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پنجمینوسی مجلسه کمیسیون اتاق معدنی صنایع و عدن محل ساختماندر مرکز پژوهشاتاق اعضایآموزشو گرم استقبال با و

برگزارگردید.دکترترشیزیانریاستمحترمسازماننظاممهندسیمعدناستانوهمچنینحضورآقایکمیسیون

 

ازرخدادهای،بهحضاردرجلسهوخوشامدگوییضمنعرضخیرمقدممحترمکمیسیوناهلل،ریاستآقایدکترپورفتحجلسهدرابتدایاین

نامهرئیسمحترماتاقایرانبهمعاونبهاخیراقتصادیکشورکهجامعهمعدنیرانیزدربرگرفتهاستابرازتاسفنمودندودراینخصوص

آناولمحترمرئیس کهدر بهجمهور تجاریبهتشریحنتایجاینسیاستسیاستضمناشاره زمینهمسائلارزیو درهایدولتدر ها

تنگناهایمختلف،ایشاناشارهبه،اشارهکردند.استراهکارارائهکرده21اقتصادپرداختهوبرایخروجکشورازمشکالتارزیوتجاری

ترینتذکراتقیدشدهدرایننامهدانستندوابرازامیدواریکردندکهخصوصیراازمهمهاوبخشاشتباهاتگذشتهوعدممشورتباتشکل

هاوبدهیدولتبهسازمانتامیناجتماعیبرطرفگردد.صورتپذیردوبهتبعآنمشکلبانکشااهللهرچهزودتراصالحاتاقتصادیان

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

 اتخاذشده دولتهای  اصالح بنیادی سیاستبه جهت شده اتاق ایران  راهکار توصیه 21

 .تومانبرایکلیهکاالهاوخدماتمتوقفگردد0144ایبهقیمتتخصیصارزیارانه-2

 .تأمینارزبراینیازهایقانونیکشوراعمازوارداتکلیهکاالها،منجملهکاالهایاساسی،بهبازارثانویهارزواگذارگردد -1

هایدستوریدربازارثانویهاکیداٌاجتنابگرددواجازهدادهشودعرضهوتقاضایواقعینرخارزرادراینبازارودخالتازکنترلنرخارز -3

 .تعییننماید

درصدارزحاصلازصادراتخودرادربازارثانویهعرضهنمایند.باقیارزبهمصرف04درصدوصنایعبزرگ04صنایعکوچکومتوسط -0

 .هاینقلوانتقالارزوامثالهمبرسدهایارزی،هزینهدفاترخارجازکشور،هزینهرداختوامبازپ

ها،ارزقابلعرضهخودرادربازارثانویهبهفروشبرساندومازاددرآمدحاصلازفروشارزرا)تفاضلنرخارزدولتهممانندسایربخش -5

 .ارثانویه(درصندوقیمجزینزدبانکمرکزیواریزنمایدمقرردربودجهسالبانرخفروشدرباز

هایقاچاقپذیر)بنزینوگازوئیل(مجدداٌبرقرارگرددومازادبرسهمیهبانرخآزادبهفروشرسانیدهشودونظامسهمیهبندیسوخت-6

معاملهس ثانویه بازار ضمناٌ گردد. واریز بهصندوقفوقالذکر نیز انتقالسوختبینعوایدمربوطه امکاننقلو یا اندازیشود راه همیه

 .دارندگانکارتبرقرارشود

دهکپایین7الی5هایپاییندرامدی)درصددرآمدواریزیبهصندوقفوقالذکربصورتیارانهنقدیبهحسابدهک54حداقل -7

 .جامعه(واریزگردد

هایکوچکومتوسط،کهبهدلیلتغییررزنسبتبهتأمینکسریسرمایهدرگردشبنگاهدولتازمحلباقیماندهدرآمدناشیازفروشا-0

هاازاینمحلهایخودبهبخشخصوصی،تأمیناجتماعیوبانکافتداقدامنماید.دولتهمچنیننسبتبهتسویهبدهیهااتفاقمیقیمت

