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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 بنیان دانش تولید جهش قانون 4 ماده چ بند موضوع مالکانه اسناد صدور در تاخیر دالیل بررسی -1

 معدنی مواد سیار فرآوری واحدهای جهت مجوز اخذ پیرامون عملی راهکار ارائه و بررسی -2

 در دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار استان مطرح شد

 پیشنهاد فعالیت واحدهای سیار فرآوری مواد معدنی با هدف کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری

سال جاری، موضوع اخذ مجوز برای واحدهای قانون احکام دائمی توسعه( در  12در هفتمین جلسه دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار استان )دبیرخانه بند ب ماده 

و  بنیان، مطرحبنیان مستقر در پارک علم و فناوری براساس قانون جهش تولید دانشهای دانشسیار فرآوری مواد معدنی و دالیل تاخیر در صدور اسناد مالکانه شرکت

 بررسی گردید.

استان در این نشست در خصوص موضوع صدور مجوز برای واحدهای سیار فرآوری مواد معدنی به عنوان ، رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار «اکبر لبافیعلی»

درصد معادن خراسان رضوی غیرفعال هستند. بر  40های صورت گرفته در خصوص فعالیت معادن استان، مشخص شد که بیش از اولین دستور کار جلسه گفت: در ارزیابی

های متعددی انجام داد و عواملی که سبب عدم فعالیت معادن خراسان رضوی هستند را ، جلسات، تحقیق و بررسیایع معدنی پایشاین اساس، کمیسیون معدن و صن

 استخراج کرد.
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آالت و خرید ماشینارند وی با اشاره به نبود صرفه اقتصادی برای خرید ماشین آالت فرآوری در برخی معادن تصریح کرد: برخی از معادن کوچک مقیاس، ذخایر اندکی د

های چشمگیر برای فرآوری ذخایر آنها، فاقد صرفه اقتصادی است. به همین دلیل، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان سنگین و خطوط تولید با هزینه

وری مواد معدنی خریداری و بر اساس نیاز هر معدن نسبت به نصب بتواند با اخذ مجوز از ادارات کل صمت و محیطی زیست استان خطوط تولید فرآرضوی پیشنهاد داد تا  

 الف و اسراف منابع جلوگیری شود  خطوط و انجام فرآیند فراوری به هر میزان و مدتی که هر معدن نیاز دارد اقدام و برای سایر معادن نیز این جابجایی صورت گرفته و از ات

 اقتصادی ندارد ایجاد کارخانه فرآوری برای معادن کوچک صرفه

ن صاحبان معاد محسن فلکی، کارشناس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار استان نیز در تشریح این دستورکار اظهار کرد: یکی از مشکالت مطرح شده از سوی

ه دلیل حجم کم ذخیره ماده معدنی، احداث یک غیرفعال، مربوط به عیار پایین برخی از معادن است. در برخی موارد با توجه به مالحظات زیست محیطی یا عموما ب

نحوی فعال کرد که عالوه بر ایجاد توان مجموعه معادن مشابه در یک محدوده را بهکارخانه فرآوری فاقد صرفه اقتصادی است؛ اما با ایجاد واحدهای فرآوری سیار می

 د.ونقل مواد معدنی کاهش پیدا کنگیری هزینه حملارزش افزوده به طرز چشم

 

 درصد معادن کشور کوچک مقیاس هستند 98

هایی درصد معادن کشور کوچک مقیاس هستند. یکی از سیاست ۹۸ در ادامه انور کامکار رحیمی، دبیر خانه معدن خراسان رضوی در خصوص این دستورکار عنوان کرد:

تواند معادن کوچک و متوسط فلزی و سیار فرآوری مواد معدنی است که می شود، برنامه ساخت و توسعه واحدهایکه در حوزه توانمندسازی بخش خصوصی دنبال می

 ترها فاقد توجیه اقتصادی است، زیر پوشش قرار دهد تا این معادن از طریق واحدهای سیار فرآوری فعالغیرفلزی را که احداث واحدهای فرآوری به شکل ثابت برای آن

 گردند.
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هایشان متوقف و راکد شده زیرا بخش معدن ایران به شدت نظور فعال شدن معادن متعدد کوچک و متوسط مقیاسی است که فعالیتوی افزود: این اقدام گامی موثر به م

های فرآوری سیار است. این طرح از خام فروشی کاری کوچک مقیاس در ایران نیازمند تامین سیستمهای کوچک مقیاس است اما فعال شدن معدنکاریوابسته به معدن

 کند و از منظر اقتصادی کامال توجیه دارد.غیرفعال شدن معادن کوچک مقیاس جلوگیری می و

 تواند معادن اطراف را پوشش دهد.کند، میکامکار رحیمی خاطرنشان کرد: یک دستگاه فرآوری معدنی که در محدوده کوچک شروع به فعالیت می

