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 دستورکار جلسه:

 ن؛ یشیدر خصوص مسائل مطرح شده در جلسه پ ونیسیارائه گزارش عملکرد کم ✓

 . معادن شهرستان چناران و ارائه راهکار در خصوص رفع موانع تیموانع فعال یبررس ✓

 

 

طی سال جاری،  خراسان رضوی    کشاورزیبازرگانی، صنایع، معادن و  اتاق    معدن و صنایع معدنیکمیسیون  جلسه    پنجمین

صاحبان معادن غیرفعال شهرستان    با حضوردر محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی و    ۱۴۰۱/ ۱۷/۰۶مورخ  پنجشنبه  روز  

. هدف اصلی این  برگزار گردیدچناران و رئیس اداره صمت شهرستان چناران و کارشناس اداره کل صمت خراسان رضوی  

در نظر جلسه بررسی کارشناسی علل عدم فعالیت معادن شهرستان چناران و چاره اندیشی در خصوص بازفعالی این معادن  

 . گرفته شده است 
 

   خراسان رضوی   اتاق بازرگانیمعدن و صنایع معدنی رئیس کمیسیون   ، درضا صفار طبسیماح ✓

معدن در استان    ۹۰۰از    شیب  ،یرضوسازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان   یبر اساس آمار اعالم شده از سو ▪

 ثبت شده است. 

فعاالن    ژهیبه و  گذارانه یاز سرما  تیحما  یمقام استان برا  نی تری به عنوان عالرضوی  جناب استاندار محترم خراسان ▪

 ت. کرده اس یاعالم آمادگ نحوزه معد

تا نسبت به سنددار کردن معادن خود   میکنیم  شنهادیاند پکرده   یداریمعدن خر   یبه صورت وکالت  که  یبه مالکان ▪

 د. اقدام کنن

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

 ن ی ا   یاند فعالسازشده   یتوسعه که توسط استاندار محترم استان خراسان راه انداز  یمردم  یهاقرارگاه   کردیرو  یدر پ ▪

افزا   نیگفتگو قرار گرفت. از ا   یدر دستور کار شورا  یمعدن  یواحدها حوزه و   نیدر ا  یوربهره   شیرو به منظور 

اح  یش یراهکاراند راکد، سلسله نشست  یایدر جهت  دب  ییهامعادن  و ا  یوگوگفت   یشورا   رخانهیبا  برگزار  ستان 

 شده است.  هیباره ته نیهم در ا   ییهاگزارش 

داران  سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، معدن   یمعاونت معدن  قیاستان مقرر شد از طر   یوگوگفت   یدر شورا ▪

بخش   ندگانیمعدن اتاق مشهد به عنوان نما  ونیسیبا حضور خانه معدن استان و کم  ی او در جلسه   نددعوت شو
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معدن   ون یسیکم  تی. هر چند در نهارد یقرار بگ  ی مسائل و مشکالت معادن راکد احصا شود و مورد بررس  ، یخصوص

 د. جلسه حاضر ش یبرگزار  یمتول

اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان  ▪ از    ۱۳رضوی  طبق آمار  استان در   رفعالیمورد معدن غ  ۴۸۳درصد 

  س ی لی درصد آنان، معادن سنگ و الشه است و سنگ آهک و س  ۷۸تعداد،    نیکه از ا معدن(    ۶۳)چناران قرار دارند  

 .رودی شهرستان به شمار م نی معادن مهم در ا گری هم از د

نزدیک و  شود    جادی نفر اشتغال ا  ۴۰۰حدود    یشهرستان، برا   نیفعال شدن معادن ا رود که با  طبق این آمار انتظار می  ▪

 . شودی م فیدر معادن سنگ الشه تعر تی فعال  لینفر تنها ذ ۳۰۰ به

از صاحبان قانون معادن و برای آزادسازی معادن راکد یا اخذ تعهد    ۲۰تواند ذیل ماده  این جلسه به لحاظ قانونی نمی ▪

