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 :اهم موارد مطرح شده
بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي  شماره دو اتاق ساختمان عدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني در محلجلسه كميسيون م دهمينجه

جناب آقاي دكتر بهاروند رياست محترم كميسيون قضايي و و همچنين حضور  اتاق  و با استقبال گرم اعضاي كميسيون خراسان رضوي
ي جلسه جناب در ابتدا. برگزار گرديد ، ماليات و گمرك ايرانو نائب رييس اول كميسيون خمل و نقلحقوقي اتاق، عضو هيئت نمايندگان 

را سال  1396باشد، سال  كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق مي 1395، با بيان اينكه اين جلسه آخرين جلسه سال ...ا پورفتح آقاي دكتر
اهد ش 1396ايشان آرزو كردند و اظهار داشتند كه اميدواريم سال   تر سالمتي و شادكامي براي حضار و خانواده خوب و پربار و از همه مهم

 .تري در بخش اقتصاد كشور باشيم رونق اقتصادي و خروج از ركود و به دنبال آن وضعيت مناسبهاي   طليعه
گذاري  ضمن خوشامدگويي به جناب آقاي دكتر بهاروند و همچنين دبير محترم كميسيون سرمايه رأي   ادامه جناب آقاي دكتر پورفتحدر  

سركار خانم بصيري، از اينكه بخش معدن توانسته جايگاه خودش را با ايجاد و توانمندسازي انجمن معدن، خانه معدن و سازمان نظام 
پيدا كند ابراز خرسندي كردند و از  ،رار گرفته، حداقل با معرفي خودشانبعد از اينكه هميشه در ذيل موضوعات تجارت و صنعت قمهندسي 

جناب آقاي مهندس (ها كه در اين راه موثر بودند تشكر كردند و با ذكر اين نكته كه در پايان امسال از بخش معدن دو نفر نماينده  همه تشكل
) ندس باقري رياست خانه معدن استان به عنوان ناظر بدون حق رايو جناب آقاي مهرأي  نكاحي رياست سازمان نظام مهندسي استان با حق

به اين  ايم الحمد رأي  توانستهگوي دولت و بخش خصوصي كه تنها جايگاه قانوني بخش خصوصي در شورا است را داريم و  و در شوراي گفت
بتوانيم جايگاهي براي اظهار نظراتمان داشته باشيم و از ايم  صنعت و تجارت قرار گرفتههاي   وضعيت برسيم كه با توجه به اينكه در ذيل بخش

 .گر بخش معدن بودند تشكر كردند همه كساني كه در اين امر ياري
شود  زاده ماهيانه يكبار تشكيل مي بخش معدن كه به همت جناب آقاي مهندس حسينهاي   همچنين ايشان به جلسات هماهنگي تشكل

توسط سازمان  از مصوبات كميسيون در ابتداي سال جاري كه برگزاري همايش معدن و محيط زيستاشاره كردند و از اجرايي شدن يكي 
بود، ضمن تشكر از نمايندگان سازمان محيط زيست و منابع طبيعي و اينكه بيشترين مشكالت بخش معدن در بخش  نظام مهندسي معدن

 .ا مثبت ارزيابي كردند، خبر دادند و برگزاري اين جلسه رمنابع طبيعي و محيط زيست است
طرح خوبي كه در كميسيون با كمك  اجرايي شدن اجرايي دانست و بههاي   نامه ايشان در ادامه يكي از مشكالت كشور را ازدياد قوانين و آيين

و  گان اتاقدر جلسه نمايند طرح جناب آقاي دكتر لبافي در مورد قوانيني كه اجرا نشده بود و قوانيني كه با يكديگر تضاد داشتند و به تبع آن
 .اشاره كردند ،توسط جناب آقاي مهندس شافعي در اتاق ايرانپيگيري مصوبات آن 

 :باشد پس از آن دو مورد پيشنهادي براي تصويب در جلسه توسط ايشان مطرح گرديد كه به شرح زير مي
 بندي مباحث كارشناسي در اين دفتر ايجاد دفتر معدن در اتاق و جمع -1
 عضويتهاي   در حق عضويت اتاق بازرگاني و صدور كارتتخفيف  -2

هاي   بودجه طرح تدوين توانمندي تأمينمطرح شد كه ايشان از  رأي   توسط جناب آقاي دكتر پورفتح جلسه كاردر ادامه جلسه اولين دستور
 :خبردادند و به چند مورد به شرح زير اشاره كردند 95معدني استان در پايان سال 