 .اقدامنماید

 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 -

 در استانهای معدنی  ضرورت ایجاد تخصصی استارتاپ -

-   
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را -0  پرهزینهشدنفرایندهایتجارتکلیهمقرراتیکهدرچندماهگذشتهدر وارداتوصادراتوضعوموجبپیچیدهشدنو بطهبا

هایهاوممنوعیتخارجیکشورشدهاستاصالحگردد.بطورمشخصروالپیچیدهثبتسفارشومراحلمتعددآنوهمچنینمحدودیت

 .باشندصادراتی،موضوعاینبندمی

اولیهموردنیازصنایعکشور،اعمازپتروشیمی،فوالد،مس،آلومینیوموبرخیموادمعدنیبهجهتهایمالیاتیصادراتموادمعافیت -24

اینمعافیتاعمبرحذفمعافیتمالیاتمستقیموهمچنینحذف ایجادمطلوبیتبرایفروشموادبهصنایعداخلکشورحذفگردد.

اینبندبهحسابسازمانبیمهتأمیناجتماعیجهتتأمینبیمهبیکاریوهمچنیناستردادمالیاتبرارزشافزودهاست.منابعحاصلهاز

 .کاهشحقبیمهسهمکارفرماواریزگردد

هایتولیدآنها)اعمازآب،برق،گازوغیره(ازیارانهبرخورداراستوصادراتآنهاموجبافزایشقیمتدرخصوصکاالهاییکهنهاده -22

گردد،عوارضمتناسبصادراتیوضعگردد.درخصوصمصادیقاینبند،بهجهتحساسیتموضوع،حتماٌودکاالمیدرداخلکشوروکمب

 .نظراتاقایراناخذگردد.ضمناٌعوارضمأخوذهمشخصاٌدرردیفیبرایحمایتازصنایعکوچکومتوسطواریزگردد

وارداتی،حقوقورودیمواداولیهوماشینآالتبهحدصفروحقوقورودیسایرهایبرایجلوگیریازافزایشبیشازحدقیمتنهاده-21

.کاالهابهیکسوممیزانفعلیکاهشیابد

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

وهمچنینریاستمحترمکمیسیونامنیتملیمجلسشورایمجلسومعدنسفراخیراعضایمحترمکمیسیونصنایعایشاندرادامهبه

گویدولتوبخشخصوصیاستانکهدرمحلسالنجلساتاتاقبرگزاروپنجمینجلسهشورایگفتپنجاهاسالمیبهمشهدوحضوردر

تمامیتشکل از کردندو اشاره جمعگردید، ارائههایمعدنیاستانبهجهتهمکاریدر تدوینمجموعه راهکارهایپیشنهاداتآوریو

مقرراتمخلکسب تجمیعقوانینو یا حذفو اصالحاتیاندکارائهگردیدوکااصالح، با وهمچنینربخشمعدنکهدرجلسهمذکور

هایایشانسببتوجهبهپیشنهاداتدرصحنمجلسشدهبوداعضایمحترمکمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمیکهپیگیری

اییارائهمجددپیشنهاداتاصالحقوانیندرآیندهبراتقدیروتشکرکردندوازحضوردرکمیسیونصنایعومعادنمجلسشورایاسالمی

نزدیکخبردادند.

مدیرهانجمنتخصصیمعادندراینبخشضمناشارهبهبرگزاریانتخاباتدورهجدیدهیئتاظهاراتشانریاستمحترمکمیسیوندرپایان

هیئت اعضای تمامی از استان تجارت و معدن صنعت، خانه معدنی صنایع دوو اعضایمدیره برای و کردند تشکر و تقدیر گذشته ره

هایفعالمعدنیاستانشااهللبتوانیمدرکنارسایرتشکلآرزویموفقیتکردندوابرازامیدواریکردندکهانمدیرهدورهجدیدنیزهیئت

هایخوبیرابرداریم.گام



آقایمهندسمافیدبیرمحترمکمیسیونبهتشریحمهمترینسرفصل هایاخباردرادامهجلسهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،

