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رم اعضاي گو با استقبال آموزش و پژوهش اتاق مركز  ساختمان در محلعدن و صنايع معدني اتاق جلسه كميسيون م پنجمينوبيست
. در دبرگزار گرديشرق شناسي و اكتشافات معدني منطقه شمالآقاي دكتر طاهري مديركل محترم زمينو همچنين حضور  اتاق كميسيون

ا اشاره ب،  اهريآقاي دكتر طو به ويژه  مهندس نكاحي، نائب رئيس كميسيون ضمن خوشامدگويي به حاضرين در جلسهابتداي جلسه آقاي 
شكر ين كنگره تزاري االمللي ژوراسيك ايران و كشورهاي همجوار در هفته گذشته از آقاي دكتر طاهري به جهت برگبه برگزاري كنگره بين

   كردند و ابراز اميدواري كردند كه اين روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.
دادند و جلسه قرار ور كارهاي معدني و صنايع معدني استان را در دستها و پتانسيلروند اجراي طرح بررسي توانمندي ايشان در ادامه بررسي

  توجه حضار را به گزارشي در اين خصوص كه توسط آقاي دكتر طاهري ارائه گرديد، جلب نمودند.

المللي ژوراسيك نشان به تشريح جزئيات برگزاري كنگره بيآقاي دكتر طاهري نيز ضمن تشكر از آقاي مهندس نكاحي، در ابتداي سخنان
راي از اج وشود، پرداختند ها در حوزه علوم زمين در كشور محسوب ميترين كنفرانسايران و كشورهاي همجوار كه يكي از تخصصي

  آبرومندانه آن ابراز رضايت كردند.

م فاز رديد. اتمارائه گاهاي معدني و صنايع معدني استان توسط ايشان تانسيلها و پدر ادامه نيز گزارش روند اجراي طرح بررسي توانمندي
، گردآوري اندركارانگذاري و نظارت، جلب مشاركت تمامي دستگيري منابع، هدفريزي و پييك كه شامل كادرسازي و سازماندهي، برنامه

  :اطالعات و تدوين و ويرايش در قالب چهار فصل

 كليات –فصل اول  - 1
 هاي نسبي، چالش ها و فرصت هامزيت -دو فصل  - 2
 پتانسيل هاي معدني و چشم انداز سرمايه گذاري  اكتشافي در استان خراسان رضوي - فصل سه  - 3
 استان معدني صنايع –فصل چهار  - 4

 يعدن و صناخش معجلب مشاركت فعاالن بهاي قبلي، كه شامل گردآوري اطالعات كاملتر و تدوين نهايي فصل 2برنامه ريزي جهت فاز و 
 يجارت مواد معدنو ت يبازرگان يابي،بازار ( 5فصل  ينتدو، مناسب جهت چاپ يفيتك يجهت ارائه اطالعات بروز و دارا ياستان يمعدن

) از مهمترين )يسمژئوتور يراستان و نقش آن در توسعه (نظ يشناخت ينزم يها يتظرف يرسا(  6فصل  ينتدو) و (صادرات و واردات)
  هاي ارائه شده توسط ايشان در خصوص اين طرح بود. سرفصل

 يشپ يهتا چهار ، ته يك يفصلها ينتدو اطالعات در دسترس، ي)، گردآور96جلسه در سال  5( يفن يتهجلسات كم يلتشك يت،در نها يشانا
را اهم اقدامات صورت گرفته از ابتداي اجراي اين  رتر استانب يمعدن يعمنابع طرح و مكاتبه با صاحبان معادن و صنا يگيريفصل پنج، پ يسنو

طرح عنوان نمودند و از تمامي متوليان بخش معدن استان در خصوص در اختيار قراردادن اطالعات براي به روزرساني طرح و داشتن تصوير 

  دستوركار جلسه:
 مالي اتاق  تأمينگذاري و ارائه گزارش در خصوص برگزاري نوزدهمين جلسه كميسيون سرمايه 

 كميسيون صنايع و معادن نامه اتاق با ارائه توضيحات در خصوص بندهاي مربوط به بخش معدن و صنايع معدني تفاهم
 مجلس شوراي اسالمي

