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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

  پیشنهادات نهایی به شورا و ارائه  یمات اتخاذ شده در جلسات دبیرخانه با موضوع چالشهای حوزه معدنبررسی چگونگی اجرای تصم  

وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به بررسی و جمع بندی راهکارهای فعال سازی معادن راکد استان و گفتهفدهمین نشست دبیرخانه شورای 

 مشکالت معدن کاران از جمله مسئله تامین سوخت ماشین آالت معدنی گذشت.

فعال و راهکارهای فعال سازی مجدد آنها مباحثی علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: در جلسات پیشین در خصوص معادن غیر

 وگوی استان در هفته جاری به ارائه پیشنهادات در این خصوص بپردازیم. مطرح شد و در نهایت مقرر گردید در نشست شورای گفت

هایی که صورت گرفته است، هنوز فهرست معادن غیرفعال استان تکمیل نشده و در این زمینه به تعیین تکلیف نرسیده ایم. نکته وی افزود: با وجود پیگیری

 اید بررسی گردد. دیگر، در خصوص معادنی است که زیر ظرفیت خود مشغول به کارند و این موضوع که چگونه میتوان به ظرفیت سازی برای آنها پرداخت، ب

ست به گفته لبافی، موضوع دیگری که در حوزه معادن استان مطرح است، در خصوص تامین سوخت و سامانه های تخصیص سوخت معادن و نیز موضوعاتی ا

داره منابع طبیعی چه رویکردی استعالمات، ا پاسخ بهنامه در تعهد که در حوزه اداره کل منابع طبیعی استان وجود دارد و هنوز مشخص نشده در موضوع اخذ 

 را دنبال می کند. 
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د و مشخص شود چه وی افزود: در نشست های پیشین تاکید بر این بود که معادن غیرفعال بررسی گردد تا آنهایی که امکان راه اندازی مجدد ندارند، اعالم گرد

 تعداد معدن در خراسان رضوی امکان راه اندازی مجدد دارند. 

طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان نیز در این نشست، از محقق نشدن برگزاری احمدرضا صفار 

معدن  483از دبیرخانه شورای گفتگو صورت گرفته است گفت و تاکید کرد، نشست با مسئوالن حوزه معدن سازمان صمت استان علیرغم تاکیدی که در 

 استان که از سوی سازمان صمت اعالم شده، تعدادی فعالند و این بدان معناست که فهرست سازمان دقیق نیست. غیرفعال 

، سازمان صمت وی از مزایده گذاری معادن غیرفعال به جای حل مشکل سرمایه گذار اولیه آن گالیه و ابراز کرد: پیش از آنکه مسئله معدن دار مرتفع گردد

 ی مجدد می کند در حالیکه مشکل به صورت ریشه ای حل نشده است.اقدام به مزایده گذار

مزایده گذاری معادن توسط سازمان صمت ابتدا بایستی با استعالم از اداره منابع طبیعی صورت گیرد؛ زیرا بعضا ، آریوبرزن مافی، نایب رئیس خانه معدن استان 

یط زیستی، تاکنون فعالیتی در آنها صورت نگرفته است و سپس، مجددا از سوی سازمان صمت معادنی به مزایده گذاشته شده است که با توجه به مباحث مح

 به مزایده گذاشته شده است. 

 کمتر از میزاندر مواقعی که تقاضایی در بازار نیست نباید وی افزود: معدن کاران با توجه به تقاضا در بازار، کار می کنند و به ارائه محصوالت خود می پردازند؛ 

 اجازه تولید بیشتر از ظرفیت را نداریم و جریمه می شویم.  نیز زمانی که بازار تشنه محصوالت ماست، وتولید درج شده در پروانه معدنی فعالیت نماییم 

بجستان، ظرفیت تولید  مافی از قوانین فراوان در حمایت از بخش معدن گفت و تصریح کرد: مشکل ما، اجرا نشدن این قوانین است. در معادن منطقه بایگ و

