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  و با استقبال گرم اعضای کمیسیونآموزش و پژوهش اتاق مرکز  ساختماندر محل عدن و صنایع معدنی اتاق جلسه کمیسیون م امین سی

 برگزار گردید. 

 

و خوشامدگویی به حضار در  ضمن عرض خیرمقدم رئیس محترم کمیسیون و رئیس جلسه نائب ،مهندس نکاحیدر ابتدای این جلسه آقای 

بستگان آقای  درگذشت دوتن از و همچنین های گروه فجر مدیریت محترم مجموعه شرکتزاده  وم آقای طاهرعلی حسندرگذشت مرحجلسه، 

حضار را به قرائت را تسلیت گفته و  اعضای محترم کمیسیوناز  های تزیینی مدیر عامل محترم شرکت بهسنگ و صادرکننده سنگ بهلوری

 سوره فاتحه و صلوات دعوت کردند.

توسط  "اولین مشترک ایران و افغانستان در توسعه کسب و کارهای صنعتی، معدنی و کشاورزی"برگزاری همایش با عنوان ایشان در ادامه 

ماه برگزار خواهد گردید را یادآور شدند و آن را فرصت مغتنمی برای فعالین اسفند 91که در تاریخ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

  های ساختمانی خواندند. بخش معدن و صنایع معدنی استان به ویژه فعالین در بخش سنگ

رای آن، با حضور برداری غیرفعال و اختصاص بودجه ب معدن دارای پروانه بهره 055نامه خانه معدن ایران برای احیای  مراسم امضای تفاهم

وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین آقای کرباسیان مدیرعامل ایمیدرو، موضوع مهم دیگری بود که توسط ایشان در جلسه مطرح گردید. 

گونه معادن در استان دعوت کردند و به  های معدنی استان به خصوص خانه معدن را به بررسی و شناسایی این ایشان در این خصوص تشکل

و محدوده معدنی بالتکلیف که تعیین تکلیف گردیده و قرار است در سال آینده به مزایده گذاشته  055هارات آقای شجاعی مبنی بر اینکه اظ

 واگذار شوند اشاره کردند.

و نامه سازمان نظام مهندسی معدن با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با موضوع گردشگری معدنی  به تفاهمایشان در نهایت ضمن اشاره 

اعالم  ها و ادارات برای پیگیری این موضوع آمادگی خود را مبنی بر برگزاری جلسات با نمایندگان سازمانبا محوریت سازمان نظام مهندسی، 

نامه  نیا مبنی بر انجام بازدیدهای مرتبط با این تفاهم ها نظیر شرکت زرمهر با مدیریت آقای زیارت و از اعالم آمادگی برخی شرکت کردند

 خبردادند.

 

های اخبار  در ادامه جلسه و در راستای پرداختن به دستور جلسه، آقای مهندس مافی دبیر محترم کمیسیون به تشریح مهمترین سرفصل

آهن  ، انحصار و تقلب در عیارسنجی سنگ8598هزار دالری در سال  8بینی مس  نی همچون: پیشمعدن و صنایع معدنی پرداختند که عناوی

های  محیطی از برنامه هزار میلیارد تومانی شرکت ملی مس تا پایان دولت دوازدهم، اصالح آالیندگی زیست 91گذاری  صادراتی ایران، سرمایه

، دو 8598هزار دالری مس در  8معدن کوچک مس در صف احیا، بهای  855رود؟،  صنعت مس است، آیا قیمت مس همچنان باال می

آهن سیرجان،  برداری از خط خردایش مجدد کنسانتره سنگ سناریوی متفاوت قیمت مس در چهار سال آینده، چرا مس فلز آینده است، بهره

 دستورکار جلسه:
 ارائه اخبار معدن و صنایع معدنی در ماه گذشته -

 کاری ارائه گزارش از برگزاری جلسات کمیته تسهیل و رفع موانع معدن -

 کشورهای تزئینی  رضوی در سنگ ارائه گزارش از جایگاه استان خراسان -

 "مواد خام معدنی مورد نیاز در تحول سبز" -
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تشریح برنامه المللی آهن اسفنجی،  ایران برای عرضه بیندرصد تولید فوالد خاورمیانه در ایران، گام بلند  18های قیمتی،  فرآوری با باکتری 

های فوالدی،  ناپذیر است، چالش تولید فوالد پاک از سوی شرکت بوتیای ایرانیان در دانشگاه شریف، تولید پاک و بدون ضایعات فوالد، اجتناب

، سهم ایران در صنعت 9151عت فوالد در افق انداز صن سیر صادرات فوالد ایران صعودی است، تولید صادرات محور، ضرورت تحقق چشم

