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 دستور جلسه: 

  ی آور و راهکارها   انیمشاغل سخت و ز  یو دستورالعمل ها  نیاز قوان  یمشکالت معدن کاران ناش  -

 آور  انیاز شمول مشاغل سخت و ز یخروج مشاغل سطح االرض 

 ( 1400/ 07/ 10استان )مورخ  یگفتگو  یمصوبات جلسه گذشته شورا یاجرا گزارش -

 استان   کیمحصوالت استراتژ  ژه یو  یگزارش نحوه ارسال مرسوالت پست  ارائه -

 
 خارج از دستور:

 

 ی حمل و نقل کاال   یشرکت ها  انیکارفرما  یانجمن صنف  ره یمد  أتیه  سیدرخواست رئ  یبررس -

 استان  ی گفتگو یجلسه شورا نیو هشتم   ستیمصوبات ب یر یگ یدرخصوص پ رجندیب

رئ - م  سیگزارش  و  شاغل  نفرات  درخصوص  استان  تعاون  ز  زانیاتاق  محصوالت   رکشتی سطح 

  ی تعاون   ن یا   لیتشک  یدرخصوص نحوه اطالع رسان  شنهاداتیاستان و ارائه پ  یکشاورز  کیاستراتژ 

 و فراخوان جذب اعضاء 
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 مشروح  مذاکرات

آور و   انیمشتاغل ستخت و ز یو دستتورالعمل ها  نیاز قوان یمعدن کاران ناشتمشتکالت (:  1دستتور جلسته )

 آور انیاز شمول مشاغل سخت و ز یخروج مشاغل سطح االرض یراهکارها

مدیرعامل مجتمع    –احمد پروین  ،  نوبی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان ججلسه    نو یکمی سیدر  

قدمت    با اشاره به،  معدنی آسکا/ نائب رئیس خانه معدن استان/ نائب رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند

قانون مشاغل سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی آن بیان داشت: براساس اعالم فعاالن اقتصادی حوزه معدن، معدن کاران  

بیل سنگ های ساختمانی و خاک های صنعتی اخیراً مواجه شده اند با صدور قبض هایی  فعال در حوزه معادن روباز از ق

سال رسیده اند که با    20درصد کارگرانی که به سن بازنشستگی  4توسط سازمان تأمین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه 

ان به این جمع بندی  طرح این موضوع در جلسات کارشناسی شوراهای معادن و گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است

باید تغییری اساسی در شمولیت این قانون به معادن سطح االرضی به ویژه سنگ های ساختمانی و خاک های  رسیدیم که  

در شروع استخراج سنگ های ساختمانی ، اعمال گردد.  حظه ای نموده استصنعتی که طی دو دهه اخیر تغییرات قابل مال

ولیکی مواجه بودیم که کارگر به طور مشخص در شرایط تنش و سرو صدای شدید و عوامل  باپیکور و ابزارهای پنماتیک هیدر

مزاحم قرارداشت اما طی سالهای اخیر با تغییر شیوه های سنتی استخراج به شیو های مدرن و مکانیزه شدن کارها در این  

کارگری، کار در معادن ساختمانی   کارهای سخت و زیان آور حوزهمعادن می توان گفت درحال حاضرین یکی از راحترین  

کار درحد اپراتوری می باشد و با اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور در این حوزه    ، است چرا که با مکانیزه شدن فرایند 

کار دارد و می تواند  سال به اوج تجربه رسیده و در شرایطی که واقعاً سخت و زیان آور نبوده و توان    20کارگری که بعد از  

سمت سرپرستی به ایفای نقش بپردازد به درخواست خود و یا الزام قانون بازنشست می شود. به کارگیری مجدد این نیرو    در

ستگی شاین کارگر هزینه کرده است یا مشغول به کارشدن کارگر در شغل های کاذب بعد از بازن  ب توسط کارفرما که برای تجار

در پایان بازنشستگی از طرف دیگر مشکالتی را برای کارگران وکارفرمایان  درصد    4پرداخت یکجا حق بیمه  الزام  از یک طرف و  

و اجماع نظر نمایندگان بخش دولتی و  کارشناسی  این حوزه به وجود آورده است که با بررسی این موضوعات در جلسات  

 پیشنهاداتی در دو سطح استانی و ملی به شرح ذیل ارائه گردید: خصوصی 

 
 پیشنهادات استانی 

آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور در جلسات    8ماده    5بند    3با توجه به ظرفیت در نظر گرفته شده در تبصره   .1

موضوعات مربوط به بخش معدن از تشکل تخصصی این بخش )خانه معدن( به عنوان عضو کمیته بدوی بررسی مشاغل با  

 مدعو دعوت گردد.

خانه معدن استان دو معدن را جهت احصاء عناوین و رسته های شغلی، میزان و مقدار مواجه کارگر با عوامل زیان آور  .2

اقدامات اصالحی و کاهش عوامل زیان آور به   مطابق با دستور العمل مربوطه انتخاب و مستندات الزم درخصوص اعمال 

 منظور خروج معادن سطح االرضی از گروه ب به گروه الف به کمیته بدوی تحویل نماید. 
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برگزاری جلسه توجیهی و مشاوره توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تأمین اجتماعی به منظور اجرایی  .3

 خانه معدن استان و پیگیری موضوع در کمیته استانی مربوطهشدن مراحل بند مذکور توسط  

 پیشنهادات ملی

درجه بندی و رتبه بندی مشاغل سخت و زیان آور براساس سطح ریسک و زیان آور بودن آنها جهت تعیین مدت زمان  .4

 سنوات ارفاقی در بازنشستگی پیش از موعد 

 ن آور خروج معادن سطح االرضی از شمول قانون مشاغل سخت و زیا .5

 39درصد بیمه مشاغل سخت برابر ماده    4و اخذ    05/1386/ 23لغو یا اصالح رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ   .6

 قانون تأمین اجتماعی همراه با لیست بیمه 

به خدمات ارائه شده توسط   ی افزودن آپشن  ایصندوق و    جادیا  قیآور از طر  انیدرصد مشاغل سخت و ز  4  مهیپوشش ب .7

 ران یا یمرکز  مه یمجموعه ب ریز  ی ها  مهیب

بند   .8 نماینده   8ماده    5اصالح  به عنوان  به منظور عضویت تشکل مربوطه  و زیان آور  نامه اجرایی مشاغل سخت  آیین 

 کارفرمایان با حق رأی در جلسات کمیته استانی

و رفاه    کاراداره کل تعاون  رئیس اداره بازرسی    ،در جلسات کارشناسیداشت  اذعان  پروین با اشاره به ظرفیتهای قانون موجود  

اعالم نمودند که با آموزش و تغییر در شرایط کار امکان خروج بخشی از رسته های شغلی در معادن از    اجتماعی استان

به دلیل اینکه بسیاری از معادن    نائیب رئیس خانه معدن در ادامه افزود:  .شمولیت قانون مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد

ان قدرتمند در این حوزه را ندارند استفاده از این ظرفیت قانونی  ما کوچک هستند و توان کار کارشناسی و به کارگیری مشاور

مقفول مانده است که پیشنهاد شد خانه معدن با همراهی و همکاری سازمان های ذی ربط نسبت به کار پایلوت در این  

 خصوص اقدام نماید.

