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 :دستورکار جلسه 

 : هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون 

 پیگیری فرایند بومی سازی حوزه معدن و صنایع معدنی  -1

 بررسی راهکارهای ارتقا گرید شرکتهای معدنی -2

 بحث پیرامون الزامات زیست محیطی-3

 
 
 

 هستی بخشه نام یگانه ب
 
مدیریت نائب رئیس کمیسیون جناب آقای مهندس جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی  با  ومینس

در  21/21/2931 شنبه پنجوجمعی از فعالین اقتصادی ، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان تشکلهای اقتصادی استان به تاریخ  نازپرور
 .اتاق برگزار گردید دوساختمان شماره 

 :  اهم موارد مطرح شده در جلسه  

به مسئله بومی سازی اشاره داشت و اینکه بومی اتاق مشهد  یمعدن عیمعدن و صنا ونیسیکم سیرئ بینادر ابتدای جلسه 

ی به بومی سازی آسیب وارد می سازی بیستی به عنوان یک برنامه بلندمدت در دستور کار قرار گیرد و کارهای مقطع

 ینیم که متاسفانه قطعات چای هداشت یما قطعه سازان خوبنماید به عنوان نمودنه می توان به صنعت خودرو اشاره کرد 

 یقطعات خارج ازمندیها، ن میشدند و متاسفانه پس از اعمال تحر تعطیل و عمدتا تولیدات آن ها شد نیگزیارزان جا

 .باشد ینخست در هر بخش یها تیاولو در زمره دیبا یساز یاساس به اعتقاد بنده بوم نیبر هم. میبود

به جلسه شورای عالی معادن که در استانداری تشکیل می گردد اتاق مشهد  یمعدن عیمعدن و صنا ونیسیکم سیرئ بینا

متشکل از سازمان  یونیسیشود مگر آنکه در کم ینم تیسلب صالح یواحد و شرکت معدن چیه: اشاره داشت و اینکه 

طرح در  نیا ؛ردیقرار گ یمورد بررس ی؛ پرونده اشخانه معدن و دادگستر ،یصنعت، معدن و تجارت، نظام مهندس

 21 یال 21جلسه حدود  نیا یبرگزار شد که ط ونیسیکم نیجلسه ا نیدر حال حاضر نخست. استمصوب شده  یاستاندار

 .به عمل آمد تیها سلب صالحو از آن  ییمورد از معادن منفعل شناسا

ماه  یتوسط خانه معدن در د شگاهینما نیا: افزود یمتالورژ عیمعدن و صنا شگاهینما برپاییبا اشاره به  در ادامه نازپرور

 نیاز ا دیخواهند آمد، فعاالن بخش معدن با شگاهینما نیو افغانستان به ا کستانیاز تاج یاتیآن ه یط خواهد شد وبرگزار 

 . فرصت به نحو احسن استفاده کنند

آقای مهندس مافی به ارائه اخبار و گزارشات بخش معدن در یک ماهه اخیر پرداختند  از جمله وضعیت سرمایه گذاری در بخش دوم 

 های انجام شده در منطقه خواف و استارت تولید کک نفتی و الکترود گرافیکی در داخل کشور
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سخنران سوم مطابق دستور جلسه مقرر شده بود تا خانم مهندس علیرضایی موضوع بومی سازی و تجربیات شان را در  

 .این زمینه ارائه نمایند 

 

 «یخراسان رضو یمعدن عیصنا یها یتوسعه فناور»مرکز  سیتاس ضرورت*

سابق سازمان صنعت، معدن و  سیسنگان و رئ انیکارشناس شرکت اپال پارس ،«ییرضایعل هیراضخانم مهندس  »ادامه  در

، این مفهوم در در سطح کالن: عنوان کرد ی صنایع در کشورمان،ساز یبوم ندیبا اشاره به فرآ یتجارت خراسان رضو

نیز  یساز یبوم ندیدر فرآ. شدن دارد یبا جهان یکردن اقتصاد است که ارتباط  واضح یو منطقه ا یتخصص یمعنا

 .به شمار می آیداقدام  نیتر یو اصل نیمهم تر یطیمح راتییها و تغ تیاولو ییشناسا

معکوس با  یبا مهندس یساز یبوم: ادامه داد ست،یمطرح ن میتحر طیصرفا در شرا یساز یبوم نکهیبا اشاره به ا یو

