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چشمانداز معدنی
در بررسی وضعیت صادرات مواد معدنی مطرح شد
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قوانین دست و پاگیر ،مانع رونق صادرات معادن
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صادرکنندگان سرب و روی ایران

خبر

افزایش  ۵درصدی
استخراج سرب و روی
انگوران

میزان اس��تخراج ماده معدن��ی در مجتمع
س��رب و روی انگوران در شهریور  ۹۹بیش از
 ۵درصد افزایش یافت.
ب��ه گزارش دنیای معدن ،مجتمع س��رب و
روی انگوران در شهریور ۸۸ ،هزار و  ۷۲۰تن
ماده معدنی اس��تخراج کرد .این رقم در مدت
مشابه سال گذشته ۸۴ ،هزار و  ۹۵تن بود.
همچنی��ن میزان ارس��ال م��اده معدنی به
کارخانهه��ای فرآوری در ش��هریور ۸۳ ،هزار
و  ۳۲۸ت��ن بود که در مقایس��ه با آمار مدت
مش��ابه سال گذشته ( ۵۰هزار و  ۸۴تن)۶۶ ،
درصد رشد نشان میدهد.
افزایش  ۷۴درصدی ارسال در نیمه نخست
مجتم��ع س��رب و روی انگ��وران در نیمه
نخست  ،۹۹حدود  ۴۷۳هزار و  ۳۲۵تن ماده
معدنی استخراج کرد .این رقم در مدت مشابه
سال گذشته ۴۷۳ ،هزار و  ۹۹۰تن بود.
میزان ارسال ماده معدنی از مجتمع انگوران
به واحدهای فرآوری در نیمه نخست امسال،
با  ۷۴درصد افزایش نس��بت به مدت مش��ابه
سال گذشته ( ۲۷۴هزار و  ۲۹۸تن) ،به ۴۷۷
هزار و  ۶۶۲تن رسید.

editor@smtnews.ir

عکس:

فع��االن بخش معدن با مش��کالت زیادی
روبهرو هستند که یکی از آنها افزایش عوارض
صادراتی است .سال گذشته در حالی عوارض
صادراتی موادی مثل کنس��انتره سرب و روی
افزایش  ۲۰درصدی پیدا کرد که تعریف ماده
خام در قانون رفع موانع تولید مش��خص بوده
اس��ت .در واقع ماده خام معدن ،مادهای است
که از کوه استخراج میشود و هیچ گونه اقدام
فیزیکی یا شیمیایی و کیفیتی روی آن انجام
نمیش��ود؛ بنابراین نباید از کنسانتره سرب و
روی عوارضی گرفته شود.
متاس��فانه براس��اس تصمیم هیات دولت و
ابالغ وزیر پیش��ین صنعت ،معدن و تجارت،
رضا رحمانی تا پایان س��ال  ۹۸برای صادرات
این ماده معدنی ع��وارض  ۲۰درصدی وضع
شد .فعاالن معدنی مخالفتهای زیادی با این
موضوع انجام داده و باور داشتند که با اعمال
ای��ن مقدار عوارض ازس��وی دول��ت در عمل
ص��ادرات م��واد معدنی ب��ا محدودیت مواجه
میشود .درنهایت با پیگیریهای گستردهای
ک��ه فعاالن معدنی انجام دادند این رقم از ۲۰
به  ۱۲درصد کاهش یافت.
نکته مهم در ش��رایط حاضر این اس��ت که
دریاف��ت ای��ن میزان ع��وارض فقط ب��رای تا
پایان سال گذشته مقرر شده بود ،درحالیکه
گمرک تا امروز از فعاالن سرب و روی عوارض
 ۱۲درص��دی دریافت میکن��د؛ از همین رو
انتظ��ار فعاالن اقتصادی و معدنی این اس��ت
که مس��ئوالن مربوطه ش��فاف و قانونی عمل
کنن��د .در این زمینه از وزی��ر جدید صنعت،
معدن و تجارت درخواست داریم طی نامهای
از گمرک بخواهد ش��فاف و براس��اس قانون
عمل کند.
ب��اور دارم باید برخی از سیاس��تگذاریها
تغییر کند .اگر ع��وارض را افزایش میدهیم،
باید به عواق��ب آن هم فکر کنیم .باید بدانیم
قوانین خلقالساعه همیشه کارساز نیستند و
میتوانند مشکلآفرین باشند.
افزایش عوارض پیامدهایی همچون رش��د
بی��کاری و اخراج نی��روی انس��انی را در پی
دارد .این مس��ئله میتواند ضربه سنگینی به
معدنکاران بزند ،چراکه وقتی هزینههایش��ان
بیشتر از سود شود بهتدریج به سمت تعطیلی
پیش میروند.
قوانین خلقالس��اعه همیش��ه زیانرس��ان
بودهاند ،چراکه ش��رکتهای خارجی را هم از
همکاری با ما بازمیدارند.
فرام��وش نکنی��م نخس��تین چی��زی ک��ه
ش��رکتهای خارج��ی بهدنبال آن هس��تند،
قوانی��ن پای��دار و ثاب��ت اس��ت .وزارتخانه و
مس��ئوالن نمیتوانند خارجیه��ا را هر روز با
قوانین متفاوت روبهرو کنن��د ،چراکه آنها به
امنیت نیاز دارند.