، جزئیات پروتکل 11ماهه اول سال  1میلیون تن محصوالت فوالدی به جهان در  1رسد، صادرات بیش از  درصد می 1/8جهانی فوالد به 

در  «سوئیس»و  «چین»آهن، تقلب  استرالیایی در صنعت سنگ -آهن، اتحاد استراتژیک ایرانی احیای معادن کوچک و متوسط سنگ

میلیون تن تولید تا ظرفیت اسمی گندله و کنسانتره  85آهن، حدود  آهن صادراتی ایران، سود دالالن از صادرات سنگ عیارسنجی سنگ

آهن است، بدهی  آهن فاصله دارد، ورود اولین قطار کنسانتره به مجتمع فوالد خراسان، شریعتمداری مخالف عوارض صادرات سنگ سنگ

آهن چین از ایران، دو رکوردشکنی تولیدی  درصدی واردات سنگ 81سنگ طبس، افزایش  آهن اصفهان به زغال ریالی ذوب میلیارد 9055

های فوالدی و معدنی در اکتشاف معادن  سازی فوالد خراسان آغاز شد، لزوم مشارکت شرکت گهر، تولید آزمایشی گندله جدید در مجتمع گل

پور به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت،  آهن!، انتقاد قاضی دالری، اما و اگرها برای پول سنگ 05 آهن در کانال جوالن سنگآهن،  سنگ

سوال محجوب و میلیون دالر محصوالت فوالدی به افغانستان،  108برند، صادرات بیش از  سنگ کرمان را مجانی می آهن و زغال سنگ

دراتی نیست، تکلیف دولت به واریز یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد معدنی به پور از ربیعی اعالم وصول شد، سیمان کاالی صا قاضی

شناسی و اکتشافات معدنی  شود، درآمدهای سازمان زمین سازی و توسعه معادن کوچک و متوسط امروز امضا می نامه فعال خزانه کشور، تفاهم

درصد درآمد امسال  85شور، استانداردسازی قراردادهای بخش معدن، باید اختصاصی شد، اقدامات ایمیدرو برای تکمیل زنجیره آلومینیوم ک

های  سازی و توسعه معادن کوچک را امضا کردند، شریعتمداری: مدیران شرکت نامه فعال معادن صرف توسعه آنها شود، فعاالن معدنی تفاهم

شان  ها چشم سنگی شوند، زغال ز آفریقای جنوبی خارج میهای معدنی ا بزرگ از معادن کوچک مرتبط با حوزه کاری خود حمایت کنند، غول

فارس در  گذاری جدید در منطقه ویژه خلیج میلیون دالر سرمایه 8888ترسیده است!، صدها میلیارد پول اشتباهی در جیب وزارت صنعت!، 

دریافت یک درصد فروش شوند،  راج میبه صورت غیرقانونی استخ "معادن افغانستان"حال جذب است، از جیب خود خرج کنید، نه معادن!، 

االرض را تشویقی کنیم، نبود رشته کارآفرینی معدن خأل موجود در  حقچیست و چه ارتباطی با معادن دارد؟،  "اینترنت اشیا"معادن، 

یابد، انجمن  یش میسنگ را عادالنه کنید، اتکای دولت به درآمدهای معدنی افزا خواهیم؛ قیمت خرید زغال ها است، یارانه نمی دانشگاه

مهندسی معدن، تیمی برای ارتقای علمی بخش معدن تشکیل دهد، تاکید رئیس مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی بر توسعه همکاری با 

رو، با تکمیل  سال پیش 1نویس جدید نقشه راه معدن پس از تصویب بودجه در صحن، پرواز بهای مولیبدن در  همتایان خارجی، بررسی پیش

های  سنگ روی کاغذ ماند، هزینه درصد افزایش داد، ایمنی معادن زغال 85به  8توان کارایی را از  خه فرآوری معادن کوچک در محل میچر

محیطی، مصوبه اخیر مجلس  های زیست درصد از درآمد معادن به خزانه بابت خسارت جدید به معادن تحمیل نکنید، انتقاد به مصوبه واریز یک

وماسه،  ءاستفاده از مجوز صادرات شن، مواد معدنی استخراج نشود، سوگردد شود، اگر حقوق دولتی کرمان برنمی ی معادن میباعث ورشکستگ

سنگ با ورود بخش  پذیرد، حل مشکل زغال افزایش نرخ دالر به سود تولیدکنندگان معدنی نیست، معادنی که به جای کارگر، گردشگر می

