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 دستورکار جلسه: 

 ه گذشتههای زیرمجموعه در ماگزارش عملکرد کمیسیون و کمیته -   

 نهای شرق ایرامعرفی شرکت تامین و توسعه زیرساخت  -   

 -یدر اجرای اقتصاد مقاومت ها و اعتبارات تخصیصیکمک)ارائه گزارش تهیه شده توسط کمیسیون معدن اتاق ایران  -    

 (کارهامشکالت و راه

 اهم موارد مطرح شده:

نی بازرگا صنایع معدنی با حضور اعضای محترم کمیسیون در محل ساختمان شماره دو اتاق نهمین جلسه کمیسیون معدن و

ک اعضای محترم کمیسیون و تبریک حلول ماه مبارخوشامدگویی به  رضوی برگزار گردید. رییس کمیسیون ضمنخراسان

ق و در واحد تحقیکه  "ها، اعتبارات تخصیصی در اجرای اقتصاد مقاومتیکمک"رمضان، جلسه را با گزارشی با عنوان 

. دروع نمودنش ،گردید توسط دبیر کمسیون ارائهو پژوهش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران انجام شده بود 

ارند. دت باالترین و بخش معدن کمترین سهم را سرمایه خالص در بخش مستغال های مختلف اقتصاد، میزان موجودیدر بخش

، اصل از واگذاریمیلیارد دالر تجاوز پیدا نکرده است. درآمد ح 50گذاری حوزه معدن و صنایع معدنی تا به حال از کل سرمایه

رصد از بودجه د 12میلیارد ریال برآورد شده است. سهم پایین 2000معادل  1395 استخراج و فروش معادن در بودجه سال

معدنی  شناسی و اکتشافاتوزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران. سازمان زمین

روی انسانی در بخش معادن مس وری نیباشد. بهرهمی 1395درصد از کل بودجه سال  0.03میلیون دالر که تنها  25کشور 

 های عملیاتیهای کشور مشاهده می گردد. راهکارایران پایین بوده اما این مشکل تنها در این بخش نیست بلکه در همه بخش

 پیشنهادی در این گزارش در جهت اجرای اصول اقتصاد مقاومتی به ترتیب زیر است:

ولت کاهش دخالت د-2لکیت بخش دولتی مانند کشور سوئد، حداقل انتقال مدیریت به بخش خصوصی در حین حفظ ما -1

های لی و موثر در جهت بهبود شاخصاقدامات عم  -3های خودکار در اقتصاد، کنندهدر اقتصاد و عدم تعیین دستوری تعدیل

اول مطالبات ها در درجه صالح ساختار بانکا -5ت و کاهش انحصار در بازارهای مختلف، افزایش رقاب -4فضای کسب و کار، 

بهبود  -7ها، ر قوانین و سیاست گذاریدایجاد ثبات  -6از ایجاد مطالبات معوق جدید، معوق پیگیری و تسویه شود و جلوگیری 

قویت ت -10ارزی شفاف،  اجرای سیاست -9وری و اصالح قوانین کار، ارگران و افزایش بهرهکبهبود رفاه  -8بازار مسکن، 

 ها به فرصت.های جهانی و تبدیل تهدیدرصتفاستفاده از  -11خلی، گذاری خارجی و داسرمایه

وند خصوصی این رسازی در ایران اشاره نمودند، اهلل به عدم کارایی خصوصیرابطه با گزارش ارائه شده جناب آقای پورفتحدر 

نوعی به  ارت بهبه وجود آورده است. مصوبه مجلس گذشته در خصوص اصالحیه قانون تج اقتصاد ایران مشکالت زیادی را در

دست  باشد اما مدیریت معدن درتقویت بخش خصوصی کمک خواهد نمود. در کشوری مانند سوئد معدن جزو اموال دولت می

 ایران دیگر دارند. در اقتصادنلکیت کاران حق مافال و مال دولت است و معدنن. در ایران نیز معادن جزو ابخش خصوصی است

 وری باالتر گام بردارد. نفت باعث توسعه نخواهد شد بلکه اقتصاد برای رسیدن به توسعه باید به سمت بهره
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ین های دولتی زیاد حساس نیست، همچنیکی دیگر از اعضای حاضر در جلسه اظهار کردند که مجلس نسبت به بودجه شرکت 

ها رمایه گذاریسهای پایین برای توسعه وجود ندارد. بخش خصوصی باید به اقتصاد ورود پیدا کند و یهپویش و کار فکری در ال

 را در این بخش افزایش دهد. 

