 -1با توجه به موانع و مشکالتی که طی سالیان اخیر فعالین بخش سیلیس استان با آن مواجه بوده اند ،خانه معدن همدان از
فعالین بخش سیلیس دعوت بعمل آورد تا در جلسه ای که در تاریخ  94/4/11در محل سازمان صنعت ،معدن و تجارت تشکیل
گردید حضور به هم رسانند ،و هر یک از معدنداران ،مشکالت را عنوان و راهکارهایی پیشنهاد دادند .در انتهای جلسه مقرر
شد جمع بندی گزارش جلسه در جلسه دیگری که در محل اتاق بازرگانی انجام و در مالقات حضوری با ریاست محترم اتاق
بازرگانی مطرح و نظرات و پیشنهادات ارائه گردد.
 -2با توجه به گرامیداشت هفته معدن خانه معدن استان همدان اقدام به برگزاری همایش بزرگداشت هفته معدن نمود.
 -3تشکیل کمیته بانوان خانه معدن استان همدان
 -4برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قوانین معدنی
 -5تشکیل کمیته معادن در اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی استان همدان
اهم فعالیت های صورت گرفته در کمیته معادن به شرح ذیل می باشد :
 -1پیشنهاد کتبی شرح وظایف و اولویتهای کمیسیون از طرف اعضاء
 -2بررسی مشکالت و پیشنهادات کاربردی جهت توسعه بخش معدن استان همدان
 -3بررسی مشکالت محلی و منابع طبیعی در رابطه با معادن و بررسی قوانین موجود و ارائه راهکارها
 -4تشکیل کمیته سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی :دعوت از کلیه متخصصان و دست اندرکاران سنگ های قیمتی و نیمه
قیمتی جهت تشکیل کمیته و تعیین هیئت رئیسه کمیته
 -5بررسی مشکل معارضین محلی در معادن :هماهنگی و تشکیل جلسه با معاونت امور سیاسی و امنیتی استاندار جهت
بررسی مشکل برداشته ای غیر مجاز و مشکل معارضین محلی
 -6بررسی مشکل برداشت های غیر مجاز
در ابتدای جلسه مهندس مرتضایی ضمن خیر مقدم به حاضرین شرحی در مورد  -1رنگ بندی نقشه ها توسط منابع طبیعی
و غیر قانونی بودن آن ابراز داشت .و در ادامه بحث به مورد مشکالت معارضین محلی اشاره کرد که به نوعی همه حضار با آن
برخورد کرده بودند در ادامه به شرح جلسه صبحانه کاری و جلسه بعد از آن با حضور مهندس خاکی
معاونت معدنی صنایع و معادن و مهندس هژیر کمال از طرف منابع طبیعی و مهندس مرتضایی و مهندس رهبر و مهندس
نجفی تشکیل شده بود در مورد الف) رنگ بندی نقشه های منابع طبیعی و مبنای آن و ب) عدم ارجاع پرونده های معدنی به
دادگاه و حل آن در شورای حل اختالف اتاق که موارد فوق الذکر مورد قبول نماینده اداره منابع طبیعی قرار نگرفته است و
جهت حل به شورای گفتگو ارجاع گردید .در جلسه ریاست کمیسیون و بعضی از اعضا با مهندس فضلعلی معاون اقتصادی

استاندار موارد ذیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود که به اطالع اعضای کمیسیون رسید .که شورای پنج نفره متشکل از
استانداری ،صنعت معدن ،منابع طبیعی ،محیط زیست ونماینده بخش خصوصی در جهت حکمیت اختالف بین معدن و منابع
طبیعی تشکیل گردد.
 -7شرکت در ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان همدان که در مورخه  94/8/31برگزار
گردید و موارد زیر مطرح شد:

 -1بازنگری در مناطق قرمز و خاکستری در پهنه بندی منابع طبیعی در سطح استان.
 -2هماهنگی در ارجاع پرونده های منابع طبیعی به محاکم قضائی.
 -3برداشتهای غیر مجاز از معادن سیلیس در سطح استان.
 -4معارضین روستائی معادن.
در این جلسه آقای مرتضایی رئیس خانه معدن ضمن خوش امدگویی و تشکر از مدیران حاضر در جلسه در ابتدابه معرفی
خانه معدن و کمیسیون تخصصی معدن اشاره نمود .خانه معدن حدود  1نیم سال پیش تاسیس شده و دارای  121عضو می باشد.
کمیسیون تخصصی معدن با حضور  31نفر از افراد تحصیل کرده و بهره برداران استان تشکیل شده و جلسات متعددی با حضور
مدیران استان تشکیل گردید .قبل از بیان مشکالت  3موضوع در ارتباط با اهمیت معدن ذکر نمودند .رییس کمیسیون معادن اتاق
همدان در ادامه یادآور شد "رهبر معظم انقالب بخش معدن را از ظرفیتهای مهم کشور برشمردهاند" لذا "باید از ظرفیت بخش
معدن در توسعه بخش خصوصی استفاده شود".

باید تالش کنیم که عالوه بر ارزش افزوده معدن بخش خصوصی را برای تکمیل زنجیره ظرفیت بخش خصوصی استفاده
کنیم .و طبق آماری که در ارتباط با بخش اشتغال ارائه شده است .اداره کل توسعه روش های آبیاری و آبخیزداری کشور
معاونت آب و خاک کشاورزی به ازای هر  5/8هکتار یک نفر اشتغال زایی و در بخش معدن به ازای هر هکتار  15تا  21نفر
اشتغال می توانیم داشته باشیم .با توجه به ویژگی های معدنی و زمین شناسی استان همدان دو منطقه فلز زایی داریم  -1بخش فلز
زایی که از قروه کردستان شروع می شود که در اسد آباد باعث تمرکز کانی های آنتموان ،آهن بیسموت وسایر عناصر فلزی
شده که عالوه بر این در بخش جنوبی استان همدان در مالیر معادن سرب و روی و هماتیت را داریم .انواع کانی ها را در استان
همدان داریم که استان همدان قطب سیلیس و فلدسپات می باشد و همچنین دولومیت در رتبه دوم در کشور است .و بیش از 75
درصد ترکیب لعاب و کاشی سرامیک از مالیر تامین می شود و رتبه سوم در صدور کاشی و سرامیک را داریم که  75درصد
ارزش افزوده را به خود اختصاص میدهد در حالی که هیچ نامی از استان همدان برده نمی شود .و در حدود درصد 34ماده
معدنی را استخراج میکنیم و از میانگین کشوری  32درصد کمتر است و از میانگین جهانی  66درصد کمتر استخراج میکنیم .و
در حدود  861عضو در سازمان نظام مهندسی معدن داریم که در رونق معدنکاری استان بسیار اثر گذار است.
در ارتباط با مشکالت بخش معدن  4موضوع اصلی مطرح است:
- 1نقشه منابع طبیعی که طی نامه ای به سازمان صنعت ،معدن ابالغ شده که از  271معدن 136 ،معدن فعال و  141معدن
غیر فعال می باشد .در نقشه ارائه شده در بخش های رنگی نباید فعالیت معدنی صورت گیرد .و با استفاده از سیستم مختصات
جغرافیایی نقشه معادن را پیاده نمودیم که  253محدوده اکتشافی در بخش رنگی قرار میگیردو  96معدن فعال در بخش رنگی
قرار می گیرد .که حدود  31درصد معادن فعال و  61درصد معادن استان را دربرمیگیرد در نهاوند که دولویت در بخش قرمز
قرار گرفته در شمال غرب استان همدان معادن آهن در بخش رنگی قرار میگیرد و معادن سیلیس ،فلدسپات در جنوب استان در

بخش خاکستری است .و فعالین معدن استان همدان پهنه بندی را خارج از چارچوب دانسته و خواهان حذفپهنه بندی بوده ماده
 24و  26این اختیار را به منابع طبیعی میدهد که بررسی نماید
- 2ارجاع مکرر پرونده های معدن داران به مراجع قضایی است که بسیار وقت گیر است .و در نهایت رای به نفع بهره
برداران است.

