
 
 
 

 
 

 
 

      صبح 8    ساعت شروع:                                       24/3/1401          تاریخ جلسه                                                   معدنکارگروه  شماره جلسه:

                                                              نفر        8اعضای حاضر در جلسه :                                                                                                            )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:محل تش

 نفر 12 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت

با حضور روسای محترم خانه معدن و کمیسیون  استان گوی و گفت شورای به ارائه جهت و صنایع معدنی  معادن حوزه  اساسی و مهم چالشهای بررسیدستور کار: 

 معدن و صنایع مدنی و خبرگان بخش
-  

اندیشی کارگروه معدن و صنایع معدنی با دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور آقایان صفارطبسی رئیس کمیسیون  دومین نشست هم

ع معدنی صنای معدن استان ، صفار دبیر و مافی اعضای کمیسیون خانهمعدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی ، ناز پرور رئیس 

 و رئیس کارشناسان دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی برگزار و تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

 

 :جلسهتصمیمات 

 به باشد  فعال غیر رضوی خراسان استان در معدنی توسعه رویکرد علیرغم استان معدن 400 از بیش است گردیده موجب که موجود های چالش بررسی -

 خانه و معدن کمیسیون ،صمت سازمان از شورا دبیرخانه توسط فعال غیر معادن مشخصات و اسامی اخذ با سریعتر چه هر شد مقرر و شد گذاشته بحث

 .نمایند اعالم شورا دبیرخانه به بعدی اقدامات جهت سازی فعال برای اجرایی راهکارهای و بررسی را مانع عوامل از یک هر دقیقا هفته دو ظرف معدن

 برای اقتصادی رشد و است گذاری سرمایه تومان میلیارد هزار 224 نیازمند رضوی خراسان در درصدی 7حدود  اقتصادی رشد حققت اینکه  به توجه با -

 ، است گردیده تعیینرشد  ها شاخص سایر متوسط برابر دو حدود و  درصد 4/12 معدن بخش رشد آن احتساب با و تعیین درصد 2/7 معادل 1401 سال

 هفته یک ظرف خصوص این در کمیسیون و  معدن خانه احتمالی،  موانعو  برنامه و گرفته قرار بررسی مورد جدید اکتشافات موضوع  ضرورت دارد   لذا

 ارائه نماید. جلسه در طرح جهت شورا دبیرخانه به
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وری یک ضرورت در شرایط موجود می  بهره بهبود و اقتصادی درصدی 4/12 رشد به رسیدن برای معادن موجود های ظرفیت از استفاده کهآنجائی از -

 که موانعی و و بهروری در حوزه معادن  شاخص بهبود و اقتصادی رشد میانگین به رسیدن چگونگی پیرامون کمیسیون و معدن خانه ،گردید مقررباشد،  

 .گردد منعکس شورا دبیرخانه به هفته دو ظرف مصداقی صورت به  دارد وجود

 

 


