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و با استقبال گرم  در محل سالن اجتماعات ساختمان شهید رجایی استانداریعدن و صنایع معدنی اتاق کمیسیون مجلسه  وسومین سی

رسولیان دکتر ، امور اقتصادی و توسعه منابع استانداریمعاونت محترم هماهنگی میرزایی  مهندس انهمچنین حضور آقای و اعضای کمیسیون

گذاری  دفتر جذب و حمایت از سرمایه مدیرکل محترممیرشاهی مهندس و خانم  استانداریمدیرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی 

 برگزار گردید.  استانداری

 

به حضار در جلسه، از آقایان  و خوشامدگویی ضمن عرض خیرمقدم محترم کمیسیون اهلل، ریاست جلسه آقای دکتر پورفتحدر ابتدای این 

پذیرش برگزاری این جلسه تقدیر و تشکر کردند و نیز انتصاب آقای مهندس میرزایی را به سمت  مهندس میرزایی و دکتر رسولیان به جهت

 تبریک گفتند. امور اقتصادی و توسعه منابع استانداریهماهنگی معاونت 

های  سایر تشکلان در این دوره که با همکاری است اتاق دستاوردهای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اقدامات و شرح بهدر ادامه ایشان 

 معدنی استان مانند خانه معدن، انجمن مواد معدنی، سازمان نظام مهندسی معدن و خصوصا معاونت معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت

با توجه به اقتصاد مقاومتی و تاکید مقام معظم   -رفت بخش معدن از محاق و مظلومیتی که در آن قرارداشت تحقق یافت و سبب برون

ضمن تشکر از استاندار محترم و معاونین  پرداخت و ،شد  -4931ئت دولت در سال ه استفاده از ظرفیت بخش معدن در دیدار با هیرهبری ب

 گیری استان را به عنوان بزرگترین دستاورد این کمیسیون معرفی کردند. های تصمیم حضور بخش معدن در ارگانتعمیم بخشیدن ایشان، 

که از  بود پیشنهادی که ثمره وگوی دولت و بخش خصوصی ای و دیگری به عنوان ناظر در جلسات شورای گفتحضور دو عضو یکی با حق ر 

طریق دبیر محترم این شورا آقای مهندس شافعی خدمت آقای استاندار مطرح گردید و تشکیل شورای معادن استان با ریاست استاندار 

پیشنهاداتی بود که با  که آن نیز ثمره کند ک تشکیل جلسات شورا را تامین میمحترم و زیر مجموعه آن تشکیل کلینیک معدن که خورا

به صورت مجلد به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه گردید، از  استان وگوی دولت و بخش خصوصی همکاری دبیرخانه شورای گفت

 ر این جلسه مطرح گردید.روند که توسط ریاست محترم کمیسیون د های این دستاورد به شمار می جمله نمونه

ها به خصوص  ها و سازمان که با همکاری اعضای کمیسیون، تشکل را تالیف کتاب سیمای معدن و صنایع معدنی استاناهلل  آقای دکتر پورفتح

از جمله  شد،رای معادن استان رونمایی خواهد شااهلل در جلسه شو شناسی و اکتشافات معدنی شرق کشور تهیه گردیده و ان اداره کل زمین

 به شمار آوردند. و دستاوردهای مهم دیگر کمیسیون در این دوره  اقدامات

ر اقدامات کمیسیون در حال اجراست و این موضوع تنها درخواست ایشان از وزیر پیگیری اجرای ماده قانونی پنجره واحد معدنی از دیگ

 محترم و معاونین ایشان بوده است.محترم صنعت، معدن و تجارت در جلسه اتاق مشهد با حضور وزیر 

و در نهایت ریاست محترم کمیسیون در پایان اظهاراتشان در این بخش، استفاده از ظرفیت بخش معدن در توسعه کشور و غلبه بر مشکالتی 

ری از ر موجب جلوگیشود را الزم و ضروری خواندند و عنوان کردند که توسعه بخش معدن در کشو که به صورت روزافزون در کشور ایجاد می

تواند به توسعه  گردد و تنها بخشی است که می نشینی می مهاجرت، توسعه مناطق محروم، بوجود آمدن امنیت در مرزها و جلوگیری از حاشیه

تانداری و سایر شااهلل  با همیاری اس ابراز امیدواری کردند که با وجود دردها و مشکالت فراوان در این بخش، انهمه جانبه کمک بکند. ایشان 

 ها بتوانیم مسائل را حل و فصل بنماییم. ارگان

 دستورکار جلسه:

 های معدنی خراسان رضوی ارائه گزارش از توانمندی -

 گزارشی از ایجاد ارزش افزوده در محصوالت معدنی در زنجیره فراوری -

-  
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معدنی کشور و استان های  مهندس آریوبرزن مافی، دبیر محترم کمیسیون به ارائه گزارش با عنوان معرفی توانمندیدر ادامه جلسه آقای  

