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 19/07/1400 تاریخ تهیه گزارش رویه  شناسه

 استان معدنی و فوالدی صنایع ساختی زیر حوزه مشکالت و موانع بررسی عنوان موضوع

 استان سازمان صنعت، معدن و تجارت -و گو  دبیرخانه شورای گفت مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

  جلسه دبیرخانه شورا در سال جاری مطرح گردید. چهارمینو  بیستموضوع در 

های پیش روی فعاالن بخش معدن در زمینه حقوق دولتی، تامین گاز، حمل و نقل و دیگر موانع موضوعات و چالش

با توجه به شرایط استان توسط دبیرخانه شورا به سازمان صمت استان منعکس و در  جلسه کسب و کار در این بخش، 

 دبیرخانه راهکارهای پیشنهادی توسط کارشناسان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی در مورد بررسی قرار گرفت.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

در حوزه  اساتان خراساان رضاوی اساتان رو به توساعه در بخش صانایع معدنی و فوالدی اسات و علیرکه اینکه این       

شاورزی حرفی برای گفتن   ضوعات مربوط ک شکالتی روبه  به  دارد، اما به خاطر مو شاورزی با م ست. در آب، بخش ک  رو

 .دنمواز تمام این ظرفیتها استفاده  موجود نمی توانخاطر محدودیتهای ؛ اما به وجود داردحوزه فوالد نیز ظرفیتهایی 

 

 نظرات اعضا حاضر در جلسه:   

واحدهای مستقر در منطقه  گردش مالی  : رضوی  خراسان  خصوصی   بخش و دولت وگویگفت شورای  دبیرخانه رئیس

تامین کننده  شاارکتهای بزرگی در آن منطقه مشاابول به فعالیت اند که اساات،  هزار میلیارد تومان15ساانگان خوا  

ساختی موجود،           شکالت زیر ضر با م ستند. اما در حال حا شور ه شرکتهای فوالدی ک بخش قابل توجهی از مواد اولیه 

ستان به خاطر محدودیت برقی با ظرفیت کمی مشبول به کار است. در حوزه صنایع معدنی        بزرگترین واحد فوالدی ا

شااهد فعالیت واحدها با ظرفیتی کمتر از آنهه باید، هساتیه. این   نیز به خاطر کمبود گاز به ویژه در نیمه دوم ساال،  

صنایع               صاحبان  ست.  ستان ا سترهای بهره مندی از انرژی های گاز و برق در این ا شی از فراهه نبودن ب شرایط نا

ن یمعدنی می گویند به خاطر کمبود گاز در نیمه دوم سااال، باید نساابت به تامین سااوخت مایع اقدام نمایند که در ا

زمینه نیز دچار مشااکالت و محدودیتهایی هسااتند و این مسااائل باعا شااده از ظرفیتهای کنونی اسااتان نتوانیه به  

بهترین نحو استفاده نماییه. در استان ما محاسبات حقوق دولتی معادن براساس ارزیابی فاکتور فروش صورت میگیرد     

ردد. بدین ترتیب آنها نمی توانند بهره برداری الزم را به و این باعا می شااود که زیان بیشااتری به معدنکاران وارد گ

شد.                  ستان با صی ا صو شده بحا حقوق دولتی مورد اعتراض بخش خ شند. این باعا  شته با سبت تورم موجود دا ن

ساس فاکتور فروش، با توجه به اعداد و            ست. لذا تعیین حقوق دولتی برا شکال در اجرای این قانون ا صلی ا ضوع ا مو

 در حاشیه وجود دارد، مورد قبول بخش خصوصی نیست. ارقامی که

کالمرضا نازپرور، رئیس خانه معدن استان: موضوع اصلی محاسبه حقوق دولتی معادن در کشور، درنظر گرفتن بهای 

ماده معدنی در محل معدن است؛ بر همین اساس، این حقوق در استان های دیگر براساس فاکتور فروش محاسبه نمی 