 

 دهدمحیط زیست تنها به مکان مجوز می

زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان بیان کرد: اکثر مشکالت در حوزه معدن، مشکالت زیست محیطی است. برای معادن کوچک در ادامه قادر طالب

 های فرآوری هنگفت است و صرفه اقتصادی ندارد. هزینه

امان حفاظت محیط زیست بر اساس مکان استقرار واحد معدنی  است. در هر مکان دارای وی در خصوص مجوز فعالیت ماشین آالت فرآوری معدنی اظهار کرد: مجوزهای س

 توانیم برای دستگاه سیار مجوز صادر کنیم. تواند فعالیت کند. ما نمیمجوزی، دستگاه فرآوری می

برداری شود و با صدور دو مجوز بهرهبرداری صادر میجوز بهرهکارشناس اداره کل صنایع، معادن و تجارت خراسان رضوی نیز خاطرنشان کرد: برای هر معدن تنها یک م

  کند. آالتی که وجود ندارد، مجوز صادر نمیهای گذشته تکرار خواهد شد. سازمان صمت برای ماشینسوء استفاده

 پیشنهاد پیمانکاری واحدهای سیار فرآوری
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سیار فرآوری را مطرح کردند که ضمن موافقیت اولیه مقرر شد کمیسیون معدن در این خصوص بررسی برخی از اعضاء حاضر در این نشست، پیشنهاد پیمانکاری واحدهای 

 بیشتری بعمل اورد

ساس؛ داند و بر این او کار در این خصوص اظهار کرد: سازمان محیط زیست، معدن کار را متولی اصلی فعالیت های معدنی میلبافی رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب

آالت یا کارخانه فرآوری دریافت کند؛ اما براساس نظرات مطرح شده، سازمان صمت چنین مجوزی را صادر نکرده کار بایستی دو مجوز جداگانه برای معدن و ماشینمعدن

 است.

و مجوزهای الزم را دریافت کنند و با معادنی که  وی اضافه کرد: می توان چنین پیشنهاد داد که واحدهای سیار فرآوری در قالب پیمانکاری در خط تولید معدن قرار گیرند

 نند. به آن نیازمند هستند نیز، همکاری نمایند. در عین حال سازمان صمت استان و محیط زیست نیز مجوز الزم برای فعالیت واحد سیار را صادر ک

  

 بنیاندانش بررسی دالیل تاخیر در صدور اسناد مالکانه موضوع بند چ ماده چهار قانون جهش تولید

بنیان مورد بررسی قرار گرفت. لبافی در این خصوص عنوان کرد: در ادامه این جلسه؛ دالیل تاخیر در صدور اسناد مالکانه موضوع بند چ ماده چهار قانون جهش تولید دانش

ند و در عین حال زمین را به اجاره گرفتند و در عرصه و اعیان هایی که در پارک علم و فناوری مستقربر اساس بند چ ماده چهار قانون جهش تولید دانش بنیان، شرکت

شده نتوانند سند اعیان را دریافت کنند. در سه سال گذشته در برخی از استان همانند اصفهان، این کار انجام گرفت؛ اما در خراسان رضوی محقق کنند، میفعالیت می

 پیگیر دریافت اسناد مالکیت هستند.بنیان مستقر در پارک، های دانشاست. از طرفی، شرکت



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته

 حمایت از کسب و کار

 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               26/09/1401:           تاریخ جلسه                    7  : شماره جلسه

 نفر  15 جلسه:تعداد اعضا حاضر در اتاق بازرگانی                          2ساختمان شماره  -بین هنرستان و سامانیه -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

بوم فناوری، سازمان گذاری بخش خصوصی برای تقویت زیستنیز در خصوص این دستور کار گفت: در راستای تسهیل سرمایه 12فلکی، کارشناس دبیرخانه بند ب ماده 

د. شود، سند مالکیت اعیانی صادر کنراضی پارک علم و فناوری احداث میهایی که توسط بخش خصوصی و تعاونی در ابرای ساختمان می بایستثبت اسناد و امالک کشور 

 دارند. از اعیان برداریربط مجاز هستند و حق بهرهدارای مجوز از مراجع ذی شرکت های دانش بنیان

یت توانند سند مالکبنیان میهای دانشاشد، شرکتدر ادامه نماینده اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی اعالم کرد؛ چنانچه اسناد به شکل واگذاری طوالنی مدت ب

 در اعیان را دریافت کنند.

