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وچهارمینسی کمیسیونمجلسه اتاق معدنی صنایع و محلعدن ساختماندر مرکز پژوهشاتاق اعضایآموزشو گرم استقبال با و

برگزارگردید.دکترترشیزیانریاستمحترمسازماننظاممهندسیمعدناستانوهمچنینحضورآقایکمیسیون

 

باذکراین،بهحضاردرجلسهوخوشامدگوییضمنعرضخیرمقدممحترمکمیسیوناهلل،ریاستجلسهآقایدکترپورفتحدرابتدایاین

گیریهاوبخشدیگرنیزناشیازعدمتصمیمکهبخشیازآنناشیازتحریمدرشرایطکنونیتحریموبازارپرتالطمارزتوانمینکتهکه

بهخوبیدرزمینهتکمیلزنجیرهتولیدموادمعدنیبرایمعادنکوچکومتوسطوجودآمدهازفرصتبهباشد،صحیحدراینخصوصمی

خیبهخوبیگذربکنیم.توانیمازاینپیچتاریشااهللمیبهرهبرد،ابرازامیدواریکردندکهان

مسئولپیگیریاینموضو اشارهکردندوخانهمعدنرا درارتباطباروستاها عایشاندرادامهبهتوزیعمنابعدولتیدرقالبسامانهکارا

خطابقراردادندوازآمادگیاستانداریوهمچنینصندوقبیمهمحصوالتمعدنیدرجهتاقدامدراینخصوصخبردادند.

اهللدربخشدیگریازسخنانشانتشکیلهلدینگبزرگمعدنیدراستانرایکیازآرزوهایاستانخراسانرضویعنوانآقایدکترپورفتح

اثباتضرورتتشکیلاینهلدینگسرمایهبهکردندو نمونهبارز ازظرفیتاشارهگذاریخارجازاستاندرپهنهخوافرا هایواستفاده

راالزموضروریدانستند.هاواستانداریهاوهمراهیسازماناخلاستانباهمگراییتمامیتشکلموجوددرد

برگزاریجلسهمشترکباکمیسیونصنایعومعادنمجلسدرماهآیندهبهمیزبانیاتاقمشهدموضوعمهمدیگریبودکهتوسطایشاندر

ارائهگزارشوکمیسیوندرپایانسخنانشاندراینبخشازآقایدکترترشیزیانبهجهتجلسهمطرحگردیدودرنهایتریاستمحترم

تقدیرماهگذشتهدراتاقمشهدبرگزارگردید،حضوروزیرمحترمصنعت،معدنوتجارتباکهایجلسهطرحمسائلبخشمعدناستاندر

.وتشکرکردند



تشکیلزارشیازروندبهارائهگایمهندسکرامتریاستمحترمخانهمعدناستاندستورجلسه،آقدرادامهجلسهودرراستایپرداختنبه

 عارضهو یابیمعادناستانبرگزاریجلساتکلینیکویژه زیرپرداختندکه شاملموارد جلسه توسطایشاندر شده اهممطالبارائه

باشد:می

ستادتسهیلورفعموانعتولیدوهمچنینشورایمعادناستاندررجلساتبررسیمسائلومشکالتبخشمعدنقبلازطرحد -1

عاملایجاداصلیخانهمعدناستاناززمانتشکیلوهایبهعنوانیکیازدغدغهقالبایجادمرکزیجامعدربخشمعدناستان

 باشد.میکارگروهمعدنستادتسهیلورفعموانعتولید

هایرساندنتعدادیازپروندهجلساتاینکارگروهدرسهماهگذشتهبهخانهمعدناستانوبهنتیجهواگذاریمسئولیتبرگزاری -2

 هایبعدیمراجعینوارجاعآنهابهستادتسهیلورفعموانعتولیدوهمچنینشورایمعادناستانبرایاقداموپیگیری