های  درگذشت، کسب رتبه نخست تحقیقات فراوری عناصرنادرخاکی در خاورمیانه توسط ایران، گوشیزاده  خصوصی، طاهرعلی حسن

های عناصرنادرخاکی در سال گذشته میالدی، عملیات اجرایی فاز دوم  منبع جدید بازیافت طال، برترین 8های صنعتی،  هوشمند و فاضالب

میلیون تن کانسنگ  3/0استخراج عناصرنادرخاکی چه خوابی دیده است؟، واگذاری  شود، استرالیا برای معدن طالی ساریگونی بزودی آغاز می

 تر شد، مهمترین عناوین بازگوشده توسط ایشان بود. شرق به بخش خصوصی، کردستان طالیی طالی شمال
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به ارائه گزارشی از  ،راسانمدیره شرکت رزمندگان خ عضو محترم هیئت، نیا پس از ایشان و بر طبق دستور جلسه، آقای مهندس احتشام 

با هدف ایجاد اشتغال و در مرحله بعد  استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولیددر قالب برگزاری جلسه کمیته تسهیل و رفع موانع معدنکاری 

ده س جمهور ابالغ شدر استانها از سوی معاون اول رئی آن مصوبه تشکیل که یمقام معظم رهبر یها به دغدغهبا توجه  حفظ اشتغال افراد

 ، پرداختند.است

و موانع  به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکالتو  با تصویب هیئت وزیران ای که ، مصوبهدر ابتدای این گزارش

توسط ایشان قرائت گردید ، شود های کشور تشکیل می در همه استان« کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید»در قالب  فراروی واحدهای تولیدی

 باشد: که به این شرح می

 شرح است: ینبد یرانوز یئتمتن مصوبه ه  

و رفع موانع  یلکارگروه تسه" یدی،تول یواحدها یحل و فصل مشکالت و موانع فرارو یبرا یو تبادل نظر و هماهنگ یبه منظور بررس -9

سازمان  ییس(، ریروزارت صنعت، معدن و تجارت )دب یواحد استان ییس(، رسییاستاندار )ر یتکشور و با عضو یها در همه استان "یدتول

کل امور  یرمد ی،وزارت جهادکشاورز یواحد استان ییسر ی،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع یواحد استان ییساستان، ر یزیر و برنامه یریتمد

معادن و  یع،صنا ی،اتاق بازرگان ییساستان، ر یصنعت یها عامل شرکت شهرک یراستان، مد یاجتماع ینکل سازمان تأم یراستان، مد یاتیمال

 .شود یم یلصنعت، معدن و تجارت استان تشک  نهخا  ییساستان و ر یکشاورز

 .شوند یها حسب مورد به جلسات دعوت م بانک یسرپرستان استان -تبصره

 :شود یم یینتع یرکارگروه به شرح ز یفوظا -8

 حل مشکل. یبرا یو هماهنگ یدیتول یتوقف واحدها یاعلل رکود  یبررس -الف

 .یاجتماع ینمرتبط از جمله سازمان تأم یها سازمان یرفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگ یگیریو پ یبررس -ب

 کار. یروین یمشکالت اجتماع یاکار در خصوص اختالفات و  راه یهو ارا یبررس -ج

 مناسب. یکارها راه یهو ارا یاتیاز جمله سازمان امور مال یاستان ییاجرا یها با دستگاه یدیتول یاختالفات واحدها یبررس -د

 .یدیتمام تول یمهن یها طرح یانداز و راه یلتکم یع،کمک به تسر -هـ

 استان. یدیو کمک به توسعه صادرات محصوالت تول یتحما -و

صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه  یها از آنها را به وزارتخانه یا سخهکارگروه ن یاعضا یماتکارگروه ضمن ابالغ تصم یردب -3

 .نماید یارسال م یاجتماع

 و مقررات مربوط الزم االجرا است. ینقوان یتعضو کارگروه و با رعا یها دستگاه یقانون یاراتکارگروه در حدود اخت یماتتصم -1

اجرا به وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت،  یبرا 91/8/9311 یخمصوبه را در تار ینجمهور، ا ییسمعاون اول ر یری،جهانگ اسحاق

 ی،کشور و اتاق بازرگان یزیو برنامه ر یریتسازمان مد یی،و دارا یوزارت امور اقتصاد ی،وزارت جهادکشاورز ی،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

 ابالغ کرد. یرانا یع، معادن و کشاورزیصنا

نیا، عمده مسائل و مشکالت ایجادشده برای واحدهای معدن و صنایع معدنی استان که در این کمیته و کارگروه بررسی  مهندس احتشام آقای 