سطح االرضی و تحت االرضی به    سختی کار در معادن مختلفتفاوت  بیان توضیحاتی در خصوص نائب رئیس خانه معدن با  

شورای عالی حافظت فنی اشاره نمود    17/12/1394د( آیین نامه مورخ -1ابهام موجود در تعریف فعالیت های گروه ب )بند  

 و افزود :   
االرضی کار در معادن اعم از تحت االرضی یا سطح  "شورایعالی حافظت فنی :     17/12/1394د  آیین نامه مورخ  - 1در بند   -

بین واژه سطح االرضی و توضیحی   "که ایجاب می نماید کارگر در تونل ها و راهروهای سر پوشیده به استخراج بپردازد

 .که در ادامه آن ذکر شده است تناقض وجود داشته و هیچ معدن روبازی این شروط را ندارد

کار استخراج شامل جداکردن یا منفجر ساختن "شورایعالی حافظت فنی :    12/1394/ 17د آیین نامه مورخ  - 1- 1بند  و در   -

مواد از سطح کار، حمل مواد عملیات مربوط به انفجار، اداره تأسیسات آب و برق در داخل معدن و به طور کلی هرگونه 

ت برداش   "مباشرت و نظارتی که ایجاب نماید کارگر در تونل ها، راهرو ها یا میله های معدن انجام وظیفه نماید، می باشد

 می گردد که  قانون گذار به سمتی می رود که بیشتر معادن زیرزمینی مدنظر هست. )تفاسیر مختلف از متن آیین نامه(

هیچ کدام از  و معادن سطح االرضی شامل    دارد در این تعریف تعارض وجود  نائب رئیس خانه معدن در ادامه تأکید نمود  

 .انفجارشرایط این بندها نمی باشد و نه تونل دارد و نه راهرو و نه فضای سربسته و 
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پروین با توصیف مشاغل در معادن مختلف و متفاوت بودن سختی کار و عوامل زیان آور پیشنهاد نمود درصورتی که خروج  

بندی و درجه بندی در این مشاغل به منظورتعیین  معادن سطح االرضی مورد پذیرش در سطح ملی قرار نگرفت حداقل رتبه  

درصد مطابق با روال گذشته تأمین اجتماعی   4باطل شدن رأی دیوان عدالت اداری و اخذ    میزان سنوات ارفاقی لحاظ گردد. 

راه کار  در این جلسه بود. پروین همچنین    ، همراه با لیست بیمه در پایان هر ماه ازدیگر پیشنهادات ارائه شده در سطح ملی

  قیاز طر ای   مه یپوشش ب درصد در صورتی که پرداخت ماهانه آن مورد تصویب قرارنگیرد را   4دیگر را درخصوص حق بیمه  

بیمه مسئولیت    قالبدر   ران یا  یمرکز   مهیمجموعه ب  ر یز  ی ها  مهیبه خدمات ارائه شده توسط ب  یافزودن آپشن  ایصندوق و    جادیا

آیین نامه    8ماده    5نائب رئیس خانه معدن استان با تأکید بر تخصصی بودن حوزه معدن و با استناد به بند    عنوان نمود. 

اجرایی مشاغل سخت و زیان آور خواستار حضور نماینده خانه معدن در جلسات کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان  

 . صالح این ایین نامه در سطح ملی به منظور داشتن حق رأی تأکید نمودآور به عنوان عضو مدعو شد و بر ا

نامه شورای  د آیین  -1نیز با اشاره به  تعریف ارائه شده در بند    مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان  –عباس جرجانی  

مباحث افنجار، تونل،  اعالم داشت: ی نائب رئیس خانه معدن استان  با تأیید صحبت ها   12/94/ 17عالی حفاظت فنی مورخ  

راهرو ... که در این تعریف قید شده است در معادن سطح االرضی وجود ندارد و موارد اشاره شده درخصوص معادن تحت  

از این رو معدن کاران استان تقاضا دارند تا تمهیداتی اتخاذ شود که معادن سطح االرضی در گروه الف قرار    االرضی است

 ل یک سری اصالحات این مشاغل را از شمول قوانین سخت و زیان آور خارج نمایند.گیرد تا بتوانند با اعما

اعالم داشت این مشکل تنها در بحث معادن مطرح نیست    ،درصد   4  اخذ یکجا مبالغ  درخصوص بحثمت استان  مدیرکل ص

 و سایر مشاغل سخت و زیان آور را نیز با مشکل مواجه نموده است. 

به استناد ماده یک آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان،     -غالمرضا اشرفی

آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی،  و زیان  در توضیح این مشاغل بیان داشت : کارهای سخت 

بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب باالتر از ظرفیتهای طبیعی )جسمی و  

آور موضوع این  غل سخت و زیان شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن باشد. مشاروانی( در وی ایجاد می 

 :شوند ماده به دو گروه تقسیم می  

توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی  آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می  مشاغلی که صفت سخت و زیان    - الف

 .آوری آنها را حذف نمودو تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان  

آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت  یتاً سخت و زیان  مشاغلی که ماه  - ب

 .گرددآوری آنها حفظ می  آوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان   سخت و زیان

نمی توان  ی تدابیر بهداشتی و فنی  مشاغل گروه ب ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و علی رغم به کارگیر  افزود: اشرفی در ادامه  

توسط کمیته فنی    1394شغل می باشد که در سال    13به راحتی از گروه سخت و زیان آور خارج نمود. این گروه شامل  

باشد و کار در معادن اعم از سطح االرضی و تحت االرضی در این گروه قرار    ی وزارتخانه تعیین و درحال بررسی و پیگیری م 

می باشد چرا که این موضوع  یا خروج این معادن از گروه ب و مشاغل سخت و زیان آور نیازمند بررسی بیشتر    و حذف و   دارد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در   یکی دو بار در سطح ملی و توسط استان های دیگر مطرح و برگشت داده شده است.



