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 )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  97طرح مسائل حوزه معدن و جمعبندی موضوعات حوزه معدنی موضوع چهل و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو در سال 

 نیی  بیر اکن یه    گزارش اداره کل محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی استان  از برگزاری جلسه کمیته موضوع مصوبه هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو مب" 
تجاار    ون صانعت، معادن   قضا، ساازما  مقرر گردید کمیته ای  با مسئولیت اداره کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان محترم استانداری، دستگاه

ش ان تشالل یاای ب ا   گاستان، سازمان جهاد کشاورزی استان، اداره کل تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیااتی و ساایر دساتگایهای اجرایای مارتبم و یمنناین نمایناد       

نویس ایان  روز پیشا  15ان برتر و خوش حساب تشلیل و ظرف مد  کارآفرینبه   یاو نقره ییاختصاص کار  طالخصوصی، تعاونی و اصناف جهت تهیه دستورالعمل 

 "دستورالعمل جهت بررسی و تصویب شورا به دبیرخانه شورا ارسال گردد.

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 :بررسی شد استان یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب ه ترین نشستدر تاز

 به منتخبان معین های اجتماعی یاو نقره ییکارت طالاجتماعی و ساز و کار تخصیص  نیافتخارآفرمولفه های انتخاب کارآفرین 

اد ش چرخ های اقتصتغال و گردحمایت از کارآفرینانی که در برهه های دشوار اقتصادی توانسته اند به بقای اشگفت:  خراسان رضوی یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ

زو کار آن ده اما هنوز ساشبررسی  نیرو افتخارآف ستهیشا نانیبه کارآفرو برنزی  یانقره یی،اختصاص کارت طال شنهادیپت حیاتی است. در این راستا و در جلسات گذشته نیز کمک کنند، یک ضرور

 باید با شفافیت بیشتری تبیین گردد.

ذشته نیز به گدر سنوات  .ستا ینیکارآفرفرهنگ   جیترو یکارت هااین استان اظهار کرد: هدف از صدور  یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهینشست دبنهمین در  یاکبر لباف یعل

در نهایت این  اما نجام گرفتاهم از سوی نهادهای دولتی متولی و هم بخش خصوصی  ی،آن اقدامات و مطالعات کارشناس یو بر روبود  هدمطرح ش ینیکارآفر یکارت هامختلف موضوع  انحاء 

 موضوع سرانجامی نیافت.

و  یکه در سطح استان میکن یاستان طراح اراتیرا در حوزه اخت یقالب میبه بحث گذاشته شده است. حال اگر ما بتوان یو برنز ینقره ا ،ییطال یموضوع کارت ها ریماه اخ 6 یال 5 یادامه داد: ط یو
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 خواهد کرد. جادیرا ا یمیدر سطح استان و کشور تحرک عظ ینیشود، قطعا موضوع توسعه کارآفر ریفراگ یمل 

برگزار  (ادماهخرد 30شنبه پنج) ندهیکه هفته آ ی گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانشورا نشست آتیدر در صورت حصوصل نتیجه دو دستور کار جلسه امروز  جهینت نکهیبا اشاره به ا یو

دستور  دغه ها در قالبا بعضی از دغدارد و این فرصت مغتنمی است تاستان  یو مسائل اقتصاد ینیبه مبحث توسعه کارآفر یا ژهینگاه و استاندارشخص ، عنوان کرد: می گرددخواهد شد، منعکس 

 کارهای این شورا مطرح و به مدد حمایت وی، پیگیری شده و به ثمر بنشینند. 

 فرصت استفاده و تقویت ظرفیت کارآفرینان اجتماعی 

ی ه امر کارآفرینباین طرح  در بخش دیگری از صحبت های خود نقبی به ظرفیت معین های اقتصادی استان زد و گفت: در قالباستان  یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا نهرخایدب سیرئ

ی اجتماع هفیوظ کیدهند،  یات انجام ماشتغال و صادر ،یگذار هیحوزه سرماکه در  یو اقدامات اساس شانیذات فیعالوه بر وظا یاقتصاد یها نیدر واقع معاجتماعی به صورت ویژه توجه می شود. 

