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 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی 

 

 تاریخ برگزاری:  ۲۱/۰۹/۱۴۰۱

 شماره جلســه:  ۱۰

 

 رئیس جلسه: صفار طبسی آقای دبیر جلسه: رجحانی آقای ساعت شروع  ۱۰:۰۰ ساعت خاتمه:  ۱۳:۰۰

 

 دستورکار جلسه:

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

و ارائه راهکار در خصوص رفع های کاشمر، بردسکن، تربت حیدریه و گناباد  معادن شهرستان  تیموانع فعال یبررس ✓

 .موانع

 

 

طی سال جاری، خراسان رضوی    بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزیاتاق    معدن و صنایع معدنیکمیسیون  جلسه    دهمین

های  شهرستان صاحبان معادن غیرفعال    با حضوردر محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی و    ۱۴۰۱/ ۲۱/۰۹مورخ    دوشنبهروز  

گناباد و  حیدریه  تربت  بردسکن،  استان  و    کاشمر،  صمت  اداره  گردید مسئوالن  بررسی  برگزار  جلسه  این  اصلی  هدف   .

در نظر  و چاره اندیشی در خصوص بازفعالی این معادن  های مذکور  غیرفعال شهرستان کارشناسی علل عدم فعالیت معادن  

 . گرفته شده است 
 

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

باشد  می   معدنمشاهده فاکتور فروش    ،کارانها و معضالت معدن معیار بررسی فعالیت  ،ربطبنا به گفته مسئوالن ذی  ▪

 .اگر عیار معادن در فاکتور مشخص نشده باشد حتی

آالت به صورت استیجاری از جمله اقداماتی است که تحت رایزنی و پیگیری قرار گرفته و در صورتی واردات ماشین ▪

رضوی عادن در خراسان فعالیت متوانیم نسبت به بهبود  ستی مواجه شود، میکه این مهم با موافقت مسئوالن باالد

 . امیدوار باشیم

 حسن مالئکه، رئیس انجمن شن و ماسه خراسان رضوی  ✓

های معدن شن و ماسه در کل استان وجود دارد. تولید معادن شو ن ماسه در مشهد و سایر شهرستان   ۲۲۰حدود   ▪

تن است و  ۲۵تا  ۲۰باشد. مصرف شن و ماسه در استان نیز روزانه بین می هزار تن  ۱۰۰خراسان رضوی تا سقف 

سازی در درصدی صدور پروانه ساختمان   ۴۳دلیل این افت مصرف، مشکالت اقتصادی حاکم بر کشور و کاهش  

 خراسان رضوی است. 

آبه، حق   یهانه یهز  شیوجود دارد، افزا   یعیوماسه طبجهت استحصال شن   های کاربر  رییکه در خصوص تغ  ی مشکالت ▪

 . شودیها و مشکالت ما محسوب مدغدغه  گری و... از د ی حقوق دولت زانیم
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 عضو کمیته حقوقی کمیسیون معدن و صنایع معدنی، علی تنها ✓

است. لذا    ریگو چشم   ادیز  اری، بس۱۳۹۹نسبت به مدت مشابه در سال    ۱۴۰۰معادن در سال    ی حقوق دولت  زانیم ▪

 ۱۴۰۰سال   یحقوق دولت  نییتا وزارتخانه ملزم به تع  ردیبا مرکز صورت بگ  یی های زنیاقدامات و را شودیم  شنهادیپ

مثمرثمر    میدواریو ام  باشندیم  یریگیدست پ  درکار آغاز شده و اسناد    نیبشود. مکاتبات ا   ۱۳۹۹سال    یبر مبنا

 واقع شود. 
 

 کوهساران بردسکن  تعاونی تولید  شرکت ،مالک اسماعیلی ✓

 نتری عمده   از  …وکمبود تقاضا    د،یتول  یهانه یهز  شیافزا  ان،یاز جانب متقاض  یمواد معدن  دیخر  مت یبه صرفه نبودن ق ▪

در   یگذار ه یقادر به سرما   زین  یخارج   گذارانه ی. متاسفانه سرما باشدی م  یمعدن  یهاتی مشکالت ما در حوزه فعال