 .ستین یکیکارخانه  ای ستمیس کی یترجمه متن، راه انداز

 کیمعکوس  یمهندس ای یساز یبوم:  شد ادآوری م،یکن یساز یکپ نیگزیرا جا یساز یبوم نکهیبر ا دیبا تاک ییرضایعل

شده  لیتشک ییکند، از چه اجزا یمحصول چگونه کار م کی در معنای آن است که ،ینمونه خارج یقطعه از رو ایدستگاه 

 ؟باشد یم چه میزان آن یها نهیو برآورد هز

منابع آب،  تیتوسعه متوازن و هدفمند مناطق محروم، توجه به محدود: سنگان افزود انیشرکت اپال پارس کارشناس

توسعه  یها تیاز اولو یدانش و فناور دیفناورانه و توجه به مراکز تول یکسب و کارها جادیو زنان، ا گانلکردیاشتغال تحص

 . به شمار می آید یاستان در اسناد باالدست

دانش  دیتوان ساخت داخل و تول یها تیمحدو م،یتحر یتجارت خراسان رضو سابق سازمان صنعت، معدن و سیرئ

و  ییهم افزا: دانست و عنوان کرد یمعدن عیمعدن و صنا ندهیو فزا داریتوسعه پا یچالش ها نیرا از مهم تر یکاربرد

 نیشناخت آخر دار،یدر توسعه پا یکارآمد ،یو منطقه ا یمل زانیتعامل با برنامه ر ،یمعدن یواحدها نیتعامل کارآمد ب

 قاتیتحق جیبه نتا یابیو و توسعه، دست قیبه امکان تحق یدسترس ا،یدر کشور و دن جیرا یمعدن عیصنا یها یتکنولوژ

 یانسان یروین تیترب ،یو نرم افزار کیالکترون دیجد یها یبه خصوص مواد نو و فناور یدانشگاه یا هیو پا یکاربرد

از مهم  یو مطالعات یلیتحص یدر فرصت ها یدانشگاه یروهایو امکان استفاده از ن ندهایو فرآ یش فنماهر و آشنا به دان

  .ی در کشورمان به شمار می آیدساز یبوم ییالزامات اجرا نیتر

با  «یاستان خراسان رضو یمعدن عیصنا یها یتوسعه فناور»تحت عنوان  یشود مرکز یم شنهادیپ: کرد حیتصر یو

 ،یشناس نیو زم یو فناور یدانشگاه ها و مراکز علم ،یمعدن عیو معادن، تشکل ها و صنا عیصنا ،یمشارکت اتاق بازرگان

 .شود سیتاس یمعدن عیکنندگان حوزه صنا نیو تام تولیدکنندگان

و  یمعدن یواحدها یازهاین مئدا یها شگاهیشامل نما یستیبا یمرکز م نیا ازیو مورد ن یاصل یبخش ها: افزود ییرضایعل

 ،یمعدن عیپلنت صنا لوتیمعکوس و ساخت داخل، پا یکنندگان و سازندگان، مرکز مهندس نیتام یها یتوانمند
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بانک اطالعات  ،یگذار هیو سرما یو معدنکار تشافمشاوره اک ،مرکزیمعدن عیمعدن و صنا یاختصاص یپژوهشکده ها 

 .باشد... مرتبط و  یها یفناور دیساخت و تول یها تیاز فعال یتیساخت داخل، مرکز حما

 ،یپارک علم و فناور ،یتواند دانشگاه فردوس یمرکز م نیمحل احداث ا: سنگان عنوان کرد انیشرکت اپال پارس کارشناس

 . تعریف شودموسسه  نیمرکز جهت احداث ا نیتواند بهتر یحال دانشگاه م نیباشد، با ا... و  یالملل نیب شگاهینما

 کند دایپ یمشکالت بخش معدن با صنعت تالق دیانب*

 نکهیبا اشاره به ا یسازمان صمت خراسان رضو یمعدن عیاداره صنا سیرئ ،«یزهرا سپهر»از نشست  یگریبخش د در

 رهیزنج کیصنعت و معدن در  های هر چند که بخش: کند، عنوان کرد دایپ یمشکالت بخش معدن با صنعت تالق دینبا