 ارائه اخبار معدن و صنايع معدني در ماه گذشته 

 هاي معدني و صنايع معدني استان خراسان رضوي ها و پتانسيلارائه گزارش در خصوص طرح بررسي توانمندي 
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كميسيون و مهندس مجيدي مسئول دبيرخانه اداره  تر از اين بخش استدعاي همكاري داشتند و از آقايان مهندس مافي دبيرتر و روشندقيق
  هاي مستمر در امور طرح، تقدير و تشكر نمودند.شرق به جهت فعاليت و پيگيريشناسي و اكتشافات معدني منطقه شمالكل زمين

اق، عدم هشي اتپژوآقاي مهندس نكاحي، ضمن تشكر از آقاي دكتر طاهري و همكاران، آقايان مهندس مافي و مهندس صفار دبير شوراي 
ستان اين بخش در اوليان گذاران را از مشكالت بخش معدن استان عنوان كردند و از متوجود اطالعات مستدل و مستند براي ارائه به سرمايه

 كه درادند ا هم درروزرساني طرح و همچنين شركت در چنين جلسات شدند و نويد اين خواستار در اختيار قراردادن اطالعات در جهت به
جريان ماندركاران و دست توانند به راحتي از اين طرح استفاده بكنند و باقيات صالحاتي برايصورت محقق شدن اين شرايط، آيندگان نيز مي

  اين طرح خواهدشد.

گرا اقعووز نبودن و رل بهآقاي مهندس صفار نيز از رويكرد مثبت اتاق نسبت به مطالعات تحقيقاتي خبر دادند و افزودند: متاسفانه به دلي
ه اطالعات ست داريم كدرخوا گونه مطالعات بازخوردهاي مثبتي را دريافت كنيم و از صاحبان فنايم از ايننبودن اطالعات تا به حال نتوانسته

لي در اين ز مشاركت مافاه بر آوري، بازار و ... عالودر نظرگرفتن و ايجاد فازهاي مشاركت در فنو دانش جديدي را به ما ارائه كنند. ايشان 
  دند.شاستار را خو ها و تشكل هاي معدني استانگذاري در بخش معدن توسط اتحاديههاي سرمايهايجاد صندوق و شركتو همچنين  طرح

، توسعه ه استانضمن اعالم ضعيف بودن اعتبارات اختصاص داده شده بآقاي مهندس ميرزايي نماينده محترم سازمان برنامه و بودجه 
هاي هروژپ . براي تعريفها را وظيفه دولت خواندند و خواستار تشكيل جلساتي با مشاركت ادارات مختلف از جمله راه، برق و ....زيرساخت

  زيرساختي شدند.

گونه يناهاي دولتي را در ضمن درخواست حمايت بخش دولتي از بخش معدن استان، حضور نمايندگان دستگاهآقاي مهندس نكاحي 
  ف كردند.م توصيالزم و ضروري دانستند و حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه و استانداري را براي كميسيون خيلي مه جلسات

ات به اعتبار دن نسبتها آزاردهنده است و اعتبار بخش معدر خصوص كمبود اعتبارات استان افزودند: اين محدوديتآقاي دكتر طاهري نيز 
برنامه  عادن كه درتشاف مشاهللا اعتبارات الزم و كافي در مبحث اكهاي ديگر بسيار ناچيز است و اميدواريم كه اندرنظر گرفته شده در بخش

تري به اين قوي ه نگاهششم تصويب گرديده بتوانيم جذب كنيم تا شاهد تحوالتي در اين حوزه باشيم. ايشان از مسئولين درخواست كردند ك
  موضوع داشته باشند.

بر اساس  ور استان نيز مطالعه اين طرح كه براي اولين بار دزاده رياست محترم انجمن تخصصي معادن استان آقاي مهندس حسينهمچنين 
ه صورت ندادن آن بر قراربودن اطالعات به لحاظ در اختياپذيرد را به عنوان نقاط قوت آن و دو بحث موثقاطالعات اوليه و پايه انجام مي

واستار خ رشمردند وبت آن گذاران باشد را از مهمترين معضالروزرساني آن كه بتواند به عنوان مرجعي براي سرمايهو به  شفاف توسط معدنكار
   دند.شهاي خصوصي در بحث اكتشاف معادن و همچنين حضور و به كارگيري شركت سرمايه تأمينهاي بخش معدن با شركت مشاركت

 عادن استاني بخش مدار معدني در استان و همچنين نبود ساختار واحد برارتبهدر خاتمه اين بحث، آقاي مهندس نكاحي عدم وجود شركت 
م اختاري منظسگيري آرام با وجود فعاليت اقتصادي خيلي عظيم را از ديگر مشكالت اين بخش در استان نام بردند و در عين حال از شكل

