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 دستورکار جلسه: 

 گزارش معدن و پسابرجام -1

 اهم موارد مطرح شده:

حضور با اهلل و پورفتحدکتر به ریاست جناب آقای معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی جلسه کمیسیون معدن و صنایع  هشتمین   

اهلل ارایه گردید. در این جلسه دو گزارش توسط جناب آقای پورفتحبرگزار گردید. و مدعوین گرامی اعضای محترم کمیسیون 

که توسط کمیسیون  "های زنجیره ارزش سنگ آهن تا فوالدهای سیستماتیک موجود در زیرساختبررسی چالش "اولین گزارش 

یران تهیه شده بود. تولید فوالد به عنوان یک کاالی استراتژیک، برای کشور اهمیت خاصی معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ا

است و استراتژی مدونی برای  1404میلیون تن فوالد در سال  55انداز توسعه، تولید که یکی از اهداف سند چشمدارد به طوری

های مورد نیاز فراهم نشده و رشد تولید ف، زیرساختتحقق این هدف تدوین شده است. اما متاسفانه هنوز متناسب با این هد

میلیون تن فوالد  55های الزم برای تحقق تولید فعلی نیز، هم راستای تحقق این هدف نیست. در گزارش به بررسی زیرساخت

 پرداخته شده است.  1404در افق 

انداز درصد بوده که دستیابی به اهداف چشم 3.79ونقل ریلی، رشد نرخ متوسط احداث خطوط ریلی در ده سال گذشته حدود حمل

های تحت ای نیز، رشد نرخ متوسط طول احداث جادهونقل جادهدرصد داشته است. در حمل 11نیاز است ساالنه نرخ رشد حدود 

نرخ رشد انداز نیاز است ساالنه چشمدرصد بوده که جهت دستیابی به اهداف  2.4حوزه استحفاظی وزارت راه در ده سال گذشته 

 6.1درصد داشته باشد. همچنین در صنعت برق، نرخ رشد متوسط ساالنه کل صنعت برق در ده سال گذشته حدود  3.2حدود 

درصد داشته باشد. در صنعت گاز  23انداز نیاز است ساالنه نرخ رشد حدود درصد است که جهت دستیابی به اهداف سند چشم

درصد شرایط  85بایست رشدی به میزان می 1404انداز تا سال به اهداف چشم نیز، طول خطوط انتقال گاز جهت دستیابی

درصد افزایش یابد. مصرف  139باید به میزان  1404در افق کنونی را داشته باشد این در حالیست که مصرف گاز صنعت فوالد 

درصد را در پی خواهد  60رشد  1404انداز تا سال های مختلف صنعت فوالد نیز جهت دستیابی به اهداف سند چشمآب بخش

برداری کافی صنایع فوالدی حداقل نیاز گذاری و بهرهداشت. در بخش اکتشاف سنگ آهن جهت توجیه فنی و اقتصادی سرمایه

 میلیارد تن سنگ آهن است.  1.8به اکتشاف 

موضوعات مطرح شده در برخی بود.  "اتفاقات پسابرجام و مطالبات کمیسیون از مجلس دهم "گزارش دیگر ارایه شده با عنوان 

اند سهم معدن و صنایع معدنی در آن ناچیز بوده و تاکنون قراردادی آمدههیات خارجی به ایران  147با توجه به اینکه  :گزارش

میلیارد  15گذاری و میلیارد دالر سرمایه 29که منجر به ورود سرمایه به ایران شود بسته نشده است. بخش معدن کشور نیاز به 

های در نظر گرفته شده برای این بخش شامل تولید آلومینیم، فوالد، عناصر خاکی کمیاب، گذاری خارجی دارد. پروژهدالر سرمایه

و کشور  هاگذاری در بخش معدن، توسط اروپاییهای سرمایهمیلیارد دالر از وعده 10باشد. حدود مس، طال و زغال سنگ می

یکی از گذاری خاصی در بخش فقط معدن صورت نگرفته است. ها، سرمایهگذاریتوجه به نوع سرمایه چین تحقق یافته است. با

های مهمترین مشکالت که در گزارش مطرح شده بود و بیشتر اعضا نیز بر آن تاکید داشتند ضعف در ارائه و پرزنت پتانسیل

باشد. علت اصلی این مشکل نبود برنامه و پالن مشخص می ها و سمینارهای داخلی و خارجیگذاری در ایران در همایشسرمایه

 679طرح در میان  2ها و لوایح تقدیمی در مجلس نهم تنها های معدن و صنایع معدنی کشور است. طرحها و قابلیتاز پتانسیل

بخش معدن بوده است. مورد مرتبط با  18طرح و الیحه مصوب)قانون(،  623و در میان  باشدطرح و الیحه تقدیمی به مجلس می

