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كميسيون  اعضاي محترم حضورو با  اتاق ساختمان سالن جلسات در محلعدن و صنايع معدني اتاق جلسه كميسيون م چهارمينوبيست
يلي نائب ر اسماعدكت. در ابتداي جلسه آقاي برگزار گرديد كميسيون اتاق محترم صنايع و معادن مجلس و همچنين استقبال گرم اعضاي

م مسئوالن مروز تماا، افزودند: اشاره به اهميت و جايگاه بخش معدن در توسعه اقتصادي كشوركميسيون صنايع و معادن مجلس ضمن رئيس 
عدن از مبخش  شود. يژه ايهاي كشور بايد به صنايع معدني توجه ونظام نيز بر اين باورند كه براي تحقق توسعه پايدار و مبتني بر اولويت

نجام اقدامات ا ارتي ازنظورود به بحث قانونگذاري، اصالح قوانين و مباحث و  اولويت هاي اصلي مجلس و نيز كميسيون صنايع و معادن است
اما در گردد يمحسوب ممجلس » شاهكار«مكرر اين قانون  24اصالح قانون معادن و تصويب ماده  شده مجلس در حوزه معدن بوده است.

بندهاي جلس ماما  ودباي درباره معادن مطرح نكرده دولت در قانون رفع موانع توليد حتي كلمه. شودبسياري موارد اين قانون اجرا نمي
 ه بحث ما درعمدباشد و مي هاي مترقي برنامه ششم توسعهتوسعه بخش معدن يكي از بخش بسياري در حوزه معدن به اين قانون اضافه كرد.
در  اوران معدنرگروه مشراه اندازي كابا  از نظرات صاحب نظران و كارشناسان حوزه معدنما  اين برنامه حمايت از بخش خصوصي بوده است.

گردد مي لسظارت مجنبرخي اظهارنظرها مبني بر عدم  .شوراي اسالمي در هفته اول فعاليت مجلس در مهر ماه استفاده خواهيم كرد مجلس
  در بخش معدن بيشترين تحقيق و تفحص ها را داشته ايم.اما ما 

  
 انجام هايريزيرنامهرئيسه كميسيون اتاق، با بهيئتپس از ايشان و در جهت پرداختن به دستور جلسه، با توجه به اينكه اعضاي محترم 

 عجم   عدن استان رامهمترين عناوين مشكالت بخش م بودند توانسته استان معدني هايتشكل حضور با متعدد و جلسات با برپايي و گرفته
 هندسم آقاي يون اتاق،اهللا رياست كميس حفت پور دكتر برسانند، آقاياعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس  نظر و تا به سمع كرده آوري
 رئيس ائبن نيا احتشام مهندس آقاي، معدني صنايع و معادن تخصصي انجمن رياست زاده حسين مهندس آقاي، كميسيون دبير مافي

 ، بهكشور قشر شمال و اكتشافات معدني شناسي زمين مديركل طاهري دكتر آقاي و)  معدن خانه و معادن انجمن(  معدني هايتشكل
  .نمودند قرائت را كليه عناوين موردنظر معدن استان بخش از نمايندگي

  
وسعه، ترنامه ششم تان در بموضوعاتي همچون ماده قانوني تشكيل شوراي معادن اسبا اشاره به اهللا، در ابتداي سخنان خود آقاي دكتر پورفتح

 بخش زا نماينده پنج شورا اين تركيب كردند و در اين خصوص افزودند: دراجرايي شدن آن را اقدام مناسبي براي رفع مشكالت محسوب 
و در راستاي ايجاد  در همين رابطه .كرد مي پافشاري آنها به رأي حق تخصيص براي مجلس بايد و ندارند رأي حق اما دارد وجود خصوصي

 فلزات ذيل معادن و معادن و فلزات يا حداقل ايجاد سازمانبر لزوم تشكيل وزارت ساختار مناسب جهت تحقق اهداف اين برنامه، ايشان 
انتقاد  ويب گرديدهعدن تصاهللا، از عدم اجراي برخي قوانين خوبي كه در بخش مدر ادامه، آقاي دكتر پورفتح .ندوزارتخانه صنعت تأكيد كرد

   استارشدند.خو، كردن به آنديت مجلس را در عملج و يادآورشدند نظارت بر حسن اجراي قوانين است را كه يكي از وظايف مجلسكردند و 
قانون معادن ايران،  9قانون اصالح قانون معادن، اصالحيه ماده  8نشدن ماده ايشان در اين فرصت به تشريح موضوعاتي همچون اجرايي

قانون اصالح  16نشدن ماده ايران و اجراييقانون معادن  19قانون اصالح قانون معادن، الحاقيه تبصره به ماده  13ايرادات موجود در ماده 
. در نهايت ايشان شدند قانوني موارد اين شدن اجرايي بر و خواستار نظارت قانون معادن ايران نيز پرداختند 24قانون معادن، اصالحيه ماده 

، در ايهاي توسعهتحقق اين برنامه يردر مسها اي مشكالت و خالءوضعيت فعلي حاكم بر بدنه اقتصادي جامعه و وجود پارهضمن اشاره به 
  نظرگرفتن ساختار مناسب براي تحقق آن را الزم و ضروري دانستند.