 سنگ های ساختمانی وجود دارد اما چون در بازار تقاضای چندانی وجود ندارد، تولیدی صورت نمی گیرد. 
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گرفته و در  محسن زارع، نماینده اداره کل منابع طبیعی استان نیز اظهار کرد: در خصوص فعال سازی محدوده های معدنی غیرفعال برنامه ریزی هایی صورت

ی عالی صوص، مبحث مزایده گذاری مطرح گردید. بر همین اساس، می بایست در ابتدا استعالمات از ادارات مربوطه صورت گیرد. در این زمینه در شورااین خ

ضی محدوده معدنی معادن استان تاکید شد که پاسخ استعالمات به سرعت اتفاق بیفتد. تاکید اداره کل منابع طبیعی نیز بر این است که سازمان صمت اگر متقا

 داشت، ابتدا درباره آن محدوده از این ارگان استعالم نماید.

بیابانی تعیین شده زارع اظهار کرد: ما هنوز در بحث پوشش گیاهی نتوانسته ایم نقشه دقیقی در استان مشخص نماییم. در واقع، با وجود اینکه مناطق جنگلی و 

 .اثرگذار است شناسایی پهنه های قابل بهره برداریاین موضوع در و در این بحث، دچار مشکلیم و  است، هنوز نقشه پوشش گیاهی آماده نشده است

قانون معادن، پیش  20در ادامه این نشست، تریبون در اختیار مهدی هادی، رئیس اداره امور معادن سازمان صمت استان قرار گرفت و او اظهار کرد: طبق ماده 

و مزایده گذاری مجدد آن معدن، بایستی وضعیت معدن بررسی گردد تا صورتی که امکان راه اندازی مجدد از سوی معدن دار از سلب صالحیت از معدن دار 

یده گذاری مجدد اولیه وجود دارد، مهلتی برای این کار در نظر گرفته شود و در صورت عدم راه اندازی معادن در مکاتبه دوم سازمان صمت، ما مجبور به مزا

 هستیم. 

وگوی استان بار دیگر اظهار کرد: در جلسه پیشین دبیرخانه مقرر گردید طی نشستی با حضور نمایندگان خانه معدن و لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت

اما این  کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با معاونت معدنی سازمان صمت در خصوص آخرین وضعیت معادن استان بررسی های الزم صورت گیرد؛

 موضوع محقق نشده است. 

الت با ون معدنی سازمان صمت برای ماشین آوی افزود: موانع مطرح شده ناشی از دستورالعملهای وزارت صمت برای واردات ماشین آالت، حسب اعالم معا

 سال و بعضا تا ده سال برطرف شده است و مقرر گردید در این زمینه از سوی سازمان صمت اطالع رسانی گردد.  5کارکرد 
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گوی استان اذعان کرد: موضوع چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران به حضور و  رئیس دبیرخانه شورای گفت

موضوع از سوی ه بود های پیشین دبیرخانه مطرح شد و با توجه به مواد قانونی مرتبط با این امر، مقرر گردیداداره منابع طبیعی برای اخذ تعهد در نشست در

 اداره منابع طبیعی منتفی اعالم گردد.

ه اخذ تعهد از بهره بردار معدنی، تکالیف قانونی وجود دارد و ما براساس زارع، کارشناس اداره کل منابع طبیعی استان در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: در زمین

فردی مطالبه می  قانون عمل می نماییم. در بحث معادن ما بارها تاکید کرده ایم در هنگام فعالیتها، به حفظ منابع طبیعی توجه شود. تعهد محضری را هم از

 کنیم که فعالیت معدنی به او واگذار گردیده است. 