 عناوینیهمچون: که پرداختند گذشته ماه معدنیدر صنایع آزادسازیمحدودهمعدنو نوبتسوم زمان پهنهتغییر و هایاکتشافی،ها

سالهقرادادمعدنی15نگاریجدیدشافعیباجهانگیری،تمدیدگهر،نامهفارسبهگلدالربهپروژهانتقالآبازخلیجمیلیون344اختصاص

پروژهتحقیقاتیدر274هادرتخلفاتارزی!،وعدهچینبرایوارداتموادمعدنیدرتحریم،انجامهاومعدنیایرانباگینه،ردپایپتوشیمی

00و07شود،رشداقتصادایرانسالبانکبرخوردارمیهایبخشمعدنازتسهیالتپستباهمکاریدانشگاه،طرحزیستزمینهمحیط

منفیمی شریعتمداری: توقفروابطتجاریشرکتآلمانی04شود، شد، انجام مناطقکمبرخوردار در درصدعملیاتاکتشافیایمیدرو

راتبهافغانستانمشخصنیست،توقفصادراتکاالهایایرانبهافغانستاندرپیکشففسادباایران،علتتوقفصاد«اسگروپاماس»

درصد،صادراتمعدنوصنایع0/2گستردهدرگمرکفراه،افغانستانوارداتچهارگروهصنعتیازایرانراممنوعکرد،رشداقتصادیایران:

صنعت،»کنند!،طرحتفکیکوزارتاظهاریمی؛صادرکنندگانکمراتکمنشدهدرصدکاهش،صاد10درصدرشدیافت،واردات21معدنی
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کشوردنیا،مدیریتدرشرایطبحران،بحثانتقالآبازدریایعمان10درکمیسیوناجتماعیردشد،صادراتسیمانبه«معدنوتجارت 

فت،گزارشتحقیقوتفحصازمعادنبهزودیدرصحندرصدافزایشیا3/27بهشرقکشورراجدیبگیریم،صادراتسیمانوکلینکر

هزارکیلومترمربعازمساحتمعدنیکشور،استانداردبخشمعدن،نیازمندکارجدیاست،سهمبیشاز146شود،آزادسازیعلنیارائهمی

هایاستعفاوناوینخبریدرحوزهتولیدصنایعمعدنیتوازننداردوهمچنینعدرصدیصنایعمعدنیدرصادراتغیرنفتی،زنجیره14

مهمترینعناوینخبریبازگوشدهتوسطایشانبود.،فوالدومسسنگ،آهناستیضاحوزیر،زغال

درکمیسیوناجتماعیمجلسشورای«صنعت،معدنوتجارت»اهللدرواکنشبهتیترخبریردشدنطرحتفکیکوزارتآقایدکترپورفتح

ایموردموافقتنمایندگانقرارارانبودکهمتاسفانهچنینالیحهکتفکیکوزارتصنعت،معدنوتجارتبهنفعمعدناسالمیاظهارداشتند:

این.پیشنهادایجادسازمانمعدنوصنایعمعدنیایرانرابهعنوانیکسازمانکوچکوچابکارایهکردکمیسیونهمیناساسنگرفت.بر

.تکلمستقلاستانیباتوجهبهظرفیتهایمعدنیهراستانخواهدبودسازماندارایدفاتروادارا

بهآمارمعادنبدونمسئولفنیاستان،ضمناشارهبهآمارحوادثدرمعادناستاندرمقدمهدستورجلسهبعدسآقایمهندسمافیسپ

بهشرحزیرپرداختند:هایاستانوهمچنینتفکیکمعادنمصالحساختمانی،غیرفلزی،فلزیوسنگتزئینیبهتفکیکشهرستان

ازمیانوودهاستسنگانبپهنهازاینحوادثمربوطبهایم.وقوعبسیاریداشتهحادثهمعدنیدرسطحاستان10تعدادتاکنون01ازسال

ودیگریمربوطبهسالجاریبودهاست.03مربوطبهسالموردآنیککهحادثهمذکور،دردومعدنمسئولفنیوجودنداشته10

وبهاطالعمسئولینذیربطدراستاننمودهآمارمعادنبدونمسئولفنیارائهمعدنرادر646تعداد،معدناستانسازماننظاممهندسی

تعیینتکلیفنشدهاینمعادنهمچنانامااستسیدهر وهاشرایطایمنیمعادنهمچناننامساعداستهاوپیگیریآموزشباوجوداند.

