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  موضوع مــورد بررسی )دستور کار(

 طرح چگونگی اخذ مجوز جهت واحدهای کارخانه فرآوری سیار مواد معدنی در استان و اتخاذ تصمیمات الزم در این خصوص -1

 مطرح شد:در دبیرخانه حمایت از کسب و کار خراسان رضوی 

 اقتضائات احداث واحدهای سیار فرآوری مواد معدنی

چگونگی اخذ مجوز واحدهای »( با محوریت بررسی 12هشتمین جلسه دبیرخانه حمایت از کسب و کار خراسان رضوی )کمیته بند ب ماده  قانون احکام دائمی توسعه 

 برگزار شد.« کارخانه فرآوری سیار مواد معدنی در استان

، رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: بخش خصوصی تقاضا دارد که واحدهای سیار فرآوری مرکزی احداث شود که در چهارچوب مشخص به صورت «لبافی علی اکبر»

حدها است. این واچرخشی به واحدهای کوچک و بزرگ معدنی خدمات رسانی کند. این اقدام هزینه های فرآوری را کاهش می دهد اما چالش اصلی در اخذ مجوز برای 

ردید. گفت و گو ارسال گ بیشترین چالش در این رابطه با اداره کل محیط زیست استان است که مکاتباتی در این رابطه انجام شد و پاسخ هایی نیز به دبیرخانه شورای

  م کرده است.کلیات این مکاتبه حاکی از آن است که اداره کل محیط زیست به صورت شفاف با این موضوع مخالفت خود را اعال

عاد موضوع مقرر شد جلسه لبافی خاطرنشان کرد: به رغم آن که اداره کل صمت نیز با احداث واحدهای سیار فرآوری مواد معدنی مخالفتی ندارد؛ اما برای روشن شدن اب

 .تان منعکس گرددای در این رابطه برگزار شود تا این مساله به صورت کارشناسی به شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اس
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پاسخ منفی است، باید لبافی با طرح این سوال که آیا فرآیند صدور مجوز برای واحدهای سیار فرآوری معدنی در استان امکان پذیر است یا خیر؟، یادآور شد: اگر 

 .مراهکارهایی ارائه شود تا از شرایط موجود گذر کنیم یا با استعالم از مرکز این مساله را حل و فصل کنی

 اداره کل محیط زیست، الزامات احداث واحدهای سیار فرآوری را اعالم کند

در  تصریح کرد: موضوع محیط زیست اهمیت قابل توجهی دارد،  رضوی نیز با بیان اینکه خراسان اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون رئیس طبسی، صفار احمدرضا 

که حداقل نیمی از آن ها به دلیل عیار پایین و هزینه های حمل و نقل، فاقد توجیه اقتصادی است. به بیان دیگر  معدن غیر فعال در استان وجود دارد 483حال حاضر 

 .کیلومتر توجیه اقتصادی دارد 100حمل این مواد معدنی صرفا تا فاصله 

الی گازوئیل، استهالک وسایل حمل و نقل و... فاقد توجیه است، از حمل مواد معدنی و رساندن آن به واحدهای فرآوری به دلیل ایجاد آلودگی، مصرف با وی یادآور شد:

انیم براساس این الزامات این رو تقاضا می شود، اداره کل محیط زیست استان الزامات الزم برای ایجاد واحدهای سیار فرآوری را به بخش خصوصی اعالم کند تا ما بتو

 .صوصی الزامات را رعایت نکرد، اداره کل محیط زیست می تواند واحد مورد نظر را پلمپ کندنسبت به احداث این واحدها اقدام کنیم. اگر بخش خ

در حال حاضر یک واحد فرآوری مواد معدنی در اطراف مشهد در حال فعالیت است که هیچ نظارتی بر این واحد صورت نمی گیرد، در واقع  صفار طبسی خاطرنشان کرد:

ل است. این در حالی است که ما تقاضا داریم فعالیت مان در چهارچوب ضوابط اداره کل محیط زیست و با نظارت این اداره کل انجام این واحد به صورت غیرقانونی فعا

 .شود

ناطق احداث واحدهای سیار فرآوری مواد معدنی از یکسو برای دولت درآمدزایی و برای م رضوی تصریح کرد: خراسان اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون رئیس