 ی( چارچوبیاجتماع نیکارآفر) یرانتفاعیغو  یانتفاع نیبحث کارآفر قیتوان با تلف یم رو نیاز ا ؛منطقه است یشهرها و مشارکت در بهبود اقتصاد، که همان توسعه روستاها متقبل شده اندرا نیز 

 . نمود یگانه دسته بند 3 یکارت ها البرا در ق رندیگ یقرار م تعاریف نیا لیکه در ذ یکرد و کسان هیته

ر دکه قبال  خصوصی و سایر تشکل ها و بخش نانیو کانون کارآفر یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع تیموضوع با محورتا  دیجلسه مطرح شده و مقرر گرد 3 یال 2موضوع در  نیادامه داد: ا یلباف

 وود شافزوده  ی مذکورهارچوب هاچبه  زین یرانتفاعیو غ یاجتماع نیآفرکار یتا شاخص ها استمقرر  نیشود. عالوه بر ا هیته ییو چارچوب ها ردیقرار گ ی، مورد بررسداردخصوص سابقه  نیا

 اقع شوند. ومورد لحاظ  نیز یاقتصاد یها نیمع زیدر کنار آن نهمچنین و  رندیگ یقرار م یلاص یشاخص ها چارچوبکه در  ینانیکارآفر ای شکل بگیرد.یعنی قالب دوگانه قیطر نیبد

نطقه مه، بحث توسعه شد میهرستان تنظشدر استان و  تیکه با ارکان حاکم یافراد در چارچوب تفاهم نامه ا نیکه ا فعالیت خود را آغاز کرده انددر استان  یاقتصاد نیمع 62افزود: تاکنون  یو

 کنند.  یرا دنبال م خودمورد نظر 

خص شده است، خاطرنشان کرد:  مش یاقتصاد یها نیمع یگام برا 6و  دهیآغاز گرد ییاجرا اتیدر حال حاضر عمل نکهیا انیاستان با ب یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ

رار گرفته ر دسترس آنان قد ینیزمسر شیبخش و اسناد آما یخصوص اسناد توسعه ا نیدر مرحله مطالعات هستند که در ا زین یدر گام نخست قرار دادند و عده ا یاقتصاد یها نیدرصد از مع 65

 است. 

 یها نیمع اریختادر  و آن هااست  الزم را انجام داده یها یطرح ها مطالعات و بررس نیا یبر رو یزیو برنامه ر تیریشده که سازمان مد هیطرح کسب و کار ته 600عنوان کرد: حدود  یلباف

 . هستند یساز آمادهکسب و کار در حال  یقالب طرح ها درنیز  گریحدود هزار طرح د نی. عالوه بر اداده استقرار  یاقتصاد

 نیدرصد از مع 10هستند،  یگر لیدر گام نخست مطالعات و تسه یاقتصاد یها نیدرصد از مع 65کرده اند، حدود  دایخوب ورود پ اریله بسئبه مس یاقتصاد یها نیاز مع یادامه داد: برخ یو
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 . آغاز نکرده اند ییاجرا اتیعمل ی هنوزاقتصاد یها 

 شنهادیرا پ یرانتفاعیغ نیفرو کارآ یعانتفا نیکارآفر قیتلف م،یکن تیرا تقو کردیرو نیا میآنکه بتوان یشد: ما برا ادآوری خراسان رضوی یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ

استان  یانیمو  یعال رانیمد با یه راحتبتواند  یاست، م ینیکارآفر ییطال ارتک یکه دارا یفردکند. به طور مثال  دایمذکور شکل پ یکه در قالب کارت ها میکن ایرا مه یبستر میبتوان تا میکرد