رفی، فاکتور فروش رسمی از معادن نیز تاکنون دریافت نشده و مبنای مستندی برای محاسبات وجود نداشته گردد. از ط

 ق دولتی براساس آنها، رسمی نیست.است؛ اما حتی اگر فاکتور رسمی وجود داشته باشد، باز هه به نظر ما محاسبات حقو

دولتی بهره برداران معدن ده برابر شود و این موضوع نحوه محاسبه حقوق دولتی در استان ما باعا شده یکباره حقوق 
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آسیبی به معادن کوچک مقیاس می زند. ضمن اینکه حقوق دولتی الزم به پرداخت از سوی معادن با تاخیر به آنها اعالم 

 وشده است. نباید حقوق دولتی را بر مبنای فاکتور فروش رسمی محاسبه نمود. هزینه هایی که فرد برای بسته بندی 

کارهای دیگر انجام داده را نباید در محاسبات لحاظ نمود؛ بلکه همان نرخ خام ماده معدنی باید مبنای محاسبه قرار 

ل در سا است؛گیرد. استعالم های مربوط به بهره برداری از معادن یکی دیگر از موضوعات مورد انتقاد بخش خصوصی 

ها برای بهره برداری از معادن هستیه. تقاضای ما این است که مانع زدایی ها شاهد سنگ اندازی مضاعف در دستگاه 

دستگاه ها در چارچوب قانون معادن به بخش خصوصی پاسخ بدهند؛ اما متاسفانه برخی از ادارات، بخشنامه ها را به 

 رهنگی وسلیقه خود تفسیر و موانعی ایجاد می کنند که اوضاع را بدتر نموده است. به طور مثال، با ادکام میراث ف

گوید منطقه معدنی مدنظر ما مربوط به گردشگری، وقتی از میراث فرهنگی استعالم می گیریه، بخش گردشگری می

حوزه پروانه نگاری است! در حالی که ما اصال چنین چیزی در قانون معادن نداریه. دستگاه های دولتی باید طبق قانون 

الزام به ارائه فاکتور رسمی شوند، مرسوم نیست. باید استعالمی در این معادن عمل کنند. اینکه معادن معا  از مالیات 

خصوص از مرکز صورت گیرد. نمی توان برای همه درصد مشخصی از فروش را برای حقوق دولتی مشخص نمود. درصد 

وی محاسبه فروش ماده خام معدنی با ماده فراوری شده متفاوت است. درخواست ما این است که این موضوع از س

 سازمان صمت استان از مرکز استعالم گردد. 

چارچوب  ؛در خصوص استعالمات بهره برداری از معادن :مهدی هادی، سرپرست امور معادن سازمان صمت استان 

قانون معادن مشخص گردیده است؛ اما اخیرا میراث  24استعالمات و دستگاه های پاسخ دهنده به استعالمات در ماده 

ی پاسخ هایی به استعالمات می دهد که بخش خصوصی را سردرگه نموده است. در گذشته، میراث فرهنگی و گردشگر

فرهنگی باید براساس ابنیه و آثار تاریخی واقع در معدن به استعالم ها پاسخ می داد؛ اما اکنون تنها به خاطر اینکه یک 

ی شوند. لذا، الزم است دستگاه های استعالم معدن در مسیر گردشگری قرار دارد، به استعالم ها پاسخ مثبت داده نم

شونده در چارچوب قانون عمل کنند. درباره محاسبه حقوق دولتی معادن براساس مصوبه اخیر شورای عالی معادن، 

شود. معادن فاکتور فروش را صادر میکنند و در  درصدی از فروش معدنی صنایع معدنی برای حقوق دولتی محاسبه می

اختیار ما می گذارند و ما برای محاسبه این حقوق، درصدی که شورای عالی معادن اعالم کرده را مبنا قرار می دهیه. 