 .شودروستایی اشتغالزایی می کند و از سوی دیگر برای معدن دار موجب ایجاد ارزش افزوده می
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و نند و در صورت تخلف دوی یادآور شد: شرکت تولیدکننده و معدن دار به صورت مشترک می توانند تضامین الزم را بابت رعایت الزامات اداره کل محیط زیست ارائه ک

 ند.طرف باید پاسخگو باش

 محیط زیست: صدور مجوز برای واحدهای سیار فرآوری مواد معدنی ممکن نیست

گفت: فرآوری معدن نیازمند ارزیابی است. به بیان دیگر برای انجام فعالیت در هر نقطه باید  رضوی خراسان زیست محیط حفاظت قادر طالب زاده، کارشناس اداره کل

 زیست انجام شود. حال در صورت ایجاد آلودگی چه کسی پاسخگو است؛ واحد فرآوری یا معدن دار؟ارزیابی های الزم توسط اداره کل محیط 

د واحد فرآوری اداره کل محیط زیست صرفا مجوزها را برای مکان صادر می کند نه دستگاه. معادن غیرفعال دارای مالک حقوقی یا حقیقی هستند که برای ایجا وی افزود:

محیط زیست کل اقدام کنند. هر کدام از این معادن براساس مراحل قانونی می تواند مجوزهای الزم را اخذ کند. بر این اساس طرف قرارداد اداره باید نسبت به اخذ مجوز 

وری. پس از اخذ آنیز شخصیت حقیقی یا حقوقی صاحب مکان است. حال تفاوتی ندارد دستگاه های به کار گرفته مربوط به شرکت باشد یا معدن دار یا واحدهای فر

 .پروانه بهره برداری توسط شخصیت حقوقی یا حقیقی یکسری الزامات از سوی اداره کل محیط زیست ابالغ می شود

دهای مسکونی، آب وی یادآور شد: الزامات معادن قوچان و خواف با یکدیگر متفاوت است، چرا که جنس مواد معدنی، موقعیت معدن، جهت وزش باد، نزدیکی به واح

ساله را به دوش نخواهد در الزامات تاثیرگذار است. از این رو ما نمی توانیم به صورت کلی الزامات مشخصی را به معدن دار ابالغ کنیم. هیچ کس بار حقوقی این م  ...و

 .کشید و مسئولیت آن را قبول نخواهد کرد

یر است و اگر از تهران نیز استعالم صورت بگیرد قطعا پاسخ منفی خواهد بود، تجربه کاری بنده صدور مجوز برای واحدهای فرآوری سیار امکان ناپذ طالب زاده تاکید کرد:

واحدها در ضوابط  نیز موید این مطلب است به طوری که تاکنون حتی برای یک واحد سیار فرآوری مواد معدنی مجوز صادر نشده است، چرا که صدور مجوز برای این
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 .تاداره کل محیط زیست نبوده اس

در همین راستا اداره کل محیط زیست در چهارچوب قانون عمل خواهد کرد. بر اساس قانون : افزود اقتصاد باید همراه با محیط زیست باشد، طالب زاده با بیان اینکه

با این حال،  .برای واحدها صادر نکرده است مجوز باید برای مکان صادر شود نه یک شرکت. شواهد نیز حاکی از آن است که اداره کل صمت نیز تاکنون مجوز سیاری را

ساس دستورالعمل صادره مجوز متقاضی احداث واحدهای فرآوری معدن می تواند مستندات خود را ارائه کند تا ما استعالمات الزم را از تهران دریافت کنیم. اداره کل برا

 .صوص از استان اعمال خواهد کردرا اعطا خواهد کرد؛ البته قطعا تهران ضوابط سختگیرانه تری در این خ

بخش خصوصی می تواند استدالل های خود را در خصوص ایجاد واحدهای فرآوری سیار در شورای گفت و  رضوی یادآور شد: خراسان زیست محیط حفاظت کارشناس

 زیست تابع آن باشد.گو مطرح کند و در صورت قانع شدن استاندار، ایشان می توانند حکمی صادر کنند که اداره کل محیط 

 عیارهای اداره کل محیط زیست برای صدور مجوز منطقی استم

سازمان محیط زیست نمی تواند براساس فاکتورهای اعالمی، مجوز کلی به یک  استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: تولید رئیس گروه در ادامه، مهدی وطن پرست،