 یواحد صنعت دیدر بخش معدن وجود دارد، نبا یشود، چرا که اگر مشکل کیبخش صنعت از معدن تفک دیقرار دارند اما با

واحدها اقدام  نیا یتوان نسبت به صدور پروانه ها یحل شود، م مسائل نیاگر ا. شود لیبهانه تعط نیمربوط به آن به ا

 .کرد

معدن و صنایع معدنی اتاق  ونیسیکم قیاز طر دیوارد است که با یبزرگ معدن یبه واحدها یراداتیا: شد ادآوری یو

بزرگ به مرکز استان ها منتقل شود، به  یشرکت ها نیاست که دفاتر ا نیدرخواست ما ا رد،یقرار گ یریگیمورد پ مشهد

کوچک  یبر شرکت ها یاتیمال یکنند وارد استان شود و در واقع فشارها یواحدها پرداخت م نیکه ا یاتیمال گرید انیب

و این فشاری مضاعف بر واحدهای تولیدی،  است افتهی شیافزادر سال آینده استان  یاتیچرا که درآمد مال ابد،یکاهش 

 . صنعتی و معدنی این خطه وارد می آورد

. گرفته استصورت  یمعدن عیدر شاخه صنا ییو اشتغالزا یگذار هیسرما نیشتریسه سال گذشته ب یط: افزود یسپهر

 و امسال شد یمعدن عیصنا سهماستان  یها یگذار هیدرصد از سرما 93از  شیما ب 39سال  آمارها نشان می دهد که در

 31از  شیب دیشا م،یآماده را محقق ساز یه گذاریتومان سرما اردیلیهزار م 1پروانه  میشود که اگر بتوان یم ینیب شیپ نیز

 .تخصیص پیدا کند یمعدن عیصنا باز هم بهاین خطه  یگذار هیدرصد از سرما

 دارد یهنگفت یها یگذار هیبه سرما ازین «یمعدن عیصنا یها یتوسعه فناور»مرکز  جادیا*

 طیدهد که صنعتکار و معدنکار در مح یتجربه ثابت کرده است، دانشگاه اجازه  نم نکهیبا اشاره به ا: دکتر یوسفیادامه  در

تا  یمراکز رشد و پژوهشکده ها و مراکز فناور جادیبا ا نرغم آن که مسئوال یعل: عنوان کردند، نک دایحضور پ یدانشگاه

 یقانون صرفا ارتقا راینبرده اند، ز ییمهم راه به جا نیصنعت و دانشگاه هستند اما متاسفانه ا وندیپ ددرصد یحدود

کم تر توجه شده  با بدنه دانشگاه داند و به ارتباط با صنعت و معدن یم یسیدانشگاه را منوط به مقاله نو دیدانشجو و اسات

 .است

دارد، خاطرنشان  یهنگفت یها یگذار هیبه سرما ازین «یمعدن عیصنا یها یتوسعه فناور»مرکز  جادیا نکهیبا اشاره به ا یو

پژوهش و  یبخش هادر اما  صورت گرفته یگذار هیسرما یدر مرکز اردیلیهزار م نیدر خواف چند ،به طور مثال: کرد

R&D، است یقابل مالحظه ا یمرکز فاقد خروج نیلذا ا و امدهیبه وجود ن ینوآور. 
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چنان که در استان  م،یدر استان انجام داده ا یبزرگ اریاقدام بس م،یکن جادیمرکز را ا نیا میاگر ما بتوان: کرد حیتصر یوسفی 

و  ادیز اریبس یکه مراکز پژوهش یشود، به طور یم دهیشیاند اریمسائل بس نیبه ا یاستان مرکز ژهیبه و گرید یها

 .است ایجاد شدهاستان  نیدر ا یمتنوع

 استفاده شود یبه نحو مطلوب یدر حوزه انرژ یاز فناور دیبا*

 طیموضوع مح: عنوان کرد ستیز طیکارشناس اداره کل حفاظت مح ،یمشهد انیفرج یاز نشست، عل یگریبخش د در

اگر . دهند قیعملکردشان را با آن تطب یستیواحدها و سازمان ها با گریاست که د یجز ارکان تیسالمت و امن ست،یز

 نیبنابرا. کند یوارد نم یلطمه ا ستیز طیشان به مح ممهم توجه کنند که اقدا نیبه ا دیبه دنبال توسعه است با یواحد

