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دستورکار جلسه:
هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون :
 -1بروز رسانی و تکمیل بانک اطالعات تجهیزات و قطعات وارداتی و پیگیری فرایند بومی سازی حوزه معدن و صنایع معدنی
 -2کمک به ایجاد یک مرکز اطالع رسانی و فراخوان سرمایه گذاری مرتبط با ساخت ماشین آالت معدنی و صنایع معدنی
-3بررسی و چگونگی تقویت جایگاه پیمانکاری در فعالیتهای معدنی استان
 -4بحث پیرامون الزامات زیست محیطی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی در حوزه معدن
 -5موضوع بحران آب و کمک به پیاده سازی روش های نوین و فن آورزی های جدید در حوزه معدن و صنایع معدنی
 -6بررسی و پایش نهادهای ملی پشتیبان فعالیتهای معدنی از جمله صندوق ها و تشکلها و هماهنگی برای استفاده حداکثری از
ظرفیت های موجود.
 -7سایر مباحث و اولویتهای مدنظر اعضا .محترم کمیسیون
به نام یگانه هستی بخش

دومین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی با ریاست جناب آقای مهندس احمدی وجمعی از فعالین
اقتصادی  ،مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان تشکلهای اقتصادی استان به تاریخ سه شنبه  8938/88/28در ساختمان شماره یک
اتاق برگزار گردید.
اهم موارد مطرح شده در جلسه :
در ابتدای جلسه آقای مهندس احمدی عنوان کردن که از طرف اتاق ایران از هر یک از کمیسیونهای شهرستانها درخواست شده تا اولویت
های کاری مدنظر را به اتاق ایران منعکس کنند  ،در این خصوص با توجه به نظرات همکاران در جلسه قبل لیستی از اولویتها به عنوان
دستور کار جلسه تهیه شده است از جمله  ،بروز رسانی بانکهای اطالعاتی  ،تقویت پیمانکاران داخلی  ،مسائل زیست محیطی  ،بحث آب و
مباحث مرتبط با نقش تشکلها و نهادهای پشتیبان .
یک بخش کار موضوع بومی سازی و تقویت پیمانکاران داخل استان است که در این زمینه به نظر می رسد سرکار خانم علیرضائی
حرکتهای خوبی را شروع کرده اند و درجلسه آتی درخواست داریم که ایشان به تشریح اقدامات خود بپردازند .
سایر مباحث مطرح در جلسه :
 -8همکاران اشاره داشتند که در زمینه تخصص و بحث تحقیق و توسعه  ،ارتباط صنعت و دانشگاه و بحث ایجاد مهارت  ،دوره های
کارآموزی الزم است اقدامت بهتر و منسجم تری صورت پذیرد.
 -2برای بحث بومی سازی و ایجاد نمایشگاه دائمی گزینه های مختلفی وجود دارد  ،از جمله پارک علمی و فن آوری  ،نمایشگاه
بین المللی مشهد و دانشگاه فردوسی هم دراین زمینه ها اظهار همیاری نموده است الزم است مباحث عملیاتی گردد .
 -9معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی به موضوع بومی سازی و ایجاد پایگاه ورود کرده است و کمیسیون می تواند در این زمینه
همیاری خوبی تلقی گردد.
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 -4در سنگان فقط اوپال نیست ،مبارکه و فوالد خراسان نیز نزدیک به دومیلیارد سرمایه گذاری داشته اند و امکان نیاز به قطعات
تکمیلی باال است .
 -5در اصفهان نمایشگاه بومی سازی صنایع معدنی در محل نمایشگاههای بین المللی شکل گرفته است و اخیرا حدود 858میلیارد
منابع پیش بینی کرده است  ،حتی اتاق اصفهان یکی از مشارکت کندگان دراین هلدینگ است .
 -6به موضوع پشتیبانی شرکت فوالد خراسان از برگزارس سمپوزیوم فوالد اشاره شد و اینکه این همایش می تواند فرصت مناسبی
را ایجاد کند تا تامین کنندگان مواد اولیه و تجهیزات در کنار بخش های تولید ی قرار بگیرند  .همچنین بانک اطالعات تجهیزات
به صورت یک سامانه از یک ماه گذشته توسط ایمیدرو استارت زده شده است  ،ورود اطالعات در این سامانه انجام می شود و کل
زنجیره صنایع معدنی را قرار است پوشش دهد متاسفانه به نظر می رسد سامانه بیشتر در بحث فوالد کار میکند و در موضوع
معدن و صنایع پایین دستی اقدامی نشده است  ،ایمیدرو به موضوع بومی سازی تاکید دارد .
 -7الزم است سامانه به صورت فعالیت کند که مشخص شود بومی سازی با چه هزینه ای امکان پذیر است لذا بحث تجمیع نیازها
بسیار حیاتی است
 -8در بحث اکتشاف الزم است شرکتهای بومی استانی را تشویق کنیم که شرکت بیشتری داشته باشند الزم است در بحث نظارت و
اعطا گرید از آقای دکتر جمشیدی ریاست محترم سازمان برنامه و معاونت عمرانی استانداری در جلسه ای دعوت شود تا طرح
مسئله نمایند که چرا واحدهای استانی نمی توانند گرید های بهتری دست پیدا نمایند.
 -3به نظر می رسد مقیاس و اندازه واحدهای اکتشاف و نظارت در استان کوچک باشد الزم است در این زمینه یک کار مشترک بین
شرکتهای مطرح استان صورت پذیرد می تواند به صورت کنسرسیوم یک شرکت تهیه و تامین نیازهای واحدهای صنایعمعدنی
استان شکل بگیرد که قدرت رقابت با شرکتهای مطرح کشور را داشته باشد .
 -88بحث کمبود منابع آب و انتقال آن از عمان یک موضوع دیگری است که البته می توان به صورت یک پروژه بلندمدت به آن نگاه
کردولی درشرایط فعلی الزم است با کمک دانشگاه تحقیق نمود که فعالیتهای معدنی با بهره وری آب بهتر و یا آنکه بدون آب
صورت پذیرد مطالعاتی در این زمینه گویا در مرکز تحقیقاتی کرج انجام شده است  .همچنین می توان با اصالح مصرف آب
،پیشنهاد الگوی کشت منطقه ودرنهایت خرید چاه از کشاورزانی که الگوی کشت را تغییر داده اند به مسئله آب ورود پیدا کرد .
 -88ایمیدرو به صورت فنی روی همه معادن وقت نمی گذارد ،استان خراسان در تنوع مواد معدنی یکتا است الزم است در مباحث
خاص و کانی های استانی اطالعات بیشتری فراهم گردد.برای مسئله آب و زیست محیطی یک مقدار سیاسی کاری می شود به
کمک شرکت زیر ساخت این موضوع می تواند دردستور کار دولت و بخش خصوصی قرار بگیرد قانون اجازه تملک چاههای
کشاورزی که بازده کافی ندارند را صادر کرده است
 -82در بحث آموزس الزامات زیست محیطی الزم است نیاز سنجی صورت پذیرد  ،آموزش باید در کنار پژوهش باشد
 -89در نهایت مقرر شد تا جلسات کمیسیون معدن و صنایع معدنی در ساختمان شماره یک و صبح در هفته اول هر ماه صورت پذیرد
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مصوبات جلسه:
 -1بحث و تبادل نظر پیرامون عملیاتی نمودن موضوع بومی سازی با حضور و مدیریت سرکار خانم علیرضائی
 ،ایجاد یک کمیته تخصصی از اعضاء کمیسیون در این زمینه
 -2ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه بامحوریت دکتر یوسفی و ایجاد یک کمیته تخصصی در این زمینه
 -3برگزاری جلسه با دکتر جمشیدی و معاونت عمرانی استانداری در خصوص راهکار بهبود گرید شرکتهای
استانی
 -4برگزاری جلسه مشترک با کارشناسان محیط زیست به منظور طرح دوره های آموزشی مرتبط

حاضرین جلسه:
آقایان:احمدی ،نازپرور  ،یوسفی  ،صفار  ،مافی  ،دوستدار ،رحمانی ،صفاریان  ،نجاحی  ،خردمند  ،علیون  ،دباغیان،ستوده منش ، ،
بهلوری  ،اسماعیلی ،احمدزاده  ،صفار ،ترکاشوند ،اسماعیل زاده
خانمها :دهقان زاده ، ،علیون،

غایبین جلسه:

