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 :دستوركار جلسه

 
 زارش كميته تسهيل و رفع موانع توليد بخش معدن توسط آقاي مهندس نكاحيگ -

 
 

 :اهم موارد مطرح شده
-اعضاي محترم كميسيون و نمايندگان دستگاه حضوربا اتاق و صنايع معدني جلسه كميسيون معدن  ششمين         

جناب آقاي . تشكيل شدرئيس كميسيون حقوقي و قضايي اتاق بازرگاني خراسان رضوي هاي دولتي و همچنين 
با اشاره به موضوع  حاضر در جلسهو ميهمانان  خوشامدگويي به اعضا پس ازپورفتح اهللا رباست محترم كميسيون 

از طرف جناب آقاي مهندس نكاحي گزارش كميته تسهيل و رفع موانع توليد بخش معدن دستور جلسه خواستار ارايه 
 . دشدن

ت مصوبه خرداد ماه سال جاري هيات وزيران مبني بر تشكيل كارگروه تسهيل و رفع مهندس نكاحي ضمن قرائ -
ور بررسي و تبادل نظر و اين كارگروه به منظ: كه به پيوست اين صورتجلسه نيز موجود مي باشد افزودموانع توليد 

تشكيل شده است كه هاي كشور هماهنگي براي حل و فصل مشكالت و موانع فراروي واحدهاي توليدي در همه استان
 : آن به شرح ذيل مي باشدوظايف 

بررسي و پيگيري رفع موانع مربوط به  ،ي توليدي و هماهنگي براي حل مشكلبررسي علل ركود يا توقف واحدها 
ات بررسي و ارايه راهكار در خصوص اختالف  ،هاي مرتبط از جمله سازمان تامين اجتماعيبا هماهنگي سازماناشتغال 

هاي اجرايي استاني از جمله سازمان بررسي اختالفات واحدهاي توليدي با دستگاه ،و يا مشكالت اجتماعي نيروي كار
مايت و ح ،هاي نيمه تمام توليدياندازي طرحميل و راهتكو  كمك به تسريع ،ارهاي مناسبالياتي و ارايه راهكامور م

 عه صادرات محصوالت توليدي استانكمك به توس
تا . شوندو فصل اسايي و حل شنتا مشكالت موجود  استاستاني برجام نيازمند استان نيز ايشان متذكر شدند كه  -

و پرونده مورد بررسي قرار گرفته  11و  جلسه را تشكيل داده 4تنها استان كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد كنون 
. كه در مقايسه با كارگروه هاي ساير استان هاي كشور از مقام بسيار پاييني برخوردار استمصوبه داشته است  7 فقط

انديشي همن ايتواند تنها جايي كه ميو اي كه مصوبه هيئت وزيران و جايگاه قانوني دارد همين كارگروه نها جلسهت
ط با ارتبدر اهاي موجود مشكالت و پرونده بيشتر از نيمي از. اتاق استو صنايع معدني شكل بگيرد كميسيون معدن 

مطرح و توان مشكالت را سازمان صنعت، معدن و تجارت است كه دبير اين كارگروه است پس در اين كارگروه مي
در صورتيكه  هايي مانند بيمه، ماليات و غيره استفاده كرده استنهجامعه صنعتي از اين مصوبات در زمي. پيگيري كرد

وقتي تعداد جلسات اين كارگروه و مصوبات آن حداقل . اقدامي صورت نگرفته استگونه از طرف جامعه معدني هيچ 
  .ت در بخش معدن نيز حداقل مي باشدمشكالاين است كه نشان دهنده بازتاب آن است، 
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دستور كار توجه بيشتر به مباحث بين و اكتشافات معدني شناسي كردند كه در سازمان زميندكتر طاهري بيان  - 
شود تا بتوانيم با تعاملي همه جانبه منافع هاي كارشناسي در سازمان به خوبي استفاده ميبخشي است و از ظرفيت

گرايي زكملي با توجه به رويكرد تمر منابع بخش بزرگي ازبا توجه به اينكه . استان را پيش ببريم و منشا اثر باشيم
در . بسياري از مشكالت استان همچنان الينحل باقي خواهد ماند بنابراينشود وجود در كشور در تهران توزيع ميم

دو و نيم برابر طرح تملك ها انرژي ساير راه، برق و از قبيل ها اعتبار طرح تملك توسعه زيرساخت كشوربودجه 
بايد به سمتي پيش رويم ولي منابع استاني بسيار محدود است . كشور استاكتشافات معدني  وشناسي سازمان زمين