روان، مهندس سلطاني، مهندس مافي و ساير دوستان در حال اجرا  به همت جناب آقايان مهندس نكاحي، مهندس روشناين طرح  -1
 .باشد مي

 .پذيرد روزرساني انجام مي افزاري و با قابليت به هم به صورت سنتي و هم به صورت نرماين پروژه   -2

 :دستوركار جلسه
 معدني استان خراسان رضويهاي   روان در خصوص پيشرفت فيزيكي طرح توانمندي گزارش جناب آقاي مهندس روشن 
 گزارش نماينده محترم خانه معدن در خصوص مشكالت بخش معدن 
 محيطي، ارائه توسط آقاي مهندس مافي  گزارشي از جلسه توجيهي الزامات زيست 
  ارائه توسط آقاي مهندس مافي 1404تحقيق با عنوان ليتيوم، ماده معدني فلزي ، 
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معدني به هاي   ها و تشكل رود تمامي سازمان و انتظار ميآوري اطالعات اين طرح است  يكي از مشكالت پيش رو مشكل جمع -3 
 .خصوص سازمان صمت، اطالعاتشان را در اختيار بگذارند

   گذاري و اكنون در كميسيون سرمايه گذاري استان است كه هم الگوي خوبي كه مي تواند به كار گرفته شود كتاب راهنماي سرمايه -4
 .باشد روزرساني مي افزاري در حال به ، به صورت نرم)اي نايينيتوسط جناب آق(گذاري استان  ستاد سرمايه

 .رود اين طرح پايه و اساس بخش معدن در استان به شمار مي  -5
 .اين طرح را در قالب گزارشي ارائه فرمودند اجراي روان جزئيات بيشتري از سپس جناب آقاي مهندس روشن 

 :شده هرئوس مطالب ارائ
تنظيم برنامه زماني ، انتخاب دبير ،95/9/17اعضاء و تشكيل اولين جلسه گروه كاري در تاريخ انتخاب : تشكيل گروه كاري -1

تشكيل جلسات ، گردآوري انتشارات مشابه ،بررسي هدف گذاري و عنوان اصلي كتاب جهت ورود به مصاديق و سر فصل ها، جلسات
 بعدي و پيگيري مصوبات

جايگاه ذخاير و معادن ي، گذار يهسرماهاي   همراه با فرصت يشاف تا بهره برداراستان از اكت يمعدن يمايس: عناوين پيشنهادي -2
سرمايه هاي  معدني استان با نگرشي ويژه به فرصتهاي   ذخاير، معادن و پتانسيل، كالنهاي  استان در چشم انداز سرمايه گذاري

 خراسان رضوي معدن و فرصت ها، گذاري
و ها  نسبي استان همراه با ارزيابي چالشهاي   در استان از نظر تنوع، ميزان ذخيره، مزيتوضعيت معادن موجود : شاكله كلي كتاب -3

كار علمي و اجرايي شده است، چشم انداز توسعه و ها  معدني و آن دسته از ذخايري كه كمتر روي آنهاي   پتانسيل، فرصت ها
 وضعيت بازار مواد معدني، موجودهاي   باط با معادن و پتانسيلصنايع معدني با نگرشي بر زنجيره ي ارزش در ارت، فراروهاي   ضرورت

هاي   و ايالتها  عمومي زمين شناسي و معدني استان، اقليمهاي   كليات شامل جغرافيا، ويژگي) 1فصل  :پيشنهاديها  سرفصل -4
فلزي و (استان خراسان رضوي معادن موجود در ) 2فصل  ،و نظاير آن را در بر خواهد گرفتها  متالوژني مختلف استان، زيرساخت

صنايع معدني ) 4فصل ، نسبي استانهاي   وسعه براساس مزيتمعدني موجود و چشم انداز تهاي   پتانسيل) 3فصل ، )غير فلزي
ساير ) 6فصل ، )صادرات و واردات(رت مواد معدني بازاريابي، بازرگاني و تجا) 5فصل ، جود، وابسته و كاربرد مواد معدنيمو

 ).نظير ژئوتوريسم(زمين شناختي استان و نقش آن در توسعه ي ها  ظرفيت
، جلد كتاب 6گردآوري انتشارات مشابه شامل ، اصليهاي   تدوين شاكله اوليه كتاب و سرفصل: اهم اقدامات صورت گرفته -5