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 صورتجلسه و مصوبات شورا فرم 
 (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:   5

 

  درصد هم اعالم داشت این  4استان پرداخت و در خصوص بحث  ادامه به توضیح ساختار کمیته های بدوی و تجدید نظر  

 .رأی دیوان عدالت اداری می باشدکه درحوزه و اختیارات استان نیست مورد، 

رئیس اداره بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کمیته مشاغل سخت و زیان    –محمد علی رجبی  

جلسه نه تنها در استان ما بلکه در سایر استانهای مانند اصفهان، سمنان و ...    ، اعالم داشت مواد ذکر شده درآور استان

که با توجه به موارد ارائه شده در جلسات کارشناسی به منظور  حفاظت فنی است  عالی  ته از سیاست های شورای  رفبرگ

ن و آیین نامه ها و با توجه  امکان تغییر قوانی  خصوص   ملی در دولت و بخش خصوصی  گوی  و    استفاده از ظرفیت شورای گفت

به ادعای کارفرمایان حوزه معدن درخصوص مجهز شدن معادن سطح االرضی در استان به تکنولوژی و سهولت کار، پیشنهادات 

کامالً  را  گردید که خانه معدن یک معدن سنگ و یک معدن خاک را بررسی و شرح شغل ها و میزان  مواجه با عوامل خطرزا  

با استفاده از ظرفیت قانونی لحاظ    ،تأیید موضوع  ، درصورتتا با بررسی در این کمیتهنماید  استانی ارائه    مشخص و به کمیته

 شده در آیین نامه این مورد از طریق شورای عالی حافظت فنی پیگیری و اقدام گردد. 

به نمایندگی از تشکل های کارگری در جلسه اظهارداشت، قانون مشاغل  ،  رئیس اتاق تعاون استان  –غالمحسین حسینی  

با    نیزسخت و زیان اور پس از طرح در مجلس سوم با دنیایی از گرفتاری ها در مجلس ششم تصویب و آیین نامه اجرایی آن  

نهایتاً در    ، ل انجامید سال به طو  3-2سرسختی های سازمان تأمین اجتماعی درمرکز و تصویب آیین نامه در هیأت دولت که  

. حسینی  جلسات کارشناسی متعدد برگزار شده است  اجرایی آن  ابالغ شد که برای تصویب این قانون و آیین نامه  1380سال  

اذعان داشت علی رغم مخالفت های صورت گرفته از سوی سازمان های ذیربط در تصویب این قانون تشکل ها کارگری و  

چرا که هم جامعه کارگری و هم جامعه کارفرمایی به نحوی منتفع می شدند. اکثریت کارگران    کارفرمایی اتفاق نظر داشتند 

علی رغم مستهلک شدن نیروی کار    ند قانون کار نمی توانست  27برابر با ماده    یان در آن زمان قرارداد کامل داشته و کارفرما

یرو استفاده شد و بخش عظیمی از نیروهای مستهلک شده در  د. لذا از این قانون به عنوان قانون تعدیل ننآنان را اخراج نمای

لب ارائه شده  ارئیس اتاق تعاون با اشاره به مط. دنه کار جداشده و هزینه های کارفرمایی به شدت کاهش یافتکارگاه ها از ب

ا غیر معدن(  سال در یک شغل )معدن ی  20درخصوص بازگشت کارگران به کار بعد از بازنشستگی اعالم داشت کارگری که  

به عنوان شغل سخت و زیان آور کار می کند دیگر نمی تواند در مشاغل سخت و زیان آور ادامه کاردهد و این مورد به درستی  

گروه تقسیم بندی شده اند که در گروه الف قانون گذار تصریح    2در قانون دیده شده است. مشاغل سخت و زیان آور در  

و امکان بررسی مجدد موضوع در شورای عالی حفاظفت فنی و کمیته استانی  فرصت داده شده  سال نیز به کارفرما    2کرده و  

گروه    سوی کارفرما، می تواند از  از  در صورت اعمال تمهیدات الزم  درصورتی که شغلی در این گروه قرار گیرد،  وجود داد و 

سینی در پایان جهت تصویب پیشنهادات ارائه  ح.  و این از اختیارات کمیته استانی است  مشاغل سخت و زیان آور خارج شود

از منظر جامعه کارگری تأکید نمود افزود    شده برضرورت توجه به موضوع  قانون  و  از شمول  خروج معادن سطح االرضی 

. رئیس اتاق  هد که باید مدنظرقرارگیردمشاغل سخت و زیان آور طیف وسیعی از جامعه کارگری را تحت الشاع قرار می د

 از پیشنهاد ارائه شده درخصوص دعوت از نماینده خانه معدن درجلسات کمیته استانی استقبال نمود. تعاون

ابتدا  ،  مدیرکل تأمین اجتماعی استان  –علیرضا محمدی   درصد مشاغل سخت و زیان آور ماهانه    4اعالم داشت در 

دیگر سازمان تأمین اجتماعی مکلف    23/05/1386دریافت می شد که پس از شکایات و رأی دیوان عدالت اداری در تاریخ  
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سال  کار با تقاضا و میل و اراده کارگر و  مراجعه به اداره کار  20درصد به صورت ماهانه نبود و این مبلغ بعد از   4به دریافت 

رگاه هایی  د و بعد از رأی دیوان کاوو بررسی و تصویب در کمیته مشاغل سخت و زیان آور به تأمین اجتماعی ارسال می ش 

مدیرکل تأمین اجتماعی با ایجاد شده بودند نیز مشمول مشاغل سخت و زیان آور شدند.    14/07/1380که بعد از تاریخ  

در خصوص  درصد به صورت ماهیانه(  4)اخذ  اشاره به سفر ریاست محترم جمهور از معادن طبس اعالم داشت: این موضوع  

   معادن طبس مصوب شده است. 

اران و کارفرمایان اشاره نمود و خواستار درج دقیق دستمزد  که به تخلفات صورت گرفته از جانب برخی از پیمانمحمدی در ادام 

کم کردن حقوق در لیست بیمه عالوه بر احجاف در حق  در لیست بیمه ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی شد و افزود  

 مراه خواهد داشت.کارگر، جرائم و عواقب سنگینی را برای کارفرمایان به ه

اشاره به مباحث ارائه شده و تعارضات   با  ، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، رئیس اتاق بازرگانی  -  محسن احتشام

  منطبق با موجود در آیین نامه بیان داشت با توجه به تغییرات تکنولوژی باید تعریف جدیدی از مشاغل سخت و زیان آور  

 اقتضائات بنگاه های مختلف ارائه گردد. 

