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 22/05/1401 تاریخ تهیه گزارش رویه شناسه

 چالشهای مهم حوزه معدن و صنایع معدنی ارائه پیشنهادات پیرامون  عنوان موضوع

 خانه معدن استان -صنایع، معادن و کشاورزی استانکمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، -دبیرخانه شورا مرجع طرح موضوع

 موضوعشرح 

/ص مورخ 67/1401شاااماره با اطالع رساااانی و مبات ات دبیرخانه شاااورای گفت و گو در ابتدای ساااا  طی نامه به 

 نظر کمیسیون ها در خصوص برنامه های شورا اخذ شد. 28/01/1401

پیشااانهادات خود را ارائه نمود که ای     31/1/1401/ص مورخ 193/1401کمیسااایون معدن هم طی نامه شاااماره      

ماره              های شااا مه  نا بت طی  نه شاااورا در دو نو خا هادات توساااخ دبیر و   5/2/1401/ص مورخ 227/1401پیشااان

از دسااتگاههای ریربخ مورد نظرخواهی ارار گر،ت، دو نشااساات کارگروه معدن     20/2/1401/ص مورخ 403/1401

ولیه با دبیر کمیسیون معدن و نماینده مطلع ای  کمیسیون انجام و موارد اابل پیگیری توسخ    )نشست او  مذاکرات ا  

شست دوم که در تاریخ         شد.(  در ن شان منعبس  شهای برگزار گردید  24/3/1401شورا بای سی   و مهم چال سا  حوزه  ا

صنایع معدنی   سای محترم     گوی و گفت شورای  به ارائه جهت معادن و  ضور رو ستان با ح سیون   ا خانه معدن و کمی

صنایع مدنی و خ رگان بخش  شد      معدن و  شد و مقرر  سی  سیون معدن   برر اطالعات معادن غیر ،عا  و راکد به کمی

 ارد زیر:از جمله مو منعبس شود تا دالیل عدم ،عالیت

 صالحیت های ،نی مالی بعد از صدور مجوز و تحوالت ااتصادی  ایجاد شده  -

 ،روش محصوالت معدنی وضعیت بازار و تقاضا برای -

 معارض و میزان تاثیر گذاری بر غیر ،عا  شدن معادن -

 چگونگی اابلیت راه اندازی و بهره برداری مجدد به لحاظ شاخص های ااتصادی -

ضم  ارائه   4/4/1401 مورخ 2156650/120 شماره  نامهبررسی گردد با پیگیری دبیرخانه شورا سازمان صمت طی      

سیون نیز        سیون معدن منعبس و کمی سی اعالم نمود که ای  نامه به کمی سایلی را نیز برای برر ی  ط آمار مورد نظر م

 پاسخ و نظرات خود را اعالم نمود. 12/4/1401 مورخ ص/1181/1401 شماره نامه

 دبیرخانه شورا در سا  جاری مطرح گردید. موضوع در جلسات چهاردهم و پانزدهم

ستان طی نامه               صنعت، معدن و تجارت ا سازمان  شورا  سات دبیرخانه  سات و ابالغ مصوبات جل صورتجل پس از ارسا  

 پیشنهادات خود را اعالم نمود. 19/5/1401 مورخ 2169032/120 شماره

 موضوع در جلسه هفدهم دبیرخانه شورا در سا  جاری موردجمع ندی ارار گر،ت.

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

توسخ کمیسیون معدن و دستگاههای مرت خ مطرح    شرح زیر   تعطیلی معادن و حوزه معادنمربوط به  مشبالت اهم 

 گردیده است:

ن بهره برداران مشاابالت ناشاای از چگونگی اخذ تعهد اداره  کل منابع ط یعی از بهره برداران و مبلو نمود  -1

شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن  به حضور در اداره کل منابع  ط یعی برای اخذ تعهدشخصا 

 موضوع و ...

شی از روش های     -2 شبالت نا شی  آالت معدنی    م سوخت مورد نیاز معادن و  ما شامل:  تامی   سهمیه    ،  سر  ک

ساس روزهای تاخیر     شی از     ث ت اطالعاتبدلیل تاخیر در سوخت بر ا سامانه که نا ترا،یک زیاد مراجعه در 

 ،ماشی  آالت مستهلک از کارت سوخت  عدم برخورداری است ،میل و اراده بهره بردارن  خارج ازو کنندگان 
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، عدم تخصاایص سااوخت به معادن در حا  زمان بر بودن تخصاایص سااوخت به ماشاای  آالت جدید معادن 

 امبان ث ت خودکار اطالعات در سامانه ها به صورت سه ماههعدم  ،اکتشاف

جلسه بندی جمع

کارگروه تخصصی 

به تاریخ  )کارشناسی(

و  20/4/1401

و  3/5/1401

22/5/1401 

 

 نظرات اعضا حاضر در جلسات کارشناسی:

 جلسه او : 

 هب مشهد اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون گزارش در :گفت یخراسان رضوشورای گفت و گوی  رخانهیدب سیرئ

 ابعمن کل اداره از مجوز داشت  رغم علی که معادنی ،عالیت از استان شهرسازی و راه کل اداره ممانعت از ناشی مشبالت

 شده اشاره اند، گر،ته ارار شهر محدوده در شهری توسعه ازپس و حاضر حا  در برداری، بهره زمان در استان ط یعی

 محدوده بالعز  وکالت  پذیرش عدم دلیل به معدنی هایمحدوده مجدد ،عالیت و انتقا  و نقل در وافه ایجاد. است

 ای  پذیرش رغم علی محل در مجوز اولیه دارنده حضور درخواست و استان ط یعی منابع کل اداره توسخ معدنی های

. است آمده کمیسیون گزارش در که است مشبالتی دیگر از کشور، جاری رویه با مطابق صمت سازمان توسخ مدرک

 ،رد و گردیده واگذار وکالتی صورتبه گذشته زمان در هامحدوده ای  از تعدادی که دارد وجود حالی در چالش ای 

 .باشدنمی دسترس در حاضردرحا  دهنده وکالت

 رضوی خراسان در معدنی توسعه رویبرد علیرغم استان معدن 400 از بیش بودن ،عا  غیر های چالش به اشاره با ل ا،ی

 عا ، غیر و ،عا  معادن ،ایل شیپ: »شامل معدن بخش برای ریزی برنامه منظور به نیاز مورد اطالعات ن ود: کرد اظهار

 ورتص به استان هوای آلودگی نقشه نقل، و حمل خطوط ،(تفصیلی نیمه حد در) استان شناسیزمی  هایالیه استان،

 راسرس در معدنی استخراج برای ممنوعه ط یعی منابع و زیست محیخ شده حفاظت هایمحدوده ،ایل شیپ ،ایل، شیپ

 دنیمع آالت ماشی  موجود ظر،یت کارآمدی و کیفیت تناسب عدم معدن، و زمی  علوم جامع سامانه ن ود نیز، و استان

 احدهایو برای ارزش زنجیره نقص معدنی، آالتماشی  سوخت تامی  پیچیده ،رآیند معدنباری، های،عالیت وااعی نیاز و

 تاقا معدنی صنایع و معدن کمیسیون توسخ که است حوزه ای  در موجود چالشهای جمله از... و مقیاس کوچک صنعتی

 .است گردیده اشاره آن به رضوی خراسان بازرگانی

 نیز نیشابور معادن درصد60 حدود تعطیلی موضوع پیگیری خصوص در استان گوی و گفت شورای دبیرخانه رئیس

 ط ق که بود داده خ ر شهرستان ای  معادن از درصد60 حدود تعطیلی از پیش چندی نیشابور ،رماندار: کرد ارعان

 و گزارش آن از پس. بود شهرستان ای  خصوصی و دولتی بخش میان موجود اختالف آن، عمده دلیل اولیه های بررسی

 دبیرخانه جلسه هفتمی  در. می اشد تعطیل مجموع در استان معادن درصد 50 حدود که دریا،تیم ها، بررسی پیرو

 دایقی بررسی گردید مقرر و نمودیم برگزار نیشابور ،رمانداری ااتصادی  معاون با نشستی استان گوی و گفت شورای

 . نمایند اعالم ما به و دهند انجام شهرستان ای  معادن تعطیلی دالیل درباره

 هاییبررس معدن خانه رئیس و اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون رئیس شد مقرر استان، معادن حوزه در: ا،زود ل ا،ی

 راستای در راهبارهایی تا نمایند بررسی را استان راکد معادن سازی ،عا  مسیر در موجود موانع و دهند انجام را الزم

 .بیندیشیم آنها ر،ع

 به و کرد ارسا  ما به و استخراج تعطیل معادن از ،هرستی زمان، تری  کوتاه در نیز استان صمت سازمان: کرد ابراز وی

 .داد انجام موجود مشبالت خصوص در معدنی ،عاالن با مذاکراتی اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون آن، دن ا 

 جاری سا  در استان در ااتصادی درصدی7 رشد هد،گذاری به اشاره با استان گوی و گفت شورای دبیرخانه رئیس

 ای . است شده گر،ته درنظر درصد12.4 معدن بخش رشد استان، ااتصادی مختلو بخشهای رشد بینی پیش در: گفت

 .بود نخواهد ممب  اهداف، ای  به نیل اینصورت، غیر در یابیم دست درصدی7 رشد به تا یابد تحقق بایستی رام
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 خشنامهب ای : کرد اظهار و گفت( ا ل یبسا ) گذشته غیر،عا  معادن سازی ،عا  درباره صمت وزارت بخشنامه از ل ا،ی

 ،عا  هتج در مساعدتها دیگر و تسهیالت از نتوانند میگذرد، شان تعطیلی از یبسا  از بیش که معادنی شودمی باعث

 . نمایند استفاده سازی،

 معادن ع،صنای بازرگانی، اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون رئیس ط سی، صفار احمدرضا اختیار در تری ون ادامه، در

 از: گفت استان معادن سازی ،عا  مسیر در شده شناسایی موانع تشریح در وی. گر،ت ارار رضوی خراسان کشاورزی و

 معناست بدان ای  و ،عالند معدن 10 تعداد ای  از دریا،تیم و گر،تیم تماس معدن 40 حدود با غیر،عا ، معادن ،هرست

 . است نشده رسانی روزبه صمت، سازمان سوی از شده ارائه ،هرست که

 ارگانهای برخی: ا،زود و برد نام معادن ،عالیت حوزه در موجود مشبالت از یبی عنوان به محلی معارض مسئله از وی

. اند کرده ایجاد خلل معارضات، دلیل به معادن برخی ،عالیت مسیر در ادس، آستان همچون استان در ملک صاحب

 ط یعی منابع کل اداره از مجوز داشت  رغم علی معادن برخی ،عالیت از شهرسازی و راه چون هایی دستگاه همچنی ،

 در معادن ای  شهری، توسعه ازپس و حاضر حا  در اینبه دلیل به هم آن کند؛می ممانعت برداری، بهره زمان در استان

 .اند گر،ته ارار شهر محدوده

 ،اکتور با مرت خ مسائل دلیل به معدنی آالت ماشی  برای نیاز مورد سوخت تامی  عدم موضوع: کرد اظهار ط سی صفار

 با ت؛اس معادن ،عالیت مانع که است مسائلی دیگر از مربوطه، سامانه در درخواست ث ت برای ش به ترا،یک و ،روش

 .نمایند سوخت تامی  میتوانند روز 20 برای روز، 30 از معادن روا ، ای 

 ،عالیت ماه 6 تنها یبساله، دوره از مبانیبی بیل همچون ماشینها اغلب امروز نیز، آالت ماشی  حوزه در: داد ادامه وی

 به یا سهمیه که است ای  پیشنهاد زمینه ای  در. تعمیرند حا  در را سا  از نیمی ،رسودگی، دلیل به زیرا میبنند