به اداره منابع  صفار طبسی نیز در این خصوص اظهار کرد: در بحث وکالت نامه ها بایستی بررسی گردد که آیا وکیل میتواند به جای موکل خود ضمانت نامه را

 طبیعی ارائه دهد؟ و در صورت انجام این کار، در آینده بحثی به وجود نمی آید؟

ن جمع بندی گردید که ضرورتی به حضور معدن کار برای ارائه تعهد در اداره منابع طبیعی وجود ندارد و لبافی در این خصوص اذعان کرد: در جلسات پیشی

 میتوان از نماینده معدن کار، وکالت نامه را اخذ نمود. 

نماییم. مدارک مورد نیاز اکتفا می تدریاف، نیازی به تعهد محضری نیست و فقط به اولیه زارع در پاسخ گفت: در تفاهم نامه آمده است، در هنگام اخذ استعالم

درخصوص اینکه  ید.پس از اخذ استعالم، وقتی معدن کار قصد ورود به عرصه منابع طبیعی را دارد، میبایست برای پیگیری سایر امور، تعهد محضری را ارائه نما

موارد خاص  ر، ما در حال بررسی موضوع هستیم؛ اما فعال اعالم کرده ایم درارائه تعهد از سوی معدن کار یا فردی که وکالت او را برعهده دارد، انجام گردد یا خی

 صورت تایید وکیل معدن کار از سوی سازمان صمت، تعهد محضری را از وی می پذیریم. و در
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 ن مس آن به ما اعالم نشده است.وی افزود: در خصوص پاسخ منفی به استعالمات معادن پالسری منطقه خواف نیز، بخشنامه صادر شده و ممنوعیتی برای معاد

بین اداره منابع رئیس اداره امور معادن سازمان صمت استان نیز ابراز کرد: توافق در زمینه وکالت نامه و تایید از سوی سازمان صمت در استان طی تفاهمی 

 سری نیز، موضوع به مرکز ارجاع می شود. طبیعی و سازمان صمت، صورت گرفته است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. در خصوص معادن پال

هار کرد: در ادامه این نشست، صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، از لزوم هزینه کرد حقوق دولتی معادن در استان گفت و اظ

از حقوق دولتی جبران گردد و فقط نباید به جریمه و پرداخت  بایستی با برنامه ریزی، موضوع تخریب محیط زیست و منابع طبیعی توسط معدن کار، با استفاده

 هزینه اکتفا نمود. 

 لبافی گفت: در گذشته در خصوص هزینه کرد یک درصد از حقوق دولتی معادن در این استان، مباحثی مطرح گردید. 

سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اقدام گردد. هادی، رئیس اداره امور معادن سازمان صمت استان نیز گفت: در این زمینه بایستی از سوی 

 .برمی گشتاستان  بهاز این مقدار،   %65هزار میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن اخذ شد که می بایست 2

لسه پیشین طبق صحبتهایی که مطرح در ادامه، لبافی به توضیح آخرین نتایج پیگیری مسئله تامین سوخت معادن و مشکالت این حوزه پرداخت و گفت: در ج

ضوع شد به این نتیجه رسیدیم که مشکالت تامین سوخت معادن حل شده است؛ اما طبق مکاتبات سازمان صمت متوجه شدیم مشکل همچنان وجود دارد. مو

 یستم هر ماه بود.نخستی که در جلسات پیشین مطرح گردید، عدم کسر سهمیه سوخت معدن کار، در صورت ثبت درخواست حداکثر تا ب
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استان ظرف لبافی در خصوص سوخت مورد نیاز ماشین آالت مستهلک و عدم برخورداری آنها از کارت سوخت نیز گفت: در این زمینه توافق گردید خانه معدن 

که هنوز آمار دقیقی از آمار ماشین آالت دو هفته از هر نظر بررسی های کارشناسی را انجام دهد و پیشنهادها را در این خصوص ارائه نماید. با توجه به این

 مستهلک معدنی به دست نیامده است، الزم است در این زمینه کارشناسی های الزم صورت گیرد و اطالعات مورد نیاز به دست آید.