عارضه -3 کارگرویابیمعادناستانجایگزینیکلینیکویژه انحاللآنتوسطسازمانبا همعدنستادتسهیلورفعموانعتولیدو

 صنعت،معدنوتجارتاستانکهتشکیلآنبهخواستاستاندارمحترمبودهبدوناطالعقبلی

 واگذاریمسئولیتدبیرخانهاینکلینیکبهخانهمعدناستان -4

 دستورکار جلسه:
 گزارش سازمان محترم صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص بررسی وضعیت معادن شن و ماسه شهرستان مشهد -

 تشکیل هلدینگ بزرگ معدنی استان گزارش آقای دکتر ترشیزیان ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان در خصوص -

 گزارش ریاست محترم خانه معدن استان در خصوص جلسات کلینیک معادن -
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ینکلینیکبرگزاریجلساتامنبع تامین مالی وهمچنینقانونیمشخص نبودن جایگاه سپسایشاندراینخصوصازدوموضوع 

گالیهکردندوخواستارارائهراهکارموثردرجهترفعایندومانعدربرگزاریجلساتشدند.



مسائلومشکالتاهللاستفادهازجایگاهقانونیشورایمعادناستانوحضورچهارنمایندهازبخشخصوصیبهجهتطرحآقایدکترپورفتح

ازسازمانمدیریتوبرنامه درآمدهایاستانوکسباعتبار از واستفاده اینشورا توجهبهجایگاهبخشمعدناستاندر ریزیاستانبا

شورایمعادناستانرادوراهکاراساسیبرایحلایندوموضوعبیانفرمودند.

جانبهنمایندگانسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانکهبهعنواندبیرحمایتهمهآقایمهندسمافیدبیرمحترمکمیسیوننیزبهلزوم

یابیمعادناستانتاکیدکردند.درجلساتشورایمعادناستانحضوردارندازکلینیکویژهعارضه



کیلهلدینگبزرگمعدنیاستانبهارائهگزارشضرورتتشسپسدرادامهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،آقایدکترترشیزیان

هایاکتشافیبهبخشخصوصیتوسطقرائتخبرتشکیلکنسرسیوماکتشافوواگذاریبلوکپرداختند.درابتدایاینگزارشایشانضمن

دروواستقبالآقاینامههمکاریباسازمانایمیسازمانایمیدرو،ازآغازبهکارتشکیلکنسرسیوممعدنیدراستانخبردادندوامضایتفاهم

وهمچنینافتتاحدفترنمایندگیسازماننظاممهندسیمعدناستاندرشهرستانازاینموضوعکرباسیانمدیرعاملمحترماینسازمان

یهوموثردرتشکیلاینکنسرسیومعنوانکردند.خوافراازاقداماتاول

ایمازاینظرفیتبهباشد،ازاینکهتاکنوننتوانستهمنابعسرشارمعدنیخدادادیمیخراسانرضویدارایایشانباذکرایننکتهکهاستان

هاازهاونبودروحیههمکاریدرآنهابهرهببریمگالیهکردندوهمینامرراباعثحضوربرخیشرکتعلتمنفعلعملنمودنافرادوتشکل

د.هایمعدنیاستانخواندنهابرایفعالیتدیگراستان

درادامهباابرازامیدواریازنقشموثرکمیسیونمعدنوصنایعمعدنیاتاقبهعنوانباالتریننهادریاستسازماننظاممهندسیاستان

دیگرتشکلسازحضورشرکتزمینهخودکهمعدناستانبخشخصوصی و همکاریسایرتشکلها خواهدبودبا هایبخشخصوصیها

فارغسازماننظاممهندسیمعدناستانبادارابودنسهمعدناستانوظرفیت التحصیالندانشگاهیهستنددرهزارعضوکهاکثریتآنها

ب همگرایی همدلیو اتحاد، خواستار اینکنسرسیوم، تحوالتمثبتتشکیل جهتایجاد در آنها استانیشتر ایندر تشکیل نتیجه در

کنسرسیومشد.



