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 ونعضای کمیسیاو با استقبال گرم آموزش و پژوهش اتاق مرکز  ساختمان در محلعدن و صنایع معدنی اتاق جلسه کمیسیون م بیستمین

قای همچنین آ وریاست محترم اداره حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، مهندس صحراییآقای و همچنین حضور  اتاق

 محترم ستریا اهلل،پورفتح . در ابتدای جلسه آقای دکتربرگزار گردیدکاران شرق سبزوار مهندس مالداری مدیرعامل محترم شرکت کروم

 دو تشکیل برای ولتد تصمیم از جدید، دولت کار به شروع به اشاره با حضار، به خوشامدگویی ضمن اتاق، معدنی صنایع و معدن کمیسیون

 دولت کارکنان حجم شدنگبزر و جدید بروکراسی ایجاد دلیل به جدید هایوزارتخانه تشکیل با ایعده: افزودند و دادند خبر جدید وزارتخانه

 و تالش ادامه در نایشا. هستیم ناظر و سیاستگذار ولی متعدد هایوزارتخانه تشکیل خواستار که ما نظیر نیز دیگر ای عده و مخالفند

 نامناسب عیتوض رفع برای معدنی صنایع و معدن سازمان همچنین , معادن وزارت تشکیل برای معدنی صنایع و معدن بخش هایپیگیری

 اجرایی وظایف واگذاری شبخ این در را اصلی کار چاره و شدند را یادآور دیگر وزارتخانه دو با ادغام هنگام در معدنی صنایع و معدن بخش

 الزام پنجم برنامه هک آنچه ناظر، و سیاستگذار نقش با چابک و کوچک های وزارتخانه ایجاد آن تبع به و خصوصی بخش های تشکل به دولت

 .کردند عنوان نکرد پیدا تحقق و بود کرده

گذشته از جمله خبر  ماه در معدنی صنایع و معدن اخبار به ارائه کمیسیون دبیر مافی مهندس آقایجلسه و بر طبق دستورکار،  ادامه در

 982به مبلغ  اص وامتکمیل زنجیره تولید فوالد در استان خراسان رضوی به عنوان تنها استان کشور به صورت کامل و همچنین خبر اختص

و صنایع معدنی  کشور و چندین خبر دیگر در حوزه معدنبه شش طرح سیمانی  1395میلیارد تومان از سوی بانک صنعت و معدن در سال 

 پرداخت.

 معدنی صنایع و عدنم بخش های چالش معرفی" عنوان تحت گزارشی ارائه به و در راستای دستورکار جلسه، در ادامه کمیسیون محترم دبیر

 اردیبهشت در ایران بازرگانی اتاق معدنی صنایع و معادن کمیسیون پژوهش و تحقیق واحد توسط که "آینده دولت از معدن بخش مطالبات و

 پرداختند. بود شده تهیه 1396 ماه

 فهرست اهم موارد مطرح شده در گزارش:

 تشریح اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی -1

 های بخش معدن و صنایع معدنیمعرفی چالش -2

 های زیربناییمحدودیت 2-1

 لتهای دوهای قوانین و مقررات و سیاستمحدودیت 2-2

 های علمیمحدودیت 2-3

 های فنیمحدودیت 2-4

 های طبیعیمحدودیت 2-5

 های جهانیمحدودیت 2-6

 مطالبات بخش معدن از دولت آینده در حوزه معدن و صنایع معدنی -3

 دستورکار جلسه:
 اخبار معدن و صنایع معدنی در ماه گذشته 

 های بخش معدن و صنایع معدنی و مطالبات بخش معدن از دولت آیندهمعرفی چالش 

 نگرشی نو به بخش معدن، الزمه توسعه 

  های معدنی و صنایع معدنی در خراسان ها و پتانسیلمرحله اول طرح بررسی توانمندیگزارش انجام فاز اول

 رضوی
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ایران که  بازرگانی اتاق معدنی صنایع و معادن کمیسیونضمن تقدیر و تشکر از اهلل پس از ارائه گزارش توسط ایشان، آقای دکتر پورفتح 

به عنوان  (%44) زحمت تهیه این گزارش را کشیده بودند و همچنین از آقای مهندس مافی به جهت ارائه گزارش، به درصد سهم باالی دولت

، های کوچکگذار و نقش وزارتخانهاشاره کردند و تبدیل دولت به یک دولت ناظر و سیاست های چالش در معدنکاری ایرانیکی از مسبب

 چابک و فعال در آن دولت را در کاهش این سهم موثر دانستند.

