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معدن و صنايع معدنيصورتجلسه كميسيون   

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   
 

 تاريخ برگزاري:  1395/مرداد ماه/19

 شماره جلســه:  11
 

ساعت خاتمه: 9:30  رئيس جلسه: پورفتح اهللا جناب آقاي دبير جلسه: مافي جناب آقاي ساعت شروع: 7:30

 دستوركار جلسه:
  ي محترم كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران براي ارائه به كميسيون معدن مجلس شوراي اسالمي در اعضااخذ پيشنهادات

 سفر شهريورماه به استان
  آقاي مافيگزارش وضعيت پنجره واحد توسط جناب 
 سنگ استان توسط جناب آقاي مافيگزارش وضعيت زغال  

  
  اهم موارد مطرح شده:

اله در محل ساختمان شماره دو اتاق برگزار شد. رييس جلسه كميسيون معدن و صنايع معدني به رياست جناب آقاي دكتر پورفتح يازدهمين 
و در مشهد به همت  اولين جلسه شوراي عالي معادن در خارج از تهراناز تشكيل ي محترم كميسيون اعضاضمن خوشامدگويي به كميسيون 

شورا به اين اميدواري كردند كه در واگذاري برخي از اختيارات خبر دادند و ابراز جناب آقاي مهندس نكاحي و جناب آقاي مهندس شجاعي 
س شوراي اسالمي در شهريورماه به استان خراسان رضوي ي محترم كميسيون صنعت و معدن مجلاعضاها راهگشا باشد. با توجه به سفر استان

هاي مرتبط اتاق بازرگاني و سازمان اعضايدر جلسه برگزار شده با حضور  ،محترم كميسيون خواستند كه نظرات خود را ارائه نمايند اعضاياز 
بندي به اتاق بازرگاني تحويل داده ت جمعهاي مختلف جهسازمانهاي پاورپوينتمانند صمت تصميم گرفته شده است كه تمامي نظرات و 

  . شود
كه گزارش مختصري از آن توسط جلسه شوراي عالي معادن تشكيل گرديد  ،اجالسيه هيات عمومي سازمان نظام مهندسي معدندر حاشيه 

نظر صورت لپيرامون حل مشكالت در حوزه معدن استان خراسان رضوي بحث و تباد جناب آقاي مهندس شجاعي بيان گرديد. در اين جلسه
هاي كمسيون معدن و صنايع معدني اتاق است توسط آقاي كه يكي از كميتهيد. دبيرخانه ستاد تسهيل پذيرفت و تصميمات مطلوبي اتخاذ گرد

در سه موضوع نتيجه مطلوب حاصل شده است: موضوع و  يري شدهكه در اين ستاد چهار موضوع پيگ استشده  در استان فعالمهندس نكاحي 
برطرف در شرف بررسي و  جام با منايع طبيعيدر تربت سيليسهاي محدودهحل شد. همچنين مشكالت  هاي معدنيدر محدوده پروانه چرا

و  باشدات داده شده ظرف دو ماه ميبه ارائه جواب استعالم. بحث استعالمات راه و شهرسازي مطرح شده و اين سازمان موظف ن استشد
در نظر معدن مكان و موقعيت  ،. در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتيباشدها ميشهرها و راه همچنين تنها ملزم به اظهار نظر در مورد حيطه

همچنين ميزان افزار محاسبه حقوق دولتي مطرح گرديد. . بحثاي زيربنايي نرمدولتي معادنهاي حقوق ماهه بدهي 12و تقسيط  گرفته شود
هايي كه عطف به نامه. بخشبر اساس استخراج واقعي آنها در نظر گرفته شوند 1395و  1394هاي سيمان در سال كارخانهبرداشت از معادن 

كه هيچ هاي تخصصي همچنين موضوع كميسيونبررسي قرار گرفتند. مورد  ،كنندكاران ايجاد ميتي را براي معدنشوند و مشكالمي سبقما
و ا بود كه پيگيري شد پرداخت نشده است بررسي شد. از ديگر موارد مطرح شده مشكالت شن و ماسه و برداشت آنه اعضاءاي به حق جلسه

