
 

1 
 

 
......................................................................  .........................................................................  

 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 

8 
تعداد 

معدن و صنايع معدنيصورتجلسه كميسيون  :صفحــات  

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي   

 

 :تاريخ برگزاري 1396/ماه رديبهشتا/19

 :شماره جلســه 19
 

 :رئيس جلسه جناب آقاي پورفتح اهللا :دبير جلسه جناب آقاي مافي :ساعت شروع 7:45 :ساعت خاتمه 11:45

        

  
 
 
 
 
 

 :اهم موارد مطرح شده
 
 

ساختمان (پژوهشكده گردشگري جهاد دانشگاهي  ساختمان عدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني در محلجلسه كميسيون م نوزدهمين
مديريت محترم  زاده، ملك دكترجناب آقاي و همچنين حضور  اتاق  و با استقبال گرم اعضاي كميسيون واقع در دانشگاه فردوسي) اقبال

با بيان اينكه اين  ،با ذكر صلوات اهللا، پورفتح در ابتداي جلسه جناب آقاي دكتر. برگزار گرديدتقال فناوري دانشگاه فردوسي مشهد توسعه و ان
باشد، از جناب آقاي  كميسيون معدن و صنايع معدني در محل دانشگاه و در خدمت عزيزان دانشگاهي مي 1396جلسه سال  اولينجلسه 

 .زاده تشكر و قدرداني كردند اي دكتر ملكدكتر سخدري و جناب آق
رياست جمهوري توسط كميسيون معدن و هاي  گانه براي همه كانديدا 9بخش معدن در قالب مطالبات هاي   ايشان در ادامه از ارسال چالش

ه رشد اقتصادي صحيحي داشته معدني خبر داد و افزود ما معتقديم اگر خواسته باشيم كهاي   صنايع معدني اتاق ايران با كمك تمامي تشكل
 .گذشته، بايد حتما از ظرفيت بخش معدن استفاده بكنيمهاي   باشيم، با اشاره به تاكيدات رهبري در سال

واگذاري هاي   سنگ آزادشهر استان گلستان اتفاق افتاد، آن را يكي از چالش ايشان با اشاره به حادثه ناگوار بخش معدن كه در معدن زغال
  .آالت به روز را از عوامل بروز اين حادثه دانست خش خصوصي عنوان كرد و عدم نوسازي و عدم استفاده از ماشينمعادن به ب

اهللا، ضمن عرض تسليت به همكاران ابراز اميدواري كردند كه توجه مقامات كشور و مسئولين كشور بيش از پيش به اين  آقاي دكتر پورفتح
پيگيري بيشتر اين مسائل توسط كميسيون معدن و مسائل را نيز مدنظر داشته باشندو  ات انساني اينها باشد و با توجه به مخاطر ظرفيت

 .، را نيز در دستور كار قرار دادندصنايع معدني در جلسات آتي زماني كه رياست جمهوري نيز مستقر شده است
آوري و  سازي، فن رياست محترم مركز تجاريادامه جلسه، گزارش تحليل آينده اقتصادي خراسان رضوي توسط جناب آقاي دكتر سخدري در 

 .ارائه گرديد كارآفريني جهاددانشگاهي
انجام شده در جهاد مطالعه  500با استفاده از نزديك به  1404براي تدوين سند نظام تدبير توسعه كارآفريني استان ايشان با اشاره به 

، به تبيين اين سند در ادامه در جهت رفع بحران در حوزه اشتغال) گذاري و گردشگري مطالعات آمايش، سند اشتغال، سرمايه( دانشگاهي 
 .جلسه پرداختند

 :موارد مطرح شدهاهم 
 درصد 2/14به  1394نفر و افزايش نرخ بيكاري در تابستان  7503752به  1404بيني جمعيت استان در سال  پيش -1
 التحصيالن خانم و افزايش شديد نرخ بيكاري در صورت ورود آنها به بازار كار درصدي تعداد فارغ 70اشاره به نرخ  -2
 .بيشترين افراد شاغل استان به ترتيب در بخش خدمات، صنعت و كشاورزي فعاليت دارند -3
 .نفر رسيده است 5000000تعداد دانشجويان با روند رو به رشد خود به حدود  1395در سال  -4
به 1394بوده است كه اين آمار در سال 74992تعداد دانش آموخته بيكار در خراسان رضوي1393درسال طبق گزارش مركز آمار،  -5

