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ریاست محترم خانه معدن ایران
سالم علیکم
احتراماً ،بدین وسیله اهم اقدامات و عملکرد این خانه را از اول سال  1395تا آخر دی ماه به شرح
زیر به استحضار می رساند.
 -1جلسه اعضای هیئت مدیره خانه معدن استان با تولیدکنندگان شن و ماسه شهرستان مرند به تاریخ  1395/01/21در آن
شهرستان و در راستای بررسی مشکالت معادن شن ماسه مرند.
 -2حضور در جلسه کارشناسی شورای گفتگوی استان در مورد مشکالت مطروحه در آن شورا بهه تهاریخ  1395/01/24در
اتاق بازرگانی تبریز و با حضور هیئت مدیره خانه معدن استان و نمایندگان سازمان ها و ارگان های مربوطه.
 -3برگزاری جلسه کارشناسی مشکل قیمت گذاری شن و ماسه با حضور نماینده تولیدکنندگان شهرسهتان مرنهد و اعضهای
هیئت مدیره خانه معدن استان به تاریخ .1395/02/07
 -4تشکیل  11جلسه هیئت مدیره خانه معدن استان.
 -5برگزاری جلسه با مدیرعامل مس آذربایجان و هیئت مدیره خانه معدن استان به تاریخ  1395/03/04در خصوص خانهه
معدن و مشکالت معادن و صنایع معدنی.
 -6برگزاری جلسه با جهاد دانشگاهی و بسیج مهندسین استان در خصوص اقتصاد مقاومتی در بخش معدن.
 -7تشکیل  2جلسه کمیته تسهیل و رفع موانع تولید بخش معدن با حضور معاون استاندار و دفاع از موارد و مشکالت معدنی
مطرح شده.
 -8تشکیل جلسات هماهنگی برای برگزاری جلسه کمیته تسهیل و رفع موانع بخش معدن با معاونت معدنی سازمان صنعت،
معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن و مدیران معادن که دارای مشکل هستند(5مورد)
 -9تشکیل  7جلسه جهت اجرای طرح پایش معادن استان با همکاری و حضور سه سازمان صنعت ،معدن و تجارت  ،نظهام
مهندسی معدن استان و خانه معدن استان و اجرای طرح پایش با مستقر شهدن نماینهده خانهه معهدن اسهتان در نظهام
مهندسی معدن استان از مرداد ماه تا آخر آذرماه  1395و بدست آمدن آمار و اطالعات کامل معادن.
 -10برگزاری نشست «طرح و بررسی مشکالت جامعه معدنی» با حضور دکتر فرهنگی رئیس مجمع نماینهدگان اسهتان و
عضو کمیسیون صنایع و معا دن مجلس شورای اسالمی و آقای علیزاده عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شهورای
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اسالمی و رئیس کمیته معدن و سازمان ها و ارگان ها و فعالین معدن استان به تاریخ  1395/05/28توسط خانه معهدن
استان.
 -11طراحی سایت جدید خانه معدن استان به آدرس azarminehouse.ir
 -12بازدید از کارخانه شرکت خاک چینی ایران توسط هیئت مدیره خانه معدن استان و تشکیل جلسه ای بها مهدیریت آن
کارخانه در تاریخ  1395/10/09در محل کارخانه مذکور.
 -13تشکیل جلسه ای با سازمان صنعت ،معدن و تجارت درخصوص الزام بهره برداران برای گذراندن دوره ها و گنجانهدن
قوانین منابع طبیعی و محیط زیست و شروع ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات معادن همزمهان در سهه
محل و اطالع رسانی جامع در استان
 -14تشکیل جلسه تعامل سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن استان و برگهزاری 2
جلسه
 -15معرفی نماینده خانه معدن استان به کمیته ارجاع کار نظام مهندسی معدن استان و حضور دائمهی ایشهان در جلسهات
کمیته مذکور برای دفاع از حقوق بهره برداران و مکتشفین
 -16جلسه حضوری با فرماندهی پلیس پیشگیری استان جهت پیگیری اجرای تبصره 2و 3ماده  19قانون معادن

امید است با همت اعضا و راهنمایی های حضرتعالی شاهد حرکتهای بهتر و بیشتر در سال  95باشیم
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