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 :موارد مطرح شدهاهم 
اداره كل نقشه برداري شمال شرق و با استقبال گرم عدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني در محل ساختمان جلسه كميسيون م هفدهمين

برگزار  و همچنين حضور سركار خانم عليرضايي رياست محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي اتاقاعضاي كميسيون
ايازي از كارشناسان اداره كل نقشه برداري به ارائه گزارشي مبني بر وظايف و فعاليتهايي كه در  ابتداي جلسه جناب آقاي دكتردر . گرديد

 .دهند پرداختند اداره كل نقشه برداري شمال شرق و همچنين محصوالتي كه ارائه مي
 )1:250000و 1:100000، 1:50000، 1:25000هاي  نقشه(هاي پوششي كشور  تهيه نقشه -1: رئوس مطالب ارائه شده

برداشت اطالعات  دائميايستگاه تحت پوشش اداره كل نقشه برداري شمال شرق است و به صورت  30تعداد ( هاي ژئوديناميك ايستگاه -2 
 .)كنند كنند و حركات تكتونيك زمين را پويش مي مي

 .)دهد را در عمليات نقشه برداري انجام مي Masterنقش ايستگاه ( دائمهاي  سامانه هدا يا همان ايستگاه -3 
هاي  تعيين نشست زمين در مكان( و حركات تكتونيك زمين  برداري باشد و به عنوان ايستگاه رفرنس نقشه مي مالك احداث آن جمعيت 

برداري  نقشه اداره كل ساختمان. ايستگاه در مشهد وجود دارد 5. كاربرد دارند )پتانسيل لرزه خيزي و غيره( ها حركات گسل مختلف،
  ، شهرك رضويه، ايستگاه هواشناسي نيشابور، گلمكان و نيروگاه طوسشرق شمال

 مطالعات ژئوتكنيك -4
 )1:25000هاي  نقشهبوسيله (كل كشور  Geodatabaseتهيه پايگاه داده  -5 
 ....).و آر اساي  كونوس،اي  لندست،( هاي مختلف  اي از سنجنده تصاوير ماهواره – 6 
  .)گويند مي NCCdemهاي ده متري كه به آن  ديتاي بسيار كاملي از زمين بصورت پيكسل(مدل رقومي زمين از كل كشور  -7 
 )برداري كامل از مشهد و حدود آن تا قوچان و از طرفي ديگر تا فريمان عكس( اي و كاداستر اراضي  هاي شهري، منطقه برداري عكس -8 
 SDI بحث -9 
برداري كل كشور،  نقطه نقشه 13000(  اند آوري شده جمع سيستم يكپارچه نقشه و بانك اطالعاتي سيناكه تمامي موارد مطرح شده در  -10 

هاي هوايي و اندكس شهرهاي مختلف، جستجو بر اساس مختصات نقاط و مكانيابي،  هاي پايه، عكس ، نقشه، نقاط چندمنظورهGPSنقاط 
و امكان پيدا كردن شماره نقشه از روي اندكس، تصاوير  1:50000و  1:25000هاي  ، اندكس نقشهGeonameجستجو بر اساس 

 )NCCdemو مدل رقومي  Spotهاي مختلف، مدل رقومي  اي سنجنده ماهواره
 )ژئودزييكپارچه كردن نقاط ترازيابي، پالنيمتري، . ( نقاط چند منظوره كه ترازيابي شده و مختصات دقيق مسطحاتي دارند -11 
كيلومتر  كه ترازيابي آنها در هر دوتوضيحاتي راجع به طرح ترازيابي دقيق دادند كه به نقاط درجه يك  انواريدر ادامه جناب آقاي مهندس  

آالت سنگين و  باشند و اين كار بوسيله ماشين مي... ز سطح دريا، مختصات دقيق وشود و داراي ارتفاع دقيق ا انجام شده مربوط مي
 .شود و هزينه بسياري را دربردارد نقيمت انجام ميگرا