 .یابد تخصیص ما استان برای معدنی آالت ماشی  نوسازی منظور

 ارار رضوی خراسان تجارت و معدن صنعت، سازمان معدنی معاون توکلی، محمد اختیار در تری ون جلسه، ای  ادامه در

 عمده اما ندارد؛ وجود ،عالیت برای مانعی و ایم کرده صادر برداری بهره پروانه معدن 483 برای ما: کرد ابراز او و گر،ت

 ،مثا  طور به. برمیگردد برداران بهره ،نی و مالی صالحیت عدم به نخست، وهله در معادن ای  بودن غیر،عا  دالیل

 های هدستگا ممانعت معادن، از معدودی خصوص در ال ته. کرد اشاره دلیل ای  به میتوان نیشابور، غیر،عا  معادن درباره

 و صمت سازمان عنوان به ما. غیر،عالند بردار بهره ،نی و مالی صالحیت عدم دلیل به آنها اغلب اما دارد؛ وجود دولتی

 و اشندب نداشته توانایی ا،راد اگر اما بدهیم؛ بردار بهره به معدن مجدد سازی ،عا  برای مهلتی باید معدن، بخش متولی

 . دهیم ارار کار دستور در دیگری اادام باید نبنند، ،عالیت

 سائلم از دیگر یبی نیز کندمی پیدا محلی معارض االب در معدن منطقه اهالی با بردار بهره که مشبالتی: ا،زود وی

 . کشورهاست تمام در بلبه ما کشور در تنها نه رایج

 معدنی آالت ماشی  واردات به نس ت میتواند ای واردکننده هر: گفت نیز معدنی آالت ماشی  نوسازی خصوص در توکلی

 است حالی در ای . ن اشند ها ماشی  ای  تامی  به اادر معدنی برداران بهره میشود س ب مالی مشبالت اما نماید؛ اادام

 . بودند می ،عا  معادن از بسیاری اکنون داشت، وجود حوزه ای  در مالی استطاعت اگر که

 بخش در گذاری سرمایه به تمایل که هستند زیادی ا،راد امروز: کرد خاطرنشان استان صمت سازمان معدنی معاون

 ا،راد ای  از صالحیت سلب پیشنهاد لذا ندارند را آن اداره مالی توانایی که است کسانی اختیار در معادن اما دارند؛ معدن

 . داریم را
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 را معادن لیست میتوان مربوطه، سامانه به مراجعه با استان، غیر،عا  و ،عا  معادن ،هرست درباره: کرد ارعان وی

 . ندارد وجود مانعی زمینه ای  در و نمود مشاهده

 کمتر امروز: کرد اظهار نیز سوخت تامی  حوزه در معادن مشبالت خصوص در استان صمت سازمان معدنی معاون

 .باشد غیر،عا  سوخت، ن ود خاطر به که دارد وجود معدنی

 وصخص ای  در مشبلی ما. شد خواهد حل مشبالت از بخشی گیرد، صورت اختیار تفویض اگر زمینه ای  در: گفت وی

 .دسپر معدن خانه به را کار از بخشی حتی میتوان گیرد، صورت صمت سازمان سوی از سوخت تخصیص اگر و نداریم

 است ااتصادی توجیه ،ااد معادن برخی ،عالیت

 فادهاست اابل دیگر معادن برخی استخراجی مواد: گفت ااتصادی توجیه از معادن برخی شدن خارج به اشاره با توکلی

 ،عالیت هب رغ تی کسی. نیست پذیر امبان... و گچ و الشه سنگ مانند معادن برخی سازی ،عا . ندارد خریداری و نیست

 . ندارد است، کیفیت کم اش ماده که گچی معدن در

 رخیب در طوالنی ای پروسه. میپذیریم را معادن ،عالیت مسیر در مانعی عنوان به اداری بوروکراسی موضوع: داد ادامه وی

 برخی موضوع طرح با تا دادیم ارائه معدن خانه به پیشنهادهایی ها، بوروکراسی کاهش راستای در. دارد وجود مسیرها

 . نمود کمک مشبالتشان کاهش یا آنها مجدد سازی ،عا  به بتوان تسهیل، ستاد در معادن

 کوچک معادن طریق از رشد ای : کرد اظهار نیز جاری سا  در استان معدن بخش درصدی12 رشد خصوص در وی

 . است خورده رام اکنون هم خواف منطقه بزرگ معادن طریق از موضوع ای  تحقق. نیست پذیر امبان

 دیگر از شهرستان ای  معدنی برداران بهره با منطقه مردم مشبالت: کرد ارعان نیز نیشابور غیر،عا  معادن درباره توکلی

 مانساز اینها، همه با دارد؛ وجود نیز شهرستان ای  ،عا  معادن خصوص در مشبل ای  ال ته. است بیشتر شهرستانها

 .ندارد شهرستان ای  غیر،عا  معادن ،عالیت خصوص در مشبلی صمت

 ای  راکد معادن مشبل که است ای  ما درخواست: کرد ابراز نشست از بخش ای  در نیز نیشابور ،رماندار معاون اک ری،

 .گردد مرتفع شهرستان در جلساتی طی الزم، تدبیراندیشی و صمت سازمان همراهی با شهرستان

 به وردم بررسی نیشابور، شهرستان غیر،عا  معادن برای است الزم: گفت نیز استان معدن خانه رئیس نازپرور، غالمرضا

 موضوع ،است اجرایی های دستگاه به مربوط معادن تعطیلی اگر تا گردد بندی تقسیم آنها مشبالت و گیرد صورت مورد

 . شود بررسی و گردد ارجاع ها دستگاه به

 به و امروز اما اند؛ داشته ،نی و مالی توان گذاری سرمایه زمان در هستند، معدن امتیاز صاحب که کسانی: ا،زود وی

 نگنزم ت  هر استخراج هزینه گذشته سالهای در اگر. است یا،ته ا،زایش بسیار کاری معدن هزینه اخیر سا  دو در ویژه

 و تهیا، ا،زایش شدت به نیز حفاری هزینه. است رسیده تومان میلیون یک به رام ای  اکنون هم بود، تومان هزار 100

. داردن را کاران معدن به مشوق ارائه توان هم دولت سویی، از. است شده ت دیل کاران معدن برای معضلی به موضوع ای 

 . بدهند تسهیالت دریا،ت درخواست یاب بهی  سامانه در معدنی برداران بهره که است ای  پیشنهادم لذا

 و هرهاش توسعه موضوع طر،ی، از. کنند ورود اضائیه اوه مسیر از باید اانون ط ق محلی معارضی : کرد تصریح نازپرور

 ارائه هب آن درباره میتوان تفصیلی طرحهای بررسی با که میبند ایجاد موانعی شهرسازی، و راه کل اداره سوی از حریمها

 .پرداخت نظر

 می اتفاق حوزه ای  در گذشته، در خطه ای  معادن شبو،ایی اوج که استان ،لزات معادن خصوص در: داد ادامه وی

 .است یا،ته کاهش نمایند، رسیدگی بخش ای  به باید صمت سازمان در که کارکنانی تعداد ا،تاد،
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 تاکنون محلی، معارضی  دلیل به نیشابور معادن از یبی: گفت نشست ای  در نیز معدن حوزه کارشناس وکیلی، ،اطمه

 ی ا درحالیبه نماید ،عالیت معدنی، منطقه کردن کوچک دلیل به توانسته سا  5 از پس امسا  و نداشت ،عالیت اجازه

 . دارد را الزم مالی منابع هم و آالت ماشی  هم معدن

 درخواست ث ت و سوخت سامانه به ورود مشبلند؛ دچار امروز معادن از بسیاری سوخت، مسئله خصوص در: ا،زود وی

 ماه از روز 10 حدود گذشت از پس معدنی برداران بهره طوریبه به انجامد می طو  به روز چند و دارد طوالنی روندی

 .یابد می تخصیص سوخت آنها به ماه از روز 20 برای تنها شرایخ، ای  در نمایند؛ ث ت را خود درخواست میتوانند

 پس .ندارد وجود سوخت درخواست ث ت امبان سامانه، در ترا،یک دلیل به ماه، ابتدایی روزهای در: کرد تصریح وکیلی

 ابتدایی، هفته دو در جاری ماه در. میدهد اختصاص را سوخت شده، تقاضا که روزی از نفت شرکت درخواست، ث ت از

 . بود اطع سامانه ای 

 صخصو در ای پیچیده ،رایندهای: کرد اظهار نیز مشهد اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون کارشناس رجحانی، عماد

 سوخت ااچاق سمت به را دار معدن وضعیت ای . شود انجام دار معدن سوی از باید ماه هر که دارد وجود سوخت تامی 

 . نمود تسهیل حوزه ای  در را ،عالیت مخل، ،رایندهای کاهش با میتوان و میدهد سوق مسیرها دیگر و

 رد موجود غیر،عا  معادن از و شوند ،عا  دیگر بار نمیتوانند دارند، وجود ریزگرد های کانون در که معادنی: ا،زود وی

 . باشند داشته احیا اابلیت معدن 150 حدود شاید استان،

 وسازین مشبل خصوص در و پرداخت سخ  ایراد به دیگر بار استان گوی و گفت شورای دبیرخانه رئیس ل ا،ی، ادامه، در

 واردات درخواست ،رایند که نمود بررسی باید که است ای  زمینه ای  در نخست موضوع: گفت معدنی آالت ماشی 

 عر، درباره دوم، نبته دهند؟ انجام واردات توانند می همه آیا و انجامد می طو  به چقدر ،رایند ای  انجام و آالت ماشی 

 دستگاه با خصوص ای  در صمت سازمان آیا. است موضوع ای  خصوص در صمت سازمان پیگیری و معادن معارض

 نماید؟ می مبات ه استان اضایی

 وا ر مربوطه، سایت در ث ت با آالت، ماشی  درخواست خصوص در: گفت پاسخ در صمت سازمان معدنی معاون توکلی،

 . نداریم دادگستری با مبات ه برای مشبلی ما نیز، محلی معارضی  خصوص در. شد خواهد طی کار

 در و اند شده وااع مستثنیات در حوزه ای  معادن درصد 70 از بیش گفت باید ماسه و ش  معادن بحث در: گفت وی

 کاربری تغییر لزوم موضوع به کنیم، می استعالم کشاورزی جهاد از خصوص ای  در واتی. دهند ارار مردم زمینهای

 .گردد پیگیری اداری عدالت دیوان در شبایت با است ارار موضوع ای . کنند می اشاره

 مطرح را موضوع هرگاه شهرسازی، و راه حوزه مشبالت خصوص در: کرد خاطرنشان استان صمت سازمان معدنی معاون

 انداریاست به را آن و است آماده دیگر هفته دو یبی سازمان ای  گزارش. میشود اشاره مهندسی نظام بحثهای به میبنیم

 .خیر یا نمود ،عا  را دارند مشبل حوزه ای  در که معادنی پروانه دیگر بار میتوان بدانیم تا برد خواهیم

 صدور به نس ت وزیر، اخیر دستور ط ق بدهد، درخواست هرکسی و نداریم معدنی مجوز صدور در مشبلی: گفت وی

 . نماییم می اادام مجوز

 ط یعی نابعم حوزه با مرت خ مسائل اغلب: گفت نشست از بخش ای  در نیز استان ط یعی منابع کل اداره نماینده ،یاض،

 و دارند ورود امبان آالت ماشی  باشد، شده وااع آزاد محدوده در معادن اگر. دارد ارت اط شهرسازی و راه موضوعات به

 .نیست مانعی
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 ا س از ا ل به مربوط شان برداری بهره پروانه که است معادنی به مربوط ما چالشهای بیشتری : کرد خاطرنشان وی