 پرداخت که اهم موارد مطروحه در این گزارش به این شرح است: 

 منابع از درصد41 تنها اینکه به توجه با و دارد قرار دنیا پنجم رتبه در طبیعی و زیرزمینی منابع از دالر تریلیون 72 بودن دارا با ایران کشور

 .داشت خواهیم بیشتری افزوده ثروت قطعا یابد افزایش مقدار این اگر شود، می صادر کشور معدنی

 مربوط مقدار این از درصد 19 که است معادن به مربوط درصد 93 یعنی دالر میلیارد هزار 7.7 دنیا در سرمایه گردش دالر میلیارد هزار 8 از

 .است فوالد میزان این از درصد 4.9 ایران سهم و می باشد فوالد به

 توانیم می را نفتی درآمدهای درصد 13 بیافتد اتفاق این اگر است و 4131 انداز چشم اهداف از یکی معدنی ماده تن میلیون 233 تولید 

 کل گرفتن نظر در و تحقق با اما است نبوده درصد یک از بیشتر گذشته سال 13 طی کشور داخلی ناخالص تولید از معدن سهم. کنیم تامین

 به افزوده را ارزش افزایش یافته و خلق درصد 93 تا 73 کشور داخلی ناخالص تولید در بخش این سهم معدنی، مواد دستی پایین زنجیره

 .داشت خواهد دنبال

 اما بوده نفر 181 و هزار 39 ،39 سال در معدن بخش شاغالن تعداد دهند. متوسط تشکیل می و کوچک معادن را کشور معادن درصد 38.9 

 .است رفته دست از بخش این در غیرمستقیم و مستقیم اشتغال هزار ، ده 39 تا 37 سال طی

 1 با استان این در غیرفعال معدن 8 و فعال سنگ آهن معدن 18 حاضر حال و در باشد میکشور  خطه ترین معدنی «رضوی خراسان» استان

 تا باشیم داشته رشد درصد ده ساالنه آهن، سنگ تولید در باید 4131 افق هدف به رسیدن برای و دارد وجود ذخیره تن هزار 133 و میلیون

 .برسیم تن میلیون 417 رقم به

 درکنار دنیا در آهن سنگ و روی مس، قیمت نوسان ایم و نداشته معدنی و صنعتی بخش برای مدونی ای توسعه استراتژی کشور کل در

 . است شده کشور در معدن 997 تعطیلی باعث معادن نامطلوب مدیریت

 را ترکمنستان و پاکستان افغانستان، به فوالد صادرات توانایی ما استان و است کیلوگرم 793 کشور در فوالد مصرف سرانه حاضر حال در 

 .دارد

 میلیارد 99 کشور معدنی ذخیره میزان و است شده اکتشاف ایران مساحت درصد 2 فقطضعف وجود دارد و  کشور معدنی اکتشافات در بحث 

 .است تن میلیارد 48 احتمالی ذخیره و تن میلیارد 92 قطعی ذخیره میزان، این از که است شده برآورد تن

 ای مسئله عنوان به معادن از وری بهره نهضت و فرآوری نهضت است و سرزمین آمایش پایه بر صنعتی توسعه استراتژی تدوین های راه از یکی 

 اشتغال که فعالند کشور در فرآوری واحد هزار 1 و ساختمانی های سنگ زمینه در معدنی واحد هزار7 حاضر حال در .رود به شمار می مهم

 .دربردارند را نفر هزار 983 غیرمستقیم و مستقیم

 تواند می درصد 83 تا این مقوله وری، بهره نهضت انجام صورت در که است درصد 8 حدود کشور در یساختمان سنگ استخراج ریکاوری 

 برای ها سنگ باقیمانده از کشورها از بسیاری در است. ساختمانی سنگ استخراج های باطله از استفاده نهضت این نتایج از یکی. یابد افزایش

 .شود می معدن اطراف شدن بدنما باعث و شوند تلقی می ضایعات عنوان به ما کشور در اما کنند می استفاده روها پیاده ساخت و جدول ساخت

 

پس از ایشان، خانم دکتر سیدی عضو محترم هیئت مدیره سازمان نطام مهندسی معدن استان نیز مطابق با دستور جلسه به ارائه گزارش با 

 پرداختند. ایجاد ارزش افزوده در محصوالت معدنی در زنجیره فراوری عنوان

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

تفاوت میان سود و  .ندارد ربطی کاال نوع به و یابد می معنی تولید فرآیند در واژه این ارزش افزوده یعنی ارتقاء ارزش کاال در فرآیند تولید.

