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  )دستور كار(  
  بررسي و طرح موضوعات حوزه معدني توسط كميسيون محترم معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي استان به شرح زير: 

 ...طرح مسائل ناشي از  ارجاع استعالمات مرتبط با صدور پروانه اكتشاف به بخش خصوصي و تحميل هزينه هاي  مرتبط با خدمات ارائه شده و   •

 طرح مسائل  شركت هاي گرانيت درسا و گروه صنعتي معدني زرمهر مارليك در رابطه با استعالم منطقه كمرمقبوال  •

 

 :طرح موضــوع دستور جلسه

 ...طرح مسائل ناشي از ارجاع استعالمات مرتبط با صدور پروانه اكتشاف به بخش خصوصي و تحميل هزينه هاي  مرتبط با خدمات ارائه شده و ) الف

لذا بايسـتي بـه ايـن حـوزه توجـه       درآمدهاي حوزه معادن استمقام معظم رهبري جايگزين مناسبي براي درآمدهاي نفتي باشد  فرمايشاتيكي از موضوعاتي كه مي تواند با توجه به  -

 .شوداي   ويژه

مهاجرت معدن كـاران  و به سرمايه گذاري در استان در اين حوزه  انبت سرمايه گذارغعدم رمنجر به جهت استخراج معدن و نحوه برخورد با معدن كاران مراحل طوالني اخذ مجوز  -

 .شده استاستان 

 :صدور پروانه اكتشاف به شرح زير در جلسه مطرح شدمسائل ناشي از مراحل اخذ استعالمات مرتبط با  -

 24مـاده  ( قـانون اصـالح معـادن    16 مادهمشكالتي را براي حوزه معدن ايجاد نموده است توسط دستگاههاي اجرايي مرتبط قانوني كه عدم توجه به اجراي دقيق آن  يكي از مواد •

 :به اين شرح است) 1390قانون معادن مصوب 
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  :قانون به شرح زير اصالح ميگردد) 24(ـ ماده  16ماده  

برداري از معادن، دستگاههاي اجرائي و متوليان قانوني مربوط مكلفند حداكثر ظرف دو ماه نسبت به استعالم وزارت صنعت، معدن و  ـ جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره24ماده

 :تجارت جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذيل اعالم نظر نمايند

 آهن الف ـ حريم قانوني راهها و راه    

 ها و حريم قانوني آنها ب ـ داخل شهر    

 هاي سدها و قنوات هاي توزيع آب و حوضچه پ ـ حريم قانوني سدها و شبكه    

 ت ـ داخل جنگلها و مراتع    

 ث ـ حريم اماكن مقدسه و ابنيه تاريخي    

 مسلحج ـ حريم پادگانها و محل استقرار نيروهاي     

 حيات وحش و حفاظت شده  چ ـ مناطقي با عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه    

بار براي صدور پروانـه اكتشـاف    ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط يك استعالم از دستگاههاي اجرائي ذي    هاي داراي مواد پرتوزا بيش از حد مجاز  ح ـ حوزه     

اعالم نظر بايد براي كل محدوده مورد تقاضا صـورت گيـرد و   . شود از استعالم صادر مي پروانه اكتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداكثر سه ماه پس  .گيرد انجام مي

 .دشو افقت دستگاههاي مذكور تلقي مينظر در مهلت مقرر به منزله مو عدم اعالم 

 .رف سه ماه پس از ابالغ اين قانون، نسبت به اعالم وضعيت حريمهاي قانوني خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايندـ دستگاههاي اجرائي مربوط مكلفند ظ1تبصره    

عت، معـدن و  هاي اكتشافي داراي مواد پرتوزا بـيش از حـد مجـاز را بـه وزارت صـن      ـ سازمان انرژي اتمي ايران مكلف است ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون حوزه2تبصره    
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كند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است با رعايت مفاد اين ماده در  هاي جديد را اعالم مي همچنين سازمان انرژي اتمي ايران ابتداء هر سال محدوده. تجارت اعالم نمايد 

 .مناطق اعالم شده از سازمان انرژي اتمي ايران استعالم نمايد

اين ماده بررسي و ) چ(و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند در مورد مـعادن متروكه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند ـ وزارت صنعت، معدن 3تبصره    

بـه مصـلحت باشـد، وزارت    بـرداري از ايـن معـادن     گيري نمايند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدني و ميزان ذخيره از نظر مصالح ملي، بهره تصميم

 .داندازي آنها اقدام كن حياء و راهصنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت وزيران نسبت به ا

مشـاركت  پنجره واحد بـا  ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظيفه مديريت يكپارچه، هماهنگي و اداره امور اخذ، تكميل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طريق ايجاد 4تبصره    

نمايد كه ضمن رعايت اصل همزماني پاسخ استعالمات، سقف زماني مورد نظر براي صدور مجوز از زمان پـيش بينـي شـده در قـانون      اي اقدام مي ساير دستگاههاي مرتبط به گونه

هاي واحد و يا در فضاي مجـازي   قرار نماينده تام االختيار در محل پنجرهدستگاههاي فرعي، مكلفند نسبت به ارائه خدمات از طريق است در ايجاد فرآيند پنجره واحد، . تجاوز ننمايد