اگر حقوق دولتی بر پایه ماده معدنی فراوری شده محاسبه شود، درصدی از فروش ماده معدنی فراوری شده را محاسبه 

ند؛ اما اگر یک معدن، ماده اش را خام بفروشد، محاسبه براساس درصدی از قیمت فروش ماده کیر فراوری شده می ک

خواهد بود. در منطقه خوا  و سنگان، قراردادهای معادن و فاکتورهای فروش معادن را سال گذشته دریافت کردیه و 

سبه گردد. از طرفی، ما محدودیتهای قانونی نیز به حداقل میانگینی برای قیمت فروش رسیدیه تا حقوق دولتی محا

داریه و با این وجود، به دنبال حمایت از بخش خصوصی نیز هستیه. اگر تاخیری در اعالم حقوق دولتی صورت گرفته، 

به خاطر کمبود بازرسان و نیروها برای بازرسی و آمارگیری بوده است؛ البته سعی می کنیه برای هرگونه دیرکرد در 

ت حقوق دولتی به دلیل ارسال دیرهنگام محاسبات این حقوق از سوی سازمان صمت جریمه چندانی اعمال پرداخ

نکنیه. همکاران ما در شهرستانها رصدهای میدانی را انجام میدهند و مسئوالن فنی ماهانه آمار فروش را به ما اعالم می 

مسئول فنی به ما، یکی از مبنای محاسبات حقوق دولتی  نمایند و این اعالم با تایید بهره بردار است و این گزارشات
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است. نکته ای که درباره تفاوت محاسبات حقوق دولتی در استانها وجود دارد، اینکه عیار مواد معدنی در استانهای 

ره همختلف متفاوت است و به همین دلیل در استانها در این زمینه تفاوتهایی را شاهدیه. نکته دیگر اینکه برخی از ب

برداران با ما همکاری نمی کنند و اطالعات فروش خود را ارائه نمی دهند و ما مجبوریه بر مبنای وضعیت معادن همجوار 

و میزان فروش آنها، میانگین قیمتی درنظر بگیریه و حقوق دولتی را محاسبه نماییه. از طرفی، می توانیه با بخش 

ه اتفاق نظر برسیه. در زمینه استعالم قانونی از مرکز برای محاسبات خصوصی در این زمینه جلساتی داشته باشیه و ب

 نیز مشکلی نداریه. 

در زمینه حقوق دولتی معادن تا جایی که باعا  :حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 

وید گنکاتی که بخش خصوصی میپایمال شدن حقوق کارفرما و تضصییع حقوق دولت نشود، به آن اذعان داریه؛ اما 

باید لحاظ گردد؛ زیرا در برخی مواقع اجحا  حق صورت میگیرد و شاید در محاسبه این حقوق از سوی دستگاه های 

 دولتی، جانب دولت بیشتر گرفته شود. تقاضای ما این است که به گونه ای عمل شود که حق معدنکاران تضییع نگردد. 

استان: به نظر می رسد طبق توافقی که بین خانه  دولت وبخش خصوصی وگویی گفتلبافی، رئیس دبیرخانه شورا

معدن و سازمان صمت صورت گیرد، می توان هه از مرکز درباره روند تعیین حقوق دولتی استعالم نمود و هه اینکه، از 

وق دولتی در آنها استانهای دیگری که دارای ظرفیت معدنی هستند، در این خصوص پرس و جو کرد تا محاسبه حق

 ارزیابی گردد. این دو روش می تواند مبنا و معیار محاسبه حقوق دولتی معادن استان باشد.

نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی: در خراسان رضوی که استانی کامال معدنی است، معضالت بسیاری برای  

ل و نقل. وضعیت به گونه ای است که به محض فعاالن این بخش وجود دارد؛ از جمله مشکالت موجود در حوزه حم

یابد، یافتن کامیون برای معادن کوچک مقیاس، سخت می اینکه فروش مواد معدنی از منطقه سنگان خوا  افزایش می

شود. از طرفی، در سال گذشته در سه نوبت افزایش کرایه حمل را شاهد بودیه. در این زمینه جلسه ای هه در اتاق 

ار نمودیه اما به نتیجه ای با بخش حمل و نقل نرسیدیه. وقتی در منطقه سنگان اعالم حمل بار میشود، بازرگانی برگز

کامیون ها به آنجا هجوم میبرند؛ زیرا شرکتهای آن منطقه برای حمل مواد خود ارقام باالتری پرداخت می کنند. این 

زم است توزیع عادالنه ای در این زمینه صورت باعا می شود گاها دو ماه برای معادن کوچک خودرو یافت نشود. ال

گیرد. امروز هزینه حمل مواد معدنی به گونه ای است که کرایه حمل برخی خاکهای صنعتی سه چهار برابر ارزش آن 

ماده معدنی است و این مساله، توجیه اقتصادی را برای فعالیت در این زمینه از بین می برد. نکته دیگر اینکه اگر قرار 

ت افزایش قیمتی در کرایه ها صورت گیرد، از قبل به معادن اطالع داده شود و یکباره اتفاق نیفتد تا آنها بتوانند اس

ذخیره الزم را انجام دهند. قیمت گذاری ها از سوی دستگاه متولی، به صورت رسمی اعالم گردد. ضمن اینکه تقاضا 

قانون برنامه  43ش معدن حضور داشته باشد. نحوه اجرای ماده داریه در جلسات قیمت گذاری حداقل یک نماینده از بخ

طبق یکی از بندهای این ماده قانونی، در مواردی که به  است؛توسعه ششه یکی دیگر از معضالت بخش معدن استان 

آنها  هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزیخسارت های صنایع معدنی،برداری از معادن و فعالیتدلیل بهره

ور های مذکجبران خسارتدرصد فروش آنها، بهبرسد، عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک
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های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیت

یک درصد از فروش باید محاسبه « تا»عی ندارند. طبق این ماده قانونی، اما اکثر دستگاه ها از این ماده اطال .یابدمی

گردد؛ اما دستگاه های دولتی همان یک درصد را درنظر می گیرند. از طرفی، این رقه فقط برای حوزه معدنی سنگان 

 خوا  اعالم شده است و برای معادن دیگر این موضوع توجیهی ندارد.

در پاسخ به این ادعا اذعان کرد: یک درصد از فروش مواد معدنی در ن صمت استان سرپرست امور معادن سازماهادی 

 در حال حاضر در منطقه خوا  مصوب شده و اخذ می گردد و صر  آبادانی همان منطقه می شود. 43اجرای ماده 

 ،حمل و نقل ابراز درباره انتقادات مطروحه در بخش  :خانی، رئیس اداره حمل و نقل اداره کل راهداری خراسان رضوی

کرایه حمل جاده ای براساس تن کیلومتر تعیین و اعالم شد و به سازمان راهداری اجازه داد با تعیین نرخ  1397از سال 

تا اواخر پارسال این تعیین نرخ شاخص از طریق تشکلهای صنفی اتفاق  1397شاخص، ارقام را اعالم نماید؛ اما از سال 

ل و اردیبهشت امسال نیز، این نرخ گذاری از سوی سازمان راهداری به شکل یکسان در سراسر می افتاد. از اواخر پارسا

کشور انجام شد. نرخ های قبلی براساس عرضه و تقاضا متفاوت بود و در استانهای مختلف ممکن بود تفاوت داشته باشد 

ی گذشته نیز، هزینه های مترتب بر بخش اما هه اکنون نرخ یکسانی اعالم گردیده است. علت افزایش قیمتها در سال ها

کشور را داشته و  27حمل و نقل بوده است. ضمن اینکه در هنگام محاسبه کرایه براساس تن کیلومتر، استان ما رتبه 

ارقامش کمتر از بسیاری از استانها بوده است. با توجه به اولویت انتقال کاالهای اساسی از بنادر، ممکن است برخی 

به طور مقطعی با کمبود ناوگان روبرو شده باشند اما الزم است اعالم نیاز صورت گیرد تا نسبت به فراخوان شهرستانها 

 ناوگان اقدام نماییه. 

