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اسامی حاضرین

مهندس بهرامن ،مهندس قربانزاده ،مهندس فاضلی ،مهندس صباغ از ایمیدرو ،آقای زیارت نیا
شرح جلسه
آنچه در کمیته طال خانه معدن ایرانگذشت…
دستور جلسه:
بررسی فروش طال با بانک مرکزی

در ابتدای جلسه زیارت نیا با بیان اینکه در جلسه ای که دراینخصوص با معاونت محترم معدنی داشتیم قرار بر این شد که طال را بخرند و
شرایطی تعیین شد و به صورت صورتجلسه نیز مکتوب شد که متاسفانه بعداً تغییراتی در آن حاصل شد که با صورتجلسه همخوانی
نداشت و عمال جلو صادرات طال را گرفته اند و بانک مرکزی تنها محلی است که میتوان قانونی به آنها طال فروخت.
زیارت نیا :مسئولیتی را که به ما داده اند این است که طالی تولیدیمان را به بانک مرکزی بدهیم .از طرفی نیز باید نحوه خرید طال توسط
بانک مرکزی را مشخص کنند؟
نحوه برگشت پول به ما باید مشخص شود
که به چه گونهای است ویا به چه نحوی پول میدهند؟
فاضلی:
در رابطه با این کار اولین قدم این است که بدانیم کجای کار ایستاده ایم وقتی که هیچ اطالعاتی نداریم و از میزان تولید ،ماشینآالت،
شاغلین و  ...چیزی نمی دانیم واینکه اصال کجای کار هستیم؟!
ابتدا برای پیشبرد کار باید اطالعاتی دقیق داشته باشیم از تولید کننده ها تا بتوانیم بر اساس آن برنامهریزی کنیم و خواسته هایمان را
مطرح کنیم.
زیارت نیا:
در جلسه مطرح شده گفته شده که میزان خرید توسط بانک مرکزی بدون محدودیت است از طرفی طالی خریداری شده باید تولید شده
از معادن باشد.
بهرامن:
ما بر اساس حسن نیت و صداقت در کمیته های خانه معدن ایران حرکت واقدام می کنیم وبر اساس مشکالتیکه تقریباً مشکل اکثریت
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قریب باتفاق معدنکاران است پیشنهاداتی را مطرح می کنیم تا بتوانیم براساس همین اطالعات برنامهریزی کنیم و هدف اصلی در این
تشکل  ،حفظ منافع صنف با نکاه به منافع ملی هست و سپس با ارائه یکسری پیشنهادات و راه حلهای کاربردی به وزارت صمت کارها
را پیگیری و پیش میبریم .
از طرفی در موضوع طال ،ارزش افزوده ،حمل و نقل ،نحوه فروش ،پرداخت و  ...این موارد برای ما مهم است از طرفی خواسته ما از بانک
مرکزی این است ،باید ببینیم چقدر از طالی فروخته شده را ارز به ما میدهند چون ما خودمان نیازهایی به واردات هم داریم و نیازمند
ارز هستیم و اینکه چه میزان دیگر را ریال میدهند.
بهرامن افزود :اگر اطالعات ما شفاف  ،کامل و قانع کننده نباشد ،نمیتوانیم تعاملی سازنده با بانک مرکزی و وزارت صمت داشته باشیم ما
به کرات درباره تأمین سیانور صحبت کرده ایم و حتی شاید بتوانیم با یک سرمایهگذاری مشترک این مشکل را حل کنیم.
فاضلی:
از طریق تمام فشارهایی که از طرف معاونت معدنی وزارت صمت  ،رئیس خانه معدن ایران و دفتر ریاست جمهوری به بانک مرکزی اورده
شده بانک مرکزی مجاب شده است که از تولیدکننده ها طال بخرد ولی متاسفانه اگر ساختاری را تعریف نکنیم به جایی نمیرسیم و نتیجه
ای قطعاً حاصل نمیشود.
مهندس بهرامن:
مهمترین مشکل ما عرضه شمش طال به بازار است ،آقای فاضلی پیگیر این قضیه شدند امیدوار هستیم که با همکاری هم و برنامهریزی
منسجم خواستههایمان را از بانک مرکزی پیگیری کنیم و بتوانیم پیش برویم و از مشکالت گذر کنیم.
مهندس قربانزاده:
اگر واقعاً الزامی وجود ندارد که طالهایمان را به بانک مرکزی بدهیم و به آنها بفروشیم با توجه به تجربه های گذشته ،دولت خوب برخورد
نمی کند با این شرایط واقعا چرا باید اگر الزامی نیست طال را به بانک مرکزی بفروشیم.
مهندس بهرامن:
ما به این دلیل بانک مرکزی را درگیر کرده ایم که در آینده معضلی برای ما پیش نیاید و خود بانک مرکزی درگیر کار باشد ،اگر در آینده
ارزش افزوده مالیات را از ما خواستند بانک مرکزی در جریان باشد و مشکالت فعالین این صنف بیشتر از این نشود.
مهندس فاضلی :در رابطه با ارائه کردن یا ارائه نکردن اطالعات هیچ کس اجباری ندارد هر چند عنوان شود که این خط قرمز
تولیدکنندگان باشد ،در این شرایط با توجه به چک کردن حسابها ،عوارض  ،میزان استخراج می شود آمار این چنینی را استخراج نمود
پس ندادن اطالعات بسیار موردی نیست و میتوان به دست آورد.
مهندس صباغ از ایمیدرو:
طی موافقت نامه ای که سال گذشته با بانک مرکزی داشتهایم ،پولی که به ما پرداخت میکنند مقداری از آن به صورت ارز است و مقداری
به صورت وجه نقد ما این موافقتنامه را در اختیار اعضا قرار می دهیم و از آن استفاده کنند.
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