منیر حضوری

باتوج��ه ب��ه کاهش نرخ نفت جهانی بهدنبال ش��یوع کرونا و کاهش صادرات نف��ت ایران بهدلیل اعمال تحریمها
ازس��وی امریکا ،جایگزینی صادرات غیرنفتی در کش��ور ما موردتوجه قرار گرفته و صادرات مواد معدنی هم یکی از
شاخصهای مهم صادرات غیرنفتی بهشمار میرود .رونق تولید و افزایش صادرات معدنی به موارد متعددی از جمله
ماشینآالت معدنی ،اعمال سیاستهای تسهیلگرایانه و قوانین حمایتی وابستگی زیادی دارد ،این در حالی است
که به باور کارشناس��ان بخش معدن ،ما در برخی موارد با اعمال موانع از جمله افزایش عوارض صادراتی و قوانین
و مقررات سختگیرانه مانع تسهیل روند صادرات مواد معدنی شدهایم .هرچند مطرح میشود موانع اصلی از طرف
دولت برای جلوگیری از صادرات مواد خام معدنی اعمال شده ،اما کارشناسان باور دارند معدنکاران ارزشافزودهای به
ماده معدنی اضافه کرده و اغلب مواد معدنی را بهصورت خام به فروش نمیرسانند .به باور دولتمردان با خامفروشی
در کوتاهمدت و بلندمدت ،آسیبهای زیادی از بعد فنی ،اقتصادی و اجتماعی به جامعه وارد میشود که از جمله
میتوان به اثر محدودکننده بر مبادالت تجاری ،اثر کاهش��ی بر ثروت ملی ،اثر نامطلوب بر حیات صنایع تکمیلی،
ن حال فعاالن بخش معدن باور
اثر کاهنده بر ارزشافزوده و اثر نامناس��ب بر فرصتهای ش��غلی اش��اره کرد .در عی 
دارند صادرات برخی مواد معدنی مثل شمش سرب و روی صادرات مواد خام نیست و نباید عوارض آن افزایش یابد.
روزنامه
درباره اهمیت صادرات مواد معدنی و مشکالت آن با کارشناسان گفتوگو کرده است.

تحریم ،مانع جدی

فرشید طیبی:
ارتباط نزدیک
میان دولت و
بخش خصوصی
بسیاری از
مشکالت را حل
خواهد کرد

قوانین متعدد صادراتی روبهرو نشود .مسئله
مهم اینکه تعداد این واسطهها بهدلیل وجود
قوانین دس��توپاگیر افزایش چشمگیری نیز
داشته است .رئیس س��ازمان نظاممهندسی
مع��دن تهران تصریح کرد :عالوه بر تحریمها
و س��ختی ورود ارز به کش��ور ،معدنکاران با
مشکالت قانونی و بانکی مواجهند که بهنوعی
خودتحریمی تلقی میش��ود .با وجود چنین مشکالتی
امکان صادرات بهراحتی از معدندار س��لب ش��ده و در
اختیار واسطهها قرار گرفته است .او ادامه داد :قوانین و
دستورالعملهای فعلی دست و پای معدنکار را بسته و
نگذاشته معدن آنطور که باید کارآیی و ارزآوری داشته
باشد و بهنوعی جایگزین نفت شود.