 شده ااعو ط یعی منابع بخشهای در کمااینبه کنیم؛ ابطا  نمیتوانیم اانونی لحاظ به را ها پروانه ای . است بوده 1392

 .داریم را الزم تعامالت صمت سازمان با خصوص ای  در و دهیم نمی را معادن ای  گسترش اجازه ال ته. اند

 پیگیری خصوص در نشست ای  از دیگری بخش در نیز مشهد اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون رئیس ط سی، صفار

 از را آنان ،عالیت نقل، و حمل های هزینه و است پایینی عیار دارای نیشابور مس معادن: کرد اظهار صمت سازمان های

 هب پیشنهادی خصوص ای  در. شود می تمام معدنی ماده ایمت دوبرابر حمل کرایه زیرا کند؛ می خارج ااتصادی توجیه

 یم اتفاق، ای  با. دادیم ارائه معدنی مواد ،رآوری شرکتهای سیار ،عالیت برای سازی زمینه خصوص در صمت سازمان

 معدنی مواد ماه سه تا دو برای دار معدن وضعیت ای  در. رسید نیشابور مس چون معادنی در ااتصادی توجیه به توان

 و کرومیت معادن مشبالت روش، ای  با. دهد انجام را ،رآوری تا رودمی معدن محل به سیار شرکت و میبند دپو را اش

 . گردد می مرتفع نیز منگنر

 اانون 7 و یک مواد اصالح اانون در: گفت جلسه ای  ادامه در نیز استانداری تولید گروه رئیس پرست، وط  مهدی

 آمده اانون ای  7 ماده در است؛ شده تعریو کار و کسب مجوز 99 سا  اسفند در 44 اصل کلی های سیاست اجرای

 یبارگذار کشور کار و کسب مجوزات سامانه در را موارد کلیه موظفند کار و کسب مجوز صادرکننده های دستگاه است

 مجوز صدور مانع کارشناسی هر که است شده اشاره اانون در همچنی ،. است ممنوع حضوری مراجعه هرگونه و کنند

 .گردد ارجاع اداری تخلفات هیئت به تا شود معر،ی دستگاهی مقام باالتری  به باید شود،

 است، کرده اشاره کشاورزی و باغی اراضی کاربری حفظ به که هم اراضی کاربری حفظ اانون خصوص در: ا،زود وی

 ای  به است الزم و شود می نقض اراضی کاربری حفظ اانون روح میشود، صادر معدنی برداری بهره مجوز که زمانی

 . نمود توجه مسئله

 استان معدن 483 بودن غیر،عا  دالیل درباره نشست ای  در: گفت نشست ای  در مطروحه م احث بندی جمع در ل ا،ی

 از بازار نداشت  دلیل به معادن برخی احیای اابلیت عدم و سوخت سامانه و معارض مشبالت شد؛ نظر ت اد  و بحث

 .شد مطرح مسئله ای  دالیل عنوان به که بود مشبالتی جمله

 و شوند ،راخوان غیر،عا  معادن صمت، سازمان ،راخوان براساس که شد تعامل دولتی و خصوصی بخش بی : ا،زود وی

 نیشابور هویژ به شهرستان هر در اتفاق ای . گردند بندی دسته احیا غیراابل و احیا اابل معادن و گیرند ارار بررسی مورد

 شود انجام تواند می

 امبان عدم و دارد وجود سوخت سامانه در که اشبالی خصوص در: داد ادامه استان گوی و گفت شورای دبیرخانه رئیس

 ی،صل حالت به سوخت ماهانه اختصاص اینبه نخست شد؛ مطرح پیشنهاد چند ماه، ابتدایی روزهای در سامانه به ورود

 تخصیص برای محاس ات امبان سوم، و شود اختیار تفویض خصوصی بخش به موضوع ای  اینبه دوم نبته و یابد تغییر

 .باشد داشته وجود ماه ابتدای از سوخت

 خصوص در و ندارد مشبلی سا  5 تا آالت ماشی  واردات برای نیز، معدنی آالت ماشی  ورود با ارت اط در: ا،زود وی

. است سختگیرانه حدودی تا اما نیست؛ مدت طوالنی که دارد وجود ،رایندی باال، به سا  10 تا 5 از آالت ماشی  واردات

 . ندارد وجود مشبلی هم داخل تولید آالت ماشی  خرید زمینه در

 در بلیمش و کندمی مبات ه دادگستری با صمت سازمان که شد عنوان محلی معارضی  مشبل خصوص در: گفت ل ا،ی

 . ندارد وجود زمینه ای 
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 ای   موجود موانع و اراضی ارزش درصد80 عوارض اخذ و باغی و زراعی اراضی کاربری حفظ با ارت اط در: ا،زود وی

 استان نیمعد و صنعتی توسعه جدی موانع از یبی اانون ای  ما نگاه از که گفت باید نیز معادن برخی ،عالیت در موضوع

 . است استان گوی و گفت شورای موضوعات از یبی موضوع ای  بررسی. است

 ،رمانداری  و صمت سازمان سوی از ماهه یک ،راخوانی طی معدن 483 که است ای  مهم پیشنهاد: کرد تصریح وی

  ای یک کدام و دارند احیا اابلیت معادن کدام بدانیم تا گردد بررسی مورد به مورد مناطق، بخشداری و شهرستانها

 ورتص باید آنها خصوص در اادامی چه بدانیم مشبالت، ر،ع برای پیشنهادها بررسی با نهایت در و ندارند را اابلیت

 .گیرد

 سه و داشت خواهیم استان نفتی های ،راورده پخش شرکت با مذاکراتی نیز، سوخت مسئله با ارت اط در: گفت ل ا،ی

 هداشت اطالع موضوع از استان در حوزه ای  مسئوالن نشد، حاصل توا،قی نهایت در اگر تا داد خواهیم ارائه را پیشنهاد

 .باشند

 

 :دومجلسه 

 ،استان وگویگفت شورای دبیرخانه جلسه چهاردهمی  در :گفت یخراسان رضوشورای گفت و گوی  رخانهیدب سیرئ

 یم صورت دولتی و خصوصی بخش دو بی  که تفاهماتی از بعد شد مقرر و بررسی استان غیر،عا  معدن 483 موضوع

 یکارگروه در مختلو ابعاد در معادن شد مقرر اساس، ای  بر. گردد تنظیم معادن ای  سازی ،عا  جهت ای برنامه گیرد،

 ،عا  شرایخ معادن کدام اینبه خصوص در تا شوند بررسی معدنی تشبلهای روسای و استان معدنی مسئوالن حضور با

 راه امبان و اندغیر،عا  کامل طور به معدن چند شویم مطلع نیز و آید دست به الزم اطالعات دارند، را مجدد سازی

 .ندارند را مجدد اندازی

 ینهزم در معدنی واحدهای و معادن مشبالت شد، پرداخته بدان گذشته جلسه در که موضوعاتی از یبی: کرد  تاکید وی

 نخست روزهای در تقاضاها حجم از ناشی ش به ترا،یک دلیل به وااع، در. بود  سوخت سامانه در خود درخواست ث ت

 برخالف اتفاق ای  و ندارد وجود ماه ابتدایی روز 10 الی هفته یک طی سامانه در سوخت درخواست ث ت امبان ماه، هر

 وختس درخواست، ث ت در مو،قیت از پس که بود ای  شد مطرح که دیگری نبته. است معدنی برداران بهره اراده و میل

 . گیرد می تعلق آنان به ماه باایمانده روزهای مدت به

 میسیونک مجوز، کننده صادر اجرایی دستگاه بی  که توا،قی ط ق: داد ادامه استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس

 معدنی آالت ماشی  به سوخت های سهمیه ماهه سه تخصیص گر،ته، صورت معدن خانه و اتاق معدنی صنایع و معدن

 سوخت تخصیص ،رایند واگذاری و اطالعات ث ت در تاخیر روز ده مدت تا ماهانه سهمیه کسر عدم ماهه، یک جای به

 پخش تشرک نظرات بایستمی خصوص ای  در ال ته. است موضوع ای  درباره دبیرخانه پیشنهاد سه خصوصی، بخش به

 .بدانیم رضوی خراسان در سوخت متولی عنوان به را استان نفتی های ،راورده

 با: تگف و پرداخت سخ  ایراد به مشهد نفتی های ،راورده پخش ملی شرکت کارشناس حسینی، سادات سمانه سپس،

 قط  موضوع ای  و) است پذیر امبان ماهانه صورت به «آسان تجارت» سامانه در سوخت درخواست ث ت اینبه به توجه

 لذا. ستا شده لینک آسان تجارت سامانه با «کاداستر» سامانه ،(است کشور ارز و کاال ااچاق با م ارزه کمیسیون تاکید

. یردمیگ ارار نیز آسان تجارت سامانه در ماه هر ابتدای شود، ث ت کاداستر سامانه در معادن آمار و اطالعات که صورتی در

 اردد وجود سامانه در خودکار صورت به شرکت اطالعات گیرد، صورت ماه هر ابتدای در درخواست ث ت اگر ترتیب، بدی 

. سانآ تجارت سامانه نه و است کاداستر سامانه به مربوط معادن، اطالعات ث ت در احتمالی مشبل لذا. میرود پیش کار و
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 بلمش بدون موضوع گیرد، صورت سوخت تخصیص درخواست ماه از زمانی هر باشند، شده ث ت کاداستر در اطالعات اگر

 . گردد می منتقل نفتی های ،راورده پخش شرکت به

 .است ثرمو بسیار کار پیش رد در مسئله ای  و شده لینک یاب بهی  سامانه با آسان تجارت سامانه طر،ی، از: ا،زود وی

 لیمشب ماهه، سه صورت به معدنی شرکتهای تولید آمار ث ت با نفتی های ،راورده پخش شرکت: شد یادآور حسینی

 ونکمیسی تایید مستلزم مهم ای  اما نماییم؛ بررسی را ا ل ماه سه آمار خود، برآورد و محاس ات در میتوانیم و ندارد

 .است کشور ارز و کاال ااچاق با م ارزه

 نیز سامانه در درخواست ث ت در تاخیر از پس ماه کامل سوخت سهمیه دریا،ت درباره که پیشنهادی خصوص در وی

 از بدهد، ارائه را خود درخواست واحدی هر ماه، هر بیستم روز تا که است شبل ای  به کار روا  اکنون هم: کرد اظهار

 سهمیه کاهش به ناگزیر شد، درخواست ث ت به مو،ق روز 20 از پس واحدی اگر و شودنمی کاسته سوختش سهمیه

 . هستیم ماه آن در اش

 تایید ابلا ماهه یک صورت به سوخت تخصیص پیشنهاد اینبه بیان با استان نفتی های ،راورده پخش شرکت کارشناس

 داالح به ش به از خارج عرضه که است تدوی  حا  در صورتی به سوخت تخصیص و توزیع اوانی : کرد تصریح است،

 .برسد ممب 

 به سوخت ماهه سه تخصیص با نفتی های ،راورده پخش شرکت مجموعه: گفت حسینی سخنان استماع از پس ل ا،ی

 اخیریت اگر اینبه دیگر نبته. ندارد مخالفتی ماهه سه صورت به اطالعات ث ت موضوع با اما نیست؛ موا،ق ماهه یک جای

 ی ا در پیشنهاد که معناست بدان ای  و نمیشود کاسته معدن ماه آن سوخت سهمیه از گیرد، صورت اطالعات ث ت در

 .ندارد اعراب از محلی خصوص،

 گانی،بازر اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون رئیس ط سی، صفار احمدرضا اختیار در تری ون نشست، ای  ادامه در

 از برخی در معدنی شرکتهای آمار ث ت حوزه در مشبالتی از او. گر،ت ارار رضوی خراسان کشاورزی و معادن صنایع،

 اتاطالع بتوان تا گیردنمی صورت ،روشی و دارند برداری باطله معادن ها،ماه برخی در: کرد تصریح و گفت سا  ایام

 نگامه در که است ای  نفتی های ،راورده پخش ملی شرکت از ما درخواست لذا. رساند ث ت به سامانه در را آن با مرت خ

 .نماند معطل دار معدن پرونده و سوخت تخصیص الزم، مدارک ارائه و شرکت ای  به دار معدن حضوری مراجعه

 بانیبیم بیل چون دستگاهعی ،عالیت مواردی در: گفت و برد نام معادن به سوخت تخصیص حوزه در دیگر مشبلی از وی

 8 برای را دستگاه آن برای سوخت تخصیص صمت، سازمان آنبه حا  است؛ ساعته 12 صورت به اکتشا،ی معادن در

 .کاهد می مقدار ای  از باز هم پخش شرکت و میبند تایید ساعت

 ودهب حسابرسی بحث گیرودار در که معدنی واحد: کرد ارعان نیز استان صمت سازمان ،لزی اداره رئیس کیومرثی، ااسم

 . دنمای ث ت یاب بهی  سامانه در ماه نخست روز در را خود آمار نمیتواند است، آن ث ت سپس و آمار بررسی نیازمند و

 اطالعات ث ت به مو،ق ماه بیستم یا 15 روز تا اینبه دلیل به مندند گالیه خود سهمیه کاهش از واحدها برخی: ا،زود وی

 ای  یرد،گنمی صورت سهمیه کاهش ماه، بیستم روز تا اطالعات ث ت با که میبند تاکید پخش شرکت اگر لذا اند؛ شده

 بخش نشود، کاسته روز 20 مدت تا سوخت سهمیه اگر. شود ث ت وگوگفت شورای دبیرخانه در بایست می موضوع

 .گردد می حل حوزه ای  در مشبالت از بزرگی

 ساعت 17 از بیش استان معدنی آالت ماشی  س  متوسخ: کرد اظهار نیز استان معدن خانه رئیس نایب ما،ی، آریوبرزن

 واحد .است واحد تولید میزان دیگر، مسئله. است اثرگذار ماشینها ای  استفاده مورد سوخت میزان در موضوع ای  و است
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 رداریب باطله که معادنی معدن، بخش در اما باشد؛ داشته سوخت مصرف میزان مقابل در تولید از عددی میتواند صنعتی

 . نمایند اعالم دات به سوخت میزان مقابل در را استخراجی ماده عدد نمیتوانند دارند،

 ماهه سه صورت به ها سامانه در اطالعات خودکار ث ت امبان: گفت نیز استان صمت سازمان کارشناس امیدوار، علی

 به عاتاطال ث ت امبان تا کنند تدبیر زمینه ای  در کاداستر و یاب بهی  سامانه دو متولیان بایست می و ندارد وجود

 مبات ه میدهند، انجام برداری باطله که معادنی خصوص در صمت سازمان طر،ی، از. باشد داشته وجود ماهه سه صورت

 . گردد می مشبل دچار سوخت درخواست دلیل همی  به و میبند صرف زمان مدتی موضوع ای  اما نماید می

 دارد وجود واحد آن در ا ل ماه از سوخت مقداری که بینند می معدنی، واحدهای به مراجعه در بازرسان بعضا: ا،زود وی

 سهمیه در است الزم طر،ی، از. است موثر واحد بعد ماه سوخت تخصیص در امر ای  و میدهند گزارش را موضوع و

 . گیرد صورت بازنگری بیشتر، مصرف دلیل به مستهلک آالت ماشی  سوخت

 شدن هاضا، موضوع: گفت نشست ای  از بخشی در نیز مشهد اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون کارشناس رجحانی،

 درخواست و است مواجه ای پیچیده اداری ،رایند و بوروکراسی با آنها برای سوخت درخواست و معادن جدید آالت ماشی 

 . داریم را ،رایند ای  کاهش

 صر،یم سوخت میزان و مختلو دالیل به گذشته ماه از معادن سوخت باایمانده و اکتشاف پروانه مسئله: گفت ل ا،ی

 .شود پرداخته بدانها آینده در باید که است دیگری موضوعات مستهلک، آالت ماشی 

 شافاکت پروانه خصوص در و پرداخت سخ  ایراد به دیگر بار نفتی های ،راورده پخش ملی شرکت کارشناس حسینی،

 اایماندهب سوخت درباره. شود مبات ه کشور مرکز با بایست می زمینه ای  در: گفت پروانه، ای  با سوخت دریا،ت و معادن

 کنند، مشاهده را واحد ا ل ماه سوخت موجودی اگر بازرسی، هنگام در ما همباران که کرد عنوان باید نیز ا ل ماه از

 . است میشده استفاده ماه ابتدایی روزهای در باید سوخت آن که میگیرند درنظر را موضوع ای 

 سازمان توسخ ماشی  هر کارکرد زمان مدت: گفت نیز معدنی مستهلک آالت ماشی  به سوخت تخصیص درباره وی

 ی ماش سوخت تامی  با معادن مشبل شاید. گیریم می نظر در را سوخت سهمیه اساس، برای  ما و میگردد اعالم صمت

 ودخ سوخت کارتهای از باید پالک، از برخورداری دلیل به که باشد ای ،رسوده کامیونهای به مربوط مستهلک، آالت

 با تسوخ تامی  برای لذا و  هستند سوخت کارت ،ااد کامیونها، ای  اغلب بودن، خارج رده از دلیل به و کنند استفاده

 . شوند می مواجه مشبل

 لیم شرکت برای آنچه نیز، ماه در معادن تولید آمار با آن تفاوت و ماهیانه ،روش آمار خصوص در: کرد تاکید حسینی

 خشپ شرکت برای و داشته را سامانه در ث ت اابلیت معادن برداری باطله مقدار. باشد می تولید آمار است، مهم پخش

 از ما رایب تولید آمار گفت باید نیز، است سوخت تخصیص مالک تولید ماهیانه آمار اینبه خصوص در. است رویت اابل

 ماه در تولید آمار اگر زیرا باشد؛ می اهمیت حائز است، گذشته ماه در واحد یک بودن ،عا  دهنده نشان که نظر ای 

 ولیدت آمار مجموع، در ال ته. است نشده استفاده مدت آن در تخصیصی سوخت که شویم می متوجه باشد، کم گذشته

 . گیرد می ارار سوخت تخصیص مالک و گرددمی بررسی ساالنه صورت به

 اریبرد بهره پروانه ما، مدنظر مدرک: کرد ارعان نیز نفت شرکت به درخواست ارائه از ا ل مدارک بررسی خصوص در وی

 است آالت ماشی  به مربوط دیگر، نیاز مورد مدرک و است اعت ار دارای پخش شرکت برای سا  15 مدت به که است

 ماشی  اگر اما گیرد؛ می صورت ساله یک طور به بررسی ای . است معدن آن به مربوط ماشی  کند می مشخص که

 زمینه، ای  در. کنیم می بررسی دیگر بار را آالت ماشی  لیست معدنی، واحد درخواست ط ق شود، اضا،ه معدن به آالتی

 . گیرد نمی صورت جدید آالت ماشی  به سوختی تخصیص صورت ای  غیر در نماید؛ اادام باید معدنی واحد
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 خصیصت مالک کند، تایید معدنی آالت ماشی  ،عالیت برای صمت سازمان که کاری ساعت مقدار هر حسینی، گفته به

 . است نفتی های ،راورده پخش شرکت سوی از سوخت

 به و نمیبنند ث ت کاداستر سامانه در را خود آالت ماشی  آمار و اطالعات معدنی، واحدهای از بسیاری: کرد ارعان وی

 .نیست کا،ی میزان به آنها برای سوخت سهمیه دلیل همی 

 ابراز نشست ای  نخست دستورکار به مربوط م احث بندی جمع در استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس ل ا،ی،

 رد ماه هر بیستم روز تا سوخت درخواست ث ت موضوع نخست، گردید؛ توا،ق دبیرخانه پیشنهاد دو خصوص در: کرد

 هس صورت به هاشرکت اطالعات ث ت مسئله دوم، و تاریخ ای  از پیش معدنی واحد سوخت سهمیه کاهش عدم و سامانه

 . ماهه

 مورد تسوخ مقدار درباره اینبه جمله از. شد خواهد برگزار تخصصی نشستی نیز مسائل دیگر درباره: کرد خاطرنشان وی

 بررسی استان معدن خانه سوی از موضوع است الزم سوخت، کارت از آنها برخورداری عدم و مستهلک آالت ماشی  نیاز

 .نمود مطرح کاربردی پیشنهادی بتوان نهایت در تا گیرد صورت کارشناسی کار و گردد

 

 :سومجلسه 

 راهبارهای و غیر،عا  معادن خصوص در پیشی  جلسات در :گفت یخراسان رضوشورای گفت و گوی  رخانهیدب سیرئ

 جاری هفته در استان وگویگفت شورای نشست در گردید مقرر نهایت در و شد مطرح م احثی آنها مجدد سازی ،عا 

 . بپردازیم خصوص ای  در پیشنهادات ارائه به

  ای در و نشده تبمیل استان غیر،عا  معادن ،هرست هنوز است، گر،ته صورت که هاییپیگیری وجود با: ا،زود وی

 ای  و رندکا به مشغو  خود ظر،یت زیر که است معادنی خصوص در دیگر، نبته. ایم نرسیده تبلیو تعیی  به زمینه

 . گردد بررسی باید پرداخت، آنها برای سازی ظر،یت به میتوان چگونه که موضوع

 صتخصی های سامانه و سوخت تامی  خصوص در است، مطرح استان معادن حوزه در که دیگری موضوع ل ا،ی، گفته به

 در نشده مشخص هنوز و دارد وجود استان ط یعی منابع کل اداره حوزه در که است موضوعاتی نیز و معادن سوخت

 . کند می دن ا  را رویبردی چه ط یعی منابع اداره استعالمات، به پاسخ در نامه تعهد اخذ موضوع

 مجدد زیاندا راه امبان که آنهایی تا گردد بررسی غیر،عا  معادن که بود ای  بر تاکید پیشی  های نشست در: ا،زود وی

 . دارند مجدد اندازی راه امبان رضوی خراسان در معدن تعداد چه شود مشخص و گردد اعالم ندارند،

 در یزن استان کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون رئیس ط سی، صفار احمدرضا

 رد که تاکیدی علیرغم استان صمت سازمان معدن حوزه مسئوالن با نشست برگزاری نشدن محقق از نشست، ای 

 صمت سازمان سوی از که استان غیر،عا  معدن 483 از کرد، تاکید و گفت است گر،ته صورت گفتگو شورای دبیرخانه

 . نیست دایق سازمان ،هرست که معناست بدان ای  و ،عالند تعدادی شده، اعالم

 همسئل آنبه از پیش: کرد ابراز و گالیه آن اولیه گذار سرمایه مشبل حل جای به غیر،عا  معادن گذاری مزایده از وی

 حل ای ریشه صورت به مشبل حالیبه در کند می مجدد گذاری مزایده به اادام صمت سازمان گردد، مرتفع دار معدن

 .است نشده

 با تیبایس ابتدا صمت سازمان توسخ معادن گذاری مزایده: کرد ابراز نیز استان معدن خانه رئیس نایب ما،ی، آریوبرزن

 محیخ م احث به توجه با که است شده گذاشته مزایده به معادنی بعضا زیرا گیرد؛ صورت ط یعی منابع اداره از استعالم