  . ه استشداعالم منطقه سنگان نيز آزاد  منطقه ممنوعه ژئوفيزيك
  :كميسيونمحترم  اعضايديگر مواد مطرح شده توسط 

ه سمت معادن كوچك است وجود دارد تمركز شود. يكي از معضالت استان رو آوردن ب هابايد به موارد قانوني و مشكالتي كه با سازمان -
ها به معادني با سطح ت. واگذاريبرداري به روش علمي صورت نخواهد گرفبردار ندارد. در اين معادن بهرهراي بهرهكه سوددهي مناسبي ب

 استخراج باال صورت گيرد.
تمامي اجالس ها و شود و ضمانت اجرايي براي آنها وجود ندارد. بايد خروجي اما اين قوانين اعمال نمي خوبي وجود دارد هاينقانو -

 رساني شود. عها اطالكميسيون
زيست و سازمان صمت صورت گيرد و قوانين مخل در كنار هم قرار عي، محيطهاي منابع طبيبازنگري در قوانين بايد با همكاري سازمان -

 گيرند.
بايد كارگروهي از  (سفر كميسيون معدن وصنايع معدني مجلس به مشهد مقدس) در خصوص هماهنگي براي جلسه شهريورماه -

و اكتشاف با توجه به  هاي توسعه. در پروژهي اين جلسه باالتر رودهاي محتوايي وارد كار شوند تا كارآمدهاي مرتبط در بحثسازمان
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االرضي افزايش رسيد. تعامالت بين بخشي براي توسعه اكتشافات تحتبست ميبه بنبدون حمايت شناسي منابع سازمان زمين محدوديت
 يافته است. 

باشد اما مورد استفاده ها وجود ندارد. بخش خصوصي تجربه و توان الزم را دارا ميهيچ اعتبار و فكر جديدي در استانرسد به نظر مي -
 بايد پيگيري اجراي پنجره واحد باشد. مجلس هاي اصلي از كميسيون معدن گيرد. يكي از خواستهقرار نمي

. اين موضوع بايد موضوعي حاكميتي يد به دستگاهي فرابخشي واگذار شودپنجره واحد از موضوعات مهم مطرح شده است كه اجراي آن با -
 است.  و دشوار هرچند كار هماهنگي و فرابخشي كاري بسيار سخت ،باشد

گذاري پنجره واحدي مخصوص به خود را دارد از اين پتانسيل در اين كه ستاد سرمايهنماينده استانداري پيشنهاد كردند با توجه به اين -
 ز استفاده شود.بخش ني

توسط جناب آقاي  "سنگ و بررسي وضعيت معادن استان خراسان رضويگزارش تحليلي از زغال "پس از آن گزارشي تحت عنوان 
  مافي دبير محترم كميسيون ارائه شد. 

  فهرست گزارش ارائه شده:
 مشخصات ماده معدني زغال سنگ  
  معدنيشرايط تشكيل كانسار و گسترش سطحي ماده  
 سنگ در سبد انرژي ايران      جايگاه زغال  

حد ايران به منابع نفت و گاز در قياس با ساير كشورها است. به نحوي كه ساير  ازمقايسه بين سبد انرژي جهان و ايران نشانگر اتكاي بيش
  . انرژي ايران را در بر گرفته استدرصد از سبد  1,5سنگ و منابع تجديدپذير مانند آب و باد، تنها منابع انرژي اعم از منابع زغال

 سنگهاي توليد كننده زغالغول : 
 سنگ جهانيمصرف كنندگان عمده زغال  
 سنگ در ايرانتوليد كنندگان زغال:  
 توليد انرژي :  
 سنگ در ايرانبررسي و تحليل صنعت زغال  
 هاي زغـال خيز ايـراناستان  
 سنگ در طبسمعدن زغال  
 ايرانسنگ در تاريخچه صنعت زغال  
 سنگ ايرانميزان ذخاير معادن زغال  
 سنگميزان مصرف زغال  
 سنگ ايرانواردات و صادرات زغال  
 گاز كوره بلند،گاز كك، كك و نيمه كك: سنگ در ايرانتوليد و مصرف محصوالت از  زغال  
 سنگهزينه تمام شده و قيمت فروش زغال  
 سنگ در ايرانكيفيت زغال  
 هاي كشورسنگ در نيروگاه نقش زغال  
 حوضه هاي زغال سنگ استان خراسان رضوي  