فرشید طیبی ،رئیس س��ازمان نظاممهندسی معدن
تهران با اشاره به تاثیر تحریمها بر صادرات مواد معدنی
به
گفت :امروز ما در ش��رایطی واقعشدهایم که
تحریمها ،صادرات مواد معدنی را بهش��دت تحت تاثیر
قرار دادهاند .البته این یک قاعده کلی اس��ت و ش��امل
تمامی کاالهای تولیدی کشور میشود که بخش معدن
هم از آن مستثنا نبوده است.
رئیس سازمان نظاممهندسی معدن تهران با اشاره به
مش��کالت داخلی برای توسعه صادرات گفت :قوانین و
مقررات دستوپاگیر و دستورالعملها و بخشنامههای
متع��دد بانکی و غیربانکی ب��رای تولیدکنندگان حوزه
معدن بهشدت مشکل آفرین بوده ،بهطوری که در کنار
موضوع تحریم دست بهرهبردار معدنی را برای صادرات
بسته است.

 معضل ماشینآالت معدنی

 افزایش واسطهها

طیبی در ادامه با اشاره به مشکل تامین ماشینآالت
برای بخش معدن گفت :چند سالی است که معدنکاران
ب��ا معضل دیگری از جمله تامین ماش��ینآالت معدنی
روبهرو هس��تند .با اینکه در چند سال گذشته موضوع
تدوین و تصویب دستورالعمل ورود ماشینآالت دست

طیبی در بیان دیگر مشکالت داخلی و خارجی برای
ص��ادرات مواد معدنی گفت :امروز معدنکار تمایل دارد
ماده معدنی تولیدی خود را جلوی درب معدن به یک
واسطه بفروشد و سود کمتری دریافت کند تا با مشکل

دوم به کش��ور نی��ز مطرح ب��ود ،در عمل به
نتیجهای نرس��ید .او تصریح ک��رد :این روند
تنها نرخ تمامشده را افزایش و میزان تولید را
کاهش میدهد که در نهایت به ضرر صادرات
تمام میشود.
رئیس سازمان نظاممهندسی معدن تهران
در تشریح مش��کالت و موانع داخلی توسعه
صادرات به اهمیت مدیریت دولتی اشاره و تصریح کرد:
متاس��فانه بدنه حاکمیت و مدیریت کشور از جمله قوه
مقننه و قوه مجریه با بخش خصوصی و توجه به تامین
نی��از واقعی آن فاصله زیادی دارند .باید تصویب قوانین
و دس��تورالعملهای مجلس و دولت بهسمتی برود که
به نفع بخش خصوصی باش��د .انتظار داریم در مجلس
جدی��د با تصمیمات کلیدی و مه��م خون جدیدی در
رگهای تولید جریان یابد .او تاکید کرد :ارتباط نزدیک
میان دولت و بخش خصوصی بس��یاری از مشکالت را
حل خواهد کرد.

 مشکالت بخش معدن روشن است

عض��و خان��ه معدن تهران ب��ا بیان اینکه مش��کالت

واقعی بخش معدن روشن و شناختهشده است ،تصریح
کرد :ه��ر جا ارتباط نزدیکی می��ان بخش خصوصی و
بدنه وزارت صنعت ،معدن و تجارت ش��کل گرفته ،بار
ش یافت��ه و در مقابل
مش��کالت بخش معدن نیز کاه 
هر جا فاصله آنه��ا زیاد بوده بخش معدن هم به قهقرا
رفته اس��ت .رئیس سازمان نظاممهندسی معدن تهران
ب��ه اهمیت تبادلنظر بین فعاالن بخش معدن و دولت
اش��اره کرد و در بیان مثالی گفت :چندین سال بود که
در حوزه منابع طبیعی و فعالیت معدن تقابل شدیدی
میان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت ،معدن و تجارت
ایجاد ش��ده بود .جلس��ات زیادی در این زمینه برگزار
ش��د و امروز شاهدیم که مشکالت چندین ساله منابع
ش یافته است .او تصریح کرد:
طبیعی و معدنکاران کاه 
برگزاری جلس��ات و تبادلنظر میان ذینفعان میتواند
راهگشای حل مش��کل صادرات مواد معدنی در کشور
باشد.
طیبی در پایان گف��ت :از قوه مقننه و مجریه انتظار
داریم برای حل مشکالت معدنکاران نهایت سعی خود
را انجام دهند.