وج یم و با خردن باشجمهوری آقای روحانی شاهد بهبود وضعیت در بخش معشااهلل در دوره دوم ریاستایشان ابراز امیدواری کردند که ان

 کرد خوب در این زمینه باشیم.هایی با عملاند، شاهد وزارتخانهدنی تزریق شدههای معنیروهای زائدی که در حوزه

 :است از های خود در این خصوص پرداختند که مهمترین آنها عبارتدغدغه نظرات، پیشنهادات و در ادامه حضار نیز به بیان 

 :اهم موارد مطرح شده توسط آقای مهندس ابراهیمی مدیرعامل محترم شرکت بوکان

نت اول ساله توسط معاوانداز یکدستورالعمل تحت عنوان بسترهای رونق تولید و اشتغال با چشماشاره به ابالغ ایشان در ابتدای سخنرانی با 

ولید ملی، بسته ارتقای توان ت، جلسه و مقایسه آن با گزارش مطرح شده در 15/01/1396رئیس جمهور آقای جهانگیری در جلسه مورخ 

ده این ابالغیه معقسمت  5 را ، تجارت خارجی و بسته اشتغال و توانمندیتکنولوژی تأمینگذاری، جذب، توسعه و مالی و سرمایه تأمین

 عنوان کردند.

ر دین برنامه ات تحقق های خودشان به جهها و برنامهها برای ارائه گزارشالعجل به دستگاهاعالم ضربایشان همچنین به موضوعاتی همچون 

ابالغ رونق  6-3ر بند ت معدنی در گزارش ارائه شده و مطرح بودن این موضوع د، نوسانات قانونی تغییرات عوارض صادراتی محصوال96سال 

و  GDPعدنی در تصاد مها، پایین بودن نقش اقساله و درخواست راهکار از دستگاهتولید و اشتغال و پیشنهاد تثبیت آن برای یک دوره ده

بخش به  گذاری در اینخصوصی و نیز بخش دولتی از سرمایه نقش تفکیک صنایع معدنی از بخش معدن در آن و به تبع آن امتناع بخش

رمایه سازگشت بهای سنگین و فوق سنگین توسط صنایع معدنی در کشور با دوره دلیل عدم جذابیت کافی، قابلیت و مزیت جذب سرمایه

ش وزارت مر، نقار صورت تحقق این ریزی بودن بخش معدن دبینی شدن و قابل برنامهطوالنی در صورت وجود ثبات اقتصادی و قابل پیش

های اهلت از دستگواست دوفعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی و درخنفت و استفاده از منابع مالی ارزی موجود در این وزارتخانه به جهت 

کردند و  اشاره تماعیاج تأمینآموختگان جوان از قانون کار و های الزم جهت مستثنی کردن دانشکردن دستورالعملمختلف برای آماده

ن رای مهندساگیزه بدولت، ایجاد ان موضوعاتی همچون درخواست گزارش از سازمان صمت استان برای کار بر روی موضوعات مختلف ابالغیه

کالت شمتر شدن مکبع آن جوان توسط سازمان نظام مهندسی معدن با ارائه طرح اعزام نیروی کار به خارج از کشور توسط این سازمان و به ت

برداری از بهره رزی باآفرینی در نقاط صفر مو اشتغال های مطرح شده در این طرحآموزیها و مهارتبخش اشتغال با اشاره به بحث کارورزی

 های معدنی در آن مناطق را به عنوان پیشنهاد به کمیسیون ارائه کردند.پتانسیل

 