د تا وگو مطرح خواهد شبنیان مشکلی وجود ندارد. لذا این موضوع در شورای گفتهای دانشلبافی نیز در ادامه تاکید کرد: بدین ترتیب از بابت صدور اسناد برای شرکت

    این مشکل برطرف گردد. 

 کیتمال سند صدور خصوص در :دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی در جمع بندی نکات مطروحه و پیشنهادهای ارائه شده در این نشست گفترئیس 

 تولید جهش قانون 4 ماده چ بند اجرای در و استان اسناد ثبت کل اداره نماینده توضیحات به توجه با خراسان آوری فن و علم پارک در مستقر بنیان دانش های شرکت

دهای اعیان برای واح در مالکیت اسناد صدور به نسبت استان ثبت کل اداره نظر مورد مدارک سایر و نامه اجاره شامل معتبر مدارک و اسناد ارائه با گردید مقرر بنیان دانش

 .شود اقدام دانش بنیان
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یند؛ نما اقدام ساجا سامانه از مجوز اخذ و زمینه این در پیمانکاری مجوز اخذ به نسبت سیار فرآوری واحد کننده درخواست های لبافی افزود: همچنین پیشنهاد شد شرکت

 مجوز صدور به نسبت زیست محیط سازمان مکان، اعالم و مجوز اخذ با .گردد اخذ صمت سازمان از الزم مجوز نظر مورد مکان با مطابق خود های پروژه انجام جهت سپس

 پیمانکار، اقدام کند که البته نیاز به بررسی بیشتر در کمیسیون معدن دارد. یا کار معدن از قانونی نیاز مورد تعهدات دریافت با پیمانکاری

 

 مدت پیگیری مصوبه ردیف

1 

 به شرح زیر اعالم می دارد.که  بنیان دانش تولید جهش قانون 4بند چ ماده  اینکه حسب به نظر

 شورک امالک و اسناد ثبت سازمان فناوری، بوم زیست تقویت برای خصوصی بخش گذاریسرمایه تسهیل راستای در ـ چ بند)

 مالکیت سند شود،می احداث فناوری و علم پارک اراضی در تعاونی و خصوصی بخش توسط که هایی ساختمان برای است موظف

 از انتفاع در إذن و مالکانه برداری بهره حق هستند مجاز ربط، ذی مراجع از مجوز دارای فناوری و علم پارکهای. نماید صادر اعیانی

 ازیشهرس و راه وزارت یا( کشور آبخیزداری و طبیعی منابع سازمان) کشاورزی جهاد وزارت توسط که اراضی یا خود به متعلق اراضی

 جامع طرح و امناء هیأت مصوبات چهارچوب در را است شده داده قرار پارک اختیار در آنها، مانند یا اجرائی دستگاههای سایر یا

 و «کاربری تغییر عدم» به مشروط قطعی واگذاری یا بلندمدت اجاره خصوصی، بخش با مشارکت قراردادهای قالب در خود، مصوب

 و پارک اعضای نوآور، و فناور و بنیان دانش های شرکت اختیار در ،«پارک های مأموریت چهارچوب در اختصاصی برداری بهره»

 برای خصوصی بخش گذاریسرمایه تسهیل راستای در،  (.دهند قرار عمومی و تخصصی خدمات ارائه کارگزاران و گذاران سرمایه

 عاونیت و خصوصی بخش توسط که هایی ساختمان برای است موظف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان فناوری، بوم زیست تقویت

بت ث کل پاسخ ادارهبا عنایت به موارد مورد اشاره و و  نماید صادر اعیانی مالکیت سند میشود، احداث فناوری و علم پارک اراضی در
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 شهرداری و ثبت اسناد و امالک محترم  ( و اظهارات نمایندگان24/0۹/1401مورخ  217۹1/1401/102اسناد و امالک)مکاتبه 

 :مقرر گردید

 فراهم نمودن مقدمات  جهتد تا خود اعالم نماین روز انجمن شرکتهای دانش بنیان به اعضاء 10 مدت  حداکثر ظرف 

پارک علم و فناوری استان اجاره نامه از داشتن  با مستقر در پارک دانش بنیانهای شرکت سند مالکیت اعیانی صدور 

 به ثبت اسناد مراجعه تا فرایند صدور ، امضا صاحبان و شرکت تغییرات آخرین روزنامه آگهی همراهبه  خراسان رضوی

 خراسان رضوی فناوری و علم پارک محوطه در بنیان دانش های شرکت توسط که هایی ساختمان برای سند اعیانی

 اقدام نمایند.است  شده احداث

 یرامون دستور کار دومپ

 به را ایران تولید درصد ۶۵ و هستند مقیاس کوچک کشور معادن درصد ۹۸ است که  از این  نظر به اینکه بررسی های  اولیه حاکی