تمرکز بر تامین نیاز داخلی

آرمین سلسانی:
قوانین
دستوپاگیر
همچون ترمزی
هستند که
تولیدکننده را
با چالش روبهرو
میکنند

آرمین سلس��انی ،رئیس خانه معدن زنجان با اش��اره به
توانمندیه��ای اس��تان زنجان در ح��وزه معدن به
گف��ت :از نظر مواد معدنی اس��تان زنجان تن��وع زیادی از
جمله آهن ،س��رب و روی و مس دارد .این استان بهعنوان
قطب سرب و روی کشور شناخته شده و بالغ بر  ۷۰درصد
تولید ش��مش کش��ور را برعهده دارد؛ بهاینترتیب سرب و
روی کاالی صادراتی اصلی استان به مناطق دیگر است.
رئیس خانه معدن زنجان با اش��اره به مشکالت صادراتی
س��رب و روی در کشور تصریح کرد :متاسفانه سال گذشته
ضرب��ه محکمی به صادرات س��رب و روی و در کل بخش
معدن وارد ش��د .یکی از دالیل این ام��ر آن بود که دولت
بهمنظور پیش��گیری از خ��روج ارز بر تامی��ن نیاز داخلی
تمرک��ز و بهاینترتیب موانعی را برای صادرات ایجاد کرد
که در ادامه این سیاست بهتدریج شاهد تبدیل شرکتهای
معدنی به بدهکاران ارزی شدیم.

 موانع گمرکی

سلس��انی از پیامدهای سیاس��ت تمرکز بر تولید داخلی
به ایجاد موانع گمرکی اش��اره کرد و گفت :ش��رکتهایی
که تاکنون مالیات خود را بهموقع پرداخت و س��عی کرده
بودن��د مش��کالت مالی خ��ود را مدیریت کنند ،ب��ا موانع
گمرکی روبهرو شدند و بهاینترتیب در نتیجه سیاستهای
داخلی بهتدریج مواد معدنی و ش��رکتها در لیس��ت سیاه
صادرکنندگان قرار گرفتند.
رئی��س خان��ه معدن زنج��ان ادامه داد :ق��رار گرفتن در
لیست س��یاه باعث شده صادرات ش��رکتهای معدنی در
عمل متوقف و به تولید ضربه جدی وارد شود .در شرایطی

سخن پایانی...

که کش��ور به ارز نیاز مبرم دارد ،سیاس��تهای
دولت به س��متی پیش رفت ک��ه تولیدکننده با
مشکل مواجه شود.

 افزایش عوارض صادراتی

سلسانی با اش��اره به افزایش عوارض صادرات
از ط��رف دولت در پاییز س��ال گذش��ته ،گفت:
عوارض صادرات س��رب و روی س��ال گذشته از
 ۸درص��د ناگهان تا  ۲۵درصد رس��ید .بعد از پیگیریهای
مداوم فع��االن بخش خصوصی و با تاکید بر اینکه نباید بر
شمش سرب و روی عوارض بست و اینکه کشور ما فناوری
«هایتک» ندارد که سرب و روی برای آن لحاظ شود ،این
رق��م به  ۱۲درصد کاهش یافت ،این در حالی اس��ت که با
افزایش عوارض به شرکتهای معدنی ضربه سنگینی وارد
شده که اثرات منفی آن تا چندین سال باقی میماند..

 ضربه به تولید

رئی��س خان��ه مع��دن زنجان ب��ا اش��اره اینک��ه قوانین
دس��توپاگیر همچون ترمزی هستند که تولیدکننده را با
چالش روبهرو میس��ازند ،گفت :تولیدکننده بهجای اینکه
با فراغ بال به س��مت افزایش تولید و ارزآوری پیش برود،
نگران محدودیتهای دولتی اس��ت که ه��ر لحظه ممکن
اس��ت با آن مواجه ش��ود .او خاطرنش��ان کرد :ضربههای
مهلک به بخ��ش تولید تنها وقت و انرژی زیادی از فعاالن
بخ��ش معدن میگیرد و به ضرر اقتصاد تمام خواهد ش��د.
در ادام��ه چنین روندی فرصته��ای طالیی برای ورود به
بازارهای خارجی از دست تولیدکنندگان خارج میشود.
سلسانی تصریح کرد :بهدلیل تحریمها بازارهای خارجی

تمای��ل چندانی به همکاری با ای��ران ندارند و در
چنین شرایطی مس��ئوالن مربوطه بهنوعی دست
به خودتحریمی زده و جلوی تولید را میگیرند.

