
 

1 

 

 

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

 

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

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

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

 

 :اتصفحــ تعداد  3  

معدن و صنایع معدنیصورتجلسه کمیسیون   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1396ماه/آبان/03

 شماره جلســه: 26
 

 جلسه:رئیس  آقای دکتر پورفتح اهللجناب  دبیر جلسه: آقای مهندس مافیجناب  ساعت شروع: 7:30 ساعت خاتمه: 10:30

        

  

 

 

 

 

 ریاست ریشکو دکتر آقای حضورو با  اتاق ساختمان سالن جلسات در محلعدن و صنایع معدنی اتاق جلسه کمیسیون م ششمینوبیست

 و معدن عت،صن خانه محترم ریاست حسینی مهندس این کمیسیون، آقای اعضای محترم ایران و معدنی صنایع و معدن کمیسیون محترم

 نائب و عدنم مهندسی نظام محترم سازمان ریاست نکاحی مهندس آقای اتاق، محترم رئیس نائب محمودی مهندس استان، آقای تجارت

ارت، آقای تج و معدن، صنعت سازمان معدنی محترم معاونت شجاعی مهندس آقای معدنی اتاق، صنایع و معدن کمیسیون محترم رئیس

و استان کل  یرسباز ینده محترمنما نیاعباس شرق، آقای مهندسشمال منطقه معدنی اکتشافات و شناسیزمین محترم مدیرکل طاهری دکتر

 . ار گردیدبرگز کمیسیون اتاق محترم همچنین استقبال گرم اعضای

 ووی سالمتی معدن و صنایع معدنی اتاق ضمن عرض خیرمقدم و آرزکمیسیون  اهلل ریاست محترمپورفتحدکتر در ابتدای جلسه آقای 

و عدم هماهنگی را  ولیدقانون اساسی و قانون رفع موانع ت 44اصل به مانند  عدم اجرای قوانین مصوب مجلسشادکامی برای حضار در جلسه، 

ای خوب هتالش  بااز اهم مشکالت بخش معدن و عامل بروز وضعیت نامناسب برای این بخش عنوان کردند و ابراز امیدواری کردند تا 

 د.ت کاهش یابمشکال کمیسیون معدن و صنایع معدنی و اصالحات برنامه ششم توسعه، هر چند توقعات معدن کاران را بر آورده نکرده این

های داخلی را شندن چالگذاری خارجی الزم و ضروری دانستند و به حداقل رساایجاد فضای امنیت و احترام در کشور را برای سرمایهایشان 

های معدن به گزینی درآمدجایکه  اهلل با ذکر این نکتهآقای دکتر پورفتح عامل موثر در به حداقل رساندن فاصله با تکنولوژی روز دنیا خواندند.

 ردندکمطرح  زینیاین جایگ عوامل موثر دراز را  پرهیز از بخشی نگری و برنامه ریزی اصولی، جای نفت از آرزوهای دیرینه اقتصاد کشور است

را  دنیصنایع مع طرح توازن بین معدن، مواد معدنی و رونق بخش معدن و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتیبه عنوان راهکار برای و 

ن اف بزرگترینگان خوسپروژه و اینکه  ظرفیت های منطقه ویژه خوافپیشنهاد دادند. ایشان و در خاتمه بخش اول سخنانشان ضمن اشاره به 

ا ین منطقه بیل های اباید به خواف به عنوان منطقه ویژه نگریست و از ظرفیت ها وپتانس :ندخاطر نشان کرد، پروژه ملی شرق کشور است

 ژه های در نظر گرفته شده در این بخش استفاده کرد.اجرای پرو

ول سال اعملکرد کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در شش ماهه "در ادامه و در راستای پرداختن به دستور جلسه، گزارش 

های مشترک و ها، نشستها، گزارشها، تصمیمهای برگزارشده کمیسیون، اهداف و برنامهایشان قرائت گردید. آمار نشست، توسط "1396

 شده توسط ایشان در قالب این گزارش بود.انتشار خبرنامه داخلی کمیسیون از اهم موارد مطرح

 معادن و های بخش معدن و صنعت کشور و اقدامات کمیسیونچالش"به ارائه گزارشی با عنوان پس از ایشان، آقای دکتر شکوری 

واحد  توسط که "وری و فرآوری(با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش )برپایی نهضت بهره صنایع معدنی اتاق ایران و ارائه راهکارها

چه اتاق تاریخ تحقیق و پژوهش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تهیه شده بود پرداختند که موضوعاتی همچون

 ت بخش معدن، اهمیبازرگانی، معرفی اتاق بازرگانی، ساختار کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، اهمیت بخش معدن

ل زمان ارائه آمار و مشک 1404انداز معادن و صنایع معدنی در مواد معدنی و فلزات اساسی کشور، چشم 1404جای نفت(، افق )معدن به 

 رسمی در کشور، 

 

 دستورکار جلسه:
  1396گزارش عملکرد کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در شش ماهه اول سال  

 های معدنی و صنایع معدنی استان و بررسی نقش آن در تبیین استراتژی ها و پتانسیلگزارش روند اجرای طرح بررسی توانمندی

 آینده صنعت معدن استان 

 

 
 
 
 

 



 

2 

 

 

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

 

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

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

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

 

 :اتصفحــ تعداد  3  

معدن و صنایع معدنیصورتجلسه کمیسیون   

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی   

 

 تاریخ برگزاری: 1396ماه/آبان/03

 شماره جلســه: 26
 

 جلسه:رئیس  آقای دکتر پورفتح اهللجناب  دبیر جلسه: آقای مهندس مافیجناب  ساعت شروع: 7:30 ساعت خاتمه: 10:30

        

 ها:شچال 

نی روا ات، بارهای جهانی فلزروند تصمیمات دولت در وضع عوارض و محاسبه حقوق دولتی معادن با تغییر قیمتقوانین و مقررات ) -1

وارض تی و عها، حقوق دولهای کشورهایی نظیر شیلی و کانادا با کاهش قیمت کامودیتیدولتی بر معدنکاران، سیاست حقوق

 افزار جهت محاسبه حقوق دولتی(صادراتی سنگ آهن در استرالیا، اصالح قانون معادن، تهیه نرم

 عات اکتشافی کشور(کردن اطالوری در حوزه استفاده از مواد معدنی و یکپارچهاکتشاف )بهره -2

 عدم هارمونی در زنجیره ارزش -3

 ونقل(ها )آب و حملزیرساخت -4

قاومتی، مقتصاد ا، (نبود استراتژی صنعتی و معدنی مدون جهت توسعه اقتصادی کشور)و لزوم توجه حاکمیت به بخش معدن، حلقه مفقود 

جانبی  طالعاتهای کوچک و متوسط مقیاس و اشتراک اگاههای کوچک و متوسط(، اهمیت معدنکاری بناشتغال و تولید )توجه به بنگاه

وری در کشور، اندازی نهضت فرآوری و بهرهجانبه دولت و بخش خصوصی در راستای راهها، همت همه SMEهای بزرگ با اکتشافات شرکت

ت (، نهضنیاستخراج سنگ ساختماهای ، استفاده از باطلهآبادوروی مهدیآهن اسمالون، سربها، نهضت فرآوری )سنگ SMEهای مزیت

تمانی، های ساخهای جدید در سنگروز، استفاده از تکنیکآالت بههای ساختمانی، مهندسی عملیات، استفاده از ماشینوری )سنگبهره

 های استخراج سنگ ساختمانی( در قالب این گزارش ارائه گردید.باطلهمحیطی، استفاده از ونقل و مسائل زیستحمل

های سیونشده پرداختند و در سخن آخر، ارتباط تنگاتنگ وزارت صمت و مجلس با کمیبندی مطالب مطرحدر نهایت به جمع ایشان

دی برای گذاری و راهبرالخصوص کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران و همچنین احیای شوراهای سیاستتخصصی، علی

 نایع معدنیدن و صهر بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه زنجیره ارزش، با حضور کمیسیون معا مطالعه، کالبدشکافی و درمان مشکالت

 شدند. نفعان زنجیره را خواستارهای صنفی مرتبط و تمام ذیاتاق ایران، وزارتخانه، انجمن

اجرای طرح  روند"ان ئه گزارش با عنودوم، ارااهلل ضمن قرائت دستورکار برگزاری جلسه، آقای دکتر پورفتح نهاییدر ادامه و در بخش 

عدن های معدنی و صنایع معدنی استان و بررسی نقش آن در تبیین استراتژی آینده صنعت مها و پتانسیلبررسی توانمندی

 .را به آقای مهندس مافی دبیر محترم کمیسیون واگذار نمودند "استان

فزودند: ابردادند و خای نزدیک ی گزارش مختصر از روند اجرای طرح از ابتدا تاکنون، از رونمایی از این طرح در آیندهایشان نیز ضمن ارائه

رح و ط ینا یحتواجه به مخواهد نمود، چرا که با تو یفاا یموثر یارصنعت معدن استان، نقش بس یندهآ یاستراتژِ ییندر تباجرای این طرح 

 یریدپذتجد یژانر ییگزینصورت گرفته در خصوص جا یها یبررس ینباشند و همچنمی یانآن به منابع نفت و گاز که رو به پا یوابستگ عدم

 ختیرساز یجادا یبرا یهولکننده مواد ا تأمین یتقاضا در کاالها یشجهان و به تبع آن افزا یاز کشورها یاریتوسط بس یالدیم 2050تا سال 

 در استان وجود دارد. یرتحوالت چشمگ ینچن یجادا یبرا یازمورد ن یمواد معدن یمالزم، تما یها

درصد  100دارند  یدتأک که ییدانشگاه اروپا ینو چند یکامحققان دانشگاه استنفورد آمر یعنوان مثال، در صورت تحقق اهداف طرح پژوهشبه 

 ینشود و همچن تأمین یریدپذبا استفاده از منابع تجد یالدیم 2050تا سال  یدبا یزونقل نحمل یژهوحوزه ها به یدر تمام یازموردن یانرژ

 گونه ینا دیتول یمظع یرباشد، شاهد تاثمی یادر دن یکیالکتر یخودروها یدکنندهتول یشرکت ها یناز بزرگتر یکیکه  UBSشرکت  یقاتتحق

و  ینیومآلوم نگنز،م ،مس یکل،ن یت،گراف ی،عناصر نادر خاک کبالت، یتیوم،همچون ل یاز مواد معدن یجهان یتقاضا یشخودروها بر افزا

 بود. یمخواه ینهمچون فوالد و فلزات گروه پالت یمعدن یفرآورده ها یجهان یکاهش تقاضا ینهمچن
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ته لذا با توجه به آنچه گفته شد، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق استان برآن شد تا موارد یادشده را به عنوان استراتژی طرح در نظرگرف 

به بررسی وضعیت موجود معادن استان و شناسایی  حوزه در استان ینکارشناسان ا ینطرح از مجرب تر ینا یفن یتهکم یلبا تشکو 

ارائه کند تا  حوزه در استان یناتاق با وجود مشکالت فراوان ا یپژوهش یشورا را به آن یاجرا یشنهادپنی استان بپردازد و های معدپتانسیل

شاهد رشد و  یکنزد یا یندهآ درشااهلل ان در بخش صنعت معدن استان باشد تا یو تحوالت اساس ییربه سمت تغ یمحرکت عظ ینا یشتازپ

و  یدر جامعه استان یآن سطح رفاه زندگ یباالرفتن سطح اشتغال و در راستا یناستان و همچن یگرد یبخش ها یدر تمام یرونق اقتصاد

 .یمباش یمل

هداف ا هب یابیراه دست السالم، یهالرضا عل یابن موس ینعمتمان آقا عل یخاصه ول یاتعنا ینو مدد حضرت حق و همچن یاریاست تا با  یدام

جامعه  نصر سازندهع ینرت یبخش که اگر آن را به عنوان اساس یناستان به ا ینو دلسوزانه مسئول یژهبا نگاه و مذکور، سهل الوصول گردد و

 شااهلل.ان ید،رس یمطرح خواه یننه چندان دور به اهداف مدنظر ا یا یندهدر آ یم،بدان

 با ذکر صلوات جلسه به پایان رسید.
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:جلسه مصوبه  
 طرح توانمندی های معدنی خراسان رضویبر مبنای نتایج حاصل از  نقشه راه معدن استان خراسان رضویتهیه  -1
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