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 دستورکار جلسه: 

 
 معارفه جناب آقای مهندس شجاعی معاونت محترم معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان -

 ی اقتصادیاهگذاری معدنی دارای اولویت در استان با توجه به افزایش رفت و آمد هیاتهای سرمایهبررسی طرح -

 االرض و تفاوت آن با خسارات ناشی از اکتشاف توسط جناب آقای آدمیگزارش حقوقی حق -

 

 اهم موارد مطرح شده:

 

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

اری به نامگذ اشارهضمن تبریک سال جدید با ریاست محترم کمیسیون برگزار گردید. و مدعوین گرامی اعضای محترم کمیسیون 

امسال به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، ابزار امیدواری کردند که در سال جدید با توجه به اقدامات سال گذشته و تعامل 

ها به قصاد به ثبات نسبی برسد. بخش معدن در کشور بیش از دیگر بخشزدایی در روابط کشور، اسازنده کشور با جهان و فلج

باشد. اقتصاد مقاومتی فرصتی برای این بخش یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی میو گذاری نیاز دارد امنیت سرمایه

های معدنی توجه کنند. در سال وردهریزان کشور فراهم کرده است تا به سایر امکانات موجود در کشور از جمله معدن و فرآبرنامه

های معدنی در جهت پویایی اقتصاد و معدن حرکت خواهیم های دولتی و تشکلسایر سازمان اتاق بازرگانی وتعامل با  1395

یری گلوها و مقررات جنامهبخش های زیاد و تقابلکرد. همچنین ایشان ابزار امیدواری کردند که با ایجاد پنجره واحد از دخالت

استانداری، محیط زیست، های دولتی از جمله منابع طبیعی، تقال تجربیات جلسات هماهنگی با سازمانندر جهت او نیز شود 

را نبیا قرارگاه سازندگی خاتم اال ستانداری واین ای بنامهتفاهم همچنین ایشان خبر انعقادبرگزار گردد. و تجارت معدن ، صنعت

در معادن و ... رسانی به برق راه آهن مشهد هرات، تکمیل هایی از جمله انتقال آب از خلیج فارس، که در آن پروژهقرایت کردند 

آقای د. یگردخواهد کمیسیون بیان اخبار تکمیلی آن توسط نماینده محترم استانداری در جلسات آینده که نظر گرفته شده است 

اعی را به سمت معاونت معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت استان تبریک و پورفتح اهلل همچنین انتصاب آقای مهندس شج

 ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان خواستار تعامل هر چه بیشتر سازمان با اتاق شدند.

کردند که در راستای پیشبرد امیدواری ابزار ضمن تقدیر و تشکر از اعضای کمیسیون مهندس شجاعی جناب آقای پس از آن    

آینده گزارشی و در جلسات  نمود ندخواهاتاق در جلسات کمیسیون معدن و صنایع معدنی سازمانی سعی در حضور دایمی اهداف 

 د. گردیه خواهد و مشکالت موجود ارایزیست، شهرسازی منابع طبیعی، محیطهای از استعالم 

به حضور مختصری از اهداف و وظایف مرکز ح ضمن شر، استانگذاری سپس جناب آقای دکتر نایینی رییس مرکز خدمات سرمایه   

و معرفی در این مرکز شناسایی  اشاره کردند و افزودند:در این مرکز از سازمان های مختلف استان  ختیاراالنمایندگان تام

شود میپیگیری که تصمیم به سرمایه گذاری دارند گذاری و انجام مراحل اداری برای سرمایه گذاران خارجی های سرمایهفرصت

اولین نیاز وی افزود  برشمرد.وجود اطالعات اقتصادی را عدم گذاری های سرمایهکی از مشکالت برای معرفی فرصتو ی

باشد که این نیاز در اتاق بازرگانی احساس شد و ها میهای تجاری، اطالعات دقیق اقتصادی درباره پروژهگذاران و هیاتسرمایه

گذاری های مختلف اتاق را دادند. دو نوع سرمایهگذاری در کمیسیونهای سرمایهبررسی اولویت جناب آقای مهندس شافعی دستور

گذاری با مجوز مجوز سرمایه 150، 1394ماهه  9گذاری بدون مجوز دولتی. در گذاری با مجوز دولتی، سرمایهسرمایه وجود دارد:

ه است ولی متاسفانه گردیدمجوز صادر  1700نیز دولتی گذاری بدون مجوز در بخش سرمایه ومیلیون دالر  41دولتی به ارزش 
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گذار در قبال عمده کارها از جمله اقامت سرمایههیچ گونه سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن نداشته ایم. الزم به ذکر است  

  گیرد.در استان انجام می امورگرفت اما اکنون بیشتر تهران صورت می

مرکز خدمات  خواستار توضیحدر ایران گذاری سرمایهبا اشاره به ریسک هفت درصدی مهندس سلطانی در ادامه جناب آقای    

هیچ گونه ثبت شده آیا مجوز  1700 و همچنین با وجودجهت کاهش این ریسک  درنسبت به اقدامات انجام شده گذاری سرمایه

