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رم اعضای گو با استقبال آموزش و پژوهش اتاق مرکز  ساختماندر محل عدن و صنایع معدنی اتاق جلسه کمیسیون م هشتمینوبیست

وسعه تقتصادی و احوزه امور اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت هماهنگی امور  محترم سرپرست رسولیانو همچنین حضور آقای  کمیسیون

 برگزار گردید.  منابع استانداری

 

ریح مواد قانونی با ، به تش1396ای ضمن پرداختن به وضعیت موجود بخش معدن در سال در ابتدای این جلسه آقای مهندس مافی، در ارائه

ها، توسط بانک وثیقه برداری معادن به عنوانشدن پروانه بهرهموضوعاتی همچون تشکیل شورای معادن استان، حقوق دولتی معادن، پذیرفته

در  ه یکپارچگیتیابی بمزاحمت در محدوده معدنی توسط نیروی انتظامی و جرایم حاصل از آن، ایجاد پنجره واحد به منظور دسرفع تصرف و 

 هها و.....دستگا های خصوصی توسطها به شرکتها از دستگاههای مختلف استان و واگذاری موارد کارشناسی پاسخ استعالمخصوص استعالم

 گونه مواد قانونی مطرح کردند.شدن اینهایی مبنی بر رفع موانع اجراییاستدر نهایت درخوپرداختند و 

 

ز ادر اتاق،  ر ایشانضمن خوشامدگویی به حضار و آقای رسولیان و ابراز خرسندی نسبت به حضو اهللپس از ایشان، آقای دکتر پورفتح

رنامه پنجساله ششم بقانون  54معادن استان که موضوع ماده ایشان به عنوان نماینده استانداری، درخواست تسریع در تشکیل شورای 

 کردند. قانون برنامه پنجساله پنجم بوده است را مطرح 70باشد و همچنین ایجاد پنجره واحد معدنی که موضوع ماده می

 

در  ن سالهو چندیزاده، ریاست محترم انجمن تخصصی معدن استان نیز ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد آقای مهندس حسین

ل و جهت ح خصوص مسائل و مشکالت بخش معدن استان و همچنین درخواست اجرایی شدن مواد قانونی، اندیشیدن به راهکارهایی

ریع نیز بر تس ایشان های مختلف مرتبط با این بخش را توصیه کردند وفصل مشکالت و اجرایی شدن مواد قانونی با مذاکره با دستگاه

 عادن استان و ایجاد کمیسیون پنجره واحد معدنی تاکید داشتند.تشکیل شورای م

 

های ر فعالیتترین عملیات دآقای مهندس شاملو، مدیرعامل محترم شرکت احیا صنایع خراسان نیز عملیات اکتشاف معادن را پر ریسک

ه های بعدی بفرآیند و سپس به جهت انجام ها انجامو افزودند: در تمام دنیا عملیات اکتشاف معادن توسط دولت معدنی توصیف کردند

ه ببه خود را مه جانهآمادگی  ایشان .کنند ولی در کشور به دلیل کمبود منابع مالی دولت این فرآیند وارونه استها واگذار میشرکت

 جهت یاری رساندن به این بخش اعالم کردند.

 

خش گذاری خارجی در بگذاری بزرگ و سرمایهسرمایه توان جذب همچنین آقای مهندس ابراهیمی، مدیرعامل محترم شرکت بوکان

ها و فعالیت در تعنوان کردند و عدم تعریف این مزی 1404معدن را مزیت اقتصادی این بخش برای رسیدن رسیدن به اهداف در افق 

 میدانی متعارض را دو مانع اصلی در دستیابی به آن اهداف معرفی کردند.

 

 دستورکار جلسه:

 طرح تنگناها و مشکالت اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن و صنایع معدنی 
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ها استان مشکالت موجود در این بخش را به دودسته مشکالت عمومی که در همه استانکل  یبازرس ینده محترمنمانیا، آقای مهندس عباس 

گونه مسائل در اختیار ما نیست و های جهانی مواد معدنی، ..... که تغییر اینوجود دارد از جمله موضوع حقوق دولتی معادن، نوسانات قیمت

و مشکالت استانی از جمله در حوزه پاسخ به استعالمات معدنی توسط دستگاههای مختلف  هاد اصالح ماده قانونی بر عهده ماستتنها پیشن

کردن دستگاهها، رفع فساد و رونق بخشیدن به این فعالیت در استان را بسیار حائز اهمیت خواندند. استان که نقش استانداری در توجیه

های تحت نظارت تسریع در تشکیل شورای معادن استان، مساله عدم شناخت کافی دستگاههای اجرایی از عرصهایشان نیز ضمن درخواست 

 ایشان را مانع تشکیل پنجره واحد معدنی خواندند و بار دیگر بر نقش موثر استانداری در دعوت به همکاری از آنها تاکید کردند.