گذاري در رمايهسگذاري، تشكيل خانه معدن، رفع مشكل گونه جلسات، جلسات مشترك با كميسيون سرمايهبرگزاري اين براي اين بخش با
ده ال اخير ديچند س هاي معدني در محل معادن در برنامه ششم توسعه  و با تغييراتي كه در اين بخش در ايناستان با قانون ثبت شركت

 فتن نظرات،اي پذيرو آمادگي خود را به عنوان مجري طرح بر رح را نقطه شروع اين تحوالت خواندندشود، خبر دادند و اجراي اين طمي
   گام برداشتن در مسير اصالح آن اعالم كردند.در خصوص انتقادات و پيشنهادات 

ت مهم در جه گامي از طرح اعضاي كميسيون نيز در راستاي حمايت از اين طرح ضمن تأييد گزارش ارائه شده اجراي آن را تا اين مرحله
  توسعه بخش معدن استان محسوب كردند.
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در ادامه جلسه و در راستاي پرداختن به دستور جلسه، آقاي مهندس مافي، بندها و اهم مسائل و موضوعات مرتبط با بخش معدن و صنايع 
حاصل پيگيري مجدانه  تدوين اين تفاهم نامه كردند. نامه ميان اتاق و كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي را قرائتمعدني تفاهم

و جناب آقاي شافعي اتاق خراسان رضوي مساعدت هاي ويژه رياست محترم وگوي دولت و بخش خصوصي استان، دبيرخانه شوراي گفت
دن مجلس شوراي و جلسات مشترك با كميسيون صنايع و معا همچنين كميسيون معدن و صنايع معدني به همراه كميسيون صنعت اتاق

مورد از  10گردد چرا كه در بيش از دستاورد بزرگي در عرصه معدن و صنايع معدني استان محسوب مي باشد. اين تفاهم نامهمي اسالمي
كه در صورت  مورد اهم مسائل و موضوعات مطرح شده در آن به طور مستقيم به بخش معدن و صنايع معدني اختصاص پيدا كرده است39

   نامه شاهد تحوالت عظيمي در بخش معدن و صنايع معدني استان خواهيم بود.اف اين تفاهمتحقق اهد
ها ازطريق شركت مالي تأمين "مالي اتاق، به ارائه گزارشي با عنوان  تأمينگذاري و كميسيون سرمايهسپس سركار خانم بصيري دبير 

  هايي همچون :لتهيه و تدوين گرديده بود با سرفص 1396در مهرماه  سرمايه نوين تأمينگروه كه توسط  "ابزارهاي بازار سرمايه 

سرماية نوين، ابزارهاي مبتني بر بدهي، اوراق اجاره: مباني انتشار، اوراق اجاره: شرايط اصلي ناشر از نظر  تأمينمالي در  تأمينهاي روش
سرمايه در انتشار  تأمينراق اجاره، اوراق مرابحه: مباني انتشار، سوابق سرمايه در انتشار او تأمينسازمان، اوراق اجاره: اركان انتشار، سوابق 

سرمايه نوين، ادغام و تمليك و ارزشيابي، فرايند خريد و  تأميناوراق مرابحه، اوراق مشاركت: مباني انتشار، اوراق مشاركت منتشر شده توسط 
ت، كاربران سامانة ارزين، ابزارهاي مبتني بر سرمايه، وضعيت بنگاه هاي فروش شركت ها و پروژه ها، سامانة ارزين: براي خريد و فروش شرك

هاي كوچك و مالي شركت تأمينسرمايه به اين شركت ها،  تأمينكوچك و متوسط در ايران، موانع پيش روي اين شركت ها، خدمات 
 Private(گذاري خصوصيهاي سرمايهصندوق ،(Venture Capital)جسورانه  گذاريهاي سرمايه، صندوقها SME متوسط، مزاياي بازار

Equity Fund( پرداختند.  