 . است دهش گذاشته مزایده به صمت سازمان سوی از مجددا سپس، و است نگر،ته صورت آنها در ،عالیتی تاکنون زیستی،
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 که موااعی در پردازند؛ می خود محصوالت ارائه به و کنند می کار بازار، در تقاضا به توجه با کاران معدن: ا،زود وی

 تشنه ارباز که زمانی و نماییم ،عالیت معدنی پروانه در شده درج تولید میزان از کمتر ن اید نیست بازار در تقاضایی

 . شویم می جریمه و نداریم را ظر،یت از بیشتر تولید اجازه نیز ماست، محصوالت

 نمعاد در. است اوانی  ای  نشدن اجرا ما، مشبل: کرد تصریح و گفت معدن بخش از حمایت در ،راوان اوانی  از ما،ی

 د،ندار وجود چندانی تقاضای بازار در چون اما دارد وجود ساختمانی های سنگ تولید ظر،یت بجستان، و بایگ منطقه

 . گیرد نمی صورت تولیدی

 غیر،عا  معدنی های محدوده سازی ،عا  خصوص در: کرد اظهار نیز استان ط یعی منابع کل اداره نماینده زارع، محس 

 رد بایست می اساس، همی  بر. گردید مطرح گذاری مزایده م حث خصوص، ای  در و گر،ته صورت هایی ریزی برنامه

 تعالماتاس پاسخ که شد تاکید استان معادن عالی شورای در زمینه ای  در. گیرد صورت مربوطه ادارات از استعالمات ابتدا

 عدنیم محدوده متقاضی اگر صمت سازمان که است ای  بر نیز ط یعی منابع کل اداره تاکید. بیفتد اتفاق سرعت به

 .نماید استعالم ارگان ای  از محدوده آن درباره ابتدا داشت،

 جودو با وااع، در. نماییم مشخص استان در دایقی نقشه ایم نتوانسته گیاهی پوشش بحث در هنوز ما: کرد اظهار زارع

 چارد بحث، ای  در و است نشده آماده گیاهی پوشش نقشه هنوز است، شده تعیی  بیابانی و جنگلی مناطق اینبه

 .است اثرگذار برداری بهره اابل های پهنه شناسایی در موضوع ای  و مشبلیم

 اظهار او و گر،ت ارار استان صمت سازمان معادن امور اداره رئیس هادی، مهدی اختیار در تری ون نشست، ای  ادامه در

 وضعیت بایستی معدن، آن مجدد گذاری مزایده و دار معدن از صالحیت سلب از پیش معادن، اانون 20 ماده ط ق: کرد

 در کار ای  برای مهلتی دارد، وجود اولیه دار معدن سوی از مجدد اندازی راه امبان که صورتی تا گردد بررسی معدن

 مجدد گذاری مزایده به مج ور ما صمت، سازمان دوم مبات ه در معادن اندازی راه عدم صورت در و شود گر،ته نظر

 . هستیم

 نشستی یط گردید مقرر دبیرخانه پیشی  جلسه در: کرد اظهار دیگر بار استان وگویگفت شورای دبیرخانه رئیس ل ا،ی،

 در صمت سازمان معدنی معاونت با مشهد اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون و معدن خانه نمایندگان حضور با

 . است نشده محقق موضوع ای  اما گیرد؛ صورت الزم های بررسی استان معادن وضعیت آخری  خصوص

 معدنی معاون اعالم حسب آالت، ماشی  واردات برای صمت وزارت دستورالعملهای از ناشی شده مطرح موانع: ا،زود وی

 از زمینه ای  در گردید مقرر و است شده برطرف سا  ده تا بعضا و سا  5 کارکرد با آالت ماشی  برای صمت سازمان

 . گردد رسانی اطالع صمت سازمان سوی

 ردارانب بهره از ط یعی منابع کل اداره تعهد اخذ چگونگی موضوع: کرد ارعان استان گوی و گفت شورای دبیرخانه رئیس

 شد مطرح دبیرخانه پیشی  هاینشست در تعهد اخذ برای ط یعی منابع اداره در حضور به برداران بهره نمودن مبلو و

 .ددگر اعالم منتفی ط یعی منابع اداره سوی از موضوع بود گردیده مقرر امر، ای  با مرت خ اانونی مواد به توجه با و

 عدنی،م بردار بهره از تعهد اخذ زمینه در: کرد اظهار موضوع ای  به پاسخ در استان ط یعی منابع کل اداره کارشناس زارع،

 الیتها،،ع هنگام در ایم کرده تاکید بارها ما معادن بحث در. نماییم می عمل اانون براساس ما و دارد وجود اانونی تبالیو

 ردیدهگ واگذار او به معدنی ،عالیت که کنیم می مطال ه ،ردی از هم را محضری تعهد. شود توجه ط یعی منابع حفظ به

 . است
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 جای هب میتواند وکیل آیا که گردد بررسی بایستی ها نامه وکالت بحث در: کرد اظهار خصوص ای  در نیز ط سی صفار

 نمی وجود به بحثی آینده در کار، ای  انجام صورت در و دهد؟ ارائه ط یعی منابع اداره به را نامه ضمانت خود موکل

 آید؟

 تعهد هارائ برای کار معدن حضور به ضرورتی که گردید بندی جمع پیشی  جلسات در: کرد ارعان خصوص ای  در ل ا،ی

 . نمود اخذ را نامه وکالت کار، معدن نماینده از میتوان و ندارد وجود ط یعی منابع اداره در

 هب ،قخ و نیست محضری تعهد به نیازی اولیه، استعالم اخذ هنگام در است، آمده نامه تفاهم در: گفت پاسخ در زارع

 دارد، ار ط یعی منابع عرصه به ورود اصد کار معدن واتی استعالم، اخذ از پس. نماییممی اکتفا نیاز مورد مدارک دریا،ت

 ،ردی یا کار معدن سوی از تعهد ارائه اینبه درخصوص. نماید ارائه را محضری تعهد امور، سایر پیگیری برای می ایست

 موارد در ایم کرده اعالم ،عال اما هستیم؛ موضوع بررسی حا  در ما خیر، یا گردد انجام دارد، برعهده را او وکالت که

 .پذیریم می وی از را محضری تعهد صمت، سازمان سوی از کار معدن وکیل تایید صورت در و خاص

 ممنوعیتی و شده صادر بخشنامه نیز، خواف منطقه پالسری معادن استعالمات به منفی پاسخ خصوص در: ا،زود وی

 .است نشده اعالم ما به آن مس معادن برای

 در صمت سازمان سوی از تایید و نامه وکالت زمینه در توا،ق: کرد ابراز نیز استان صمت سازمان معادن امور اداره رئیس

 در. ردندا وجود مشبلی زمینه ای  در و است گر،ته صورت صمت، سازمان و ط یعی منابع اداره بی  تفاهمی طی استان

 . شود می ارجاع مرکز به موضوع نیز، پالسری معادن خصوص

 ولتید حقوق کرد هزینه لزوم از مشهد، اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون رئیس ط سی، صفار نشست، ای  ادامه در

 معدن توسخ ط یعی منابع و زیست محیخ تخریب موضوع ریزی، برنامه با بایستی: کرد اظهار و گفت استان در معادن

 . نمود اکتفا هزینه پرداخت و جریمه به ن اید ،قخ و گردد ج ران دولتی حقوق از استفاده با کار،

 . یدگرد مطرح م احثی استان، ای  در معادن دولتی حقوق از درصد یک کرد هزینه خصوص در گذشته در: گفت ل ا،ی

 هبرنام و مدیریت سازمان سوی از بایستی زمینه ای  در: گفت نیز استان صمت سازمان معادن امور اداره رئیس هادی،

 ای  از  %65 بایست می که شد اخذ معادن از دولتی حقوق تومان میلیارد هزار2 گذشته سا . گردد اادام استان ریزی

 .گشت برمی استان به مقدار،

 در: فتگ و پرداخت حوزه ای  مشبالت و معادن سوخت تامی  مسئله پیگیری نتایج آخری  توضیح به ل ا،ی ادامه، در

 است؛ دهش حل معادن سوخت تامی  مشبالت که رسیدیم نتیجه ای  به شد مطرح که صح تهایی ط ق پیشی  جلسه

 رحمط پیشی  جلسات در که نخستی موضوع. دارد وجود همچنان مشبل شدیم متوجه صمت سازمان مبات ات ط ق اما

 .بود ماه هر بیستم تا حداکثر درخواست ث ت صورت در کار، معدن سوخت سهمیه کسر عدم گردید،

 ای  در: گفت نیز سوخت کارت از آنها برخورداری عدم و مستهلک آالت ماشی  نیاز مورد سوخت خصوص در ل ا،ی

 رد را پیشنهادها و دهد انجام را کارشناسی های بررسی نظر هر از هفته دو ظرف استان معدن خانه گردید توا،ق زمینه

 ست،ا نیامده دست به معدنی مستهلک آالت ماشی  آمار از دایقی آمار هنوز اینبه به توجه با. نماید ارائه خصوص ای 

 .آید دست به نیاز مورد اطالعات و گیرد صورت الزم های کارشناسی زمینه ای  در است الزم

 هسامان در کار معدن درخواست و اطالعات ث ت اگر: گفت استان نفتی های ،رآورده پخش شرکت کارشناس حسینی،

 منطقه برای. شد نخواهد کاسته معدن ماه آن سوخت سهمیه از گیرد، صورت ماه هر بیستم از ا ل تا آسان تجارت

 .ندارد وجود مشبلی نفت، شرکت رضوی خراسان
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 معدن که معناست بدان ما برای شود، می ث ت آسان تجارت سامانه در ماهانه صورت به معادن اطالعات اینبه: ا،زود وی

 سه صورت به چه و شود ث ت ماهانه شبل به معدنی شرکت تولید آمار چه که است ای  نبته اما است؛ ،عا  ماه هر

 معادن، تولید میزان درباره صمت سازمان سوی از الزم اطالعات اخذ براساس یب ار، ساالنه ما زیرا ندارد؛ ،رای ماهه،

 . نماییم می مشخص سا  کل برای را معادن سوخت سهمیه

 باید همه و دارد وجود کشور در توزیع یبنواخت دستورالعمل آالت، ماشی  به سوخت تخصیص برای: کرد ابراز حسینی

 وزارت به بایستی دارد، وجود معدنی مستهلک آالت ماشی  سوخت خصوص در پیشنهادی اگر لذا. کنند عمل آن به

 .شود بررسی مرکز سوی از تا گردد ارائه صمت

 

 دارای نماینده در جلسه: استانی دستگاههای

 عدنصنعت،م سازمان، استانداری اشتغا  و گذاری سرمایه امور هماهنگی د،تر  ،نیشابور ،رمانداری استان، دادگستری

سازمان   و ستان،  ستان   جهاد تجارت ا شاورزی ا ضوی،      ،ک سان ر   اتاقشرکت ملّی پخش ،رآورده های نفتی منطقه خرا

ستان،  تعاون صناف  اتاق ا ستان  شهرسازی   و راه کل اداره مشهد،  ا ستان،     ا صنایع ا ،کانون انجمنهای صنفی کار،رمایی 

اداره کل منابع ط یعی و آبخیزداری اسااتان ، انجم  مدیران صاانایع اسااتان، خانه صاانعت، معدن و تجارت اسااتان،  

 ،خانه معدن استان خراسان رضوی    ،کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان     

 انجم  شرکتهای دانش بنیان خراسان رضوی

 جمع ندی مورد توا،ق اعضا

 جلسه او :

ضوع  - ستان  غیر،عا  معدن 483 سازی  ،عا  چگونگی مو سان  ا ضوی  خرا سات  در که ر شته  جل  دبیرخانه گذ

  و اسااتان صاامت سااازمان محترم معاونی  حضااور با نهایی گیری تصاامیم برای بود گر،ته ارار بررساای مورد شااورا