نوع  27يزان توليد تهيه آمار م، گردآوري اطالعات براي فصل كليات، )عنوان 40بيش از (گردآوري گزارشات اكتشافي و معدني 
تهيه آمار ، )دوره ده ساله(نوع ماده معدني فلزي در دنيا  26تهيه آمار ميزان توليد ، )دوره ده ساله(ماده معدني غير فلزي در دنيا 

تا  1385ساله  10تهيه آمار استخراج معادن استان در دوره ، 1395نوع ماده معدني در استان خراسان رضوي در سال  69توليد 
تهيه گزارش سيماي صنايع معدني استان با همكاري اداره صنايع معدني اداره كل صنعت معدن و تجارت استان و پيگيري ، 1394

 جهت بهنگام سازي اطالعات
 :ي را به شرح زير بيان فرمودندموارد ...ا سپس جناب آقاي دكتر پورفتح

 . روز باشند گيرد، آمارها واقعي و به آوري اطالعات مورد بررسي قرار مي منابع جمعبا توجه به اينكه زمان  -1
 .جايگاه آن در بخش اقتصادي استان مشخص باشد -2
افزار آنها  گذاري استانداري كه نرم گرفتن از ستاد سرمايه با كمك. شود روزرساني مي آمار و اطالعات به صورت مرتب در كميسيون به -3

 .اني استروزرس در حال به
نيم نگاهي هم به صنايع معدني استان داشته باشيم، ضمن آينكه مراقب باشيم موضوع صنايع معدني كه مباحث آن با مباحث  -4

 .معدني تفاوت دارد، غالب بر موضوع معدن نشود
ها ارائه شده  بر روي آن GISافزاري  نرمرقومي و انجام عمليات هاي   روان، با بيان اينكه اين اطالعات به صورت فايل جناب آقاي مهندس روشن

 .باشد روز و قابل واگذاري در قالب سايت مي است، هم اكنون اين اطالعات به
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اندازي فعاليت توليدي در بخش  گذار و راه زاده در خصوص درجه صحت اطالعات و قابل استناد بودن براي سرمايه جناب آقاي مهندس حسين 
 :زير اشاره كردند به شرح مورد ، به چندينمعدن

 .آمار سازمان صمت با واقعيت تفاوت دارد و اين اطالعات در سايت اينترنتي قابل تهيه است -1
برداران در بحث ارائه اطالعات به سازمان صمت  زيرا منافع بهره. برداران معدن امري بسيار مشكل است آوري اطالعات از بهره جمع -2

 .گيرد، اين آمار و اطالعات واقعي نيست صمت مورد تضاد قرار مي در موضوع پرداخت حقوق دولتي، با سازمان
 .و بايد بازه بلندمدت در نظر گرفته شود 95عدم استناد به اطالعات در بازه كوتاه مدت مانند ركود سال  -3

يحاتي ارائه دادند و آوري اطالعات توض نيز در خصوص جمع دبير كميسيون و عضو تيم تدوين توانمندي معدني استان خراسان مهندس مافي
 :آوري اطالعات را در سه بخش در نظر گرفتند جمع

 استناد به آمار معادن فعال سازمان صمت -1
 .آوري اطالعات كه در اختيار مسئولين فني معادن قرار دارد جمعهاي   فرم -2
 آوري اطالعات به صورت ميداني از بعضي معادن خاص بازديد ميداني و جمع -3

شناسي و سازمان نظام مهندسي حاصل  اين اطالعات و اطالعات سازمان زميناز تلفيق  هستيم كه روزترين اطالعات بهدر برنامه به دنبال 
 .توانيم پيدا كنيم ها بهترين منابع كسب اطالعات هستند و منبع ديگري نيز نمي اين. شود مي

 .يدي است كه بر اساس آن حقوق دولتي محاسبه شده استدر بخش آمار ميزان توليد در معادن نيز تنها مدرك قابل استناد ميزان تول
 آوري جمع اضافه كردند, استان ضمن تاييد موارد مطروحه توسط مهندس مافي جناب آقاي مهندس شجاعي معاونت معدني سازمان صمت

