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 دستورکار جلسه: 

 ها و چارچوب کار کمیسیونهم اندیشی و تبادل نظر در ارتباط با اولویت 
 

 

 
احمدی وجمعی از فعالین اولین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی  با ریاست جناب آقای مهندس 

در ساختمان شماره یک  81/70/8931اقتصادی ، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان تشکلهای اقتصادی استان به تاریخ پنج شنبه 
 اتاق برگزار گردید.

 اهم موارد مطرح شده در جلسه :   
 نبابت زحماتشا دوره قبلی کمیسیون معدن را بر عهده داشتند در ابتدای جلسه آقای مهندس احمدی از آقای دکتر پور فتح ا... که ریاست

 تشکرو قدردانی کردند و اظهار امیدواری نمودند تا با مشارکت فعال و موثر اعضاء این دوره کمیسیون بتوان به نتایج عملکردی بهتری نائل
شده و الزم است اتاق  و استان نگاه ویژه ای به این  شد . ایشان اظهار کردند که حدود سه میلیارد دالر در منطقه سنگان سرمایه گذاری

 منطقه خاص اقتصادی و معدنی داشته باشد .
موفقیت دوره قبل کمیسیون را بر گرفته از حضور موثر اعضا عنوان کردند و از کمیسیون خواستند تا در دوره جدید نیز آقای دکتر پور فتح ا.. 

رفیت ها و پتانسیلهای تشکلهای تخصصی معدنی باشند  . ایشان همچنین عنوان کردند که بهتر همچنان به دنبال همگرایی و استفاده از ظ
است در جلسات کمیسیون معدن که در تهران و اتاق ایران برگزار می شود یک نفر از کمیسیون حضور داشته باشد تا بتواند مسائل کشوری 

ی نماید.  ایشان همچنین از فعالین بخش معدنی درخواست کردند تا به مثابه را که در تهران طرح می شود در کمیسیون نیز  اطالع رسان
 های معدنی باشند تا بتوانند در پروژه های بزرگ کشوری و جهانی اثر بخشی بهتری داشته باشند.  تهران  به دنبال ایجاد هلدینگ

آقای مهندس نازپرو،  اشاره داشتند که در بخش معدن بایستی ارزیابی ریسک انجام پذیرد و نمایشگاههای دائمی ایجاد گردد تا بتوان  
همچنین پیشنهاد کردند که بحث اکتشاف به صورت تخصصی در  نیازهای بخش معدن و صنایع معدنی را در درون استان برطرف نمود .

 استان پیگیری گردد . 
قای مهندس ترکاشوند معاونت معدنی اداره صنایع استان ، به چالشهای بخش معدن اشاره کردندو اینکه می توان با رعایت موارد قانونی و آ

 وبهبود آنها عملکرد بخش معدن را در استان پررنگتر نمود .
 موارد ذیل اشاره داشت.می توان به  در راستای اولویت ها و برنامه های آتی کمیسیوناز دیگر مباحث مطرح شده در کمیسیون 

 ذاری بخش معدن.ارائه نقشه راه . هدف گ -8
 زایش حقوق دولتی درماههای اخیر موضوع اف -2
 استی برای اخذ گرید های باالتر پیمانکاری به شرکتهای داخل استان وارائه درخ -9
شرکتهای خوبی در حوزه اکتشاف داریم ولی در زمینه معدن بخش عمده ای از پهنه های واگذاری به شرکتهای تهرانی و  اشاره شده که -4

در امر تجدید نظر خواستار دولتی ) ایمیدرو ( واگذار شده است و الزم است دراین زمینه بررسی بیشتری صورت گیرد و در صورت لزوم 
 واگذاری ها از مرکز اتاق باشد.

عنوان شد که بین تشکلها تشریک مساعی کمی وجود دارد و الزم است در این زمینه کمیسیون نقش همپوشانی و هم افزایی مسائل  -5
ین تشکلها الزم است عملیاتی گردد و در هر موضوعی یکی از تشکلها عهده دار طرح و پی معدنی را پی ریزی نماید . بحث تقسیم کار ب

 گیری مسائل باشند .
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شرایط فعلی ما قطب دوم فوالد کشور هستیم و الزم است اتاق در زمینه بهبود زیر ساختارهای معدنی در استان فعالتر عمل نماید .  در  -6 
 موضوع تامین نیاز واحدهای استان از پیمانکاران داخلی استان بایستی جدی گرفته شود .

ا دانشگاه منعقد کند و در بازار به دنبال تکنولوژیهای جدید باشیم . خلق دانشگاه باید خیلی جدی کمک کند کمیسیون یک تفاهم نامه ب  -0
 نها کار شود .آدانش یکی از حلقه های مفقوده توسعه نیافتگی زنجیره های ارزش در بخش معدن است که بایستی روی 

 نماییم . دهرا اولویت بندی کنیم و از تمامی ظرفیتها استفا مباحث و مسائل  الزم است -1
 موضوع تغییر کاربری زمین یکی از مشکالت بخش معدن است الزم است جلسه خاصی در این زمینه داشته باشیم . -3

تامین مواد اولیه روبرو هستند بخشی ازمواد به استانهای دیگر ارسال  لاستان با مشک بخشی از واحدهای صنایع معدنی در شرایطی که -87
 یابی کرد. می گردد برای این موضوع بایستی چاره

ی شایسته ای ریکی از نیازهای واحدهای صنعتی استان ذغال سنگ است که علی رغم ذخایر خوبی که استان دارد متاسفانه بهره براد -88
 و از شرکت های که در این زمینه پیشرو می باشند حمایت به عمل آید .مشکالت بایستی احصا  و حل گردد. صورت نمی گیرد 

و موضوع حمل و نقل و هزینه های حمل و نقل یکی دیگر از مسائل بخش معدن است که الزم است برای آن راهکاری پیدا کرد  -82
 .جلسه تخصصی خاصی را می طلبد 

عی پیشنهاد می گردد برای موضوعات و مشکالت خاص بخش معدن از جمله امور مالیاتی یا مباحث مربوط به حق بیمه و تامین اجتما -89
 و مباحث محیط زیست کارگروه های تخصصی ایجاد گردد . 

موضوع معارضین دولتی ازجمله میراث فرهنگی و منابع طبیعی نیز یکی دیگر از درخواست های اعضاء کمیسیون بود که قرار شد در  -84
 دستور کارهای آتی کمیسیون قرار گیرد . 
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  مصوبات جلسه:

اعضاء کمیسیون در اولین جلسه طرح گردید و مقرر شد مباحث به ترتیب مباحث و اولویتهای درخواستی  -

 اهمیت و اولویت در دستور کار های آتی جلسات کمیسیون قرار گیرد .

در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت به همراه این رای گیری برای انتخاب اولویتها ،به صورت یک فایل  -

 صورت جلسه در اختیار اعضاء قرار خواهد گرفت .
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