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دستورکار جلسه:
-

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

-

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

-

گزارش ریاست محترم خانه معدن استان در خصوص جلسات کلینیک معادن

سیوچهارمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در محل ساختمان مرکز آموزش و پژوهش اتاق و با استقبال گرم اعضای

کمیسیونوهمچنینحضورآقایدکترترشیزیانریاستمحترمسازماننظاممهندسیمعدناستانبرگزارگردید .
جلسهآقایدکترپورفتحاهلل،ریاست محترمکمیسیون ضمنعرضخیرمقدم وخوشامدگوییبهحضاردرجلسه ،باذکراین

درابتدایاین
کهبخشیازآنناشیازتحریمهاوبخشدیگرنیزناشیازعدمتصمیمگیری

میتوان درشرایطکنونیتحریموبازارپرتالطمارز 
نکتهکه  
ازفرصتبهوجودآمدهبرایمعادنکوچکومتوسطدرزمینهتکمیلزنجیرهتولیدموادمعدنی بهخوبی

صحیحدراینخصوصمیباشد ،

شااهللمیتوانیمازاینپیچتاریخیبهخوبیگذربکنیم .


بهرهبرد،ابرازامیدواریکردندکهان
ایشاندرادامهبهتوزیعمنابعدولتیدرقالبسامانهکارادرارتباطباروستاهااشارهکردندوخانهمعدنرامسئولپیگیریاینموضوع
خطابقراردادندوازآمادگیاستانداریوهمچنینصندوقبیمهمحصوالتمعدنیدرجهتاقدامدراینخصوصخبردادند .
آقایدکترپورفتح اهللدربخشدیگریازسخنانشانتشکیلهلدینگبزرگمعدنیدراستانرایکیازآرزوهایاستانخراسانرضویعنوان

واستفادهازظرفیتهای

سرمایه گذاریخارجازاستاندرپهنهخوافرانمونهبارزاثباتضرورتتشکیلاینهلدینگ اشاره 

کردندو به 
هاوهمراهیسازمانهاواستانداریراالزموضروریدانستند .


اخلاستانباهمگراییتمامیتشکل
موجوددرد
برگزاریجلسهمشترکباکمیسیونصنایعومعادنمجلسدرماهآیندهبهمیزبانیاتاقمشهدموضوعمهمدیگریبودکهتوسطایشاندر
جلسهمطرحگردیدودرنهایتریاستمحترم کمیسیوندرپایانسخنانشاندراینبخشازآقایدکترترشیزیانبهجهت ارائهگزارشو
جلسهایکهباحضوروزیرمحترمصنعت،معدنوتجارتماهگذشتهدراتاقمشهدبرگزارگردید،تقدیر
طرحمسائلبخشمعدناستاندر 
وتشکرکردند .

درادامهجلسهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،آقایمهندسکرامتریاستمحترمخانهمعدناستانبهارائهگزارشیازروندتشکیل
و  برگزاری جلسات کلینیک ویژه عارضهیابی معادن استان پرداختند که  اهم مطالب ارائه شده توسط ایشان در جلسه شامل موارد زیر
میباشد :

 -1بررسیمسائلومشکالتبخشمعدنقبلازطرحدرجلسات ستادتسهیلورفعموانعتولیدوهمچنینشورایمعادناستاندر
بهعنوانیکیازدغدغههایاصلیخانهمعدناستاناززمانتشکیلوعاملایجاد

قالبایجادمرکزیجامعدربخشمعدناستان
کارگروهمعدنستادتسهیلورفعموانعتولیدمیباشد.
رساندنتعدادیازپروندههای


جلساتاینکارگروهدرسهماهگذشتهبهخانهمعدناستانوبهنتیجه
 -2واگذاریمسئولیتبرگزاری
مراجعینوارجاعآنهابهستادتسهیلورفعموانعتولیدوهمچنینشورایمعادناستانبرایاقداموپیگیریهایبعدی

جایگزینیکلینیکویژهعارضهیابیمعادناستانباکارگرو همعدنستادتسهیلورفعموانعتولیدوانحاللآنتوسطسازمان

-3
صنعت،معدنوتجارتاستانکهتشکیلآنبهخواستاستاندارمحترمبودهبدوناطالعقبلی
 -4واگذاریمسئولیتدبیرخانهاینکلینیکبهخانهمعدناستان
1
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سپسایشاندراینخصوصازدوموضوعمشخص نبودن جایگاه قانونی وهمچنینمنبع تامین مالی برگزاریجلساتاینکلینیک
گالیهکردندوخواستارارائهراهکارموثردرجهترفعایندومانعدربرگزاریجلساتشدند .

