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 صبح       7:30     ساعت شروع:                                       27/3/1398   تاریخ جلسه:                                    10شماره جلسه:     

 نفر  30   تعداد اعضا حاضر در جلسه:                اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی خراسان رضوی   محل تشکیل جلسه:

 

 )دستور کار( ورد بررسیــموضوع م 

  جلسه دبیرخانه   و نهمین97ادامه طرح مسائل حوزه معدن و جمعبندی موضوعات حوزه معدنی موضوع چهل و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گو در سال

 98شورا در سال 

   روستائیان و عشایر)مصوب  آئین نامه بیمه اجتماعی 9و  8موضوعات حوزه فعالیت بیمه اجتماعی  روستائیان و عشایر بویژه قانون پیشنهادی و چگونگی اجرای مواد

ا روستایی اعالم یلی در منطقه در سالهایی که به تشخیص مراجع ذیصالح خشکسا -8ماده  "به این شرح که:  ( هیأت وزیران۱۳8۴/۴/۱۲و اصالحیه  ۱۳8۳/۱۲/۱۱

ق حده در پرداخت شنی بیمه موجب بیکاری و ناتوا  می گردد و یا در مواقع بروز حوادث غیر مترقبه و آفت زدگی و یا مرگ و میر دام و تا رفع عوارض ناشی از آن ،

هده اجتماعی به ع و تامین اه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاهبیمه گردد ، سهم مشارکت روستاییان و عشایر در آن منطقه یا روستا حسب اعالم وزارت رف

 ". دولت خواهد بود

  ۱۲فروردین سال جاری دبیرخانه بند ب ماده  ۲۴صدور مجوز تاسیس واحدهای گیاهپزشکی از جمله آزمایشگاههاو....مصوبات جلسه  

 سایر موارد 

 طرح موضــوع دستور جلسه:

 یمعدن گذارانهیبه استعالمات سرما ییاجرا یها دستگاه یدهپاسخ لزوم:  شد دیتاک یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدر نشست دب

ن دست و پنجه خش با آب نیگذاران ا هیکه سرما ی اختصاص داشتمسائل حوزه معدن استان و مشکالت یبه بررس یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهینشست دب نیدهم

 .نیز هب بحث گذاشته شد ریو عشا انییروستا یاجتماع مهیب تیحوزه فعال توامان موضوعات مرتبط با .کنندینرم م

 نیغالمحس شاره به انتخابست با انش نیا یاستان در ابتدا یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ ،یاکبر لباف یعل ی؛خراسان رضو یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان یگزارش روابط عموم به

 واند. خ ین رضودر خراسا ینیفرآو تالشگران حوزه کار یادفعاالن اقتص یبرا یرا افتخار حضور وی در این جایگاه ی،دوره متوال نیسوم یبرا رانیاتاق ا استیبه ر یشافع

متفاوت عمل  ریاخ یهانسبت به سال دیبا یکه در سال جار نشان می دهدگزارش  نیاشاره و اظهار کرد: ا 97در سال  یاز رشد اقتصاد رانیاز سخنانش به گزارش مرکز آمار ا گرید یدر بخش یو
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 . محقق شود دیجلسات با نیتفاوت در عملکردها از دل هم نیو ا میکن 

 یها بخش انیدر م نی؛ همچندرصد بوده است 3.4 یدرصد و بدون نفت منف 4.9 ینفبا احتساب نفت م 97کشور در سال  ینرخ رشد اقتصاد ران،یکرد: طبق اعالم مرکز آمار ا حیتصر یلباف

 . میرطرف کنبموانع کسب و کار را  تیبا جد دیاست که با آنامر نشان دهنده  نیرا در اقتصاد کشور داشته و ا یرشد منف نیشتریدرصد ب 9 یصنعت با منف عرصهمختلف، 

 سب و کار را درمخل ک نیوانداشت و گفت: در آن جلسه مجموعه ق یاسالم یمجلس شورا سیاستان با رئ یو مسئوالن اقتصادخراسان رضوی به جلسه روز شنبه استاندار  نیز یگوشه چشم یو