 

ر دودند و با کید نمشناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق بر عبور از مشکالت تادر ادامه آقای دکتر طاهری، مدیرکل محترم زمین

ریزی برای امهو برن گذاری اکتشافی را مطرح فرمودندنظر گرفتن بضاعت کارشناسی خوبی که در استان وجود دارد پیشنهاد توسعه سرمایه

 دند.های نسبی مواد معدنی استان را ضرورت خوانگذاری مزیتسرمایه

 

صدور پروانه  درصدی در 30آقای مهندس شجاعی، معاونت محترم معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز ضمن اشاره به رشد 

صوص خهها در استعالمات از دستگا فرآیند های معدنی،االرض محدودهاکتشاف و گواهی کشف از ابتدای امسال، سه عامل پرداخت حق

نی در های معدها و بحث دریافت صالحیت فنی و مالی جهت ثبت محدوده را از جمله عوامل رکود و افت شدید فعالیتوضعیت محدوده

ای یمیدرو در آیندهشناسی و ادرصد از پهنه استان با همکاری اداره کل زمین 40استان بیان نمودند و از به اتمام رسیدن عملیات اکتشاف در 

 ن شده توسطت عنوانزدیک خبر دادند. گسترش حریم شهرها توسط شهرداری و به تبع آن وارد شدن معادن به حریم شهرها از دیگر مشکال

 ایشان بود.

 

 قانون 24ه وع مادآقای مهندس صحرائی، مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان، نیز بر اجرایی شدن پنجره واحد معدنی موض

 د.معادن تاکید کردند و این موضوع را قابل حل خواندند و از صورت نپذیرفتن اقدام عملی در این خصوص گالیه کردن

 

د پنجره واح موضوع قای مهندس شجاعی نیز در این خصوص، از عدم آمادگی دستگاهها به غیر از اداره کل منابع طبیعی در اجرایی شدنآ

 معدنی خبر دادند.

 

ر ، مساعدت دخش معدناهلل، از آقای رسولیان به جهت عدم مضایقه ایشان در خصوص پیگیری مشکالت فعالین بادامه آقای دکتر پورفتحدر 

شده به رحوگوی دولت و بخش خصوصی و انتقال موارد مطشدن بخش معدن و عضویت دو نفر از بخش معدن در ترکیب شورای گفتدیده

 تشکر کردند.دولت از این طریق تقدیر و 

صوصی که به خوگوی دولت و بخش ایشان در ادامه سخنانشان به دو پیشنهاد مطرح شده از سوی کمیسیون معدن اتاق ایران به شورای گفت

 اختند.د، پردآالت دست دوم به ده سال اشاره دارساله ماشینآالت معدنی و همچنین افزایش معافیت پنجمعافیت تجهیزات و ماشین

بودن بخش اکتشاف، ابراز امیدواری های معدنی فراوانی که در استان وجود دارد و نیز در کنار آن پرهزینهاهلل با اشاره به مزیتآقای دکتر پورفتح

ان کردند که ها استفاده بکنیم و شاهد شکوفایی باشیم. ایشان عنوشناسی از این مزیتکردند که بتوانیم با ایجاد زیربناها به کمک سازمان زمین

های های اکتشافی و شرکتدر حال حاضر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق استان متشکل از تمامی فعالین بخش معدن از جمله شرکت
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ها، بخش خصوصی و دولتی که در جلسه حضور دارند، تقدیر باشد و از تمامی تشکلمعدنی فعال در حوزه فلزات آهنی، غیرآهنی و غیرفلزی می 

 تشکر فرمودند.و 

شدن آنها عوگوی دولت و بخش خصوصی به جهت مثمرثمر واقهای مشخص و مدون در شورای گفتایشان بخش خصوصی را به ارائه خواسته

 ترغیب و از نمایندگان بخش معدن در ترکیب این شورا تقدیر و تشکر کردند.

نه ز در این زمیهای خوبی را نیشود، پیشرفتهای مختلفی مطرح میو بحث هاسپس ایشان عنوان کردند که علیرغم اینکه در این جلسات گالیه

 واداره راه  وان بازیست در این خصوص و مشکالت فراایم و به همراهی و مساعدت اداره کل منابع طبیعی و پس از آن سازمان محیطداشته

 شهرسازی و امیدواری برای حل مسائل در چارچوب قانون اشاره فرمودند.

 ریابع استانداوسعه منتحوزه امور اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و  محترم سرپرستاز ایشان آقای رسولیان،  پس

دن در حوزه مع اندارینیز ضمن اشاره به روند خوب و مثبت رشد اقتصادی کشور و استان اذعان داشتند که ما به عنوان حوزه اقتصادی است

ایم و اقدامات خوبی دهیدا کرپایم. ولی در حوزه صنایع معدنی ورود دلیل عدم وجود ابزارهای آن نداشتهایم و برنامه مشخصی بهردهورود پیدا نک

های آن شده شکردن زیربخفراوان در استان و فعال رشد این حوزه در استان باعث ایجاد اشتغال صورت گرفته است. ایشان تاکید کردند که

 است.