پایانارائهگزارشتوسطایشانآقایدکترپورفتح قالبایجادیکشرکتسهامیعامکهاینکنسرسیوماهللپیشنهادتشکیلپساز در

رامطرحکردند.عالیتکندتوانددربحثاکتشافتابازاریابیوفروشحوزهمعدناستانفمی

استان معدنی کنسرسیوم تشکیل محوریت با تخصصی جلسات برگزاری خواستار کمیسیون محترم تمامیریاست نمایندگان حضور و

نزدیکشدند.ایدرآیندههایمعدنیاستانتشکل



مسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانبهارائهسپسدرادامهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،آقایمهندستوکلینمایندهمحتر

وضعیتمعادنشن عنوانگزارشاز با شهرستانمشهد  بررسی چالش های معادن و واحدهای تولیدی شن و ماسه استان وماسه

باشد:هایآنبهشرحزیرمیپرداختندکهمهمترینسرفصلعلی الخصوص معادن حومه مشهد
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ازوزارتکشوربهوزارتصنعت،معدنوتجارت09/11/1وماسهوخاکرسمعمولیدرتاریخحاکمیتعرصههایبرداشتشن -1 

 تفویضاختیارگردیدهاست.

فرمانداریمشهد، -2 و استانداریمحترم با صورتگرفتهضمنمکاتبه تجارتبهمحضتفویضاختیار معدنو سازمانصنعت،

پروندهشنوماسهاز33درخواستارائهپروندههایمعادنشنوماسهرانمودهولیکنعلیرغمپیگیریهایاینسازمانتعداد

 واحدتولیدشنوماسهموجودمیباشد.161ستدرحالیکهدراستانفرمانداریمشهدتحویلسازمانگردیدها

معادنشنوماسهاستانعلیالخصوصمعادنشنوماسهحومهمشهدهمانندسایراستانهایبزرگکشوروکالنشهرهادارای -3

 مشکالتزیادیازقبیل:

 ازسازمانمیباشند.بسیاریازمعادنشنوماسهحومهمشهدواستانفاقدمجوزبرداشت -3-1

بدلیلحساسیتموضوعتامینمصالحموردنیازاستانوشهرمشهدوهمچنیناشتغالباالیاینواحدهایتولیدی، -3-2

برخوردقهریبااینمعادنوواحدهاتبعاتاجتماعیوسیاسیفراوانیرادرپیخواهدداشت.ایندرحالیاستکهاین

برخوردب سازمانجهتتعطیلیو راستایماده ماسهدر برداشتکنندگانغیرمجازشنو قانونمعادنبصورت10ا

 .بسیارزیادتحتفشارازسویمسئوالنقضاییاستانمیباشد

 تعدادیازواحدهایشنوماسهشهرمشهدفاقدمجوزصنعتیازسازمانصنعت،معدنوتجارتهستند. -3-3

ایکارشناسیتوسطسازمانصنعت،معدنوتجارتخراسانرضویطینامهایحساسیتموضوعمعادنشنوماسهوپیشنهاده -4

مبسوطبهاستحضارمعاونتمحترمامورمعادنوصنایعمعدنیوزارتصنعت،معدنوتجارترسیدهووزارتمتبوعدستور

 ستانابالغنمودهاست.پیگیریوبررسیموضوعمعادنشنوماسهراباتوجهبهحساسیتهایموجوددرشورایمعادنا

عرصههایبرداشتاکثراینمعادنشنوماسهدرمنطقهتوسمشهدوجادهسرخسمعروفبهجادهبوفالوقراردارد. -4-1

 حدود از و خیلیقدیمیبوده هایبرداشتمذکور مصالح39عرصه تامینکننده و برداشتمیشده سالگذشته

 .رومشهدبودهاستبسیاریازپروژههایدولتیمنجملهمت

توسط -4-2 و کهبهعلتکاهشبارندگیقابلکشتنبوده اینمعادنزمینهایزراعیقدیمیبوده عرصهبرداشتاکثر

صاحبانواحدهایتولیدیشنوماسهخریداریگردیدهاستوشناساییصاحبانزمینهایمذکورمستلزمارائهآمار

 دقیقازسویسازمانجهادکشاورزیمیباشد.

باعنایتبهعدمشناساییصاحبانعرصههایبرداشتشنوماسهمتعاقباًشناساییافرادبرداشتکنندهشنوماسهاز -4-3

 عرضههایمذکورممکننبودهاست.

برداشتشنوماسهازعرصههایموجوددرمنطقهتوسمشهدبهعلتنزدیکیبهآرامگاهفردوسیموردمخالفتاداره -4-4

وگردشگری،شهرداریتوسوکمیتهنجاتتوسمیباشد.همچنینبرداشتشنوماسهازعرصهکلمیراثفرهنگی

آب3هایموجوددرمنطقهجادهسرخسودرجادهایمعروفبهجادهبوفالوبهعلتنزدیکیبهتصفیهخانهشماره

 شربمشهدموردمخالفتمحیطزیستومعاونتمحترمدادستانیاستانمیباشد.

 تمامیتوضیحاتمذکوربایستیدرخصوصمواردذیلتصمیمگیریصورتگیردبا -3
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های -3-1  مخالفت رغم علی بوفالو جاده منطقه و مشهد توس منطقه در ماسه و شن برداشت روند آیا

 ارگانهایمختلفوعدماخذمجوزبرداشتادامهپیدانماید؟

ازبرداشتشنوماسهدرعرصههایمذکور،موضوعتامیندرصورتجلوگیریازبرداشتهایغیرمجازوجلوگیری -3-2

شنوماسهمورداحتیاجصنعتساختماندرشهرمشهدوحومهوتبعاتسیاسیواجتماعیآنبایستیموردنظرقرار

 گیرد.

اعیدرنحوهبرخوردبابرداشتکنندگانغیرمجازشنوماسهبهچهصورتیباشدتاکمترینمیزانتنشوتبعاتاجتم -3-3

 شهرمشهدراداشتهباشد؟

نحوهاخذحقوحقوقدولتیموادمعدنیبرداشتشدهازعرصههایمذکوربایستیتعیینتکلیفگردد.مسالهمهمدر -3-4

اینخصوصقیمتپایهاخذحقوقدولتیآبرفتدراستانوعلیالخصوصمشهدبودهکهتناسبیباقیمتهایفروش

 مخلوطآبرفتیندارد.

 نهاداتدرخصوصساماندهیوضعیتمعادنشنوماسهاستانپیش -6

برداشتشنوماسهازعرصههای -6-1 عنایتبهمشکالتتوضیحدادهشدهوهمچنینمخالفتارگانهایمختلفبا با

برداشتمنطقهتوسمشهدوجادهبوفالوپیشنهادمیگرددمنطقهایدرخارجازحریمشهرجهتانتقالواحدهای

 شنوماسهومعادنآنهابارعایتنکاتذیلتعیینگردد:تولیدی

باعنایتبهاینکهمصالحشنوماسهقیمتباالییندارندلذاحملآنهاوارسالبهمحلموردمصرفتاشعاعمسافتی -6-2

امحلخاصیدارایتوجیهاقتصادیبودهوبایستیدرانتخابمحلمعادنوواحدهایتولیدیشنوماسهمسافتآنب

 مصرفومالحظاتاقتصادیمدنظرقراربگیرد.

میگردددرهمینبررسیدقیققرارگیرد.پیشنهادمحلانتخابیبایستیازلحاظکمیتوکیفیتمادهمعدنیمورد -6-3

راستاکمیتهایمتشکلازکارشناسانمجربسازمانصنعت،معدنوتجارت،ادارهزمینشناسیواکتشافاتمعدنی،

قبیلسازما مالحظاتیاز  خارجازحریمشهرتعیینو ایدر ماسهمحدوده انجمنشنو ننظاممهندسیمعدنو

 کمیت،کیفیتموادمعدنیونحوهتامینزیرساختهایموردنیازراموردبررسیقراردهند.

10بهماده-منطقهتوسومنطقهجادهبوفالو-وماسههایاستانومعرفیدوعرصهبرداشتشنشوئیدرپایاننیزضمنارائهآمارشن

تشریح به و کردند ماسهقانونمعادناشاره شنو برداشتکنندگانغیرمجاز با چالشهایپیشرویبرخورد همچنینومعضالتو

 پرداختند.بهشرحزیربرخوردبابرداشتکنندگانغیرمجازشنوماسه ملزومات

 رخوردبابرداشتکنندگانغیرمجازشنوماسهمعضالتوچالشهایپیشرویب -1

قانونمعادنهرگونهبرداشتغیرمجازموادمعدنیاعمازشنوماسهوغیرهجرممشهودمحسوب10مطابقماده -1-1

 گردیدهوبرخوردقانونیبااینمسالههمکاریهمهارگانهاومراجعقانونیرامیطلبد.

1-2-  ماسهدر ماسهعرصههایبرداشتشنو شنو برداشتکننده لیکنهویتافراد و حومهمشهدمشخصبوده

 مشخصنمیباشد.
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اکثرعرصههایبرداشتمنطقهتوسومنطقه -1-3  زمینهایمطابقبررسیهایبعملآمده جادهبوفالوکهعمدتاً

صورتگرفتهاست.زراعیمیباشندتوسطاشخاصحقوقیوحقیقیخریداریشدهواقدامبهبرداشتشنوماسه

 همچنیناطالعاتدقیقیازصاحباناینزمینهایزراعیدردستنمیباشد.

 عرصههایبرداشتشنوماسهتامینکنندهمواداولیهواحدهایتولیدیشنوماسهمیباشند. -1-4

 ملزوماتبرخوردبابرداشتکنندگانغیرمجازشنوماسه -2

قانونمعادن،جهتشناساییواعمالقانون10درجهتاجرایمادهنیرویمحترمانتظامیبایستینیرویمکفی -2-1

 برداشتکنندگانغیرمجازشنوماسهاختصاصدهد.

 شهرداریمحترممنطقهتوسوبخشداریهابایستیاهتمامالزمدربرخوردباخاطیانرامدنظرقراردهند. -2-2

دهایمشترکباکلیهارگانهایذیربطدرراستایسازمانصنعت،معدنوتجارتآمادگیالزمجهتانجامبازدی -2-3

 قانونمعادنوبرآوردمیزانبرداشتهایمذکوروخساراتواردهرادارد.10ماده

امکاناتالزمجهتحمل،نگهداریوپلمپتجهیزاتبرداشتکنندگانمانندجرثقیلوکامیونبایستیپیشبینی -2-4

 گردد.

آ ارائهگزارشتوسطایشان، هایمعادنگرانیتبهدلیلکیفیتباالوقیمتپایینباجایگزینیباطلهقایمهندسمافیپیشنهادپساز

هاابرازامیدواریکرد.گونهباطلهگونهموادمعدنیازطریقاینشدنبخشیازنیازبازاربهاینگونهمعادنرامطرحکردوازبرطرفاین



دهندگانگزارشاتدرجلسه،پیشنهاددرجریانقراردادنمسائلفوقراویژهارائهضمنتقدیروتشکرازحضاربهنیزاهللآقایدکترپورفتح

ودرنهایتختمجلسهرااعالمفرمودند.وماسهاستانمطرحبردارانمعادنشنبابهره



باذکرصلواتجلسهبهپایانرسید.
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