3
تعداد صفحــات:
.............................................

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

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

1396
/03آبانماه/
تاریخ برگزاری:
.............................................

26
شماره جلســه:
.............................................

ساعت شروع:

7:30

ساعت خاتمه:

10:30

دستورکار جلسه:
 گزارش عملکرد کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در شش ماهه اول سال 1396
 گزارش روند اجرای طرح بررسی توانمندیها و پتانسیل های معدنی و صنایع معدنی استان و بررسی نقش آن در تبیین استراتژی
آینده صنعت معدن استان
بیستوششمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در محل سالن جلسات ساختمان اتاق و با حضور آقای دکتر شکوری ریاست
محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی ایران و اعضای محترم این کمیسیون ،آقای مهندس حسینی ریاست محترم خانه صنعت ،معدن و
تجارت استان ،آقای مهندس محمودی نائب رئیس محترم اتاق ،آقای مهندس نکاحی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن و نائب
رئیس محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ،آقای مهندس شجاعی معاونت محترم معدنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،آقای
دکتر طاهری مدیرکل محترم زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمالشرق ،آقای مهندس عباسنیا نماینده محترم بازرسی کل استان و
همچنین استقبال گرم اعضای محترم کمیسیون اتاق برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای دکتر پورفتحاهلل ریاست محترم کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ضمن عرض خیرمقدم و آرزوی سالمتی و
شادکامی برای حضار در جلسه ،عدم اجرای قوانین مصوب مجلس به مانند اصل  44قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید و عدم هماهنگی را
از اهم مشکالت بخش معدن و عامل بروز وضعیت نامناسب برای این بخش عنوان کردند و ابراز امیدواری کردند تا با تالش های خوب
کمیسیون معدن و صنایع معدنی و اصالحات برنامه ششم توسعه ،هر چند توقعات معدن کاران را بر آورده نکرده این مشکالت کاهش یابد.
ایشان ایجاد فضای امنیت و احترام در کشور را برای سرمایهگذاری خارجی الزم و ضروری دانستند و به حداقل رساندن چالشهای داخلی را
عامل موثر در به حداقل رساندن فاصله با تکنولوژی روز دنیا خواندند .آقای دکتر پورفتحاهلل با ذکر این نکته که جایگزینی درآمدهای معدن به
جای نفت از آرزوهای دیرینه اقتصاد کشور است ،پرهیز از بخشی نگری و برنامه ریزی اصولی را از عوامل موثر در این جایگزینی مطرح کردند
و به عنوان راهکار برای رونق بخش معدن و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی طرح توازن بین معدن ،مواد معدنی و صنایع معدنی را
پیشنهاد دادند .ایشان و در خاتمه بخش اول سخنانشان ضمن اشاره به ظرفیت های منطقه ویژه خواف و اینکه پروژه سنگان خواف بزرگترین
پروژه ملی شرق کشور است ،خاطر نشان کردند :باید به خواف به عنوان منطقه ویژه نگریست و از ظرفیت ها وپتانسیل های این منطقه با
اجرای پروژه های در نظر گرفته شده در این بخش استفاده کرد.
در ادامه و در راستای پرداختن به دستور جلسه ،گزارش "عملکرد کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در شش ماهه اول سال
 ،"1396توسط ایشان قرائت گردید .آمار نشستهای برگزارشده کمیسیون ،اهداف و برنامهها ،تصمیمها ،گزارشها ،نشستهای مشترک و
انتشار خبرنامه داخلی کمیسیون از اهم موارد مطرحشده توسط ایشان در قالب این گزارش بود.
پس از ایشان ،آقای دکتر شکوری به ارائه گزارشی با عنوان "چالشهای بخش معدن و صنعت کشور و اقدامات کمیسیون معادن و
صنایع معدنی اتاق ایران و ارائه راهکارها با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش (برپایی نهضت بهرهوری و فرآوری)" که توسط واحد
تحقیق و پژوهش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده بود پرداختند که موضوعاتی همچون تاریخچه اتاق
بازرگانی ،معرفی اتاق بازرگانی ،ساختار کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ،اهمیت بخش معدن ،اهمیت بخش معدن
(معدن به جای نفت) ،افق  1404مواد معدنی و فلزات اساسی کشور ،چشمانداز معادن و صنایع معدنی در  1404و مشکل زمان ارائه آمار
رسمی در کشور،
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چالشها:
 -1قوانین و مقررات ( روند تصمیمات دولت در وضع عوارض و محاسبه حقوق دولتی معادن با تغییر قیمتهای جهانی فلزات ،بار روانی
حقوق دولتی بر معدنکاران ،سیاستهای کشورهایی نظیر شیلی و کانادا با کاهش قیمت کامودیتیها ،حقوق دولتی و عوارض