: عدم توزیع نامناسب خودرو یکی از مسائل مدنظر استان دولت وبخش خصوصی وگویرئیس دبیرخانه شورای گفتلبافی 

ناوگان آنها تامین میشود و سپس ناوگان مورد نیاز معادن کوچکتر تامین می معادن است؛ در زمان نیاز سنگان، اول 

تهای کمحاسبه یک درصد از فروش شردر رابطه با گردد. این توزیع ناوگان باید عادالنه و درست و به موقع صورت گیرد. 

مربوط به شرکتهای منطقه درصد گردشگر نقدینگی خراسان رضوی  13تا  12بالغ بر ،معدنی برای عوارض آالیندگی نیز 

سنگان خوا  است. شرکتهایی که وابسته به صنایع بزرگ فوالدی هستند باید برای توسعه منطقه سنگان کمک کنند. 

این شرکتهای بزرگ و حتی خصولتی میتوانند بیش از یک درصد و در صورت اجازه قانون، حتی تا سه درصد از فروش 

از مشکل تامین گند. این موضوع، پیشنهاد کمیسیون معدن در سال گذشته بود. خود را برای عوارض آالیندگی بپرداز

یکی از مشکالت جدی واحدهای معدنی، بحا تامین  است؛معدنی در نیمه دوم سال یکی دیگر از موضوعات  هایواحد

گاز است. به خاطر محدودیتهای موجود، در استفاده از ظرفیتهای توسعه دچار مشکل هستیه. شرکتهای بزرگی داریه 

که امروز در این بحا دچار مشکالت جدی هستند و برخی به دنبال این هستند که ذخیره سازی سوخت را برای 

 یمه دوم سال انجام دهند.تولیدات خود در ن
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در حوزه تامین گاز در شرق کشور، موازنه تولید و مصر  با توجه به افزایش  :ماینده شرکت گاز خراسان رضوی دشتی، ن

سال گذشته همه منابع گازی ما از منطقه خانگیران  10مصر  به هه خورده است و موازنه منفی را شاهد هستیه. در 

استان را تامین میکرد اما هه اکنون خوشبختانه منابع گازی خانگیران تا حد امکان  6از تامین میشد و این منطقه گ

درصد گاز 85توسعه یافته است و اکنون گاز توزیعی این پاالیشگاه صرفا در استانهای خراسان مصر  می شود و بیش از 

تمام تالش خود را ،گاز با صنایع معدنیماهه شرکت  8 قراردادعلیرکه ؛ این پاالیشگاه به خراسان رضوی تعلق می گیرد

داریه که در تمام طول سال گاز بخش صنایع را تامین کنیه اما با توجه به اولویت بخش خانگی و مراکز حساس برای 

ایه. هماهنگی تامین گاز، همواره بر ذخیره سازی سوخت مایع در واحدهای معدنی به ویژه واحدهای سیمانی تاکید داشته

ن شرکت گاز و پخش فراورده های نفتی وجود دارد و تمهیدات الزم برای ذخیره سوخت مایع شرکتها درنظر الزم هه بی

 گرفته شده است. 

ماهه شرکت  8از نگاه بخش خصوصی، قرارداد  :استان  دولت وبخش خصوصی وگویلبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت

قانون بهبود محیط کسب و کار هیچ دستگاهی نمیتواند  25گاز عادالنه نیست، خاطرنشان کرد: از طرفی طبق ماده 

خدمات آب و برق و گاز صنایع را قطع کند مگر اینکه برای مدت محدود و با مجوز شورای تامین هر استان این اقدام را 

مان انجام دهد. دکدکه گازی از هه اکنون واحدهای سیمانی استان را دچار واهمه کرده است. در استان ما شرکت سی

تربت جام مشعل دومی برای سوخت مایع و جایگزین ندارد و اگر هه این مشعل را ایجاد کند، در صورت استفاده از 

 سوخت مایع، به دلیل آالیندگی از سوی محیط زیست توبیخ می گردد. 