اي عرضه دني برزاده در خصوص عدم تسلط معدنكاران بر روي كيفيت ماده معاي كه از طرف آقاي مهندس حسينايشان در پاسخ به شبهه
از ادعاي  اال به غيركر مورد دمحدوده استاندارد كاال ) بيني شرايط ( وجود تقاضاي واقعي و در بازار بورس مطرح گرديد عنوان كردند: با پيش

  گيرد.ها نيز مورد بررسي قرار ميتوليدكننده، توسط ارزياب

يسيون با كم و در نهايت تصميم بر اين موضوع گرفته شد كه از طرف كميسيون معدن و صنايع معدني براي برگزاري جلسات مشترك 
رمايه در س تأمين مدل ،انجام پذيرد تا در صورت امكان -تعيين حوزه، نياز و مشخصات -مسألهت مالي، طرح صور تأمينگذاري و سرمايه

ر ه صدر كه دجود سعبخش معدن طراحي شود. ايشان نكته مثبت در كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق را تعامل بسيار واقعي عنوان و و
ر شان ددماتي ختوصيف كردند. ايشان افزودند: بسيار خوشبين هستيم كه  شود را عامل موفقيت اين كميسيونبدنه كميسيون ديده مي

  كميسيون ارائه گردد.

قويت اد و تايجآقاي مهندس ابراهيمي مديرعامل محترم شركت بوكان نيز در فرصتي كه به ايشان اختصاص يافت به مواردي همچون 
ها از ارائه تني شركهاي مادرتخصصي، نگرااز بخش معدن به ايجاد شركتهاي كنترل كيفيت براي بحث ارائه كاال در بازار بورس، نيشركت

  اشاره كردند. آمار و اطالعات به جهت بازخورد منفي آن ( ماليات، عوارض، حقوق دولتي و .... )

هاي ركتشبراي  رتبهفر معادن پارس نيز به ضرورت بازنگري در سازوكار ايجاد آقاي مهندس پژهام مديرعامل شركت فني و مهندسي به
ستان صه معدني اد به عرنظام مهندسي معدن استان به صورت جدي تاكيد كردند و تسهيل شرايط آنها را براي ورومعدني مورد تاييد سازمان 

  خواستار شدند.

ويكرد در جهت جذب تواند به عنوان يك ردر پايان جلسه نيز آقاي مهندس مافي ضمن تاكيد به اين نكته كه تعامل با مسئولين استان مي
 سرمايه در استان در نظر گرفته شود، به ارائه مهمترين تيتر اخبار معدن و صنايع معدني در يك ماه گذشته پرداختند و در نهايت ايشان به

ي با ارماه سال جنيمه اول آبان گذاري استان برايهاي سرمايهرصتروزه فهمايش نيمهاهنگي هاي انجام گرديده در خصوص برگذاري 
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 :اتصفحــ تعداد     4     
معدن و صنايع معدنيصورتجلسه كميسيون   

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   
 

 تاريخ برگزاري:  1396ماه/مهر/18

 شماره جلســه:  25
  

 رئيس جلسه: مهندس نكاحيآقاي جناب  دبير جلسه: آقاي مهندس مافيجناب  ساعت شروع: 7:30 ساعت خاتمه: 9:30

هاي معدني و صنايع معدني ها و پتانسيلكه رونمايي از طرح بررسي توانمندي نمودنداشاره كردند و عنوان  ميزباني اتاق خراسان رضوي,
  استان در اين همايش صورت خواهد پذيرفت.

  با ذكر صلوات جلسه به پايان رسيد. 
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 :جلسه حاضرين
زاده، كرامت، كرماني، ابراهيمي، ذبيحي، بهلوري، سلطاني، پژهام، صفار، ميرزايي، محمدي، حسيننكاحي، مافي، طاهري، شجاعي، : آقايان

     مجيدي، عليزاده، زورمند باغبان
  بصيري، وفادار: خانم ها

   غايبين جلسه:
  پورعباس نيا، محمدنژاد، حاجي حي، باقري، بسكابادي،، صالرسوليان آقايان:
  ، اسالميميرشاهي: خانم ها

 مصوبات جلسه
هاي داراي معدني براي شركت رتبهپيشنهاد ارائه راهكار از سمت سازمان برنامه و بودجه جهت تسهيل در روند دريافت  .1

 بندي سازمان نظام مهندسي معدن در اين خصوصشناسي و لحاظ درجههاي معدني و زمينمجوز فعاليت
لي اتاق و ارائه گزارش به صورت خاص براي ما تأمينگذاري و برگزاري جلسات تخصصي و مشترك با كميسيون سرمايه .2

 بخش معدن
 هاي معدني و صنايع معدني استان خراسان رضوي به تأييد كميسيون رسيد.ها و پتانسيلگزارش طرح بررسي توانمندي .3
 معرفي نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت -


