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فهرست گزارش درخواستی خانه معدن ایران

 اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری نمایشگاه ایران کان مین (مهرماه)31
 جلسه خانه معدن با حضور جناب آقای عابدی مدیرکل سازمان امورمالیاتی استان کرمان و اعضای انجمن سنگ استان
 شرح اطالعات معادن استان کرمان
 نظرات و پیشنهادات خانه معدن کرمان درخصوص وضعیت معادن و راههای بهبود آن
 وضعیت ثبت خانه معدن استان کرمان در اتاق بازرگانی استان
 تعداد کمیته های تخصصی و جلسات برگزار شده در این زمینه
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 اقدامات انجام شده در خصوص برگزاری نمایشگاه ایران کان مین (مهرماه)49
پیرو نامه شماره  31-1474مورخ  4931/45/47در خصوص برگزاری نمایشگاه مذکور هیئت مدیره خانه معدن کرمان اقدام به
برگزاری جلسه ای نمود که در آن تصمیم به شرکت در نمایشگاه و ایجاد پاویون ویژه ای برای خانه معدن استان و متمرکز شدن
معادن و واحد های معدنی در کنار یکدیگر گرفته شد تا عالوه بر نمایش فرصت ها و امکانات هریک بصورت جداگانه ،توانمندی
های استان نیز مورد بازدید مقامات و سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد.
به این منظور هماهنگی های الزم با برگزار کننده نمایشگاه انجام و با چند شرکت کرمانی که در خصوص اجرا و طراحی نمایشگاه
ها فعالیت دارند مذاکره شد و در نهایت آژانس مسافرتی آدونیس برای واگذاری این امر انتخاب شد که طی چند جلسه با حضور
مدیرعامل آژانس سرکار خانم بختیاری هماهنگی های الزم از جمله برقراری ارتباط با سرکار خانم نوایی ،برقراری ارتباط با اعضای
هیئت مدیره در جهت انجام امورات اطالع رسانی و ثبت نام انجام و قرارداد کاری در مورخ  4931/44/45فی ما بین خانه معدن
کرمان و ایشان بسته و عمال فعالیت های ایشان شروع شد.
با توجه به عهده داری هماهنگی های اولیه با معادن و واحدهای معدنی مثل ،مس سرچشمه ،گل گهر ،مس چهارگنبد ،جهاد نصر،
زغال سنگ و  . . .فراخوانی در اینخصوص برای ایشان و کلیه اعضای خانه معدن استان ارسال گردید.
پس از ارسال فراخوان در پیگیری های بعدی متقاضیان به مجری (آژانس مسافرتی آدونیس) برای طی مراحل ثبت نام و جانمایی
ارجاع داده شدند و ایشان نیز درحال انجام مراحل ثانوی است.
ضمنا به پیوست مستندات مربوطه بحضورتان ارسال می گردد.
با تشکر
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 جلسه خانه معدن با حضور جناب آقای عابدی مدیرکل سازمان امورمالیاتی استان کرمان و
اعضای انجمن سنگ استان
در تاریخ  4931/44/71ساعت  44:94عصر جلسه ای در مکان خانه معدن استان با حضور جناب آقای عابدی مدیرکل سازمان
امورمالیاتی استان و اعضای انجمن سنگ استان آقای امینایی ،آقای ناروئی ،آقای احمدی ،آقای صفری ،آقای عزیززاده ،آقای

،

خانم امیری نژاد و خانم محمدی برگزار شد.
در این جلسه آقای مهندس تحسینی با مقدمه ای در خصوص مشکالت اعضای انجمن سنگ جلسه را شروع کردند و در ادامه هر
یک از حاضرین به بیان مشکالت خود پرداختند و از آقای عابدی درخواست راهنمایی و ارائه راهکار در جهت رفع موانع و مشکالت
مالیاتی و کمک به تولید کردند که ایشان نیز راهنمایی های الزم را در اینخصوص فرمودند و موارد قانونی را بطور کامل شرح دادند
و همچنین قول دادند که به پرونده های انجمن سنگ شخصا رسیدگی کرده و تاجای ممکن تعامل داشته باشند.
همچنین قرار شد در یک جلسه قانون جدید مالیاتی برای اعضای خانه معدن شرح داده شود.
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 شرح اطالعات معادن استان کرمان
استان کرمان  2درصد ذخایر معدنی کشور و مجموعه ای غنی ار ذخایر  97ماده معدنی را در خود جای داده که ساالنه حدود 14
میلیون تن انواع مواد معدنی برداشت می شود که اکثر این اکتشافات مربوط به  14سال پیش است و نیاز است در کنار برداشت به
مقوله اکتشاف نیز توجه خاصی شود همچنین دراین بخش حدود  74هزار نفر شاغل هستند.
هم اکنون قریب به  4هزار محدوده معدنی در استان وجود دارد که نیمی از آنها فعالیتی ندارند
شرح