 حمایت از بخش خصوصی

رئیس خانه معدن زنجان با اشاره به لزوم توجه
بیش��تر به بخش خصوصی از طرف دولت تصریح
کرد :پیشنهاد خانه معدن استان زنجان این بوده
که از بخش خصوصی بیش��تر حمایت ش��ود تا این بخش
بتوان��د کاالی خ��ود را ص��ادر و در ازای آن ارزآوری برای
کشور داشته باشد.
سلسانی با اشاره به اهمیت هماهنگی در اعمال سیاستها
تصریح کرد :متاسفانه سال گذشته ناهماهنگیهای زیادی
میان دس��تگاههای مختلف ص��ورت گرفت که تنها موجب
کاهش صادرات مواد معدنی و ضربه به بخش تولید نسبت
به سال قبلتر شد .او ادامه داد :بخش خصوصی هنگامیکه
نتواند دست به فروش بزند و صادرات مناسبی داشته باشد،
بهطور قطع با مشکل روبهرو میشود.

 جایگزینی معدن بهجای نفت

رئیس خان��ه معدن زنجان با تاکید بر اینکه باید موضوع
جایگزینی معدن بهجای نفت را جدی گرفت ،تصریح کرد:
باید تمامی دس��تگاهها و س��اختارها در اعمال سیاستها
یکپارچه و متحد ش��وند تا بتوان بهمعنای واقعی به توسعه
بخش معدن کمک کرد .اگر با ضعف هماهنگی و بینظمی
ارگانهای دولتی نس��بت به بخ��ش خصوصی پیش برویم
تنه��ا به تولید ضربه میزنیم و در عمل نمیتوانیم حمایت
از توسعه صادرات غیرنفتی را عملیاتی کنیم.

چند س��الی اس��ت که دولت بر توسعه
ص��ادرات مواد معدنی و جایگزینی آن به
جای نفت تاکید کرده اس��ت .در واقع با
کاه��ش درآمدهای نفتی ،ارزش صادرات
مواد معدنی بیش��تر شده است .البته این
مهم با اعمال تحریمهای معدنی ازس��وی
امریکا در سال گذش��ته با دشواریهایی
روبهرو بوده است.
ب��ه ب��اور کارشناس��ان بخ��ش معدن،
هرچند در ش��رایط حاض��ر صادرات مواد
معدن��ی با اعم��ال تحریمه��ای خارجی
دش��وار ش��ده ،ام��ا معدن��کاران ب��رای
رون��ق کار خود در داخل نی��ز با موانعی
روبهرو بودهاند .آنها ب��اور دارند قوانین و
دس��تورالعملهای دس��توپاگیر ،ضعف
حمای��ت بانکه��ا در اعمال تس��هیالت
و ضع��ف ت��وان خری��د معدن��کاران در
ماش��ینآالت معدنی از جمله مش��کالت
داخلی برای توسعه صادرات مواد معدنی
بوده است.
برای توس��عه صادرات و رونق ارزآوری
مواد معدنی دولت باید دست به حمایت
از بخ��ش خصوص��ی زده و تالش کند تا
با تعام��ل و همفکری با نهادهای مربوطه
موان��ع صادراتی هرچه س��ریعتر کاهش
یابد.

