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 دستورکار جلسه:
   یمعدن صنایعو   ونیسیارائه گزارش عملکرد کم ✓

 بررسی مشکالت و موانع فعایت معادن غیرفعال شهرستان سبزوار  ✓

 

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

نماینده اداره    با حضوراتاق بازرگانی و  (  ۲مرکز آموزش )ساختمان شماره  در محل ساختمان    ۲۸/۰۸/۱۴۰۱مورخ  چهارشنبه  

رگان حوزه معدن  ، خبو صنایع معدنیحوزه معادن فعال  های نمایندگان تشکل  ،معدن و تجارت خراسان رضوی ،صنعت کل

 . برگزار گردید و صاحبان معادن غیرفعال شهرستان سبزوار

 

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

معدن اتاق اعالم کنند تا با   ونیسیسوخت مشکل دارند به کم  هیسهم  افتیداران استان که در خصوص درمعدن  ▪

 مشکل حل شود. نیدر حوزه مربوطه ا ینفت یهاپخش فرآورده  یبا شرکت مل ییافزاهم 

قابل  ربط ی ذ یهابا دستگاه  ییافزابا هم  یمشکالت درون استان یاما برخ  م؛یمشکالت را حل کن یتمام میتوانیما نم ▪

 است.  یریگیپ

به عنوان سند در رهن بانک   تواندی پروانه م  لیدل  نیهستند. به هم  یارزش مشخص  یدارا   یبرداربهره   یهاپروانه  ▪

استان مکاتبات   یهابانک   یهماهنگ  ی کرد با شورا  میراستا، تالش خواه  نی. در اردیقرار بگ  التیتسه  افت یدر  یبرا

 . میالزم را انجام ده

 افت یمراحل در  ی ستیبا  ز،ین  یفعل   تیتر بود. امروز و در وضعساده   التیتسه  افتیگذشته مراحل در  یهادر سال  ▪

 . م یداران هستدرخواست معدن  ازمندیامر، ن نیا  یریگیپ ی تر شود. براسهل  التیتسه

است  نیماش  یریکارگبه   ی برا  ی راه  دیبا ▪ صورت  به  سبک  معدن   دایپ  ی جاریآالت  تا  شراکرد  در    ی فعل   طیداران 

 م یخود، بتوان  یهای ریگیکه با پ  میدار  نیبه ا   دینکنند. ما ام  آالتن یماش  دیخر   یهنگفت برا  یهانه یهز   ،یاقتصاد

 . م یداران را کم کناز مشکالت جامعه معدن  یدرد

گاهی معادن نیاز به واحد فرآوری دارند تا حائز ارزش اقتصادی شوند ولی با توجه به حجم کم ذخیره احداث کارگاه   ▪

 ه اقتصادی ندارد، در این موارد باید برویم به صمت ترویج واحدهای فرآوری سیار. یا کارخانه فرآوری توجی
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متعلق به   ریذخا  نیاز ا  یبخش مهم  د،نشویمحسوب م  یکننده مصالح ساختمان  نیمعادن تام  نیاز ا  یمیهرچند ن  ▪

کشور   عیدر رونق صنا  ییبسزا  تیاست که اهم  یسنگ آهک و خاک صنعت  ت،یمانند منگنز، کروم  یمواد معدن

 خواهد شد.  جادی در سبزوار ا  یشغل  تیظرف ۵۰۰آنها،  یدارند. ناگفته نماند که در صورت فعال ساز

 

 آریو برزن مافی، نایب رئیس خانه معدن استان 

است و همزمان با این حقوق نیروی  ریدر چند سال اخ  یحقوق دولت شیداران را مسئله افزااز معضالت معدن  یکی ▪

 انسانی نیز افزایش داشته است.