انجام شده در محيط كسب وكار هاي  بررسي كه اين در حالي است. هزار نفر رسيده است120000به  95در سال  و .رسيده است
اقتصادي استان، دسترسي به منابع هاي  موانع بر سر انجام كسب و كار وارتقاء بهره وري از ديد صاحبان بنگاهمهمترين  استان

 .باشد مي مالي،عدم وجود نيروي كار آموزش ديده و ماهر و ماليات و شيوه دريافت ماليات

 :دستوركار جلسه
 تحليل آينده اقتصادي خراسان رضوي، ارائه توسط آقاي دكتر سخدري 
 ها و تعيين سهم هر استان در  گذاري و توسعه استان سرمايههاي   نقش مطالعات آمايش سرزمين بر تعيين اولويت

 توسعه ملي، ارائه توسط كارگروه طرح آمايش سرزميني استانبرنامه 
  ارائه توسط كارگروه طرح آمايش سرزميني )1390(گزارشي از نتايج مطالعات آمايش استان خراسان رضوي ،

 استان
 فروشي، حقيقت يا واقعيت، ارائه توسط آقاي مهندس مافي خام 
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درصد و  33درصد و كشور  7/32ن درصد، در بخش صنعت استا 2/19درصد و كشور  21سهم شاغالن در بخش كشاورزي استان  -6 
 .باشد درصد مي 9/47و كشور  3/46در بخش خدمات استان 

 در ايجاد اشتغال سهم مشهدباشد و  شغل مي 100000تا  70000 ، ايجاد1404ساالنه اشتغال براي افق بيني متوسط  پيش -7
 .استنفر در سال  38500استان يا تعداد  درصد از كل 50حدود 

ميليارد توماني كه براي  10/ 500  و بودجه ميليارد تومان هزينه دارد 200/1ايجاد هر شغل در بخش معدن  با توجه به اينكه -8
شغل را  7000توانيم با تقسيم اين پارامترها برهم تعداد  توسط سازمان صمت تعريف شده، ميتوسعه در بخش معدن هاي    پروژه

 .شاهد باشيم
هاي  توسعه كسب و كاراندازي كسب و كار جديد،  بايد مدنظر قرار بگيرد، به جاي راه اولين استراتژي استان براي توسعه كه -9

درصدسرمايه سرانه ايجاد كسب و كار 20موجود هاي  است، زيرا سرمايه سرانه اشتغال در حوزه توسعه كسب وكار موجود
  )سال 5(پايداري و توسعه كسب وكار جديد مستلزم صرف زمان طوالني است است و همچنين جديد

دهي  منابع مالي نيست و مشكل اساسي جهت تأمينتوان نتيجه گرفت كه مشكل  اختصاص داده شده ميهاي   با توجه به بودجه  -10
سرمايه گذاري از بانك محور بودن به بازار محور بودن تغيير يابد هاي  مالي طرح تأمينالگوي باشد و همچنين بايد  منابع مالي مي

هاي   و به همين دليل صندوق پيش شرط است استان مالي در كشور وهاي  بلوغ نظامبراي توسعه، يكي از مهمترين مسائل 
 .كنند شكل گرفته در بخش خصوصي ضد توسعه عمل مي

 .شود بندي مي پسين و پيشين تقسيمهاي  گذاري شهر مشهد براساس اشتغال، ارزش افزوده و پيوند سرمايههاي   پتانسيل -11
فروشي و  فروشي و خرده صنعت، ساختمان، عمدههاي   دارد و به ترتيب بخش زايي جايگاه ضعيفي در اشتغالبخش معدن  -12

اند و اگر ما فقط يك درصد تقاضاي نهايي را افزايش دهيم نزديك به  كشاورزي بيشترين مشاغل را در وضعيت موجود ايجاد كرده
 .شود شغل در استان ايجاد مي 20000

، و )عمومي و اختصاصي(، محيط )معدني و مهمترين مزيت استان معدن استهاي   پتانسيل(عه سه عامل كليدي فرصت در توس -13
محيط عمومي شامل محيط اداري و قانوني، محيط فناوري و محيط اجتماعي و . نقش دارد) مرتبطهاي   كاران، سازمان معدن(عامل 

دهنده اين بخش خانه معدن، كميسيون معدن و صنايع معدني، انجمن  تشكيلهاي   فرهنگي است و محيط اختصاصي تشكل
 . است اختصاصيهاي   ايجاد توسعه اولين اقدام تقويت محيطباشد و براي  تخصصي معادن و سازمان نظام مهندسي معدن مي

توسعه ، رجيجذب سرمايه گذاري خا، توسعه صنعت گردشگريتوسعه صادرات، چگونگي افزايش تقاضاي نهايي با   -14
، واجد مزيت سرمايه گذاريهاي  مردمي به سوي طرحهاي  گي د سرمايه گذاري و جهت دهي نقدينهمولهاي  فرصت

تحقق  توليد ثروت وتقويت قدرت خريد افراد جامعهو  عمراني وسرمايه گذاريهاي  جذب اعتبارات دولتي در قالب طرح
  .يابد مي

. وري را باال ببريم درصد بهره 8به توليد ثروت هستيم و بايد براي رسيدن به رشد اقتصادي محكوم به دليل منابع محدود در استان   -15
و براي داشتن . يابد و اگر ارزش افزوده را در بخش معدن اضافه بكنيد توليد ثروت افزايش مي وري عامل اصلي توليد ثروت است بهره

صنعت، هاي   در بخش توسعه فناوري بومي. يابد توسعه فناوري افزايش مي وري تحقق يابد و آن هم با اقتصاد مقاوم بايد توسعه بهره
ها  توسعه فناوري باعث باالتر رفتن هزينه. اندازي اين چرخه و دستيابي به اقتصاد مقاومتي است عامل اساسي راه كشاورزي و معدن

شود و در اينجا بايد بخش خدمات اشتغال  مي صنعت و كشاورزيهاي   و همچنين از دست دادن اشتغال در بخش گذاري سرمايهو 
ها كارآفريني  اندازي تمامي اين چرخه و عامل اصلي راه. ايجاد كند كه در خدمت سه بخش صنعت، كشاورزي و معدن باشد

 .دانشگاهي است زيرا دانشگاه بايد رهبر توسعه در اين سيستم باشد
ده و از آن طرف هم در تحقيقي كه انجام شده و در را ايجاد كر كمترين شغلو  دارد كمترين سهم را در ارزش افزودهمعدن  -16

كنند و به  مي روزانههاي   درصد اوقاتشان را صرف حل و فصل بحران 95اجرايي بيش از هاي   سند اشتغال هم موجود است، دستگاه
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و حل . لتي از اين بخش كم شده استپردازند و به همين داليل حمايت دو جايگاه معدن و اينكه چه كارهايي بايد صورت بگيرد نمي 
 .اين مساله بر عهده محيط اختصاصي اين بخش است

ساختمان كشاورزي هاي   آموزش مهمترين عامل در بحث توسعه فناوري و توسعه فناوري مهمترين عامل توسعه است و بخش -17
ساير هاي   ز بخش آموزش به ترتيب در فعاليتبيشترين خدمات ارائه شده او . دهند ها را در حوزه آموزش انجام مي كمترين هزينه
 .گري مالي، حمل و نقل و ارتباطات، اداره امور عمومي و صنعت تقاضا شده است خدمات، واسطه

فناوري را وارد درصدي و توليد ارزش افزوده بيشتر بايد توسعه فناوري و صنعتي شدن را مد نظر قرارداده و  8براي رسيدن به رشد  -18
 .بكنيم

معدني قابل استفاده در بخش كشاورزي، در اين بخش تاثيرگذار هاي  مواد معدني براي تهيه كود تأمينتواند با  دن ميبخش مع -19
 .باشد و باعث تغييرات در اين بخش گردد و اين خود يك نوآوري است

 بحثهاي   گيري نتيجه
فروشي و  كشاورزي، عمدههاي   و به ترتيب بخش گذاري در روند موجود استان در صنعت ساختمان است اولويت سرمايه -20

گذاري در اين  كه افزايش سرمايه بعدي قرار دارندهاي   نقل و انبارداري، آموزش و ساير خدمات در اولويت و فروشي، حمل خرده
هايي همچون  مديريت عرضه در اين بخش بيشتر مدنظر قرار گرفته و اين موضوع بايد به وسيله اهرمصنعت را شاهد هستيم و 

