال  تعداد شیفزانشوند با توجه به ا

  ی معادن و برنامه مدون حاو   تیدرخواست نمود ظرف  نیهمچن  ی. ودینما  یمختلف را با اختالل مواجه م  یها  نه یحمل و نقل در زم

  شنهاد یپ  یو  نیاعالم گردد همچن  یا   و حمل و نقل جاده  یراهدار   کلحوزه معدن از طرف سازمان صمت به اداره    یهای  ازمند ین

بانک صنعت و معدن    ژهیاستان  به و یاز طرف بانک ها  نییبا نرخ پا  یالتی ناوگان حمل و نقل استان تسه  تینمود  در جهت تقو

 .  ابد یحمل و نقل اختصاص    اوگانن  دیجهت خر   شرکت های حمل و نقلبه  

 پیشنهادات 

ماه از طرف سازمان صمت به   ریت  انیو...(  حداکثر تا پا  یریبارگ  وهیبرداشت، تناژ، ش  تیبخش معدن در حوزه حمل و نقل) ظرف   یها  یازمندین  -

 اعالم گردد  یو حمل و نقل جاده ا  یاداره کل راهدار 

حمل و نقل  به انعقاد قرارداد   یاشرکت ه دیگرد شنهادیپ ،یحمل و نقل مواد معدن ستمیتعادل در س یاز اختالل و برقرار  یریدر جهت جلوگ -

 مربوطه موظف گردند.  یحمل و نقل  یازهاین نیبا معدن داران و تام

  ی و... به ناوگان حمل و نقل جاده ا  کیالست  ،یدکیلوازم    هیسهم  صیجهت تخص  یو حمل و نقل جاده ا  ی سازمان صمت و اداره کل راهدار  -

 ند ینما یریگیپ

دفتر    ندگانیمشکالت حوزه حمل و نقل معدن داران با حضور نما  ییجلسه نها  ینسبت به برگزار  یو حمل و نقل جاده ا  یاداره کل راهدار  -

  ی مرتبط و ارائه راه کارها  یصنف  یگفت و گو و انجمن ها  یشورا   رخانهیخانه معدن و دب  ،ی و اشتغال استاندار  ی گذار  هیامور سرما   یهماهنگ

 ییداقدام نما 26/4/1400 خیگفت و گو  حداکثر تا تار یدر جلسه مردادماه شورا بیجهت طرح و تصو یاتیلمشخص و عم

و   فی مرتبط با حوزه حمل و نقل و وظا ی نامه ها  نیدستورالعمل ها وآئ افتیجهت در ی و اشتغال  استاندار ی گذار هیامور سرما یدفتر هماهنگ -

  ی ریگیپ  26/4/1400  خیگفت و گو حداکثر تا تار  یشورا   رخانهی و ارسال به دب  یاستاندار  یحمل و نقل از معاونت امور عمران  یشرکت ها  فیتکال

 د یمان

پیگیری استفاده از کامیون های عبور موقت در تردد داخل استان توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و اعالم نتیجه حداکثر تا    -

 به سازمان صمت، خانه معدن و دبیرخانه شورای گفت و گو  پایان تیرماه 

 یشهداد توسط اداره کل راه و شهرساز -جاده نهبندان یو بهساز ییدر جهت بازگشا یریگیپ -

 ناوگان حمل و نقل   تیدر حوزه حمل و نقل جهت تقو  یگذار هیسرما انیبه متقاض متیارزان ق یبانک التیاختصاص تسه -

به استان از   یگمرک   فاتی( با تخفونیآالت دست دوم)کام  نی در خصوص امکان ورود ماش  یو حمل و نقل جاده ا  یاداره کل راهدار  یریگیپ  -

 وزارت متبوع  قیطر

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 ( 1400/ 04/ 01/ب مورخ 1400/ 586مجتمع معدنی آسکا خطاب به دبیر شورای گفتگوی استان )نامه مشاره محترم نامه مدیرعامل  -1

 نامه رئیس محترم خانه معدن استان درخصوص مشکالت حمل و نقل معدن داران منضم به نظرات و پیشنهادات بهره بردان این حوزه خطاب به دبیر -2

 ( 1400/ 04/ 27/ب مورخ 190اره شورای گفتگوی استان )نامه شم

 