 انجام دهد.  در این رابطه الزم را یریگیقول مساعد داد تا پ ویو  میمجلس ارائه کرد سیجلد به رئ 5قالب 

نار هم در ک تی استان راحاکمیارکان  میتما ی،با طرح مثلث توسعه اقتصاد ژهیو به و صورت داده یادیز یها تالشی این خطه تکیه زده، استانداراز زمانی که رزم حسینی بر کرسی : شد ادآوری یو

 حاصل آید.طرح  نیاز ا زین یمثبت جینتا میدواریام به همین استناد، قرار داده و

  کارهای یک نشستمروری بر دستور 

ای از مجموعه  انجام شده و یاتزه اقدامحو نیاست؛ در گذشته در ا یمعدن عیدستور کار مربوط به بخش معدن و صنا نیابراز کرد: نخست پرداخت وجلسه  نیا یدستورکارها حیتشر ادامه به در یلباف

 . می باشد بطریذ یها دستگاه ییو پاسخگو داحدر ارتباط با پنجره و نیز موارد یو برخ داردقانون  یبر اجرا دیموارد تاک یکه برخ گردیده استاستخراج شوند نیز اصالح قوانین و رویه ها که باید 

ها ارسال  را به دستگاه ناییوستار مهیاست؛ ما اساسنامه ب ریو عشا انییروستا یاجتماع مهیاستان ادامه داد: دستور کار دوم در خصوص ب یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 یکه کارشناس میموضوع مواجه هست نیبا ا ییجراا یها در دستگاه ژهیبه و شنهاداتیواقع، در حوزه پ رخود را به ما ارائه کردند. د شنهاداتیاستعالم پاسخ دادند و پ نیاما فقط دو دستگاه به ا میکرد

 .ردیگی صورت نم یچندان

 نیاقرار شد در  م و اضافه کرد:اعال یکپزش اهیگ یواحدها سیصدور مجوز تاس یو اتاق اصناف برا یکشاورز یسازمان نظام مهندس نینشست امروز را در ارتباط با اختالفات ب یانیدستور کار پا یو

 .میکنیم یبررس امروز موضوع را در جلسه میه طور مستقارائه نشده و ب یورزسازمان جهاد کشا یاز سو یشنهادیبه ما ارائه شود اما پ شنهاداتیپ یخصوص در قالب جلسه ا

 خود را مشخص کنند یحوزه کار یها میحر ییاجرا یها دستگاه 

 یبرا ران،یقانون معادن ا 24درباره دستور کار پرداخت و گفت: طبق ماده  یحیقرار گرفت؛ او به توض یمعادن خراسان رضو یانجمن تخصص سیرئ بینا ،یبرزن ماف ویآر اریدر اخت بونیادامه تر در

ها،  آن یقانون میها و راه آهن، داخل شهرها و حر راه یقانون میچون حر یارائه مجوز در موارد یبرا همربوطه مکلفند حداکثر ظرف دوما یها از معادن، دستگاه یدر امر اکتشاف و بهره بردار عیتسر

و  وحش اتیو پناهگاه ح یمل یعیو آثار طب یبا عنوان پارک مل یپادگانها، مناطق میحر ،یخیتار هیاماکن مقدسه و ابن میها و مراتع، حر آب، داخل جنگل عیتوز یسدها و شبکه ها یقانون میحر

مربوط به حوزه  یقانون میحر دیها با شده که دستگاه دینکته تاک نیقانون معادن بر ا 24ماده  1 در تبصره نکهیاز حد مجاز، اعالم نظر کنند. اما متاسفانه با وجود ا شیموارد پرتوزا ب یدارا یحوزه ها
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 .اقدام الزم را صورت نمی دهند، ربطیذ یها گاهاز دست کی چیو ه افتدی اتفاق نم نیخود را ظرف مدت سه ماه اعالم کنند، ا 