  دستوركار جلسه:
 شوراي اسالمي ترين مشكالت بخش معدن استان به كميسيون صنايع و معادن مجلسمهم عناوين ارائه 
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 هاي مربوطه را در حوزه اجراي قوانينسنگ اندازي ارگاناي را مشكل اصلي خواند و اجراي قوانين به صورت سليقهنيا، مهندس احتشامآقاي 
ها با قوانين درخواست فعاالن بخش خصوصي اين است كه برخورد سازماند و در اين رابطه افزود: را مشكل ديگري در اين بخش عنوان كر

قانون  14، اصالحيه ماده قانون اصالح قانون معادن 12ماده نشدن اجراييايشان نيز در اين فرصت به موضوعاتي همچون  سليقه اي نباشد.
  پرداختند. قانون معادن ايران 19قانون معادن، الحاقيه تبصره به ماده قانون اصالح  13نشدن ماده اجراييو  معادن ايران

  
بني بر ود را مدرخواست قانوني خ ها و اكتشاف بخش معدنلزوم تزريق منابع براي توسعه زيرساختآقاي دكتر طاهري ضمن تاكيد بر 

ون معادن ايران مطرح و قان 14، اصالحيه ماده ن معادنقانون اصالح قانو 12ماده  مطابق دولتي حقوق از حاصله درآمد از اختصاص مقداري
  معدن دانست. بخش در موجود هاي پتانسيل و مواد به نسبت دقيق اطالعات آوري جمع در اساسي آن را گامي

 حقوق الغمب همچنين و شرقشمال شناسي و اكتشافات معدنيزمين اداره كل هاي قابليت به توجه آقاي مهندس مافي در اين ارتباط افزود: با
 ويرض خراسان استان رد ذيربط مسئولين توسط مواد قانوني در راستاي تحقق اين امر شدن اجرايي خواهان, استان معادن از شده اخذ دولتي

  .باشيممي
ر استان دظاهرا  اظهار داشتند: شدهدر خصوص موارد مطرحعضو كميسيون صنايع و معادن مجلس هم  محمدحسين فرهنگيآقاي دكتر 

راي رفع عادن استان بقانون برنامه توسعه چندان دنبال نشده است؛ اين ماده اختيارات وسيعي به شوراي م 43خراسان رضوي اجراي ماده 
درصد از منابع  40برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص  47ماده » پ«بر لزوم تعيين مكانيزمي براي اجراي بند  ايشان مشكل مي دهد.

  .ندانكي به بخش صنعت و معدن تأكيد كردب
ديشي براي ات هم انديگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي هم با اشاره به اين كه بايد جلس، رضا انصاريآقاي دكتر 

: بايد دنو افزود دنانستد اصالح چرخه سياستگذاري و قانونگذاري كشور برگزار شود، ايراد اساسي بخش صنعت و معدن را نبود تكنولوژي روز
  د.در اين زمينه براي جلوگيري از خام فروشي فكري كر

 ه به تعطيليها طرح دولت كنادر قاضي پور، نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسالمي هم با بيان اينكه مجلس با دهآقاي مهندس 
هاي بازرگاني تاقدولت و بخش خصوصي ظرفيت خوبي در اختيار ا: شوراي گفتگوي داشتندمعادن منجر مي شد، مخالفت كرده است، اظهار 

  قرار داده است و بخش خصوصي بايد با استفاده از اين ظرفيت، اجراي صحيح قانون را از دولت مطالبه كند.
: ندن كردد، خاطرنشاد دارجوبا اشاره به اينكه در بحث عدم اجراي قوانين اتفاق نظر وبندي جلسه، آقاي دكتر اسماعيلي، در نهايت و در جمع

  شود با اين حال به دنبال ايجاد شورايي نظارتي در مجلس هستيم.ل حاضر تحقيق و تفحص ها انجام ميدر حا
اريز و براي توسعه وبرنامه ششم توسعه قرار است تمام درآمدهاي بخش معدن در حساب متمركزي  44با بيان اينكه بر اساس ماده  ايشان

  ترين قانون براي توسعه بخش معدن همين مورد است.ترين و قوي: مترقيندود، تصريح كردبخش معدن هزينه ش
ن براي معاد يين شدهو درزمينه حقوق دولتي تع ندكردش خصوصي به بحث اكتشاف نيز تأكيداسماعيلي همچنين بر لزوم ورود بخآقاي دكتر 

 شود كه براساسص ميددي به عنوان حقوق دولتي مشخهر سال در بودجه ع :افزودندوره هاي رونق و ركود اين بخش، بدون در نظر گرفتن د
عالم كند تا ن امر را اتواند ايي كند، ميبردارتواند به اندازه پروانه خود بهرهت با اين حال هر معدنكاري كه نميبرداري اسهاي بهرهپروانه

  مرخصي موقت براي وي در نظر گرفته شود.
  

  پايان رسيد.  با ذكر صلوات جلسه به
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 مصوبات جلسه
مابين كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي و كميسيون نامه فيتشكيل كميته ويژه پيگيري مصوبات تفاهم .1

وگوي دولت معدن و صنايع معدني اتاق خراسان رضوي و برگزاري هفتگي جلسات و ارائه گزارش به دبيرخانه شوراي گفت
 و بخش خصوصي استان

 :جلسه حاضرين
رضي، كيوانلو، شجاعي، پور، فرهنگي، بهمني، منصوريكرم، قاضياسماعيلي، عليزاده، فوالدگر، انصاري، اسدي اهللا، نكاحي، مافي،پورفتح :آقايان
  زورمندباغبانهروي، بند، رياضيعالقه روان، سلطاني،نيا، نازپرور، صفاريان، دهقاني، طاهري، روشناحتشام كرامت، زاده،حسين
  ، بصيري، رافعتيموري، شيبانيداوري، ثابت اسالمي، عليرضايي،: هاخانم

  غايبين جلسه:
  پورشاملو، حاجي،صفويسخدري، بسكابادي صالحي، باقري، ميرزايي، آقايان:
 -:هاخانم