  سااایر و اسااتان معدنی صاانایع و معدن کمیساایون و معدن خانه محترم روسااای و نیشااابور شااهرسااتان ،رمانداری

 .گردید اتخار زیر تصمیمات و مطرح جلسه در دولتی و خصوصی بخش در  امر متولیان و اجرایی دستگاههای

ستان،  صمت  سازمان  توسخ  شده  تهیه ،هرست  شرح  به ،عا  غیر معادن تبلیو تعیی  برای(  الو  رفظ شد،  مقرر ا

  و معدن های کمیسیون  محترم روسای  حضور  با و استان  صمت  سازمان  معدنی محترم معاون دعوت با ماه یک مدت

ضوع  برداران بهره از یک هر از  تجارت و معدن و صنعت  خانه و معدن خانه و معدنی صنایع    ،عا  غیر معدن483 مو

 :جمله از ،عالیت عدم دالیل و آید بعمل دعوت

   شده ایجاد  ااتصادی تحوالت و مجوز صدور از بعد مالی ،نی های صالحیت -

 معدنی محصوالت ،روش برای تقاضا و بازار وضعیت -

 معادن شدن ،عا  غیر بر گذاری تاثیر میزان و معارض -

 ااتصادی های شاخص لحاظ به مجدد برداری بهره و اندازی راه اابلیت چگونگی -

 .گردد تعیی  زیر شرح به و گر،ته ارار بررسی مورد... و

  سازمان    تشخیص  با که مناس ی  ،رصت  در  معدن نمودن ،عا  و اندازی راه امبان که بردارانی بهره از تعداد  آن  - 

  مدت در   تا گردند می مبلو باشااند، داشااته میگردد تعیی  معدن کمیساایون و معدن خانه مشااارکت با  و صاامت

 .نمایند اادام شرطی اید هرگونه بدون  معدن سازی ،عا  به نس ت شده تعیی 
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  و میل بدون و اجرایی دساااتگاههای با اختالف از ناشااای آنها  بودن ،عا  غیر  دلیلی هر به که معادنی از تعداد آن -

شد،  می بردار بهره اراده ستان  صمت  سازمان  پیگیری ضم   با  موجود، موانع ر،ع برای اجرایی دستگاههای  طریق از ا

شخیص  حسب  سیون  نظر اخذ  با و صمت  سازمان  ت س ی  ،رصت  معدن خانه و معدن کمی   داده سازی  ،عا  برای منا

ستگاههای  و بردار بهره پیگیری با تا شود  صوص  ای  در اجرایی د ست  بدیهی گردد، اادام خ سپری  ا   مهلت شدن  با

 .بود خواهد گیری تصمیم و طرح اابل مجددا اادام عدم صورت در شده تعیی 

  عا ، غیر معادن ردیو از ندارد  وجود ،روش برای تقاضا و ن وده ااتصادی هردلیلی به که معادنی از تعداد آن -

 .شود حذف استان

 کمک با  و شااهرسااتانی   صااورت  به را  برداران بهره ،راخوان ،رآیند دارند آمادگی که  محترمی ،رمانداران -

 هب  کشاورزی و معادن صنایع بازرگانی اتاق معدنی خانه و معادن کمیسیون و معدن خانه دعوت یا و شهرستان صمت

 .نمایند اادام استان هماهنگی با توانند می کنند عمل شهرستانی صورت

  و نمعد کمیسیون و مجوز کننده صادر اجرایی دستگاه توسخ شده مطرح سوخت تخصیص  چگونگی موضوع  (ب

 یبررس  مورد شده  ارائه توضیحات  به توجه با اطالعات ث ت و سامانه  به دسترسی   روند و معدن خانه و معدنی صنایع 

  میبند اپید تخصیص   ماهانه صورت  به  یا،ته اختصاص  سوخت  شد  پرداخته آن به آنچه برابر آنجائیبه از گر،ت، ارار

 ث ت  امبان  بردارن بهره اراده و میل  از خارج  کنندگان   مراجعه  زیاد  ترا،یک  جمله  از دلیلی هر به  اولیه  های  روز اما 

صوال  و  ندارد وجود اطالعات ست  مورد اطالعات  ا   و گردد می سامانه  وارد اختالف روز ده تا هفته یک تاخیر با درخوا

س ت  تا گردد می موجب تاخیر ای  سر  به ن ساس  بر سوخت  سهمیه  ک   و بحث از پس لذا. گردد اادام تاخیر روزهای ا

 گردید ارائه شورا  درجلسه طرح جهت پیشنهاد سه نظر ت اد 

 شود ماهه سه ماهه یک جای به ها سهمیه تخصیص -

 نشود کسر ماهانه سهمیه از اطالعات ث ت در تاخیر روز ده مدت تا -

 .گردد واگذار خصوصی بخش به تخصیص ،رایند  -

شی  شده  مطرح موانع( پ ستورالعمل  از نا شی   واردات برای صمت  وزارت های د سب  آالت ما   آاای جناب اعالم  ح

 مقرر است  شده  طرف بر سا   ده تا بعضا  و سا   5 کارکرد با آالت ماشی   برای معدنی محترم معاون توکلی مهندس

 نمایند رسانی اطالع ارت اط ای  در معدنی صنایع و معدن کمیسیون ، معدن خانه ، صمت سازمان شد

ضوع  (ت صا    برداران بهره نمودن مبلو و برداران بهره از ط یعی منابع کل  اداره تعهد اخذ چگونگی مو  هب   شخ

 اجرای اانون( 2) و( 1) مواد  اصالح  اانون به عنایت با گردید، تعهدمطرح اخذ برای ط یعی  منابع کل اداره در حضور 

 شورای مجلس 29/11/1399 مصوب آن بعدی اصالحات و اساسی اانون( 44) چهارم و چهل اصل  کلی های سیاست  

 .شود اعالم منتفی ط یعی منابع کل اداره توسخ شد مقرر معادن اانون 24 ماده صراحت به توجه با و اسالمی

 جلسه دوم:

شی    و معادن نیاز مورد سوخت  تامی  موانع سه  در معدنی آالت ما ستماع  از پس اینبه به توجه با گردید مطرح جل  ا

صی    بخش نمایندگان اظهارات صو سینی،  سادات  سمانه  خانم سرکار  ،(معادن) خ شناس  ح   پخش ملی شرکت  کار

ست  ث ت دارند، می اعالم مشهد  نفتی های ،راورده سان  تجارت» سامانه  در سوخت  درخوا   امبان ماهانه صورت  به «آ

ستر » سامانه  ،(است  کشور  ارز و کاال ااچاق با م ارزه کمیسیون  تاکید ط ق موضوع  ای  و) است  پذیر   امانهس  با «کادا

  ماه هر ابتدای شود،  ث ت کاداستر  سامانه  در معادن آمار و اطالعات که صورتی  در لذا است،  شده  لینک آسان  تجارت

سان  تجارت سامانه  در ست  ث ت اگر ترتیب، بدی . میگیرد ارار نیز آ   اطالعات گیرد، صورت  ماه هر ابتدای در درخوا
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 در احتمالی مشبل  اینبه ضم . اید نمی بوجود مشبلی بابت ای  از و دارد وجود سامانه در خودکار صورت به شرکت

  تث کاداستر  در اطالعات  چنانچه لذا آسان  تجارت سامانه  نه و است  کاداستر  سامانه  به مربوط معادن، اطالعات ث ت

 ،راورده پخش شرکت  به مشبل  بدون موضوع  گیرد، صورت  سوخت  تخصیص  درخواست  ماه از زمانی هر باشند،  شده 

  تث با نمود تاکید نفتی های ،راورده پخش شااارکت  از نمایندگی به ایشاااان طر،ی از و گردد می منتقل نفتی های

شبلی  ماهه، سه  صورت  به معدنی شرکتهای  تولید آمار س ات  در میتوانیم و ندارند م   ماه سه  آمار خود، برآورد و محا

 درخواست  ث ت در تاخیر از پس ماه کامل سوخت  سهمیه  دریا،ت خصوص  در ایشان  همچنی  نماییم؛ بررسی  را ا ل

ستم  روز تا که  معادنی با ،رآوردهای پخش شرکت  موا،قت سامانه  در ست  ماه، هر بی   اعالم بدهند ارائه را خود درخوا

سته  سوخت  سهمیه  از که کرد تاکید و نمود ست  ث ت به مو،ق روز 20 از پس واحدی اگر و شود نمی کا   شد،  درخوا

 :گر،ت صورت زیر توا،قات نظر ت اد  و بحث از پس علیهذا. هستیم ماه آن در اش سهمیه کاهش به ناگزیر

 آماری اطالعات ای  کاداسااتر سااامانه در معادن  آمارعملبرد اطالعات  ث ت صااورت در اینبه به عنایت با  -1

 صااورت ماه هر ابتدای در درخواساات ث ت اگر ترتیب، بدی . میگیرد ارار نیز آسااان تجارت سااامانه در ماه هر ابتدای

ستر  در اطالعات  چنانچه لذا دارد، وجود سامانه  در خودکار صورت  به شرکت  اطالعات گیرد، شند  شده  ث ت کادا   با

 شودنمی کاسته سوخت سهمیه از هرماه بیستم تا حداکثر

 اههم سه صورت به ها سامانه در اطالعات خودکار ث ت امبان استان صمت سازمان تاکید حسب اینبه به نظر -2

ست  می و ندارد وجود ستر  و یاب بهی  سامانه  دو متولیان بای  به العاتاط ث ت امبان تا کنند تدبیر زمینه ای  در کادا

شته  وجود ماهه سه  صورت  شد  دا ستگاه  دو گردید مقرر لذا با ستانی  د ستان  صمت  سازمان ) ا   پخش شرکت  و ا

 کنند پیگیری را موضوع هفته دو ظرف حداکثر جدیت با استان نفتی ،راوردهای

صوص  در -3 شاف  پروانه خ ستان  صمت  سازمان  گردید مقرر  سوخت  دریا،ت و معادن اکت   پخش شرکت  و ا

 اصاختص  امبان الزم ادله همراه به و مبات ه وزارتخانه با مرت خ ملی دستگاههای  با هفته یک ظرف استان  ،راوردهای

  شود منعبس شورا دبیرخانه به حاصله نتایج و پیگیری سوخت سهمیه

 

  پخش شاارکت اعالم حسااب آنجائیبه از معادن جدید آالت ماشاای  به سااوخت تخصاایص چگونگی پیرامون -4

 15 مدت به  معموال که اساات برداری بهره پروانه  سااوخت تخصاایص و تعیی  برای مدنظر مدارک نفتی ،راوردهای

  ندک می مشخص که است آالت ماشی  به مربوط دیگر، نیاز مورد مدرک و است اعت ار دارای پخش شرکت برای سا 

شی   ست  معدن آن به مربوط ما سی  ای   و ا شی   چنانچه شد  مقرر لذا گیرد می صورت  ساله  یک طور به  نیز برر   ما

ضا،ه  معدن به آالتی   ات منعبس نفتی ،راوردهای پخش شرکت  به ممب  زمان کوتاهتری  در نظر مورد مدارک شود  ا

 شود گر،ته نظر در سوخت سهمیه

شی   نیاز مورد سوخت   خصوص  در -6  خانه گردید توا،ق سوخت،  کارت از آنها برخورداری عدم و مستهلک  آالت ما

ستان  معدن سی  نظر هر از هفته دو ظرف ا سی     های برر شنا شنهادات  و داده انجام  کار صوص  ای  در الزم پی  ارائه خ

 .نماید

 جلسه سوم:

 اجرایی دستگاههای  نظر با رضوی  خراسان  استان  غیر،عا  معدن 483  تبلیو تعیی  و سازی  ،عا  چگونگی موضوع 

