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 دستورکار جلسه:
  یمعدن  ت یفعال یرو  شیپ  یهاو فرصت ونیسیارائه گزارش عملکرد کم ✓

 بازار  ل یارائه مطلب برنامه بلند مدت توسعه فروش و تحل ✓

 

طی سال جاری، بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  اتاق    معدن و صنایع معدنیکمیسیون  جلسه    هشتمین

معدن و   ،صنعت  نماینده اداره کل  با حضوردر محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی و    ۱۲/۰۸/۱۴۰۱مورخ  پنجشنبه  روز  

برگزار  نظران بخش معدن استان و صنایع معدنی و صاحب حوزه معادن فعال های نمایندگان تشکل  ،تجارت خراسان رضوی

 . گردید

 

   خراسان رضوی   اتاق بازرگانیمعدن و صنایع معدنی رئیس کمیسیون   ، احمدرضا صفار طبسی

بر   یمبن  یمی(، تصمیآالت سبک معدن  نی)بخصوص ماش  یمعدن  آالتنیواردات ماش  ر یباتوجه به دشوار بودن مس ▪

مر بخش مهمی از مشکالت با تحقق این ا  م یدواری به صورت گذر موقت گرفته شده است که ام  هان یماش  نیواردات ا

 هایت موجبات توسعه فعالیت معدنی در استان فراهم گردد. فعلی حل و فصل شود و در ن

حل عملی و   و ... راه  هیترک  ،یهمچون امارات متحده عرب   ییاز کشورها  یجاریبه صورت است  آالتنیواردات ماش ▪

 . مناسبی برای حل مشکل ماشین آالت معدنی استان خواهد بود 

استان   ▪ اداره کل منابع طبیعی  به پیشنهاد  به منظور کاهش به تشکیل کمیته   نسبتکمیسیون معدن  ای مشترک 

  گر یکد یتعامل و توافق با    ریاز مس  یعیو منابع طب  ستیز  طی کاران و فعاالن حوزه محمعدن  انیموجود ممشکالت  

 . کرده استاقدام 

  د ی ام  رای کنند؛ ز  یریگم یبه عملکرد خود اقدام و تصم  یمتک  بیشتر  ستیبای م  ی فعاالن معدن  ژهیو به و  یبخش خصوص  ▪

کارگشا نبوده    زیتاکنون ن  نکهیکماا  ست؛ین  یمعدن  یهاتیفعال  یگشاکمک از جانب دولت، راه  ای  التیبه ارائه تسه

 است. 

 رضوی خراسان  رئیس اداره امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت ، مهدی هادی

فناورمعدن   لیتما  زانیم  ،یمعدن  یهاتیفعال  یدر نوآور  یمبحث اصل  ▪ است که   نینو  یهایکاران به استفاده از 

باشد. اداره کل صنعت معدن و تجارت همواره    شیحوزه همچنان رو به افزا   نیفعاالن معدن در ا  یتقاضا  میدواریام

 . استدر چهارچوب قانون بوده  انیدانشبن  دیتوسعه تول  یدر تالش برا
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 اضیه علیرضایی، قائم مقام مدیرعامل شرکت کاال فناور گستر کاالک ر

داشته   یاژه یتوجه و  کنندیم  تیفعال  یتوسعه فناور  یکه در راستا  یکوچک   یهابه شرکت   ستیبای م  یفعاالن اقتصاد ▪

 . م یاستان باش یاقتصاد یهات یمطلوب و مناسب از ظرف یورو تعامل دو طرف، شاهد بهره  ی باشند تا با همکار

توسعه معادن   یهااز راه   یکیاستان است. در واقع،    یمعدن  یهات یحوزه معادن و فعال  یازها یاز جمله ن  ،یپژوهنده یآ ▪

افز آآن   یوربهره   شیاو  بنگاه   یپژوه نده یها،  ا  یدرون  م  جادیو  در معدن   انیتعامل  حاضر  فعاالن  و  کاران 

 . باشدیم یو اقتصاد یمعدن یهاشکده یاند

منابع   نیبه اطالعات و تام  یو دسترس  یدرون بنگاه  یهایتوسعه و گسترش فناور  زات،یبه تجه  یو دسترس  نیتام ▪

 است که توسعه معادن کوچک را به دنبال خواهد داشت یاز جمله اقدامات ،یگذار ه یسرما

از معادن بزرگ    تری اتیح  اریمعادن کوچک بس  یبرا  ربط،ی ذ  یهاها و شرکتدر دانشگاه   یارتباط با حوزه فناور ▪

نسبت به   ستیبایتوسعه برخوردارند و م  یبرا  یخوب  اریبس  ت ی. درحال حاضر معادن کوچک از ظرفباشدی استان م