 مدت نیاما در ا ها است افقت دستگاهمو یو عدم اعالم نظر به معنا ردیگی صدور پروانه صورت م یبرا بار کیفقط  ییاجرا یها استعالم از دستگاه رانیقانون معادن ا 24افزود: طبق ماده  یو

 .شدی پروانه صادر م 400تا  300 نیدر گذشته ب کهی پروانه بوده درحال 40تا  30 نیباکتشاف صادره در سال  یتعداد پروانه ها ریاند. در دو سه سال اخ دهیبه پاسخ رس یکم یها استعالم

. ستین ریپذ هیوجتاجرا نشود،  یونقان فیتکال نکهیشود. ا ییاجرا دیکه با گذارندی ها م بر عهده دستگاه یفیو تکال کنندی م بیگذاران قانون را تصو گفت: قانون یسخنان ماف رادیپس از ا زین یلباف

 .تسیخوب ن ود،شی ها داده نم و پاسخ استعالم شودی مشخص نم ها میحر نکهیا ؛خود را اعالم کنند لیبا ادله الزم دل دیقانون دارند با یبا اجرا یها اگر مشکل دستگاه

 یهفته بررس نیا یگوگفت یجلسه شورا ع را درموضو نیو ا افتادهیاتفاق ن نیشود اما ا یاتیو موارد مربوط به پنجره واحد عمل ییاجرا یقانون فیکه تکال میکرده بود دیافزود: در جلسات قبل تاک یو

 کرد.  میخواه

د نه دو ا پاسخ داده شوه ط دستگاهظرف چهار ماه توس دیها با گفت: استعالم یدر واکنش به سخنان ماف زیاستان ن یمنابع آب شرکت آب منطقه ا یحفاظت و بهره بردار ریمد یممدوح غالمرضا

 داشت.ن یها مختصات نقطه اآن از  یاما برخ شدی ها ارسال م آورده شده است. در گذشته استعالم 92قانون معادن در سال  24ماده  هیموضوع در اصالح نیماه و ا

در  رخ بدهد و رازیش لیمثل س یممکن است اتفاق  میمجوز حفر معدن را بده ،یاگر بدون دقت و بررس م؛یکنی م یرا بررس یبستر، نقطه مورد نظر متقاض میحر نییخاطرنشان کرد: در تع یو

 . میپاسخگو باش دیکه با میما هست نیا تینها

 دیاکقانون ت یاربر اج زیما ن شود، تیرعا دیحوزه راه مشخص است و با یها میگفت: حر نیز در همین خصوص یو حمل و نقل خراسان رضو یفر معاون حمل و نقل اداره کل راهدار یوحدت جواد

 .میماه پاسخ استعالم را بده کیو در کمتر از  میکن یریگیدچار مشکل شده به ما اعالم کنند تا پ نهیزم نیاز معادن هست که در ا یو اگر مورد میدار

 وجود ندارد یفرهنگ راثیم یها میحر نییتع امکان 

 یها در مدت المخ داده به استعپاس یرابگفت: ما  یگذاران معدن هیموضوع و پاسخ به استعالمات سرما نیدرباره ا زیاستان ن یفرهنگ راثیاداره کل م یگذار هیمعاون سرما نیجانش یداغستان دیسع

 .میم کناعال میوانتی را نم میحر یارزشمند و تپه ها یها بافت، راثیم یها نهپه ،یبا توجه به موضوع محرمانگ م،یاما در موضوع اعالم حرا میندار یکمتر از دو ماه مشکل

ردن . مشخص کشودی م ارائه یندبخود اداره کل هم با دسته  یکارشناس یحوزه ها یبرا یحت ها میاطالعات مربوط به حر رایز ردیصورت بگ یاساس یریخصوص تدب نیدر ا دیکرد: با دیتاک یو

 . ستین ریامکان پذ یفرهنگ راثیاست اما در حوزه م ریامکان پذ یدست عیو صنا یدر حوزه گردشگر میحر