در مورد دسترسي به نقاط چند منظوره كه يك  شرق برداري شمال رياست محترم اداره كل نقشه انواريو همچنين جناب آقاي مهندس 
بردار خيلي مهم  تواند براي تهيه نقشه به آنها استناد كند، نزديك بودن و يا دسترسي به اين نقاط را براي دقت كار نقشه بردار مي نقشه

و ايستگاهي كه به يكترين نقطهبردار بخواهد نزد توصيف كرد و توضيح دادند كه سيستمي كه در سايت موجود است، در صورتي كه نقشه
كند و نيز  با وارد كردن مختصات آن، سيستم محاسبه كرده و نزديكترين ايستگاه را اعالم ميبرداري او نزديك است را ببيند  محل نقشه

 :دستوركار جلسه
 برداري در معادن ارائه گزارش در خصوص خدمات نقشه 
 سازد معدن جامعه را مي( تحقيق در خصوص الگوهاي معدني موفق دنيا( 
 گزارش اجمالي در خصوص رويدادهاي معدني ماه گذشته 
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به ايستگاه انجام دهد  و مراجعه GPSبردار هزينه استقرار  بردار است و به جاي اينكه نقشه هاي دائم قابل ارائه به نقشه مشاهده ايستگاه 
، با مهيا بودن شرايط از قبيل پوشش شبكه موبايل، پوشش Onlineصورت  زودي بوسيله يك سيم كارت و تعيين موقعيت به تواند به مي

 . تصحيحات را دريافت كندو اينترنت  ديتا، فعال بودن سرور تهران، عدم قطع برق
گذاري كه در اين بخش انجام داده را به مرور به  رداري منبع درآمدي است تا بتواند سرمايهب گونه محصوالت براي سازمان نقشه و فروش اين

 .حساب خزانه دولت برگرداند
هاي نقاط چندمنظوره  كيلومتري و ايستگاه 30در فواصل  دائم GPSهاي  ايستگاه. مشاهده خام ايستگاه به صورت رايگان در دسترس است

 .كيلومتري هستند 5در فواصل 
برداري قرار بدهند زيرا  هاي استعالم شونده اطالعات را در اختيار سازمان نقشه سركار خانم عليرضايي درخواست كردند كه تمامي دستگاه

نمايندگان  .گذاري تحريص و تحريك كنيم توانيم براي سرمايه گذار خارجي را نمي كننده است و نيز سرمايه ها براي ارباب رجوع اذيت استعالم
 .برداري انجام دهند ها هستند و اين تفاهمات را با سازمان نقشه تشكل

فرماييد  توضيح دادند كه اين كار به لحاظ فني در مجموعه ما قابل انجام است به شرطي كه اطالعاتي كه شما مي انواريجناب آقاي مهندس 
 .كنيم و اين اطالعات قابل فروش نيست ما امنيت آن را تضمين مي. جنبه محرمانگي نداشته باشد و قابل واگذاري باشد

هاي مختلف تقاضا كردند در جهت بهبود محيط كسب وكار و تسريع در پاسخ استعالم، اطالعات خودشان را  سركار خانم عليرضايي از دستگاه
قوانين سازمان بازرسي، قانون توانيم به عنوان قانون پنجره واحد،  برداري پياده كنند و اگر امتناع كردند مي در نقشه واحد سازمان نقشه

آنها را وادار به اين كار بكنيم و مسلما آنها اين هدف را ندارند كه كار انجام نشود و وظيفه آنها حفاظت از حريم رسيدگي به شكايات مردم 
 . است دستگاه خودشانحرايم 

كنند و اطالعات يا با كمك  و تجارت مستتقر پيشنهادي را مطرح كردند كه سيستم را در سازمان صنعت، معدن انواريآقاي مهندس 
دهيم و اگر سرويس را از ما  ها را مي مطرح نباشد، راهكار آپديت كردن نقشه SDIاگر بحث  و پيمانكار و مشاور و يا در خود سازمان وارد شود