 :اطالعات معادن در سازمان صمت را از چهار مرجع به شرح زير بيان داشتند
 .بردار ملزم به اعالم ميزان استخراج، قيمت فروش، قيمت تمام شده، آمار پرسنل و نيروي انساني است هكه در آن بهر 51الزام ماده  -1
 ظرفيت اسمي پروانه -2
 گزارش بازديد نظارتي كارشناسان سازمان صمت  -3
 گزارش مسئولين فني -4

جهت هدفمندتر شدن اين طرح به شرح زير  نيز پيشنهاداتي ضمن پرسش از زمان انتشار اين كتاب، استانداري نمايندهجناب آقاي كيوانلو 
 :داشتند
 گذاران به دليل حجم باالي كتاب تهيه يك بروشور از سيماي كلي معادن براي ارائه به سرمايه -1
 ها و اطالعات دانشگاهي و حضور دانشگاه و اساتيد دانشگاهي استفاده از داده -2
 گذاري در اين مجموعه استفاده از يك مركز خدمات سرمايه -3

ريزي در بحث ساماندهي  خواستار تقويت جايگاه سازمان مديريت و برنامهشركت بهسنگ  نمايندههمچنين جناب آقاي مهندس ابراهيمي 
 :آمار و اطالعات بخش معدن شدند و پيشنهاداتي را مطرح كردند

 روزرساني در نسخه ديجيتال قابليت به -1
 قابليت ارائه به صورت چندزبانه -2
 گذاري سرمايه انساني استان و ايجاد جذابيت براي سرمايه هاي  ارائه پتانسيل -3

 .، خواستار ارائه اين پيشنهادات در جلسات تدوين كتاب شدند و اين پيشنهادات را خوب ارزيابي كردند...ا قاي دكتر پورفتحجناب آ
 :د كه به شرح زير مي باشدتوضيحاتي ارائه فرمودندر ادامه نيز جناب آقاي مهندس روشن روان در خصوص موارد مطرح شده 

 .نويس اين طرح حداكثر تا دو ماه آينده خواهد بود و بعد از رفع ايرادات و اشكاالت آن آماده براي چاپ خواهد بود ارائه پيش -1
 ارائه به چند زبان مختلف از جمله عربي، انگليسي، تركي و روسي بعد از انتشار به زبان فارسي -2
 مختلف به خصوص اطالعات مدون سازمان برنامه و بودجههاي   ها، سازمان آمار دانشگاهدر اختيار داشتن اطالعات و  -3
 گنجانيدن بحث پتانسيل نيروي انساني در كتاب -4
 ايجاد بخش يادي از معدنكاران قديمي استان -5
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رتباط بين بخش فني سازمان جهت ا نماينده سازمان مديريت استان ضمن تقاضا از جناب آقاي ميرزايي ...ا سپس جناب آقاي دكتر پورفتح 
هاي   روان، بار ديگر به تورم قوانين و متضاد بودن قوانين سازمان شناسي و همكاران جناب آقاي مهندس روشن مديريت و سازمان زمين

 . گذار داخلي و خارجي در بخش معدن اشاره كردند ترين علت عدم رغبت سرمايه مختلف با يكديگر اشاره كردند و آن را مهم
ها را هميشه كامل نشده تلقي كردند و  پژوهشي را هميشه با وجود كمبودها مواجه دانستند و آنهاي  جناب آقاي مهندس صفار، تكميل كار

 :به مراحل مختلف تكميل يك طرح پژوهشي به شرح زير اشاره كردند
 ها، آمار و اطالعات با مشكالت فراوان دسترسي به داده -1
 .ها را منعكس كند دادههاي   ي كه واقعبتها به اطالعات تبديل داده -2
 گذاري و تشويق به سرمايه جديدهاي   اطالعات به دانش و شروع پروژهتبديل  -3

 .ها بگيريم توانيم نتيجه بهتري از اين گزارش تر شود، مي و اگر در اين گزارش بحث اطالعات و دانش پررنگ
گذار خارجي به  اعتنايي سرمايه صدور خدمات فني و مهندسي، ضمن اشاره به بيدر ادامه جناب آقاي سلطاني، مشاور كميسيون صادرات و 

ها و كتاب به وجود منابعي مناسب جهت تكميل آمارها و اطالعات در كتابخانه سازمان مديريت اشاره كردند و نيز تخفيف در صدور  اين طرح
ارائه خدمات بيشتر در قبال صدور كارت را عامل موثرتري در جذب  بازرگاني را موثر در جذب بيشتر عضويت بي تاثير خواند وهاي   كارت