مصوبات خاص  و میولت ارائه کندرح را به ط میبتوان ،است یمصوبات مهم مل ازمندیمهم ن نیو اگر تحقق ا نمایداست، استفاده  فراهم که در درون شهر ای ژهیاز امکانات و ایداشته باشد و  دارید

 . نماییم افتیدر

 نیبر ا یبرخ . در مقابلآیدل حاص یشتریبشود تا توسعه  ریفراگ دیکارت ها با نیا یاز دوستان معتقد هستند که اعطا یوجود دارد، نخست آنکه برخ کردیچند رو انیم نیدر ا البتهافزود:  یلباف

هستند، به  یعرانتفایو غ یفاعانت نیرآفرمبحث کا قیمخالف تلف زین ی. عده اافتیمهم کاهش خواهد  نیا اعتبارباشد، چرا که درصد  ریو فراگ عیوس دیمذکور نبا یکارت ها یباورند که دامنه اعطا

 نمونه هستند. نانیو کارآفر یاقتصاد یها نیمع قیعده مخالف تلف نیا گرید انیب

ور طهد شد، به نخوا حاصل یا هجینت ابد،یکارت ها توسعه  نیا یکه اگر دامنه اعطا نشان می دهداستان خاطرنشان کرد: تجربه بنده  یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ

اقات تا شاهد اتف میده قیتطباین ساختار  بارا  یرانتفاعیو هم غ یهم انتفاع دیبا نیبر ا الوهباشند. ع ییکارت طال افتیدر طینفر بتوانند واجد شرا 15 یال 10 دیمثال در مرحله نخست صرفا با

 نانیاز کارآفر یادله را به تعدئسم نیر اگرفت اما اگ مینخواه یا جهیرا از دست خواهند داد و نت شیمذکور ارزش خو یکارت ها م،یکارت ها را توسعه ده یدامنه اعطا می. اگر بخواهمیباش یمطلوب

 خواهد بود.  یخوب یگذار هیپا رند،یو آن ها در قالب شاخص ها قرار گ میمحدود کن

 شود.  گاه محققن نیتا ا ردیصورت گ ینیتوسعه کار و کارآفر دیبا ریمس نی، لذا در انمایند یگر لیکشور را اداره کنند و دولت ها صرفا تسه دیعنوان کرد: مردم با یو

 در سطح استان ینیدوره جشنواره کارآفر نیزدهمیس یبرگزار 

برگزار  یو مل یدر سطح استانرا  ینیشنواره کارآفردوره ج 12از  شیب یاجتماع هاستان عنوان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفا یمعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یی،بابا نیادامه محمد ام در

 ادامه خواهد داشت.  رماهیت انیخردادماه آغاز تا پا 8دوره از  نیمهلت ثبت نام ادر واقع دوره جشنواره گذشته است.  نیزدهمیروز از ثبت نام س چند زیو در حال حاضر ن اندکرده 

قرار  دییاتشاخص ها مورد  تیده، کلشواگذار شده است که براساس جلسات برگزار  ی استانبه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع یو برنز ینقره ا ،ییکارت طال یعطاکرد: موضوع ا حیتصر یو

در  یود که چه خدماتبآن  مطرح شد، جمله مباحث مهمی که در این جلسهاز  اما .نماینداز شاخص ها ارائه  یبعض یخود را برا شنهادتیدوستان و همکاران پتا  دیحال مقرر گرد نیبا ا، گرفت

 است.نمونه قابل ارائه  نیکارآفرعنوان به برای این افراد سطح استان 

سطح  ،یتوسعه منابع انسان ،یابیبازار دیجد یها یژمحل ثبت برند، استرات ،یمورد بررس یمال یسال ها یاتیهمچون فروش عمل ییارهایاستان افزود: مع یاداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماع معاون
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 . باشندنمونه  نیموفق و کارآفر یبنگاه اقتصاد کی نییتع یاز شاخص ها می توانند و ... یتماعاج یها تیواردات، سطح تقبل مسئول یکاهش درون د،یتول ندیبه کار رفته در فرآ یها یفناور 