 .داريم دريافت كنند، شما را آپديت نگه مي
و ضمن قرائت عنوان اين  انجام شدهشناسي  با سازمان زمين 11/08/95اي كه در مورخه  نامه مطرح كردن توافق س نكاحجناب آقاي مهند

نامه كه مورد فرمايش سركار خانم عليرضايي را با سازمان نقشه برداري را در آنجا به اين نتيجه  نامه اعالم كردند كه اين موضوع تفاهم توافق
برداري سازمان نظام مهندسي هم هستند فرمودند كه اين موضوع تجميع و به  گروه نقشه رئيسدكتر ايازي كه رسيديم و در آنجا جناب آقاي 

 .كند هاي آن را سازمان نظام مهندسي پرداخت مي نامه را سه ماه پيش انجام داديم و هزينه شروع كار اين تفاهم. صورت سه جانبه انجام شود
ايم و سازمان  ما درآن قرار گرفته اي نامه در چارچوب اين تفاهم كه اي الزم است ضوع كه هر هزينهسركار خانم عليرضايي با طرح اين مو

برداري  اهللا و سازمان نقشه در پايان از ميزباني جناب آقاي پورفتح. انجام گيرد نامه من و شما برداري اعالم فضاي امن كرده براي تفاهم نقشه
  .كنيم ميتشكر 

كنند تشكر كردند و از سركار خانم عليرضايي درخواست  اهللا نيز از آقاي شجاعي كه به صورت مرتب در جلسات شركت مي جناب آقاي پورفتح
 .قبلي در جلسات كميسيون شركت كنند تا بتوانيم در خصوص حضور ايشان و موارد مطروحه جمع آوري و ارائه داشته باشيمكردند با اعالم 
به صورت مختصر و ارائه شد گزارش كه توسط آقاي مهندس مافي تهيه شده و  ,ه و در جهت پيگيري دستور كار جلسه، در ادامه جلس

 .شود مي اشارهخالصه 
به اشاره نيز پس از عرض سالم و تبريك به مناسبت دهه مباركه فجر، قبل از ارائه تحقيق كارشناسي،  دبير كميسيون معدن و صنايع معدني

سمينار تخصصي صدور خدمات فني و مهندسي  اولين دورههاي سفارشي كردند و در  آمادگي مركز آموزش اتاق بازرگاني براي برگزاري دوره
و و روز پنجم اسفندماه سال جاري قرار است برگزار شود نيز به آن افزوده گرديده عنوان صدور محصوالت معدني كه با محوريت عمان 
دهند، اجراي اين سمينار تخصصي را  ازرگاني آريامس ايران كه در عمان نمايندگي دارند و امور صادرات را انجام ميمديرعامل شركت ب

هاي  اي عمل كردن دستگاه در كانال تلگرام كميسيون تاكيد و به اختياري بودن و سليقهاعضاء ايشان به ارتباط داشتن  .اند برعهده گرفته
 .كنند توصيه كردند هاي خود را در آن مشخص مي ها حريم اي كه دستگاه اندازي سامانه ا اشاره و به راهه مختلف در پاسخ به استعالم
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همچنين اعالم كردند كميته كروميت نيز براي نظم بخشيدن و ساماندهي فعالين اين بخش در كميسيون معدن و صنايع معدني راه اندازي 

 .شده است
پرداخت كه معدن در  سازد، به موضوع الگوي جامعه معدني مي تحقيقي كه توسط دبير كميسيون ارائه گرديد با موضوع معدن جوامع را مي

جامعه معدني ايالت تورنتو كانادا يكي از . خود قرار داده بود تأثيركرد و تمام اركان جامعه را تحت  آن جامعه نقش كليدي و اصلي را بازي مي
اي از لحاظ جغرافيايي ميان استان خراسان رضوي و اين ايالت انجام  در ابتداي اين گزارش مقايسه. رود ترين اين الگوها به شمار مي موفق