 هاي ذي مدخل ظر داريم با همكاري تمامي بخشما در ن. كه از منابع ملي به بهترين شكل ممكن استفاده و بهره ببريم
هاي از ظرفيت جامعه معدني استان. مو شاهد توسعه معدن در استان باشيرده هاي موجود در بخش معدن را باز كگره

مشابه را افزايش پژواك جلسات كميسيون معدن و ساير جلسات و رساني بايد بحث اطالعلذا آگاهي ندارد موجود 
و رفع به سمت كارگروه تسهيل ها پرونده سيل  كه در اين صورتتا ارباب جميع بخش معدن از آن آگاه شوند  دهيم

موجود جهت پيشرفت و هاي قانوني ظرفيتتمامي از  استان هاساير عوامل اجرايي . خواهد گرديدسرازير موانع توليد 
دكتر طاهري در  .انوني هستيم كه كار انجام نگيردما در استان به دنبال قدر صورتيكه كنند مي استفاده توسعه امور

و  يبخرتشه اينگونه نيست كه معدن همي دانست و افزوددغدغه همه را زيست و منابع طبيعي دغدغه محيطادامه 
 كمكپوشش گياهي بهتر معدنكاران به ايجاد بلكه در بعضي معادن  به دنبال داشته باشدهاي گياهي را پوششنابودي 

-هاي صنعتي و معدني پيوست محيطهمانطور كه در طرح. هستيماي بياباني را شاهد و نگين سبزي در منطقهكرده 
و با هم جهت رسيدن به توسعه پايدار بايد تفكر بايد ما . يوست منابع طبيعي نيز داشته باشيمزيستي وجود دارد بايد پ

 .كنيمكردن را حاكم كار در كنار هم 
در ادامه جلسه مهندس وندكي معاونت محترم اداره كل منابع طبيعي استان با اشاره به اينكه منابع طبيعي تنها متولي  -

از عدم اطالع بخش معدن از قوانين موجود و به نتيجه نرسيدن جلسات مربوطه ابراز  زمين در كشور مي باشد
در اين بهتر بود . قانوني را قبول داريم و ديگري را قبول نداريمد بگويد توانجامعه معدني نمي: نارضايتي كرد و افزود

ايم و چند مجوز معدن در حال هد كه چند مجوز معدن صادر كردش ميارايه استان موجود آماري از معادن جلسه 
از طرف سازمان صنعت معدن و تجارت و بدون هماهنگي با منابع طبيعي ها طح وسيعي از عرصهس. برداري استبهره

و ها ترين وظيفه ما در سازمان جنگلاصلي. است و به ندرت عرصه خالي در منابع طبيعي وجود داردمجوز داده شده 
 با توجه به اينكهجام سيليس تربتمعادن در بحث . هاي آينده استنسل اهداي آن به وها حفاظت از عرصهمراتع 

مي القطع ممنوعدر اين عرصه گونه هاي درختي موجود طبق قانون گاه جنگلي ارس است ذخيره بخشي از عرصه،
از منابع طبيعي وجود  وزجگونه فعاليت معدني و صنعتي مهر انجام هاي صنعتي و معدني بايد قبل از در بخش. باشد

ه مربوطمشكالت به منظور كاهش  ي معدنيكاهش مساحت محدوده هاوي در پايان با بيان راهكار  .داشته باشد
 .انستد ضروريرا نابع طبيعي معدن و تجارت و م ،تعبرگزاري جلسات توجيهي با حضور نمايندگان سازمان صن

زيست اولويت هر منابع طبيعي و محيط پايا فرايند با اشاره به اينكهشركت محترم مدير عامل در ادامه مهندس نازپرور  -
بندي در هيچ اولويت افزودو ابراز نارضايتي كرد  و ادارات مربوطهبين سازمان ها تعامل از عدم وجود  مي باشدكشوري 

يع فرآوري استراتژيك استراتژيك و صناگرانبها و هر كشوري فلزات . طبيعي وجود نداردمعدني در منابع مورد منابع 
اميدواريم . شودباشد به اين دليل كه هيچ جاي دنيا يافت نميمي منابع طبيعي تر از با اهميتبه نوبه خود كه دارد 
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استان فقط به دنبال استخراج يك ماده معدني هستند كاران نمعد. اين مشكل با تشكيل پنجره واحد برطرف گردد 
در زمينه صنايع معدني ضعيف بوده و بجز نيز استان . بينندرا نميآن از استخراج  صنايع بعدو درحالي كه صفر تا صد 

