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 دستورکار جلسه:
 برنامه هفتم ن یموضوع تدو لیمشکالت و ارائه راهکار به منظور طرح ذ انیب ✓

 در استان  یمعدن تیدر حوزه فعال یعیو تبادل نظر در ارتباط با مسائل مربوط به منابع طب  یشیاند هم ✓

 یعیمعادن و اداره کل منابع طب نیصاحب  نیتعامل ب  شیراهکار به منظور افزا ارائه ✓

 

طی سال جاری، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  اتاق    معدن و صنایع معدنی کمیسیون  جلسه    هفتمین

مسئوالن و نمایندگان ادارات کل   با حضوردر محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی و    ۲۱/۰۷/۱۴۰۱مورخ  پنجشنبه  روز  

شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق  معدن و تجارت خراسان رضوی و زمین  ،منابع طبیعی و آبخیز داری، صنعت

 .  برگزار گردید نظران بخش معدن استان صنایع معدنی و صاحب نی و های معدتشکل و نمایندگان  کشور

 

   خراسان رضوی   اتاق بازرگانیمعدن و صنایع معدنی رئیس کمیسیون   ، احمدرضا صفار طبسی

 . ه است رگزار شد باستان  یزداریو آبخ یعیاداره کل منابع طب یهاشدن دغدغه   دهیبا هدف شن یجلسه جار ▪

قانون    لیذ  طیشرا   لیتسه  یرا برا  یدر استان اقدامات   توانیم  ن،یناممکن بودن اصالح قوان  یو حت  یبا وجود دشوار ▪

 است.  یو بخش خصوص یمختلف بخش دولت ینهادها نیآن، اتحاد ب ازینشیبته پانجام داد که ال

 . ردیشکل بگ یو خصوص  یبخش دولت انیمناسب م یجمع بند   کی  دی استان با یع یطبمحافظت از منابع  یبرا ▪

های خود را با بخش خصوصی بیش از پیش در دغدغه اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری  الزم و ضروری است   ▪

 ان بگذارند تا در راستای حل و فصل مشکالت به تعامل برسیم. می

 تان اسسیدرضا ابوترابی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و ابخیز داری 

 تیمالک  ی ول  شودی واگذار م، معدن و تجارت  صنعتاداره کل    ق یحق برداشت از طر های بهرهبرداری  پروانه در   ▪

 دولت است.  اریهمچنان در اخت یاراض

 نی احداث معدن به عمل آمده و ا ی برا ان یبا متقاض یسطح همکار نیاستان، باالتر  یعیمنابع طب رکل یبه دستور مد  ▪

 . اداره کل نقش معادن در اقتصاد کشور را مدنظر قرار داده است 

 است.  ییهاتیو ممنوع تیشده که شامل محدود نییتع  ییهاهمه جانبه، دستورالعمل   یدر کنار همکار ▪

می ▪ کمیتهپیشنهاد  دای  شود  ادارات  نمایندگان  از  ممتشکل  حوزه  در  طبیعیرگیر  معدن  نابع  و  زیست  محیط  و ، 

ای تعاملی ابعاد کارشناسانه مسائل هنشست   برگزاری  کیل شود تا باتشنی و صنایع معدنی  معدهای  نمایندگان تشکل 

 راهکار مقتضی ارائه گردد. موجود بررسی و 
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از مشکالت موجود را کاهش   یاریبس  میتا بتوان  ردیشکل بگ  یو خصوص  یدولت  یهاتگاه دس  نیالزم است وحدت نظر ب ▪

 . میده

 استان آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و  یعی منابع طب  و حمایتمحسن زارع، رئیس اداره حفاظت 

 نی. در ا ردیاز گذشته رونق بگ  ش یاستان انجام شود تا توسعه ب  نیدر هم  یستیدر حوزه معدن با  های گذار ه یسرما ▪

  ی باق  ندگانیآ   یکه برا   یراثیه عنوان مب  یعیو هم حوزه منابع طب  یی اشتغالزا  جاد یا  یهم حوزه معدن برا   طیشرا

 . رندی مدنظر قرار گ دیبا ماند،یم

 میالزم را انجام خواه  یهایراستا تعامل و همکار  نیو در ا  میاستاده یا  یاز معدن و معدنکار  تیحما   یتمام قد برا ▪

 داد. 

 ع طبیعی و آبخیز داری استان ران، رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابزرگمحمد 

و راهکار   یابیشه یمشکالت را ر  توانندی م  یشیانددر جلسات هم   یداران با گفتمان تعاملو معدن  یعیطباداره کل منابع ▪

 مختلف استفاده کرد.   یهااز توان سازمان  توانیمنظور م نیارائه دهند که به ا

 رضوی خراسان و برنامه هفتم اتاق طرح و برنامه مشاور  ، سعید ابراهیمی

دو   ریمتعدد با تاخ  ل یاست که عمال به دال  ۱۴۰۴ساله کشور در افق    ۲۰انداز  برنامه از چشم   نیبرنامه هفتم آخر ▪

 ساله مواجه شده است. 

