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 دستورکار جلسه: 

 رضوی بررسی و چگونگی ایجاد شرکتهای بزرگ در استان خراسان  •

 خراسان رضوی  بحث پیرامون الزامات و چهارچوب های زیست محیطی در استان  •

 

و صنایع معدنیجلسه کمیسیون  سومین   با کمیسیون  به طو   معدن  پولر مشترک  بازار  و  بازرگانی   سرمایه گذاری  اتاق 

و    اتاق بازرگانی  محل ساختمان مرکزی  در  20/07/1399مورخ    شنبه  یک روز  صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  

 . برگزار گردید های مذکور  اعضای کمیسیون با حضور
  
 مشهد  اتاقچمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول  ✓

درصد از کارگاه ها و بنگاه های تولیدی استان در جرگه کوچک و متوسط طبقه بندی 95بررسی ما نشان می دهد که   •

 نفر است. 5شده و عمدتا اشتغال آن ها کمتر از 

در کشورهای پیشرفته زنجیره تامین بسیار حائز اهمیت است و بنگاه های کوچک تولیدی در زنجیره تاامین شارکت   •

 می گیرند و شرکت های بزرگ نیز به اتکای زنجیره ارزشی که ایجاد شده، پیشتاز تولید می شوند. های بزرگ قرار

برخی از سیاست های موجود سبب شده تا هر روز شرکت های کوچک ایجاد و یا از بین بروند و در واقع این مساائل  •

 موجبات هدررفت سرمایه ها و تهدید مکرر اشتغال شده است.

 سازی کرده و صادرات داشته باشند.وچک وابسته به آن است که شرکت های بزرگ بتوانند برندبقای شرکت های ک •

منتقدان اقتصادی بر این باورند که ضریب سرمایه گذاری به لحاظ اشتغالزایی در معدن نسبت به ساایر بشاه هاای  •

برابار   10دیگری اتفااق مای افتااد،  اقتصادی پایین تر است. در واقع این دسته معتقدند اگر سرمایه گذاری در حوزه  

حوزه معدن اشتغالزایی داشت. این انتقاد را به شرطی می توان در حوزه تامین پاسخ داد که صنایع معدنی ما منجر به 

 ایجاد صنایع باالدستی خودشان شوند.

 

 مشهد اتاق معدنی صنایع و معدن کمیسیون رئیس  احمدی سلیمانی، ✓

 یم گیرندگان بزرگ کشور تبدیل شوداز اتاق فکر دولت، مجلس شورای اسالمی و تصم اتاق بازرگانی باید به بششی •

 درصد صنایع معدنی استان را بشه خصوصی راهبری می کند  90وی متذکر شد: بیه از  •

استان در مقطعی محقا  شاد کاه   این  در  بزرگ  صنایع  توسعه   استان باید گفت  در  صنایع  توسعه  تاریشچه  بهباتوجه   •

میلیارد دالر در حوزه صانایع معادنی و فاوالد سارمایه گاذاری   2پیمانکاران بزرگی شکل گرفتند. در سنگان بالغ بر  

صورت گرفته و ده ها پیمانکار در این منطقه مستقر هستند اما فقط یک شرکت خراساانی باوده و ماابقی بنگااه هاای 

 گر استان ها در این منطقه مستقر شده اند.اقتصادی حاضر از تهران یا دی
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متاسفانه شاهدیم که در پروژه های مشتلف، این پیمانکاران از سایر استان ها هستند که در مناقصات خراسان رضاوی  •

یکای  میتوان برنده می شوند. لذا باید در این حوزه پایشی صورت بگیرد و به علت و عوامل این موضوع پرداخته شود.

 در کشورمان عنوان کنیم. 44عدم تحق  درست اصل  را های این بحثاز مولفه 

 

 مشهدصفار، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق  ✓

 شرکت های بزرگ می توانند زنجیره های تولید و ارزش افزوده ایجاد کنند و اشتغال پایدار را رقم بزنند. •

باید به دنبال راهکارهایی باشیم که مسیر ایجاد شرکت های بزرگ را تسهیل می کند و حتی مشوق سرمایه گاذاران   •

برای تاسیس چنین ظرفیت هایی است. معدن و صنایع معدنی در استان بشه بزرگی را تشکیل می دهناد و در ایان 

دنی، ظرفیت فرآوری و توسعه بازارهای صادراتی خصوص توان بالقوه باالیی وجود دارد. ایجاد هلدینگ های بزرگ مع

را نیز تقویت می کند. به همین استناد نیز کمیسیون های سرمایه گذاری و معدن اتاق مشهد تالش دارناد تاا ضامن 

 شناسایی موانع شکل گیری این شرکت ها، زمینه ها و الزامات توسعه آن ها را نیز شناسایی کنند.

