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  دستوركار جلسه:
  قراردادهاي توسعه بخش معدن بين دانشگاه آزاد اسالمي و سازمان ايميدرو توسط جناب آقاي دكتر بشيرنژاد 
 اندازي دانشكده معدن در استان خراسان رضويراه 
 وكار در بخش معدن و صنايع معدنيمخل كسب گزارش كميته قوانين و مقررات  

 
  اهم موارد مطرح شده:

ر محل اله د جلسه كميسيون معدن و صنايع معدني با حضور اعضاي محترم كميسيون و به رياست جناب آقاي دكتر پورفتح سيزدهمين
اي از اعض فتند سپسايام محرم را تسليت گفرا رسيدن ساختمان شماره يك اتاق بازرگاني تشكيل شد. در ابتداي جلسه رييس كميسيون 

اسالمي  شوراي محترم كميسيون در جهت ارائه نظرات و پيشنهادات خود در سفر شهريور ماه اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس
يشنهادات ترين پكه منجر به گنجانده شدن اين پيشنهادات در كليات اليحه برنامه ششم توسعه شد تقدير و تشكر كردند. سپس مهم

  الحاقي تصويب شده در كميسيون تلفيق را قرائت نمودند: 
حق انتفاع  انون معادن)،ق 14: دولت مكلف است درآمدهاي حاصل از بخش معدن، شامل حقوق دولتي (با رعايت ماده ماده الحاقي

ه عوايد حاصل از تبصر ي نظام مالي كشور وپذير و ارتقاقانون رفع موانع توليد رقابت 35برداري، عوايد حاصل از بند (ت) ماده بهره
د آن را در شود واريز و صد درصداري كل كشور تعيين مياي كه بدين منظور نزد خزانه) قانون معادن را به حساب ويژه6) ماده (3)و(2(

  هاي برنامه صرف امور ذيل نمايد:طول سال
هاي) معدني كشور هاي(پتانسيلجويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيتشناسي، شناسايي زئوفيزيك هوائي، پيهاي پايه زمينتهيه نقشه الف)

  و تشكيل پايگاه جامع علوم زمين
  هاي الزم براي معادن بزرگ و مناطق معدني و صنايع معدنيتكميل زيربناها و زيرساختب)
  قانون معادن 31ا اولويت مناطق مجاور محدوده معدني) و ماده (ب 14) ماده 6اجراي تبصره (ج)
  افزوده باالتشويق صادرات محصوالت صنايع معدني با ارزش د)

ف كيب و وظائگردد. تردر هر استان شوراي معادن جهت واگذاري بخشي از وظائف و اختيارات شوراي عالي معادن تشكيل مي ماده الحاقي:
  ي معادن تعيين و ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون ابالغ مي گردد. اين شورا توسط شوراي عال

گذاري در يهق سرمابه منظور توسعه و ارتقاي جايگاه بخش معدن و صنايع معدني در اقتصاد ملي، با هدف تسهيل و تشوي ماده الحاقي:
اي ازمان توسعهها و تقويت سپايدار، تامين زيرساخت گذار خارجي، تامين منابع مالييافته، جذب سرمايهمناطق محروم و كم تر توسعه

  هاي برنامه ششم:در طي سالبخش 
ق به هاي متعلاي، از جمله تفاوت قيمت ارزش داراييهاي توسعههاي سازمانمنابع حاصل از جذب مشاركت بخش خصوصي در طرح الف)

  شود.سبه ميفر محاصاز تجديد ارزيابي، به عنوان ماليات با نرخ  ها، ناشياي در مشاركت نسبت به ارزش دفتري آنهاي توسعهسازمان
د و مناطق طق آزاگذار خارجي در منطقه، قيمت گاز طبيعي در بلندمدت در مناپذيري كشور در جذب سرمايهبه منظور افزايش رقابت ب)

  گردد. فارس) تعيين ميوبي خليجترين تعرفه صنعتي گاز طبيعي كشورهاي جنپايين %90ويژه اقتصادي به صورت ترجيحي (
شود نسبت به كسب شناسي و اكتشافات معدني كشور اجازه داده ميهاي اكتشافي به سازمان زمينبه منظور توسعه فعاليت ماده الحاقي:

زيك هوائي، باشد، نظير ژئوفيكرد خدماتي كه نياز به دانش فني و تجهيزاتي ويژه دارد و در توان بخش خصوصي نميدرآمد و هزينه
 ها،سازمان هادها،هي ويژه، صدور خدمات فني و مهندسي به خارج از كشور كه مورد نياز كليه نژئوفيزيك دريايي، خدمات آزمايشگا

ر داصل از آن حها، سود هايي كه به نوعي با مباحث مربوط به علوم زمين در ارتباط هستند، پس از كسر هزينهخانهها و وزارتدانشگاه
  هزينه نمايد.  جهت توسعه امر اكتشاف ذخاير معدني و مخاطرات كشور

اله عنوان كردند كه اقتصاد تك محصولي وابسته به نفت مخاطراتي زيادي براي اقتصاد كشور به ارمغان آورده است جناب آقاي دكتر پورفتح
ه اول ماه 6افزوده باالي اين بخش صورت گيرد. در اي به بخش معدن و صنايع معدني به دليل ارزشكه براي رهايي از آن بايد توجه ويژه



 

2 
 

 
......................................................................  .........................................................................  

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 :اتصفحــ تعداد 3
معدن و صنايع معدنيصورتجلسه كميسيون   

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   
 

 تاريخ برگزاري:  1395/مهرماه/13

 شماره جلســه:  13
 

 رئيس جلسه: پورفتح اهللا جناب آقاي دبير جلسه: مافيجناب آقاي  ساعت شروع: 7:30 ساعت خاتمه: 9:30

به منظور رونق بيشتر اقتصاد استان و توسعه اشتغال، بعد از نفت، معدن و صنايع معدني در جايگاه دوم صادراتي قرار گرفته است.  1395سال 
 گذاران خارجيگذاري دارد. براي جذب سرمايهكه اين مهم نياز به سرمايه بايد زنجيره ارزش در بخش معدن و صنايع فرآوري آن شكل گيرد

. با توجه به نتايج سفر اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي اهداف كميسيون معدن بايد قوانين بخش معدن اصالح گردد
  اتاق مشهد محقق شده است. پس از آن جناب آقاي دكتر بشيرنژاد درباره قرارداد ايميدرو و دانشگاه آزاد اسالمي مشهد توضيح دادند:

 ابل در حوزهاي و فناوري متقهاي علمي، پژوهشي، مشاورهگيري از توانمنديبهره يافته،ارتباط منظم و سازمان به منظور برقراري -
ا نامه همكاري امضها و نيز تقويت و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه تفاهمسازي ابتكارات و نوآوريمعدن و صنايع معدني، تجاري

ايميدرو،  هاي تحقيقاتياه آزاد اسالمي مشهد از طريق يك كارگروه مشترك در تعريف پروژهنامه، دانشگبر اساس اين تفاهم .كردند
، دآزاانشگاه دچنين، هم ها و داوري نهايي آنها مشاركت خواهد كرد.هاي اجرايي پروژهانتخاب مجريان متخصص و نظارت علمي بر رويه

عالوه بر  .كرد هداهاي فني و علمي حوزه معدن و صنايع معدني ياري خوهاي كالن و شناسايي گلوگاهگذاريايميدرو را در سياست
يز معدني و ن ي موادكاربردي مورد نياز ايميدرو در زمينه اكتشاف، استخراج و فرآور -هاي تحقيقاتياين، دانشگاه مذكور، پروژه

نشگاه اايميدرو و د نامه ياد شده،طبق تفاهم. د دادهاي مرتبط با صنايع هايتك و نانو را تا مرحله تبيين دانش فني انجام خواهپروژه
ف يتدوين و تال اندازي، تكميل و تجهيز مراكز آموزشي و پژوهشي مورد نياز،هاي ديگر همچون راهآزاد اسالمي مشهد در زمينه

