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 :دستورکار جلسه
تشکیل کمیته معدنی  -بخش معدنتولید تشکیل کمیته تسهیل و رفع موانع  -منطقه ویژه اقتصادی خوافبررسی تشکیل کمیته 

 پنجره واحد معدنایجاد تشکیل کمیته  -برنامه ششم توسعهبررسی 

 :حاضران
سید  -نوید رضا مظفر جاللی -سید محمود حقی -حسین حسین زاده -محمد رضا احسان فر -حسین نکاحی -علی اصغر پورفتح اهلل

 کریم حایری -طاهر علی حسن زاده -جمال روشن روان -جعفر طاهری -منوچهر سلطانی -رضا زیارت نیا

 :میهمانان
مجتبی  -(منابع طبیعی)علیرضا صحرایی   -(کارشناس وزارت صنعت معدن و تجارت)آیدین زینال زاده  -(استانداری)محمد کیوانلو 

 مجید محمدعلی نژاد -(هیات نمایندگان اتاق)بهاروند 

 :غایبین
 مریم اسالمی -آقای بهبودی -آقای واثقی -رحیم مهدیزاده -مجید زادعسگر -حسن هادیان -مجید محمدنژاد

 

 

 :اهم موارد مطرح شده
قنبری رییس حسین  دکترجلسه با سخنان ریاست محترم کمیسیون و یادی از حادثه منا و همچنین تسلیت به مناسبت درگذشت ناگهانی آقای      

که اهم آن کانون کارآفرینان برتر خراسان رضوی آغاز گردید و در ادامه اعضا و میهمانان محترم به بحث و تبادل نظر در مورد دستور جلسه پرداختند 

 :به شرح ذیل می باشد

 :حسین زادهمهندس  -1

 :در تشکیل کمیته های دستور جلسه بایستی موارد ذیل در نظر گرفته شود

در نظر گرفتن وقت مورد نیاز با توجه به مشغله کاری زیاد اعضا و تالش در جهت به نتیجه رسیدن کمیته ها و  -در نظر گرفتن بودجه مورد نیاز -

 رات با توجه به تشکیل کمیته های مشابه در کمیسیونهای ادوار قبلجلوگیری از تکرار مکر

 حمایت از تفویض اختیارات وزارت صنعت معدن و تجارت به سازمان ها و نهادهای استانی -

 :مظفر جاللی مهندس -2

نهادها و سازمان های کمیته ها تشکل ها ه اختیارات تفویض شده بپیشنهاد و تشریح رییس خانه معدن ایران به وزارتخانه قرایت نامه مهندس بهرامن 

 استانی

 :مهندس کیوانلو -3

 .موضوع تفویض اختیارات وزارت به استان ها اجرایی نمی باشد -

به دلیل عدم پیگیری و صورت گرفته بود که تاکنون قبال درخواست تشکیل شورای راهبردی استان با پیشنهاد خانه معدن به شورای عالی معادن  -

 .بدون نتیجه باقی مانده استبرنامه ریزی 

 :مهندس زینال زاده -4 

 انتقاد از منابع طبیعی و محیط زیست به دلیل فشارهای اعمال شده به معدنکاران -

 .رنج می بردس از کمبود نیروی انسانی متخصص و کارشنامخصوصا در استان ولی بخش معدن با توجه به سیاست کوچک سازی دولت  -

 حمایت از تشکیل کمیته ها و تشکل های مرتبط با معدن و صنایع معدنی -

 قرایت و تشریح بخش هایی از قانون معادن -
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 :مهندس نکاحی -5 

 .استان کشور فعال می باشد 23تاکید بر ایجاد هر چه سریعتر خانه معدن استان با توجه به اینکه خانه معدن در  -

. و در این زمینه نظام مهندسی معدن آماده همکاری می باشد با کمبود نیرو مواجه و نیاز به تقویت داردبدنه کارشناسی دولت در بخش معدن  -

 .همچنین مرتفع شدن مشکالت موجود نیاز به همدلی بیش از پیش دولت و بخش خصوصی دارد

وانه اشتغال از نظر آماری در کشور رتبه اول را دارد ولی در امر اشتغال زایی ضعیف بوده پر 022عضو و  2022نظام مهندسی معدن استان با وجود  -

 .است

 استان سمنان و موارد مشابه دیگر در معدن کرومیت فرومدمخصوصا  توجه به وقایع اخیر معدن با بخش معدندادگاه ویژه شعبه پیشنهاد راه اندازی  -

 شرق کشور طرف سازمان نظام مهندسی معدن استان در محل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال برگزاری دوره آموزش قانون معادن از -

 :دکتر طاهری -6

رفع مشکالت معدنی می سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور با توجه به پشتوانه کمی و کیفی خود آماده همکاری در جهت 

 .ض اختیار از طرف استانداری و سازمان صنعت معدن و تجارت داردباشد و این مهم نیاز به تفوی

 :دکتر پورفتح اهلل -0

خود را مستند و ساماندهی  بودن قابل تغییر و شکستن می باشد و الزم است بخش خصوصی مطالباتقانون های موجود در کشور در صورت مغایر  -

  .شده ارایه دهد

 .سازمان نظام مهندسی معدن ضروری می باشدارزیابی مسیولین فنی معادن از طرف  -

و از راهنمایی ها و انتقادات و  کمیسیون معدن وصنایع معدنی متعلق به تمامی نهادها سازمان ها تشکل ها افراد حقوقی و حقیقی می باشد -

 .پیشنهادات همه استقبال می کنیم

 

 :مصوبات جلسه
 .آقای مهندس زیارت نیا به عنوان نماینده کمیسیون معدن و صنایع معدنی جهت عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق انتخاب گردیدند  -1

 .مقرر گردید پیشنهاد حضور یک نماینده از بخش معدن در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به ریاست محترم اتاق ارایه گردد -2

 .نامه تفویض اختیار خانه معدن ایران برای اعضای کمیسیون ارسال گرددمقرر گردید  -3

مهندس مسیولیت برنامه ششم توسعه به بررسی کمیته معدنی  -مهندس نکاحیمسیولیت  تولید بخش معدن بهتشکیل کمیته تسهیل و رفع موانع  -4

مهندس ت بررسی منطقه ویژه اقتصادی خواف به مسیولیو کمیته ت مهندس مظفر جاللی مسیولیپنجره واحد معدن به ایجاد کمیته  -حسین زاده

و جهت ارایه به دستگاه ها را و گزارشات مربوطه قدام اکمیته ها نسبت به تعیین اعضا و تشکیل جلسات شد مسیولین  حقی تصویب گردید و مقرر

 .نمایندارگان های ذیربط تحویل 

با همکاری کمیسیون معدن اتاق مقرر گردید بابت انون معادن توسط سازمان نظام مهندسی معدن از برگزاری دوره آموزشی قتقدیر و تشکر ضمن  -5

نظام مهندسی معدن با مکانیزم سازمان مطابق نیز مسیولین فنی معادن همچنین این دوره ها بابت . ی بیشتر صورت پذیرددوره های آتی اطالع رسان

 .استان الزامی گردد

 

 

 

 

 