حداکثری از  در پاسخ اظهار کرد: ما هماهنگی ستادی الزم را برای استفاده ماینده شرکت گاز خراسان رضوین دشتی

ظرفیت گاز استان انجام داده ایه. اما برای مشعل دوم شرکت سیمان کرب، باید ابتدا این ظرفیت ایجاد میشد و سپس، 

 گاز تخصیص داده می شد. به جز سیمان کرب که مخازن الزم را ندارد، سایر شرکتهای سیمانی این ظرفیت را دارند. 

فردوسی مشهد: برای حل این مشکل میتوان از نظرات تخصصی دوستان  دکتر ابراهیمی، عضو هیات علمی دانشگاه

 دانشگاهی استفاده کرد و میتوانه برای این ارتباط، زمینه سازی الزم را ایجاد نماییه.

محمدرضا افشین، رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صمت استان: در بحا گاز با توجه به هماهنگی با شرکت نفت و 

یل داده ایه. سیمان شرق با توجه به اینکه منابع ذخیره سازی سوخت دوم را دارد، در حال دپوی گاز، جلساتی تشک

سوخت دوم است. اما به طور کلی، در بحا برق و گاز واحدهای صنعتی باید تمهیدات الزم را قبل از ایجاد مشکل پیش 

 بینی کنیه و این موضوع را مدنظر قرار داده ایه.

پیشنهادی برای استفاده از ظرفیت واگن برای  :استان  دولت وبخش خصوصی وگویشورای گفت لبافی رئیس دبیرخانه

راه آهن خراسان پیش از این، برای حمل نهاده های دامی از بندر امام هه اعالم  مطرح است،حمل مواد معدنی از خوا  

 آمادگی کرده است. 
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اد معدنی بسیار مهه است؛ ظرفیت بزرگی که می توان از : بحا حمل ریلی مورئیس خانه معدن خراسان رضوینازپرور 

آن در استان استفاده کرد. تقاضای ما از راه آهن این است که اعالم نماید کدام مواد معدنی را می توان با واگن حمل 

 کرد تا در این زمینه به فعاالن بخش معدنی اطالع رسانی نماییه. 

: ظرفیت فعلی منطقه سنگان در استفاده از حمل ریلی سازمان صمت استان محمدرضا افشین، رئیس اداره صنایع معدنی

میلیون تن برسد و با دوخطه یا سه  25میلیون تن در سال است و برنامه این است که ظرفیت ریلی آن منطقه به  8

 خطه کردن آن مسیر و استفاده از سقف ظرفیت، می توان به این مهه دست یافت.

رگانی راه آهن خراسان: واگن های متناسب با حمل مواد معدنی، تخصیص یافته و با شرکتهای موسی صفایی، رئیس باز

مختلف فوالدی همکاری میشود اما با مذاکرات الزم می توان این ظرفیت را افزایش داد. راه آهن خراسان نیز می تواند 

د تا جلسات مشترک داشته باشند و بخشی از در این زمینه کمک کند و با صاحبان بار و فعاالن این بخشها رایزنی نمای

بار به ذوب آهن اصفهان و دیگر نقاط از طریق راه آهن حمل گردد. البته این موضوع بستگی به میزان خریدی است که 

از مجتمع استان صورت می گیرد. برای صادرات مواد معدنی نیز، با واگنهای راه آهن ایران، می توان بار را به مقصد 

ان حمل کرد. البته در این زمینه باید با مرکز و ترکمنستان رایزنی کرد. برای بنادر جنوبی هه تاکنون حمل ترکمنست