مسائل   نیا  یستیسازمان صمت با  یمعدن شود. بخش حقوق   یلیسبب تعط  دیدر معادن، نبا  یو حقوق  یمسائل داخل ▪

 یواحدها   یلیدست عموماً موجب تعط  نیاز ا   یاز موارد در صنعت، مسائل  یاری. در بسدی نما  کیتفک  گر ی کدی را از  

 . میبرس ییفضا نیچن  به زیوجود دارد که در بخش معدن ن نیامکان ا نیبنابرا شود،ی فعال نم

 

 مدیرعامل شرکت امیر آریان پارسیان ،  حامد ذاکری

بعد    یرفت؛ اما کم  شیپ  یکار به خوب  ت،یخود را آغاز کرد. در هنگام آغاز فعال  تیفعال  ۸۸مجموعه ما از سال   ▪

آن به سازمان   یبردارو طرح بهره   افتیسبزوار در  د«یپروانه معدن »چشمه سف  ۸۸آمد. سال    شیپ  یمشکالت داخل

  د ی است. علت عدم تمد  دهی گرد  لیمعدن تعط  نیو ا   هنشد   دی تمد   یبردارتاکنون پروانه بهره   ۹۵ارائه شد؛ اما از سال  

 . دهدی پاسخ ما را نم  یو کس ستیمشخص ن زین

منطقه به   نیدر ا یمعدن یکارخانه فرآور جادیدارد. ا  یمتعدد یمعدن یهاکارخانه  جادی ا تیشهرستان سبزوار ظرف ▪

و اقدام    یزنی مسئوالن را  یاز سو  نهیزم  نیدر ا  یستیشهرستان و استان منجر خواهد شد و با  نیاقتصاد ا   ییشکوفا 

 . رد یالزم صورت گ

 ،ینیشرکت چ  یکاما در زمان ورود    شوند؛یاعتماد نداشته و مانع از انجام کار م  یرانیا  یهامسئوالن به توان شرکت  ▪

 صورت گرفت.  یاژه یو  ژهی مسئوالن شهرستان به شکل و یالزم از سو  یهمراه

منطقه،   نیدر ا  سکیو ر  نهیهز  ن یبا کمتر  یخارج  یهادارند و حضور شرکت  ینیسنگ  یها نه یهز  یران یداران امعدن  ▪

 . کندی را به آنان القا م یندیحس ناخوشا 

 

 هادی هژبر کاللی، کارشناس اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 

دولت   استیر ساما در حال حاض  کردند؛ی م  دیتاک  یخارج   گذاره ی شده، مسئوالن بر جذب سرما  ادی  یدر بازه زمان ▪

در سبزوار   یمواد معدن  یکارخانه فرآور  سیدر تاس  یاست. اگر اراده و عزم جد  یداخل   گذاره یاز سرما   تیحما

 .میکنی موضوع استقبال م نیوجود داشته باشد، از ا 
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 بردار شرکت سنگ الشه ساختمانی لشکر آباد سبزوارابوالفضل فنری، بهره 

.  ابدیی دار اختصاص نم به معدن   ی سوخت کاف یآالت معدن نیماش  ی . براشودی نم  تیپروانه حما یدار دارااز معدن  ▪

دستاورد ارائه   ند یگوی شود. مسوخت اعطا    ندهیتا در آ  دیکار کن  ند یگوی و م  شودی معدن صادر م  یبردارپروانه بهره 

  ه ی اما سرما  اند؛دهیداران زحمات متعدد کشمعدن  م؟یکن  راما بدون سوخت چگونه کا  ابد؛یتا سوخت اختصاص    دیده

 دارد.  ازیزمان ن کسالی ما، به  یروزه برا کی یادار  یهاآنان راکد است. کار

 

 بردار معدن نورآباد بهره ، حمیده مجد

کروم  یبرا ▪ معدن  ذخا  یبازار  ت یسنگ  ندارد.  معدن  نیا  ری وجود  دانه   یماده  و   شوند ی م  هیتشب  حیتسب  یهابه 

رو اخذ حقوق   نی. از ا کندیم  جادیا   یبرداربهره   ریدر مس  یانشده   ینیشبیپ  یهانه یدارند که هز   یخاص  یهای پراکندگ

تماما  تیکروم دارمعدن  یبازه زمان کی نگاه باشد چرا که ممکن است در  نیمنطبق با ا  یستیمعادن با نیاز ا یدولت

 باشد.  یمشغول باطله بردار

 

 خراسان رضوی انجمن تخصصی معدن و صنایع معدنی  ، دبیر علی تنها

این شهرستا وجود ذخایر بسیار زیاد مواد معدنی کرومیت و منگنز در سبزوار زمینه توسعه زیرساخت  ▪ ن را های 

در ریزی جهت احداث کارخانه فرومنگنز  جی در حال برنامه گذاری خارفراهم می آورد. در همین راستا، سرمایه 

گیری نماید. پیشنهاد های داخلی جلو صار توسط شرکت تواند از ایجاد انحدر این زمینه میسبزوار است که حمایت  

های ثقلی در معدن حرکت ی با روشبه سمت پرعیارسازی و کانه آرای   ذخایر عیار پایین منگنز شود دارندگان  می

 نمایند که ایجاد ارزش افزوده بسیار باالیی به همراه خواهد داشت. 