 

 صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضویسپهری، رئیس اداره  ✓

، شاهد رشد بی سابقه ای در حوزه سرمایه گذاری صنایع معدنی در این استان بوده ایام، باه   98تا    95طی سال های   •

 درصد از سرمایه گذاری های این خطه در بشه صنایع معدنی صورت گرفت. 85بیه از  98طوری که در سال 

میلیارد توماان آن در صانایع   580هزار و    6میلیارد تومان سرمایه گذاری، معادل    730هزار و    7وع  همچنین از مجم •

 معدنی اتفاق افتاد که این روند حکایت از حرکت استان به سمت سرمایه گذاری های بزرگ دارد.

هازار و   4از مجماوع  درصد سرمایه گذاری در صنایع معدنی اتفاق افتاده، به طوری کاه    77نیز بیه از    97در سال   •

میلیارد تومان در صنایع معدنی سرمایه گذاری   321هزار و    3میلیارد تومانی سرمایه گذاری در این بشه، رقم    330

 شد.

پرواناه   56، بایه از    94کاهه داشته است، به طوری کاه در ساال    95تعداد واحدها صنایع معدنی نسبت به سال   •

واحد رسیده است، لذا تعداد واحدها کاهه یافته اماا میازان   37به    98سال  صنایع معدنی صادر شد و این تعداد در  

 سرمایه گذاری همچنان رشد را گواهی می کند.

در حاال   بایاد گفات  اینکه مهم ترین مشکل موجود در حوزه صنایع معدنی، موضوع تعهدات ارزی است،    باتوجه به  •

مشکالت مالی، پیشرفت فیزیکی طرح های تحقیا  و توساعه حاضر بسیاری از واحدها طرح توسعه دارند اما به دلیل  

درصد پیشرفت را در این بشاه محقا  مای   25درصد بوده و این در حالی است که بایستی تا    6الی    5آن ها نهایتا  

کردند. بررسی ها حاکی از آن است که موانع متعددی پیه روی واردات ماشین آالت وجود دارد که این مسئله باید 

 گیری قرار بگیرد.مورد پی
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خدمات استان به طور مثال حوزه رسیدگی های مالیاتی باید به گونه ای باشد که واحدهای تولیدی و سرمایه گاذاران  •

راغب شوند تا دفاترشان را به استان انتقال دهند. اگر این مهم محق  شود قاعدتا مشکالت دیگر استان نیز حل خواهد 

 شد.

ترجیح دهی به کمیت در قیاس با کیفیت باعث می شود تا این واحدها با ظرفیتی کمتار پُرشماری واحدهای تولیدی و   •

به فعالیت ادامه دهند و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشارفته، باه جاای کمسای ساازی، باه دنباال 

 عه خواهد بود.برندسازی و کیفیت بششی به اعتبار شرکت های تولیدی شان هستند که همین امر، سرآغاز توس

صنعت بزرگ از استان ها سلب شده است اما در تهران همچنان این   10هر چند که امکان اعطای جواز تاسیس برای   •

 روند ادامه دارد.
  
 پژوم، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی انبوه سازان خراسان رضوی ✓

مجموعه ای از بنگاه های خرد و متوسط را نیاز شرکت های بزرگ در واقع بششی از یک هلدینگ اقماری هستند که   •

تحت پوشه خود دارند. این جنس شرکت ها، سال هاست که در کشورهای توسعه یافته به واسطه مادیریت و ناوع 

توسعه شان، توانسته اند توفیقات خوبی کسب کرده و مصادی  شایسته ای برای طرح ریزی ایجاد این چنین برنادها و 

 شرکت هایی باشند.