 ایجاد شود یبخش خصوص از سوی ینیکارآفر یکارت ها یاعطا ای در بحث رخانهیدب 

اعتقاد  یهستم و حت اتفاق مهمی تحقق چنینسال است که دنبال  30استان عنوان کرد: بنده حدود  یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،ینشست، محسن شرکا؛ مشاور اتاق بازرگاناین از  یگریبخش د در

 متفاوت باشد.  گرانیبا د دیبا ،کند یم ینیکه ارزش آفر فردی نیپالک ماش کهدارم 

بر این  ارتنظ در امر ه ایوفرا ق ستمیس کی ازمندیشد: آنچه که مسلم است ما ن ادآوری ردیگبشکل  یدر بخش خصوص ینیکارآفر یکارت ها یاعطا ای در موضوع رخانهیدب باید نکهیبر ا دیبا تاک یو

 . دارای قدرت را ایفا کندکننده  لیتسهنقش یک که  میهست بحث

متعلق به  دهیا نیو ممکن است ا کند یروت مبه ارزش و ث لیرا به تبد یا دهیصرفا فکر و ا نیکند، بلکه کارآفر ینم ییاشتغالزا میبه طور مستق نیکارآفرمشهد نیز در این رابطه گفت اتاق  مشاور

 . ستیمسئول اشتغال ن نینباشد، لذا کارآفر زیخودش ن

 . شوداستفاده  اارهین معمشخص کرد یبرا ی و نخبگان نیزدانشگاه دیاز نظرات اسات دیباشد، با گاهیارزش و جا یدارا ندهیدر آ ینیکارآفر یکارت ها نکهیا ی: براتاکید کرد شرکا

 دندار ازین جامعه خود میبه احترام و تکر ی،از کمک مال شیب نیکارآفر 

بعد  ه، بنمونه نیارآفرکت مقام موضوع پاسداشعنوان کرد: متاسفانه در  ی خراسان رضوی نیز در این خصوصمعدن عیمعادن و صنا یانجمن تخصص رهیمد اتیه سیزاده؛ رئ نیحس نیادامه، حس در

 ینان را براآو  میسانعه بشنابه جام دیابمطرح را  نانیآفرمورد لحاظ قرار گرفته است. به اعتقاد بنده کار یصرفا براساس موارد ماداما شاخص ها اعالم شده  ینشده است. تمام یتوجه بحث یمعنو

 معتقدم همین رویکرد برای این افراد خدوم بسیار ارزشمند خواهد بود. . میکن لیجامعه به الگو تبد

خود را از آب  میتواند گل یم نیکارآفرکه  مسلم استهای تامین مالی مواجهند اما این مقوله در درجه دوم اهمیت قرار دارد.  ان ما با چالشنیکارآفر عمده است که حیله صحئمس نیشد: ا ادآوری یو

 دارد. ازین میبه احترام و تکر یاز کمک مال شیب نیبکشد، در واقع کارآفر رونیب

 . رندیذنوان الگو بپع ان را بهآشنا باشند و آن نانیبا کارآفر ندهیتوجه کند تا نسل آ هیقض یبه بعد معنو دیشود، در درجه نخست با لیکه مقرر است تشک یا تهیزاده افزود: کم نیحس

  ردینمونه مورد لحاظ قرار گ نیکارآفر تعیین یدر شاخص ها دیبا یمال تیشفاف 

رد نمونه مو نیارآفرک کی صیشخت یدر شاخص ها دیبا یمال تیاستان عنوان کرد: مولفه شفاف یاتیسازمان امور مال یامور حسابرس سیرئ ،مقدم انیمحمود نی، افشاین جلسهاز  یگریبخش د در