قع این سازمان براساس موقعیت مکانی منطقه تصمیم می گیرد که مجوزی برای آن نقطه صادر کند یا خیر. به نظر می شرکت برای فعالیت در هر نقطه صادر کند. در وا

 .رسد که این معیارها منطقی است و برای تمامی مناطق یکسان نیست

اجازه صدور مجوز واحد فرآوری سیار مواد معدنی را نمی  ضوابط و دستورالعمل های اداره کل محیط زیست استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تولید رئیس گروه

 .دهد. لذا نباید در این رابطه مقاومت کرد

 

 اداره کل صمت مخالف احداث واحدهای فرآوری سیار مواد معدنی نیست
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واحدهای فرآوری سیار مواد معدنی نیست اما در اداره کل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: اداره کل صمت مخالف احداث  فلزی در ادامه، قاسم کیومرثی، رئیس اداره

ه اخذ کند و در صورت شرایط فعلی امکان تصمیم گیری کارشناسی در این خصوص وجود ندارد. با این حال معدن دار می تواند برای اخذ مجوز از اداره کل صمت پروان

ید از سوی صمت داشته باشد که این اقدام مترادف با ایجاد واحد سیار است، ضمن آن که اتمام فرآیند، معدن دار می تواند تقاضای ابطال پروانه و صدور پروانه جد

 .الزامات زیست محیطی نیز در این رابطه رعایت می شود. اداره کل محیط زیست نیز قطعا مخالفتی با این موضوع نخواهد داشت

وری سیار مواد معدنی باید بررسی های کارشناسانه صورت بگیرد تا این مصوبه در شورای برای احداث واحد فرآ سازمان صمت خراسان رضوی افزود: فلزی رئیس اداره

 .گفت و گوی استان مورد توافق قرار بگیرد

صل اا است و لیکن در پایان، لبافی، رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار استان تصریح کرد: هر چند که صحبت ها و استدالل های طرفین هریک  قابل اتک

یک یر قابل انکار و موضوع صدور مجوز فراوری سیار با هدف کاهش هزینه ها و جلوگیری از اسراف در سرمایه گذاری و رقابت پذیر نمودن محصول نهایی یک موضوع غ

ای سیار فرآوری مواد معدنی تهیه در خصوص احداث واحده بخش خصوصی طرح توجیهی قابل استنادیضرورت اجتناب ناپذیر است   با این حال پیشنهاد می شود که 

ادن منعکس شود و کند که الزامات زیست محیطی نیز در آن مشخص باشد تا پس از مطالعات کارشناسی، به هیات مقررات زدایی، شورای گفت و گو و شورای عالی مع

 ، نتیجه گیری نهایی توسط این نهادها صورت بگیرد.نهایت در 

 

 مدت پیگیری مصوبه ردیف

1 
طرح چگونگی اخذ مجوز جهت واحدهای کارخانه فرآوری سیار مواد معدنی در استان و اتخاذ پیرامون دستور کار 

 کوچک کشور معادن درصد ۹۸ حدود  حسب آمار و اطالعات مطرح شده،  به اینکه نظر  تصمیمات الزم در این خصوص
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 یکی و با عنایت به اینکه  دهند می اختصاص خود به را کشور تولید درصد ۶۵ این تعداد معادن تقریبا  و هستند مقیاس

 بهدر حوزه فراوری مواد معدنی و جلوگیری از خام فروشی  خصوصی بخش توانمندسازی حوزه در که هاییسیاست از

 معادنقادر است  که است معدنی مواد فرآوری سیار واحدهای توسعه و ساخت پروژه ،شود دنبال وظایف از یکی عنوان

 یاقتصاد توجیه آنها برای ثابت احداث کارخانه شکل به فرآوری واحدهای احداث که غیرفلزی و فلزی متوسط و کوچک

 نای. نماید فعال راکد را معادنقبیل  این ،مواد فرآوری سیار واحدهای طریق از بتوانندهمچنین   و داده پوشش ،را ندارد

 دراک و متوقف شانهایفعالیت که است مقیاسی متوسط و کوچک متعدد معادن سازی فعال منظور به موثر گامی امر

همچنین نظر به حجم کم  .است مقیاسکوچک هایکاری معدن به وابسته شدت به ایران یمعدن بخش زیرا است. شده

 معدن شدن فعال ثابت و عدم توان معدنکاران خرد،  ذخایر با توجه به نیاز سرمایه گذاری های عظیم برای کارخانجات

در خصوص مشکالت و موانع  ز طرفیا .است سیار فرآوری هایسیستم تامین نیازمند ایران در مقیاس کوچک کاری

یکی از مشکالت اصلی در این خصوص از سوی صاحبان این معادن مسائل  فعالیت واحدهای معدنی غیرفعال استان

با توجه به مالحظات زیست محیطی، و یا عموما مربوط به عیار پایین برخی از معادن عنوان شده است. در برخی موارد 

به دلیل حجم کم ذخیره، احداث یک کارخانه فرآوری فاقد صرفه اقتصادی میباشد. اما با ایجاد واحدهای فرآوری سیار 

میتوان مجموعه معادن مشابه در یک محدوده را به نحوی فعال کرد که عالوه بر ایجاد ارزش افزوده، به طرز چشم گیری 

در شصت و هشتمین جلسه هیات مقررات زدایی و بهبود  ضمن اینکه .نه حمل و نقل مواد معدنی کاهش پیدا کندهزی

 1۶/0۸/1401مورخ  1۶۶127/۸0به شماره  محیط کسب و کار
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 نفر  10 تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی                          2ساختمان شماره  -سامانیه بین هنرستان و -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

 ۹0صدور پروانه بهره برداری صنایع معدنی در محدوده معادن به سایرین به صورت استیجاری پیشنهاد اصالح ماده 

شرح زیر تأیید و  به 11/4/13۹2ک مورخ 4۹0۸۹/ت۸۵744اجرایی قانون معادن موضوع تصویبنامه شماره  نامه آیین

صدور  .مقرر شد مراتب از سوی رییس هیأت مقررات زدایی برای طی مراحل قانونی به هیأت محترم وزیران ارسال شود

واحد کانهآرایی، فرآوری و صنایع معدنی )به برداران و دارندگان مجوزهای معدنی که احداث  جواز تأسیس برای بهره

برداری به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده مورد  صورت ثابت و سیار( حسب درخواست آنها در طرح بهره

برداران و دارندگان مجوزهای معدنی مجاز به ایجاد واحد فرآوری در محدوده پروانه و جواز  نیاز نبوده و این قبیل بهره

گذاری یا استیجاری امکانپذیر بوده و  مربوطه هستند. اجرای این مصوبه به صورت مشارکت در سرمایه برداشت

 .دستگاههای اجرایی موظفند خدمات مورد نیاز به این فعاالن اقتصادی را ارایه کنند

 گردید: مقرردر جلسه  جمیع جهاتو لذا با عنایت به مباحث طرح شده و موارد اعالمی 

ط و ضواب استان  محیط زیستکل به اداره  مراجعه با مکاتبه و در صورت نیاز معدن و صنایع معدنی  محترم کیسیمون

گزارش  ،پس از دریافت شاخص ها اخذ و جهت احداث کارخانه فرآوری را  شاخص های زیست محیطی معادن

نسخه ای در اختیار اداره کل محیط زیست استان جهت  تکمیلی حداکثر ظرف دو هفته تهیه و  (توجیهی)طرح توجیهی

 استعالم از مراجع  مدنظر ملی قرار داده و نسخه دیگری  به دبیرخانه شورا جهت طرح در شورای گفت و گو  و نیز 

 به شورا و هیات مقررات زدایی پیشنهاد گرددهیات مقررات زدایی صت و هشتمین جلسه شاستفاده از ظرفیت مصوبه 

در معادن مختلف با رعایت شاخص های زیست محیطی  سیار ضوع صدور مجوز پیرامون احداث کارخانجات فراوریمو تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ادارات کل صمت و محیط 

کمیسیون معدن  زیست استان 

  و صنایع معدنی



 

 

 
 دبیرخانه استانی کمیته
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 خراسان رضوی  

 صبح        8     ساعت شروع:                                               19/11/1401:           تاریخ جلسه                8  : شماره جلسه

 نفر  10 تعداد اعضا حاضر در جلسه:اتاق بازرگانی                          2ساختمان شماره  -سامانیه بین هنرستان و -بلواروکیل آباد محل تشکیل جلسه:

( بتوانند راسا نسبت به صدور مجوز برای واحدهای فراوری و ... )صمت و محیط زیست مرتبط مدیران استانیصادر و 

 .سیار معدنی اقدام نمایند

 
 