گونه واحدها که  مسائل و مشکالت این یابی عارضه کارگروهخواندند و بر ضرورت تشکیل طبیعی  منابعمحیطی و  شده است را مسائل زیست

 پایین بسیار وری بهره و تولید به تبع آن و قدیمی آالت ماشینبه دلیل استفاده از  شان فعالیت و عملکرد نوع درآنها  از بسیاری اساسی مشکل

در حل مسائل و مشکالت این حوزه را از بین برد  باطل دور و تسلسلیابی  توان با تشکیل کارگروه عارضه ، تاکید کردند و افزودند: میمی باشد

 آنها پرداخت. و به حل و فصل اساسی
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 ای جهت اجرای آن تخصیص یابد را یادآورشدند. آقای مهندس نکاحی، عدم تحقق تشکیل این کارگروه به دلیل اینکه بعید است بودجه 

 

، معدن کاران وروی جزین شرکت معین سبزه کاشمر، معدن سربکاشی زهره بررسی مسائل و مشکالت شرکت  نیا، آقای مهندس احتشام

چینی دهنو را از عمده  وماسه صحرانورد و معدن سنگ شور، معدن شن وماسه تنگل ، معادن شنسیلیس فرآور جام، معدن سیمان غرب آسیا

 ستاد تسهیل خبردادند. درغیبی  بردند و از بررسی مسائل و مشکالت معدن گرانیت ده ن نامهای این ستاد تاکنو فعالیت

 

 های ساختمانی کارشناس ارشد محترم نظام مهندسی معدن در امور سنگ و در فرصت کوتاهی که در اختیار آقای مهندس معصومی ادامهدر 

آنها بدون  ویاندانشجپردازند و  های ساختمانی نمی ها و مراکز آکادمیک به دلیل اینکه به موضوع سنگ ، ایشان در ابتدا از دانشگاهقرار گرفت

 گردند، گالیه و اظهار تاسف کردند. التحصیل می تجربه و شناخت از این موضوع فارغ

 و تولید در ذخایر های برتر دهند و رتبه های ساختمانی تشکیل می سنگدرصد از معادن کشور را معادن  88سپس ایشان با ذکر این نکات که 

 و علمی  مراکز تاسیسایم، در صورتی که کشور ترکیه با  بوده چهارم به دوازدهم یا سیزدهمز تنزل رتبه صادرات ا افزودند: شاهد گسن

 در این خصوص، زمینه فعالیت در این حوزه را فراهم کرده است. قوانین از یکسری تصویب

مکاری انجمن سنگ با سازمان آقای مهندس معصومی در خاتمه، وضعیت فرآوری سنگ ساختمانی در استان را نامناسب ارزیابی کردند و از ه

 کردن این حوزه در کشور خبردادند. آوردن منابع و مراجع در راستای تخصصی ایمیدرو و دانشگاه تهران به جهت فراهم

 

های مختلف با حوزه معدن و صنایع معدنی استان  دستگاههایی که  تخلفات، ایرادات و تناقض بیاندر پایان جلسه، آقای مهندس نکاحی ضمن 

خواستار همدلی و همراهی آنها و  یران از وضعیت این حوزه در استان و آمار و اطالعات ضدونقیض،ارند و همچنین عدم شناخت کافی مدد

 سازی تمام فرآیندهای مرتبط با این حوزه در نتیجه تشکیل جلسات مختلف در استان شدند و در نهایت ختم جلسه را اعالم فرمودند. یکپارچه

 

 صلوات جلسه به پایان رسید.با ذکر 
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جلسه مصوبات  

های  یابی مشکالت بخش معدن استان پس از بررسی و تحلیل در اولین جلسه مشترک تشکل تشکیل کمیته عارضه -1

 معدنی استان

 های توسعه صنایع معدنی در منطقه سنگان دعوت از آقای مهندس احمدزاده جهت ارائه تحلیل از روند اجرای طرح -2

 1331بندی از گزارشات و مصوبات جلسات سال  جمعارائه  -3

 
 حاضرین جلسه:

نیا، معصومی، علوی،  پور، نصیری، مظلومی، حقی، احتشام مشهدی، ابراهیمی، بهشتی پژهام، کیوانلو، زارع، بهلوری، ذبیحی، صفار، فرجیان نکاحی، مافی، :آقایان

 زورمندباغبانزاده، محمدنژاد،  حسین

 بصیری، داوری، آزاد: ها خانم

 غایبین جلسه: 

 پور نیا، حاجی زاده، عباس بسکابادی، علیشجاعی، میرزایی، طاهری،  آقایان:

 علیرضایی، اسالمیها:  خانم

 

 