هاي تايج پروژهررسي نو ب رتهاي سودمند در حوزه معدن و صنايع معدني، اسناد و مدارك علمي و تبادل آنها، انجام داوري، نظاكتاب
 ازهاياي نير راستدهاي تحصيلي به ويژه مقاطع ارشد و دكترا نامهتحقيقاتي در داخل و خارج از كشور، هدايت و حمايت از پايان

دار، و اولويت موارد ريزي جهت نيل بههاي نوين توسط كارشناسان طرفين و برنامهتحقيقاتي ايميدرو، بررسي ميزان نياز به فناوري
 . غيره همكاري متقابل خواهند داشت

ن رضوي دانشكده معدن در خراسا تأسيسسنجي در خصوص امكانعنوان كردند جناب آقاي مهندس نكاحي نايب رييس كميسيون  -
پيدا  ن راهاستا شاف بهشنبه تشكيل خواهد شد. با احداث دانشكده معدن اساتيد دانشگاه در زمينه استخراج و اكتاي در روز پنججلسه

و  تاق پايهدر شوراي پژوهشي امعدني و صنايع معدني  هايمطالعه و امكان سنجي توانمنديتصويب طرح كنند. همچنين با مي
ت نسبي در راي مزيدر اين طرح با معرفي پتانسيل هاي استان رشته فعاليت هاي دااساسي براي ديگر كارهاي پژوهشي خواهد بود. 

 ود. در اين طرح تيمي از تمامي افراد متخصص با هم همكاري خواهند نمپيشنهاد خواهد شد. درصنايع معدني استان 
ورد ن در ماله تشكر كردند. ايشاهاي جناب آقاي دكتر پورفتحشناسي از پيگيريجناب آقاي دكتر طاهري رئيس سازمان زمين -

هاي ه همكاريو موسس )AGS(شناسي افغانستان ازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني ايران و سنامه همكاري سازمان زمينتفاهم
هاي ليتافزايش فعا هاي دولت آلمان با كشور افغانستان و به منظورتوضيحاتي دادند. در راستاي همكاري) GIZ(مشترك فني آلمان 

شته ري دانشجويان هاي عملآلمان درخواست انجام بخشي از فعاليت GIZدولت افغانستان در بخش معدن، موسسه آموزشي 
زمان ي و سااي بين شركت آلماننامهتكنيك كابل در ايران را مطرح كرد. به همين منظور طي تفاهمشناسي دانشگاه پليزمين
ر سازمان طي چها نفر از دانشجويان اين دانشگاه توسط كارشناسان و اساتيد مجرب اين 12شناسي اكتشافات معدني مقرر شد زمين

شناسي و ل زمينكنامه دوره كارآموزي براي دانشجويان در اداره ي عملي الزم را فراگيرند. بر اساس اين تفاهمهاهفته آموزش
ت شناسي را به دسنهاي شغلي زمياكتشافات معدني منطقه شمال شرق زير نظر كارشناسان اين اداره برگزار شد كه در آن توانمندي

ل ر آن در حادا معدن بافزار جامع معدن استان اطالع دادند كه تمامي اطالعات مرتبط رمدكتر طاهري همچنين از رونمايي نآوردند. 
شناسي زمين سازمان گذاران بوده است. توليد اطالعات پايه وظيفههاي سرمايهمبادله اطالعات از مهمترين نگرانيبارگزاري است. 

مان طالعات سازده و اشافزارهاي مختلف فرمت مورد نظر تهيه و نرم كشور است كه در همين راستا اين سازمان با بررسي استانداردها
عد را به كند و نواحي مستگذاري ميگذار با ديد روشني سرمايهشناسي در حال بارگزاري است با ورود بخش خصوصي، سرمايهزمين

 را تسريع بخشد.ها تواند زمان ورود داده و بارگزاري دادهكند. اتاق بازرگاني ميآساني شناسايي مي
 ايشان .شد خواهد هاي موجود استفاده شود بخش معدن استان شكوفايكي از اعضاي محترم كميسيون بيان كردند كه اگر از پتانسيل -