هایبخشمعدنهمکاریسازمانصمتباتشکلواستاندنامعارتقایایمنیبرایراهکارهایجدیدامیدواریمکهانشااهللبتوانباطرح

شاهدکاهشمشکالتاینبخشدراستانباشیم.استان



نمایندهمحترمشورایبازرسیسازماننظاممهندسیمعدن پوردرادامهجلسهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،آقایمهندسبهشتی

استان بازرسینظاممهندسیمعدناستانبهارائهگزارشیاز کمیتهایمنیو پرداختندکهاهمخراسانرضویاقداماتانجامگرفتهدر

باشد:مطالبارائهشدهتوسطایشاندرجلسهشاملمواردزیرمی

ایراهیاتمدیرهسازمان،کمیته07/3/0ریاستمحترمسازماننظاممهندسیخراسانرضویجنابآقایدکترترشیزیانباتوجهبهمصوبه

براساسآموزشو07استانتشکیلدادندکهاینکمیتهکارخودراازاوایلتیرتحتعنوانشورایبازرسیسازماننظاممهندسیمعدن

وششخواستهشددرقبالمواردشانشروعنمودومهمتراینکهازمسئولینفنیمعادنتحتپسازیمسئولینفنیمعادنازوظایفآگاه

 فنیمعادنزیرنظرشانپاسخگوباشند.غیرایمنوغیر

معدنکهکمترینامتیازراکسبنمودهبودندبامسئولینفنی24پذیریقرارگرفتهبود،معدنیکهموردارزیابیریسک00زدراینراستاا

بردارنسبتبهرفعموانعونواقصدربازهزمانیمشخصاقدامکنندونتیجهکاررامرتبازآنهاخواستهشدباهمکاریبهرهآنهامکاتبهشدوا

اعال بردارجهتبررسینواقصایمنیوارائهراهکاربرگزارشدمانندردجلساتیبامسئولینفنیوبهرهمنمایند،حتیدرچندموبهشورا

،سربرویدامنجانوفلورینکوهسفیدو...1معادناسو

مبهرفعمواردجلسهگذاشتهشد،اقداطوریاستکهعالوهبرمعادنیکهباآنهامکاتبهویاهماهب3بکاینشوراپسازبازخوردیافید

اندمعادنزیرنظرشانازنظرنبهسازمانرسیدهکهاعالمکردهاندبلکهکهچندیننامهوگزارشازمسئولینفنیمعادخواستهشدهنموده

ونواقصرابرطرفننمودهاست.باتوجهبهبرداربههرعلتایراداتبردارگزارششدهامابهرهنواقصومشکالتیداردکهبهبهرهایمنیوفنی

آید.اوگزارشاتباارزشتربهنظرمیهننامهکنندایبرداردریافتمیولینفنیماحقوقخودراازبهرهاینکهمسئ
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 :مطرحاستسئوالبزرگ1درپایان 

یاتوجهنداردومعدنونظاممهندسیهایمسئولفنیبردارآننسبتبهتذکراتوهشدارمتاستاندرموردمعادنیکهبهرهسازمانص-2

 ابزاریدارد؟داردچهراهکارورفعنواقصومشکالتگامیبرنمینسبتبه

؟دنکهمسئولفنیندارندمواردایمنیوفنیرامنعکسواعمالنمایدبرمعادنینتوانچطورمیمعدنسازمانصمتونظاممهندسی-1



همکاریوبایدرآذرماهسالجاریمعدنهایبهبرگزاریهمایشاستارتاپضمناشارهدرمقدمهدستورجلسهبعدایمهندسمافیآق