از ج  ،استاندار خراسان جنوبی  –حمید مالنوری   با درنظر گرفتن موضوع  کارگری و کارفرمایی اعالم    ب جامعه واننیز 

نظر    عمالدر خصوص موضوع االزم  ارائه مستندات    انجام و پس از بررسی و   پیشنهادات کارشناسی  2داشت ابتدا باید بند  

از شمول قانون    یخروج معادن سطح االرضپیشنهادات )  5با توجه به توضیحات ارائه شده در جلسه، بند  از این رو  گردد  

 شد: تصویب( به شرح ذیل اصالح و سایر موارد به اتفاق آرا آور انیمشاغل سخت و ز

سطح االرضی که با توجه به تکنولوژی و امکانات روز، امکان خروج از مشاغل  ی خروج بخشی از معادن  جبررسی و امکان سن"

 " سخت و زیان آور وجود دارد

 

 (1400/ 70/ 10)مورخ استان  یگفتگو یمصوبات جلسه گذشته شورا یگزارش اجرا(: 2دستور جلسه )

از    ه ب  بخش خصوصی استان   مهری دستجردی، مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و  وضعیت  ارائه گزارشی 

مصوبه استانی به تصویب  نه    ، شورای گفتگو  ه مهرماجلسه  پرداخت و گفت در    ی استانشورا  اجرای مصوبات جلسه گذشته

 :به شرح ذیل می باشد که گزارش اقدامات انجام شده  رسید 

مصوبات جلسه گذشته در ارتباط با حمایت دستگاه های دولتی و بخش خصوصی در خصوص تخصیص    3و    2،  1های  بند 

  80  از رویداد اکسپو،  و نواحی صنعتی   واحدهای مستقر در شهرک ها  بازدید   سفربود که مقرر شده بود در خصوص  هیاران

درصد    50  بازدید کننده از رویداد اکسپودرصد یارانه سفر از سمت شرکت شهرک های صنعتی و جهت سایر فعاالن اقتصادی  

پیگیری های    باتوجه بهدرصد نیز از سمت اتاق های بازرگانی و تعاون تعلق گیرد که    30یارانه سفر از سمت سازمان صمت و  

یارانه این    استان  به دبیرخانه شورا، براساس اعالم مدیرکل محترم سازمان صمتانجام شده در سطح ملی و مکاتبات واصله  

د که در قالب هیأتهای ملی و دارای صالحیت اعزام  نمی شومشمول دریافت یارانه صرفا افرادی  درصد و    30سازمان حداکثر 

، به  و شهرک های صنعتی ایران  سازمان صنایع کوچک  مبنای استعالم از بر  و یارانه شرکت شهرک های صنعتی نیز    گردند 

نمایشگاه های تخصصی تعلق گرفته و نه اکسپو و برای هر نمایشگاه تخصصی نیز استان معین انتخاب و مجری توسط آن  
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استان انتخاب خواهد گردید لذا با عنایت به اینکه تعدادی از فعاالن اقتصادی مشمول یارانه های فوق نمی گردند و از طرفی  

یأت های ملی معموالً باالتر از سطح هیأت های استانی می باشد و تأخیر بیش از حد موجب باالرفتن قیمت  قیمت خدمات ه

خدمات می گردد، اتاق بازرگانی نسبت به اعزام فعاالن اقتصادی که مشمول یارانه نمی گردند و تمایل به همراهی در قالب  

 می نماید. اقدام  هیأت های استانی دارند با مشارکت مجری ذیصالح استانی 

مقرر گردید درصورتی که واحد صنعتی لبنی درزمان ایجاد واحد از تسهیالت بانکی استفاده کرده  مصوبات :    4بند  

و محل اجرای طرح در رهن بانک باشد، در صورت دارا بودن سایر شرایط )از قبیل صورتهای مالی، رتبه اعتباری  

بانک از محل تجدید ارزیابی نسبت به پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش  سامانه اعتبارسنجی ایرانیان و...(،  

 اقدام نماید. 

نظر به اینکه جلسه واحدهای لبنی با محوریت سازمان جهاد کشاورزی استان و بدون حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و دبیر  

تاریخ   در  استان  های  بانک  هماهنگی  بر  1400/ 28/07کیمسیون  است،  شده  کمیسیون  برگزار  محترم  دبیر  اعالم  اساس 

هماهنگی بانکها و با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مذکور، واحدهای متقاضی تسهیالت می توانند برای تأمین  

مالی با امعان نظر به حضور مدیر محترم بانک کشاورزی استان از طریق آن مدیریت و برابر با مصوبه شورا )تجدید ارزیابی  

 یرش محل اجرای طرح در صورت استفاده از سرمایه ثابت(  اقدام نمایند.واحد و پذ 

و  :     مصوبات  5بند   دبیرخانه شورا  با مشارکت  متقاضیان تسهیالت  مالی جهت  بررسی صورتهای  آموزشی  برگزاری دوره 

 بازرگانی در محل سالن جلسات اتاق   07/1400/ 29کمیسیون هماهنگی بانک های استان در تاریخ 

مقرر گردید موضوع راه اندازی واحدهای لبنی استان به طور جدی در دستور کار استانداری قرارگرفته و    مصوبات :    6بند  

جلسه ای در استانداری با مسئولیت معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار و با حضور دبیر کمیسیون هماهنگی 

درصورت نیاز حضور واحدهای لبنی برگزار و سازوکار الزم  بانک های استان، مدیرکل صمت، جهاد کشاورزی و نماینده اتاق و  

 مشخص و نسبت به تعیین تکلیف قطعی واحدهای لبنی و فعال سازی آنان اقدام گردد.  