 گردد. ارزش افزوده با دو تعریف از هرکدام روشن می

میان  دارد کههای پرسنلی( که به مدیریت تعلق دارد. لذا این احتمال وجود  ها )شامل هزینه فروش خالص منهای هزینه سود مساوی است با

 به وجود آید.   تضاد منافعو پرسنل مدیریت 

فروش خالص منهای ارزش مواد و خدمات خریداری شده از خارج است که به مدیریت و پرسنل هر دو متعلق مساوی با  ارزش افزوده

 شود. از این رو سبب نزدیکی این دو به یکدیگر می ،گیرد فزوده منافع مشترک مدیریت و پرسنل را در بر میچون ارزش ا شود. می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9
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های اساسی یک کارخانه فوالدسازی، پراکندگی  غیرفلزی و فلزی، تشریح بخشهای  بندی صنایع بر مبنای کانی تقسیمعناوینی همچون  

تشریح نمودار ارزش افزوده محصوالت حاصله از فراوری کانسار سنگ آهن، متالورژی ، 4131واحدهای معدنی و فوالدی کشور در افق 

استخراجی فلزات غیرآهنی )تولید مس و آلیاژهای آن و تولید آلومینیوم و آلیاژهای آن(، تشریح نمودار ارزش افزوده محصوالت حاصله از 

چک، با اشکال پیچیده و در تیراژ باال از فلزات و آلیاژها( و محصوالت متالورژی پودر )تولید قطعات کو فراوری کانسار مس و آلومینیوم،

 ها( مهمترین عناوین تشریح شده توسط ایشان در این گزارش بود. ها و کامپوزیت های غیرفلزی )سرامیک کانی

 باشد: ند که به این شرح میاشاره کرد و در همین رابطه به نکاتی چند در خصوص وضعیت ایجاد ارزش افزوده در محصوالت معدنی استان

 بدون افزوده، ارزش بدون درحالی که نشده صحبتی هیچ استان، معدن بخش در شود محقق چگونه افزوده ارزش اینکه با رابطه در متاسفانه

 .هستیم خدادادی های سرمایه میل و حیف شاهد شک

 ای فایده نگیرد، صورت مطلوبی فرآوری اگر اما آید می دست به آهن اسفنجی گندله تن میلیون 42.9 شود می انجام که طرحی با خواف در

... و فوالدی های ورقه و شمش به تبدیل و فرآوری صورت در آهن سنگ و ندارد دنبال به ای افزوده ارزش گندله و کنسانتره. ندارد استان برای

 .باشد داشته افزوده به همراه ارزش تواند می

 شود، نمی استفاده کشورمان مواد در علم متخصصان از چون اما شود می استخراج استان در افزوده ارزش دالر 21 تنی با آهن سنگ اکنون هم

 تنی توان از می را آهن سنگ افزوده ارزش سیر صحیح، ضوابط گیری از توان علمی و در چهارچوب با بهره. نیافتیم دست باالتر افزوده ارزش به

 .ایم کرده کمک هم کشور اشتغالزایی به برسانیم و در مجموع تن هر در دالر 349 به دالر 21

 از بسیاری سرمنشاء غیرفلزی های شود. کانی نمی توجهی آنها باالی های توانمندی به و مانده مغفول تقریبا استان در غیرفلزی های کانی

 اما شود می دیده وفور به ایران در موضوع این دانش. دارند باالیی افزوده ارزش برسند فرآوری به اگر که هستند سرامیک مثل صنعتی تولیدات

 استفاده معدنی مواد فرآوری در قابلیتشان از اما داریم مواد علم در متخصص صد از بیش مشهد در. است نگرفته پیش در را صنعت راه هنوز

 . شود نمی

 

تقدیر از تشکیل شورای معادن استان، کلینیک معدن،  همچونهای خود پرداختند که مسائلی  در ادامه جلسه حضار نیز به طرح دیدگاه

نامه اتاق با  ایجاد کمیته جهت پیگیری اجرای تفاهم ضرورتبه عنوان اتفاقات مهم حوزه معدن استان،  71یابی و کمیته ماده  کمیته عارضه

طرح  زودهنگام د معادن متوسط، اجرایتجمیع معادن کوچک و ایجا ضرورت ونقل، کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موضوع آب و حمل

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، ضرورت ساماندهی مسئولین فنی معادن فعال استان با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن استان و 

راه معدن استان، شدن طرح تهیه نقشه  استفاده از ظرفیت حقوق دولتی معادن جهت انجام تحقیقات و توسعه خود معادن، درخواست نهایی

وجودآمده بر سر راه استعالمات معدنی از جمله  تر ماده قانونی پنجره واحد معدنی به جهت جلوگیری از موانع به پیگیری اجرای هر چه سریع

درخواست تسهیل فرآیند کار در بخش معدن به خصوص معادن کوچک و متوسط و ساالری و امضای طالیی توسط کمیسیون،  کارشناس

های صنعتی از جمله  های متفاوت عوارض سازمان منابع طبیعی برای مناطق مختلف از جمله مناطق محروم و شهرک ست ایجاد تعرفهدرخوا

 مهمترین مسائل مطرح شده توسط ایشان در این جلسه بود.