ت از در وهله نخس دیااست، ب ییکارت طال یاکه دار ینمونه ا نیقرار نگرفته است. کارآفر توجهمورد  یمال تیشفافی تعیین شده فعلی، امر در شاخص ها و به نظر می رسد ردیلحاظ قرار گ

 د. نبرخوردار باش یو مال یاقتصاد دستیپاک



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 

 
  

5 
 

 صبح       7:30     شروع: ساعت                                       20/3/1398   تاریخ جلسه:                                     9شماره جلسه:     

 نفر  28   حاضر در جلسه:تعداد اعضا                 اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

نمونه  نیکارآفر صیصوص تشخخابل سنجش در ق یارهایمع، اتکا به سازماناین  کردیشد: رو ادآوریاست،  ییدارامالیات و سازمان امور  یبرا یمهم اریمع یاتیبحث عدالت مال ،نکهیبر ا دیبا تاک یو 

 .است

 نکند.و کتمان درآمد  باشد یاتیمه مالاظهارنا یدارا دینمونه با نیکارآفر نیکرد: عالوه بر ا حیمعقول برخوردار باشد، تصر یاتیمال هیپا کیاز  دینمونه با نیکارآفر نکهیا انیمقدم با ب انیمحمود

ت و پیشنهادات ستفاده از نظرااه ضرورت بود با توجه رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو در پایان بررسی دستور کار اول مصوبه این جلسه را براساس جمعبندی اعضا حاضر در جلسه اینگونه اعالم نم

های اقتصادی  کرد معینرایی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و اهمیت مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و نخبگان استان در جمعبندی شاخص ها و اولویت ها با رویدستگاههای اج

عضویت  دن و کشاورزی وایع، معاو دبیری اتاق بازرگانی،صن پیشنهاد می گردد در قالب ساختار شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی، کارگروهی به ریاست معاون محترم اقتصادی استانداری

 ایند.دستگاههای اجرایی ذیربط و بخش خصوصی و کانون کارآفرینان تشکیل  و سازو کار اجرایی  و شاخص های مورد تایید را به دبیرخانه ارائه نم

 قانون است یمعدنکاران، اجرا یتقاضا 

 یکسریند، ا رفتهیرا پذ نیقوان یطیمعادن استان عنوان کرد: معدنکاران تحت هر شرا یانجمن تخصص سیب رئینا ؛یماف وبرزنیآر شد. در همین رابطه در ادامه، دستور کار دوم به بحث گذاشته

 نگرش در کلیت ماجرا باید اصالح رویه هایی باشد که گره اندازی می کنند.اما  ستیعادالنه ن نیقوان

 نانچههمچنین چدهد.  یمقرار  خیوبت، سازمان صمت او را مورد محقق نشود زانیم نیکند، حال اگر ا دیدر سال تول میزان مشخصی دیاش با یده بهره بردارکرد: معدن کار در پرون حیتصر یماف

 یقرار م قیشوکند، مورد ت دیشده تول ینیب شیپ زانیاز م شتریکشاورز ب کی راست که اگ یدر حال نی. اردیگ یقرار م مهیکند، باز هم مورد بازخواست و جر دیتولمعین از آن مقدار  شیمعدنکار ب

 . ردیگ

تان، خارج ربط  اس یارات ذاد یکل شود، به طور ینم ییاجرا یو استان یشده اما در سطوح محل بیدر حوزه معدن تصو ینیمعادن استان ادامه داد: در حال حاضر قوان یانجمن تخصص سیب رئینا 

 کنند. یم فیممنوعه تعر یها میحر یمعدن تیفعال یبرا نیاز ضوابط و قوان

شده  لیشکتجه به کارگروه با تو ست.ات کمتر شده حوزه مشکال نیبودند اما خوشبختانه سال هاست که در ا یاریبس یدچار چالش ها یعیشد: در گذشته معدنکاران با سازمان منابع طب ادآوری یو