 . کاهدی م یمعدن  یهات یامر از رونق فعال نیو ا ستندین رانیمعادن ا

در انعقاد قرارداد با   شودی ونقل و... موجب محمل   نهیهز  شی تورم، افزا  ها،م ی سامان اقتصاد کشور، تحرنابه  تیوضع ▪

 . میبا شکست رو به رو شو یخارج یکشورها
 

 شرکت تعاونی تولید کوهساران بردسکنمهرداد تهمتن،  ✓

 ی های اندازسنگ   نیاست. همچن  کشور خارج نموده   یاقتصاد  ل یمعادن را از ر  تیفعال  ،یاز حقوق دولت   ی ناش  ی فشارها ▪

معضل ما به عنوان فعاالن   نیکاران بزرگتر از معدن  یبانیو پشت  تیو عدم حما  یمعدن  ی هاتیفعال  طهیمتعدد در ح

 . شودی حوزه محسوب م نیا

 تربت دوست، رئیس شرکت معدنی زمرد رضا ستاره  ✓

بلوکه شدند.    یک یزیژئوف  یهات یانجام فعال  لیکه متاسفانه به دل  باشدی م  یمعادن بنده واقع در دو منطقه اکتشاف ▪

صورت نگرفته و معادن   یرییتغ  چ یاما هنوز ه  م؛ی انجام داد  تیوضع  نیجهت برطرف نمودن ا  یمتعدد  یهای ریگیپ

 . باشندی ما همچنان بلوکه م

 بردار معدن مس  امیرساالر رئوفی، بهره  ✓

  ی انامه   زیما ن  یبردارپروانه بهره   یبه استعالمات معادن افزوده شد، برا  یاتم  ی که مباحث مربوط به انرژ  ۹۶از سال   ▪

تا به امروز   ۹۶ابالغ شد. از سال    یاکتشافات اتم  انیتا پا  یمعدن  یهات یو عدم اجازه فعال  ادیز   ییبر پرتوزا  یمبن

ا  یادیز  یهای ریگیپ ا   یمنطقه معدن  لانتقا  ایمسئله    نیجهت حل  تمام    ها ی ریگیپ  نیصورت گرفت که متاسفانه 

 . ماند  یباق جهینتیب
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اما ساالنه موظف به پرداخت   می را ندار  یمعدن  تیفعال  جیتا به امروز عمال اجازه انجام ه  ۹۶که از سال    نیا  رغمی عل ▪

 . کرده است لیرا بر ما تحم ینیمسئله خسارات سنگ نیو ا  میهست یحقوق دولت

 الزمان بردار معدن صاحب زاده، بهره حسین شکیب  ✓

 یها ت یقادر به ادامه فعال  گریبلوکه شد و د   ستیز  طیبا نامه سازمان مح  شیپ  یما چند  یبردارمعادن مورد بهره ▪

 چی که ه  یطیآن هم در شرا   میهست   یساالنه موظف به پرداخت حقوق دولت  ط،یشرا  نیاما متاسفانه با ا  م؛ینبود  یمعدن

 . م یاز معادن خود ندار یه برداربهر

در   ی معدن  یهاتیو توسعه فعال  شرفتیجهت پ  التیخواستار ارائه تسه  ،یعالوه بر رفع مشکل پرداخت حقوق دولت ▪

 . میاستان هست یهاشهرستان 

 بردار معدن منگنز سنگامین تربت حیدریه محمدامین کوهستانی، بهره  ✓

 ی هات یبه فعال  التیکار و ارائه تسهاز قشر معدن   یبانیکاران جهت پشتو مطالبات معدن  های ریگیپ  رغمی متاسفانه عل ▪

 . می انبوده  یاز مسئوالن باالدست یتیحما   چیشاهد ه ،یمعدن

 صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی محمدرضا شمشادی، نماینده اداره کل   ✓

همچون مشکالت   یابردسکن، دشوار بوده و با موانع گسترده  گرانیتخصوصا در معادن    یمعدن یهات یفعال  طیشرا ▪

 ی کنون ی بحران ط یخود را در شرا ی اقتصاد یهات یفعال میاست که بتوان نیا  ی اما نکته اصل باشند؛ ی مواجه م یصادرات

 . م یکن تیریمد

  ی صادرات  یدر صدور مجوزها  شتریندارد و ب  ینقش  چیاز معادن ه  یبردارذکر است که سازمان صمت در نمونه   انیشا ▪

 دخالت دارد. 
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