های ولویتاخش در بگذاری بیشتر، قرارداشتن این در ادامه سخنانشان به مواردی همچون نیاز بخش معدن به حمایت جدی و سرمایه ایشان

ادن ی معابرگزاری شور گذاری استان به خاطر کمبود منابع آبی، استفاده از معادن خوب استان در راستای ایجاد اشتغال در استان،سرمایه

ره برانگیزبودن آن اشاجبمکرر و در جریان قرارگرفتن ایشان از مشکالت این بخش و تع 24ی نزدیک، برگزارشدن شورای ماده ااستان در آینده

 رد.کتوان این مشکالت را حل کردند و در این خصوص افزودند که با تعامل و توافق با دستگاههای مرتبط با این بخش می

ح داره کل مطراا این ای از مشکل بخش معدن به اداره راه و شهرسازی در سطح ملی را بخش عمدهایشان قوانین و دستورالعملهای ارسالی ب

معادن  و شورای 24 ه مادهشااهلل بتوانیم این مشکل را که مشکل مهمی نیست، از طریق برگزاری کارگروکردند و ابراز امیدواری کردند که ان

 استان حل کرده و اثرات جدی داشته باشیم.

ها اشاره و ز بانکبرخی ا برداری معادن به عنوان وثیقه دریافت تسهیالت بانکی توسطایشان در ادامه به موضوع عدم پذیرش پروانه بهرهسپس 

طرفی  م کنیم و ازا اعالعنوان کردند که این موضوع از طریق وزارت کشور و ریاست جمهوری در حال پیگیری است و ما نیز باید مصادیق آن ر

گردد، تامین ت میدریاف برداری نتوانند ارزش وامی که به واسطه آنهای بهرهها نیز نشست و ممکن است برخی پروانهد پای سخن بانکنیز بای

 کنند.

ین و مشکالت ا ه مسائلمطرح و افزودند ک آقای رسولیان درخواست تشکیل کارگروه معادن در ستاد تسهیل استان را به عنوان یک ابزار خوب

 باشد.یها در این ستاد با حضور استاندار محترم قابل پیگیری و حل و فصل متی به صورت مصداقی همچون مسائل شرکتحوزه ح

کامل  و با اشراف رشناسیهای اتاق، مصوباتی کاگرفته در جریان برگزاری جلسات کمیسیونایشان با ذکر این نکته که از آنجا که مصوبات شکل

سط تا حتما تو رماییدمصوبه خاصی وجود دارد که ما بتوانیم به عنوان نماینده دولت پیگیری بکنیم، اعالم ف باشد، اگربه بخش معدن می

 استانداری پیگیری گردد.

دیگر  تان ازهای معدنی استدوین یک برنامه مشخص در خصوص معادن از طریق شناسایی یک گروه با برنامه و شرح وظایف توسط تشکل

 رای حرکت به سوی یک افق مشخص بود.های ایشان بدرخواست

توانید شناسایی کنید و گذار خارجی را شما بهتر میگذار خارجی در این بخش عنوان کردند: سرمایهآقای رسولیان در خصوص سرمایه

گذاری در سطح ملی توسط گیری پنجره واحد سرمایهگذار خارجی در این بخش هستیم. ایشان ضمن اشاره به شکلنیازمند حضور سرمایه
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آمیز نبودن گذاری داخلی و خارجی و تکمیل آن در این دو بخش، از موفقیتکشور به جهت ساماندهی و جذب سرمایهگذاری سازمان سرمایه 

 اجرای این پنجره واحد در استان به دلیل عدم همکاری دستگاههای سطح ملی خبر دادند.

اری براز امیدوااهی و ها کم بوده، عذرخوپیگیری ایشان در پایان سخنانشان از اینکه در بخش معدن استان مشکالت فراوانی وجود دارد و

 ته باشیم.داش 24شااهلل بتوانیم تغییرات جدی در معدن استان با دو ابزار تشکیل شورای معادن استان و ماده کردند که ان

 .ودنداهلل نیز ضمن تقدیر و تشکر از آقای رسولیان و حضار در جلسه، پایان جلسه را اعالم فرمآقای دکتر پورفتح

 با ذکر صلوات جلسه به پایان رسید.
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 :جلسهمصوبات 
 پیگیری موازی مصوبات از طریق استانداری جهت تسریع کار .1

 رسانی به اعضاآوری اطالعات مربوط به تسهیالت از طریق استانداری و اطالعجمع .2
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شجاعی، طاهری، شاملو، عاملی، ذبیحی، مظلومی، پژهام، غیور، نازپرور، نصیری،  زاده،اهلل، نکاحی، مافی، حسینرسولیان، پورفتح آقایان:

 زاده، زورمندباغباننیا، صابرفرد، وهابپور، میرزایی، سلطانی، مشمول، آقایی، نخعی، صحرائی، عباسمحمدی، ابراهیمی، اسماعیل

 بصیری، داوری ها:خانم

 غایبین جلسه: 
 پورزاده، محمدنژاد، حاجیصالحی، بسکابادی، علی آقایان:

 علیرضایی، اسالمی ها:خانم

 
 