 نیا اهستند که غالب مواجه اریسبا مشکالت ب یگرید یمعدنکاران در بخش ها الح نیشده است. با ا و فصل حل حوزه نیمشکالت بخش معدن در ا یادیسازمان تا حدود ز نیا رانیمد یو همکار

 . بیان می شوندبه بخش معدن  ی  دارند که نسبتمنف های دگاهیدر د شهیر مباحث

منابع  یا نهیرت و هزضابطه، نظا چیه بدون صادی؛می نگرند و معتقدند که این گروه از فعاالن اقتگر بیغارتگر و تخر دگاهیبه معدنکاران به د یعنوان کرد: برخ این جنس دیدگاه هابا انتقاد از  یماف

 در این عرصه هستند. تیفعال برای مجوزات الزم یو داراعمل کرده  نیکه معدنکاران بر اساس اصول، قوان ید. در حالنکن یرا غارت م یعیطب
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 ایدن اتیجربو ت ینگر ندهیآ یر بر مبنانقشه راه کشو اگر است. یمعدن لیبا پتانس یباشد، کشور یو گاز ینفت ریذخا یاز آنکه دارا شیمعادن استان افزود: کشور ما ب یانجمن تخصص سیب رئینا  

 صورت خواهد گرفت. یشتریبه بخش معدن توجه ب دیباشد، قطعا با

 انیست، به بقانون ا ی، اجراعدنکارانم یشد: تمام تقاضا ادآوریکنند،  یاز بخش معدن استفاده م یمصالح ساختمان و همچنین مانیو س کیهمچون فوالد، سرام عیصنا یتمام نکهیبا اشاره به ا یو

 در مرحله استعالمات بخش معدن فراتر از قانون عمل نشود. میما خواستار گرید

درصورت  ایکند و  سهیمقا عالم شدهبا مناطق است یستیرا با یمتقاض یاکتشاف یعنوان کرد: سازمان صمت پروانه ها استان ستیز طیکارشناس اداره کل حفاظت مح ؛یمشهد انیفرج یادامه عل در

 .اعالم کند یبه متقاض ،با مناطق ممنوعه یتداخل منطقه اکتشاف

در امر اکتشاف و  عیسررای تب، معادن قانون 24ماده  براساساعالم شده است، ادامه داد:  ستیز طیظر سازمان حفاظت محموضوعات مربوط به مناطق تحت ن 92سال  نکهیبا اشاره به ا یو

عالم نظر ا پاسخ داده واف روانه اکتشوزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پ التاستعالم بهمربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه  یقانون انیو متول یاجرائ یها از معادن، دستگاه یبرداربهره

 مت وصشاف توسط وزارت پروانه اکت، عالوه بر این. ردیگیصدور پروانه اکتشاف انجام م یبرا بارکیتوسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط  ربط،یذ ییاجرا یها از دستگاه استعالم. ندینما

 .شودیم یذکور تلقم یستگاههادنظر در مهلت مقرر به منزله موافقت و عدم اعالم  ردیکل محدوده مورد تقاضا صورت گ یبرا دی. اعالم نظر باشودیاز استعالم صادر مپس  حداکثر سه ماه

جع قانون است، را یمجر ستیز طیحفاظت شده است و از آنجا که سازمان مح حوزه وجز یاز منطقه اکتشاف یاز موارد بخش یکرد: در برخ حیتصر استان ستیز طیاداره کل حفاظت مح کارشناس

اگر  تادهد  ائهای ار مصوبه ستیز طیه محخصوص ب نیدر ا یراهکار آن است، استاندار لوارد است. حا رادیله ائمس نیکند که به ا یاز تداخل، مخالفتش را اعالم م یدرصد لیبه تمام محدوده به دل

، مهم محقق شود نی. اگر اردیت گاکتشاف و استخراج صور بافت آن یمشخص شود و در مابق ی، محدوده تداخل(تداخل بود یکه دارا)استعالم شد  ستیز طیمحسازمان از  یمعدنمحدوده از بابت 