 .ماليات كنترل گردد و مديريت تقاضا نيز مورد توجه قرار بگيرد
 و معدن و صنعت ورشد  يدانش در بخش كشاورز يو ارتقا يوسعه تكنولوژت ها در روند مطلوب به ترتيب گذاري اولويت  -21

 يعنظام توز( يتمز عه خدمات واجدتوس ي،بر دانش وفناور يمبتن گذاري يهسرما يدجدهاي   ارزش افزوده، توسعه فرصت يندهفزا 
  .خواهد بود يو توسعه بخش گردشگر المللي يندر بازار ب يداخل يداتتول يبرا يرقابت يت، مز)سالم وكارآمد

در استان خراسان رضوي با محوريت هاي  استقرارنظام نوآوري منطقبنابراين در تغيير ساختار اقتصاد استان طرحي به عنوان   -22
زاده در حال انجام  ، كه دبير آن جهاد دانشگاهي و جناب آقاي دكتر ملك)كمسيون نوآوري( فناوري شهر مشهدكوريدور علمي و 

و بخشي استفاده كرد هاي  توان از آن به عنوان يك اهرم منطق و ميباشند پيشنهاد گرديده است  اقداماتي در راستاي اين طرح مي
  .سازي شود ن نظام در اين بخش پيادهو محيط اختصاصي بخش معدن بايد تالش كند تا اي

 برنامه عملياتي ايجاد بانك تقاضاي فناوري و بانك عرضه فناوري، رايزني با بخش صنعت سازمان صمت  -23
توسعه است و زياد به منافع مالي هاي  پايهاي  از آنجا كه دانشگاه يك نهاد عمومي غيردولتي است و ماموريت آن پاسخ به نياز -24

هاي   بزرگ داراي پالنهاي   تواند با تعريف پروژه منافع اجتماعي را اهميت بيشتري قائل است، در حوزه معدن ميتوجه ندارد و 
 .درستي در مسير توسعه برداردهاي   قدممالي  تأمينگذاري و  سنجي مالي، اقتصادي، اجتماعي و سرمايه تجاري، امكان

هاي   مختلف در استان مانند استانداري، روساي دستگاههاي  ضور از طرف نهاددانشگاه فعاالنه در مسير توسعه حضور دارد و اين ح -25
 .اجرايي و بخش خصوصي از دانشگاه مطالبه شده است

 :اهللا ضمن تشكر از آقاي دكتر سخدري، دو مطلب را خواستار شدند در پايان سخنراني ايشان، جناب آقاي دكتر پورفتح
معدن در گرو همراهي اين بخش با صنايع معدني است و ما بايد معدن را با صنايع معدني ايجاد ظرفيت اشتغال در بخش بررسي  -1

استان در صنايع معدني همچون خواف و نيشابور انجام گرفته و اين خود باعث ايجاد هاي    گذاري زيرا عمده سرمايه. در نظر بگيريم
 .است در اين بخش...... نقل و  و مختلف اشتغال مانند حملهاي   چرخه

ايجاد ظرفيت در بخش معدن به كمك بخش خصوصي فعال در اين بخش به صورت يك هولدينگ معدني قوي در جهت بررسي  -2
 گذاري در بخش معدن استان جذب سرمايه

 به كمك دانشگاه ...... آهن، راه، آب و  بخش معدن مانند راههاي   توسعه زيرساختبررسي  -3
در انجام اين موارد در كنار دانشگاه و با پيشگامي جهاد دانشگاهي مشهد عنوان كردند و جهاد هاي  ايشان برگزاري اين جلسه را طليع

 .دانشگاهي را يك حلقه وصل درست بين بخش معدن و دانشگاه ناميدند
 :خود در اين خصوص پرداختند كه مهمترين آنها عبارت است ازهاي   در ادامه حضار نيز به بيان دغدغه
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معدن در راستاي انجام خدمات اين بخش و تشكيل سازمان مستقل معدن در صورت عدم جدايي اين وزارت  حوزهمستقل بودن  -1 
 بخش از وزارتخانه مربوطه 

هاي  معدني است همانطور كه ارزش افزوده در سطح كالن و واحدهاي  بخش معدن، خردكردن و ريزكردن واحدهاي   يكي از آفت -2
وري باالتر تعداد اين  كند، بايد در راستاي كيفيت و بهره يز با توسعه تكنولوژي افزايش پيدا ميبزرگ معدني باالست و اشتغال ن

 .بزرگ معدني احداث شودهاي  واحدها كمتر و واحد
 گذاري در حال حاضر سرمايههاي   به روز بودن آمار و اطالعات ارائه شده در اين طرح در راستاي تعيين اولويت -3

زاده بنيانگذار پارك علمي و فناوري در استان خراسان نكاتي را در خصوص اين مطالعه به شرح ذيل يادآور  ملكسپس جناب آقاي دكتر  
 :شدند

 ديده شدن نتيجه مطالعات در سطح عملياتي -1
 .نادرست آن در راستاي ادغام بخش معدن با صنعت و تجارت استهاي   مشكل عمده دولت و سياستگذاري -2
 .گيرد پردازد بلكه صنايع معدني را نيز دربرمي تشاف و استخراج نميبخش معدن تنها به بحث اك -3
 .رويكرد تهيه اين طرح موضوع اشتغال است ولي بايد موضوعات ديگر نيز مدنظر قراربگيرند -4
 تبديل مزيت نسبي به مزيت رقابتي و استفاده از آن در مطالعات توسعه استان -5
 .علمي و پژوهشي، توليد تكنولوژي و بازلريابي استپردازي، نوآوري، كار  نظام نوآوري شامل ايده -6
 .و اينكه چگونه از دانش با نوآوري در حوزه مديريت استفاده بكنيم) فناوري نرم(فناوري در حوزه مديريت است  عمده مشكل -7

 :، ارائه اين تحليل را خاتمه دادنددر خصوص اين طرح پس از ايشان آقاي دكتر سخدري، با تبيين چند نكته
 .شوند نقش باعث توسعه ميهاي  آويزي براي بحث و تبادل نظر است و در يك جامعه در حال توسعه، تعريف الگو العه دستمط -1
 .تهيه شده است 1390اند و آمار و اطالعات مربوط به آنها در سال  ها در نظر گرفته شده در اين سند، بهترين شاخص -2
 .برداري، صنايع معدني و بازرگاني و تجارت در نظر گرفته شده است ، بهرهدر تهيه اين سند در بخش معدن چهار شاخص اكتشاف -3
گذاري باقي  گذارد و ديگر جايي براي سرمايه اشتغال بحث مهمي است و اگر حل نشود مشكالت اجتماعي فراواني را برجاي مي -4

 .گذارد نمي
 ) اداري و قانوني(و همگرايي آنها در جهت تغيير محيط عمومي )ها تشكل(تقويت محيط اختصاصي بخش معدن  -5
 تبديل اقتصاد كشور از يك اقتصاد سنتي به يك اقتصاد دانش بنيان به عنوان هدف نهايي اين طرح -6

زاده تقدير و تشكر كردند و  قاي دكتر سخدري و آقاي ملكها تاكيد و از اقدامات آ روز بودن رفرنس اهللا نيز بر به جناب آقاي دكتر پورفتح
 .شجاعت بخش دانشگاهي و پيشگام شدن خودشان براي ارتباط با بخش خصوصي را ارج نهادند

در پايان اين قسمت از جلسه دكتر آقاجاني از آمادگي جهاد دانشگاهي از پشتيباني براي تدوين نقشه راه معدن در صورت پذيرش همكاري با 
 .انه معدن خبر داد و اين پيشنهاد به عنوان يك خروجي از اين جلسه پذيرفته شدخ

ام در ادامه جلسه، به دستور كار بعدي پرداخته شد كه در آن نمايندگان كارگروه طرح آمايش سرزميني استان به ارائه گزارشي از اقدامات انج
 .گرفته در اين كارگروه پرداختند

 اهم موارد مطرح شده
ها و هم مقياس كردن آنها به لحاظ زمان و مكان  ها، نبودن مقطع زماني ثابت در سرشماري دسترسي به آمار برخي از دستگاهعدم  -1

 .از جمله مشكالت بخش آمار و اطالعات اين طرح بود
 92و مرحله دوم در سال  90مرحله اول در سال : انجام مطالعات در دو مرحله -2
 كشورهاي   طالعات برتر آمايش كشور از نگاه سازمان برنامه و بودجه در كل استانانتخاب اين مطالعات به عنوان م -3
 ها در كنار يكديگر ترين مشكالت اجرايي نشدن اين طرح نبود فرهنگ سازماني و ديده نشدن دستگاه يكي از اصلي -4
 .داد ل ميدانشگاه، بخش خصوصي و جهاد دانشگاهي تشكينفر از  60را  همكار طرح شاكله تيم تحقيقاتي -5
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ها، پيگيري، درخواست،  درخواست مكتوب از تمامي دستگاه 145ها در فاصله زماني يكساله،  مكاتبات اداري، جلسات با سازمان -6 
اجرايي از اقدامات انجام شده در مرحله دوم هاي   بندي نظرات و برگزاري جلسات با دستگاه نامه، ارسال گزارشات، جمع دعوت

 .اشدب مطالعات اين طرح مي
 :سه قسمت اساسي فرآيند كلي مطالعات آمايش به شرح زير است -7

 تحليل وضع موجود در استان -1
 توسعه فضاييهاي  انداز و طراحي سناريو تبيين چشم -2
 تدوين طرح آمايش استان -3

 :به دو بخش تقسيم شده است گروه اقتصادي اين كارگروه فعاليت -8
 موجود  وضعبررسي  -1
 گذاري ريزي و سياست برنامه -2

پيشران توسعه براي استان و سپس دستيابي به سناريوي مطلوب  7باالدستي، مشخص كردن هاي   هدف از طرح 53استخراج  -9
 .هايشان بوده است از اقدامات اين گروه در بخش دوم فعاليت) سيمرغ(توسعه استاني 

ريزي و  ست ولي در برنامهدر بررسي وضع موجود، وضعيت فعلي بخش معدن در بررسي مزيت نسبي، وضعيت مناسبي ني  -10
پهنه داراي مزيت رقابتي در توسعه  5بندي شده در طرح آمايش  پهنه آمايشي تقسيم 7گذاري در بحث مزيت رقابتي از  سياست

 . بخش معدن هستند
م تر است در حالي كه در ارزش افزوده سه توزيع نسبي جمعيت شاغل در بخش صنعت و معدن از بخش خدمات و كشاورزي پايين -11

 .آفريني در بخش صنعت و معدن است دهنده ارزش از بخش كشاورزي دارد و اين نشانخيلي باالتري 
 .فروشي به حداقل خواهد رسيد زنجيره توليد در بخش معدن كامل نيست و اگر اين زنجيره كامل شود ميزان خام -12
 :د چندين بحث مطرح گرديده است از جملهها و پيشنهاداتي كه در نهايت اين گروه براي بخش معدن داشتن در اهداف، طرح -13

 گذاري گذاري كالن و حمايت دولت براي ايجاد اين سرمايه بحث سرمايه -1
 تكميل زنجيره ارزش در مواد معدني مختلف -2
 فرآوري مواد معدنيهاي  توسعه واحد -3
 اكتشاف و استخراج ذخاير معدني جديد -4
 وري پايين نيروي كار ت و امكانات براي بهبود بهرهفرآوري و فراهم كردن تجهيزاهاي  گذاري در واحد سرمايه -5
 وري گذاري كوچك و كاهش بهره ، سرمايهمعدنيهاي  خرد كردن واحد -6

 فرهنگي و سكونتگاهي و بخش اقتصادي -طبيعي، اجتماعيهاي   ها و مسائل اساسي استان در بخش رسيدن به چالش -14
 8موضوع محوري شناسايي شد كه اين  8هدف در  472مطرح بود  گذاري استان در آن ريزي و سياست در بخش دوم كه برنامه -15

و در نهايت . اسالمي است -مبتني بر هويت ايرانيهاي  موضوع براي رسيدن به هدف بنيادين استان، توسعه متوازن و پايدار منطق
كننده اين پازل بخش خصوصي  تكميلاجرايي استان و هاي   با وفاداري مجموعه دستگاه 1404انداز استان در افق  تحقق چشم

 .باشد مي
خراسان رضوي استاني با توسعه متوازن و پايدار، مبتني بر اقتصاد دانايي محور، پيشرو در بخش خدمات برتر و گردشگري مذهبي  -16

ير استانها، با ارتقا جايگاه صنعت، معدن، كشاورزي و حفاظت منابع طبيعي و محيط زيست سالم و مطلوب در تعامل سازنده با سا
 .انداز خراسان رضوي است منطقه و جهان،اين شعار چشمهاي  كشور

 .آورد بيني بوجود مي متفاوت را جهت پيشهاي   پيشران در بخش اقتصادي، مسير تغييرات مختلف با آيندههاي  ن نيرومطرح شد -17
هاي  د يا عدم وجود هر كدام از آنها سناريومختلف توسعه فضايي استان كه وجوهاي  پيشنهاد محورهايي براي تشكيل منطق سناريو -18

 :آورد مختلفي را به شرح ذيل پديد مي
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 توسعه دانايي محورهاي  نياز با دو محور تمركز بر مزيت رقابتي پايدار و ارتقاي پيش) مطلوب(سناريوي سيمرغ  -1 
 توسعه دانايي محورهاي  زنيا و ارتقاي پيشسناريوي خورشيد پشت ابر با دو محور ضعف در تمركز بر مزيت رقابتي  -2
 توسعه دانايي محورهاي  نياز با دو محور ضعف در تمركز بر مزيت رقابتي و ضعف در پيش) شكننده(سناريوي برج عاج  -3

هاي  كه خروجي آن نقش. صورت شفاف و مشخص ارائه گرديد انداز توسعه استان به مطرح شده، تصوير چشمهاي   از مجموعه بحث -19
موجود و پيشنهادي، شبكه ريلي موجود، هاي   است و شامل بزرگراه) انداز تصوير چشم(كالن نظام فضايي استان بندي  با عنوان شكل

و  اصليهاي   اين نقشه تركيبي از نقشه فعاليت. توسعه و مزيت استقرار جمعيت استهاي  خط ريلي پيشنهادي، محورها و كريدور
 .ارتباطي استهاي  زيربنايي و كريدورهاي   ن و نقشه الگوي كالن شبكهها در استا دار توسعه فعاليت اولويتهاي  قلمرو

 :باشد كه به صورت نقشه ارائه شده است به شرح زير مي اين طرح مطالعات انجام گرفته درهاي   ديگر خروجي  -20
 ها نقشه توزيع صنايع در ارتباط با تمام زير ساخت -1
 مهم در استان خراسان رضويهاي  نقشه توزيع كانسار -2
 نقشه تراكم اشتغال معادن در استان خراسان رضوي -3
 ريزي استان بندي مناطق برنامه نقشه پهنه -4
 1404ريزي استان و جمعيت آن در افق  بندي مناطق برنامه نقشه پهنه -5
 و هوايي استانهاي  نقشه انواع خطوط ريلي، جاد -6
 ان خراسان رضويداراي مزيت استهاي   نقشه سازمان فضايي سكونتگاهي در ارتباط با پهنه -7
 1404صنعتي در افق هاي   ها و شهرك نقشه توزيع خوشه -8
 صنعتيهاي   ها و شهرك نقشه محورها، خوشه -9

 انداز نقشه مراكز تحقيقاتي و سطح عملكردي آموزش عالي در افق چشم -10
 انداز درماني استان در افق چشم -نقشه مراكز بهداشتي -11
 1404نقشه سازمان فضايي منطقه مشهد در افق  -12
 .باشد اليه اطالعاتي مي 70كه شامل  1404و در نهايت نقشه سازمان فضايي استان خراسان رضوي در افق   -13

 .باشد اين طرح داراي نظام اجرايي و مديريت آمايش، نظام پايش و ارزيابي عملكرد نيز مي -21
مناسبي براي بخشي از كشاورزي كه در تواند جايگزين  نشيني واشتغال را كم كرده و مي تواند مشكالت حاشيه درنهايت، معدن مي -22

 .حال نابودي است، باشد
اهللا، ضمن تشكر و قدرداني از ارائه گزارش نمايندگان كارگروه طرح آمايش سرزميني استان، طوالني شدن زمان  جناب آقاي دكتر پورفتح

  .جلسه را تذكر دادند
 :باشد خالصه به شرح زير مي خويش پرداختند كه به صورتهاي   در ادامه، حضار به بيان دغدغه

ريزي قرار بگيرد، وجود  خواهد منبع برنامه سال و يا بيشتر را پشت سر نهاده است و مي 5در زماني كه پايه آماري اطالعات زمان  -1
 .ريزي باشد تواند مبناي دقيقي براي برنامه علمي و خاج از حدس و گمانه اطالعات مي يابي براي برآورد برونهاي   تكنيك