شم انداز طرح تحول استان نیز پیشنهاداتی مطرح گردید که با توجه به وجود ذخایر بسیار ارزشمند  در تنظیم سند چ ▪

حمایت دولت احداث شود تا در کرومیت تحت  -ر سبزوار کارخانه فروسیلیکومنگنزمواد معدنی کرومیت و منگنز د

 زایی استان موثر باشد. توسعه و اشتغال

های بزرگ را به ژه پروتواند اجرای  اکتشاف و استخراج معادن منگنز و کرومیت در استان میفعاالن  حمایت از   ▪

 واقعیت نزدیک کند. 

دارندگان پروانه اکتشاف نیز موانع زیادی وجود دارد که الزم است راهکارهای الزم    در خصوص ارائه سوخت به  ▪

این مورد توسط   با معضالتی همچون قاچاق  در  تا بخش اکتشفا  اداره کل صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد 

 سوخت درگیر نشود. 
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 ماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ع

 جادی ا   تیظرف  ره،یذخ  زان یپرداخت و معادن را بر اساس م  هات یبه اولو   دی با  یمعدن  یواحدها   یدر بحث فعال ساز ▪

 کرد.  یبندت یدر صنعت و اقتصاد استان اولو یماده معدن  تیاشتغال و اهم

معدن    ۵۵و طبق آمار اداره کل صنعت معدن و تجارت استان، در شهرستان سبزوار    ونیسیکم  یهای بر اساس بررس ▪

 دارند.  یمعدن رهیتن ذخ ونیلیم ۱۹۰به   ک یاند که مجموعاً نزدقرار گرفته  رفعالیغ تیدر وضع

.  باشد ی م  ی وابسته به نوع ماده معدن  یادیتا حد ز  زیمعادن ن  تیمشکالت و علل عدم فعالالزم به ذکر است که   ▪

مثال در حال حاضر با توجه به رکود در بازار ساخت و ساز در کشور و بخصوص در استان، معادن معادن   یبرا

شهرستان را معادن   نیا  رفعالی معادن غ  ددرص  ۴۷اند. درواقع  قرار گرفته   ریبه شدت تحت تاث  یمصالح ساختمان

 . دهندی م لیو نما تشک ینیو سنگ تزئ یمصالح ساختمان

اند، داده   لیشهرستان را تشک  نی سوم معادن راکد ا  کیکه مجموعا    تیادن منگنز و کرومدر خصوص مع  نیهمچن ▪

 . گرددی بالفعل معدن م انیکه موجب از دست دادن مشتر  شوندی مواجه م  اریگاه معدنکاران با کاهش ع

و فروش شده نسبت به آنچه در   د یمعدن خر  یواقع  اریکه ع  می نکته بر خورد  نیمعادن راکد مذکور به ا  یدر بررس ▪

 نیا  تیشدن وضع  ینیشبیپ  رقابلیخود موجب غ  نیداشته که ا  یذکر شده کاهش قابل توجه   یپروانه بهره بردار

 . کندیم  دایضرورت دو چندان پ  ییآراکانهو    یاستخراج و  فرآور  نیموارد بحث اکتشاف ح  نی. در اشودیمعادن م

 

 

 
 مصوبات: 

معادن در صورت مواجهه با هر گونه مانع در راستای فعالسازی واحدهای معدنی، مراتب را به صورت مکتوب جهت بررسی، پیگیری مقرر شد صاحبان  
 و ارائه پیشنهاد کارشناسی به اطالع کمیسیون معدن و صنایع معدنی برسانند.

 
 
  :جلسه ناضریح

 : یانآقا
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