مصوبات    6و    4، بابیان توضیحاتی در خصوص بندهای  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار  –مشیر الحق عابدی  

براساس دستور استاندار محترم و با عنایت به نگاه ویژه ایشان به واحدهای  اعالم داشت:  جلسه گذشته شورای گفتگوی استان  

واحدهای هجرت  تسهیالت درخواستی  در جهاد کشاورزی استان برگزار و    28/07/1400جلسه ای در تاریخ    ، لبنی استان

میلیارد    2واحد لبنیات هجرت طبس    و مقرر گردید به   تعیین تکلیف شد قاین  گتراش نهبندان، ستره بیرجند و آنا  طبس، سن

امید، سنگتراش نهبندان،   از طریق صندوق کارآفرینی  امید در صورت    3تومان  از محل صندوق کارآفرینی  میلیارد تومن 

و واحد لبنی ستره نیز      (روز   20به مدت    28/07/1400مهلت تسویه بدهی از تاریخ  تعیین  )  بدهی بانک کشاورزی   تسویه 

بند الف تبصره  اعتبارات  و صندوق بسته شده از محل    ، کار و رفاه اجتماعیبراساس تفاهم نامه ای که فی مابین وزارت تعاون
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، تسهیالت  ام نماید د سویه بدهی اقتآنا نیز مصوب شد در صورتی که نسبت به    واحد لبنی   در خصوصگردد و  پرداخت    18

 پرداخت گردد.  18از محل بند الف تبصره جدید 

ارائه گزارشی درخصوص طرح موضوع  و محیط کار  44رئیس کمیسیون صنعت، اصل      -  محمد علی رمضانی با    ،

خواسته مشخص داشتند   2مشکالت واحدهای لبنی در جلسات شورای گفت و گوی استان اعالم داشت واحدهای لبنی استان  

سایر منابع اعتباری و دیگری    درصد( و یا معادل آن از12)  سیهالت ارزان قمیت از محل صندوق توسعه ملی تدریافت    یکی

که متأسفانه هیچکدام از این دو مورد تاکنون محقق نشده است. رئیس کمیسیون  رای طرح به عنوان وثیقه  پذیرش محل اج

به اتاق  از عدم ارسال دعوتنامه  در محل جهاد کشاورزی،    28/07/1400اشاره به برگزاری جلسه مورخ    اصنعت اتاق بازرگانی ب

ابراز گالیه  مذکور  ه عنوان مرجع طرح مشکل در جلسه  نماینده تشکل بخش خصوصی بدرنتیجه عدم حضور  و  بازرگانی  

و   مندی اعالم شده  نمود  لبنی  واحدهای  از  تکلیف یکی  تعیین  نمود.    براساس مصوبات جلسه مذکور   درخصوص  اعتراض 

بود تخصیص کامل اعتبارات صنایع تبدیلی  ه  رمضانی در ادامه افزود قولی که از سمت مدیرکل جهاد کشاورزی استان داده شد 

 که محقق نشده است.  و تکمیلی جهاد کشاورزی استان به واحدهای لبنی در سال جاری بود 

اعالم داشت نماینده    28/07/1400رشی از جلسه  ضمن ارائه گزا  ، مدیرکل جهاد کشاورزی استان  –غالمرضا قوسی  

آنان تعیین تکلیف شده است.   بودند درجلسه حضور داشته و تسهیالت درخواستی  واحدهایی که تقاضای تسهیالت داده 

از طریق انعقاد تفاهمنامه    18میلیارد تومان از محل تبصره    154)   ر، شیر خشک آقای مشا(میلیارد تومان  2هجرت طبس )

درصورت تسویه بدهی    ،میلیارد تومان  3) در ستاد خاوران که اکنون درحال تکمیل پرونده می باشد(، سنگ تراش نهبندان

این واحدها تعیین    تسهیالت   ، که (ابالغی کشاورزی  18اعتبارات بند الف تبصره  از محل  )میلیارد تومان     2و ستره نیز    (بانکی

 تکلیف شده است. 

در تکمیل موارد اعالم  ،  استانداری  مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال  –علی اکبر اکبری راد  

ستاد فرمان امام  اعتبارات  شده بیان داشت واحد لبنی آلبان نیز قبالً تعیین تکلیف شده است و پرداخت تسهیالت از محل  

 مراجعه ننموده است.جهت تشکیل پرونده میلیارد تومان موافقت شده است که واحد   8میلیارد و بانک کشاروزی  15

، نیز در ادامه خواستار پذیرش محل اجرای  رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند  -محسن احتشام

تأکید نمود پذیرش محل اجرای طرح مسئله بسیار مهمی است اگر صنعت ارزش    طرح به عنوان وقیقه از سوی بانک ها شد و

ارزش قائل شد و اینکه از سوی بانک محل اجرای طرح بی ارزش تلقی می شود و وثیقه ای خارج از محل    آن  دارد باید برای

و عین ضد تولید می باشد و من   با حمایت از تولید و رفع موانع تولید هم خوانی نداشته امر اجرای طرح طلب می گردد این

به عنوان یک تولید کننده اعالم می کنم عدم پذیرش محل اجرای طرح یعنی بی ارزش جلوه دادن تولید و این یک توهین  

بزرگ به تولید کننده می باشد که محل اجرای تولید رد و وثیقه درون شهری پذیرفته می شود پس تولید کننده کار بی  
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و کار تولید و ایجاد اشتغال فاقد ارزش است ما صنعتگران در این خصوص حرف داریم و خواستار جدی    ارزش انجام می دهد 

   پذیریش محل اجرای طرح به عنوان وثیقه هستیم. 

اعالم داشت  ، معاون مالی و پشتیبانی بانک ملی و نماینده کمیسیون هماهنگی بانک های استان – فرهاد افشاری 

جرا شود به اندازه  امشکلی وجود ندارد و فقط در ابتدا به ساکن اگر طرحی خواسته باشد    در خصوص توثیق محل اجرای طرح

افته بیشتر از ارزش زمین می باشد وثائق دیگر  زمین واگذاری شده ارزش گذاری انجام می شود و چون اعتبارات تخصیص ی

و به مرور که برروی زمین تأسیساتی ایجاد می گردد قابل ارزیابی است و مجدداً امکان توثیق براساس ارزیابی    داخذ می گرد 

 جدید وجود دارد. 