آقایدکترپورفتح اهللاستفادهازجایگاهقانونیشورایمعادناستانوحضورچهارنمایندهازبخشخصوصیبهجهتطرحمسائلومشکالت

بخشمعدناستاندراینشوراواستفادهازدرآمدهایاستانوکسباعتبارازسازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانباتوجهبهجایگاه

شورایمعادناستانرادوراهکاراساسیبرایحلایندوموضوعبیانفرمودند .
حمایتهمه جانبهنمایندگانسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانکهبهعنواندبیر

آقایمهندسمافیدبیرمحترمکمیسیوننیزبهلزوم
درجلساتشورایمعادناستانحضوردارندازکلینیکویژهعارضهیابیمعادناستانتاکیدکردند .


سپسدرادامهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،آقایدکترترشیزیانبهارائهگزارشضرورتتشکیلهلدینگبزرگمعدنیاستان
پرداختند.درابتدایاینگزارشایشانضمنقرائتخبرتشکیلکنسرسیوماکتشافوواگذاریبلوکهایاکتشافیبهبخشخصوصیتوسط
سازمانایمیدرو،ازآغازبهکارتشکیلکنسرسیوممعدنیدراستانخبردادندوامضایتفاهمنامههمکاریباسازمانایمیدروواستقبالآقای

کرباسیانمدیرعاملمحترماینسازمان ازاینموضوع  وهمچنینافتتاحدفترنمایندگیسازماننظاممهندسیمعدناستاندرشهرستان
خوافراازاقداماتاولیهوموثردرتشکیلاینکنسرسیومعنوانکردند .
باشد،ازاینکهتاکنوننتوانستهایمازاینظرفیتبه

ایشانباذکرایننکتهکهاستانخراسانرضویدارایمنابعسرشارمعدنیخدادادیمی
هاونبودروحیههمکاریدرآنهابهرهببریمگالیهکردندوهمینامرراباعثحضوربرخیشرکتهااز


علتمنفعلعملنمودنافرادوتشکل
هابرایفعالیتهایمعدنیاستانخواندند .


دیگراستان
ریاستسازماننظاممهندسیاستان  درادامهباابرازامیدواریازنقشموثرکمیسیونمعدنوصنایعمعدنیاتاقبهعنوانباالتریننهاد
سازحضورشرکتها ودیگرتشکلهاخواهدبودبا همکاریسایرتشکلهایبخشخصوصی

بخشخصوصی معدناستان که خود  
زمینه
هزارعضوکهاکثریتآنهافارغالتحصیالندانشگاهیهستنددر


سازماننظاممهندسیمعدناستانبادارابودنسه
معدناستانوظرفیت
تشکیل این کنسرسیوم ،خواستار اتحاد ،همدلی و همگرایی بیشتر آنها در جهت ایجاد تحوالت مثبت در استان در نتیجه تشکیل این
کنسرسیومشد .

پسازپایانارائهگزارشتوسطایشانآقایدکترپورفتحاهللپیشنهادتشکیل اینکنسرسیوم درقالبایجادیکشرکتسهامیعامکه

میتوانددربحثاکتشافتابازاریابیوفروشحوزهمعدناستانفعالیتکندرامطرحکردند .

ریاست محترم کمیسیون خواستار برگزاری جلسات تخصصی با محوریت تشکیل کنسرسیوم معدنی استان و حضور نمایندگان تمامی
درآیندهاینزدیکشدند .