 . میداشته باش یشتریها توجه بآن 

 یشکده آفتاب آینده درئیس ان، کاظم پوربدخشان

گسترش و توسعه   ی هانهیهستند که زم  یمراکز نیتر از مهم هاشکده یاند ا،یدن ن یو نو شرفتهیپ ی کشورها ی در تمام ▪

 . باشدی م یاشکده یهر اند  تیفعال یاصل یمبنا یپژوهنده ی. آکنندی م جادی و... را ا  یمعدن ،یصنعت یهاتیفعال

ها قرار گرفته است. در مرکز توجه   پردازنده یآ  تیری به سر آمده و مد  کی استراتژ  تی ر یدرحال حاضر دوران مد ▪

آ  انیشا که  است  معنا  یپژوهنده یذکر  ن  یطوالن  ینگر نده یآ  یبه  ا  ستیمدت  برنامه   نیبلکه  به  و   یزیرمهم 

 . پردازد ی کوتاه م یزمان یهابازه  یبرا یریگم یتصم

 . ستین ریبودن امکان پذ  انیدانشبن یدانش حرکت به سو تیریو مشخصا بدون مد  یپژوه  نده یبدون آ   ▪

 رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی اکتشاف و استخراج معادن و صنایع وابسته، محمد زحمتکش

 تیو فعال  ربطیذ  یهاشکده یشمار است و وجود اندمتعدد و پر   یمعدن  یهات یو فعال  دیمعضالت موجود در حوزه تول  ▪

آن  خوبدر  اتفاق  م  یها  که  باشد   یمطلوب  یاثرگذار  تواندی است  داشته  معادن  حوزه  پدر  لذا   شودی م  شنهادی. 

  ی تری برداشته و نگرش جد  یترق یو عم  بزرگتر  یهاگام   اسیمعادن کوچک مق  یبرا  ،یو نوآور   یفناور  یهاشرکت

 حوزه داشته باشند.  نینسبت به ا

ا ▪  شنهاد یهستند. پ  یما خارج  یمعدن  یهاتیو فعال  هانیماش  یبرا  از یاز قطعات مورد ن  یاریکه بس  نیبا توجه به 

ا  ربطی ذ  یهاشکده یاند  کنمیم انجام تعم  یبخش تخصص  کی  جادینسبت به    ی اساس   راتیدر مناطق آزاد جهت 

 کاران باشد. معدن  یبرا یموثر و جد  یکمک تواندی اتفاق م نی. اندیتر اقدام نماکم  نهیفرسوده با هز آالتنیماش
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موثر و بازنشسته استان در   رانی متشکل از مد  یراهبرد  یشورا   کی   جادیبا ا  تواندیم  یرضوخراسان   یاتاق بازرگان ▪

  ی ریگمیجهت بهبود در تصم  رانیمد   نیا  دیمف  یهایی ارزشمند و راهنما  اتیبه استفاده از تجرب  ،یاقتصاد  یهاحوزه 

 . کند  فایراستا ا  نیدر ا ی استان بپردازد و نقش موثر  یاقتصاد تیوضع یو بررس

 محمود سعادتی نسب، نائب رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی 

 ی تشکل تخصص   کیدارد، به عنوان    یبرداران معدنکه با بهره  یم یمعادن با توجه به ارتباط مستق  یانجمن تخصص ▪

 ربط، یذ  برداران و فعاالن در معادن و آگاه کردن بهره   نی نو   یهایاستفاده نمودن از فناور  یجهت تسر  تواند یم

 داشته باشد.  یریگچشم  ینینقش آفر 

 معادن خراسان رضوی حسین رفیعی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی اکتشافات و استخراج 

منتج به   تیو مطرح نمود که در نها  یر یگیپ  یاها به گونه در رسانه   توانی از مسائل و مباحث موجود را م  یاریبس ▪

 استان شود.  یدر حوزه معدن یمطلوب یهای ریگم یتصم

 کشاورزی خراسان رضوی ماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و ع

 . ستین یاصل مستثن نیاز ا  زیو بخش معدن نبخشد را ضرورت می یورو توسعه بهره  شیافزامنابع محدود   ▪

است که از   یدو سر برد  یدر معادن، باز  یوربهره افزایش  کوچک جهت    یهاشرکت  نینو  یهایاستفاده از فناور ▪

دولت در   یهانه یمنتج به کاهش دخالت و هز  گر،ید  یشده و از سو  یدرآمد بخش خصوص   شیموجب افزا   کسو،ی

 . کندی م ی انیکمک شا یطیمحستیبه حفظ منابع ز گریو از طرف د گرددی حوزه م نیا

 
 مصوبات: 
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