سان تا قبل از بیستم هر ماه ورده های نفتی استان گفت: اگر ثبت اطالعات و درخواست معدن کار در سامانه تجارت آحسینی، کارشناس شرکت پخش فرآ

 صورت گیرد، از سهمیه سوخت آن ماه معدن کاسته نخواهد شد. برای منطقه خراسان رضوی شرکت نفت، مشکلی وجود ندارد.

ما نکته این است شود، برای ما بدان معناست که معدن هر ماه فعال است؛ ا وی افزود: اینکه اطالعات معادن به صورت ماهانه در سامانه تجارت آسان ثبت می

الزم از سوی سازمان که چه آمار تولید شرکت معدنی به شکل ماهانه ثبت شود و چه به صورت سه ماهه، فرقی ندارد؛ زیرا ما ساالنه یکبار، براساس اخذ اطالعات 

 صمت درباره میزان تولید معادن، سهمیه سوخت معادن را برای کل سال مشخص می نماییم. 

برای تخصیص سوخت به ماشین آالت، دستورالعمل یکنواخت توزیع در کشور وجود دارد و همه باید به آن عمل کنند. لذا اگر پیشنهادی در حسینی ابراز کرد: 

 خصوص سوخت ماشین آالت مستهلک معدنی وجود دارد، بایستی به وزارت صمت ارائه گردد تا از سوی مرکز بررسی شود. 

 

  مصوباتجمع بندی و                                                                            

 مسئول پیگیری مصوبات جلسه

 

 مهلت پیگیری
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معدن غیرفعال استان خراسان رضوی با نظر دستگاههای  483موضوع چگونگی فعال سازی و تعیین تکلیف  

گردید و به شرح زیر جهت ارائه به شورای گفت و گو جمعبندی اجرایی و بخش خصوصی ذی ربط مطرح 

 شد:

الف(  برای تعیین تکلیف معادن غیر فعال به شرح فهرست تهیه شده توسط سازمان صمت استان، 

ظرف مدت دو هفته سازمان صمت استان  با حضور روسای محترم کمیسیون های معدن و صنایع 

معدن 483معدن و تجارت  از هر یک از بهره برداران موضوع معدنی و خانه معدن و خانه صنعت و 

 غیر فعال دعوت بعمل آید و دالیل عدم فعالیت از جمله:

 صالحیت های فنی مالی بعد از صدور مجوز و تحوالت اقتصادی  ایجاد شده  -

 وضعیت بازار و تقاضا برای فروش محصوالت معدنی -

 معادنمعارض و میزان تاثیر گذاری بر غیر فعال شدن  -

 چگونگی قابلیت راه اندازی و بهره برداری مجدد به لحاظ شاخص های اقتصادی -

 گردد. تکلیف و... مورد بررسی قرار گرفته و به شرح زیر تعیین

آن  تعداد از بهره بردارانی که امکان راه اندازی و فعال نمودن معدن  در فرصت مناسبی که با تشخیص   سازمان   - 1

خانه معدن و کمیسیون معدن تعیین میگردد داشته باشند، مکلف  گردند تا   در مدت تعیین  صمت و  با مشارکت

 شده نسبت به فعال سازی معدن  بدون هرگونه قید شرطی اقدام نمایند.

 

 

 

سازمان صمت، 

خانه معدن، 

کمیسیون معدن 

 معدنیو صنایع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دو هفته
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آن تعداد از معادنی که به هر دلیلی  غیر فعال بودن  آنها ناشی از اختالف با دستگاههای اجرایی و بدون میل و  -2

بهره بردار می باشد، ضمن پیگیری سازمان صمت استان از طریق دستگاههای اجرایی برای رفع موانع موجود،  اراده

حسب تشخیص سازمان صمت و با  اخذ نظر کمیسیون معدن و خانه معدن فرصت مناسبی برای فعال سازی داده شود 

د، بدیهی است باسپری شدن مهلت تعیین شده تا با پیگیری بهره بردار و دستگاههای اجرایی در این خصوص اقدام گرد

 در صورت عدم اقدام مجددا قابل طرح و تصمیم گیری خواهد بود.