 ؟تصورت پذیرفته اسگذاری در استان سرمایه

گذاری خارجی استان خراسان رضوی تنها استانی در کشور است که برای اقامت سرمایه در پاسخ با اشاره به اینکهدکتر نائینی که    

شش  افزود: زمان صدور پروانه کار ازگذار را ندارند ها حق مصاحبه با سرمایهنیاز به مراجعه به نیروی انتظامی نیست و سازمان

ثبت تعداد همچنین شود. گذاری صادر میگذار در مرکز خدمات سرمایهکارت بازرگانی برای سرمایهو  هش یافتهماه کا ماه به یک

  نشان دهنده امنیت باالی سرمایه گذاری در استان می باشد.ها در استان معادل کل کشور از جمله تهران است که شرکت

با اشاره به ظرفیت باالی استان در بحث سرمایه هیات رییسه اتاق بازرگانی محترم مهندس روشنک عضو در ادامه جناب آقای    

به درستی استفاده نشده است. برای استفاده از سرمایه گذاری استان  یهاظرفیتاز  افزود: گذاری خارجیآمار سرمایهگذاری و 

گذار از کشور ت و پاگیر خود باعث فرار سرمایههای دولتی با قوانین و مقررات دس. سازمانداشته باشیم این ظرفیت باید برنامه

گذاری برای لذا در مرحله اول باید موانع سرمایهباشد می طقهنمگذاری در ترین کشور برای سرمایهایران امناز آنجاییکه شوند. می

های حوزه بهصه شده و و کارآفرینی در حوزه صنعت خال یگذارمتاسفانه در کشور و استان سرمایهسرمایه گذار برطرف گردد. 

های استان هستند که درآینده باید زنده معدن و صنایع معدنی جزو سرمایهشود. اهمیت داده نمیو کشاورزی دیگر مانند معدن 

  تا قدرت رقابت با دنیا را داشته باشیم.شوند 

 با معدن و صنایع معدنی یکی از دالیلبا اشاره به تفاوت صنعت ساختمان و گردشگری زاده  مهندس حسینهمچنین جناب آقای    

گذاری در بخش معدن سرمایه در صورتیکه بودن آن دانستمدت گذاری در ساختمان و گردشگری را کوتاهسرمایهحجم باالی 

اطالعات موجود همچنین گردد. کاران مستاجر دولت هستند و مالکیت در این بخش منتقل نمیمعدنوی افزود: بلندمدت است. 

  تند.دن قابل اتکا و استاندارد نیسدر مع

و جایگاه اتاق در این قانون هر گونه بخشنامه و دستور قانون بهبود محیط کسب و کار اشاره به  در خاتمه جناب آقای پورفتح اهلل با   

 العمل از طرف سازمان ها و ادارات را که مخل تولید و سرمایه گذاری باشند را فاقد قابلیت اجرایی دانست.

که در دستور کار جلسه قرار داشت به جلسه توسط جناب آقای آدمی  گزارش حقوقی حق االرضارایه ضمنا به دلیل اتمام وقت    

 بعد موکول گردید.

 

 

 صوبات:م

با همکاری سازمان ها و تشکل های بخش خصوصی معدن طرح تحقیقاتی توانمندیهای معدنی استان اجرایی مقرر گردید  -1   

با رویکرد صادرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در خراسان رضود در این تحقیق شناسایی توانمندیهای معدنی استان  .گردد

همین رابطه پروپوزال پیشنهادی سازمان نظام مهندسی معدن که در جلسه پنجم کمیسیون مطرح گردیده بود بعد از تایید طرح 

 اتاق توسط سازمان نظام مهندسی معدن انجام خواهد گردید.مرکز تحقیقات از طرف و هزینه های مرتبط 

و مورد پیگیری مشترک محیط زیست و منابع طبیعی در محل سازمان نظام مهندسی معدن استان برگزار کمیته مقرر گردید  -2   

 د.یرگقرار 
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 حاضرین:

 -کریم عباسپور -کریم حایری -ا مظفر جاللی نوید رض -محمد رضا احسان فر -حسین نکاحی -آقایان: علی اصغر پورفتح اهلل   

مجید محمدعلی  -غالمرضا نازپرور -حسن زادهطاهرعلی  -مجید محمدنژاد -منوچهر سلطانی -حسین حسین زاده -جعفر طاهری

 نژاد

    

 میهمانان:

رضا خواجه  -شجاعی)صنعت معدن و تجارت(رضا  -یوانلو)استانداری(محمد ک -روشنک)هیات نمایندگان اتاق( حمد حسینم   

جواد نباتی  -مجتبی میرزایی)مدیرت و برنامه ریزی( -تجارت(و ناصر بهزاد)صنعت معدن  -نایینی)مرکز خدمات سرمایه گذاری(

 )نظام مهندسی معدن(مهدی آدمی -رمضان وندکی )منابع طبیعی( -)محیط زیست(

 

 غایبین:

سید رضا  -مریم اسالمی -جمال روشن روان -جالل بهلوری -سید محمود حقی -رحیم مهدیزاده -مجید زادعسگر -حسن هادیان   

 زیارت نیا
 

 