انجام   های کارکارشناسی و تالش و  با اشاره به جلسات برگزار شده ، استاندار خراسان جنوبی –حمید مالنوری شمسی 

واحد لبنی استان   6براساس آمار اعالمی تسهیالت درخواستی   بیان داشت: شده در جهت رفع مشکل واحدهای لبنی استان

که جز واحدهای مهم می باشند تعیین تکلیف شده است که در صورت فعالیت این واحدها مشکل شیرخام استان حل خواهد  

  رئیس کمیسیون صنعت ضمن اعالم اینکه درحال حاضر منابع موجود بیش از این پاسخگو نمی باشد،  ه  شد.  مالنوری در ادام 

کمیسیون صنعت   نمود و افزودبه عنوان مسئول پیگیری کننده موضوع پرداخت تسهیالت به واحدهای لبنی استان اعالم  را

البان( که  واحد لبنی استان )هجرت طبس، مشار،    6نماید تا  پیگیری  اتاق بازرگانی   سنگتراس نهبندان، آنا قائن، ستره و 

و    تسهیالت آنان تعیین تکلیف شده است نسبت به حل مشکالت اقدام و جهت دریافت تسهیالت به بانک مراجعه نمایند 

نیاز به مصوبه ای از ستاد تسهیل داشت   محل اجرای طرح را ارزش گذاری  و به عنوان وثیقه بپذیرد و در صورتی که  نیز  بانک

 مصوب گردد.   نیز این موضوع در آن ستاد 

 
 

 

 استان  کی محصوالت استراتژ ژه یو  یگزارش نحوه ارسال مرسوالت پست ارائه ( : 3دستور جلسه )

 
 موکول گردید.  آینده این دستور جلسه با توجه به ضیق وقت مطرح نشد و به جلسه 
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بررستی درخواستت رئیس هیأت مدیره انجمن صتنفی کارفرمایان شترکت های حمل و نقل  :    (1)دستتورخارج از 

 کاالی بیرجند درخصوص پیگیری مصوبات بیست و هشتمین جلسه شورای گفتگوی استان 
 

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی  ، با اشاره به مکاتبه  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار  –مشیر الحق عابدی  

اعالم آمادگی  مبنی بر   05/08/1400شرکت های حمل و نقل کاالی بیرجند خطاب به استاندار محترم درتاریخ   کارفرمایان

  ن مصوبات این موضوع، به سرانجام نرسید   درخواست تسهیالت و   درخصوص سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل استان و 

ا بانک های     شرکت های حمل و نقل   مقرر شده است  ستاناعالم داشت براساس اعالم دبیر محترم کمیسیون هماهنگی 

 دارند از محل منابع بانکی تسهیالت پرداخت گردد.  هابانک هایی که حساب در آن توسط معرفی گردند تا  

با اشاره به جلسه برگزار شده با حضور آقا دکتر  نیز  ،  استان  ینماینده کمیسیون هماهنگی بانک ها  –  افشاریفرهاد  

موضوع مطروحه اعالم داشت امکان تخصیص اعتبارات تبصره ای وجودنداشته و شرکت های حمل و نقل  عابدی درخصوص 

با نر بانکی  از تسهیالت  با استفاده  توانند  اقدام نمایند و خ  همانند تمام مشتریان می  اعتبار  در این    مصوب شورای پول و 

 . خصوص مشکلی وجود ندارد

براساس دستور استاندار محترم مقرر گردید اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  در پایان با توجه به موارد اعالم شده  

 نسبت به معرفی شرکت های مربوطه به بانک ها اقدام تا تسهیالت از محل منابع بانکی پرداخت گردد. 

 

نفرات شتاغل و میزان ستطح زیرکشتت  تعداد  گزارش رئیس اتاق تعاون استتان درخصتوص   :    (2)دستتورخارج از 

کشتاورزی استتان و ارائه پیشتنهادات درخصتوص نحوه اطالع رستانی تشتکیل این تعاونی و   محصتوالت استتراتژیک

 فراخوان جذب اعضاء

تعاونی کشاورزی محصوالت  با اشاره به جلسه برگزار شده در خصوص    غالمحسین حسینی، رئیس اتاق تعاون استان 

عنوان نمود با همراهی مدیران کل جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی   ،استراتژیک استان به ریاست استاندار محترم

و همچنین پیگیری های معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استاندار و مدیرکل محترم دفتر سرمایه گذاری و اشتغال  

محصول استان در اختیار این اتاق قرار گرفت که براساس آنالیز صورت گرفته توسط    3از تولید کنندگان    CDیک    ،استانداری

شهرستان   11آنالیز کاملی در خصوص نفرات شاغل، پهنه و سطح زیر کشت این محصوالت در    ، معاونت اقتصادی اتاق تعاون

 استان به شهر ذیل صورت گرفت:

 

نفر، فردوس    4425نفر، سرایان    5328نفر، درمیان    6440نفر، در زیرکوه    8783نفر، در قائن    8322در شهرستان بیرجند  

نفر و به لحاظ پهنه    7789نفر، نهبندان    1212نفر، طبس    1363نفر، بشرویه    2219نفر، خوسف    2693نفر، سربیشه    4307

  :شهرستان 11و سطح زیرکشب در  
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 شهرستان  ردیف 
سطح زیرکش عناب  

 )هکتار(

ح زیرکشت  سط

 زعفران )هکتار( 

سطح زیرکشت  

 زرشک )هکتار( 

 4506 218 893 بیرجند  1

 5971 4766 219 قائن 2

 2823 1510 501 زیرکوه  3

 3684 125 75 درمیان  4

 28 2683 19 سرایان 5

 3 2741 8 فردوس  6

 1944 136 471 سربیشه 7

 53 94 1788 خوسف 8

 5/0 1373 5 بشرویه  9

 0 403 1 طبس 10

 175 83 118 نهبندان 11

هکتار و به    19192هکتار، به لحاظ زرشک    4100شهرستان به لحاظ عناب    11کل پهنه زیرکشت در    حسینی در ادامه

مضاعف براینکه    اعالم نمود و افزود: این اطالعات کلی محصوالت استراتژیک استان می باشد هکتار    14092لحاظ زعفران  

باید اطالع رسانی شوند که اطالع رسانی برای این تعداد با توجه به زمان  حوزه فعالیت دارند که هزار نفر در این   45بیش از 

هرچند که    بمانیم الزم جهت آنالیز آدرس و ارسال نامه زمانبر بوده و ممکن است از زمان بندی در نظر گرفته شده عقب  

ایجاد بانک  می گردد با  پیشنهاد    از این روهستیم    ماهم خواهان انجام هرچه سریعتر اطالع رسانی و فراخوان جذب اعضا

 فرایند اطالع رسانی سرعت بخشیده و این امر در زمان کوتاهی انجام شود. ، اطالعاتی و ارسال پیامک از طریق کنترل پنل

مجازی،   استاندار خراسان جنوبی  فضای  و  پیامک  از طریق  رسانی  اطالع  اینکه  بیان  با  است   نیز  عدم  ممکن  دلیل    به 

به نحو شایسته   ، کوتاه بودن متن اس ام اس ها و درنتیجه نرساندن مفهوم محتوا و ...به موبایل  دسترسی کلیه کشاورزان 

از این رو اطالع رسانی باید از طریق نامه صورت پذیرد. مالنوری با اشاره به ظرفیت جهاد کشاورزی پیشنهاد   افزود  ،انجام نشود

زی در بخش های مختلف استان و با کمک فرمانداران، بخشداران و دهیاران این اطالع  نمود از طریق مرکز خدمات کشاور

 رسانی صورت پذیرد.  

