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فراخوان ارسال طرح های پژوهشی
عناوین:


تشکیل کارگروه مشورتی صنعت سنگ تزئینی کشور



تاکید رئیس انجمن سنگ ایران بر افزایش تعامل صنعت سنگ
تزئینی با دانشگاه



استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسالمی در رفع موانع تولید



لغو بزرگترین رویداد بین المللی سنگ تزئینی ایران بر اثر کرونا



کلیپ های آموزشی جامع در راه اند !



حمایت از پروژه های پژوهشی نیاز محور در صنعت سنگ تزئینی



حضور مدیران استانی در پروژه آسیب شناسی و بررسی جامع
شرایط تولید واحدهای معدنی و فرآوری سنگ تزئینی



فعال سازی و توسعه معادن سنگ تزیینی و تقویت صادرات

دبیرخانه انجمن سنگ ایران

انجمن سنگ ایران

بررسی مجدد سند چشم انداز صنعت سنگ کشور توسط انجمن سنگ ایران با امعان نظر

با توجه به اهمیت

اعضای کارگروه

زنجیره ارزش صنعت سنگ تزئینی در راستای
اشتغال و جهش تولید ضرورت فعال نمودن مجدد

معرفی معادن غیرفعال سنگ های تزئینی با مشخصات کامل و ذکر دالیل توقف و حمایت
های مورد نیاز جهت فعال سازی ،توسط انجمن سنگ ایران به معاونت معدنی

شورای سیاستگذاری صنعت سنگ کشور را در
دستور کار خود قرار داد و طی چندین ماه پیگیری از

واردات ماشین آالت مورد نیاز جهت معادن نیازمند به ماشین آالت و فاقد ارز صادراتی با

سال گذشته با ارسال مکاتباتی به مسئولین مربوطه

هماهنگی خانه معدن ایران از محل  175میلیون دالر تخصیص یافته ایمیدرو

در وزارت صمت سرانجام موفق به برگزاری این شورا
در تاریخ  99/80/80شد.

آماده سازی گزارشی جامع از نتایج مثبت لغو عوارض صادرات سنگ های تزئنی توسط
انجمن سنگ ایران و ارسال معاونت معدنی وزارت

این جلسه که با حضور نمایندگان بخش دولتی و
خصوصی در حوزه سنگ تزئینی در محل وزارت

بکارگیری کلیه امکانات آموزشی موجود در معاونت معدنی وزارت صمت و نظام مهندسیمعدن

صمت برگزار شد مصوباتی را در پی داشت.

ایرانباهماهنگیانجمنسنگ ایران جهت انجام برنامه های آموزشی در زنجیره ارزش صنعت سنگ

شناسایی موانع اداری موجود در بخش معدن و فراوری توسط انجمن سنگ ایران و رفع موانع با
ارسال و ابالغ بخشنامه ای با امضای معاونت معدنی به سازمان های صمت استانها

پس از برگزاری اولین جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن سنگ ایران

بصورت ویدیو کنفرانس

در سال جاری با موضوع تعیین هیئت رئیسه جدید  ،جلسه ای با حضور رئیس و دبیرکل انجمن و هیئت رئیسه
کمیسیون آموزش و پژوهش بمنظور بررسی وضعیت آموزش و چگونگی افزایش تعامل فی مابین صنعت و
دانشگاه و استفاده از پتانسیل های موجود در هر دو حوزه تشکیل شد.
در این جلسه رئیس انجمن ضمن تشکر و قدردانی از فعالیت های هیئت رئیسه گذشته بر تداوم تعامالت فی مابین
صنعت و دانشگاه و همچنین بهبود وارتقای سطح کمی و کیفی شیوه های برگزاری دوره های آموزشی تاکید نمود.
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هیئت مدیره انجمن سنگ ایران با هدف بررسی چالش
ها و مشکالت زنجیره ارزش صنعت سنگ از اکتشاف ،
استخراج  ،فراوری و صادرات و موانع موجود بر سرراه ارتقاء
کمی و کیفی صنعت سنگ خصوصاَ موانع صادرات  ،توسعه
بخش معدن و فراوری در استان خراسان جنوبی جلسه ای را
با حضور آقای دکتر نخعی نماینده مردم استان خراسان
جنوبی در مجلس یازدهم شورای اسالمی در محل دفتر انجمن
برگزار نمود.
در این جلسه عالوه بر هیئت مدیره انجمن سنگ ایران
نمایندگانی از حوزه های مختلف صنعت سنگ تزئینی کشور
نیز حضور داشتند.
در پایان نیز نماینده مردم خراسان جنوبی ضمن تاکید بر حل
و فصل مشکالت و رفع موانع تولید و صادرات بیان داشتند
تالش خود را جهت برگزاری جلسات بصورت ماهیانه و مستمر
با حضور نمایندگان ذیربط در مجلس شورای اسالمی و
همچنین وزرا و یا معاونین اجرایی مربوطه را بکار خواهند
گرفت.
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ستاد برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بین المللی
سنگ های تزئینی کشور پس ازماه ها تالش
شبانه روزی بمنظور برگزاری این نمایشگاه با
بررسی شرایط بوجود آمده حاصل از افزایش
شیوع ویروس کرونا تصمیم بر لغو برگزاری آن
گرفت.