.هایالزمراازاینرویدادمهمبهعملآورندحمایتخواستندتاهایمعدنیاستانتشکل،ازتمامیاستانداری

بهارائهگزارشیازکاوپارسمدیرعاملمحترمشرکتآریاراهاسدیایمهندسبنیدرادامهجلسهودرراستایپرداختنبهدستورجلسه،آق

باشد:پرداختندکهاهممطالبارائهشدهتوسطایشاندرجلسهشاملمواردزیرمیهایمعدنیدراستانضرورتایجادتخصصیاستارتاپ

بهتازگیودرنتیجهشودکهگفتهمی وکارکسب یا شرکت استارتاپبهیک یا شرکتنوپا سریعیرشداست،شدهایجاد کارآفرینی معموالً

 .استگرفتهشکل بازار درنیازیکرفعبرایپذیردوامونوآورانهحلیراهتولیدجهتدرودارد،

.استفرضحددرنیز هدفشانبازار ونیستمشخص مدلکسبوکارشان پذیرهستندکههاییریسکهامعموالًمبتنیبرایدهاینشرکت

ردودارندسریعیرشدکهشودمیگفتههاییشرکتبهاغلبولیشوند،ایجادایحوزههردرتوانندمینوپاهایشرکت

.کنندمیفعالیت تکنولوژی زمینه

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

شدهبرایخلقمحصولیاخدمتینودرشرایطعدمقطعیتبسیار.ریس:استارتاپنهادیاستانسانیکهساختهاریک

پذیر،تکرارپذیروسوددهاست.وکاریگسترشاستیوبلنک:استارتاپسازمانیاستموقتیکهدرجستجویمدلکسب

کند.آفرینش،ارائهوکسبارزشتوسطسازمانراتوصیفمیوکار،منطقچگونگیالکساندراستروالدر:مدلکسب

چگونهپول-3مشتریانآنکههستند؟،-1محصولشچیست؟،-2دیومککلور:استارتاپشرکتیاستکهدربارهاینسهسردرگماست:

شود.دربیشترمواقع،اینعیتبدیلمیوکاریواقکشدوبهکسبدربیاورد؟.همینکهبههرسهچیزپیبرد،ازاستارتاپبودندستمی

افتد.اتفاقنمی

پاولگراهام:استارتاپشرکتیاستکهساختهشدهتابهسرعترشدکند.

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

یکوباست همایش، استارتاپیکشرکتکوچککهدرحالدرآمدزاییورشداست،ارتاپیکرویدادیا اپموبایلنیست. یا سایتو

استارتاپیکساز استارتاپمدلکسبوکارتکرارپذیرومقیاسمانموقتاستکهباهدفیافتنیکنیست. ها،پذیربوجودآمدهاست.

درواقهاینوآورانهوخالقانهبنامیمعموالحولایده ایدهشوند. با افرادیخوشفکر، هاییبرایکسبهاینو،درجستجویروشعفردیا

ها،بهشکلنوآوریدربازاریانوآوریدرایدههستند.نوآوریدراستارتاپحصوالتیاخدماتمبتنیبرآندرآمدازآنایدهوتولیدانبوهم

دهد.محصوالتوخدماتخودرانشانمی
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امروزهباشند،اینروشنوعیازکسبوکارنویناستکه هامیدکشوروجوددارنداستارتاپترینعواملیکهدررشداقتصایکیازمهم 

ایدکهنوعکردهاست،آیاازخودسوالکردهمطلوبیدرکشورمانایجادهایبومیموردتوجهعمومقرارگرفتهاست،کهخوشبختانهنمونه

 باشد؟اقتصاداینکسبوکارچهچیزیمی

بالغیبرنامهششمبرایتوسعهقرارگرفتههایاهماکنونکشورایراندرابتدایبهدستآوردنراهیبرایرشداقتصادیبراساسسیاست

کنندهاینرشدشتابانقراردارند.ترینمواردتقویتاصلیهمجزهایبومیاست،همچنیناستارتاپ

پاستارتا144نابراین،اتفاقینیستکهحدود.باستشناسیدردنیااقداماتبسیارزیادیانجامشدههایمعدنیوزمینآپدرزمینهاستارت