صادراتی سنگ آهن در استرالیا ،اصالح قانون معادن ،تهیه نرمافزار جهت محاسبه حقوق دولتی)
 -2اکتشاف (بهرهوری در حوزه استفاده از مواد معدنی و یکپارچهکردن اطالعات اکتشافی کشور)
 -3عدم هارمونی در زنجیره ارزش
 -4زیرساختها (آب و حملونقل)
و لزوم توجه حاکمیت به بخش معدن ،حلقه مفقود (نبود استراتژی صنعتی و معدنی مدون جهت توسعه اقتصادی کشور) ،اقتصاد مقاومتی،
اشتغال و تولید (توجه به بنگاههای کوچک و متوسط) ،اهمیت معدنکاری بنگاههای کوچک و متوسط مقیاس و اشتراک اطالعات جانبی
اکتشافات شرکتهای بزرگ با  SMEها ،همت همهجانبه دولت و بخش خصوصی در راستای راهاندازی نهضت فرآوری و بهرهوری در کشور،
مزیتهای  SMEها ،نهضت فرآوری (سنگآهن اسمالون ،سربوروی مهدیآباد ،استفاده از باطلههای استخراج سنگ ساختمانی) ،نهضت
بهرهوری (سنگهای ساختمانی ،مهندسی عملیات ،استفاده از ماشینآالت بهروز ،استفاده از تکنیکهای جدید در سنگهای ساختمانی،
حملونقل و مسائل زیستمحیطی ،استفاده از باطلههای استخراج سنگ ساختمانی) در قالب این گزارش ارائه گردید.
ایشان در نهایت به جمعبندی مطالب مطرح شده پرداختند و در سخن آخر ،ارتباط تنگاتنگ وزارت صمت و مجلس با کمیسیونهای
تخصصی ،علی الخصوص کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و همچنین احیای شوراهای سیاستگذاری و راهبردی برای
مطالعه ،کالبدشکافی و درمان مشکالت هر بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه زنجیره ارزش ،با حضور کمیسیون معادن و صنایع معدنی
اتاق ایران ،وزارتخانه ،انجمنهای صنفی مرتبط و تمام ذینفعان زنجیره را خواستار شدند.
در ادامه و در بخش نهایی برگزاری جلسه ،آقای دکتر پورفتحاهلل ضمن قرائت دستورکار دوم ،ارائه گزارش با عنوان "روند اجرای طرح
بررسی توانمندیها و پتانسیل های معدنی و صنایع معدنی استان و بررسی نقش آن در تبیین استراتژی آینده صنعت معدن
استان" را به آقای مهندس مافی دبیر محترم کمیسیون واگذار نمودند.
ایشان نیز ضمن ارائه ی گزارش مختصر از روند اجرای طرح از ابتدا تاکنون ،از رونمایی از این طرح در آیندهای نزدیک خبردادند و افزودند:
اجرای این طرح در تبیین استراتژِی آینده صنعت معدن استان ،نقش بسیار موثری ایفا خواهد نمود ،چرا که با توجه به محتوای این طرح و
عدم وابستگی آن به منابع نفت و گاز که رو به پایان میباشند و همچنین بررسی های صورت گرفته در خصوص جایگزینی انرژی تجدیدپذیر
تا سال  2050میالدی توسط بسیاری از کشورهای جهان و به تبع آن افزایش تقاضا در کاالهای تأمین کننده مواد اولیه برای ایجاد زیرساخت
های الزم ،تمامی مواد معدنی مورد نیاز برای ایجاد چنین تحوالت چشمگیر در استان وجود دارد.
به عنوان مثال ،در صورت تحقق اهداف طرح پژوهشی محققان دانشگاه استنفورد آمریکا و چندین دانشگاه اروپایی که تأکید دارند  100درصد
انرژی موردنیاز در تمامی حوزه ها بهویژه حملونقل نیز باید تا سال  2050میالدی با استفاده از منابع تجدیدپذیر تأمین شود و همچنین
تحقیقات شرکت  UBSکه یکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده خودروهای الکتریکی در دنیا میباشد ،شاهد تاثیر عظیم تولید این گونه
خودروها بر افزایش تقاضای جهانی از مواد معدنی همچون لیتیوم ،کبالت ،عناصر نادر خاکی ،گرافیت ،نیکل ،مس ،منگنز ،آلومینیوم و
همچنین کاهش تقاضای جهانی فرآورده های معدنی همچون فوالد و فلزات گروه پالتین خواهیم بود.
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لذا با توجه به آنچه گفته شد ،کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق استان برآن شد تا موارد یادشده را به عنوان استراتژی طرح در نظرگرفته
و با تشکیل کمیته فنی این طرح از مجرب ترین کارشناسان این حوزه در استان به بررسی وضعیت موجود معادن استان و شناسایی
پتانسیلهای معدنی استان بپردازد و پیشنهاد اجرای آن را به شورای پژوهشی اتاق با وجود مشکالت فراوان این حوزه در استان ارائه کند تا
پیشتاز این حرکت عظیم به سمت تغییر و تحوالت اساسی در بخش صنعت معدن استان باشد تا انشااهلل در آینده ای نزدیک شاهد رشد و
رونق اقتصادی در تمامی بخش های دیگر استان و همچنین باالرفتن سطح اشتغال و در راستای آن سطح رفاه زندگی در جامعه استانی و
ملی باشیم.
امید است تا با یاری و مدد حضرت حق و همچنین عنایات خاصه ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی الرضا علیه السالم ،راه دستیابی به اهداف
مذکور ،سهل الوصول گردد و با نگاه ویژه و دلسوزانه مسئولین استان به این بخش که اگر آن را به عنوان اساسی ترین عنصر سازنده جامعه
بدانیم ،در آینده ای نه چندان دور به اهداف مدنظر این طرح خواهیم رسید ،انشااهلل.
با ذکر صلوات جلسه به پایان رسید.
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