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 دستورکار جلسه:
 ارائه گزارش عملکرد کمیسیون در خصوص مسائل مطرح شده در جلسه پیشین  ✓

 . و ارائه راهکار در خصوص رفع موانع خوافو  تربت جامهای موانع فعالیت معادن شهرستان اختصاصی بررسی  ✓

 

طی سال جاری،  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  اتاق    معدن و صنایع معدنیکمیسیون  جلسه  ششمین  

بازرگانی و    ۱۴/۰۷/۱۴۰۱مورخ  پنجشنبه  روز   اتاق  برخی صاحبان معادن غیرفعال    با حضوردر محل ساختمان مرکزی 

ین  . هدف اصلی ا برگزار گردید های تربت جام و خواف رئیس اداره امور معادن اداره کل صمت خراسان رضوی  شهرستان 

های مذکور و چاره اندیشی در خصوص بازفعالی این معادن در  جلسه بررسی کارشناسی علل عدم فعالیت معادن شهرستان

 . نظر گرفته شده است 

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

ها وجود دارد که به هایی در سطح قوانین و رویه چالش در خصوص اخذ تسهیالت بانکی در حوزه فعالیت معدنی   ▪

 افزاید. ضرورت ارائه طرح توجیهی دقیق و فنی می 

 باشد. ها می تر از تکیه بر تسهیالت بانک تر و کم آسیبجذب سرمایه گذار راه حلی ساده  ▪

همچنین مجموعه   فعاالن معدنی بایستی به سمت استفاده از نیروهای تخصصی در زمینه حسابداری حرکت کنند. ▪

 مند و تفکیک شده مستند شوند. مواد معدنی در کنار سایر اسناد مالی بایستی نظام اسناد خرید و فروش 

. در مورد تامین سوخت واحدهای معدنی در حوزه شهرستان مشهد )خراسان رضوی( مشکل چندانی وجود ندارد ▪

داران وار و تربت حیدریه مشکلی وجود دارد معدن سبزهای نفتی  در دو ناحیه عملیاتی شرکت پخش فرآورده چنانچه  

 مسئله را به اداره صنعت معدن و کمیسیون معدن اتاق منعکس کنند تا از طریق شورای گفتگو قابل پیگیری باشد. 

 

 مهدی هادی، رئیس اداره امور معادن اداره کل صنعت معدن و تجارت استان  ✓

 یکوشش  چیمشکل از ه  نیحل ا  یحال ما برا  نیبا ا  ستیسازمان صمت ن  اراتیاخت  طهی سوخت معادن در ح  نیتام ▪

موضوع در   نیا  .میاامر نبوده   ن یدر ا   ربطیمسئوالن ذ  یالزم از سو  یاما متاسفانه شاهد همکار  م؛ینکرد   روگذارف

 ی برا   یریگی حال در حال پ  نیبا ا  . حل و فصل نشده است  دی و شا  دیمعادن مطرح شد اما آن طور که با   ی عال  یشورا

 .میچالش هست  نیسامان گرفتن ا

شده است که ثبت محدوده  ابالغ    یدیبخشنامه جد   زین  رای اخ  های معدنیمسئله مربوط به ثبت محدوده حل    یبرا ▪

 . کندی م یو مال یدر هر دو حوزه فن  تیرا مشروط بر احراز صالح یمعدن
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که  یمعادن یبرا بیترت نیبد  .را مطرح کرده است اس«یمعادن کوچک مق  یو فعال ساز ایوزارت صمت طرح »اح ▪

لذا معدن   .شود  یم  یگذار معرف  هیطرح با نظارت وزارتخانه، سرما  نیا  قیداشته باشند از طر  یگذار  هیارزش سرما

 . مشکلشان حل شود بیترت نیدرخواست خود را به وزارتخانه منعکس کنند تا بد  توانند  یداران م

برابانک ▪ سرما   یدارا   یمعدن  یهامحدوده   ی ها  خر  ی التیتسه  ،یگذار  ه یارزش  حوزه   ،یمعدن   آالت   نیماش  دی در 

 . کنندی در گردش ارائه م هیاکتشاف و سرما

داشته باشد،    تیکه از سه سال قبل فعال  ی پروانه بهره بردار  ی دارا   ی در حال حاضر سازمان صمت به هر فعال معدن ▪