ریلی به این مقاصد صورت گرفته است. با استفاده از حمل ریلی هزینه ها در زمان شلوکی و پیک که و زیاد نمی شود 

اشت محصوالت کشاورزی، با کمبود ناوگان روبرو نمیشویه. راه و تعرفه ها ثابت است و در زمان افزایش بار در هنگام برد

آهن خراسان می تواند در لینک کردن واحدها با راه آهن دیگر استانها نیز به واحدها کمک نماید تا تامین مواد اولیه به 

 موقع انجام گیرد و ضرر و زیانی متوجه بخش تولید نشود.  

: باید جمع بندی الزم برای استفاده بیشتر از   استان  دولت وبخش خصوصی   وگویرئیس دبیرخانه شورای گفت لبافی 

 ظرفیتهای راه آهن در حمل کاالهای استان داشته باشیه و برای حل مشکالت برنامه ریزی الزم را انجام دهیه.

  

ه جلسبندی جمع

 به تاریخ  کارشناسی

29/6/1400  

صوبه  اجرای چگونگی و دولتی حقوق با ارتباط در الف  اینکه به عنایت با( 30/10/1399) معادن عالی شورای  م

سب  ستان  معدن خانه پیگیریهای و اعالم ح سان  ا ضوی،  خرا سبه  ر   ماده گرفتن نظر در با معادن دولتی حقوق محا

شود  لحاظ معدن محل در معدنی ستانها  سایر  در رویه این  و  می ساس  بر دولتی حقوق) دارد وجود نیز ا   ماده  بهای ا

 مبنای بر دولتی حقوق رضااوی خراسااان اسااتان در ولیکن( گردد می وصااول و ابالغ تعیین معدن محل در معدنی

 گرفته نظر در...و  حمل های ،کیسااه نقل و حمل های هزینه اینکه بدون گردد، می وصااول و تعیین  فروش فاکتور

 است  شده  مقیاس کوچک معادن ،بخصوص  معادن شدن  اقتصادی  کیر و ها هزینه افزایش باعا موضوع  این که شود 

  و بحا از پس علیهذا شاود  وصاول  و محاسابه  معدنی مواد خام نرخ همان با بایسات  می دولتی حقوق صاورتیکه  در

 :گردید توافق نظر تبادل

ستان  صمت  سازمان  توسط  صمت،  وزارت معدنی محترم معاون طریق از-1 ستعالم  ا  مصوبه  چارچوب در آیا  شود،  ا

  یا و شود؟  وصول  و محاسبه  یست  میبا  معدنی مواد خام نرخ همان یا دولتی حقوق(30/10/1399) معادن شورایعالی 

  آید می بوجود فروش فاکتور مبنای بر محاسبه  از ناشی  که یی ها هزینه سایر  خصوص  در و فروش؟ فاکتور اساس  بر



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 کارشناسیفرم گزارش  

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1396-03-10تاریخ بازنگری:                                    01شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  7

 

شین  هزینه قبیل از سه  و حمل و آالت ما صاص  خود به شده  تمام قیمت از مهمی بخش که...و کی  نیز دهد می اخت

 .گردد اخذ نظریه

ستان  صمت  سازمان -2 ستان،  معدن خانه و ا ستانهای  از دولتی حقوق تعیین نحوه ا شور  معدنی ا   کرمان جمله از ک

 . نمایند استعالم...و چستان بلو و ،سیستان

ست  بدیهی صول  از پس ا سخ  دو و  اجرا معیار  عنوان به شد  خواهد انجام روز ده زمان مدت ظر  حداکثر که فوق پا

 . گرفت خواهد قرار نیز رضوی خراسان استان در

 

ستگاه  اینکه به نظر ب سخ  نحوه از معدنی، ذیربط خصوصی   بخش و متولی اجرایی د ستعالمات  به پا  وضوع م ا