 .سالمت مردم را همواره مدنظر قرار داد دیبا

سوخت  نیگزیجا یاز سوخت ها دیاستفاده شود، چنان چه با یبه نحو مطلوب یدر حوزه انرژ یاز فناور دیبا: افزود یو

 . خود ادامه دهند تیبتوانند به فعال عیاستفاده شود تا صنا ستیز طیبه مح بیعدم آس یبرا یلیفس

شرکت در حال  131تنها  انیم نیدر استان وجود دارد که از ا یاز هزار معدن  ثبت شیب نکهیبا اشاره به ا یمشهد انیفرج

کرده  اریرا اخت یمعدن یمحدوده ها زین یگرفتار شده اند، برخ یواحدها در امور دالل نیاز ا یبرخ: هستند، افزود تیفعال

 دایحوزه ورود پ نیبه ا دیبا یاست؟ متول یفرصت سوز نیا یپاسخگو یچه کس اندانجام نداده  یتیفعال چگونهیاند اما ه

 . کند

 یتقاضا یمعدن یدر داخل محدوده ها یفرآور یاز واحدها یبرخ: شد ادآوری ستیز طیکارشناس اداره کل حفاظت مح 

که  میریاستقرار صنعت در نظر بگ یرا برا ینقطه ا یدر محدوده معدن دیاست که ما با یدر حال نیکردند، ا تیفعال

را مدنظر قرار ... رودخانه ها و  ،یسطح یروانه ها ،یرسطحیز یاز جمله مناطق حساس مثل آب ها عیضوابط استقرار صنا

 . دهند

 شود یبرگزار م الدیماه در برج م ید 22 یال 23یفوالدساز شگاهینما*

جشنواره و : مجتمع فوالد خراسان اظهار کرد یو فناور یزیمعاون برنامه ر ،یلیاز نشست، بهروز اسماع یگریبخش د در

و  شگاهینما نیشود، هدف از ا یبرگزار م یبا تمرکز بر خودروساز الدیماه در برج م ید 11 یال 19یفوالدساز شگاهینما

 .است یو سازندگان داخل انیدانش بن یها رکتبه ش یساز یبوم یازهایجشنواره در واقع اعالم ن

دوره  نیکه در ا یاز اهداف یکی: اتاق مشهد عنوان کرد یها ونیسیکم یمسئول نظارت راهبرد ،«یمحمود امت» انیپا در

 ژهیو دیمهم تاک نیبر ا یمهندس شافعآقای مدرسه کسب و کار در اتاق است که  سیتاس م،یکن یدنبال م یاتاق بازرگان

 . دارند یا

در تشکل ها، صنعت و منطقه مورد نظر کامل خواهد شد که   یساز یبوم ییچرخه همه جانبه گرا یزمان: افزود یو

 عیصنا یساز یدر جهت بوم یموثر یمعدن بتواند گام ها ونیسیرود کم یم دیآن ملموس و محسوس باشد، ام یخروج

 .بردارد یمعدن عیصنا ژهیبه و
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 :تعداد صفحــات 
معدن نکمیسیو صورتجلسه  

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 :تاریخ برگزاری 21/21/2931

 :شماره جلســه 2

 

 :رئیس جلسه سید حسین احمدی :دبیر جلسه محمد هاشم صفار ساعت شروع صبح 1 :ساعت خاتمه 21

        

  

 

  :مصوبات جلسه

بحث و تبادل نظر پیرامون عملیاتی نمودن موضوع بومی سازی با حضور و مدیریت سرکار خانم علیرضائی   -1

این امر در دستور کار هیات رئیسه کمیسیون قرار گرفته و  انجام و توسط اعضاء کمیسیون مصوب گردید تا 

 .راهکارهای اجرایی شدن آن تدوین گردد

 

 

 

  :جلسه نحاضری

دباغیان،ستوده خردمند ،  ،   نجاحی ، ،صفاریان ،مافی ، دوستدار، رحمانی یوسفی ، صفار ، نازپرور  ، ، :یانآقا

 ، علی فرجیان  منش ،  ، بهلوری ، اسماعیلی، احمدزاده ، صفار، ، اسماعیل زاده

 علی رضایی ، سپهری دهقان زاده ، ،علیون، : هاخانم

 


