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 :اتصفحــ تعداد 2
معدن و صنايع معدنيصورتجلسه كميسيون   

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   
 

 تاريخ برگزاري:  1395/آبان ماه/11

 شماره جلســه:  14
 

 رئيس جلسه: پورفتح اهللاجناب آقاي  دبير جلسه: مافي جناب آقاي ساعت شروع: 7:30 ساعت خاتمه: 10:30

  دستوركار جلسه:
 هاي زيرمجموعه كميسيون توسط جناب آقاي مهندس مافيارائه گزارش عملكرد كميته 
 ارائه گزارش منابع طبيعي در كشورهاي مختلف توسط جناب آقاي دكتر طاهري 
  هاي خراسان رضوي توسط جناب آقاي دكتر طاهريتجارت استان و شهرستان وتحليل گزارش توسعه صنعت، معدن 
 شناسيبازديد از موزه زمين 

 
  اهم موارد مطرح شده:

تشافات شناسي و اكوبه جلسه قبل در محل سازمان زمينن جلسه كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني بر اساس مصچهاردهمي
ر ب آقاي دكتشناسي و جنارفتح اله از ميزباني سازمان زمينگرديد. رييس كميسيون جناب آقاي دكتر پومعدني شمال شرق كشور برگزار 

تاق يع معدني او صنا معدن كه با همكاري كميسيون معدن خانه طاهري رييس سازمان تشكر كردند. با توجه به برگزاري پرشور انتخابات
گيري هاي تصميمر بخشده به هدف كميسيون كه حضور ت آنها قدرداني نمودند. با توجكنندگان تبريك و از زحمابرگزار گرديد به برگزار

ناب آقاي و حضور ج كار در بخش معدنو بررسي قوانين و مقررات مخل كسب و 76اين هدف با حضور در كميته ماده  ،بوده است
وصي و گوي دولت و بخش خصوشوراي گفت ر، دنايب رييس محترم كميسيون و رييس سازمان نظام مهندسي معدن ،مهندس نكاحي

قق شده اين هدف محگوي دولت و بخش خصوصي وانه شوراي گفتدر دبيرخ ،دبير محترم كميسيون ،حضور جناب آقاي مهندس مافي
ان صادرات دهد كه پس از نفت باالترين ميزنشان مي 95است. آمار گمرك جمهوري اسالمي در خصوص صادرات پنج ماه اول سال 

  علق به  صنايع معدني بوده كه به خوبي گوياي اهميت بخش معدن در اقتصاد ايران است. مت
لسه كميته جل هشت هاي زيرمجموعه كميسيون ارائه دادند: پس از تشكيدس مافي گزارشي از برگزاري كميتهپس از ايشان جناب آقاي مهن

س پين كل از ااين تش نتيجه موردنظر رسيد و با انتخاب هيات رئيسهتشكيل خانه معدن اين تشكل با برگزاري انتخابات در مهرماه به 
كار وو مقررات مخل كسب پنجم توسعه در ارتباط با قوانين قانون برنامه 76هاي كميسيون معدن كميته ماده اداره خواهد شد. با پيگيري

بخش معدن  كار دروته قوانين و مقررات مخل كسبر كميكه قبل از برگزاري اين كميته با حضور اعضاي محترم كميسيون د ،تشكيل شد
ارائه  76ه كميته ماد يته درشتند مورد واكاوي قرار گرفته و نتايج اين كمكه نياز به اصالح و يا اجراي دقيق دا يو صنايع معدني قوانين

ل خواهد شد. شكيتنيز يك جلسه  در ارتباط با بخش معدن تشكيل جلسه داد كه در آينده 76گرديد. در مجموع سه جلسه كميته ماده 
ناب آقاي گوي دولت و بخش خصوصي جويرخانه شوراي گفتو رييس دب 76هاي رييس دبيرخانه كميته ماده اميدواريم با پيگيري

  هاي زيربط خواسته شود. لبافي اجراي قوانين و يا اصالح برخي از آنها از دستگاه مهندس 
ي ند. محورهائه دادشناسي و اكتشافات معدني شمال شرق كشور اراوضعيت و روند توسعه سازمان زمين جناب آقاي دكتر طاهري گزارشي از

امه اده از برنا استفببحث ارائه شده عبارت بودند از: معرفي اداره كل، توسعه و تكوين، نگاه آماري به وضعيت صنعت و معدن كشوري 
شناسي و ني بخش صنعت و معدن. سازمان زميننظر اجمالي به برش استا، 1394راهبردي توسعه سازمان صنعت، معدن و تجارت 

  اكتشافات معدني شمال شرق كشور پس از تهران در جايگاه دوم قرار دارد. 
بخش معدن  طالباتمجناب آقاي دكتر طاهري پيشنهاد نمودند كه در حوزه معدن از حالت انفعال خارج شويم و با تقويت ستاد اجرايي، 

هم اين س. تخاببا توجه به نرخ باالي بيكاري و بحران آب تخصيص بودجه بيشتر به بخش معدن يك ضرورت است نه ان .دپيگيري شو
  . بخش در بودجه ناديده گرفته شده است. با پيگيري پنجره واحد بسياري از مشكالت در اين حوزه مرتفع خواهد شد

 كه در اين ه باشندگيري حضور فعال داشتر و تقويت شوند و در محافل تصميمداهاي معدني پايآقاي دكتر پورفتح اله: بايد تشكلجناب 
مجلس  معادن وتوان به سفر اعضاي كميسيون صنايع و صنايع معدني صورت گرفته كه مي ارتباط كارهاي خوبي توسط كميسيون معدن

ميسيون كاين  تائه پيشنهادات موثر بر مصوباا ارشوراي اسالمي به مشهد اشاره كرد كه در اين سفر بخش معدن استان توانست ب
در ا حضور رفت. بمانند صنعت، خدمات، حمل و نقل و... نيز رونق خواهند گ ها. با فعال شدن بخش معدن ديگر بخشگذار باشدتأثير

  يم. بردار افزايي و حل مشكالت قدمت بخش معدن را منتقل و در جهت همتوانيم وضعيوگو ميمفرهاي قانوني مانند شوراي گفت
  ارد. جود ندرائه دهد واگذاري اين بخش را هاي سرمايههايي كه فرصتمواجه هست. دفترچه گذاري در بخش معدن با مشكالتيسرمايه
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اي به دم ارائه هيچ پروژهدادند و از ع تومان بودجه به بخش معدن در بودجه امسال خبرميليارد  14نماينده سازمان برنامه بودجه از اختصاص 
  سازمان برنامه و بودجه گاليه كردند. پيشنهاد شد كه تفكيك بودجه بر اساس هر شهرستان توسط جناب آقاي مهندس ميرزايي ارائه شود. 

 دانشگاهو  ل معدنجناب آقاي خاوري هاشمي دبير محترم روزنامه صمت آمادگي اين روزنامه را براي همكاري جهت برگزاري همايش تعام
  اعالم نمودند.

شناسي و مينبا همكاري سازمان زكه  )SDI(شناسي اكتشافي و معدني استان خراسان رضوي هاي مكاني زمينپس از آن سامانه داده
ربط يهاي ذانهاي مكاني بين سازمگذاري دادهگرديد. هدف از اين سامانه اشتراكسازمان نظام مهندسي معدن ايجاد شده معرفي 

ه اي به جزير يكرد اقداماتاي و نيازهاي استان مطرح شده است. اين سامانه تحولي از رواشد كه در اين سيستم قسمت منطقهبمي
قرار  ت پوششگذاري در محيط مشترك و تحن سامانه هماهنگي و تسهيل اشتراكهاي بين سازماني بوده است. هدف نهايي ايهمكاري

 ه، مديريت و برنامه ريزيجدارند عبارتند از قانون، بود تأثيرها  GISو  SDIد. عوامل كه در موفقيت باشران ميدادن طيف وسيعي از كارب
  سازي. و فرهنگ

هاي هصوصي كه دادشناسي براي بخش خها و امتيازي كه سازمان زمينرتباط با حقوق مالكيت معنوي دادهبا توجه به سوال يكي از اعضا در ا
هد شد و شر نخواهاي مرتبط با اين بخش منتد كه بدون موافقت بخش خصوصي دادهآقاي دكتر طاهري بيان كردندهد خود را ارائه مي

اربري در نام كن هاي خصوصي در جهت اين همكاري در اختيار گذاشتخواهد بود. امتياز سازمان به بخشفقط جهت تكميل اين سامانه 
  اين سامانه خواهد بود. 

د و كردنشود را رد مي زيست تشكر كردند. اين مسئله كه سازمان منابع طبيعي مانع محسوبطبيعي از توجه به محيطنايع نماينده سازمان م
اما دارد، وجود ن عمليات معدنيبراي اي مانعي صول علمي رعايت شود، در هيچ منطقهسازي انجام گيرد و اگفتند اگر آموزش و فرهنگ

  ني غيراصولي هستند.هاي معدصد از عملياتدر 80متاسفانه 
ت به علت يط زيس. سازمان محكار باشدايد به عنوان مشاور در كنار معدنزيست بترم كميسيون بيان داشتند كه محيطاز اعضاي محيكي 

  كار ارائه نميدهد.شود اما هيچ راهكاري را به معدنكاري ميايجاد آلودگي مانع از معدن
  زيست شدند.هاي آموزشي از سازمان محيطپيگيري دورهتح اله خواستار جناب آقاي دكتر پورف

  شد.  هاي مكاني امضاي معدن در جهت تكميل سامانه دادهشناسي و سازمان نظام مهندساي بين سازمان زميننامهپس از آن توافق
  ردند.زديد كين سازمان باشناسي در ازميندر انتها رييس كميسيون و اعضاي محترم كميسيون معدن و صنايع معدني از پارك موزه 

  
  :جلسه صوباتم

  هاي استان در بخش معدن توسط جناب آقاي مهندس ميرزاييارائه تفكيك بودجه شهرستان .1
  هاي آموزشي سازمان محيط زيستپيگيري دوره .2

  
 :جلسه حاضرين

صحرائي، ، ابراهيميرزايي، نازپرور، مي، لوكيوانعباسپور، طاهري، روشن روان، خاوري هاشمي، زاده، حسين، مافينكاحي، اله، پورفتح: آقايان
  .، احتشام نياشايسته

  : ميهمانان جلسه
  .عزمي، شريفي، ايازي، ركني، استشاره، منظمي، نادري آقايان:
  .پرورش، آستاني: هاخانم

  :جلسه غايبين
  .حائري، حسن زاده، زيارت نيا، شجاعي، محمدنژاد، سلطاني، مستكملي، نباتي: آقايان