  می شود.حل و فصل  زین یله بهره بردار و متقاضئپوشاند و مس یبه آن جامه عمل م زیقانون ن یمجر

زمان صنعت، معدن وتجارت ارسال کل مناطق ممنوعه را به سا 93در سال  یعنوان کرد: اداره کل راه و شهرساز یسازمان راه و شهرساز ندهینما ؛یدرینشست، مسعود ح این از یگریبخش د در

 دهد. یپاسخ م یبدون مراجعه متقاض زیاستعالمات را ن تمامی نیکرده است، عالوه بر ا

راساس ب ییاجرا یاه دستگاهبرخی   عنوان کرد: یو توافقات صورت گرفته در استاندار اتاستان با اشاره به مصوب یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ یلباف ،جلسه انیپا در

 عمل نکرده اند. یبه مصوبات استاندار یاظهارت بخش خصوص

شورا  ندهیلسه آتا در ج و ییاساشن دیبا زین یمعدن دیکرد: موانع جد حید، تصرنشو فیتکل نییتع دیکه با شدگفت و گو اصالح  یدر سال گذشته در شورا یمصوبه معدن یتعداد نکهیبا اشاره به ا یو

 جمع بندی شوند.
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ا انجام نداده رشان  ییمات اجرااقدا رند،یگ یقرار م پنجره واحد چارچوب ساز و کارکه در  ییاز دستگاه ها یدر بخش معدن عنوان کرد: متاسفانه برخ «پنجره واحد»تحقق  ضرورت با اشاره به یلباف 

 دارد.  یریگیبه مکاتبه و پ ازیه نسئلم نیاند که ا

 قیبا ذکر مصاد دیاوزه معدن بقانون در ح یکسب و کار، عدم اجرا طیقانون بهبود مستمر محتحقق  ی: در راستاخاطر نشان کرداستان  یدولت و بخش خصوص یگفت و گو یشورا رخانهیدب سیرئ

 گذاشته خواهد شد. یشورا به بحث و بررس یمسائل در جلسه آت نیا یکه تمام ردیمورد توجه قرار گ

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

ام شده قدامات انجاز روند اگزارشی آقای بابائی معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب  

، طالیی پیرامون چگونگی مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی در تعیین شاخص های پیشنهادی برای صدور کارت های

ولتی و ضرورت ، پس از بحث و تبادل نظر و بیان نظرات تشکل های بخش خصوصی و د نقره ای و برنزی به جلسه ارائه نمودند

ر کارت یک از دستگاههای اجرایی دولتی و تشکل های بخش خصوصی در تدوین شاخص های مربوط به صدو وی هرمشارکت مسا

دمی ار نهاد مرر ساختدهای مورد نظر با رویکرد توجه ویژه در این شاخص ها به معین های توسعه ای اقتصادی و با توجه به اینکه 

 صلی بهوصی موضوع مشارکت دولت و بخش خصوصی در قالب دو رکن ااقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خص

است به ری صورت کلی دیده شده است لذا مقرر گردید جهت تعیین شاخص های نهایی به لحاظ اهمیت آن موضوع به کارگروهی

از  رایی ذیربطای اجگاههمعاون محترم اقتصادی استانداری و دبیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان و عضویت دست

یون یاتی، کمیسور مالجمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، تامین اجتماعی، اداره کل ام

شکل یر تت و ... ساتجار وعدن هماهنگی بانک ها، کانون کارآفرین استان، اتاق تعاون و اصناف، انجمن مدیران صنایع، ، خانه صنعت، م

فت و گوی گروز اقدام و نتیجه جهت طرح در شورای  20سب تشخیص کارگروه محول گردد در این خصوص حداکثر ظرف مدت ها ح

 دولت و بخش خصوصی به دبیرخانه شورا اعالم نماید.