 و ساخت برنامه شود،می دنبال خصوصی بخش توانمندسازی حوزه در که هاییسیاست از یکیو ازطرفی . دهند می اختصاص خود

 فرآوری واحدهای احداث که غیرفلزی و فلزی متوسط و کوچک معادن تواندمی که است معدنی مواد فرآوری سیار واحدهای توسعه

 عالف معادن این مواد فرآوری سیار واحدهای طریق از بتوانند و داده قرار زیرپوشش را ندارد اقتصادی توجیه آنها برای ثابت شکل به

 دراک و متوقف شانهایفعالیت که است مقیاسی متوسط و کوچک متعدد معادن شدن فعال منظور به موثر گامی اقدام این. گردد

 رانای در مقیاس کوچک معدنکاری شدن فعال اما است مقیاسکوچک هایمعدنکاری به وابسته شدت به ایران معدن بخش زیرا شده

کالت یکی از مش در خصوص مشکالت و موانع فعالیت واحدهای معدنی غیرفعال استان .است سیار فرآوری هایسیستم تامین نیازمند

اصلی در این خصوص از سوی صاحبان این معادن مسائل مربوط به عیار پایین برخی از معادن عنوان شده است. در برخی موارد با 

 

اداره کل ثبت اسناد و امالک 

ن، پارک علم و فن آوری، استا

 انجمن شرکتهای دانش بنیان
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توجه به مالحظات زیست محیطی، و یا عموما به دلیل حجم کم ذخیره، احداث یک کارخانه فرآوری فاقد صرفه اقتصادی میباشد. 

ای فرآوری سیار میتوان مجموعه معادن مشابه در یک محدوده را به نحوی فعال کرد که عالوه بر ایجاد ارزش اما با ایجاد واحده

نامه اجرایی آیین 90ماده در تکالیف ضمن اینکه  .افزوده، به طرز چشم گیری هزینه حمل و نقل مواد معدنی کاهش پیدا کند

برداری به آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهرهنهبرداران معادنی که احداث واحد کابهره قانون معادن

تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تاسیس برای آنها نیست و مجازند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و 

مشمول  بردارانجواز تاسیس رفتار کنند. این قبیل بهره برداران نظیر سایر دارندگانهای اجرایی موظفند با این قبیل بهرهدستگاه

شصت و هشتمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود همچنین در . ذکر شده است،های دولت خواهند بودها و مشوقحمایت

به سایرین پروانه بهره برداری صنایع معدنی در محدوده معادن صدور 1۶/0۸/1401مورخ  1۶۶127/۸0به شماره  محیط کسب و کار

ک 4۹0۸۹/ت۸۵744موضوع تصویبنامه شماره  نامه اجرایی قانون معادن آیین 90اصالح ماده به صورت استیجاری پیشنهاد 

شرح زیر تأیید و مقرر شد مراتب از سوی رییس هیأت مقررات زدایی برای طی مراحل قانونی به هیأت محترم  به 11/4/13۹2مورخ 

، فرآوری برداران و دارندگان مجوزهایمعدنی که احداث واحد کانهآرایی تأسیس برای بهرهصدور جواز " .وزیران ارسال شود

برداری به تأیید وزارت صنعت، معدن و  حسب درخواست آنها در طرح بهره و صنایع معدنی )به صورت ثابت و سیار(

مجاز به ایجاد واحد فرآوری در  برداران و دارندگان مجوزهای معدنی تجارت رسیده مورد نیاز نبوده و این قبیل بهره

گذاری یا استیجاری  محدوده پروانه و جواز برداشت مربوطه هستند. اجرای این مصوبه به صورت مشارکت در سرمایه

 ".امکانپذیر بوده و دستگاههای اجرایی موظفند خدمات مورد نیاز به این فعاالن اقتصادی را ارایه کنند
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و فاقد ابهام است و اداره کل محیط زیست استان به لحاظ نظارت های زیست محیطی می  هرچند ضرورت و اهمیت موضوع شفاف

تواند در یک معدن دو پروانه زیست محیطی یکی برای معدن و دیگری برای کارخانه فرآوری صادر نماید بدون اینکه ضرورت داشته 

لیکن حسب درخواست  اری دارای قرار داد با معدن باشد،باشد که کارخانه فراوری در مالکیت معدنکار بوده و یا به صورت پیمانک

کمیسیون معدن مقرر شد، مجددا در کمیسیون مطرح و پیرامون درخواست و چگونگی فرایند اجراء و نقش هریک از دستگاهها ظرف 

 بررسی و نظریه نهایی به دبیرخانه شورا منعکس شودیک هفته 

 

اداره کل محیط زیست استان، 

 اداره کل صمت، کمیسیون معدن

 

یک 

 هفته

 

 

 
 