 :شد جمع ندی گو و گفت شورای به ارائه جهت زیر شرح به و گردید مطرح ربخ ری خصوصی بخش و



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  16

 

ست  شرح  به ،عا  غیر معادن تبلیو تعیی  برای(  الو سخ  شده  تهیه ،هر ستان،  صمت  سازمان  تو   ود مدت ظرف ا

ستان  صمت  سازمان  هفته ضور  با  ا سای  ح سیون  محترم رو  خانه و معدن خانه و معدنی صنایع  و معدن های کمی

  عدم  دالیل  و آید  بعمل  دعوت ،عا   غیر معدن 483 موضاااوع برداران بهره از یک  هر از  تجارت  و معدن  و صااانعت 

 :جمله از ،عالیت

   شده ایجاد  ااتصادی تحوالت و مجوز صدور از بعد مالی ،نی های صالحیت -

 معدنی محصوالت ،روش برای تقاضا و بازار وضعیت -

 معادن شدن ،عا  غیر بر گذاری تاثیر میزان و معارض -

 ااتصادی های شاخص لحاظ به مجدد برداری بهره و اندازی راه اابلیت چگونگی -

 .گردد تعیی  زیر شرح به و گر،ته ارار بررسی مورد... و

  انسازم   تشخیص با که مناس ی ،رصت در  معدن نمودن ،عا  و اندازی راه امبان که بردارانی بهره از تعداد  آن  - 1

شارکت  با  و صمت  سیون  و معدن خانه م شته  میگردد تعیی  معدن کمی شند،  دا  یی تع مدت در   تا گردند  مبلو با

 .نمایند اادام شرطی اید هرگونه بدون  معدن سازی ،عا  به نس ت شده

  و میل بدون و اجرایی دسااتگاههای با اختالف از ناشاای آنها  بودن ،عا  غیر  دلیلی هر به که معادنی از تعداد آن -2

شد،  می بردار بهره اراده ستان  صمت  سازمان  پیگیری ضم   با  موجود، موانع ر،ع برای اجرایی دستگاههای  طریق از ا

شخیص  حسب  سیون  نظر اخذ  با و صمت  سازمان  ت س ی  ،رصت  معدن خانه و معدن کمی   داده سازی  ،عا  برای منا

ستگاههای  و بردار بهره پیگیری با تا شود  صوص  ای  در اجرایی د ست  بدیهی گردد، اادام خ سپری  ا   مهلت شدن  با

 .بود خواهد گیری تصمیم و طرح اابل مجددا اادام عدم صورت در شده تعیی 

  ،عا  غیر معادن ردیو از ندارد  وجود ،روش برای تقاضاااا و ن وده ااتصاااادی هردلیلی به که معادنی از تعداد آن -3

 .شود حذف استان

 

  و نمعد کمیسیون و مجوز کننده صادر اجرایی دستگاه توسخ شده مطرح سوخت تخصیص  چگونگی موضوع  (ب

 یبررس  مورد شده  ارائه توضیحات  به توجه با اطالعات ث ت و سامانه  به دسترسی   روند و معدن خانه و معدنی صنایع 

صاص  سوخت  شد  پرداخته آن به آنچه برابر آنجائیبه از گر،ت، ارار صیص   ماهانه صورت  به  یا،ته اخت   می اپید تخ

  امبان  برداران بهره اراده و میل  از خارج  کنندگان   مراجعه  زیاد  ترا،یک  جمله  از دلیلی هر به  اولیه  های  روز اما  کند 

  می سااامانه وارد اختالف روز ده تا هفته یک تاخیر با درخواساات مورد اطالعات  اصااوال و  ندارد وجود اطالعات ث ت

س ت  تا گردد می موجب تاخیر ای  و گردد ساس  بر سوخت  سهمیه  کسر  به ن   طر،ی از و. گردد اادام تاخیر روزهای ا

 زا پس  که مطرح جدید آالت ماشی   خرید امبان عدم و ،رسوده  آالت ماشی   به سوخت  تخصیص  چگونگی موضوع 

 گردد می ارائه شورا  درجلسه طرح جهت زیر پیشنهادات نظر ت اد  و بحث

 :شد مطرح پیشنهاد دو سوخت تخصیص خصوص در -1

 شود ماهه سه ماهه یک جای به ها سهمیه تخصیص -

 نشود کسر ماهانه سهمیه از اطالعات ث ت در تاخیر روز20 مدت تا -

 تجارت» سامانه  در سوخت  درخواست  ث ت دارند، می اعالم مشهد  نفتی های ،راورده پخش ملی شرکت   آنجائیبه از 

 ،(ستا کشور ارز و کاال ااچاق با م ارزه کمیسیون تاکید ط ق موضوع ای  و) است پذیر امبان ماهانه صورت به «آسان

ستر » سامانه  سان  تجارت سامانه  با «کادا ست،  شده  لینک آ   سامانه  در معادن آمار و اطالعات که صورتی  در لذا ا



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

 فرم گزارش کارشناسی 

 خراسان رضویشورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
 

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                    02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31  کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توزیع نسخ:  17

 

 ابتدای رد درخواست ث ت اگر ترتیب، بدی . میگیرد ارار نیز آسان تجارت سامانه در ماه هر ابتدای شود، ث ت کاداستر

شبلی  بابت ای  از و دارد وجود سامانه  در خودکار صورت  به شرکت  اطالعات گیرد، صورت  ماه هر .  آید نمی بوجود م

شبل   اینبه ضم   ستر  سامانه  به مربوط معادن، اطالعات ث ت در احتمالی م ست  کادا سان  تجارت سامانه  نه و ا   ذال آ

ستر  در اطالعات  چنانچه شند،  شده  ث ت کادا ست  ماه از زمانی هر با ضوع  گیرد، صورت  سوخت  تخصیص  درخوا  مو

  اکیدت نفتی های ،رآورده پخش شرکت   طر،ی از و گردد می منتقل نفتی های ،رآورده پخش شرکت  به مشبل  بدون

شبلی  ماهه، سه  صورت  به معدنی شرکتهای  تولید آمار ث ت با نمود س ات  در میتوانیم و ندارند م  ود،خ برآورد و محا

 ث ت در تاخیر از پس ماه کامل سااوخت سااهمیه دریا،ت  با ارت اط در همچنی  نماییم؛ بررساای را ا ل ماه سااه آمار

ست  ستم  روز تا که  معادنی با ،رآوردهای پخش شرکت  موا،قت سامانه  در درخوا ست  ماه، هر بی  ارائه را خود درخوا

 زیر توا،قات نظر ت اد  و بحث از پس علیهذا شود، نمی کاسته  سوخت  سهمیه  از که شد  تاکید و نمودند اعالم بدهند

 :گر،ت صورت

ستر  سامانه  در معادن  عملبرد ث ت صورت  در اینبه به عنایت با  -1  در ماه هر ابتدای آماری اطالعات ای  کادا

  اطالعات گیرد، صااورت ماه هر ابتدای در درخواساات ث ت اگر ترتیب، بدی . میگیرد ارار نیز آسااان تجارت سااامانه

  تمبیس  تا حداکثر باشند  شده  ث ت کاداستر  در اطالعات  چنانچه لذا دارد، وجود سامانه  در خودکار صورت  به شرکت 

 استان  وسه  دو مناطق به رضوی  خراسان  یک منطقه توسخ  مراتب شد  مقرر شود نمی کاسته  سوخت  سهمیه  از هرماه

 .شود منعبس نیز

 اههم سه صورت به ها سامانه در اطالعات خودکار ث ت امبان استان صمت سازمان تاکید حسب اینبه به نظر -2

ست  می و ندارد وجود ستر  و یاب بهی  سامانه  دو متولیان بای  به العاتاط ث ت امبان تا کنند تدبیر زمینه ای  در کادا

شته  وجود ماهه سه  صورت  شد  دا ستگاه  دو گردید مقرر لذا با ستانی  د ستان  صمت  سازمان ) ا   پخش شرکت  و ا

 .کنند پیگیری را موضوع هفته دو ظرف حداکثر جدیت با استان نفتی ،راوردهای

  نفتی ،راوردهای پخش شرکت  و صمت  سازمان  معادن اکتشاف  های پروانه به سوخت  تخصیص  خصوص  در -3

صوبات   نمودند اعالم شبل  و پیگیری دبیرخانه ا لی م صی  م  ودش  مقرر و ندارد وجود  سوخت  تامی  برای ،عال  خا

 نمایند اعالم معدن خانه و کمیسیون به مراتب استان ،راوردهای پخش شرکت و استان صمت سازمان

  پخش شاارکت اعالم حسااب آنجائیبه از معادن جدید آالت ماشاای  به سااوخت تخصاایص چگونگی پیرامون -4

 15 مدت به  معموال که اساات برداری بهره پروانه  سااوخت، تخصاایص و تعیی  برای مدنظر مدارک نفتی ،راوردهای

  ندک می مشخص که است آالت ماشی  به مربوط دیگر، نیاز مورد مدرک و است اعت ار دارای پخش شرکت برای سا 

شی   ست  معدن آن به مربوط ما سی  ای   و ا شی   چنانچه شد  مقرر لذا گیرد می صورت  ساله  یک طور به  نیز برر   ما

ضا،ه  معدن به آالتی   ات منعبس نفتی ،راوردهای پخش شرکت  به ممب  زمان کوتاهتری  در نظر مورد مدارک شود  ا

 شود گر،ته نظر در سوخت سهمیه

 دلیل به سااوخت کارت از آنها برخورداری عدم و مسااتهلک آالت ماشاای  نیاز مورد سااوخت  خصااوص در  -5

 گردید توا،ق  پاک هوای اانون 8 ماده موضوع حبم دو اجرای عدم نیز و اانونی عمر شدن سپری از ناشی ،رسودگی

سا،ر،  و بار ونقلحمل پاک، هوای اانون 8 ماده ط ق اینبه به توجه با - صیص  ،نی، معاینه گواهی صدور  م  تخ

  باالی هزینه دلیل به طر،ی از و  اسااات ممنوع ،رساااوده موتوری نقلیه وساااایل خریدو،روش و ثالث شاااخص بیمه

سوده  خودروهای جایگزینی سهیالت  زمانهم تخصیص  عدم نیز، و جدید خودروهای با ،ر   عمالً خودرو، جایگزینی و ت

 محل از نیز گذشاااته سااانوات در و ندارد وجود ،رساااوده ناوگان نوساااازی زمینه در پاک هوای اانون اجرای امبان
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سهیالتی  ها،یارانه هد،مندی سازی  برای ت سفانه  که شد  بینیپیش ونقلحمل ناوگان نو    و ردیدنگ محقق مهم ای  متأ

 است  پاسخگو  را جدید ناوگان هزینه درصد 10 از کمتر و است  ناچیز بسیار  ناوگان نوسازی  منظوربه موجود تسهیالت 

شی   واردات بر شدیدی  هایکنتر  همچنی    عنایت با گردید مقرر لذا.گیردمی صورت  سا   3 از بیش عمر با آالتما

 جهت  الزم تساااهیالت و کار  و سااااز  شااادن ،راهم زمان  تا  پاک،  هوای اانون  8 ماده  اجرایی نامه   آیی  9 ماده  به 

  شده عمل گذشته روا  به دولت توسخ   استان  در نو خودروهای با عمومی نقل و حمل ،رسوده  خودروهای جایگزینی

شنهاد  امر متولیان و مرکز شورای  به و صاص  امبان اانونی تبالیو شدن  محقق تا گردد پی  ایخودروه به سوخت  اخت