مهمي وجود دارد كه معدني منابع از آنجاييكه . از فعاليت ديگري برخوردار نيستسراميك و چيني  ،چند واحد كاشي
با تحول به وجود آمده در فضاي پسابرجام دانش لذا اميدواريم  نا شناخته باقي مانده اندبه دليل ضعف در دانش فني 
در جلسه كميته راهبردي بحث شهرك فرآوري و شهرك صنعتي . وريمآبه دست نيز فني مرتبط با اين منابع را 

بايد ي و ديگر صنايع بين صنايع معدن. مخصوص واحدهاي صنايع معدني پيشنهاد شد كه با استقبال خوبي روبرو شد
بخش صنايع معدني زايي در اشتغال شاهد افزايشاستانداردهاي مناسبي تعريف شود تا باشد و وجود داشته تفاوتي 

  .باشيم
زيست بانكدار معادن است محيطسازمان محيط زيست نيز با اشاره به اينكه ارشد مهندس نباتي كارشناس محترم  -

توسعه كامل و عدم نياز به افزود پوشش گياهي اوليه به دليل رسيدن به د وشمي معادن تمام ذخيره براي زماني كه 
توسط معدنكاران ايجاد مي شود از اولويت بسيار بااليي در مقايسه با پوشش گياهي ثانويه كه آبياري و نگهداري 
ايجاد سد  وي مشكل اصلي منطقه خواف را مشكل آب دانست و عنوان كرد حفر هر گونه چاه و . برخوردار مي باشد

زيرزميني و به تبع آن ايجاد و گسترش شورابه ها و تشكيل در اين منطقه كه باعث كاهش سطح ايستايي آبهاي 
وي همچنين خواستار ارايه گزارش وضعيت معادن استان از طرف سازمان صنعت . ريزگردها مي گردد ممنوع مي باشد

 . وجود شدمعدن و تجارت استان جهت اهم و في االهم كردن معادن م
هاي شرق ايران آقاي عباسپور مدير عامل محترم شركت تامين و توسعه زيرساختعضو جديد كميسيون جناب سپس  -

و اقدامات صورت گرفته در جهت تامين زيرساخت ها در منطقه سنگان خواف هاي اين شركت درباره فعاليت
دي سنگ آهن منطقه سنگان خواف افزود با توجه به وي همچنين با اشاره به ذخيره خدادا. توضيحاتي را ارائه دادند

ايجاد واحد هاي كنسانتره و گندوله سازي و به تبع آن اشتغالزايي باالي طرحها و در نهايت تثبيت مرزنشينان چاره 
    .كه اين مهم نيازمند همكاري همه نهادها و سازمان ها مي باشد اي جز ايجاد زيرساخت ها در منطقه نداريم

        
برگزاري جلسه ضمن اشاره به انعطاف قوانين و وجود تبصره هاي خاص پيشنهاد اهللا جناب آقاي پورفتحدر خاتمه    

هماهنگي و توجيهي با حضور همه تشكلها و نهادها و سازمانهاي مرتبط با هدف توسعه پايدار و بعد از آن جلسه اصلي 
همه در اتاق بازرگاني به دنبال اين هستيم كه در كنار بخش دولتي اظهار كردند كه در سالن كنفرانس اتاق را دادند و 

 .دست يابيمدر مورد توسعه پايدار مشترك  فاهمته ب
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 .ع طي نامه از طرف رياست محترم اتاق بازرگاني ابالغ گرددمعدن و تجارت مقرر گرديد موضو ،صنعت

 
 
 
 

 :حاضرين
 -جمال روشن روان -نويد رضا مظفر جاللي  -محمد رضا احسان فر -حسين نكاحي -علي اصغر پورفتح اهللا: آقايان   

 يجعفر طاهر -كريم عباسپور -مجيد اسماعيل پور -كريم حايري -مجيد محمد علي نژاد -بهلوريجالل 
 مريم اسالمي: خانم ها   

 :ميهمانان
ر غالمرضا نازپرو -)منابع طبيعي( رمضان وندكي -)محيط زيست(جواد نباتي  -)هيات نمايندگان اتاق(مجتبي بهاروند    

 )شركت پايا فرايند(
 :غايبين

منوچهر  -حسين حسين زاده -مجيد محمدنژاد -سيد محمود حقي -رحيم مهديزاده -مجيد زادعسگر -حسن هاديان   
 سلطاني