  حوضه  كوچك چناران -
    

    حوضه مشهد -
 آغنج

  درخت توت
 سره سيا
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 حوضه سرخس  -

  و تربت جام                       
  

  
  شده زغال سنگ استان خراسان رضوي تأييدذخاير  
 سنگ در ايرانصادرات و واردات زغال  
 سنگهزينه تمام شده و قيمت فروش زغال  
 سنگجايگاه ايران در بازار زغال  
 سنگقيمت جهاني زغال  

جناب آقاي خاوري هاشمي دبير محترم روزنامه صمت: تولد سه سالگي روزنامه صمت را تبريك گفته و اعالم كردند كه روزنامه صمت  -
هشت اي است كه به صورت روزانه تنها يك ماه است كه كار خود را به صورت رسمي در استان آغاز نموده است. اين روزنامه تنها روزنامه

رساني خيلي ت توليد خبر نداريم و اطالعكند اما متاسفانه از استان كه قطب معدن كشور اسبا معدن منتشر ميصفحه خبر در ارتباط 
  پائين است. 

  و شوراي عالي معادن:استان گزارش مصوبات جلسات ستاد تسهيل 
 يگرديد كه سازمان مسكن و شهرسازدر ستاد تسهيل استان به رياست استاندار محترم مطرح و مقرر  و شهرسازي موضوع استعالم راه -1

ها باشند. مهندس شجاعي عنوان نمودند و اين سازمان تنها ملزم به اظهارنظر در مورد حيطه شهرها و راهدهد ظرف دو ماه پاسخ 
 شود.مهلت داده شده دو ماه است و بعد از آن استعالم پاسخ داده شده تلقي مي

استان موظف است در چارچوب پروانه حقوق الزم را عي استان طبق مصوبه ستاد تسهيل در خصوص پروانه چرا، اداره كل منابع طبي -2
 با مساعدت منابع طبيعي حل گرديد.  بود  موضوع سيليس كه در جلسات قبل مطرح شده اخذ نمايد.

 ها محول شده است.ماهه حقوق دولتي توسط شوراي عالي معادن به استان 12تقسيط  -3
هاي سيمان طبق مصوبه شوراي عالي معادن كه در مشهد تشكيل گرديد، مقرر گرديد طبق كارخانه مشكل برداشت معادن توسط -4

 استخراج واقعي محاسبه گردد.
 مورد درخواست ثبت گرديد.  400بخشي از منطقه سنگان آزاد و بيش از  -5

  
   :جلسه صوباتم

 و معادن مجلس صنايعكميسيون  اعضايبراي ارائه به  اعضاءبندي نظرات آوري و جمعجمع . 1
 جهت طرح در جلسه با كميسيون صنايع و معادن مجلس پيگيري پنجره واحد . 2
 تشكر از فوالد نيشابور در جهت حمايت از يك واحد استاني . 3
 هاي نظام مهندسي كشورتشكر از سازمان نظام مهندسي معدن استان به جهت برگزاري خوب همايش سازمان . 4
جلسه شوراي عالي معادن در خارج از  مهندس شجاعي به جهت برگزاري اوليهتشكر از جناب آقاي مهندس نكاحي و جناب آقاي  . 5

  تهران و در مشهد مقدس
  
  

 سنگ آقدربند و ميانكوهيمعدن زغال
  معدن زغال سنگ گلبانو

  معدن زغال سنگ كيميا كك طوس  
  محدوده اكتشافي يكه توت 

 محدوده اكتشافي قلعه گبري
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 :جلسه حاضرين
عباسپور، شجاعي، طاهري، سلطاني، نيا، زيارتزاده، روشن روان، حسينزاده، حائري، حسنبهلوري، مافي، آدمي، نكاحي، اله، پورفتح: آقايان   

  .نيانيا، ضيايي، احتشاممستكملي، خاوري هاشمي، علينباتي، نازپرو، مظفرجاللي، محمدنژاد، لو، كيوان
  .: اسالمي، شيبانيهاخانم

  :جلسه غايبين
  .، وندكيزاده، مهديشايسته، ميرزاييحقي، زادعسگر، آدمي، : آقايان 