 استان معدنی هایلتشک توسط معدنکاران به ایپایه و اساسی قوی، آموزش نیز کمیسیون محترم رئیس نائب نکاحی مهندس آقایدر ادامه، 

 نیروی از ستفادها عدم عامل دو و شدند خواستار را استان در معدن بخش اساسی مسائل از بسیاری حل برای دولتی بخش با تفاهم ضمن

 معدن بخش به استان مختلف هایدستگاه و هاسازمان نهادها، توسط معدن بخش به کافی توجه عدم همچنین و معدنی بخش در متخصص

 .نامیدند استان در معدن بخش اصلی مسائل و مشکالت از بسیاری ریشه را

 نماینده محترم استانداری: کیوانلو اهم موارد مطرح شده توسط آقای مهندس

اذبه برای جایجاد  های اقتصادی وتفهیم و پیگیری عدم تفکیک بخش معدن از صنایع معدنی و به تبع آن رشد شاخصآقای مهندس کیوانلو 

ورت ایجاد گذاری کالن، ضرنیاز بخش معدن به سرمایهبا توجه به  را خاطرنشان کردند و افزودند:جلب توجه و نگاه دولت به این بخش 

ها توسط دولت و ختزیرسا تأمیندر شرایط رفع تحریم، ایجاد مناسبات توسط وزارت امور خارجه، گذاری خارجی بیت برای جذب سرمایهجذا

 مدیریت توانمند و کارآمد را ایجاب و باعث تحرک در بخش معدن است.

های ای برگزاری دورهاهلل، در رابطه با آموزش معدنکاران با اشاره به دستور آقای شافعی ریاست محترم اتاق در راستدکتر پورفتحآقای سپس 

گری آنها را های معدنی را در این جهت خواستار شدند و نقش مطالبهآموزشی و استفاده از ظرفیت اتاق، استفاده از تمامی ظرفیت تشکل
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طریق  های اقتصادی ازها و تشکلNGOهای مختلف بسیار مهم ارزیابی کردند و بار دیگر بر تقویت آوری اطالعات از سازمانبرای جمع 

های متعدد، کوچک و سیاستگذار داشته باشیم تا بتوان با کرد و افزود: ما باید وزارتخانه تأکیددولتی به آنها  واگذاری برخی اختیارات

 توانند مطالبات خودشان را از آنها داشته باشند.ها بهتر میمحور بودن آنها، بخش خصوصی و تشکلتخصص

 

 ریاست محترم انجمن تخصصی خانه صنعت، معدن و تجارت استان: زادهحسین مهندس اهم موارد مطرح شده توسط آقای

دم عر شدند و خواستا را در جلسات هاارائه و بررسی مباحث با رویکرد کاربردی در سطح استانی، سازمانی و تشکلزاده آقای مهندس حسین

هاد پیشنتند و ف دانسرا مانعی بر سر راه رسیدن به اهدا هاتشکل سازمان صمت استان در خصوص ارائه اطالعات به معاونت معدنی همکاری

گذاری رمایهداقل سالزام سازمان از عدم واگذاری معادن کوچک و رعایت حداقل استانداردها در واگذاری معادن که حداقل اشتغال و ح

وری، ی، بهرهزیستی، منابع طبیعرعایت مسائل محیطتوان که در این صورت میرا مطرح کردند و عنوان کردند  استاندارد را داشته باشند

 آخرین تکنولوژی استخراج و رقابت را از آنها انتظار داشت.

 

 :یمشاور و کارشناس ارشد محترم صـادرات و صدور خدمات فنی و مهندس سلطانی اهم موارد مطرح شده توسط آقای مهندس

در ، باشدمیقتصادی نباالی معادن و محصوالت حاصل از فرآوری آنها مالک رشد اتولیدات آقای مهندس سلطانی نیز با ذکر این نکته که 

ز رت جهانی ارد تجااختیار داشتن بازار محصوالت، تبدیل مزیت مطلق و مزیت نسبی به مزیت رقابتی، توجه به صادرات محصوالت و رویک

ام معدنی انج صنایع گذاری بیشتری در بخش معدن و، سرمایهیطافزودند در صورت تحقق این شرا و عناصر رشد اقتصادی عنوان کردند جمله

ت عدنی دریافحدهای مارائه پیشنهاد تصویب قوانینی در راستای واگذاری حداقل یک درصد از حقوق دولتی که از واایشان ضمن خواهد شد.