 .بخشندمعدنیدردنیادرحالفعالیتهستندوبهمفهوممعدنکاریپایدارشتابمی

سالاتفاقافتادهاست.6فقطدرهاشروعبهکارکردند،بنابرایناینمیزانازرشدآن1421درسالشناسیوزمینهایمعدناستارتاپ

 .منابعانسانیوعملیات زیست،تأمینمالی،ها،محیطند:تکنولوژی،زیرساختاهادانشخودرابرششحوزهمتمرکزکردهتارتاپایناس

کند.شناسیفراهممیهایمعدنیوزمینتریراجهتایجاداستارتاپداریمکهزمینهگستردهدرایرانهنوزراهبسیارطوالنیاما

چیندرمعادنبالکشاملهایاستارتاپیمعادنوزهمهمترینح تجارتالکترونیک،مصنوعیدرمعادنهوش، وزنجیرهخدماتیمعادن،

باشد.میشناسیشیوآزمایشگاهیبخشمعدنوزمینتجهیزاتآموز،ژئوتوریسم،کسبوکارهایاینترنتی

بایدزنجیرهتامینخود.داد،اعتمادرادراینصنعتافزایشخواهدوفلزاتهاافراددخیلدرپروسهتولیدکانیچین،بامشخصکردنبالک

هایقانونی،نظارتی،مالی،تولیدیوخردهفروشی،کههرکدامممکناستسیستمثبتنامخودرازطریقتعدادیازصنایعوفعالیتراا

دیگریداشتهرپذیدهدوخطاهاوسوءتفاهماتآسیبتقلبدرآنهارخ داشتهباشند،کاهشدهیم.زیرااینمواردممکناستهکشوندیا

هیچچیزپنهانی ،block chainشود.باتکنولوژیکهچگونهفلزیامعدنیتولیدمیتوانآنهاراجعلکردتاپنهانکنندباشند.برایمثالمی

ومکان زمانتواندببیندچگونه،تضمینکاملشفافیتاست،بهاینمعنیکههرکسیدرطولزنجیرهتامینمی وجودنداردوبهنوعی

هاست.تتولیدفلزوچهکسیدرهرمرحلهازدرگیریدخالتداش

پیچیدهمعدن از یکی زنجیرهکاوی معدن،ترین مکان اولیه جستجوهای از دارد. صنایع تمام در را تامین امکانهای واکتشاف، سنجی،

همهمراحلاین فروش، بازاریابیو انتقال، فراوری، پیچیدگیاستخراجگرفتهتا از بازنجیره است. مدیریتیفراوانیبرخوردار هایفنیو

شود.همچنینبافناوریزنجیرهبلوکامکانردیابیمالکیت،اطمینانازاصالتپروانهتولیدمواداولیهوحذفمحصوالتجعلیفراهممی

 آید.هابوجودمیییوکاهشهزینهترکیباینترنتاشیاوزنجیرهبلوکامکانخودکارسازیفرایندها،افزایشکارا

تمعدنیدنیااعالمکردکهبرایثبتسوابقمواداولیهوسنگمعدنواطمینانازامنیتشرکبزرگترین پیاچشرکتبی1426درسپتامبر

دداد.کنندگانتوسعهخواهجاگزینیرابرایارتباطباتامینهااززنجیرهبلوکاستفادهخواهدکردوسیستمداده

غامبشوندتواندرآنبهکاربرد.زمانیکهایندوفناوریبایکدیگرادچینرامیکهبالکاستهایییکیازجدیدترینزمینههوشمصنوعی

کردوباهارابهشکلیکامالًپایدارذخیرهتوانحجمعظیمیازدادهچینمیکمکبالک.باتبدیلخواهدشدهاآناستخراجدادهبههسته

شود؛بههمیندلیل،نسبتیایجادشدهفراهممیاهایزنجیرهبینیالگوهایموجوددردادهکمکهوشمصنوعیامکانتشخیصیاپیش