 .دام و همكاري الزم را به عمل آورناقد

 عدم تعيـين حـريم هـا   اعالم نمايند ولي بدليل  به وزارت صنعت، معدن و تجارت را وضعيت حريمهاي قانوني خودقانون معادن دستگاههاي مكلفند  24ماده  1با توجه به تبصره  •

 .دستگاهها مجبور به بازديد هستند

ارجاع استعالمات مرتبط با صدور پروانه اكتشاف به بخش خصوصي و تحميل هزينه هاي  مرتبط با خـدمات ارائـه شـده    در استان معدن متقاضيان صدور مجوز يكي از مشكالت  •

مطرح و مصوب گرديد بدون دريافـت هيچگـون هزينـه اي مجـوز صـادر شـود ولـي        مكرر قانون معادن  24جلسات ماده بويژه در حوزه آب منطقه اي است كه اين موضوع در 

 .وجود دارد كه نيازمند چاره انديشي استهمچنان اخذ هزينه متاسفانه موضوع 

صـدور مجـوز را   ده نشده است را درگير موضوع مي نمايد كـه عمـال زمـان    در برخي موارد دستگاه پاسخ دهنده استعالم، دستگاههاي اجرايي ديگري كه در قانون از آنها نامي بر •
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 .طوالني و در مواردي متوقف مي نمايد 

نشان دهنده عدم شـفافيت در پاسـخگويي و عـدم    ) 1392مصوب ( قانون معادن  24استعالم هاي انجام شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از مراجع مندرج در ماده   -

 .اين حوزه شده استكه همين موضوع سبب ايجاد مشكل در  موافقت يا عدم موافقت با موضوع استعالمات است صراحت در

قانون معادن را درجلسه مطـرح و خواسـتار اعـالم     24ماده  4معاونت معدني سازمان صمت پيشنهاد برگزاري جلسه بعد از هر استعالم به عنوان جايگزين پنجره واحد موضوه تبصره   -

 .همين ماده شد 1وفق تبصره امكان و حرائم توسط دستگاههاي اجرايي به سازمان صمت 

عمراني استانداري در جلسـه   قانون معادن به معاونت محترم  اقتصادي به جاي معاونت محترم 24با توجه به ارتباط حوزه معدن با بخش اقتصادي استان پيشنهاد تفويض اختيار ماده  -

 .مطرح شد صورت جايگزيني اين دو معاونتو نيز پيشنهاد اصالح قانون شوراي معادن به رح طم

 طرح مسائل  شركت هاي گرانيت درسا و گروه صنعتي معدني زرمهر مارليك در رابطه با استعالم منطقه كمرمقبوال ) ب

 . درسا در جلسه مطرح شدكاربري از حوزه معدني به گردشگري و عدم شفافيت موضوع بويژه در رابطه با شركت گرانيت مشكل اين شركت ها در تغيير  -

ييـر  ، درخواسـت تغ استاندارينيز و و شوراي شهر طرقبه را دريافت و به توصيه مسئوالن وقت شهرداريمنطقه كمبر مقبوال مجوز بهره برداري معدن  85شركت گرانيت درسا از سال  -

ـ اههاي متـولي تـا كنـون مشـكل ا    كاربري به گردشگري را مطرح و با توجه به گذشت زمان مايل به انجام يكي از موارد زير است كه متاسفانه بدليل عدم شفافيت و پذيرش دستگ ن ي

 :شركت رفع نشده است

 اعطا مجوز مجدد استخراج معدن -1

 اعطا مجوز احداث پروژه گردشگري -2

در مواردي كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز كه اعالم مي دارد   قانون معادن 23ماده تبصره موضوع لغو مجوز معدن وفق خسارت  پرداختاي شوراي عالي معادن، با توجه به ر -3
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كارشناس رسـمي   يهمراحل طرح مصوب،  برابر نظرفعاليتهاي معدني به دليل ضرورت اجراي طرحهاي عمراني دولت تضييع شود، دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند قبل از اجراي  

امتناع از دريافت آن، در صندوق  دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن نسبت به پرداخت خسارتهاي وارده به سرمايه گذاري انجام شده به قيمت روز اقدام كنند و در صورت

 .داسناد و امالك كشور توديع نماين سازمان ثبت

كه مجوز استخراج  معدن براي اين واحد صادر شده است از ايـن اداره كـل اسـتعالم انجـام      85در سال  اعالم مي نماينده كل راه و شهرسازي در رابطه با اين شركت نمايندگان ادار -

راي شوراي عالي معادن آمده است ايـن اداره كـل    قانون معادن كه در 23ماده نشده و در حال حاضر در پاسخ به مكاتبات سازمان صنعت در رابطه با جبران خسارت موضوع تبصره 

دانسته و با توجه به راي شورا و اينكه اداره كل منابع طبيعي دليل عدم اخذ استعالم معاون معدني سازمان صمت عدم الزام قانوني در آن زمان را مسئوليتي ندارد اين در حاليست كه 