سائل منها در تقویت قدرت و امکانات آ جهت، این اقدام را های متولی بخش معدنگردد به سازمان نظام مهندسی معدن و سازمانمی

 الزم و ضروری دانستند. آموزشی، نظارتی و بازرسی

 

 :معدن ارشد روان کارشناس محترمروشناهم موارد مطرح شده توسط آقای مهندس 

 ئوفیزیکیژیایی و ژئوشیمشناسی، اطالعات های زمینضعف و کمبود در بخش اطالعات پایه معدنی مانند تهیه نقشه روانآقای مهندس روشن

های اسشناسی در مقیهای زمینتکمیل شدن تهیه نقشهرا یادآور شدند و از  و ضرورت مطالبه توان دستیابی به آنها از طریق دولت

 و 1:25000س با مقیااستان  شناسیهای زمینابالغ اجرای طرح تهیه نقشهخبر دادند و به موضوعاتی همچون  1:100000و  1:250000

های هدر تهیه نقش لروند خیلی کند و آهسته آن اداره ک شرق،شناسی منطقه شمالکل زمین به اداره الیه مختلف 7تهیه اطالعات آن در 

خشی از بعدم دسترسی به اطالعات ژئوشیمیایی در بخشهای شمالی و شوند و همچنین ایه اطالعات معدنی محسوب میکه پ مذکور

برداری از بهره های معدنی مختلف از طریقمعرفی پتانسیل ،های مذکورهای ژئوشیمیایی بخشزوم تهیه نقشههای مرکزی استان و لقسمت

های قشهتهیه ن وعدم دسترسی به اطالعات ژئوفیزیک هوایی ، های ژئوشیمیایی تهیه شده توسط مهندسان چینی در گذشتهاطالعات نقشه

یرزمینی ف معادن زاجرای عملیات ژئوفیزیک هوایی و زمینی در جهت اکتشالزوم ، سنگانژئوفیزیک هوایی فقط در بخش کوچکی از منطقه 

ر این مقیاس در دنقشه قابل تهیه  3000از میان حدود  1:25000دار معدنی در مقیاس شیت نقشه اولویت 800لزوم تهیه حدود ، استان

 نیز اشاره کردند. هماندن این طرح به دلیل کمبود بودجل و متوقفسا 5شیت نقشه در مدت زمان حدود  35شدن تعداد حدود استان و تهیه

 
شناسی، های زمینخارجی، سازمانگذاری شرکت ایمیدرو در بخش اکتشاف از طریق ورود شرکتاهلل ضمن اشاره به سرمایهآقای دکتر پورفتح

 کردند. روزرسانی تکنولوژی و دانش فنی خود توصیهبرداری را به لزوم بهسازمان نقشه

شناسی در جهت ینگذاری با سازمان زممالی و سرمایه تأمینروان نیز ضمن پیشنهاد همکاری شرکت ایمیدرو در جهت آقای مهندس روشن 

یروهای کاری نو همهای بزرگ اکتشاف معدنی در کشور شناسی بر ورود شرکتهای زمینبرعهده گرفتن بخش علمی و فنی برای تهیه نقشه

 کردند. تأکیدلی با آنها کارآموز داخ
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 :اتصفحــ تعداد 4

معدن و صنایع معدنیصورتجلسه کمیسیون   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1396ماه/خرداد/16

 شماره جلســه: 20
 

 رئیس جلسه: آقای دکتر پورفتح اهللجناب  دبیر جلسه: آقای مهندس مافیجناب  ساعت شروع: 8:00 ساعت خاتمه: 10:00

        