در انتها نیز پیشنهادات مطالبات کمیسیون معدن و صنایع معدنی از مجلس دهم ذکر شده است. پس از آن از اعضای کمیسیون 

 های ارایه شده را بیان نمایند:خواسته شد نظرات خود در رابطه با گزارش
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های ارزیابی اقتصادی ای و فقدان طرحرات کلیشههای تجاری پرداختن به عبااز مهمترین مشکالت در ارتباط با هیات - 

باشد که در جلسات با ادبیات تجاری وجود کارت ویزیت فعالین اقتصادی میاولین الزام باشد. همچنین در ها میپروژه

 های تجاری آن را ارایه دهند که در ایران وجود ندارد.یاته

کند. این شود و اداره راه و شهرسازی فرابخشی عمل میکاران داده نمیبا وجود استعالمات متعدد اجازه کار به معدن -

 ام در کشور شده است.  32ام به رتبه  28مشکالت باعث کاهش رتبه کمیسیون تسهیل از رتبه 

وجود دارد. نقاط ضعف وجود دارد باید  شود و ضعف نیروی انسانی در بخش معدنهای موجود استفاده نمیاز پتانسیل -

خورند، باید تالش کنیم ها به خراسان رضوی غبطه میکارها برای استان ارایه شود. از لحاظ ذخایر معدنی دیگر استانراه

نیز  ها را به نقطه قوت تبدیل کنیم. استان در بیشتر کارها مبدع و پیشرو بوده باید تالش کنیم پنجره واحدتا بتوانیم ضعف

 از استان آغاز گردد. 

ای که در آن اهلل پیشنهاد تشکیل دو کمیته در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق را دادند: کمیتهجناب آقای پورفتح -

 بندی شود. بحث خانه معدن پیگیری شود. کمیته سیلیس جام به عنوان یک موضوع مطرح و جمع

درصد از  80ایم. بینی شدهعمل بسیار پایین است همچنین دچار خود بزرگایم و میزان متاسفانه ما متخصص گفتار شده -

از آنها برداری های کوچکی دارند و قابلیت بهرهشود در استان وجود دارد تنها نشانهماده معدنی که اذعان می 50تا  40

مشخص شود. تا پنجره واحد کاران کاران مستاجر و پیمانکار دولت هستند باید تکلیف معدنندارند. در ایران معدنوجود 

باشد و مشخص نشود نباید مجوز معدن داده شود. معدن جزو انفال دولت بوده و دولت صاحب اصلی معادن در کشور می

 باشد. پیگیری مشکالت معدن از وظایف دولت می

القطع بوده و باالترین مقام شورای با مشکل سیلیس تربت جام توضیح داده شد که درخت ارس از درختان ممنوع در رابطه -

برداری روباز به جز بهرهبرداری های دیگر بهرهمنفی داده است. باید در این مورد روش به این پرونده رایها عالی جنگل

  توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. 

حل شده است و بحث تقریبا ها در سنگان خواف پیگیری شد و مساله اعضا بیان نمودند که مشکل ایجاد زیرساخت یکی از -

آب سنگان خواف نیز در حال پیگیری است. قابلیت حل مشکالت در استان بیشتر از کشور است و باید این مشکالت به 

 تواند راهگشا باشد. میجام س تربتای برای سیلیصورت استانی پیگیری و حل گردد و تشکیل کمیته

اقتصاد کشور دولتی است، موانع نیز دولتی هستند باید به دولت کمک کنیم تا مشکالتش را با خودش برطرف کند. دولت  -

های خارجی واگذار کند، زمانی که دولت متحمل هزینه شود، موانع را برطرف خواهد باید کارهای مطالعاتی را به شرکت

 آفرین نیست بنابراین باید در بخش تجاری و بازرگانی بیشتر فعال شویم.ثروت کرد. تولید،

 صوبات:م 

 تشکیل کمیته خانه معدن -1

 جامتشکیل کمیته سیلیس تربت -2

 حاضرین:

 ، عباسپور، مافی پورروان، سلطانی، اسماعیلزاده، روشنزاده، حسینبهلوری، حسنمیرزایی، شجاعی، اهلل، نکاحی، پورفتحآقایان:    

    

 میهمانان:

 -)نظام مهندسی معدن(مهدی آدمی -رمضان وندکی )منابع طبیعی( -جواد نباتی )محیط زیست( -یوانلو)استانداری(محمد ک   

 مجتبی بهاروند )اتاق بازرگانی(
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 غایبین:

 ها: اسالمیخانم 

، محمدنژاد، حایری، طاهری، محمدنژاد، مظفرجاللی، نازپرورحقی، زاد عسگر، زیارت نیا، علیرضایی، رسولیان، صالحی، باقری، آقایان: 

 مهدیزاده، هادیان

 


