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دستورکار جلسه:
-

گزیده اخبار معادن و صنایع معدنی در ماه گذشته

-

گزارش اقدامات انجام گرفته در کمیته ایمنی و بازرسی نظام مهندسی معدن استان خراسان رضوی

-

ضرورت ایجاد تخصصی استارتاپهای معدنی در استان

سیوپنجمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در محل ساختمان مرکز آموزش و پژوهش اتاق و با استقبال گرم اعضای

کمیسیونوهمچنینحضورآقایدکترترشیزیانریاستمحترمسازماننظاممهندسیمعدناستانبرگزارگردید .
آقایدکترپورفتحاهلل،ریاستمحترمکمیسیونضمنعرضخیرمقدموخوشامدگوییبهحضاردرجلسه،ازرخدادهای

درابتدایاینجلسه
اخیراقتصادیکشورکهجامعهمعدنیرانیزدربرگرفتهاستابرازتاسفنمودندودراینخصوصبهنامهرئیسمحترماتاقایرانبهمعاون
هایدولتدرزمینهمسائلارزیوتجاریبهتشریحنتایجاینسیاستهادر


سیاست
اولمحترمرئیسجمهورکهدرآن ضمناشارهبه

اقتصادپرداختهوبرایخروجکشورازمشکالتارزیوتجاری 21راهکارارائهکردهاست،اشارهکردند .ایشاناشارهبه تنگناهایمختلف،
خصوصیراازمهم ترینتذکراتقیدشدهدرایننامهدانستندوابرازامیدواریکردندکه

اشتباهاتگذشتهوعدممشورتباتشکلهاوبخش

صورتپذیردوبهتبعآنمشکلبانکهاوبدهیدولتبهسازمانتامیناجتماعیبرطرفگردد .

انشااهللهرچهزودتراصالحاتاقتصادی

 ............................................................................................................................................................................................................. ....................................................
 21راهکار توصیهشده اتاق ایران به جهت اصالح بنیادی سیاستهای اتخاذشده دولت

تخصیصارزیارانهایبهقیمت0144تومانبرایکلیهکاالهاوخدماتمتوقفگردد.

-2
 -1تأمینارزبراینیازهایقانونیکشوراعمازوارداتکلیهکاالها،منجملهکاالهایاساسی،بهبازارثانویهارزواگذارگردد.
ودخالت هایدستوریدربازارثانویهاکیداٌاجتنابگرددواجازهدادهشودعرضهوتقاضایواقعینرخارزرادراینبازار

 -3ازکنترلنرخارز
تعییننماید.
 -0صنایعکوچکومتوسط04درصدوصنایعبزرگ 04درصدارزحاصلازصادراتخودرادربازارثانویهعرضهنمایند.باقیارزبهمصرف
هایارزی،هزینهدفاترخارجازکشور،هزینههاینقلوانتقالارزوامثالهمبرسد.


رداختوام
بازپ
 -5دولتهممانندسایربخش ها،ارزقابلعرضهخودرادربازارثانویهبهفروشبرساندومازاددرآمدحاصلازفروشارزرا(تفاضلنرخارز
مقرردربودجهسالبانرخفروشدربازارثانویه)درصندوقیمجزینزدبانکمرکزیواریزنماید.
نظامسهمیهبندیسوخت هایقاچاقپذیر(بنزینوگازوئیل)مجدداٌبرقرارگرددومازادبرسهمیهبانرخآزادبهفروشرسانیدهشودو

-6
عواید مربوطه نیز به صندوق فوق الذکر واریز گردد .ضمناٌ بازار ثانویه معامله سهمیه راه اندازیشود یا امکان نقل و انتقال سوخت بین
دارندگانکارتبرقرارشود.
درصددرآمدواریزیبهصندوقفوقالذکربصورتیارانهنقدیبهحسابدهکهایپاییندرامدی( 5الی 7دهکپایین

 -7حداقل 54
جامعه)واریزگردد.
رزنسبتبهتأمینکسریسرمایهدرگردشبنگاههایکوچکومتوسط،کهبهدلیلتغییر

-0دولتازمحلباقیماندهدرآمدناشیازفروشا
هایخودبهبخشخصوصی،تأمیناجتماعیوبانکهاازاینمحل

هااتفاقمیافتداقدامنماید.دولتهمچنیننسبتبهتسویهبدهی


قیمت
اقدامنماید.
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 -0کلیهمقرراتیکهدرچندماهگذشتهدررا بطهباوارداتوصادراتوضعوموجبپیچیدهشدنوپرهزینهشدنفرایندهایتجارت
هاوممنوعیتهای


خارجیکشورشدهاستاصالحگردد.بطورمشخصروالپیچیدهثبتسفارشومراحلمتعددآنوهمچنینمحدودیت
صادراتی،موضوعاینبندمیباشند.
معافیتهایمالیاتیصادراتمواد  اولیهموردنیازصنایعکشور،اعمازپتروشیمی،فوالد،مس،آلومینیوموبرخیموادمعدنیبهجهت

-24
ایجادمطلوبیتبرایفروشموادبهصنایعداخلکشورحذفگردد.اینمعافیتاعمبرحذفمعافیتمالیاتمستقیموهمچنینحذف
استردادمالیاتبرارزشافزودهاست.منابعحاصلهاز اینبندبهحسابسازمانبیمهتأمیناجتماعیجهتتأمینبیمهبیکاریوهمچنین
کاهشحقبیمهسهمکارفرماواریزگردد.
درخصوصکاالهاییکهنهاده هایتولیدآنها(اعمازآب،برق،گازوغیره)ازیارانهبرخورداراستوصادراتآنهاموجبافزایشقیمت

-22
ودکاالمی گردد،عوارضمتناسبصادراتیوضعگردد.درخصوصمصادیقاینبند،بهجهتحساسیتموضوع،حتماٌ

درداخلکشوروکمب
نظراتاقایراناخذگردد.ضمناٌعوارضمأخوذهمشخصاٌدرردیفیبرایحمایتازصنایعکوچکومتوسطواریزگردد.
-21برایجلوگیریازافزایشبیشازحدقیمتنهادههایوارداتی،حقوقورودیمواداولیهوماشینآالتبهحدصفروحقوقورودیسایر
کاالهابهیکسوممیزانفعلیکاهشیابد .
 ................................................................................................................ .................................................................................................................................................
ایشاندرادامهبهسفراخیراعضایمحترمکمیسیونصنایعومعدنمجلس وهمچنینریاستمحترمکمیسیونامنیتملیمجلسشورای
وپنجمینجلسهشورایگفتگویدولتوبخشخصوصیاستانکهدرمحلسالنجلساتاتاقبرگزار

اسالمیبهمشهدوحضوردر 
پنجاه
گردید ،اشاره کردند و از تمامی تشکلهای معدنی استان به جهت همکاری در جمعآوری و تدوین مجموعه ارائه پیشنهادات راهکارهای
اصالح،حذفویاتجمیعقوانینومقرراتمخلکسبوکا ربخشمعدنکهدرجلسهمذکوربااصالحاتیاندکارائهگردید وهمچنین

اعضایمحترمکمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمیکهپیگیریهایایشانسببتوجهبهپیشنهاداتدرصحنمجلسشدهبود

یارائهمجددپیشنهاداتاصالحقوانیندرآیندهای

تقدیروتشکرکردندوازحضوردرکمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمیبرا
نزدیکخبردادند .
دراینبخشضمناشارهبهبرگزاریانتخاباتدورهجدیدهیئتمدیرهانجمنتخصصیمعادن

ریاستمحترمکمیسیوندرپایاناظهاراتشان
و صنایع معدنی خانه صنعت ،معدن و تجارت استان از تمامی اعضای هیئتمدیره دوره گذشته تقدیر و تشکر کردند و برای اعضای
شااهللبتوانیمدرکنارسایرتشکلهایفعالمعدنیاستان


آرزویموفقیتکردندوابرازامیدواریکردندکهان
هیئتمدیرهدورهجدیدنیز

گامهایخوبیرابرداریم .


درادامهجلسهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،آقایمهندسمافیدبیرمحترمکمیسیونبهتشریحمهمترینسرفصلهایاخبار

معدن و صنایع معدنی در ماه گذشته پرداختند که عناوینی همچون :تغییر زمان نوبت سوم آزادسازی محدودهها و پهنههای اکتشافی،
گهر،نامهنگاریجدیدشافعیباجهانگیری،تمدید15سالهقرادادمعدنی

دالربهپروژهانتقالآبازخلیجفارسبهگل

اختصاص344میلیون
ایرانباگینه،ردپایپتوشیمیهاومعدنی هادرتخلفاتارزی!،وعدهچینبرایوارداتموادمعدنیدرتحریم،انجام274پروژهتحقیقاتیدر

هایبخشمعدنازتسهیالتپستبانکبرخوردارمیشود،رشداقتصادایرانسال 07و00


باهمکاریدانشگاه،طرح
زمینهمحیطزیست

منفی میشود ،شریعتمداری  04 :درصد عملیات اکتشافی ایمیدرو در مناطق کم برخوردار انجام شد ،توقف روابط تجاری شرکت آلمانی
اماسگروپ»باایران،علتتوقفصاد راتبهافغانستانمشخصنیست،توقفصادراتکاالهایایرانبهافغانستاندرپیکشففساد
اس 
« 
گستردهدرگمرکفراه،افغانستانوارداتچهارگروهصنعتیازایرانراممنوعکرد،رشداقتصادیایران2/0:درصد،صادراتمعدنوصنایع
اظهاریمیکنند!،طرحتفکیکوزارت«صنعت،


؛صادرکنندگانکم
معدنی21درصدرشدیافت،واردات10درصدکاهش،صادراتکمنشده
2
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معدنوتجارت»درکمیسیوناجتماعیردشد،صادراتسیمانبه10کشوردنیا،مدیریتدرشرایطبحران،بحثانتقالآبازدریایعمان
بهشرقکشورراجدیبگیریم،صادراتسیمانوکلینکر 27/3درصدافزایشیا فت،گزارشتحقیقوتفحصازمعادنبهزودیدرصحن
علنیارائهمیشود،آزادسازی 146هزارکیلومترمربعازمساحتمعدنیکشور،استانداردبخشمعدن،نیازمندکارجدیاست،سهمبیشاز

ناوینخبریدرحوزههایاستعفاو

 14درصدیصنایعمعدنیدرصادراتغیرنفتی،زنجیره تولیدصنایعمعدنیتوازننداردوهمچنینع
سنگ،آهن،فوالدومسمهمترینعناوینخبریبازگوشدهتوسطایشانبود .


استیضاحوزیر،زغال
آقایدکترپورفتح اهللدرواکنشبهتیترخبریردشدنطرحتفکیکوزارت«صنعت،معدنوتجارت»درکمیسیوناجتماعیمجلسشورای

ارانبودکهمتاسفانهچنینالیحهایموردموافقتنمایندگانقرار

تفکیکوزارتصنعت،معدنوتجارتبهنفعمعدنک

اسالمیاظهارداشتند:
نگرفت.برهمیناساسکمیسیون پیشنهادایجادسازمانمعدنوصنایعمعدنیایرانرابهعنوانیکسازمانکوچکوچابکارایهکرد.این
سازماندارایدفاترواداراتکلمستقلاستانیباتوجهبهظرفیتهایمعدنیهراستانخواهدبود .
سپسآقایمهندسمافیدرمقدمهدستورجلسهبعدضمناشارهبهآمارحوادثدرمعادناستان ،بهآمارمعادنبدونمسئولفنیاستان
بهتفکیکشهرستانهایاستانوهمچنینتفکیکمعادنمصالحساختمانی،غیرفلزی،فلزیوسنگتزئینیبهشرحزیرپرداختند :

داشتهایم.وقوعبسیاریازاینحوادثمربوطبهپهنهسنگانبودهاستوازمیان

ازسال01تاکنونتعداد10حادثهمعدنیدرسطحاستان
 10حادثهمذکور،دردومعدنمسئولفنیوجودنداشته که یکموردآن مربوطبهسال 03ودیگریمربوطبهسالجاریبودهاست.
سازماننظاممهندسی معدناستان،تعداد646معدنرادرآمارمعادنبدونمسئولفنیارائهنمودهوبهاطالعمسئولینذیربطدراستان
هاوپیگیریهاشرایطایمنیمعادنهمچناننامساعداست و


آموزش
تعیینتکلیفنشدهاند.باوجود 

رسیده است اما همچنان اینمعادن
همکاریسازمانصمتباتشکلهایبخشمعدن

امیدواریمکهانشااهللبتوانباطرحراهکارهایجدید برای ارتقایایمنی معادن استان و
استانشاهدکاهشمشکالتاینبخشدراستانباشیم .

درادامهجلسهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،آقایمهندسبهشتیپور نمایندهمحترمشورایبازرسیسازماننظاممهندسیمعدن

استان بهارائهگزارشیاز اقداماتانجامگرفتهدرکمیتهایمنیو بازرسینظام مهندسی معدن استانخراسانرضوی پرداختندکهاهم
مطالبارائهشدهتوسطایشاندرجلسهشاملمواردزیرمیباشد :

هیاتمدیرهسازمان،کمیتهایرا

ریاستمحترمسازماننظاممهندسیخراسانرضویجنابآقایدکترترشیزیانباتوجهبهمصوبه0/3/07
تحتعنوانشورایبازرسیسازماننظاممهندسیمعدن استانتشکیلدادندکهاینکمیتهکارخودراازاوایلتیر07براساسآموزشو
سازیمسئولینفنیمعادنازوظایف شانشروعنمودومهمتراینکهازمسئولینفنیمعادنتحتپوششخواستهشددرقبالموارد

آگاه
غیرایمنوغیرفنیمعادنزیرنظرشانپاسخگوباشند.
معدنیکهموردارزیابیریسکپذیریقرارگرفتهبود 24،معدنکهکمترینامتیازراکسبنمودهبودندبامسئولینفنی

دراینراستااز00
زآنهاخواستهشدباهمکاریبهره بردارنسبتبهرفعموانعونواقصدربازهزمانیمشخصاقدامکنندونتیجهکاررامرتبا

آنهامکاتبهشدوا
ردجلساتیبامسئولینفنیوبهره بردارجهتبررسینواقصایمنیوارائهراهکاربرگزارشدمانند

بهشورااعالمنمایند،حتیدرچندمو
معادناسو،1سربرویدامنجانوفلورینکوهسفیدو ...
بازخوردیافیدبکاینشوراپساز3ماهبهطوریاستکهعالوهبرمعادنیکهباآنهامکاتبهویا جلسهگذاشتهشد،اقدامبهرفعموارد
نبهسازمانرسیدهکهاعالمکردهاندمعادنزیرنظرشانازنظر

خواستهشدهنموده اندبلکهکهچندیننامهوگزارشازمسئولینفنیمعاد

بردارگزارششدهامابهرهبرداربههرعلتایراداتونواقصرابرطرفننمودهاست.باتوجهبه


نواقصومشکالتیداردکهبهبهره
ایمنیوفنی
اوگزارشاتباارزشتربهنظرمیآید .

ننامهه

ولینفنیماحقوقخودراازبهرهبرداردریافتمیکنندای

اینکهمسئ

3
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درپایان1سئوالبزرگمطرحاست :
متاستاندرموردمعادنیکهبهرهبردارآننسبتبهتذکراتوهشدارهایمسئولفنیونظاممهندسیمعدنتوجهنداردویا

-2سازمانص
رفعنواقصومشکالتگامیبرنمیداردچهراهکارو ابزاریدارد؟

نسبتبه
چطورمیتوانندبرمعادنیکهمسئولفنیندارندمواردایمنیوفنیرامنعکسواعمالنمایند؟ 

-1سازمانصمتونظاممهندسیمعدن

بهبرگزاریهمایشاستارتاپهایمعدنیدرآذرماهسالجاری وبا همکاری

آقایمهندسمافی درمقدمهدستورجلسهبعدضمناشاره 
تشکلهایمعدنیاستانخواستندتاحمایتهایالزمراازاینرویدادمهمبهعملآورند .

استانداری،ازتمامی
مدیرعاملمحترمشرکتآریاراهکاوپارسبهارائهگزارشیاز

ایمهندسبنیاسدی

درادامهجلسهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،آق
پرداختندکهاهممطالبارائهشدهتوسطایشاندرجلسهشاملمواردزیرمیباشد :

ضرورتایجادتخصصیاستارتاپهایمعدنیدراستان

شدهاست ،رشد سریعی
گفتهمیشودکهمعموالًبهتازگیودرنتیجه کارآفرینی ایجاد  

کسبوکار

شرکتنوپا یا استارتاپبهیک شرکت یا
گرفتهاست.
دوامپذیربرایرفعیکنیازدر بازار شکل 
دارد،ودرجهتتولیدراهحلینوآورانهو 
هاییریسکپذیرهستندکه مدلکسبوکارشان مشخصنیستو بازارهدفشان نیزدرحدفرضاست.

اینشرکتهامعموالًمبتنیبرایده

میشود که رشد سریعی دارند و در
شرکتهایی گفته  

حوزهای ایجاد شوند ،ولی اغلب به 
میتوانند در هر  
شرکتهای نوپا  

میکنند .
زمینه تکنولوژی فعالیت 
 .................................................................................................................................... .............................................................................................................................
ریس:استارتاپنهادیاستانسانیکهساختهشدهبرایخلقمحصولیاخدمتینودرشرایطعدمقطعیتبسیار .


اریک
وکاریگسترشپذیر،تکرارپذیروسوددهاست .


استیوبلنک:استارتاپسازمانیاستموقتیکهدرجستجویمدلکسب
آفرینش،ارائهوکسبارزشتوسطسازمانراتوصیفمیکند .

الکساندراستروالدر:مدلکسبوکار،منطقچگونگی

دیومککلور:استارتاپشرکتیاستکهدربارهاینسهسردرگماست-2:محصولشچیست؟-1،مشتریانآنکههستند؟-3،چگونهپول
عیتبدیلمیشود.دربیشترمواقع،این

کشدوبهکسبوکاریواق


دربیاورد؟.همینکهبههرسهچیزپیبرد،ازاستارتاپبودندستمی
اتفاقنمیافتد .

پاولگراهام:استارتاپشرکتیاستکهساختهشدهتابهسرعترشدکند .
........................................................................................................................ .........................................................................................................................................
ارتاپیکرویدادیاهمایش،یکوب سایتویااپموبایلنیست.استارتاپیکشرکتکوچککهدرحالدرآمدزاییورشداست،

است
پذیربوجودآمدهاست.استارتاپها،


مدلکسبوکارتکرارپذیرومقیاس
نیست.استارتاپیکسازمانموقتاستکهباهدفیافتنیک
هاینو،درجستجویروشهاییبرایکسب

هاینوآورانهوخالقانهبنامیشوند.درواقعفردیاافرادیخوشفکر،باایده

معموالحولایده
ایدههستند.نوآوریدراستارتاپها،بهشکلنوآوریدربازاریانوآوریدر

درآمدازآنایدهوتولیدانبوهم حصوالتیاخدماتمبتنیبرآن
محصوالتوخدماتخودرانشانمیدهد .
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دکشوروجوددارنداستارتاپهامی باشند،اینروشنوعیازکسبوکارنویناستکهامروزه

یکیازمهمترینعواملیکهدررشداقتصا

کردهاست،آیاازخودسوالکردهایدکهنوع

موردتوجهعمومقرارگرفتهاست،کهخوشبختانهنمونههایبومی مطلوبیدرکشورمانایجاد 

اقتصاداینکسبوکارچهچیزیمیباشد؟

هماکنونکشورایراندرابتدایبهدستآوردنراهیبرایرشداقتصادیبراساسسیاستهایابالغیبرنامهششمبرایتوسعهقرارگرفته

ترینمواردتقویتکنندهاینرشدشتابانقراردارند .

هایبومیهمجز 
اصلی


است،همچنیناستارتاپ
هایمعدنیوزمینشناسیدردنیااقداماتبسیارزیادیانجامشدهاست.بنابراین،اتفاقینیستکهحدود144استارتاپ

درزمینهاستارت 
آپ

معدنیدردنیادرحالفعالیتهستندوبهمفهوممعدنکاریپایدارشتابمیبخشند.

شروعبهکارکردند،بنابرایناینمیزانازرشدآنها فقطدر 6سالاتفاقافتادهاست.

وزمینشناسی درسال 1421

استارتاپهایمعدن 

ها،محیطزیست،تأمینمالی ،منابعانسانیوعملیات.


ند:تکنولوژی،زیرساخت
هادانشخودرابرششحوزهمتمرکزکردها


تارتاپ
ایناس
شناسیفراهممیکند .


هایمعدنیوزمین

تریراجهتایجاداستارتاپ

داریمکهزمینهگسترده
درایرانهنوزراهبسیارطوالنی

اما
بالکچیندرمعادن،هوشمصنوعیدرمعادن،تجارتالکترونیک،زنجیرهخدماتیمعادن و
وزههایاستارتاپیمعادن شامل 
مهمترینح 
میباشد .
شیوآزمایشگاهیبخشمعدنوزمینشناسی 

کسبوکارهایاینترنتی،ژئوتوریسم،تجهیزاتآموز
افراددخیلدرپروسهتولیدکانیهاوفلزات،اعتمادرادراینصنعتافزایشخواهدداد.بایدزنجیرهتامینخود

بالکچین،بامشخصکردن

زطریقتعدادیازصنایعوفعالیت هایقانونی،نظارتی،مالی،تولیدیوخردهفروشی،کههرکدامممکناستسیستمثبتنامخودرا

راا
دهدوخطاهاوسوءتفاهماتآسیبپذیردیگریداشته

داشتهباشند،کاهشدهیم.زیرااینمواردممکناستهکشوندیا تقلبدرآنهارخ
کهچگونهفلزیامعدنیتولیدمیشود.باتکنولوژی ،block chainهیچچیزپنهانی

باشند.برایمثالمیتوانآنهاراجعلکردتاپنهانکنند

تضمینکاملشفافیتاست،بهاینمعنیکههرکسیدرطولزنجیرهتامینمیتواندببیندچگونه،زمان ومکان

وجودنداردوبهنوعی 
تولیدفلزوچهکسیدرهرمرحلهازدرگیریدخالتداشتهاست .
معدنکاوی یکی از پیچیدهترین زنجیره های تامین را در تمام صنایع دارد .از جستجوهای اولیه مکان معدن ،اکتشاف ،امکانسنجی ،و

زنجیرهازپیچیدگیهایفنیو مدیریتیفراوانی برخورداراست.با

استخراجگرفتهتافراوری،انتقال،بازاریابیوفروش ،همهمراحلاین
فناوریزنجیرهبلوکامکانردیابیمالکیت،اطمینانازاصالتپروانهتولیدمواداولیهوحذفمحصوالتجعلیفراهممیشود.همچنینبا

هابوجودمیآید.


ییوکاهشهزینه
ترکیباینترنتاشیاوزنجیرهبلوکامکانخودکارسازیفرایندها،افزایشکارا
اچپی بزرگترینشرک تمعدنیدنیااعالمکردکهبرایثبتسوابقمواداولیهوسنگمعدنواطمینانازامنیت
شرکتبی 

درسپتامبر1426
جاگزینیرابرایارتباطباتامینکنندگانتوسعهخواهدداد .

دادههااززنجیرهبلوکاستفادهخواهدکردوسیستم

چینرامیتواندرآنبهکاربرد.زمانیکهایندوفناوریبایکدیگرادغامبشوند


کهبالک
یکیازجدیدترینزمینههاییاست

هوشمصنوعی
چینمیتوانحجمعظیمیازدادههارابهشکلیکامالًپایدارذخیرهکردوبا


کمکبالک
آنهاتبدیلخواهدشد.با
استخراجدادهبههسته 

یایجادشدهفراهممیشود؛بههمیندلیل،نسبت

هایزنجیرها


بینیالگوهایموجوددرداده

کمکهوشمصنوعیامکانتشخیصیاپیش
تریبهدستمیآید.همچنینبهمرورزمانباحذف


گیرند،نتیجهبسیاردقیق
هایامروزیکهازدادههایناقصیانادرستبهرهمی


بهنمونه
نظارتانسانی،دقتیادشدهافزایشخواهدیافت .
یافتهدراینبخشابعادگوناگونیداردکهشاملکنترلازراهدورمعادنازفاصلههزارانکیلومتری،استفادهازکامیونها


هایتوسعه

فناوری
وترنهایخودکار ،نظارتبرهربخشجزئیازکارخانههاوفرآیندفرآوریآنهابهشکل زنده،اتوماسیونومکانیزاسیونگستردهبرای

برداریوهمچنینهواپیماهایبدونسرنشینمیشود.


هاینقشه

برداری،اکتشاف،تصویربرداری،سیستم

هاینمونه

سیستم
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میانجامد؟ جواباین
آیااینفناوریمی تواندباعثنگرانیکسانیباشدکهدربخشاستخراجمعادنکارمیکنندوبهحذفبرخیمشاغل 

بینیهاییانجاممیدهندو
اکنونکارشناسانیکهپیش 


تواندمثبتباشد،امابهاینبستگیداردکهازچهکسیآنرابپرسید.هم

پرسشمی
کنندیکماشینبتواندکاریراانجامدهدکهآنهانیزمیتوانندانجامدهندامااینفناوریبرایرئیسانآنها


باورنمی
تصمیمگیرندههستند

پیشنهادجالبیاستزیرادیگرنیازندارندبهآنهااعتمادکنندومی توانندبهراحتینتایجراارزیابیومقایسهکنند.عالوهبراینحتیاگر

اپراتورانسانیبهطورکاملقابلاعتمادباشد،همیشگینیستوصاحبانشرکتهاهمیشهازاینکهبایدافرادجدیدرابهکاربگیرند،نگران

هستند.بنابرایناینفناوریمی تواندمنجربهحذفمشاغلشود،امالزومابهمعنایحذفحتمیآنهانیستوماهمچنانبهافرادینیاز

داریمکهنتایجرابیازمایند.اتفاقیکهاحتمالوقوعآنباالست،ایناستکهکارکنانکنونیباافرادجدید جایگزینخواهندشدوممکن
استبرایادامهکارنیازبهمهارتبیشترداشتهباشند.
درصدازاینجمعیتدرشغلهایغیرمرتبط

ازفارغالتحصیالنایندورشتهدرایرانفعالیتدارند که 04

هماکنونبالغبر254هزار 
رووتخصصبخشعمدهایازاینجمعیتبهبهترینشکلاستفادهنمود .

هایجدیدمعدنیمیتوانازنی


مشغولند.باایجاداستارتاپ
گذاریوافزایشبهرهوریراازجمله


گری،ایجادفضایرقابتی،رونقسرمایه

زایی،ایجادثباتقیمتی،حذفواسطه

درپایاننیزایشاناشتغال
کاوپارسپایهگذاریواجراشدهاست،خواندند.

اهدافکالننرمافزارتخصصیراکاوکهتوسطاعضایشرکتآریاراه

اسدیراکهباسرمایهاندکقدمدراینراهنهادهاند،موردتحسینو


اقدامشجاعانهآقایبنی
آقایدکترپورفتحاهلل نیز 

درپایانجلسهنیز
تشویققراردادند.همچنینازکلیهاعضایکمیسیونومیهمانانمحترمدعوتبهعملآو ردندتاازظرفیتآموزشیمرکزآموزشوپژوهش

هااقدامبهبرگزاریدورههایآموزشیبااستفادهازاین


اتاقکمالبهرهراببرندوکمیسیوننیزآمادگیاینراداردتاباهمراهیسایرتشکل
ظرفیتبنماید.ایشانازتمامیحضاردرجلسهتقدیروتشکرکردندودرنهایتختمجلسهرااعالمفرمودند .
باذکرصلواتجلسهبهپایانرسید .

مصوبات جلسه




 -1همراهی ،همکاری و حمایت معنوی کمیسیون از همایش استارتآپ معدنی استان
 -2ضرورت راهاندازی کمیته ایمنی و  HSSEمعادن با همکاری سازمان نظام مهندسی معدن ،انجمن تخصصی معدن و
خانه معدن استان
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حاضرین جلسه:
زاده،معصومی،پژهام،صابرمقدم،بهشتیپور،محمدی،ابراهیمی،نازپرور،طالبی،صفار،توکلی،


ترشیزیان،حسین
:پورفتحاهلل،مافی ،

آقایان
غیورعاملی،نصیری،ذبیحی،آموزگار،استشاره،بنیاسدی،زورمندباغبان 


خانمها:آزاد،داوری،بصیری

غایبین جلسه:

محمدنژاد،حاجیپور 

زاده،عباسنیا،


میرزایی،صحرایی،بسکابادی،علی
آقایان:
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