تشکلهایمعدنیاستان


سپسدرادامهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،آقایمهندستوکلینمایندهمحترمسازمانصنعت،معدنوتجارتاستانبهارائه
گزارش از وضعیت معادن شنوماسه شهرستان مشهد با عنوان بررسی چالش های معادن و واحدهای تولیدی شن و ماسه استان
هایآنبهشرحزیرمیباشد :


پرداختندکهمهمترینسرفصل
علی الخصوص معادن حومه مشهد

2
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 -1حاکمیتعرصههایبرداشتشنوماسهوخاکرسمعمولیدرتاریخ1/11/09ازوزارتکشوربهوزارتصنعت،معدنوتجارت
تفویضاختیارگردیدهاست.
 -2سازمان صنعت ،معدن و تجارت به محض تفویض اختیار صورت گرفته ضمن مکاتبه با استانداری محترم و فرمانداری مشهد،
درخواستارائهپروندههایمعادنشنوماسهرانمودهولیکنعلیرغمپیگیریهایاینسازمانتعداد 33پروندهشنوماسهاز
فرمانداریمشهدتحویلسازمانگردیدهاستدرحالیکهدراستان161واحدتولیدشنوماسهموجودمیباشد.
 -3معادنشنوماسهاستانعلیالخصوصمعادنشنوماسهحومهمشهدهمانندسایراستانهایبزرگکشوروکالنشهرهادارای
مشکالتزیادیازقبیل:
-1-3

بسیاریازمعادنشنوماسهحومهمشهدواستانفاقدمجوزبرداشتازسازمانمیباشند.

-2-3

بدلیلحساسیتموضوعتامینمصالحموردنیازاستانوشهرمشهدوهمچنیناشتغالباالیاینواحدهایتولیدی،
برخوردقهریبااینمعادنوواحدهاتبعاتاجتماعیوسیاسیفراوانیرادرپیخواهدداشت.ایندرحالیاستکهاین
سازمانجهتتعطیلیو برخوردبا برداشتکنندگان غیرمجازشنوماسهدرراستایماده 10قانونمعادنبصورت
بسیارزیادتحتفشارازسویمسئوالنقضاییاستانمیباشد.

-3-3

تعدادیازواحدهایشنوماسهشهرمشهدفاقدمجوزصنعتیازسازمانصنعت،معدنوتجارتهستند.

 -4حساسیتموضوعمعادنشنوماسهوپیشنهادهایکارشناسیتوسطسازمانصنعت،معدنوتجارتخراسانرضویطینامهای
مبسوطبهاستحضارمعاونتمحترمامورمعادنوصنایعمعدنیوزارتصنعت،معدنوتجارترسیدهووزارتمتبوعدستور
پیگیریوبررسیموضوعمعادنشنوماسهراباتوجهبهحساسیتهایموجوددرشورایمعادناستانابالغنمودهاست.
-1-4

عرصههایبرداشتاکثراینمعادنشنوماسهدرمنطقهتوسمشهدوجادهسرخسمعروفبهجادهبوفالوقراردارد.
عرصه های برداشت مذکور خیلی قدیمی بوده و از حدود  39سال گذشته برداشت می شده و تامین کننده مصالح
بسیاریازپروژههایدولتیمنجملهمترومشهدبودهاست.

-2-4

عرصهبرداشتاکثراینمعادنزمینهایزراعیقدیمیبودهکهبهعلتکاهشبارندگی قابلکشتنبودهوتوسط
صاحبانواحدهایتولیدیشنوماسهخریداریگردیدهاستوشناساییصاحبانزمینهایمذکورمستلزمارائهآمار
دقیقازسویسازمانجهادکشاورزیمیباشد.

-3-4

باعنایتبهعدمشناساییصاحبانعرصههایبرداشتشنوماسهمتعاقباًشناساییافرادبرداشتکنندهشنوماسهاز
عرضههایمذکورممکننبودهاست.

-4-4

برداشتشنوماسهازعرصههایموجوددرمنطقهتوسمشهدبهعلتنزدیکیبهآرامگاهفردوسیموردمخالفتاداره
کلمیراثفرهنگی وگردشگری،شهرداریتوسوکمیتهنجاتتوسمیباشد.همچنینبرداشتشنوماسهازعرصه
هایموجوددرمنطقهجادهسرخسودرجادهایمعروفبهجادهبوفالوبهعلتنزدیکیبهتصفیهخانهشماره 3آب
شربمشهدموردمخالفتمحیطزیستومعاونتمحترمدادستانیاستانمیباشد.

-3

باتمامیتوضیحاتمذکوربایستیدرخصوصمواردذیلتصمیمگیریصورتگیرد

3
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آیا روند برداشت شن و ماسه در منطقه توس مشهد و منطقه جاده بوفالو علی رغم مخالفت های 
ارگانهایمختلفوعدماخذمجوزبرداشتادامهپیدانماید؟

-2-3

درصورتجلوگیریازبرداشتهایغیرمجازوجلوگیریازبرداشتشنوماسهدرعرصههایمذکور،موضوعتامین
شنوماسهمورداحتیاجصنعتساختماندرشهرمشهدوحومهوتبعاتسیاسیواجتماعیآنبایستیموردنظرقرار
گیرد.

-3-3

نحوهبرخوردبابرداشتکنندگانغیرمجازشنوماسهبهچهصورتیباشدتاکمترینمیزانتنشوتبعاتاجتماعیدر
شهرمشهدراداشتهباشد؟

-4-3

نحوهاخذحقوحقوقدولتیموادمعدنیبرداشتشدهازعرصههایمذکوربایستیتعیینتکلیفگردد.مسالهمهمدر
اینخصوصقیمتپایهاخذحقوقدولتیآبرفتدراستانوعلیالخصوصمشهدبودهکهتناسبیباقیمتهایفروش
مخلوطآبرفتیندارد.

-6

پیشنهاداتدرخصوصساماندهیوضعیتمعادنشنوماسهاستان
-1-6

باعنایتبهمشکالتتوضیحدادهشدهوهمچنینمخالفتارگانهایمختلفبابرداشتشنوماسهازعرصههای
برداشتمنطقهتوسمشهدوجادهبوفالوپیشنهادمیگرددمنطقهایدرخارجازحریمشهرجهتانتقالواحدهای
تولیدیشنوماسهومعادنآنهابارعایتنکاتذیلتعیینگردد:

-2-6

باعنایتبهاینکهمصالحشنوماسهقیمتباالییندارندلذاحملآنهاوارسالبهمحلموردمصرفتاشعاعمسافتی
خاصیدارایتوجیهاقتصادیبودهوبایستیدرانتخابمحلمعادنوواحدهایتولیدیشنوماسهمسافتآنبامحل
مصرفومالحظاتاقتصادیمدنظرقراربگیرد.

-3-6

محلانتخابیبایستیازلحاظکمیتوکیفیتمادهمعدنیمورد بررسیدقیققرارگیرد.پیشنهادمیگردددرهمین
راستاکمیتهایمتشکلازکارشناسانمجربسازمانصنعت،معدنوتجارت،ادارهزمینشناسیواکتشافاتمعدنی،
سازما ننظام مهندسی معدنوانجمنشنوماسهمحدودهایدرخارجازحریمشهرتعیینومالحظاتیازقبیل
کمیت،کیفیتموادمعدنیونحوهتامینزیرساختهایموردنیازراموردبررسیقراردهند.

هایاستانومعرفیدوعرصهبرداشتشنوماسه -منطقهتوسومنطقهجادهبوفالو -بهماده10

درپایاننیزضمنارائهآمارشن 
شوئی

قانون معادن اشاره کردند و به تشریح معضالت و چالش های پیش روی برخورد با برداشت کنندگان غیرمجاز شن و ماسه و همچنین
ملزومات برخوردبابرداشتکنندگانغیرمجازشنوماسهبهشرحزیرپرداختند.
 -1معضالتوچالشهایپیشرویبرخوردبابرداشتکنندگانغیرمجازشنوماسه
-1-1

مطابقماده 10قانونمعادنهرگونهبرداشتغیرمجازموادمعدنیاعمازشنوماسهوغیرهجرممشهودمحسوب
گردیدهوبرخوردقانونیبااینمسالههمکاریهمهارگانهاومراجعقانونیرامیطلبد.
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عرصه های برداشت شن و ماسه در  حومه مشهد مشخص بوده و لیکن هویت افراد برداشت کننده شن و ماسه
مشخصنمیباشد.

4

5
تعداد صفحــات:
.............................................

صورتجلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
.........................................................
............
رئیس ....
آقای دکتر پورفتحاهلل
جلسه:

-3-1

.......................................
...............................
مهندس مافی
دبیر جلسه :آقای

6931
/61مردادماه/
تاریخ برگزاری:
.............................................

93
شماره جلســه:
.............................................

ساعت شروع:

1399

ساعت خاتمه:

3399

مطابقبررسیهایبعملآمدهاکثرعرصههایبرداشتمنطقهتوسومنطقه جادهبوفالوکهعمدتاًزمینهای
زراعیمیباشندتوسطاشخاصحقوقیوحقیقیخریداریشدهواقدامبهبرداشتشنوماسهصورتگرفتهاست.
همچنیناطالعاتدقیقیازصاحباناینزمینهایزراعیدردستنمیباشد.
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عرصههایبرداشتشنوماسهتامینکنندهمواداولیهواحدهایتولیدیشنوماسهمیباشند.

 -2ملزوماتبرخوردبابرداشتکنندگانغیرمجازشنوماسه
-1-2

نیرویمحترمانتظامیبایستینیرویمکفی درجهتاجرایماده  10قانونمعادن،جهتشناساییواعمالقانون
برداشتکنندگانغیرمجازشنوماسهاختصاصدهد.
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شهرداریمحترممنطقهتوسوبخشداریهابایستیاهتمامالزمدربرخوردباخاطیانرامدنظرقراردهند.
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سازمانصنعت،معدنوتجارتآمادگیالزمجهتانجامبازدیدهایمشترکباکلیهارگانهایذیربطدرراستای
ماده 10قانونمعادنوبرآوردمیزانبرداشتهایمذکوروخساراتواردهرادارد.
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امکاناتالزمجهتحمل،نگهداریوپلمپتجهیزاتبرداشتکنندگانمانندجرثقیلوکامیونبایستیپیشبینی
گردد.

جایگزینیباطلههایمعادنگرانیتبهدلیلکیفیتباالوقیمتپایینبا

پسازارائهگزارشتوسطایشان،آقایمهندسمافیپیشنهاد
گونهباطلههاابرازامیدواریکرد .


گونهموادمعدنیازطریقاین

شدنبخشیازنیازبازاربهاین

گونهمعادنرامطرحکردوازبرطرف

این

ویژهارائه دهندگانگزارشاتدرجلسه،پیشنهاددرجریانقراردادنمسائلفوقرا

ضمنتقدیروتشکرازحضاربه

آقایدکترپورفتحاهللنیز


بردارانمعادنشنوماسهاستانمطرحودرنهایتختمجلسهرااعالمفرمودند .


بابهره

باذکرصلواتجلسهبهپایانرسید .

مصوبات جلسه



 -1ضرورت ایجاد هلدینگ معدنی در استان و همکاری کامل کمیسیون با این هلدینگ



 -2آمادگی کمیسیون با همکاری انجمن تخصصی معدن در حل مشکالت مربوط به انجمن شنوماسه

حاضرین جلسه:
محمدعلینژاد،زارع،ابراهیمی،میرزایی،

دلقندیمقدم،بسکابادی،نازپرور،

نیا،کرامت،صفویشاملو،


مافی،سلطانی،احتشام
:پورفتحاهلل،

آقایان

مقدم،حسینزاده،شیبانی،پژهام،توکلی،زورمندباغبان 


نیا،فرخیان

زاده،علی

حسن

خانمها:آستانی،بصیری،توسلیان،داوری

غایبین جلسه:

نیا،عباسنیا،محمدنژاد 


رسولیان،طاهری،زیارت
آقایان:
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