معاون محترم اقتصادی 

استانداری و اتاق بازرگانی، 

صنایع، معادن و کشاورزی استان 

و عضویت دستگاههای اجرایی 

ذیربط از جمله اداره کل تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، اداره کل 

صنعت، معدن و تجارت، تامین 

اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی، 

کمیسیون هماهنگی بانک ها، 

ن استان، اتاق کانون کارآفری

تعاون و اصناف، انجمن مدیران 

صنایع، ، خانه صنعت، معدن و 

تجارت و ... سایر تشکل ها 

 حسب تشخیص کارگروه 

 20ظرف مدت 

 روز
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2 

جدرای  انهادات اصالحی و اجرایی رئیس و نائب رئیس محترم انجمن تخصصی معادن و صنایع معددنی خراسدان رضدوی پیرامدون     پیش

سده سدال   قوانین و مقررات حوزه صدور مجوزهای معدن و صنایع معدنی در جلسه مطرح و مقرر گردید موضوعات چهل و سدومین جل 

 :گردد همچنین دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه شورا طرح  97

انون قد  24موضدوع مداده    زیسدت  حفاظت محدیط از اداره کل ، معدن و تجارت  مقرر گردید در خصوص استعالم سازمان صنعتالف ( 

 یست استان در جلسهز حفاظت محیطاداره کل با اعالم نظر موافق نماینده محترم  ،  (قانون اصالح قانون معادن 16)ماده معادن ایران 

عت، معددن و  این ماده بده سدازمان صدن    1زیست موضوع تبصره  حفاظت محیطکل ، با توجه به اعالم وضعیت حریم های قانونی اداره 

نبوده و  ین اداره کلاتجارت در مواردی که محدوده معدنی مورد استعالم دارای تداخل با حرایم اعالمی نمی باشد نیست به استعالم از 

 می به منزله موافقت اداره کل محیط زیست است.عدم تداخل با حرایم اعال

،  نزیست اسدتا  طحفاظت محیاداره کل در رابطه با استعالم بند الف این ماده و در صورت تداخل محدوده معدنی با حرایم اعالمی  ب(

 نعتم سازمان صد ا استعالجهت تسریع در پاسخ استعالم و رفع مشکالت فعاالن حوزه معدنی مقرر گردید موضوع اعالم نظر و موافقت ب

د تصدمیم  ، در شدورای گفدت و گدو مطدرح و مدور      ، معدن و تجارت استان در خصوص محدوده معدنی با کسر تداخل با حرایم اعالمی

 گیری قرار گیرد.

تمدی  ندریی ا ازیست وسدازمان    حفاظت محیطسازمان فقط توسط   24ماده  1حرایم های قانونی موضوع تبصره اینکه ا توجه به ب  ج(

ز طریق طدرح در شدورای   این ماده بصورت استانی و ملی ا  1ایران اعالم گردیده لذا مقرر گردید اجرای کامل این قانون و بویژه تبصره 

 گفت و گو پیگیری شود.  

 شورای گفتگو

 

 

 

 

اداره کل حفاظت –سازمان صمت 

 محیط زیست

 

 

 

 

 

اداره کل حفاظت –سازمان صمت 

 شورای گفتگو–محیط زیست 

 

 

 

 شورای گفتگو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 استان خراسان رضوی

 

 

 

 گوی دولت و بخش خصوصیو  شورای گفتدبیرخاهن 
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 صبح       7:30     شروع: ساعت                                       20/3/1398   تاریخ جلسه:                                     9شماره جلسه:     

 نفر  28   حاضر در جلسه:تعداد اعضا                 اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

استان عدنی م، توسط انجمن تخصصی معادن و صنایع  مفاد صورتجلسه استانداری به ریاست معاون عمرانی محترم وقت استانداری د( 

 موارد عدم اجرا به دبیرخانه شورا اعالم شود. 25/3/98پیگیری و تا تاریخ 

 

انجمن تخصصی معادن و صنایع 

 معدنی استان

 
25/3/98 

 
 