 علل عدم فعالیت معادن مذکور است. و تخصصی این معادن تعبیر و تفسیر شود و تنها جنبه بررسی کارشناسی 
 

 ی رضوکارشناس سازمان صمت خراسان  ،یهژبرکالل یهاد ✓

 ت. هاسداران و حل مشکالت آن مشکالت معدن  ییشناسا ی جلسات نیچن  یبرگزار ی کردهایرو نیتراز مهم   یکی ▪

 ریگیو پ  ندیبه سازمان مراجعه نما  شتریب  یهای بررس  یاند براشده   یفعاالن حوزه معدن چناران که دچار مشکالت  ▪

 . مشکالت خود باشند

ها همه تالش خود را پروانه   دی در بحث تمدضروری است و    ی اند را ضرورکه دچار مشکل شده   یاز معادن  دیبازد ▪

 . میفعاالن حوزه معدن را مد نظر قرار ده  یهاتا دغدغه  میکنیم

با مراجعه به   شودی داده م  شانی که به ا  یاماهه   ۲تا در فرصت    شودی بردار گرفته م از بهره   یراستا تعهد  نیدر هم ▪

 . پروانه خود اقدام کنند  دی سازمان، نسبت به تمد

فعال  یاریبس  اتیها حدالل ▪ که  معادن  کرده   یدی تول  تیاز  را حفظ  متقاضندارند  تا  بعض  دایپ  یاند  لذا  از    ی شود. 

اشتغال در   جادیمعادن و ا  حیصح   دنفعال ش  یدر حوزه معدن استان، در راستا  یو نظارت  رانهیسختگ  یعملکردها

  فه ی در خصوص وظ  میتوانی کاهش داده و ما نم  رانیمد   یرا برا  سکیمحاسبات امکان ر  وانید  نیاستان است. همچن

 . میکن یقانون معادن کوتاه  ۲۰ماده  ل یفعال ذریمعادن غ یخود در خصوص آزادساز یقانون
 

 چناران محمدرضا مقدم، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان  ✓

و پروانه آن را از مالک سلب کند؛ اما   ازیمعدن، امت  کیبودن    رفعالیتا در صورت غ  دهدیقانون به دولت اجازه م ▪

مختلف به دنبال حل مشکالت   یهابلکه بخش   ستندیموضوع ن  نیعنوان به دنبال ا  چیبه ه  یدولت  یدر استان، نهادها

 د. موجود هستن
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خراسان  ▪ اح  یرضواستاندار  تاک  یایبر  ن  د یمعادن  ما  و  امت   ی لی تما  زیدارند  سلب  ندار   ازیبه  آنکه   م؛ یمعادن  مگر 

 ی معادن، اقدام به برگزار  یایاح  یهم برا  طیادامه نداشته باشد که در آن شرا  یبرا  یتوان مال   ا ی  لی بردار تمابهره 

 .میکنی م دهیمزا

  ی هاگفت: حل مسئله برداشت   شود،ی در شهرستان چناران برگزار م  زین  یجلسه، جلسات نیمصوبات ا   یریگیپبرای   ▪

راستا   نیشهرستان است که در ا   نیفرماندار و دادستان ا   د یاز جمله موارد مورد تاک  زیاز معادن چناران ن  رمجازیغ

 در حال انجام است.  یاقدامات

بهرهبرداران   .ها در سطح شهرستان قابل حل و فصل شدن است حتما مساعدت خواهد شدبا معادنی که مشکالت آن ▪

محترم با مستندات کافی به اداره شهرستان مراجعه کنند تا یا در سطح شهرستان مشکل را حل کنیم یا ارجاع شود 

 سطوح باالتر پیگیری شود. به اداره کل استان تا در 

هماهنگی معاون معدنی اداره کل صنعت معدن و تجارت با  توانیم با اخذ تعهد مبنی بر فعالسازی مجدد معدن و  می ▪

 برداری کنیم.استان اقدام به تمدید پروانه بهره 

 علی مومنی، فعال حوزه معدن در شهرستان چناران  ✓

سرما ▪ جذب  به  اقدام  ما  حاضر  حال  ا  میاکرده   یخارج  یگذار  هی در  در  بوده  نیو  موفق  مشکالت   میاراستا  اما 