درصد

معادن کامال فعال

44

معادن نیمه فعال

74

معادن کم فعال

14

معادن غیر فعال

94

معادن کامال فعال  :معادنی که تعدیل نیروی انسانی نداشته اند – تولید سابق خود را انجام می دهند – فروش نسبی داشته اند –
تجهیز ماشین االت را انجام داده اند.
معادن نیمه فعال :معادنی که تا  75درصد تعدیل نیروی انسانی داشته اند –  54درصد تولید قبل را انجام می دهند .فروش نسبی
داشته اند.
معادن کم فعال  :معادنی که باالی  54درصد تعدیل نیروی انسانی داشته اند 75 -درصد تولید قبل را انجام می دهند -فروش کمی
داشته اند.
معادن غیر فعال :معادنی که کلیه نیروهای خود به غیر از نگهبان را تعدیل کرده اند .توقف تولید دارند-فروش ندارند.
به پیوست آمار و اطالعات سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بحضورتان ارسال می گردد اما قابل استناد بودن این آمار مورد
تایید خانه معدن استان نمی باشد.
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 نظرات و پیشنهادات خانه معدن کرمان درخصوص وضعیت معادن و راههای بهبود آن
شرایط نامطلوب بازار مواد خام معدنی در دنیا تاثیر منفی مستقیم بر فعالیت معادن و صنایع معدنی کشور داشته است.
آهن:
سنگ آهن به عنوان پررونق ترین ماده معدنی صادراتی استان در بدترین شرایط خود طی ده سال اخیر قرار دارد و حتی تبدیل
آن به فرآورده (گندله ،کنسانتره ،آهن اسفنجی و  ) . . .هم راه حل خروج معادن از رکود نیست و معادن آهن بسته به توان مالی
خود سقوط کرده و تعطیل شده اند و یا می شوند.
مس:
وضعیت مس کمی بهتر از آهن است اما بازیگران اصلی (مجموعه های دولتی) در بهران قراردارند و واحدهای کوچک خصوصی کم
وبیش به فروش کنسانتره قناعت کرده و تنها به بقا فکر می کنند.
کرومیت:
کرومیت که به شیوه های عصر مفرغ استخراج و مستقیما به بندرعباس حمل می شود کم و بیش به فعالیت خود ادامه می دهد و
اگرچه قیمت ها کاهش یافته است اما هنوز با قیمت تمام شده (معدن داران حقوق دولتی و  . . .نمی پردازند) فاصله دارد و کماکان
فعالیت می کنند.
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سنگ تزئینی:
بدترین شرایط بر معادن سنگ تزئینی و صنایع سنگ حاکم است و عمال دو یا سه معدن سنگ با ظرفیت کمتر از  54درصد فعالیت
دارند .چند معدن مرمر هم سنگ مناسب صادرات استخراج کرده اند به لحاظ رکود بازار چین در فروش محصول با مشکل جدی
مواجهند و عمال دست برروی دست گذاشته اند.
خاک های صنعتی:
خاکهای صنعتی نظیر آهک و سیلیس و بنتونیت بدلیل کاهش فعالیت واحدهای مصرف کننده (سیمان ها و فوالدها) با مشکل
نقدینگی واجه هستند.
زغال سنگ:
شرکت زغال سنگ همچنان در شرایط بحرانی عدم پرداخت حقوق کارکنان و مانده بستانکاری پیمانکاران قراردارد که با تغییر
مدیریت امید است با وصول مطالبات از ذوب آهن اصفهان بتواند اوضاع نا به سامان را سامان دهد.
با توجه به رشد هزینه های تولید در حال حاضر بهترین راه کار تعطیلی و عدم فعالیت محسوب می شود که مشکالتی با سازمان
صنعت ،معدن و تجارت را در پی دارد.
متاسفانه همه خبرها ناامید کننده و تاسف آور محسوب می شوند.
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 وضعیت ثبت خانه معدن استان کرمان در اتاق بازرگانی استان
صحبت های اولیه انجام شده و درخواست کتبی هم ارسال شده است لذا منتظر بررسی درخواست و پاسخ اتاق بازرگانی استان
می باشیم.

 تعداد کمیته های تخصصی و جلسات برگزار شده در این زمینه
در یکی از جلسات هیئت مدیره خانه معدن کرمان کمیته های ذیل تصویب و در جلسه مجمع عمومی مطرح شد و قرار شده هرکدام
از اعضاء که تمایل به عضویت در هر یک از کمیته ها را دارند اعالم نمایند.
 کمیته آموزش کمیته قوانین و حقوقی کمیته R&D کمیته زغال سنگ کمیته سنگ تزیینی کمیته ماشین آالت کمیته بازرگانی -کمیته اکتشاف
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