 

نیز ضمن استقبال از طرح اشتغال گذاری استانداری  و اما در ادامه جلسه خانم مهندس میرشاهی مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه

تا  ندالتحصیالن دانشگاهی به دلیل اهمیت باالی آن در حوزه مسئولین فنی معادن، از کمیسیون معدن و اتاق بازرگانی درخواست کرد فارغ

 گذاران خارجی ورود پیدا بکند. های معادن کوچک جهت ارائه به سرمایه نسبت به تهیه بسته

 

شدن طرح ژئوفیزیک کامل هوایی و مطالعه کامل  نیز از مصوب یرکل محترم دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداریمدآقای دکتر میرزایی 

اد و حمایت خود را از فرصت جمهور محترم به استان و درخواست استاندار محترم از ایشان خبر د استان در این خصوص در سفر اخیر رئیس

های موجود اعالم کردند و خواستار  وده در زنجیره فراوری مواد معدنی در استان با استفاده از ظرفیتبه وجود آمده در بحث ایجاد ارزش افز

 توسعه صنایع فوالدی در استان که در حال حاضر به تولید کنسانتره و گندله رسیده است شدند. 
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معدن و صنایع معدنیصورتجلسه کمیسیون   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 9911/ماهتیر/91

 شماره جلســه: 99
 

 رئیس جلسه: اهلل آقای دکتر پورفتح دبیر جلسه: آقای مهندس مافی ساعت شروع: 8390 ساعت خاتمه: 90390

        

به طرح مسائلی همچون  نیز وسعه منابع استانداریامور اقتصادی و تمعاونت محترم هماهنگی در بخش پایانی جلسه، آقای مهندس میرزایی  

های متقابل با این بخش با کمک و همراهی بخش خصوصی در پیمودن مسیر معدنی استان، توجه به  حمایت از بخش معدن و همکاری

بعد ملی آنها، اشاره به های موجود، عدم توانایی پیگیری برخی موارد مطرح شده در جلسه به دلیل  های استان و استفاده از فرصت ظرفیت

برداری از معادن با وجود رتبه معدنی کشور در جهان و هدردادن منابع ملی، تاکید بر جلوگیری از  وضعیت بسیار بد در موضوع بهره

مکرر معادن و جلوگیری از مداخالت غیرطبیعی حوزه  71و حرکت به سوی فراوری مواد معدنی، پیگیری اجرای ماده قانونی فروشی  خام

شناسی معادن و برطرف کردن موانع برگزاری جلسات کارگروه تسهیل  ادارات مختلف  توسط استانداری، اعالم آمادگی ایجاد کارگروه آسیب

نظور جلوگیری از اثرگذاری دشمن در حوزه اقتصاد کشور و پیروزی در جنگ اقتصادی، حمایت از بخش در رفع اختالفات و موانع به م

دولت و به تبع آن کندشدن مسیر پیشرفت در حوزه معدن، حمایت از معادن کوچک در جهت پیگیری خصوصی و جلوگیری از مداخله 

دولتی به بخش معدن و عدم اعمال سلیقه در این خصوص و پذیرفتن  ها به پرداخت تسهیالت نمودن بانک موضوع اشتغال روستایی، موظف

گونه تسهیالت و اجرای ماده قانونی آن پرداختند و در نهایت خواستار  برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی به جهت استفاده از این پروانه بهره

 گونه جلسات شدند. تداوم برگزاری این

 

به  -خواستار حمایت معاونت اقتصادی استانداری در موارد پیگیری اجرای مواد قانونی مرتبط با بخش معدناهلل نیز  آقای دکتر پورفتح

های معادن کوچک  های مختلف و همچنین حمایت از شرکت های فراوان دستگاه گیری به منظور جلوگیری از سخت  -مکرر 71خصوص ماده 

 و در نهایت ختم جلسه را اعالم فرمودند.د شدن -داشت دکه در این صورت عملکرد بهتری خواهن -

  

 با ذکر صلوات جلسه به پایان رسید.
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جلسه مصوبات  

وری  آوری اطالعات صحیح معادن جهت ایجاد زنجیره فراوری مواد معدنی در استان در راستای افزایش بهره ضرورت جمع -1

 و اشتغال دائم
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