ی  ، نیز با اشاره به ظرفیت های پست استان اعالم داشت در صورتی که دیتا مدیرکل پست خراسان جنوبی   -الهامی  علی  

 ری، آدرس نویسی و ارسال به جامعه هدف را دارد. چاپ، پاکت گذادر اختیار پست قرارگیرد این اداره آمادگی الزم 

از این رو با توجه به مطالب گفته شده مقرر گردید طی روز آتی بازدیدی از اداره کل پست استان صورت و جلسه ای نیز در  

 استان برگزار گردد. کیمحصوالت استراتژ  یسهام تعاون د یخر  ی نحوه اطالع رسانخصوص 
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ضمن تشکر از اتاق بازرگانی به دلیل برگزاری منظم  ، استاندار خراسان جنوبی  -حمید مالنوری شمسیدر پایان جلسه  

نتیجه، دغدغه رفع مشکالت   جلسات و پیگیری مصوبات اعالم داشت پیگیری مصوبات به منظور اجرایی شدن و حصول 

شورای گفت و    گفتقابل تقدیر است. مالنوری در ادامه  فعاالن اقتصادی و تعامل بخش خصوصی و دولتی در جلسات شورا  

گوی دولت و بخش خصوصی یکی از مهم ترین و اثرگذارترین شوراهایی است که در بحث های توسعه ای و اقتصادی کارایی  

گردد.    کارشناسی مصوب و در اجرا نیز پیگیری  و  ت خوبداالزم را دارد به شرط اینکه هم استمرار داشته باشد و هم پیشنها

از مسائل و مشکالت اصلی    چندین سال است که یکیاینکه موضوع کارخانجات لبنی استان    اشارهاستاندار خراسان جنوبی با  

واحد لبنی    9پیگیری شده است تا به نتیجه برسد ولو اینکه از    ی گفتگودر جلسات شورا این موضوع  می باشد افزود  استان  

ه تولید برگردد برای استان مفید می باشد که تقاضای من همین جدیت و پیگیری  تعطیل در استان یک واحد نیز به چرخ 

است و نکته ای که وجود دارد شورای هماهنگی بانک ها و تمامی بانک های استان مخصوصاً در این اوضاع واحوالی که تأمین  

یات واحدها موضوع بسیار مهمی  سرمایه در گردش برای راه اندازی و حدر بحث  ه  چسرمایه چه در بحث سرمایه ثابت و  

است با نگاه جانب دارانه به سمت تولید، تولید کنده و کارفرما سعی کنند تا مسائل حل شود. استاندار خراسان جنوبی اعالم  

هیچ محدودیت و ممنوعیتی ندارد و در جلسات گذشته نیز اعالم کردم بانکها   ،داشت: قانون در بحث رهن محل اجرای طرح

،  م این تعامل و همکاری بین تولیدکننده ی که اگر تالش کنبه دلیل اینکه دغدغه وصول مطالبات را دارند سخت گیری می کنند  

توانند تولید کنند و به درآمد برسند  تسهیالت گیرنده و بانک ها به وجود آید و کمک کنیم که واحدهای تولیدی ب   ، کارفرما

و درآمد مکفی داشه باشند قطعاً تسهیالت اخذه شده، پرداخت خواهد شد. مالنوری در ادامه با بیان اینکه ما در هر موضوعی  

انصافاً متوجه شدیم منابع خوبی وجود دارد که این منابع می تواند ارزش    ،ورود کردیم در استانبه لحاظ کارشناسی  که  

فزوده ایجاد کند و درآمد زا باشد اما متأسفانه به دلیل اینکه خیلی ها برنامه ریزی ندارند و در نتیجه زنجیره کامل و چرخه  ا

کامل وجود ندارد و هرکسی در جای خودش قرار ندارد این منابع ابتر مانده است. مالنوری در ادامه افزود: سرمایه گذاری که  

چرا  ت جامعه و یا یک هنجاری به او نگاه کنیم  آفاو حال به مشکل خورده ما نباید به چشم  در استان سرمایه گذاری کرده  

که او با انگیزه ای سرمایه گذاری کرده و اکنون قادر به برداشت پول خود نیست و بدهکاری او بانک، دولت، همه ما و شما و  

گران نیست. لذا کلیه مدیران و همکاران دولتی و فعاالن  بیشتر از همه خود او را رانج می دهد که قادر به پرداخت بدهی کار

اقتصادی که نقش مدیریتی دارند مانند اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، اتاق اصناف، کمیته ها و اعضایی که به شکلی میزها نصیب  

تالش ها و    ،شان شده است و هرکسی که دور میزی و مجمعی می نشیند بداند این مسئولیتی است که به واسطه زحمات

حضور مردم نصیبش شده است حال چه کارمند دولت باشد و چه بخش غیردولتی. اگر تولید کننده و فعال اقتصادی کسل،  

و باید تالش    ناراحت و بی انگیزه گردد این بیماری در وجود ما نیز رخنه خواهد کرد بنابراین حیات ما در گرو حیات اوست

ر، کسبه بازاری و واحدهای صنفی  جر امروز معدن کار، صنعت گر، تولید کننده، کشاورز، تا کنیم که او زنده و فعال باشد. اگ

واهیم داشت و خود به خود خالء سالح خواهیم شد و دیگر ادارات بیمه و  خما از فعالیت بیفتند ما دیگر هیچ جایگاهی ن

استان را از وضعیت    ،در قالب یک همت محلی   د بود و ... پس باید تالش کنیم نهامالیات قادر به اخذ بیمه و مالیات نخو

 یم چرا که هیچ مشکلی نیست که راه حلی نداشته باشد.موجود ارتقاء ده
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 صتتوبات استتتتانیم