این ستاد با هماهنگی هیئت مدیره انجمن سنگ
ایران

طی ارسال اطالعیه ای ضمن قدردانی از

استقبال متقاضیان جهت حضور در نمایشگاه  ،لغو
آنرا ضربه ای بر بدنه تضعیف شده صنعت سنگ
تزئینی کشور دانست .چرا که با پیش امدن همه
گیری کرونا و تحمیل شرایط اقتصادی نامطلوب
داخلی و بین المللی براین صنعت جایگاه نمایشگاه
نیز به خطر افتاده است.
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صننعت سننگ تزئینی ایران از جمله صنایعی محسوب می شود که دارای ضعف های زیادی در بخش
آموزش اسننت .عدم بهره مندی کارکنان از آموزش هدفمند و کاربردی در بخش های مختلف زنجیره
ارزش صنعت سنگ باعث تحمیل هزینه های زیاد و کاهش بهره وری و ظرفیت تولید در صنعت سنگ
شنده است .عالوه بر این سایه ی ویروس کرونا بر فضای آموزشی کشور باعث تغییر مسیر آموزش
از تشکیل کالس های حضوری به برنامه های مجازی شده است.
موضنوع تدوین و سناخت کلیپ های آموزش در زنجیره ارزشنی صنعت سنگ کشور یکی از اساسی
ترین برنامه های آموزشنی انجمن سنگ ایران در سال جاری بوده که پس از بحث و بررسی های
فراوان توسنط کارشناسان و خبرگان کمیسیون آموزش و پژوهش انجمن ،تعداد  08دوره ی آموزشی
از اکتشاف تا فرآوری سنگ ساختمانی انتخاب شدند.
برای ساخت کلیپ های آموزشی انجمن سنگ ایران با یکی از مجرب ترین شرکت های تولید فیلم و مدل
های آموزشنی به توافق رسیده و مراحل ابتدایی و اجرایی این پروژه آغاز شده است .لذا در آینده ای
کوتاه ،تولیدات آموزشنی مشترک با یک برنامه ی مشخص در اختیار مخاطبین مورد نظر قرار خواهد
گرفت .تولیدات پیش بینی شده به دلیل جامعیت  ،باعث ارتقاء کمی و کیفی در صنعت سنگ خواهد شد.
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برای نخسنتین ،انجمن سنگ ایران
کمننک اتننا

با

بننازرگانی ،صنننایع ،معادن و

بازرگانی اسننتان تهران ،اقدام به حمایت از
طرح های پژوهشننی در زنجیره ارزشننی
صنعت سنگ کشور نموده است.
در این برنامه ،پروژه های پژوهشی در قالب
پایان نامه های کارشنناسنی ارشد و رساله
های دکتری تعریف شده و مورد حمایت قرار
خواهد گرفت .فراخوان این طرح با همکاری
بخش ارتباط با صنننعت وزارت علوم برای
اعالم به مراکز دانشگاهی مورد پیگیری قرار
گرفته است .همچنین اعضای فعال در صنعت
نیز میتواننند نیازهای پژوهشننی خود در
زنجیره ی ارزشننی صنننعت سنننگ را برای
ایجاد ارتباط با مراکز دانشننگاهی ،به انجمن
سنگ ایران اعالم کنند.
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اجرای پروژهی آسیبشناسی و بررسی جامع شرایط تولید واحدهای معدنی و فرآوری در سطح کشور ،با دعوت

از مدیران استانی مجرب و شناختهشده کلید خورد.بنا به دعوت انجمن سنگ ایران

و مجری پروژه(دانشگاه

تربیت مدرس) جلسهی توجیهی و هماهنگی مدیران استانی با حضور کلیه اعضای کمیته فنی و راهبری روز سه-
شنبه مورخ  99/0/18در محل سالن سمینار دانشکده علومپایهی دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
حاضرین در این جلسه بنا بر تجربیات خود به بیان نظراتی در رابطه با پروژه پرداخته و جوانب اجرایی آنرا
نهایی نمودند.
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با هدف فعال سننازی و توسننعه معادن سنننگ
تزیینی و تقویت صنادرات ،جلسنه تصمیم گیری
پیشنننهاد کاهش تعرفه سنننگ تزیینی از طرف

ایمیدرو به سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد
و برگزار شد.
در این جلسننه عالوه بر رئیس سننازمان توسننعه
تجارت ایران ،معاون طرح های توسننعه معدن و
صننننایع معدنی ایمیدرو ،مدیر معادن ایمیدرو،
دبیرکل انجمن سنننگ ایران ،مدیر اجرایی طرح

احیا ،فعال سنازی و توسعه معادن کوچک مقیاس
و کارشننناسننان ذیربط در سننازمان توسننعه و
تجارت ایران نیز حضور داشتند .در انتهای جلسه
مقرر گردید پیشننهاد هدفمند پس از تهیه توسط
انجمن سننگ ایران و بررسی کارشناسی طرفین،
با امضننای چند جانبه معاونین وزیر صنننعت،
معدن و تجارت نهایی و ابالغ شود.
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