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رم اعضای و با استقبال گآموزش و پژوهش اتاق مرکز  ساختمان در محلعدن و صنایع معدنی اتاق جلسه کمیسیون م ودومینبیست

 عرض ضمن اتاق، معدنی صنایع و معدن کمیسیون محترم ریاست اهلل،پورفتح . در ابتدای جلسه آقای دکتربرگزار گردید اتاق کمیسیون

ده ای ارائه شدر آماره لیپایین بودن سهم معدن در تولید ناخالص م به اشاره با ،شادکامی برای حضار در جلسهخیرمقدم و آرزوی سالمتی و 

شااهلل سهم بخش ان: ندافزود وپیشنهاد طرح تحقیقاتی در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران خبر دادند  از ، برنامه ریزان کشور

ش معدن فی برای بخقطه عطنها اشاره و آن را ع خواهد بود. ایشان در ادامه به موضوع تفکیک وزارتخانهمعدن در این طرح بررسی و قابل دفا

 محسوب نمودند. و صنایع معدنی

بحث  ضوی دررسپس ایشان مراتب تشکر و سپاسگذاری آقای دکتر شکوری از حضور فعال کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان 

ور ند و از حضر رسانداصالحات قانون معادن و مواردی که در سال گذشته در کمیسیون بررسی شده بود را به اطالع حضابندی بررسی و جمع

 دند.خبردادر سومین نشست تخصصی که در همین ارتباط در اتاق ایران برگزار شد  نائب رئیس کمیسیون آقای مهندس نکاحی

به  ای معادن استان,مبنی بر تشکیل شور قانون برنامه ششم توسعه کشور 43رای ماده ریاست کمیسیون معدن و صنایع معدنی, خواستار اج

در  شد.ین شورا باشکیل اتشااهلل استان خراسان رضوی اولین الگوی اجرایی در ابراز امیدواری کردند که ان ایشان ریاست استاندار گردید.

 بریک گفتند.فرارسیدن روز خبرنگار را نیز به جامعه خبرنگاران ت نهایت

اهش کعلل حلیل تآقای مهندس شجاعی معاونت محترم معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با ارائه گزارشی به جلسه  ادامه در

من اشاره به روند پرداختند و ض 1395 سال در صادره در خراسان رضوی معدنی کشف هایهای اکتشاف و گواهیقابل مالحظه تعداد پروانه

 مودند:نه بیان ها را به صورت خالصه اینگونها و گواهیساله علل عمده کاهش تعداد پروانهدر عملکرد دوره سهکاهش آمار اکتشاف 

 شده معدنیهای ثبتاالرض محدودهتعرفه حقالغ مب -1

نون معادن در این قا 24ها و اشاره به موضوع ماده حدودههای مختلف جهت واگذاری ماستعالم از ارگانمشکالت فراوان در بحث  -2

 ضی ثبتعدم لزوم پیگیری مستقیم متقا همچنین و گیری پنجره واحد معدنی برای حل این موضوعزمینه و پیشنهاد شکل

 های مختلفو رعایت دستورالعمل قانون معادن در جوابیه استعالم ارگان محدوده معدنی

 شود.گذاری میکه موجب عدم ثبات و امنیت سرمایه های متنوعوجود بخشنامه -3

 های معدنیتوان فنی و مالی برای ثبت محدودهافزایش سقف حداقل امتیاز  -4

 رکود بازار مواد معدنی مرتبط با صنعت ساختمان -5

 لزوم فعال تر شدن تشکل های معدنی جهت پیگیری موارد -6

مامی تد و از و الزمه توسعه بخش معدن را ارتقا فرهنگ آن برشمردنایشان در ادامه به عملکرد خوب تشکل خانه معدن اشاره 

 های معدنی نامودههای غیرمجاز از محدد که به این حوزه ورود پیدا کنند و افزودند که به برداشتهای استان درخواست کردنتشکل

 معدن نگذاریم.

 دستورکار جلسه:
 اخبار معدن و صنایع معدنی در ماه گذشته 

 سال در صادره در خراسان رضوی معدنی کشف هایهای اکتشاف و گواهیبررسی علل کاهش قابل مالحظه تعداد پروانه 
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بردار معدن را ملزم نامه اجرایی که در آن بهرهره به ماده قانونی آیینزیست استان با اشاآقای مهندس نباتی نماینده اداره کل حفاظت محیط 

پذیرد، معادن دارای مجوز نماید عنوان کردند که بیشتر مواردی که در آن نقض این ماده قانونی صورت میمحیطی میبه رعایت ضوابط زیست

معدنی را الزم و ضروری ه هت امکان بازدید دقیق از محدودزیست حضور شخص متقاضی به جهستند و در خصوص استعالم از سازمان محیط

زیست و منابع طبیعی در زمان استعالم از ابتدای اکتشاف تا انتهای فرآوری و بدون لحاظ شود محیطدانستند و همچنین خأل قانون باعث می

 محیطی را لحاظ نماید.بودن معدن تمام موارد زیستاقتصادی

مور نش و درک ارتقای داهای اجرایی را مطرح و از ازیست در کنار فعالیتمنفی بر محیطپیشنهاد ایجاد راهکار برای کاهش تأثیرات  ایشان

رصد از د 10ه تنها بمنفی  ها با توجه به پاسخای در پاسخ به استعالمزیست استان استقبال و با وجود برخورد سلیقهمعدن در اداره کل محیط

  این اداره کل مخالفت کردند.آنها در 

یت ه لحاظ رعاهای دیگر بها در حوزههای معدنی را با سایر فعالیتشدن بین ماهیت فعالیتاهلل لزوم تفاوت قائلسپس آقای دکتر پورفتح

جرایی ل در اماجرای نقش کا عدنی سازمان صمت استاناز سمت این اداره کل خواستارشدند و از معاونت محترم ممحیطی ضوابط زیست

 شدن موضوع پنجره واحد را خواستارشدند.