 شودی انجام م یا قهیورت سلها به ص دستگاه یکارشناسکار  رسدی گفت: به نظر م ییاجرا یها دستگاه ندگانیسخنان نما دنیپس از شن یخراسان رضو یوطن پرست، کارشناس استاندار یمهد

 . کنندی صراحت قانون، به قانون اضافه م رغمی خود عل صیرا به تشخ یمواردی، و برخ
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ست که ا یتنها بخش خصوص کهی حالکند در لیرا تعط یحق ندارد بنا به نظر خودش کسب و کار یپرداخت کند. کس نهیهز قه،یدر قبال اعمال سل یکه حوزه کارشناس میکن اعالم دیافزود: با یو 

 .شودی م قهیاعمال سل نیاز ا یناش یها نهیمتحمل هز

پروانه  20ه اکتشاف معادن ارائه شده و فقط پروان افتیدر یتقاضا برا 800 نکهیموضوع باشند؛ ا ریگیاست که به جد پ نیا ربطی به عنوان دستگاه ذ صمتاظهار کرد: انتظار ما از سازمان  زین یلباف

 .ستین یشده آمار مطلوب افتیدر

د. شو ییواحد اجرا ص و پنجرهمشخ میحرا نیها داده شود؛ همچن دستگاه یاز سو هااستعالمات  شده، پاسخ نییکرد: ظرف مدت تع حیموضوع تصر نیا یبرا رخانهیدب شنهاداتیپ حیدر تشر یو

 موضوع را بپردازد. نیا یها نهیهز ینباشد که فقط بخش خصوص طور نیاش را بدهد و ا یکارشناس یا قهیسل ریتفس یها نهیهز دیکارشناس با ن،یافزون بر ا

 یها صندوق نیتام و یبه ارزآور ازیاست و ن فوق العاده طیشرا رایز میهم باش یروه روب میتوانی نم م؛یریکنار هم قرار بگ دیشود. ما با ییرااج دیشده با فیکرد: آنچه در قانون تکل دیتاک یلباف

 .میکن نیصندوقها را تام نیا میتوانی باشد نم ریتفاس نیو اگر ا میدار یا مهیو ب یاتیمال

 پیگیری تحقق ظرفیت های یک صندوق 

کمک به جامعه  و تیحما یاست که برا یخدمت ریو عشا ییکشاورزان روستا مهینشست گفت: ب نیدرباره دستورکار دوم ا یخراسان رضو یدولت و بخش خصوص یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

ی م یریگیپ ارائه شده که یشنهاداتیپ مهیب نیو در چند ماده اساسنامه ا دارد یار خوبیکشور است که پوشش بس یا مهیب یموثر در حوزه ها یها از صندوق یکی ساختار، نیشده؛ ا جادیا ییروستا

 .شود

 مهیحق ب دیناطق وارد شود، دولت بام یبه برخ یبابت خشکسال یاگر خسارت ر،یو عشا انییروستا یاجتماع مهیقانون ب 8استان گفت: براساس ماده  انییروستا مهیکارگزار صندوق ب ،یتراب فاطمه

 نباشند. یاجتماع نیتام مهیملزم به استفاده از ب ییو روستا یریعشا یها است که کارگاه نیا گریرا بپردازد. نکته د ریو عشا انییروستا

ی م ،ستیچ ازین نیا نیتام یبرا یباراعت فیرد میدر استان نوشته شود که بدان ییاگر دستورالعمل اجرا 8گفت: در بحث ماده  باره نیاستان در ا یکشاورز ینظام صنف ییاجرا ریدب یمهدو دیمج

 .میندار نهیزم نیدر ا یینامه اجرا وهیکرد اما هم اکنون ش ییآن را اجرا توان

 270حدود  ریشاو ع انییروستا یاجتماع مهیاست، افزود:  نرخ حق ب نییپا اریما بس یافتیدر مهینرخ حق ب نکهیا انیبا ب هم ریو عشا انییروستا یاجتماع مهیمرام، کارشناس صندوق ب انیک حامد