 خود و ای سااالیقه های برداشااات و دارند گالیه گردشاااگری و فرهنگی میراث حوزه در بویژه معادن قانون 24 ماده

سیری  سعه  حوزه در جدی موانع از یکی تف ضوع  طرح ضمن  گردید مقرر دانند، می معدن تو   و گفت شورای  در مو

 یفرهنگ ،میراث ای منطقه ،آب زیست محیط خصوص به استان اجرایی دستگاههای به خصوصی بخش و دولت گوی

  جدید های چالش ایجاد از تا شود داده پاسخ  عینا معادن قانون 24 ماده چارچوب در صرفا   گردد، اعالم گردشگری  و

 .شود  جلوگیری مجوز صدور برای

  معادن برای ویژه به خودروها موقع به تخصاایص چگونگی و معدنی ماده حمل برای کامیون تامین موضااوع ت

  و حمل های تشاااکل و اساااتان معدن خانه از ها پایانه نقل و حمل کل اداره دعوت با گردید، مقرر  مقیاس، کوچک

  و حمل  موانع  شرایطی  هر در بتواند که منطقی و مطلوب راهکارهای و گرفته قرار بررسی  و بحا مورد موضوع  نقلی

 شود گیری تصمیه و ارائه نماید فصل و حل را نقل

شه    برنامه قانون 43 ماده 5 بند اجرای و چگونگی پ سعه  ش  بهره بدلیل که مواردی در دارد، می اعالم که تو

سارت  معدنی صنایع  های فعالیت معادن از برداری شاورزی  بخش و منطقه در ساکن  اهالی به هایی خ سد  آنها ک  بر

 معین خزانه به واریز از پس آنها فروش صااد در یک تا اسااتان معادن شااورای تصااویب با آالیندگی عوارض بر ،عالوه

  فعالیت به عمومی های آسیب شدن وارد صورت در و مذکور های خسارت  ،جبران کشور کل داری خزانه نزد  استان،

 عنوان به  معدن  خانه   اینکه  به  توجه  با  یابد،   اختصااااص گیر در منطقه  نیاز  مورد عمرانی و ،درمانی  بهداشاااتی  های 

   گردیده، تعیین( %ا تا اکثر حد به 5 بند در که حالی در) صد  در یک سقف  گرفتن نظر در به خصوصی   بخش نماینده

ست،  معترض شد،  لذا ا ستی    در مقرر ش ستان،  صمت  سازمان  دعوت به آینده روز 15 مدت ظر  جداگانه ن  بین  ا

سئوالن  ستان  محترم م ضوع  معدن خانه و ا سی  مو   منعکس گو و گفت شورای  خانه دبیر به شده  انجام توافقات و برر

 .گردد
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 پیشنهادات

 پیشنهاد ات به شرح  زیر   استان  معدنی و فوالدی صنایع  ساختی  زیر حوزه مشکالت  و موانع بررسی  پیرامون موضوع 

 مورد تایید و تصویب  دبیرخانه قرار گرفت و مقرر شد در جلسه شورا ارائه گردد:

ستگاه  اینکه به نظر صی    بخش و متولی اجرایی د صو سخ  نحوه از معدنی، ذیربط خ ستعالمات  به پا ضوع  ا  24 ماده مو

شت  و دارند گالیه گردشگری  و فرهنگی میراث حوزه در بویژه معادن قانون   کیی تفسیری  خود و ای سلیقه  های بردا

  و دولت گوی و گفت شااورای در موضااوع طرح ضاامن گردید مقرر دانند، می معدن توسااعه حوزه در جدی موانع از

 گردشگری  و فرهنگی ،میراث ای منطقه ،آب زیست  محیط خصوص  به استان  اجرایی دستگاههای  به خصوصی   بخش

سخ  عینا معادن قانون 24 ماده چارچوب در صرفا   گردد، اعالم   صدور  برای جدید های چالش ایجاد از تا شود  داده پا

 .شود  جلوگیری مجوز
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