 یابد اختصاص اجرایی دستگاه تایید حسب معدن بخش سوخت کارت ،ااد ،عا 

سودگی  به توجه با - شی   ،ر سی  نظر هر از  معدن خانه هفته دو ظرف  معمو  طور به سوخت  ا،زایش و االت ما  برر

  نماید پیشنهادارائه خصوص ای  در و داده انجام الزم های

شی  شده  مطرح موانع  - ستورالعمل  از نا شی   واردات برای صمت  وزارت های د سب  آالت ما   آاای جناب اعالم  ح

 مقرر است  شده  طرف بر سا   ده تا بعضا  و سا   5 کارکرد با آالت ماشی   برای معدنی محترم معاون توکلی مهندس

 نمایند رسانی اطالع ارت اط ای  در معدنی صنایع و معدن کمیسیون ، معدن خانه ، صمت سازمان شد

 رد حضور  به   شخصا   برداران بهره نمودن مبلو و برداران بهره از ط یعی منابع کل اداره تعهد اخذ چگونگی موضوع -

صالح  اانون از صر،نظر  گردید، تعهدمطرح اخذ برای ط یعی  منابع کل اداره ست    اجرای اانون( 2) و( 1) مواد  ا   سیا

  اسالمی  شورای  مجلس 29/11/1399 مصوب  آن بعدی اصالحات  و اساسی   اانون( 44) چهارم و چهل اصل  کلی های

 برداران بهره حضااور امبان هردلیلی به که معادنی از تعداد شاادآن ،مقرر معادن اانون 24 ماده صااراحت به توجه با و

 ازمان سااا  طریق از مربوطه  نماینده   و وکیل  معر،ی و وکیل  باتعیی   ندارند   ط یعی منابع  کل  اداره در تعهد  اخذ  برای

 .شود اخذ تعهدنامه وکیل از ط یعی منابع کل اداره به صمت

 پیشنهادات

دبیرخانه شاااورای گفت و گو با بررسااای جمیع جهات و   چالشاااهای مهم حوزه معدن و صااانایع معدنیدر ارت اط با 

 زیر را جهت تصویب به شورا ارائه می نماید تا پس از تصویب پیگیری شود: پیشنهادات،  جمع ندی نظرات

ست  شرح  به ،عا  غیر معادن تبلیو تعیی  برای -1 سخ  شده  تهیه ،هر ستان،  صمت  سازمان  تو   دو مدت ظرف ا

 خانه و معدن خانه و معدنی صنایع  و معدن های کمیسیون  محترم روسای  حضور  با  استان  صمت  سازمان  هفته

  عدم دالیل و آید بعمل دعوت ،عا  غیر معدن483 موضاوع  برداران بهره از یک هر از  تجارت و معدن و صانعت 

صادی  تحوالت و مجوز صدور  از بعد مالی ،نی های صالحیت : جمله از) ،عالیت ضعیت ، شده  ایجاد  اات   و بازار و

 راه تاابلی چگونگی، معادن شدن ،عا  غیر بر گذاری تاثیر میزان و معارض، معدنی محصوالت ،روش برای تقاضا

صادی  های شاخص  لحاظ به مجدد برداری بهره و اندازی سی  مورد( ... و اات  تعیی  زیر شرح  به و گر،ته ارار برر

 .گردد
 سازمان   تشخیص با که مناس ی ،رصت در  معدن نمودن ،عا  و اندازی راه امبان که بردارانی بهره از تعداد  آن  الو(

شارکت  با  و صمت  سیون  و معدن خانه م شته  میگردد تعیی  معدن کمی شند،  دا    تعیی مدت در   تا گردند  مبلو با

 .نمایند اادام شرطی اید هرگونه بدون  معدن سازی ،عا  به نس ت شده

 و میل بدون و اجرایی دسااتگاههای با اختالف از ناشاای آنها  بودن ،عا  غیر  دلیلی هر به که معادنی از تعداد آن ب(

شد،  می بردار بهره اراده ستان  صمت  سازمان  پیگیری ضم   با ستگاههای  طریق از ا  موجود، موانع ر،ع برای اجرایی د

شخیص  حسب  سیون  نظر اخذ  با و صمت  سازمان  ت صت  معدن خانه و معدن کمی س ی  ،ر  داده سازی  ،عا  برای منا

ستگاههای  و بردار بهره پیگیری با تا شود  صوص  ای  در اجرایی د ست  بدیهی گردد، اادام خ سپری  ا  مهلت شدن  با

 .بود خواهد گیری تصمیم و طرح اابل مجددا اادام عدم صورت در شده تعیی 
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 ،عا   غیر معادن  ردیو از ندارد   وجود ،روش برای تقاضاااا  و ن وده ااتصاااادی هردلیلی به  که  معادنی  از تعداد  آن ج(

 .شود حذف استان

 ورحض به   شخصا برداران بهره نمودن مبلو و برداران بهره از ط یعی منابع کل اداره تعهد اخذ چگونگی موضوع -2

 اجرای اانون( 2) و( 1) مواد  اصااالح اانون از صاار،نظر گردید، تعهدمطرح اخذ برای ط یعی  منابع کل اداره در

ست   صل  کلی های سیا سی   اانون( 44) چهارم و چهل ا سا صالحات  و ا   مجلس 29/11/1399 مصوب  آن بعدی ا

سالمی  شورای    امبان هردلیلی به که معادنی از تعداد شدآن  ،مقرر معادن اانون 24 ماده صراحت  به توجه با و ا

  دهنماین   و وکیل  معر،ی و وکیل  باتعیی   ندارند   ط یعی منابع  کل  اداره در تعهد  اخذ  برای برداران بهره حضاااور

 .شود اخذ تعهدنامه وکیل از ط یعی منابع کل اداره به صمت سازمان  طریق از مربوطه

شی از روش های      -3 شبالت نا شی  آالت معدنی   در رابطه با م سوخت مورد نیاز معادن و  ما  به عنایت با تامی  

ستر  سامانه  در معادن  عملبرد ث ت صورت  در اینبه  تجارت سامانه  در ماه هر ابتدای آماری اطالعات ای  کادا

 هب شاارکت اطالعات گیرد، صااورت ماه هر ابتدای در درخواساات ث ت اگر ترتیب، بدی . میگیرد ارار نیز آسااان

  اههرم بیستم  تا حداکثر باشند  شده  ث ت کاداستر  در اطالعات  چنانچه لذا دارد، وجود سامانه  در خودکار صورت 

ی تشرکت پخش ،رآورده های نف  توسخ  مراتبشورا مقرر نماید   ضم  اینبه  شود نمی کاسته  سوخت  سهمیه  از

   .شود منعبس نیز استان وسه دو مناطق به رضوی خراسان یک منطقه

ستان  صمت  سازمان  تاکید حسب  اینبه به نظر -4   ماهه سه  صورت  به ها سامانه  در اطالعات خودکار ث ت امبان ا

 ث ت  امبان  تا  کنند  تدبیر  زمینه  ای  در کاداساااتر  و یاب  بهی  ساااامانه   دو متولیان  بایسااات  می و ندارد  وجود

  و استان  صمت  سازمان ) استانی  دستگاه  دو نمایدشورا مقرر   لذا باشد  داشته  وجود ماهه سه  صورت  به اطالعات

 .ندکن پیگیریبصورت ملی  را موضوع هفته دو ظرف حداکثر جدیت با ( استان نفتی وردهای،رآ پخش شرکت

صوص  در -5 صیص  خ شاف  های پروانه به سوخت  تخ   نفتی ،راوردهای پخش شرکت  و صمت  سازمان  معادن اکت

ا شورا  لذ و ندارد وجود  سوخت  تامی  برای ،عال  خاصی  مشبل  و پیگیری دبیرخانه ا لی مصوبات   نمودند اعالم

ستان  صمت  سازمان  مقرر می نماید ستان  نفتی وردهای،رآ پخش شرکت  و ا سیون  به را مراتب ا  خانه و کمی

 .نمایند اعالم معدن

  پخش شاارکت اعالم حسااب آنجائیبه از معادن جدید آالت ماشاای  به سااوخت تخصاایص چگونگی پیرامون -6

صیص  و تعیی  برای مدنظر مدارک نفتی ،راوردهای ست  برداری بهره پروانه  سوخت،  تخ   مدت به  معموال که ا

 مشخص که است آالت ماشی  به مربوط دیگر، نیاز مورد مدرک و است اعت ار دارای پخش شرکت برای سا  15

شی   کند می ست  معدن آن به مربوط ما سی  ای   و ا شورا مقرر   لذا گیرد می صورت  ساله  یک طور به  نیز برر

شی   چنانچه نماید ضا،ه  معدن به آالتی ما   پخش شرکت  به ممب  زمان کوتاهتری  در نظر مورد مدارک شود  ا

 شود گر،ته نظر در سوخت سهمیه تا منعبس نفتی ،راوردهای

 ،رسودگی دلیل به سوخت کارت از آنها برخورداری عدم و مستهلک آالت ماشی  نیاز مورد سوخت  خصوص در  -7

 اینبه به توجه با،پاک هوای اانون 8 ماده موضاوع  حبم دو اجرای عدم نیز و اانونی عمر شادن  ساپری  از ناشای 

سا،ر،  و بار ونقلحمل پاک، هوای اانون 8 ماده ط ق   و ثالث شخص  بیمه تخصیص  ،نی، معاینه گواهی صدور  م

سایل  خریدو،روش سوده  موتوری نقلیه و ست  ممنوع ،ر  خودروهای جایگزینی باالی هزینه دلیل به طر،ی از و  ا

 اجرای امبان عمالً خودرو، جایگزینی و تسااهیالت زمانهم تخصاایص عدم نیز، و جدید خودروهای با ،رسااوده

  هد،مندی محل از نیز گذشااته ساانوات در و ندارد وجود ،رسااوده ناوگان نوسااازی زمینه در پاک هوای اانون
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   و نگردید محقق مهم ای  متأسااافانه که شاااد بینیپیش ونقلحمل ناوگان نوساااازی برای تساااهیالتی ها،یارانه

 پاسخگو  را جدید ناوگان هزینه درصد 10 از کمتر و است  ناچیز بسیار  ناوگان نوسازی  منظوربه موجود تسهیالت 

ست  شی   واردات بر شدیدی  هایکنتر  همچنی  ا شورا مقرر   لذا.گیردمی صورت  سا   3 از بیش عمر با آالتما

  و کار  و سااااز  شااادن ،راهم زمان  تا  پاک،  هوای اانون  8 ماده  اجرایی نامه   آیی  9 ماده  به  عنایت   با  می نماید  

  دولت توسخ   استان  در نو خودروهای با عمومی نقل و حمل ،رسوده  خودروهای جایگزینی جهت الزم تسهیالت 

شته  روا  به شنهاد  امر متولیان و مرکز شورای  به و شده  عمل گذ   بانام اانونی تبالیو شدن  محقق تا گردد پی

   دیاب اختصاص اجرایی دستگاه تایید حسب معدن بخش سوخت کارت ،ااد ،عا  خودروهای به سوخت اختصاص

سودگی  به توجه باهمچنی   شی   ،ر   هر از  معدن خانه هفته دو ظرف  معمو  طور به سوخت  ا،زایش و تآال ما

 .نماید پیشنهادارائه خصوص ای  در و داده انجام الزم های بررسی نظر

شی  شده  مطرح موانع -8 ستورالعمل  از نا شی   واردات برای صمت  وزارت های د سب  آالت ما   آاای جناب اعالم  ح

شی   برای معدنی محترم معاون توکلی مهندس ست  شده  طرف بر سا   ده تا بعضا  و سا   5 کارکرد با آالت ما  ا

سیون  ، معدن خانه ، صمت  سازمان  شورا مقرر نماید  سانی  اطالع ارت اط ای  در معدنی صنایع  و معدن کمی   ر

 .نمایند
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