نقل اتاق ایران اشاره نمودند. طبق آمار کمیسیون معدن، وهای معدن و حملکمیسیوناهلل به اولین همایش جناب آقای پورفتح

ها به حمل و نقل تعلق دارد. مقرر شده است که درصد هزینه 60یی در بخش معدن دارد و بیشتر از حمل و نقل تاثیر به سزا

 آهن تشکیل گردد که دعوتنامه این جلسه برای دوستان در بخش خوافها و راهجلسه دومی با دستور کار جلسه تجدیدنظر نرخ

های سازی کتابخانه اتاق بازرگانی نام کتابغنیارسال خواهد شد. سپس از اعضای محترم کمیسیون خواسته شد برای 

 درخواستی خود را در لیست توزیع شده یادداشت نمایند. 

رت سازمان صنعت، معدن و تجامحترم ن نظام مهندسی جناب آقای نکاحی به ریاست ای که از طرف رییس سازماسپس نامه

ه برای کشده بود  و تجارت خواستهاز سازمان صنعت، معدن ارسال شده بود خوانده شد. در این نامه سرکار خانم علیرضایی 

 ها تفویض شود. در ایننمعدن در شهرستا نظام مهندسیهای تسریع روند امور اداری در بخش معدن، امور اداری به نمایندگی

سبزوار  هرستانجناب آقای شجاعی معاونت معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اعالم نمودند که در ش راستا

 آمادگی کامل برای تفویض اختیارات به جز حقوق دولتی وجود دارد. 

ه با ه معرفی نمودند کسازی حقوق دولتی را که به صورت پایلوت در زنجان انجام گرفتاهلل نرم افزار یکسانجناب آقای پورفتح

سط این طرح تو. حقوق دولتی به صورت یکسانی در تمام نقاط کشور محاسبه خواهد شد ،افزارتصویب و تهیه این نرم

 کمیسیون معدن اتاق ایران در حال انجام است. 

و کمیته های خانه معدن، سیلیس جام سپس جناب آقای مافی دبیر کمیسیون گزارشی از عملکرد کمیسیون و کمیته

 دادند. ارائه زیست را محیط

وعه تخصصی جهت ضرورت ایجاد یک مجم ایرانهای شرق جناب آقای عباسپور مدیرعامل شرکت تامین و توسعه زیرساخت

عرفی های زیرساختی در واحدهای صنایع معدنی شرق ایران توضیح داده و سهامداران این شرکت معملیاتی شدن فعالیت

 شده در این گزارش به ترتیب زیر بود: سرفصل ارائه شدند. 

مدت مسیر خواف و سد مدت و میان( کوتاه2مدت مهمترین بحث دشت زوزن ( کوتاه1مهمترین راهکارهای تامین آّب  -

 دو مسیرمدت خرید و اجاره چاه و حق آبه کشاورزان در مدت و میان( کوتاه3سده 

 اقدامات صورت گرفته در خصوص تامین گاز -

 انجام شده در خصوص تامین برقاقدامات  -

 ی در طول خطوط ریلی محدوده واحدهای صنعتی سنگانهای رابط و مبادلهایستگاه -

 خدماتی در نزدیکی شهر سنگان –شهرک مسکونی  -

 محدوده و موقعیت منطقه ویژه اقتصادی معدن و صنایع معدنی شرق ایران -

 صادیها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتکمیت و کیفیت مشوق -
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 برخی از مزایای منطقه ویژه اقتصادی معادن و صنایع معدنی شرق کشور - 