اقدام    ی معدن  زاتیآالت و تجه  نیبتواند نسبت به واردات ماش  ی کند تا فعال معدنینامه کمک م  یدر ارائه معرف 

نسبت به   توانندی که معدن کاران مسهل شده است چنان   ار یبس  تآال  نیواردات ماش  یفعل  طیلذا در شرا   .د ینما

 . سال اقدام کنند ۷ آالت با عمر کمتر از نیواردات ماش

ها  از محدوده   یمعادن فعال شوند و برخ  نیبالاستفاده نماند و ا  یمعدن  ریآن است که ذخاسازمان صمت    استیس ▪

 . هستند ی در حال آزادساز جیبه تدر 

 

 عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی  ✓

 وضعیت معادن شهرستان چناران حاصل شد که تا پیش از این میسر نبود. تری از  پیرو جلسات پیشین نگرش دقیق ▪

همکاری اداره کل صنعت معدن و تجارت استان در زمینه تسهیل امور برای صاحبان این معادن مثبت بوده و امید   ▪

 است که این تعامل بین بخش خصوصی و ارگان دولتی تداوم یابد. 

های مربوط به معادن غیرفعال را ردیف  ور باطل آزادسازی محدوده ضرورت دارد برای جلوگیری از ایجاد یک د ▪

بازفعالی این واحدها  با عارضه یابی کارشناسی و  های مواجهه با این معادن در نظر بگیریم و اولویت  آخر پروتوکل 

   باشد.

صی شده  جام مانند خواف به عنوان یک شهرستان تخصآمایش سرزمین استان شهرستان تربت  تبر اساس مطالعا ▪

رود. از این رو سعی کردیم این شهرستان را در کنار خواف مورد بررسی قرار دهیم تا در حوزه معدن به شمار نمی 

 از حل مشکالت معادن این شهرستان چشم پوشی نشود. 

 

 فعال معدنی شهرستان خواف محمد زحمت کش،  ✓

سوخت   نیاز جمله تام  یادیبا موانع ز  یمعدن  یهااداره صمت شهرستان، شرکت  یخوب از سو  ی به رغم همکار ▪

 ن یگران تام   متیسوخت را با ق  م یکارگران، مجبور  یکاریمعادن و ب  یلیاز تعط  یریما به منظور جلوگ  .مواجه هستند

 .میکن
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 ن ی که حل ا  میدانی است که معدن داران با آن مواجه هستند؛ اما م  یگر ید  یهااز چالش   ،یمعدن  یهاثبت محدوده   ▪

 یداریرا خر   یمعدن  یهامحدوده   دیبا   ایدر بحث ثبت محدوده، معدن داران    .استان است  ارتیمساله خارج از اخت

در   تیعمال موضوع اشتغال و فعال  گرددی مساله موجب م  نیکه ا  شوندیها ابطال ممحدوده   نیا  یبه نوع  ایکنند  

در ثبت محدوده    لیتسه  یبرا  ی راهکار  می از سازمان صمت تقاضا دار  لیدل  نیبه هم  رد،ی معدن تحت الشعاع قرار بگ

 . شند یندیب یمعدن

 

 برکا   ی شرکت گچ خاک ندهینما  ،یعقوبی  یعل ✓

معدنی وام و . از طرفی برای خرید ماشین آالت  را دشوار کرده است   زاتیآالت و تجه  نیماش  دی تورم موجود، خر ▪

کنند و عمال وام و تسهیالت را از حیز ها به سرعت تغییر میکنیم اما از طرف دیگر قیمت تسهیالت دریاف می

 کنند.انتفاع ساقط می 

 

 شهرستان خواف  یمعدن فعال  استاد،  لیاسماع ✓

 تر یهر ل  یبرا  نیعالوه بر ا  م،یکن  یدر هر ساعت پرداخت م  یکیمکان  لیاجاره ب  یبرا  ی در حال حاضر مبالغ هنگفت ▪

 . دشوار و کند است  اریبس تیادامه فعال ت،ی وضع نیبا ا . میپردازی هزار تومان م ۷ ل،یسوخت گازوئ

توان ارزش افزوده قابل توجهی حاصل کرد اما در مورد معادن خاک صنعتی با احداث یک واحد فرآوری ساده می  ▪