اهلل بار دیگر بر تقویت بخش خصوصی از طریق واگذار کردن امور اجرایی توسط دولت به آن و به تبع آن بهبود در ادامه آقای دکتر پورفتح 

شاهد تحوالتی همانطور توان های معدنی و عدم نفوذ دولت در آنها مینوان کردند که با تثبیت جایگاه تشکلکردند و ع تأکیدوضعیت اشتغال 

 شود، باشیم.که در عملکرد دوساله سازمان نظام مهندسی معدن دیده می

وجودآوردن رای بهکاران بآوردن امکانات آموزشی به معدنها در زمینه فراهمای بین تشکلنامهآقای مهندس نکاحی نیز پیشنهاد امضای تفاهم

کار این ت که معدنورت اسصکاران را ارائه کردندو افزودند که در این ان و ملزم کردن معدنپشتوانه اجرایی این طرح برای سازمان صمت است

 تنهایی اقدام کند این طرح اجرا نخواهد شد.امر را خواهد پذیرفت ولی اگر سازمان نظام مهندسی به

این اصل را در  تأمین وجودآوردن شرایطاد و بهتوسط دولت خبرد 44ماندن اجرای اصل در پایان جلسه نیز آقای مهندس ابراهیمی از متوقف

 واند.خالمللی امری ضروری گذار بزرگ بینهای سنگین در بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین جذب سرمایهگذاریجهت سرمایه

های خشی بدر استان و همچنین عدم همکارهای معدنی گریددار، صاحب صالحیت و مبین آقای مهندس نکاحی نیز عدم وجود شرکت

های ذاری پهنهای واگمختلف سازمانی در استان را عامل اصلی رکود بخش معدن در استان خراسان رضوی عنوان کرد و از اعالم آمادگی بر

 های گریددار و صاحب صالحیت خبرداد.معدنی استان در صورت وجود شرکت

 سال در سان رضویصادره در خرا معدنی کشف هایی اکتشاف و گواهیهاپروانه وضعیت با ارتباط در گزارش ارائه پیشنهاد نیز نهایت در

 در فعالیتها نجاما تسریع و همچنین عارضه یابی جهت استان و در در علل کاهش قابل مالحظه تعداد این مجوزها شدن مشخص برای 1395

 فاز اول مرحله اول از انجامگرفت و همچنین گزارشی  قرار کمیسیون آتی جلسه کار دستور در معدنی صنایع و معدن وضعیت بهبود راستای

 طالع اعضایبه ا و گردید توسط آقای مهندس مافی ارائه های معدنی و صنایع معدنی در خراسان رضویها و پتانسیلطرح بررسی توانمندی

 کمیسیون و تایید ایشان رسید.

 

 با ذکر صلوات، جلسه به پایان رسید.

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 :جلسه حاضرین

 نازپرور، پژهام، پور، ابراهیمی، کیوانلو،روان، اسماعیلزاده، سلطانی، صحرائی، مالداری، روشناهلل، نکاحی، مافی، حسینپورفتح: آقایان

 زورمندباغبان

 آزاد :هاخانم

 غایبین جلسه:
نیا، طاهری، عباسپور، محمدنژاد، باقری، هاشمی، زیارتزاده، خاورینیا، بهلوری، حسنصالحی، رسولیان، باقری، شجاعی، میرزایی، احتشام آقایان:

 زادهراد، کرامت، ملکعامری، سخدری، کاتبی

 : علیرضایی، اسالمی، بصیری، تیموریهاخانم

 
 

 مصوبات جلسه
 1395 سال در صادره در خراسان رضوی معدنی کشف هایهای اکتشاف و گواهیپروانه وضعیت با ارتباط در گزارش ارائه -1

 شجاعی معاونت محترم معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در جلسه آتی کمیسیون مهندس توسط آقای

معدنی و صنایع معدنی در خراسان رضوی به  هایها و پتانسیلگزارش انجام فاز اول مرحله اول طرح بررسی توانمندی -2

 کمیسیون رسید. تأیید