مقطع  هاتننيز  گردد. در بخش استخراج معدن تأسيسپيشنهاد دادند كه در مقطع دبيرستان با حمايت دانشگاه آزاد رشته معدن 
 به وجود آيد و پوشش نقشه آلتراسيوني در دستور كار قرار گيرد. كارداني 
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كنند اما كار معدن پراكندگي ها توليد علم ميهاي موجود وجود ندارد. دانشگاهها و پتانسيلالتحصيالن دانشگاههيچ تعادلي بين فارغ -
 طلبد.هاي مختلفي ميو تخصص زيادي دارد

عدم جذب  وزه بحثمهندسي افغانستان به نكته خاصي اشاره دارد. امر -هاي فنيري با گروهگزارش آقاي دكتر طاهري درباره همكا -
يل . از پتانسندارد اقتصاد معدن وجود شود مثالًاي كار نميظرفيت نيروي انساني در استان وجود دارد. در مقطع دكترا بين رشته

 فاده شود. يز استهاي خارج از دانشگاه نراهم شود كه از ظرفيتالملل بايد استفاده كرد و شرايطي فدانشگاه آزاد در بخش بين
ها ها اولويتين طرحانجام نشده است. بايد در ا هاي جامعي در بخش معدن و صنايع معدنيطرحبه علت عدم متولي در كشور و استان  -

 جامع قرار گيرد.  هاي مختلفي از جمله اقتصادي، فرهنگي و غيره مورد بررسيمشخص گردد و هر طرح از جنبه
تن فعلت پيشي گر هاي كالن كشور به دانشگاه ارتباطي ندارد.ريزيهاي مرتبط با برنامهاز اعضاي كميسيون بيان داشتند كه بحث -

ها و عداد رشتهيگر  تها چه چيزي بوده است؟ در دنياي امروز دبندي دانشگاهدانشگاه علم و صنعت از دانشگاه صنعتي شريف در رتبه
تباط دانشجو و ايجاد شده است تا ار Commercial Roomهاي مهم مانند كمبريج مهم نيستند بلكه در دانشگاه داد استادها تع

دانشگاه را  ا نيز مسيرانشجوهدصنايع برقرار گردد. با افزايش ارتباط دانشجو و افراد با تجربه، دانشجو خودش راهش را پيدا كرده و اين 
 هاي آموزشي بر اساس نيازهاي خودمان تغيير يابند. روشدهند. بايد تغيير مي

 هاي سما وابستهتانرشته در مقطع دبيرستان را دبيرس تأسيسبعضي از اعضا گفتند كه بحث  پاسخ بهجناب آقاي دكتر بشيرنژاد در  -
شده و از  تأسيس به دانشگاه آزاد پيگيري شود. در بحث ارتباط صنعت و دانشگاه نيز دفتري در دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد

ردوسي مشهد فدانشگاه  دانشگاه از جمله 14اي متشكل از شود. همچنين مجموعهها براي حضور در آن دعوت ميها و شركتسازمان
 د. كلينيك تخصصي معدن را دادن تأسيساند كه ايشان پيشنهاد اندازي كردههاي تخصصي راهو دانشگاه آزاد كلينيك

 ودند. زمان بشناسي از مطالعات انجام شده در اين سارساني دقيق سازمان زمينيكي ديگر از اعضاي كميسيون خواستار اطالع -
ر مفيد و تواند بسياشناسي نيز به كلينيك تخصصي معدن لينك شود مياله پيشنهاد دادند كه سازمان زمينتحپورفدكتر جناب آقاي  -

 شناسي تشكيل گردد. تاثيرگذار باشد. مقرر شد جلسه بعدي كميسيون در محل سازمان زمين
 هيأتوري انديداتبات، شرايط افراد جهت ك، شرايط شركت در انتخارئيسه خانه معدن هيأتجناب آقاي مهندس مافي درباره انتخابات 

  بندي انتخابات را قرائت نمودند و تمامي افرادي كه در راه تالش نمودند تشكر كردند. زمان رئيسه، برنامه
  
  :جلسه صوباتم

 شناسيتشكيل كلينيك تخصصي معدن با همكاري سازمان زمين .1
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