 کمبود سرمایه امکان احداث چنین واحدی برای معدن ما وجود ندارد. متاسفانه به دلیل

 . است  فی صالح آباد بالتکل  یها از جمله محدوده معدنمحدوده   یکه داده شده، برخ  ییهارغم وعده   یمتاسفانه عل ▪

 یامه شود؛ اما در حال حاضر برنا  دهیشیاند   یریمساله تدب  نیحل ا   یو برا  یآزادساز  دی قفل شده با  یهامحدوده 

 . مساله وجود ندارد نیحل ا یبرا

 

 مصطفی اللک، مالک معدن سنگ الشه زیارتگاه  ✓

 روند. به شمار می یمعدن یهات یبر ارزش افزوده، موانع بزرگ تداوم فعال اتیو مال یحقوق دولت ▪

حال حقوق   نیمعدن ما متوقف شد؛ با ا  تیکرونا فعال  وعیو ش   زاتیآالت، تجه  نیاستهالک ماش  لیمتاسفانه به دل ▪

 . کار پرداخت شده است یلیرغم تعط  یعل  ش،یتا سه ماه پ یدولت

فاقد    یدرصد   ۲۴درصد و    ۱۸با سود    التیتسهگذاری و راه اندازی مجدد معدن داشتیم اما  تصمیم بر سرمایه  ▪

سال است که از معادن  ۳چرا که   م،یدرخواست ابطال پروانه کرد شیماه پ ۳ لیدل نیبه هم  .است  یاقتصاد  هیتوج

 . م یارزش افزوده بپرداز اتیمال د یاعالم کرده با یاتیاما متاسفانه اداره کل امور مال فته؛ صورت نگر یبهره بردار
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 بهره بردار معدن سنگ الشه جام ،یطاووس  ریما  ✓

تا چند  های تزئینی و نما متأثر از سلیقه بازار است. از این رو این بازار چندان پایدار نیست.  بازر سنگ الشه و سنگ  ▪

 ی حقوق دولت   میتوانی نم   یاست که حت  یابه گونه   تیبازار سنگ الشه خوب بود اما در حال حاضر وضع  شیسال پ

 . میرا پرداخت کن

  ی گریمشکل د   زیآالت ن  نیها و ماشدستگاه   قدان باالست و متاسفانه ف  اریحمل سنگ الشه تا مشهد و بازار بس  ه یکرا ▪

 . بر علت شده است دیاست که مز 

 

 آباد  می بهره بردار معدن سنگ الشه رح ،یطاووس عبدالخالق ✓

 . مساله اقدام شود نینسبت به حل ا  میدوار یباالست که ام اریالشه بس یهاسنگ  یبر ارزش افزوده برا  اتیمال ▪

 

 مالک معدن سنگ الشه کوهستان هما    ،یعارف بهادر  ✓

  . می مواجه باش هامت یق  شیمساله سبب شد با افزا نیمتوقف شد و ا یمعدن تیکرونا، فعال وعیمتاسفانه در دوران ش ▪

 ت یوضع  نیا  . کند  دای پ  ش یافزا  یبه طور پلکان  ی ستیحقوق با  نی ا  کهدرحالی  .است   افته ی  شی افزا  ی حقوق دولت  ،یاز طرف

موظف به پرداخت   ،یبرداشت  چ یمعدن کار بدون ه  ،یاز طرف  .شود   لیبر معدن کاران تحم  یسبب شده فشار مضاعف

 . شودیم اتیمال

 

 
 مصوبات: 

 راکد اولویت نه با آزادسازی بلکه با بررسی کارشناسی مسائل باشد.  در مواجهه با مسئله معادن -۱

آالت، نبود بازار، مشکالت تامین  کمبود سرمایه، کمبود یا فرسوده بودن ماشین های تربت جام و خوافاصلی رکود معادن شهرستان لعل -۲

 های دیگر دارد.شهرستان   عنوان شده است که نیاز به بررسی و تطبیق با سایر مسائل احصاء شده درسوخت 

 
 
  :جلسه ناضریح

، رفیعی، رجبی، تقوی، بهادری، اللک،  (عبدالخالق) طاووسی ، امیر() طاووسی استاد، یعقوبی، زحمتکش، صفار، صابرفرد، صفار طبسی، ، هادی  : یانآقا
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