انداز توسعه استان با  بود و اگر بر اساس چشمزايي  پايين در خصوص اشتغالهاي   در اين طرح بخش معدن داراي ظرفيت -2
ژئوتوريسم با توجه به هاي   زايي مانند ايجاد پارك بسيار زيادي براي اشتغالهاي   تواند ظرفيت گردشگري تلفيق شود ميهاي   ظرفيت

 .را بوجود آوردظرفيتي كه در استان موجود است 
 .روز و دقيق باشد ستاد مطالعات و هسته مركزي اطالعات اين طرح بايد به -3
كند،  گري دولت، تبعات اين طرح كه به طور مستقيم براي جامعه مفيد است و در ادامه آن توسعه پايدار را فراهم مي با هدايت -4

 .بتوانيم فراهم بكنيم
 .ايع معدني قرار بدهيم و بخش معدن را تنها بحث اكتشاف و استخراج نبينيمارزيابي بخش معدن را براساس صنهاي  معيار -5
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 ها آوري آمار و اطالعات و كمبود آمار و اطالعات واقعي دستگاه وجود مشكالت فراوان در جمع -6 
 توسعه استانهاي   رسيدن به توسعه پايدار در عملياتي شدن اولويت -7
 عملياتي شدن اين طرحزايي  زيست در اشتغال تبيين جايگاه محيط -8
 بندي آنها مادرتخصصي و اولويتهاي   معدني براي تاسيس شركتهاي   ايجاد هولدينگ -9

 پذيرفتن الزامات طرح و به حداقل رساندن تبعات آن -10
 شدن بخش خصوصي در اين طرح فعال -11
بنا قراردادن اين طرح در ها و م اجرايي و سازمانهاي   ها، دستگاه پذيرش طرح آمايش سرزميني استان توسط تمامي تشكل -12

 سازي اشكاالت بخشي موجود در اين طرح توسط بخش مربوطه گيري و برطرف سازي و تصميم تصميم
 در نظرگرفتن طرح آمايش سرزميني استان در سند توسعه شهرستان و اجرا كردن آن -13
 گذاري موجود در آن در اين طرح سرمايههاي   كمرنگ بودن بخش معدن و فرصت -14
 اجرايي و عملياتي اين طرحهاي   ، برنامهاجراييهاي   هكمبود نقش -15
 عملياتي كردن تهيه نقشه راه معدن با همكاري خانه معدن استان و دانشگاه و پايه قراردادن اين طرح در تهيه اين نقشه -16

 :پرداختندمسائل به شرح زير  اهللا، ضمن تقدير و تشكر به بيان در پايان اين جلسه، جناب آقاي دكتر پورفتح
 معدني در كنار دانشگاه در ارتباط با تهيه نقشه راه معدنهاي   قرار گيري تمامي تشكل -1
شرق در قالب طرح  شناسي شمال پايه بخش معدن در كميسيون معدن با همكاري اداره كل زمين آوري آمار و اطالعات  طرح جمع -2

 معدن و صنايع معدني استان خراسان رضوي هاي   توانمندي
معدن هاي   گذاري در بخش معدن پس از تدوين نهايي طرح توانمندي سرمايههاي   رساني و خدمات فرصت د مركز مشاوره اطالعايجا -3
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 .است و دانشگاه مختلف مربوطههاي  نهادها، ادارات،  و مسائل سازمان ها عدن در بحثم
 .در نهايت، ايشان ضمن تقدير و تشكر از همه اعضا و ميهمانان با ذكر صلوات جلسه را به پايان رساندند

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 مصوبات جلسه

مهندسي و با مسئوليت خانه معدن توسط مقرر شد طرح تحقيقاتي نقشه راه معدن با مشاركت كميسيون، سازمان نظام  .1
 .زاده تشكيل گردد آوري دانشگاه فردوسي انجام و طي هفته آتي جلسه هماهنگي با حضور آقاي دكتر ملك مركز علم و فن

در جلسه آتي ارائه  "انتظارات معدن از دولت دوازدهم "پاورپوينت تهيه شده توسط كميسيون معدن و صنايع معدني .2
 .گردد
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