 .ازي اعالم نموده است مسئوليت را متوجه اداره كل راه و شهرسازي مي دانداين زمين هاي در حوزه مسئوليت اداره كل راه وشهرس
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 :مصوباتجمع بندي و

 مسئول پيگيري مصوبات جلسه رديف
مهلت 
 پيگيري

 الف

فرايند طوالني پاسخ به باتوجه به اينكه با وجود استعدادهاي فراوان استان خراسان رضوي به لحاظ تنوع و حجم مواد معدني توليد شده متاسفانه 
استعالمات صورت گرفته و عدم رعايت برخي از قوانين و مقررات مربوط به بخش معدن موجب گرديده است تا سرمايه گذاران بخش خصوصي 

اعالم مي وري كه  نايب رييس محترم انجمن معادن و صنايع معدني استان رغبت چنداني از خود براي سرمايه گذاري در اين بخش نشان ندهند بط
مجوز اكتشاف جديد دراستان صادر ميكرديم و طي دو ساله اخير به دليل  400الي  300بطور متوسط در هر سال حدود  95تا  92دارند درسالهاي 

لذا پس از استماع اظهارات متوليان . كتشاف صادرگرديده است د امجوز جدي 60عالمات صرفا حدود پيچيدگي و عدم پاسخ سريع و روشن به است
امر در دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي با هدف رفع موانع موجود در شرايط اقتصادي استان و كشور و حذف استعالمات غير ضرور به اتفاق 

لت و بخش خصوصي در كوتاهترين زمان ممكن اجرايي آرا به شرح زير تصميمات الزم اتخاذ و مقرر شد ضمن طرح در شوراي گفت و گوي دو
 . گردد 

سازمان صنعت معدن و 
تجارت و دستگاههاي اجرايي 

 ذيربط 
 

۱ 

و توافق صورت گرفته كليه دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظفند حداكثر ) قانون اصالح قانون معادن  16ماده ( قانون معادن ايران  24دراجراي ماده 
شامل حريم هاي قانوني راهها و راه آهن ، داخل شهر و حريم قانوني آنها ، حريم قانوني سدها و  24در موارد عنوان شده در ماده ظرف دو ماه صرفا 

پاسخ استعالم سازمان صمت را جهت اقدامات بعدي بصورت شفاف و بدون ابهام با  ..........شبكه هاي توزيع آب ، امكان مقدسه و انبيه تاريخي ، و 
 .الئل موافقت و يا عدم موافقت اعالم نمايند ، بديهي است عدم پاسخ در مدت زمان تعيين شده به منزله موافقت خواهد بود ذكر د

۲ 
الم وضعيت حريمهاي عكليه دستگاه هاي اجرايي ضرورت دارد حداكثر ظرف سه ماه نسبت به ا) قانون  24ماده  ،16ماده ( براساس تبصره يك 

  .سازمان صنعت و معدن و تجارت اعالم نمايندقانوني خود به 
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 :جمع بندي ومصوبات

 مسئول پيگيري مصوبات جلسه رديف
مهلت 
 پيگيري

۳ 

به منظور شفاف سازي و تسريع در انجام امور مربوط به صدور  توافق و مقرر گرديد، معادن  قانون)  24( ماده  ،16ماده  4دراجراي تبصره 
مجوز از طريق ايجاد پنجره واحد با مشاركت و صدور  هماهنگي و اداره امور اخذ تكميل ي مديريت يكپارچه ،هتا ساماند مجوزهاي معدني

 يكه ضمن رعايت اصل همزمان ترتيبي اتخاذ گردد در استان خراسان رضوي  ،ت صنعت ، معدن و تجارترازدستگاهها مرتبط توسط و ساير
 استعالمات پاسخ به دستگاه هاي موثر درگروه توافق شده در قالب نشست كار يدر محدوده مدت زماناز وصول پاسخ به استعالمات پس  ،

تصميمات الزم اتخاذ  با عنوان موافقت و يا مخالفت ،نهايي بررسي و جمعبندي پيشنهادات به صورت حضوري در قالب جلسه  مراتب ،معدني
  .تعيين تكليف گردداستان  مجوزها توسط حوزه معاونت معدني سازمان صمت و صدور

  

۴ 

مقرر شد توسط  ،ت بانكي و ضمانت نامه ها كه با حضور مديركل محترم دفتر فني استانداري انجام شدهپيرامون توافقات موضوع تضمينا
صورت لزوم مديركل محترم دفتر اقتصادي استانداري پيگيري و دالئل عدم اجراي توافقات صورت گرفته مورد بررسي قرارگرفته و در 

 .موضوع در شوراي گفت و گوي مطرح شود

۵ 

مجوز معدن اين شركت در منطقه كمرمقبوال، پس از توضيحات در ارتباط با موضوع شركت گرانيت درسا ، و  مشكالت ناشي از لغو 
ات شوراي عالي معادن متوافق شد اداره كل راه و شهر سازي موضوع را دنبال و در چارچوب تصمي دستگاههاي ذيربط شهرستاني و استاني

 . يا نسبت به اجراي راي صادره اقدام نموده و يا امكان واگذاري زمين مناسب به شركت فراهم گردد
 