آن تعداد از معادنی که به هردلیلی اقتصادی نبوده و تقاضا برای فروش وجود  ندارد از ردیف معادن غیر فعال  -3

 استان حذف شود.

 

گاه اجرایی صادر کننده مجوز و کمیسیون موضوع چگونگی تخصیص سوخت مطرح شده توسط دست (ب

معدن و صنایع معدنی و خانه معدن و روند دسترسی به سامانه و ثبت اطالعات با توجه به 

توضیحات ارائه شده مورد بررسی قرار گرفت، از آنجائیکه برابر آنچه به آن پرداخته شد سوخت 

ز های اولیه به هر دلیلی از جمله کند اما رو اختصاص یافته  به صورت ماهانه  تخصیص پیدا می

ن امکان ثبت اطالعات وجود ندارد  اترافیک زیاد مراجعه کنندگان خارج از میل و اراده بهره بردار

و اصوال  اطالعات مورد درخواست با تاخیر یک هفته تا ده روز اختالف وارد سامانه می گردد و 

بر اساس روزهای تاخیر اقدام گردد.  این تاخیر موجب می گردد تا نسبت به کسر سهمیه سوخت

الت فرسوده و عدم امکان خرید ماشین آو از طرفی موضوع چگونگی تخصیص سوخت به ماشین 
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جهت طرح درجلسه  شورا ارائه الت جدید مطرح که  پس از بحث و تبادل نظر پیشنهادات زیر آ

 می گردد

 در خصوص تخصیص سوخت دو پیشنهاد مطرح شد: -1

 ها به جای یک ماهه سه ماهه شودتخصیص سهمیه  -

 روز تاخیر در ثبت اطالعات از سهمیه ماهانه کسر نشود20تا مدت  -

از آنجائیکه  شرکت ملی پخش فراورده های نفتی مشهد اعالم می دارند، ثبت درخواست سوخت در سامانه  

بارزه با قاچاق کاال و ارز به صورت ماهانه امکان پذیر است )و این موضوع طبق تاکید کمیسیون م« تجارت آسان»

با سامانه تجارت آسان لینک شده است، لذا در صورتی که اطالعات و آمار معادن « کاداستر»کشور است(، سامانه 

در سامانه کاداستر ثبت شود، ابتدای هر ماه در سامانه تجارت آسان نیز قرار میگیرد. بدین ترتیب، اگر ثبت 

یرد، اطالعات شرکت به صورت خودکار در سامانه وجود دارد و از این بابت درخواست در ابتدای هر ماه صورت گ

مشکلی بوجود نمی آید. ضمن اینکه  مشکل احتمالی در ثبت اطالعات معادن، مربوط به سامانه کاداستر است و 

خصیص نه سامانه تجارت آسان لذا چنانچه  اطالعات در کاداستر ثبت شده باشند، هر زمانی از ماه درخواست ت

سوخت صورت گیرد، موضوع بدون مشکل به شرکت پخش فرآورده های نفتی منتقل می گردد و از طرفی  شرکت 

پخش فرآورده های نفتی تاکید نمود با ثبت آمار تولید شرکتهای معدنی به صورت سه ماهه، مشکلی ندارند و 

م؛ همچنین در ارتباط با  دریافت سهمیه میتوانیم در محاسبات و برآورد خود، آمار سه ماه قبل را بررسی نمایی

سوخت کامل ماه پس از تاخیر در ثبت درخواست در سامانه موافقت شرکت پخش فرآوردهای با معادنی  که تا 
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شود، روز بیستم هر ماه، درخواست خود را ارائه بدهند اعالم نمودند و تاکید شد که از سهمیه سوخت کاسته نمی