شرکت های توانمندی در این حوزه طی   باید گفتبه ظرفیت های ارزشمند خدمات فنی و مهندسی در استان    اتوجه  ب •

سال های گذشته شکل گرفت اما وجود مشکالت و موانع فراوان باعث شد تا تعطیل شده یا باه خطاه دیگاری کاو  

 کنند.

 

 نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد ✓

در این استان سرمایه گذاری در صنایع پایه نادیده گرفته شده است و به دنبال مونتاژکااری رفتاه ایام تاا ساودده و  •

زودبازده باشنپد و به دنبال سرمایه گذاری در صنایع پایه و اساسی نبوده ایم. به هماین دلیال از تحاریم هاا لطماات 

 زیادی می بینیم.

درصد سرمایه گاذاری   85نیز حدود    98روه صنایع معدنی هستند. در سال  درصد از صنایع خراسان رضوی در گ  25 •

در حوزه معدنی صورت گرفته است. به بیان دیگر طی سال های اخیر فعاالن اقتصادی به این نتیجه رسایده اناد کاه 

 صنایع معدنی در جرگه صنایع مادر قرار می گیرد و باید در این حوزه سرمایه گذاری انجام شود.

حال باید در حوزه سرمایه گذاری تجدیدنظری صورت بگیرد و سرمایه گذاری در حوزه معدن به عنوان صنایع   با این •

مادر جدی گرفته شود. متاسفانه استعالمات در حوزه معدن افزایه یافته است، به طوری که در گذشته سه اساتعالم 

ه است. عالوه بر این متاسفانه یکسری از قوانین عدد افزایه یافت 13اخذ می شد که در حال حاضر این استعالمات به 
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تدوین شده و البته که هر یک از دستگاه ها قوانین خاص خودشان را تدوین می کنند. این در حالی است که اگر یاک 

 همگرایی صورت بگیرد، همپوشانی قوانین و مقررات را شاهد خواهیم بود و موازی کاری ها به حداقل می رسد.

اینکه قوانین، هماهنگی دستگاه ها و ماشین آالت معدنی سه نکته ای است که باید به آن توجه ویژه کارد، با توجه به    •

سرمایه گذاری در حوزه ماشین آالت معدنی نیز باید جدی گرفته شود که متاسافانه در ایان حاوزه شااهد   باید گفت

 ضعف بسیار عمل شده است.

 

 اقتصادی مجمع مشورتی توسعه اقتصادی و فرهنگی استان خراسانمحسن شرکاء، رئیس کمیسیون  ✓

درصد اقتصاد خراسان رضوی بر شانه های بشه خصوصی قرار گرفته اما دریاغ از برناماه 95بیه از    در حال حاضر •

 هایی که توسعه همین بشه را حمایت کند.

 و  اقتصااد  بار  زدگی  سیاست  سنگین  سایه  همتاسفانباید بیان کرد  قانون اساسی    44به روند اجرای ناقص اصل    باتوجه •

 .شود می سازی خصوصی از مانع ها سیاست ثبات عدم

باالترین پتانسیل و ظرفیتی که می تواند در کشور ما تحرک اقتصادی و امنیت را منجر شود، نشست کشاورزی و دوم  •

و به باالترین ارزش افزوده صادر  گردشگری است، ما باید زنجیره ارزش افزوده خاکمان را در درون کشور ایجاد کرده

کنیم. متاسفانه این سرمایه گذاری سنگینی که در جنوب خراسان اتفاق افتاده، گردش مالی آن در استان صورت نمای 

 گیرد بلکه به دیگر استان ها می رود.
 

 

 
 

   :مصوبات جلسه  
استانها در   پیمانکاران دیگر  برنده شدن  و  مصوب شد درخصوص  و علل  پایشی صورت گیرد  استان  به صنایع معدنی  مربوط  مناقصات 

 عوامل آن جهت رونق سرمایه گذاری سرمایه گذاران استان در صنایع معدنی بررسی شود 

 

 

 :حاضرین جلسه 

سعیدی، مافی، تقوی،  احمدی سلیمانی، چمنیان، شرکاء، نازپرور، صفار، دوستدار، یوسفی، احدیان، حسینی، رحمانی،    :  آقایان

 دباغیان

 سپهری، آزاد)خبرنگار(: خانم ها