راهکارهای  بررسی ،نیز ضمن تبریک روز خبرنگار مدیر عامل محترم شرکت تامین و توسعه زیرساخت های شرق ایرانآقای مهندس عباسپور 

 وثر در رفعاه حل مرواحد به عنوان شدن پنجره واحد و شناسایی ابزارهای موردنیاز و چگونگی تحقق آن برای اجرای بهینه پنجره محقق

 گذاری را به عنوان پیشنهاد مطرح نمودند.موانع سرمایه

دشده و وارد یابه جهت تکمیل م شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمـــــال شرقزمینآقای مهندس عزمی نماینده محترم اداره کل  

فعالیت  دم درکعدو موضوع  داره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانریاست محترم اداره حفاظت اضمن تشکر از آقای مهندس صحرایی 

 وان کردند.های اجرایی عنای با این موضوع را دو مشکل عمده در ارگانهای مختلف و برخورد سلیقهکاری در بدنه اجرایی ارگانمعدن

اشتغال در  رهنگ .وضوع که معدن با خودش امنیت، فنیا نماینده محترم خانه معدن استان نیز ضمن یادآوری این مآقای مهندس احتشام

ن ن صمت استاسازما های مورد استعالم از سمتآورد پیشنهاد حضور کارشناسان بخش معدن در ارگانیافته به همراه میمناطق کمتر توسعه

زیستی برای ی محیطاز هجمه تدافع درصدی معادن استان نسبت به کل وسعت استان افزودند: این مقداررا مطرح و با اشاره به وسعت یک

 این سطح از اشتغال موضوعیت ندارد.

ی استان های معدنترم انجمن تخصصی معدن پیشنهاد واگذاری دبیرخانه پنجره واحد به یکی از تشکلریاست محزاده آقای مهندس حسین 

 واندند.ن حوزه خگذار از فعالیت در ایانصراف سرمایهرا نکته کلیدی در و مشکالت اجرایی در مرحله اکتشاف معدن  کردند را مطرح

یح در این حوزه و دو مساله که یکی نبود قوانین صر فرمعادن پارسبه خدمات فنی و مهندسی مدیرعامل محترم شرکتآقای مهندس پژهام 

ها در ر ارگانظهارنظادیگری عدم وجود درک درست از ماهیت اکتشاف معدن را خاطرنشان کردند و ضمن اشاره به الزام قانون معادن برای 

مان استعالم ساز خصوصهمچنین در  در حوزه تخصصی خودشان و های معدنی سازمان صمتخصوص استعالم ثبت درخواست محدوده

ر دشده رد یادبودن مواکاران به سازمان انرژی اتمی به علت تخصصیشده از سوی معدنتعهدهای داده افزودند:تمی صمت از سازمان انرژی ا

 باشد.تعهدنامه قابل انجام نمی

ن وزارت مشاورا دعوت از ن و بخش نفت،با اشاره به مشابهت ماهیت بخش معد مدیرعامل محترم شرکت بوکانسپس آقای مهندس ابراهیمی 

توسط  گونه مطالعاته اینانجام مطالعات این حوزه در استان را به علت اینکگذاری در حوزه معدن را توصیه کردند و نفت برای جذب سرمایه

ه ت جامع و بطالعارا بانک ا پذیرد، امری غیرضروری دانستند و الزمه وجود پنجره واحدگذار احتمالی صورت میهای خارجی سرمایههیئت

 تبع آن انجام مطالعات جامع یادآور شدند و به عدم وجود آن در استان اشاره کردند.
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درصد از  95به این نکته که بیش از  ریاست محترم اداره حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانآقای مهندس صحرایی   

ساله توافقنامه این اداره کل با سازمان صمت به صورت برگزاری جلسات تعاملی  4گیرند اشاره و از اجرایی شدن ها پاسخ مثبت میاستعالم

 ها خبردادند.استعالمدرصد باقیمانده  5هفته یکبار برای  2هر 

و جدیت  ا تالشط حضار جلسه، آقای مهندس شجاعی پیگیری شروع فعالیت پنجره واحد را بهای مطرح شده توسپس از اظهار نظر و بحث

 بر عهده گرفتند.

 : ندها رسانیدموارد زیر را به تأیید اعضای محترم کمیسیون و نمایندگان محترم ارگان اهللآقای دکتر پورفتحختام جلسه حسن

 سیون حقوقی مستقر در خانه طبق دستورالعملبا هماهنگی کمی کمیسیون توسطکمیته قضایی  ایجاد  -1

 از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط دبیر کمیسون پیگیری جهت شروع فعالیت پنجره واحد -2

ین بخش از خروج ا جهت رفع موانع موجود و شروع به کار شورای عالی معادن استان پیگیری و هماهنگی با استاندار محترم جهت -3

 قانون برنامه ششم توسعه کشور 43با توجه به ماده رکود

عالین فن مشکالت جهت حضور در یکی از جلسات اتاق و قرارگرفتن در جریایا یکی از معاونین ایشان دعوت از دادستان محترم  -4

 بخش معدن 

 با ذکر صلوات جلسه به پایان رسید. 
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