 نظر توافقات زیر صورت گرفت: علیهذا پس از بحث و تبادل

عملکرد  معادن در سامانه کاداستر این اطالعات آماری ابتدای هر ماه ه اینکه در صورت ثبت با عنایت ب  -1

در سامانه تجارت آسان نیز قرار میگیرد. بدین ترتیب، اگر ثبت درخواست در ابتدای هر ماه صورت گیرد، 

وجود دارد، لذا چنانچه  اطالعات در کاداستر ثبت شده اطالعات شرکت به صورت خودکار در سامانه 

مقرر شد مراتب توسط منطقه یک  شودباشند حداکثر تا بیستم هرماه از سهمیه سوخت کاسته نمی

 خراسان رضوی به مناطق دو وسه استان نیز منعکس شود.

ه ها به صورت سه نظر به اینکه حسب تاکید سازمان صمت استان امکان ثبت خودکار اطالعات در سامان -2

ماهه وجود ندارد و می بایست متولیان دو سامانه بهین یاب و کاداستر در این زمینه تدبیر کنند تا امکان 

ثبت اطالعات به صورت سه ماهه وجود داشته باشد لذا مقرر گردید دو دستگاه استانی) سازمان صمت 

 ف دو هفته موضوع را پیگیری کنند.استان و شرکت پخش فراوردهای نفتی استان با جدیت حداکثر ظر

سازمان صمت و شرکت پخش فراوردهای اکتشاف معادن  به پروانه هایتخصیص سوخت  در خصوص -3

وجود  ند  مصوبات قبلی دبیرخانه پیگیری و مشکل خاصی  فعال برای تامین سوخت نفتی اعالم نمود

مراتب به کمیسیون و خانه ن سازمان صمت استان و شرکت پخش فراوردهای استاو مقرر شود  ندارد

 معدن اعالم نمایند

 

 

 

سازمان صمت 

استان، شرکت 

پخش فراوردهای 

نفتی مناطق 

 استان

 

 

سازمان صمت 

استان و شرکت 

پخش فراوردهای 

 استان

 

 

 

 

 

 

 مستمر

 

 

 

 

 

 یک هفته
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از آنجائیکه حسب اعالم شرکت پیرامون چگونگی تخصیص سوخت به ماشین آالت جدید معادن  -4

پخش فراوردهای نفتی مدارک مدنظر برای تعیین و تخصیص سوخت،  پروانه بهره برداری است که معموال  

ت و مدرک مورد نیاز دیگر، مربوط به ماشین آالت سال برای شرکت پخش دارای اعتبار اس 15به مدت 

است که مشخص می کند ماشین مربوط به آن معدن است و  این بررسی نیز  به طور یک ساله صورت 

می گیرد لذا مقرر شد چنانچه ماشین آالتی به معدن اضافه شود مدارک مورد نظر در کوتاهترین زمان 

 تا سهمیه سوخت در نظر گرفته شود ممکن به شرکت پخش فراوردهای نفتی منعکس

در خصوص  سوخت مورد نیاز ماشین آالت مستهلک و عدم برخورداری آنها از کارت سوخت به دلیل   -5

قانون هوای پاک   8فرسودگی ناشی از سپری شدن عمر قانونی و نیز عدم اجرای دو حکم موضوع ماده 

 توافق گردید

 فنی، معاینه   گواهی صااادور مساااافر، و بار  ونقل حمل  پاک،  هوای قانون  8 ماده  با توجه به اینکه طبق     -

صیص  سایل  خریدوفروش و ثالث شخص  بیمه تخ سوده  موتوری نقلیه و ست  ممنوع فر  طرفی به و از  ا

 زمان هم تخصااایص عدم  نیز، و جدید   خودروهای  با  فرساااوده خودروهای  جایگزینی  باالی  هزینه  دلیل 

 فرسااوده ناوگان نوسااازی زمینه در پاک هوای قانون اجرای امکان عمالً خودرو، جایگزینی و تسااهیالت