 تتتتتصمیمات  عنتتوان دستتتور  ردیف 

1 

کاران  معدن  مشکالت 

قوان  یناش و   ن یاز 

ها مشاغل   یدستورالعمل 

ز و  و   انیسخت  آور 

مشاغل   یراهکارها خروج 

االرض شمول   یسطح  از 

 آور  انیمشاغل سخت و ز 

نامه   نییآ 8ماده   5بند  3در نظر گرفته شده در تبصره  تیبا توجه به ظرف

تعاون کار و رفاه  آور    انیمشاغل سخت و ز   ییاجرا  اداره کل  مقررگردید 

مشاغل با موضوعات مربوط به    یبررس   یبدو  تهیدر جلسات کماجتماعی  

بخش )خانه معدن( به عنوان عضو مدعو    نیا   یبخش معدن از تشکل تخصص

 نماید. دعوت 

2 

و رسته    نی نه معدن استان دو معدن را جهت احصاء عناومقرر گردید خا

آور مطابق با دستور    انیو مقدار مواجه کارگر با عوامل ز   زانیم  ، یشغل  یها

  ی العمل مربوطه انتخاب و مستندات الزم درخصوص اعمال اقدامات اصالح 

از گروه ب    یآور به منظور خروج معادن سطح االرض  انیو کاهش عوامل ز 

 ارسال نماید.  مربوطه تهیبه کمو  احصاءرا  به گروه الف 

3 

توجمقررگردید   رفاه   یه یجلسه  و  کار  تعاون،  اداره کل  توسط  مشاوره  و 

همکار  یاجتماع  کل    ی با  )  یاجتماع   نی تأماداره  اجرااستان  منظور    یی به 

 ( برگزار گردد. شدن مراحل بند مذکور توسط خانه معدن استان

4 

مقررگردید بعد از انجام کار پایلوت توسط خانه معدن و ارائه مستندات به 

و زیان آور موضوع در این کمیته بررسی و در  کمیته استانی مشاغل سخت  

 گردد. صورت تأیید از طریق شورای عالی حافظت فنی پیگیری 

مصوبات   یاجرا  گزارش 5

شورا  گذشته   یجلسه 

)مورخ   یگفتگو استان 

10 /07 /1400 ) 

 

یر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی پیگرئیس    –مقررگردید آقای رمضانی  

)هجرت طبس، مشار، سنگتراش  واحدهای لبنی    مصوب  پرداخت تسهیالت

با هماهنگی جهاد کشاورزی و بانک های    نهبندان، آنا قائن، ستره و البان(

در جلسه آتی شورا    نحدها مرتفع و گزارش آ عامل گردد تا مشکل این وا

 ارائه گردد. 

6 

بانک   لبنی مذکور  به واحدهای  پرداخت تسهیالت مصوب  مقررگردید در 

محل اجرای طرح را ارزش گذاری  و به عنوان وثیقه بپذیرد و در صورتی  

که نیاز به مصوبه ای از ستاد تسهیل داشت این موضوع در آن ستاد نیز 

 مصوب گردد. 
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7 

ارسال   ارائه نحوه  گزارش 

پست   ژه یو  یمرسوالت 

 ک یمحصوالت استراتژ 

 گردید. جلسه آینده موکول  به  ضیق وقت به دلیل

8 

رئ  یبررس  سی درخواست 

 یانجمن صنف  ره یمد  أتیه

ها  انیکارفرما  یشرکت 

کاال نقل  و   رجندی ب  یحمل 

پ   یر یگیدرخصوص 

 نی و هشتم   ستیمصوبات ب

شورا  یگفتگو   یجلسه 

 )خارج از دستور(  استان

گردید   به  مقرر  نسبت  استان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری  کل  اداره 

تا  اقدام  ها  بانک  هماهنگی  کمیسیون  به  مربوطه  های  شرکت  معرفی 

 تسهیالت از محل منابع بانکی پرداخت گردد. 

 

9 

رئگ تعاون   سیزارش  اتاق 

نفرات  درخصوص  استان 

م و  سطح   زانیشاغل 

محصوالت   رکشتیز

 یکشاورز   کیاستراتژ 

پ ارائه  و   شنهاداتیاستان 

اطالع  نحوه  درخصوص 

 یتعاون   نیا   لیتشک   یرسان

اعضاء جذب  فراخوان   و 

 )خارج از دستور( 

 1400/ 08/ 09بازدید از اداره کل پست در تاریخ 

 

 

ایبرگزاری   در  جلسه  رسانخصوص  ی  اطالع  تعاون   دیخر  ی نحوه    ی سهام 

استراتژ  دفتر  استان    کیمحصوالت  محوریت  سرمایه  با  امور  هماهنگی 

 گذاری استانداری 
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 مصتتوبات متتلی و فتتتراگیر 

 تتتتتصمیمات  عنتتوان دستتتور  ردیف 

1 

ناش کاران  معدن  قوان  یمشکالت  و    نیاز 

آور و    انیمشاغل سخت و ز  یدستورالعمل ها

االرض  یراهکارها سطح  مشاغل  از   یخروج 

 آور  انیشمول مشاغل سخت و ز

 

  ان یمشاغل سخت و ز   یو رتبه بند  یدرجه بند -1

آور بودن آنها    انیو ز   سک یآور براساس سطح ر 

تع ارفاق  نییجهت  سنوات  زمان  در    یمدت 

 از موعد  شیپ یبازنشستگ

از معادن    یخروج بخش  یو امکان سنج   یبررس -2

االرض تکنولوژ  یسطح  به  توجه  با  و    یکه 

و   از مشاغل سخت  امکان خروج  امکانات روز، 

 "آور وجود دارد انیز

رأ  ا یلغو   -3 عدالت    وانی د   یعموم  أتیه   یاصالح 

  مه ی درصد ب  4و اخذ    1386/ 05/ 23مورخ    ی ادار

ماده   برابر  سخت  تأم  39مشاغل   نیقانون 

  مهیب  ستیهمراه با ل  یاجتماع 

پوشش  (    3در صورت عدم پذیرش بند فوق )بند -4

  ق ی آور از طر   ان یدرصد مشاغل سخت و ز  4  مهیب

و    جادیا آپشن   ا یصندوق  خدمات   یافزودن  به 

ب توسط  شده  ب  ری ز  یها   مهی ارائه    مه یمجموعه 

 ران یا یمرکز

مشاغل    یینامه اجرا  ن ییآ  8ماده    5اصالح بند   -5

ز  و  عضو  انیسخت  منظور  به  تشکل    تی آور 

 ی با حق رأ  انیکارفرما  نده یمربوطه به عنوان نما 

 ی استان تهیدر جلسات کم
 