را با مخاطره روبه رو با طرف خارجی    ی امکان ادامه همکاردر خصوص تمدید پروانه و امور گمرکی    یوانساالرید

 ست. کرده ا

 د دباغیان، مشاور حقوقی خانه معدن ممح ✓

 ی اد یز  اریخطه دچار مشکالت بس  ن یبرداران ابهره   ی معادن استان هستند، ول  نیمعادن سنگ الشه از جمله مهمتر ▪

 ت. شرق کشور اس یاست که چناران قطب سنگ الشه خراسان و حت نیا تیهستند. واقع

شرا  ▪ بهبود  منظور  پ  طیبه  چند  چناران  م  شنهادیمعادن  ا   توانی را  اول  کرد؛  ا  یانجمن  ا یصنف    نکهی مطرح   نی در 

در چناران در   یفروش ماده معدن  یبرا  ینالیترم  نکه،یتر شوند و دوم ابرداران منسجمشود تا بهره   لیشهرستان تشک

 د.ر یبرداران قرار گبهره  اریاخت

ترمینال  های الزم در خصوص راه اندازی  در این خصوص مقرر گردید اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان چناران پیگیری 

 الشه را انجام دهد و نتایج را اطالع رسانی کند. فروش سنگ 

 محمدجالل صبوری، فعال حوزه معادن شهرستان چناران ✓

توان با افزایش گستره  باشد که می ها یکی از عوامل عدم فعالیت معادن می خاص برخی محدوده   کیتوپوگراف  طیشرا ▪

 کمتر فراهم کرد. های محدوده امکان آغاز به فعالیت را از شیب 

 عمارت معدن سنگ الشه   ری مد  ،ییآقا   ینبرعلق ✓
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گذار در معدنی است. اگر سرمایه مشکل مهمی که با آن روبرو هستیم بهرهبرداری با دست و بدون ماشین آالت   ▪

 یابد.گیری افزایش می زمین تامین ماشین آالت پیدا شود فعالیت معدن به طرز چشم 

 معدن سنگ الشه خریج  ،یمی کر لیاسماع ✓

ماست؛   اریدر اخت  یرضوسنگ الشه خراسان   نیو بهتر  میکنی م  تیسال است که در حوزه معدن فعال  ۶۰از    شیب ▪

 . میکن یداریخود را خر ازیمورد ن یهادستگاه  میبه وجود آمده نتوانست ی اما با توجه به مشکالت مال

 .بر دوش معدن است ینیسنگ  یفشار مال لیدل نی و به هم میکن یکار م یااره با دستگاه اج  یفعل طیدر شرا ▪

اظهار   م،یتوان بازپرداخت وام را ندار یفعل  طیسخت و دشوار شده و در شرا   اریبس  زین یبانک  التیاخذ تسه  طیشرا ▪

 زیو معدن ما ن  میرا حل کن  میاروزها دچار شده   نیکه ا  یمشکالت   میمسئوالن بتوان  تی که با حما  میدواریکرد: ام

 . بماند یهمچنان فعال باق

توان قیمت ماشین آالت معدنی  بانکی شده است و نمی های اخیر باعث بی اثر شدن تسهیالت  تورم فزاینده در سال ▪

 را پیشبینی کرد. 

مقرر گردید پروانه معدن آخلومد تمدید گردد و همچنین حریم معدن آهک گلبهار متعلق با آقای جالل صبوری از طریق  

ت جذب سرمایه گذار  بعالوه مقرر گردید کمیسیون معدن جه  الحاق محدوده افزایش یابد تا امکان بهرهبرداری فراهم شود.

 در معادن سنگ الشه تالش الزم را انجام دهد. 

داران توسط حاضران جلسه پر شد و به منظور بررسی کارشناسی  های نظرسنجی مشکالت معدن همچنین در پایان جلسه فرم 

 و تهیه گزارش جمع آوری گردید. 
 

 مصوبات:
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