 های زیرساخت در سنگانبندی اجرای پروژهبرنامه زمان -

 محیطیمدیریت جامع آب و باطله و مسائل زیست -

 1395پیشنهاد بودجه شرکت در سال  -

 نحوه همکاری با شرکت احیا سپاهان -

 خارجیطرح جامع سنگان و نحوه ورود مشاور  -

وجود  در ایران تولید اعضا نظرات خود را در ارتباط با این شرکت بیان نمودند: تئوری اقتصادی تولید برای مصرف و مصرف برای

ایم و در آن مقطع رونق اقتصادی های رونق به واسطه ساخت و ساز و مسکن مهر مسیر اشتباهی را طی نمودهدارد. در سال

صنایع ته و اشتباهی صورت گرف نماییها در منطقه سنگان نیز جاسازی زیرساختباط با فراهمکاذبی را نشان دادند. در ارت

 ایم. ای با منابع آبی محدود سوق دادهمعدنی را به سمت منطقه

 یکی دیگر از اعضای محترم کمیسیون نیز پیشنهاد دادند که در آن منطقه به مسائل امنیتی نیز توجه شود.

شور و غیرقابل شرب باشد که آبن میزها از آب دشت زوبیان کردند که آب مورد استفاده در این طرحجناب آقای عباسپور 

که آب  یابند که به ناچار باید در آن منطقه فرآوری شوند اما در فرآیندهاییباشد. در این منطقه تنها صنایعی استقرار میمی

ه گذاری ها در منطقه به وجود نیاید سرمایز زیرساختشود. اگر هر کدام ا توان به مناطق دیگر ارسالفراوانی مورد نیاز است می

 های انجام شده ابتر خواهند ماند. 

 صوبات:م

های سازمان ندگیطبق اعالم معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کلیه امور معدنی به جز حقوق دولتی به نمای (1

 هد شد. دگی نظام مهندسی معدن تفویض خواهای دارای نمایننظام مهندسی معدن در شهرستان

باشد تاکید سازی حقوق دولتی که توسط کمیسیون معدن اتاق ایران در حال تدوین میافزار یکساناعضا بر ارائه نرم (2

 نمودند. 

عوت دیسیون مقرر شد در جلسه آینده همایش کمیسیون حمل و نقل و معدن اتاق ایران اعضای ذیربط توسط دبیر کم (3

 شوند.

در خصوص بررسی ایجاد منطقه ویژه د های شرق تقدیر شد و مقرر شاز گزارش شرکت تامین و توسعه زیرساخت (4

شرکت  قرر شداقتصادی خواف با توجه به مباحث گذشته که در جلسات کمیسیون اتاق دور هفتم نیز مطرح گردیده، م

حث آورد و مبا داران خواف اقدام الزم را به عملدنگذاران و معمذکور با رعایت حقوق و نظریات همه ذیربطان و سرمایه

 بندی به کمیسیون ارایه نماید. را جهت جمع

یعی رفع ابع طبموضوع مشکالت مربوط به انتقال خط گاز خواف که در جلسه قبل مطرح شده بود با مساعدت سازمان من (5

 مشکل گردید. 
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های تحقیقاتی و صورت مجتمع شده در جهت اجرای طرحگیری از ده درصد حقوق دولتی معادن به پیشنهاد بهره (6 

 که مقرر شد به نحو مقتضی مورد پیگیری قرار گیرد.  اکتشافی تاثیرگذار در هر استان

 حاضرین:

عباسپور،  هری،نیا، شایسته، طازیارتزاده، زاده، حسینحسن، آدمی حائری، بهلوری،، شجاعیاهلل، نکاحی، پورفتحآقایان:    

 ینبات ،مظفرجاللی

 غایبین:

 ها: اسالمیخانم 

 لو، محمدنژاد، میرزایی، نازپرورروان، سلطانی، کیوانروشنآقایان: 

 