 .، دانستبيشتر عضويت و صدور كارت بازرگاني
جناب آقاي شجاعي نيز به عدم صحت اطالعات سازمان صمت صحه گذاشتند و استناد به هركدام از آمار سازمان صمت به تنهايي را كار 

 .سامانه كاداستر معادن يادآور شدند نادرستي خواندند و جامعيت اطالعات را در
كاري و الزامات زيست محيطي در دستور كار قرار گرفت و ايشان  جلسه گزارش جناب آقاي مهندس مافي از برگزاري نشست معدن ادامهو در 

 :ي اين نشست پرداختندبا بيان اينكه اين نشست در سالن آمفي تئاتر سازمان برنامه و بودجه برگزار گرديد، به تشريح چگونگي برگزار
محيطي در معادن و صنايع معدني توسط جناب آقاي مهندس نازپرور كارشناس ارشد  ارائه مقاله با عنوان مالحظات زيست -1

 محيطي به عنوان نماينده سازمان نظام مهندسي معدن  شناسي زيست زمين
 شناسي  ارائه مقاله با عنوان معدن و محيط زيست توسط سركار خانم مهندس پرورش از سازمان زمين -2
 ها توسط جناب آقاي مهندس نباتي نامه معدني را بر تكيه بر قوانين و آئينهاي   محيطي و فعاليت ارائه ضوابط زيست -3
 ارائه قوانين توسط جناب آقاي مهندس صحرايي -4
كند توسط آقاي افشين نماينده  زيست ملزم مي اجرايي كه معدنكار را به رعايت ضوابط محيطهاي   نامه ينارائه كليات درباره آئ -5

 سازمان صمت
آرا از  محيطي كه در مجتمع سنگان انجام شده بود توسط جناب آقاي رزم ارائه كار ميداني در مورد ضرورت بررسي اثرات زيست -6

 كارشناسان مجتمع سنگان دولتي
محيطي برگزار و چندين مقاله از منابع  كاري و الزامات زيست انديشي معدن سه بعد در ارديبهشت ماه با عنوان هممقرر شد جل -7

 .مختلف به صورت تخصصي بر روي اين عنوان ارائه داده شود
 .برگزاري جلسه پرسش و پاسخ بود نيز نشستهاي  در انت -8

 .به جلسه بعد موكول شد 1404ر كار ارائه تحقيق با موضوع ليتيوم، ماده معدني فلزي با ارائه اين گزارش، زمان جلسه به پايان رسيد و دستو
سازمان نظام مهندسي، جناب آقاي مهندس نباتي، سازمان منابع طبيعي و سازمان  ضمن تشكر از ...ا اي دكتر پورفتحو در پايان جناب آق

. را به خداي بزرگ سپردند و سال خوبي را پيش روي همگي آرزو كردندهمه دوستان صمت كه در برپايي اين جلسه خوب مشاركت داشتند، 
 .با ذكر صلوات جلسه به پايان رسيد
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 :جلسه حاضرين
نژاد، سبحاني، ميرزايي،  زاده، كرامت، ذبيحي، نباتي، ابراهيمي، محمدعلي ، بهاروند، مافي، شجاعي، كيوانلو، سلطاني، حسين...ا پورفتح: آقايان
 روان، عباسپور، صفار نيا، عزمي، روشن احتشام

 بصيري، آستاني :ها خانم

 :غايبين جلسه
 ريباقنيا، محمدنژاد، نكاحي،  زيارتهاشمي،  نازپرور، صالحي، رسوليان، خاوري :آقايان

 اسالمييي، عليرضا: ها خانم
 

 

 مصوبات جلسه
گوي دولت و بخش  و اتاق بابت عضويت دو نفر از اعضاي كميسيون معدن در شوراي گفت رياستتقدير از  .1

 خصوصي

 اي كميسيون معدن و صنايع معدنيپيشنهاد تخفيف حق عضويت اتاق بازرگاني براي اعض .2
 اندازي دفتر معدن در اتاق بازرگاني استان پيشنهاد و پيگيري راه .3
 نژاد نماينده شركت معادن فجر دني و ارائه توسط جناب مهندس عليتحقيق تعريف براي شرايط خام بودن ماده مع .4
نماينده كميسيون معدن و ارائه گزارش از حضور مهندس حسين زاده در جلسه آتي كميسيون حقوق قضايي به عنوان  .5

 اين جلسه


