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 :دستورکار جلسه

 

 های معدنی استان توسط آقای مهندس سلطانیگزارش طرح توانمندی -1

 گزارش کمیته تسهیل و رفع موانع تولید بخش معدن توسط آقای مهندس نکاحی -2

  و تجارت معدن وزارت صنعتاز وزارت بازرگانی  نظر خواهی در مورد انتزاع  -3

 

 :حاضرین
منوچهر  -نوید رضا مظفر جاللی -حسین حسین زاده -محمد رضا احسان فر -حسین نکاحی -علی اصغر پورفتح اهلل: آقایان

کریم  -سید رضا ابراهیمی -مجید محمد علی نژاد -جالل بهلوری -سید علی اکبر ذبیحی مداح -جمال روشن روان -سلطانی

  حایری

 سالمیمریم ا :هاخانم 

 :میهمانان
اتاق )صفار محمد هاشم  -(محیط زیست)نباتی جواد  -(سازمان زمین شناسی)ی عفر رکنج -(استانداری)محمد کیوانلو  

 (کیهان سپهر)سیروس تقی زادان  -(منابع طبیعی)زارع محسن   -(بازرگانی

 :غایبین
 مجید محمدنژاد -حقیسید محمود  -رحیم مهدیزاده -مجید زادعسگر -حسن هادیان

 

 

 :اهم موارد مطرح شده
 

معی از با حضور جاهلل و به ریاست جناب آقای پورفتحاتاق و صنایع معدنی پنجمین جلسه کمیسیون معدن  -

حاضر در جلسه، و میهمانان  اهلل ضمن خوشامدگویی به اعضافتحجناب آقای پور. تشکیل شدمقامات دولتی استان 

های گشایش به وجود آمده در مبادالت اقتصادی و برداشته شدن تحریماجرای برجام و امیدواری کردند که با  زاراب

ایشان اظهار کردند . دست یابیممطلوب یم و به رشد و توسعه کن عبورهای داخلی نیز تحریماز المللی بتوانیم بین

 است گردیدهدر استان  "آشنایی با روسیه"همایش  برگزاریبا روسیه درخواست گسترش روابط که در خصوص 

و صنایع آخرین اخبار مرتبط با حوزه معدن همچنین . در حال پیگیری استاز طرف اتاق که مقدمات این کار 

شورای گفت و گوی استان برای اعضای  وظایف و اهداف اصلی به شرحسپس و  قرایت گردیدتوسط ایشان 

ماع نظرات و پیشنهادات تجمله وظایف شورای گفت و گوی استان اساز . شدپرداخته و میهمانان کمیسیون 

پایش اجرای کامل و ، تنظیم پیشنهادهای مربوط به اصالح حذف و یا وضع مقررات، استانی های اقتصادیتشکل

 همچنین. بیان گردید... و تعیین وانتشار اطالعات آماری مورد نیاز برای فعاالن اقتصادی استان  ، صحیح قوانین
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- تدوین شیوهایشان همچنین . هدف اصلی شورای گفت وگو کم کردن فاصله دولت با بخش خصوصی می باشد 

را از موضوعات گذاری در بخش معدن گذاری در معدن و ایجاد پنجره واحد و برگزاری همایش سرمایهنامه سرمایه

 .ندقابل طرح در این شورا عنوان کرد

های معدنی استان سنجی توانمندیمطالعه و امکان "طرح خود را با عنوان جناب آقای مهندس سلطانی  در ادامه -

از آنجاییکه استان خراسان رضوی جایگاه دوم کشور از نظر میزان ذخیره و تنوع ماده . شرح دادند "خراسان رضوی

استان طرح پژوهشی جامعی در خصوص معادن هیچ گونه با توجه به اینکه تاکنون معدنی را دارا می باشد و 

به منظور همکاری و تبادل وجود منابع معدنی فراوان در کشورهای همسایه همچنین و  صورت نگرفته است

ها و نقاط شناخت توانمندی از اهداف اساسی طرح. یابدضرورت میانجام این طرح  لذااطالعات و انتقال تکنولوژی 

های صادراتی و اولویتدر بخش معادن گذاری های سرمایهشناخت فرصت ،ضعف و قوت استان در حوزه معدن

، طرح که با مشارکت استانداریاین هزینه انجام و اجرای . عنوان شدبیان مشکالت موجود و ارایه راهکارها  ،استان

وکمیسیون معدن اتاق، سازمان صنعت معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن استان صورت اتاق بازرگانی 

 .میلیارد ریال برآورد گردیده استخواهد پذیرفت یک 

 :ندطرح پژوهشی اعالم کرد در خصوص این اعضای حاضر در جلسه نظرات خود راسپس  -

تنها منبع آماری موجود . در طرح عنوان شده دسترسی به آمار قابل اطمینان استموجود بزرگترین مشکل  -

طمینان داشت و به آنها اتکا توان امنتشر شده نمی هایاست که به آماراستان سازمان صنعت، معدن و تجارت 

نوع ماده معدنی در ایران  56شود که ادعا می به عنوان مثالهمچنین آمارهای موجود اغراق آمیز هستند  .کرد

مهمترین مسئله در این طرح دسترسی به . یابدنوع ماده معدنی کاهش می 22برداری به داریم ولی در هنگام بهره

همچنین اگر کوچک سازی مسئله صورت بگیرد و آمارهای . عی هم از نظر کمی و هم از نظرکیفی استآمار واق

 . داشتخواهد بهتری در پی و تحلیل کنیم نتیجه  تجزیهواقعی موجود را 

که  اعتماد نیستند به همین دلیل آمارها قابلاکتشاف به صورت سیستماتیک انجام نگرفته و  در استان عملیات -

ژئوفیزیک هوایی فقط در اکتشافات . به چشم می خورد ذخایر فلزی بیشتر از ذخایر غیرفلزیدر بخش ل این مشک

. است را پوشش دادهدرصد از سطح استان  56 حدودژئوشیمیایی اکتشافات بخش کوچکی از استان انجام شده اما 

ماده معدنی موجود در استان  تعداد لذا در نظر می گیرندموجود را به عنوان آمار معادن معدنی پتانسیل هرگونه 

گذاری سرمایه امکانبر اساس آمارهای موجود بنابراین . شاید درست باشد اما ذخایر اعالم شده درست نیستند

  .وجود داردو آمار موجود معدنی بازنگری در ذخایر و لزوم  وجود نداشته

های نیز طرحی مشترک باشد که به تصویب سازمانمطالعه باید کاربردی و قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد و  -

لحاظ متخصص موضوع دیگری است که در طرح باید انسانی  ینیروتامین  همچنین تامین اعتبار و. ربط برسدذی

 .شود

و بخش معدن از هیچ ساز و کار مناسبی  تمامی جلسات و همایش های استان مغفول ماندهموضوع معدن در  -

وجود دارد اما مس و کایولن ، ر استان در زمینه مواد معدنی آهندهایی کلی توانمندی به طور. برخوردار نیست

. اگر بخواهیم در بخش معدن تحولی صورت گیرد باید از همین طرح شروع کنیم. دداراصالح ساختار  نیاز به
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ستان داریم تا ا نیاز به افرادی خارج از می باشد که جهت تقویت آنضعیف معدنی استان ارتباطات و اطالعات  

 . دهندروز ارایه جدید و به اطالعات 

مطالعاتی در  .متولی می باشدسازمان استان به عنوان صنعت، معدن و تجارت الزمه انجام این طرح حضور سازمان  -

 د اما این مطالعات منسجم نیستند که نیاز به برگزاری زمینه معدن به صورت پراکنده صورت گرفته و وجود دار

وه بر بیان و صنایع معدنی اتاق عالدر جلسات کمیسیون معدن همچنین  .متولی می باشدهایی با سازمان نشست

 .نیز بررسی شود شکلراهکارهای حل ممی بایست مشکالت 

عبارت  همچنین. طرح بحث منابع انسانی است که از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشدموضوع زیرساختی  -

و بررسی رح آمده است به معنای این است که تمام اعداد و ارقام موجود در پروژه را سنجی که در عنوان طامکان

اطالعات  .طرح می باشدممکن نخواهد بود لذا نیاز به تغییر عنوان  که این ضع و توجیه اقتصادی آن را بیان کنیمو

بنابراین پیشنهاد میگردد اعضای بندی کنیم ید این اطالعات را جمعآید و خود ما بااز بطن جامعه به وجود می

  .کمیسیون اطالعات و داده های الزم بابت این طرح را جمع آوری و به کمیسیون ارایه دهند

قابل اطمینان نیستند پیشنهاد می خصوصا در بحث اکتشافات معدنی موجود اطالعات با توجه به اینکه آمار و  -

به این صورت . کنیممحدوده های معدنی استفاده مساحت از م آوری اطالعات به جای اعداد و ارقابرای جمعگردد 

  ، محیطیاطالعات زیست، مشخص کنیم سپس اطالعات اقلیمیبه عنوان الیه اصلی طرح معدنی را محدوده که 

  .به عنوان الیه های مجزا بر روی آن قرار گیرد... طالعات منابع طبیعی و ا، طالعات هواشناسیا

تغییر چار دکه با پیشرفت عملیات معدنی آمار و ارقام  می باشدتدریجی مختلف و مراحل معادن دارای اکتشاف  -

گیرد به که استخراج صورت میزمان ف، حداقل کشف را بیاوریم و در آنجا به مرور کشهای در گواهی. می شوند

روز رسانی آمار طرح ضروری بنابراین بازنگری و اصالح و به روز رسانی نیز انجام شود تا آمار واقعی به دست آید 

برای تهیه و جمع آوری آمار و داده های مورد نیاز طرح نیز باید از سازمان های ذیربط و تشکلهای  .می باشد

 .تبط کمک گرفت تا زمینه اعتماد هر دو بخش دولتی و خصوصی به این طرح فراهم گرددخصوصی مر

  

و تجارت دن ت معخصوص طرح انتزاع وزارت بازرگانی از وزارت صنعنظرخواهی از اعضای حاضر در نیز جلسه در پایان 

 .موافق بودندبازرگانی از وزارت صنعت معدن و تجارت ک وزارت یفکتاکثریت اعضا با  کهصورت گرفت 

الزم به ذکر است ارایه گزارش کمیته تسهیل و رفع موانع تولید بخش معدن کمیسیون به دلیل اتمام وقت به جلسه 

 .ل گردیدبعد موکو
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 :مصوبات جلسه

 

سازمان نظام مهندسی معدن، تشکلهای ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنیگروهی متشکل از  مقرر گردید -

کار اجرایی طرح توانمندیهای معدنی استان را آغاز و گزارش اتاق بازرگانی  هایبخش خصوصی و مرکز پژوهش

 .در شورای پژوهشی اتاق مطرح گرددآنرا در جلسه بعدی کمیسیون ارایه تا در صورت تایید 

به عنوان عضو مدیر عامل محترم شرکت تامین و توسعه زیرساخت های شرق ایران جناب آقای مهندس عباسپور  -

 .جدید کمیسیون معرفی گردیدند

رای گیری در خصوص طرح تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت به عمل آمد و با انتزاع وزارت بازرگانی موافقت  -

 .گردید