 ناوگان نوساااازی برای تساااهیالتی ها،یارانه هدفمندی محل نیز از گذشاااته سااانوات ندارد و در وجود

 نوسااازی منظوربه موجود نگردید و  تسااهیالت محقق مهم این متأساافانه که شااد بینیپیش ونقلحمل

 هایاست همچنین کنترل  پاسخگو  را جدید ناوگان هزینه درصد 10 از کمتر و است  ناچیز بسیار  ناوگان

شین  واردات بر شدیدی  لذا مقرر گردید با عنایت به ماده .گیردمی صورت  سال  3 از بیش عمر با آالتما

 

صمت، کمیسیون 

 و خانه معدن

 

 

 

 

 

 

 

شرکت 

فراوردهای نفتی 

استان، سازمان 

 صمت استان

 

 

 

 مستمر
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 جهت الزم تسااهیالت و کار و پاک، تا زمان فراهم شاادن  ساااز هوای قانون 8 ماده اجرایی نامه آیین 9

در اسااتان  توسااط دولت به روال   نو خودروهای با عمومی نقل و حمل فرسااوده خودروهای جایگزینی

شده   شته عمل  شدن تکالیف قانونی امکان      گذ شنهاد گردد تا محقق  شورای مرکز و متولیان امر پی و به 

اختصاااص سااوخت به خودروهای فعال فاقد کارت سااوخت بخش معدن حسااب تایید دسااتگاه اجرایی  

 اختصاص یابد

 

به فرسودگی ماشین االت و افزایش سوخت به طور معمول  ظرف دو هفته خانه معدن  از هر با توجه  -

 نظر بررسی های الزم انجام داده و در این خصوص پیشنهادارائه نماید 

موانع مطرح شده ناشی از دستورالعمل های وزارت صمت برای واردات ماشین آالت حسب  اعالم   -

سال و بعضا تا ده  5جناب آقای مهندس توکلی معاون محترم معدنی برای ماشین آالت با کارکرد 

سال بر طرف شده است مقرر شد سازمان صمت ، خانه معدن ، کمیسیون معدن و صنایع معدنی در 

 تباط اطالع رسانی نماینداین ار

موضوع چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران -

شخصا   به حضور در اداره کل منابع  طبیعی برای اخذ تعهدمطرح گردید، صرفنظر از قانون اصالح  

( قانون اساسی و اصالحات 44( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )2( و )1مواد )

قانون معادن  24مجلس شورای اسالمی و با توجه به صراحت ماده  29/11/1399بعدی آن مصوب 

سازمان صمت، 

کمیسیون و خانه 

 معدن

 

 

 

 خانه معدن

 

سازمان صمت 

 استان

 

 

 

 

 

 

 مستمر

 

 

 

 

 دو هفته

 

 یک هفته

 

 

 

 

 

 



 
 

 
  

       صبح 8     ساعت شروع:                                       22/05/1401           تاریخ جلسه                              17      جلسهشماره 

                                                                      نفر11 اعضای حاضر در جلسه :                                                                                                            )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:محل تش

 نفر 12 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت

،مقرر شدآن تعداد از معادنی که به هردلیلی امکان حضور بهره برداران برای اخذ تعهد در اداره کل 

صمت به اداره سازمان  وطه از طریق منابع طبیعی ندارند باتعیین وکیل و معرفی وکیل و نماینده مرب

 کل منابع طبیعی از وکیل تعهدنامه اخذ شود.

 

اینکه مناطق جنگلی و بیابانی تعیین شده با توجه به  شناسایی پهنه های قابل بهره برداری در خصوص

 ضرورت دارد در این خصوص تسریع گردد. است

 سازمان صمت

اداره کل منابع  

 طبیعی

 

 

اداره کل منابع 

 طبیعی

 

 

 

 

 

 مستمر

 
 