 .گرفته بود و در ادامه پارامترهاي معدني مقايسه گرديد

 
 :سپس به تشريح موار زير پيرامون الگوي جامعه موفق معدني دنيا پرداختند

و صنايع درآمدزايي براي خدمات عمومي  -3و همسايگان خوب كارخانجات ذوب و فرآوري  -2جوامع بومي  در محل معدن و -1
 اقتصاد شهري -5و پايتخت معدني جهاني نوآوري، تحقيق و توسعه  -4داخلي 

 .و در پايان راهكارها و پيشنهاداتي در جهت رشد و تعالي بخش معدن در استان خراسان رضوي ارائه گرديد
 قيمتيهاي  اكتشافي بزرگ مقياس استاني بر مبناي مواد معدني زغال سنگ، سنگ آهن، طال، فلزات پايه و سنگهاي  ارائه طرح -1
كننده و توليد كننده  تأمينهاي  روز دنيا در عرصه معدني از طريق شناخت توليدات و خدمات شركتهاي  فناوريشناخت و معرفي  -2

 تجهيزات معدني
تجهيزات در استان و ايجاد مدل با همراهي  تأمينپيشرفته معدني و توليد و هاي  فناوريبزرگ صنعتي جهت بومي سازي اي ه ارائه طرح -3 

 صنعت و سرمايه گذاريهاي  و همكاري كميسيون
 معدني بزرگ مقياس دنياهاي  شناخت و معرفي پروژه -4
 راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي و  اي، نابع طبيعي، آب منطقهمهاي  ايجاد مدل توسعه پايدار و همسو شدن با اهداف سازمان -5

 انرژي اتمي به جاي ايجاد جو تقابل با آنها
 و رويدادهاي معدني روز دنياها  ، شركتفناوريتمركز بر رصد مسائل اكتشاف و استخراج، ايمني، اطالعات بازار،  -6
 دنياپيگيري تجزيه و تحليل مسائل معدني و اخبار معدني روز  -7

طور در  برداري، همين كنيم از دوستان سازمان نقشه كنيم و تشكر مي ما از فرصت استفاده مي: اهللا در ادامه جلسه فرمودند جناب آقاي پور فتح
ود اي بش اميدواريم اين جلسه هم پايه. اي براي كارشد شرق بوديم، باعث خير و بركت شد و پايه شناسي شمال اي كه در سازمان زمين جلسه

اي به عنوان بخش خصوصي از بخش دولتي خواهش و تمنا داريم كه در اين شرايط اقتصادي، همه با بخش معدن  يك نكته. براي اين كار
با همكاري سازمان نظام مهندسي و  گوي فردا، كار خوبي كه در كميسيون و در شوراي گفت... مطلب دوم اينكه انشاا. باشندتر  مقداري مهربان

تصويب در شوراي گفتگو در پس از  ...انشااشود و يا پيشنهاداتي كه هست  صورت گرفت در ارتباط با قوانيني كه اجرا نمي انساير دوست
سازمان صنعت، معدن و تجارت نيز در مورد اجراي قانون پنجره واحد  رئيسامروز خوشبختانه . گيرد مبادي ذيربط خود مورد پيگيري قرار مي

 . صدا هستند با ما هم
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زاده در ادامه به برنامه ششم توسعه كه در مجلس تصويب گرديد به دو نكته در بخش معدن آن اشاره كرد و درخواست  جناب آقاي حسين 
 : گو مطرح شود و كرد اين دو مورد در شوراي گفت

و چون در شوراي عالي معادن ها به جاي نمايندگي شوراي عالي معادن  شدن بخش خصوصي بحث جايگزيني شوراي استان رنگ ديده يكي كم
نفر انتخاب شد و آن هم با نظر نظام  2نفر عضو فقط  15كند و بخش خصوصي يك طرف آن است، از بين  بيشتر بحث اختالف را بررسي مي