آید.همچنینبهمرورزمانباحذفتریبهدستمیگیرند،نتیجهبسیاردقیقهایناقصیانادرستبهرهمیهایامروزیکهازدادهبهنمونه

ظارتانسانی،دقتیادشدهافزایشخواهدیافت.ن

هایافتهدراینبخشابعادگوناگونیداردکهشاملکنترلازراهدورمعادنازفاصلههزارانکیلومتری،استفادهازکامیونهایتوسعهفناوری

ترن کارخانهو نظارتبرهربخشجزئیاز بهشکلهایخودکار، فرآیندفرآوریآنها و برایها مکانیزاسیونگسترده اتوماسیونو زنده،

 شود.برداریوهمچنینهواپیماهایبدونسرنشینمیهاینقشهبرداری،اکتشاف،تصویربرداری،سیستمهاینمونهسیستم
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جواباین انجامد؟میکنندوبهحذفبرخیمشاغلتواندباعثنگرانیکسانیباشدکهدربخشاستخراجمعادنکارمیآیااینفناوریمی 

دهندوهاییانجاممیبینیاکنونکارشناسانیکهپیشتواندمثبتباشد،امابهاینبستگیداردکهازچهکسیآنرابپرسید.همپرسشمی

فناوریبرایرئیسانآنهاتوانندانجامدهندامااینکنندیکماشینبتواندکاریراانجامدهدکهآنهانیزمیباورنمیهستندگیرندهتصمیم

توانندبهراحتینتایجراارزیابیومقایسهکنند.عالوهبراینحتیاگرپیشنهادجالبیاستزیرادیگرنیازندارندبهآنهااعتمادکنندومی

ادجدیدرابهکاربگیرند،نگرانهاهمیشهازاینکهبایدافراپراتورانسانیبهطورکاملقابلاعتمادباشد،همیشگینیستوصاحبانشرکت

تواندمنجربهحذفمشاغلشود،امالزومابهمعنایحذفحتمیآنهانیستوماهمچنانبهافرادینیازهستند.بنابرایناینفناوریمی

جایگزینخواهندشدوممکنداریمکهنتایجرابیازمایند.اتفاقیکهاحتمالوقوعآنباالست،ایناستکهکارکنانکنونیباافرادجدید

  استبرایادامهکارنیازبهمهارتبیشترداشتهباشند.

ایرانفعالیتدارندازفارغهزار254هماکنونبالغبر اینجمعیتدرشغل04کهالتحصیالنایندورشتهدر هایغیرمرتبطدرصداز

.ایازاینجمعیتبهبهترینشکلاستفادهنمودرووتخصصبخشعمدهتوانازنیهایجدیدمعدنیمیمشغولند.باایجاداستارتاپ

وریراازجملهگذاریوافزایشبهرهگری،ایجادفضایرقابتی،رونقسرمایهزایی،ایجادثباتقیمتی،حذفواسطهدرپایاننیزایشاناشتغال

 گذاریواجراشدهاست،خواندند.کاوپارسپایهافزارتخصصیراکاوکهتوسطاعضایشرکتآریاراهاهدافکالننرم

اند،موردتحسینواسدیراکهباسرمایهاندکقدمدراینراهنهادهاقدامشجاعانهآقایبنینیزاهللآقایدکترپورفتحدرپایانجلسهنیز

ردندتاازظرفیتآموزشیمرکزآموزشوپژوهشعملآوتشویققراردادند.همچنینازکلیهاعضایکمیسیونومیهمانانمحترمدعوتبه

هایآموزشیبااستفادهازاینهااقدامبهبرگزاریدورهاتاقکمالبهرهراببرندوکمیسیوننیزآمادگیاینراداردتاباهمراهیسایرتشکل

هرااعالمفرمودند.ودرنهایتختمجلسظرفیتبنماید.ایشانازتمامیحضاردرجلسهتقدیروتشکرکردند

باذکرصلواتجلسهبهپایانرسید.
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