 ه شود.پرداخت دیبا مهیفقط حق ب در حال حاضراما  کردندی م خترا هم پردا ینرخ نظام صنف دیبا مهیپرداخت حق ب یهزار تومان است؛ البته در گذشته افراد برا

 یها از درخواست یکی ریو عشا انییروستا یماعاجت مهیقانون ب 3ر کار پرداخت و گفت: اصالح ماده دستو نیدرباره ا یشنهاداتیپ انیقرار گرفت و او به ب یلباف اریدر اخت بونیتر گریادامه بار د در

 . میدهی را م مهیب نیا نامه نییاصالح آ شنهادی. ما پمحقق شود یو جهاد کشاورز مهیبا توافق ب دیماست که با



 استان خراسان رضوی
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. میدار یبازنشستگ و یاز کارافتادگ یها ط بحثفق ییو روستا یریاشاره و اظهار کرد: ما در حوزه صندوق عشا مهینوع ب نیاز نکات استفاده کنندگان از ا گرید یکیبه عنوان  مهیبه نقل و انتقال ب یو 

 د؟ریگی وزه قرار مح نیار در اکاز  یحوادث ناش ایآ افتدیاتفاق ب نیو اگر ا ردیگی صورت م یمحلمنابع از چه  نیکه تام میبده شنهادیپ دیبا کند؟ی م دایپ یتیچه وضع یاما بحث درمان

 نیدارند؛ به ا تیفعال تیزار نفر جمعه 20کمتر از  یواقع در شهر یدر واحد ایفرما هستند و  شیخو ینکته را فراموش کرد که عده ا نیا دیشد: نبا ادآوریاستان  یگفتگو یشورا رخانهیدب سیرئ

 باشد و در واقع، انتقال دو صندوق بالمانع است. تهامکان انتقال سابقه وجود داش پردازد،ی را م مهیکه اگر خود فرد صفر تا صد حق ب میتوجه کن

  یپزشک اهیگ یواحدها سیدر صدور مجوز تاسگره گشایی از اختالف نظر بر سر  

ظام ناف وجود دارد؛ اتاق اصن و یکشاورز ینظام مهندس نیب یاختالف یکشاورز یها شگاهیزماآو  یپزشک اهیگ یواحدها سینشست هم گفت: در صدور مجوز تاس نیدستور کار ا نیدرباره آخر یو

 اوست. فهیمجوزها بر عهده و وظ نیا دورص دیگوی م یقانون نظام صنف 2صادرکننده مجوز باشد اتاق اصناف هم براساس ماده  دیبا دیگوی م یمهندس

 نین. همچافتدیفاق باصناف ات و صدور پروانه کسب توسط اتاق ردیصورت بگ یکشاورز یصدور مجوزها توسط نظام مهندس م،یکنی م شنهادیو صدور مجوزها پ صیحث تشخکرد: در ب حیتصر یلباف

 ، اتاق اصناف مجوز را صادر کند. مربوطه وجود ندارد هیکه اتحاد ییدر شهرستانها میکنی م شنهادیپ

 

 مصوبات:جمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

1 

قانون معادن  24گردید در خصوص استعالم سازمان صنعت ، معدن و تجارت از اداره کل حفاظت محیط زیست موضوع ماده  مقرر

قانون اصالح قانون معادن( ، با اعالم نظر موافق نماینده محترم  اداره کل حفاظت محیط زیست استان در جلسات ، با  16ایران )ماده 

این ماده به سازمان صنعت، معدن و تجارت  1نونی اداره کل حفاظت محیط زیست موضوع تبصره توجه به اعالم وضعیت حریم های قا

در مواردی که محدوده معدنی مورد استعالم دارای تداخل با حرایم اعالمی نمی باشد نیاز به استعالم از این اداره کل نبوده و عدم 

ست است و  در صورت تداخل محدوده معدنی با حرایم اعالمی اداره کل تداخل با حرایم اعالمی به منزله موافقت اداره کل محیط زی

حفاظت محیط زیست استان ، جهت تسریع در پاسخ استعالم و رفع مشکالت فعاالن حوزه معدنی ، موضوع اعالم نظر و موافقت با 

اعالمی ، در شورای گفت و گو استعالم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص محدوده معدنی با کسر تداخل با حرایم 

 انه شورادبیرخ

تا زمان برگزاری 

 جلسه مرتبط 

 شورا
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 مورد تصمیم گیری قرار گیرد. 

2 

تمی ایران اعالالم  فقط توسط سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان  انرژی ا  24ماده  1ا توجه به اینکه حرایم قانونی موضوع تبصره ب

ی گفت و گو پیگیالری  شورا با طرح دراین ماده بصورت استانی و ملی   1گردیده لذا مقرر گردید اجرای کامل این قانون و بویژه تبصره 

جالارت اسالتان   تع این ماده موظف گردند الیه های اطالعاتی خود را در اسرع وقت به سازمان صنعت،معدن و شود و دستگاههای موضو

، یالراث فرهنگالی  مارسال نمایند و پاسخ استعالمات را منوط به مراجعه متقاضی ننمایند این موضوع بصورت ویژه در خصوص اداره کل 

جهالت تهیاله    رد تاکید قرار گرفته و دریافت هرگونه هزیناله از متقاضالیان  صنایع دستی و گردشگری و شرکت سهامی آب منطقه ای مو

 نقشه از محدوده های اکتشافی ممنوع گردد.

 انه شورادبیرخ

تا زمان برگزاری 

جلسه مرتبط  

 شورا

3 

ده هالا در مالدت   قانون معادن به استعالم محدو 24پاسخگویی دستگاههای موضوع ماده  ی گفت و گو پیشنهاد گرددشورامقرر گرید به 

اده ای در جال حمل و نقل  معین در قانون )حداکثر ظرف دو ماه( انجام پذیرد در این رابطه با توجه به اعالم موافقت اداره کل راهداری و

 ود.جلسات دبیرخانه، پاسخگویی این اداره کل ظرف مدت یکماه انجام ش
 انه شورادبیرخ

تا زمان برگزاری 

جلسه مرتبط  

 شورا

4 

 14ضرورت برگشت درآمد حاصل از معادن به استان با توجه به  حجم فرآورده معدنی در سال و اخذ درآمدهای دولتی موضالوع مالاده   

که دولالت را مکلالف مالی نمایالد      14ماده  6باستناد تبصره و مقرر گردیدقانون معادن، در جلسات دبیرخانه شورا مورد تاکید قرار گرفت 

( از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید،  به طوری که تمام اعتبار یاد شالده جهالت ایجالاد    %15پانزده درصد )

 43قسالمت دوم بنالد م مالاده    زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصالاص یابالد و نیالز    

( قالانون معالادن   14قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی)بالا رعایالت مالاده)   

 انه شورادبیرخ

تا زمان برگزاری 

جلسه مرتبط  

 شورا
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ام پذیر و ارتقای نظال ( قانون رفع موانع تولید رقابت35برداری )دولتی(، عواید حاصل از ماده)حق انتفاع پروانه بهره( 1377/3/23مصوب  

و اصالالحات و الحاقالات    1377/3/23( قانون معادن مصوب 6( ماده)3( و)2)هایو عواید حاصل از تبصره 1394/2/1مالی کشور مصوب 

قالالب قالانون بودجاله سالنواتی در     شود، واریز نماید تا در داری کل کشور تعیین میمنظور نزد خزانه ای که بدینحساب ویژهبعدی را به

( قالانون  31( و)25با اولویت مناطق مجالاور درگیالر محالدوده معالدنی( و مالواد)     ( قانون معادن)14( ماده)6ی تبصره)ی از جمله اجراامور

( تخصالیص  %100پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صرف کند و ایالن اعتبالار صددرصالد)   ( قانون رفع موانع تولید رقابت35معادن و ماده )

 باشد بازگشت این درآمالد باله اسالتان از طریالق    تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می شود و هرگونه هزینه دیگر مشمولیافته تلقی می

 پیگیری شود. طرح در شورای گفت و گو

 
 