 ی اس یساختار س  ریثأ برنامه ششم، ت  یدولت در اجرا  یمنابع مال  دی و کاهش شد  هام یفشار تحر  رینظ  یمتعدد  لیدال ▪

ت  یعدم تحقق بخش مهم  ،یزیبرنامه ر  ندیبر فرآغییر دولت  تو   ابالغ    هیدر ته  ریخأ از اهداف برنامه ششم و  و 

 باشند.  یم  ریخأ ت نینظام در برنامه هفتم از علل ا  یکل یهااستیس

از تعدد و تکثر بندها مسئله   زی پره  ،یسینو  دهینظام گز   یکل  یهااست یدر خصوص س  یرهبر   دیمورد تاک  یهای ژگیو ▪

 . باشندی م یدیمسائل کل ییو شناسا یمحور

که در   شودی بودجه محسوب م  یدو نقش اصل    " یعموم  یکاال   نیتأم" و     "در سطح اقتصاد کالن   ینسبثبات "  جادیا ▪

 ها را داشت.انتظار تحقق آن  توانی نم ،یزیرصورت عدم سالمت ساختار و نظام بودجه 

تورم و نرخ بهره باال که به شکل   امد انجی در ابعاد مختلف اقتصاد م یبه ناتراز تیدر بودجه درنها یهرگونه ناتراز ▪

 . کندی م دایظهور و بروز پ

وابسته به دولت   یو موسسات انتفاع  یدولت  یهادولت در کنار تسلط گسترده دولت و شرکت   یابودجه   یهارفتار ▪

فعاالن   یآت  یگذار  هیتوسعه و سرما  یهای ز یبرنامه ر  ،یفعل  یهات یبر فعال  یادیدرت زبا شدت و ق   ران،یدر اقتصاد ا

  ی کسر  نیمأ و نحوه ت  زانیمنظر توجه به اصالح ساختار بودجه و م  نیگذار است. از ا   ریث أ ت  یبخش خصوص  یاقتصاد

 دارد.  ییبسزا  تیبودجه اهم



 

 

 

 

......................................................................   .........................................................................  

 

 ............................................. 

 ............................................. 

 ............................................. 

 

 معدن و صنایع معدنی  کمیسیون صورتجلسه  تعداد صفحــات:  ۳

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی 

 

 تاریخ برگزاری:  ۲۱/۰۷/۱۴۰۱

 شماره جلســه:  ۷

 

 جلسه:رئیس  صفار طبسی آقای دبیر جلسه: رجحانی آقای ساعت شروع  ۱۰:۳۰ ساعت خاتمه:  ۱۳:۰۰

 
بخش   یفعاالن اقتصاد  جامعه است.  نفعانیو ذ  رانیمد  زان،یربرنامه   استگذاران،یس  انیم  یانامهسند برنامه، تفاهم  ▪

   ر ی پذ ر یثأ ها تبرنامه   نیشوند و از ا ی کشور محسوب م  یهر برنامه توسعه اقتصاد  گرانینفعان و بازی از ذ  یک ی  یخصوص

 یبه عنوان تشکل مرجع فعاالن اقتصاد  حضور موثر اتاقرو  از این   .باشندی گذار مر یثأ از آن ت  یی هابخش   یو در اجرا

 برخور دار است.  ییباال  تیتوسعه اهم  یبرنامه ها نیو تدو هیته   ندیدر فرا  یبخش خصوص

خراسان  و اتاق    ران یا  ی، معادن و کشاورزعیصنا  ی، اتاق بازرگانبرنامه هفتم  حه یال   هیته  ندیبا توجه به شروع فرا ▪

است که آغاز   یساز خود را چند  نهیو استان اقدامات زم  ی در سطح مل  ی خصوصپارلمان بخش  به عنوان  رضوی  

 ی ، از بازوهایتخصص  یهادر حوزه   یفعاالن اقتصاد  شنهاداتیپ، مسائل و  مشکالت  ی. به منظور گردآوراندنموده 

موثر و   یهاه یو رو نی، قوانترود مسائل و مشکالیانتظار م ی معدن عینامعدن و ص ونیس یاتاق از جمله کم ی تخصص

و   ی بندجمع  جهتگذار باشند را  ریثأ برنامه هفتم ت  یدر سال هاتواند در رفع مشکالت  ی خود را که م  شنهاداتیپ

 . ند یو ارائه نما هیته  ییگزارش نها هیته

 

 
 صوبات: م

در راستای تدوین پیشنویس   فعال در حوزه معادن و صنایع معدنی   های بخش خصوصی نظرات فعالین و تشکل آوری  جمع کمیسیون مسئول   -۱

 . باشدمی برنامه هفتم الیحه 

های معدنی، متشکل از نماینده اداره  تشکیل کمیته بررسی تخصصی مسائل مربوط به حوزه اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری و فعالیت   -۲

انجمن معدن و کمیسیون معدن و صنایع های معدنی استان )خانه معدن، کل منابع طبیعی و اداره کل صنعت معدن و تجارت، نمایندگان تشکل

 اق. و صنایع معدنی ات معدن توسط کمیسیون معدنی( یک نفر از اعضای کمیته حقوقی، خبرگان بخش معدن استان
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