در راستای فعالسازی معادن و محدودههای معدنی غیرفعال مطرح شد

اهمیت ایجاد دستورالعمل وحدت رویه
وزی��ر صنعت ،مع��دن و تجارت دس��تورالعمل ایجاد وحدت
رویه در فعالس��ازی معادن و محدودههای معدنی غیرفعال را
به رؤسای سازمان صنعت ،معدن و تجارت  ۳۱استان ،اداره کل
جنوب کرمان و نیز مناطق آزاد ماکو ،ارس و قشم ابالغ کرد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوسازی معادن
و صنای��ع معدنی ایران (ایمیدرو) ،دس��تورالعمل ایجاد وحدت
روی��ه در فعالس��ازی معادن و محدودهه��ای معدنی غیرفعال
در  ۱۱بن��د و  5تبصره تدوین ش��ده و ضمانت حس��ن اجرای
این دستورالعمل و پاس��خگویی به نهادهای نظارتی با روسای
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها است.
براس��اس بند یک این دستورالعمل ،به دارندگان مجوز همه
پهنههای اکتشافی واگذارشده که مهلت ارائه گزارش نهایی آنها
به اتمام رس��یده ،از زمان ابالغ این دستورالعمل 3 ،ماه مهلت
داده ش��ده تا در صورت تمایل ،مختص��ات مناطق امیدبخش
شناسایی شده را معرفی و نسبت به دریافت پروانه و پروانههای
اکتشاف مواد معدنی گروه  ۶اقدام کنند.

طبق بند  ۲این دس��تورالعمل ،به هم��ه محدودههای مورد
درخواست صدور پروانه اکتشاف که به هر دلیل ابطال و بلوکه
ش��دهاند هم اشاره شده تا برابر مقررات و با اطالعرسانی کامل
(بهوسیله رس��انهها ،جراید ،پورتال ،تابلوی اعالنات و )...و آزاد،
امکان ثبت برای متقاضیان در سامانه کاداستر میسر شود.
برابر بند  ۵این دس��تورالعمل ،محدوده پروانههای اکتشافی
لغو ،ابطال یا سلب صالحیتش��ده ،با رعایت مقررات مربوطه،
حداکثر در مدت  ۳ماه از تاریخ ابالغ این دستورالعمل بهوسیله
مزایده عمومی به متقاضیان واگذار ش��ده و چنانچه در مزایده
متقاض��ی نداش��ت ،برابر مق��ررات و با اعالم قبلی (بهوس��یله
رسانهها ،جراید ،پورتال و )...نسبت به آزادسازی آنها اقدام شود.
رضا عظیمی ،مدیر کل امور اکتشاف وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت در مهر  ۱۳۹۰گفته بود :محدودههایی که در عمل به
لحاظ اکتشافی غیرفعال باشند ،شناسایی و بهوسیله مزایده به
متقاضیان واجد شرایط فنی و مالی واگذار میشوند.
او گفته بود :حمایت از بخشخصوصی در حوزه اکتش��اف و

تشکیل کنسرسیومهای تخصصی برای سرمایهگذاری و حفاری
در طرحها و پروژههای اکتش��افی از اولویتهای این وزارتخانه
محسوب میشود.
وی پیرام��ون افزای��ش عمق اکتش��افات مع��ادن هم گفته
بود :افزای��ش عمق در اکتش��اف معادن نیازمن��د تجهیزات و
دستگاههای حفاری مدرن اس��ت ،بر این اساس باتوجه به باال
بودن قیمت این تجهیزات سیاس��ت بر این اس��توار است که با
تشکیل کنسرسیومهایی متشکل از فعاالن این حوزه ،تجهیزات
مورد نیاز برای افزایش عمق اکتشافات تامین شود.

عظیمی بر حمایت از ش��رکتهای تخصصی حفاری ،تاکید
ک��رده بود و اینک��ه جذب منابع از صندوق توس��عه ملی برای
خرید تجهیزات حفاری و همچنین بومیسازی ساخت قطعات
یدکی تجهیزات حفاری در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه در دستورالعمل ابالغی مزایده محدودههای
معدن��ی امتیازات وی��ژهای برای متخصصان ،کنسرس��یومها و
ش��رکتهای با توان اجرایی و علمی برتر دیده شده ،افزود :در
صورت ابالغ قانون جدید ،نگهداری محدودههای اکتش��افی از
ط��رف متقاضیان برای آنها هزینهبر خواهد بود و این مس��ئله
موجب خواهد شد بلوکه شدن محدودههای اکتشافی به حالت
تعادل و در نهایت حداقل برسد.
عظیمی یادآور شده بود :بررسیها نشان میدهد در سالهای
اخیر حدود  ۵۰۰پروانه اکتشاف بهدلیل ناتمام ماندن عملیات
اکتشافی باطل و در فهرست مزایده سازمانهای صنعت ،معدن
و تج��ارت قرار گرفته که بهوس��یله مزایده به متقاضیان دارای
صالحیت واگذار خواهد شد.