 .هاي معدني باشند برداران ديده نشد و پيشنهاد كرديم حداقل دو نفر به انتخاب تشكل بخش بهره. مهندسي بود
اگر اين موضوع تصويب شود تمامي اهالي  و است كه تا يك درصد از فروش معادن بايستي صرف توسعه روستاها و غيره شودو دوم معضلي 

اينكه طرف حساب معدنكاران  و نگري نشده است در اين مورد آينده خواهد شد كهكنند و باعث دعواي شديدي  روستا از آن حسابرسي مي
استدعا دارم در اتاق بازرگاني و شوراي گفتگو نيز . ها منعكس شده است ت نيز از طرف كليه تشكلبه سازمان صنع. بخش روستايي نباشد

 .تر است مطرح شود، زيرا مورد دوم خطرناك
ه و قرار شده اهللا در توضيح اين بحث فرمودند اين دو مورد و هم مورد سومي در كميسيون معدن اتاق ايران مطرح شد جناب آقاي پورفتح

خانه معدن ايران بودند و طبق اطالعاتي كه از آقاي  رئيسپنج نفر كه پيگير اين مصوبات بودند از جمله آقاي بهرامن  كه ورت بگيردرايزني ص
اي كه كميسيون معدن مجلس هم آمده بودند و پايه خوبي گذاشته شد و  و در جلسه دكتر شكوري گرفتم، و آن چيزي كه ما پيگير آن بوديم

مصوبات خوبي تصويب شد و وضعيت آن در كميسيون تلفيق خوب بوده ولي در صحن مجلس، دو نماينده ناظر مجلس نيز به در كميسيون 
در ادامه با شوراي نگهبان رايزني شد و با استفاده از قانون كسب و كار و جايگاه بخش  و تركيب اضافه شدند و اين مصوبه از مجلس رد شد

و استناد بخش خصوصي اين بود كه اين قانون با هاي شوراي نگهبان داشتند  دانهايي كه با حقوق مالقات اده شد وخصوصي كه با آن وفق د
كميسيون صنعت و معدن مجلس پيشنهاد داده كه بايد اين . قانون فضاي كسب و كار و جايگاهي كه به بخش خصوصي دادند مغايرت دارد

اين  و اگر مجلس تصويب كرد بايد مكانيزمي بگذاريم و روي اين موضوع كار بكنيم. موضوع را به عنوان يك طرح اصالحيه به مجلس ببرند
نامه اجرايي آن را بگنجانيم و  شود و دو راهكار داريم يكي اينكه تالش كنيم در آئين اگر شوراي نگهبان تصويب كند قانون مي و كشد طول مي

  .قانون اصالح بشوداين از مباحث اتاق تهران است و يا اينكه درخواست بكنيم 
جناب آقاي شجاعي معاونت معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص مساله استعالم از سازمان مسكن و شهرسازي و ارجاع 

پروانه اكتشاف صادر شده  19استعالم آنها به سازمان محيط زيست كه جواب استعالم آنها منطقه شكار ممنوع است و اينكه از آغاز سال تنها 
و اگر سازمان محيط زيست چهار اليه ممنوعه اعالم كرده است و استعالم محدوده در هيچ كدام از اين چهار اليه نيست ما بالتكليف  ستا

 .مانيم به بحث پرداختند مي
زيست در  اند كردند و نماينده محيط محيطي تعطيل شده اي به معادن آقاي پهلوان كه به داليل زيست جناب آقاي مهندس نكاحي اشاره
متر از  500داده و ما نظر خودمان را داديم و ضابطه ما مشخص است و آن رعايت دوري مواد ناريه رأي  پاسخ گفت كه دادگاه در اين مورد

 . اند روستا است و اين معادن به اين دليل تعطيل شده
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