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اسامی حاضرین

آقای مهندس نوروزی ،آقای طاهری ،آقای بهزادیان  ،آقای مهندس ارغوان ،آقای شریفیان ،آقای مهندس ابیانه ،آقای مهندس باختری
شرح جلسه
آنچه در کمیته کانیهای صنعتی خانه معدن ایران گذشت...
مهندس باختری:
 100هکتار از اراضی اطراف معدن را از روستائیان خریدیم و به توصیه بعضی دوستان به کمک یک وکیل برای مستند کردن آن اقداماتی
را شروع کردیم تا اینکه یک بازنشسته منابع طبیعی به ما گفت شما در حقیقت برای جلب رضایت اهالی این پول را پرداخت نموده اید و
مالک نیستید.
سعی کنید کار خود را ادامه دهید و پیگیری نکنید چون در غیر اینصورت خودتان را گیر می اندازید .آقای مهندس نوروزی ضمن تائید
مطلب باال گفتند زمینهای روستایی که بین کشاورزان تقسیم شده  ۲هکتاری و بدون مشخصات محدوده است.
ما یک زمین از شهرک صنعتی گرفتیم ولی به ما گفتند اگر روستاییان شکایت کنند می توانند مشکل ایجاد کنند و سند را ابطال نمایند
و خطاب به آقای طاهری  :بروید به ستاد تسهیل و از آنها راهنمایی بگیرید ،اگر از آنجا موافقتنامه بگیرید کارتان پیش رفت
سپس جلسه وارد دستور کار خود شد :آقای بهزادیان نگران نیمه دوم سال هستم ،قیمتها به شدت باال رفته و به همین دلیل ماشینآالت اکثرا مستهلک می باشند .پیشنهاد می شود فروش را به حداقل برسانیم تا هزینه کمتر بپردازیم.
آقای ارغوان در مورد مشکالت فراوان حمل و نقل صحبت کردند ،از جمله افزایش پی در پی کرایه راننده ها از انجام تعهدات خودداریمی کنند .اداره های میراث فرهنگی و منابع طبیعی مشکالت زیادی ایجاد می کنند و مخالفت آنها باعث لغو پروانه معدن می شود .در
مورد هپکو گفتند قطعات آنها بی کیفیت است و تمام مصرف کننده ها از جمله کشاورزان به آن معترض می باشند.
آقای شریفیان :کارخانه های کاشی تاکنون  3بار افزایش قیمت داده اند و در آبان همین برنامه را دارند .توجیه آنها باال رفتن هزینه هامی باشد و جبران کاهش سود .موجودی انبار ندارند و با تمام توان تولید می کنند.
مهندس ارغوان :نامه ای از طرف آقای ظهرابی از مدیران کل سازمان محیط زیست به عنوان حفاظت از خاک به سازمانهای و از آنجابرای معادن ارسال شده که واحدهای معدنی باید از آلودگی خاک جلوگیری و حفاظت کنند وتعدادی شرکتهای بررسی کننده را هم
معرفی کرده اند که هزینه های باالئی هم مطالبه می کنند که در پاسخ آقای مهندس ابیانه گفتند موضوع جدیدی نیست ضمن اینکه به
معادن هم مربوط نمی شود ،بلکه برای واحد های صنعتی و محیطهای سر بسته می باشد.
مهندس باختری :در ادامه بحث باال گفتند  5سال است که ما درگیر آن هستیم و از این بابت جریمه هم پرداخت کرده ایم .کافی استکارشناس محیط زیست بیاید و یک گزارش تهیه کند ،چنانچه آلودگی ببیند بخاطر آن جریمه ای بر مبنی میزان فروش یک فصل
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محاسبه و مطالبه می کند .ما با یک شرکت در اراک قرارداد بسته که آنها به صورت دوره ای مراجعه و بررسی را انجام می دهند ،ولی
مطلب مربوط به واحد صنعتی است و اصال مربوط به حفاطت از خاک نیست.
مهندس نوروزی :آئین نامه مربوط به خاکهای زراعی است که برای ما هم مطرح کردند که ما ثابت کردیم خاک ها زراعی نبوده و صنعتیاست .ما خودمان با یک شرکت قرارداد بستیم چون این شرکتها اندازه گیری می کنند و جواب را هم به ما و هم محیط زیست می دهند.
این مهم است که شرکت های اندازه گیری را خودمان انتخاب کنیم ،ضمنا یک ماده  43قانون برنامه  5ساله ششم هم وجود دارد که به
موجب آن  %1قیمت فروش را برای آالیندکی از واحدهای صنعتی و گاها از برخی معادن اخذ نمایند ،ضمن اینکه تصمیم دارند مبلغ آنرا به
 ۲%افزایش دهند همچنین تصمیم دارند این موضوع را در شورای معادن هم مطرح نمایند و بگیرند .ما در جلسه شورای معادن استان
جلوی آنرا گرفته ایم .خانه معدن باید آنرا پیگیری کرده و جلوگیری کند
مهندس ابیانه :در مورد آگهی فروش برخی قطعات شرکت هپکو گفتند شرکت مزبور برای اداره خودش مشکل دارد و تمام تالش ها برای
نجات خودش می باشد و نه خدمت به معدنکار .ضمنا بحث حقوق دولتی در استان مرکزی  %10قیمت فروش ماده معدنی به ما اعالم شده
و این سیاست را بخصوص برای کسانیکه می خواهند پروانه بهره برداری را تمدید کنند جدی گرفته اند .در ارتباط با مزاحمتهای محلی،
نیروی انتظامی کمک نمی کند ،مثال در مواردی راه ما را برای تردد کامیون ها بسته ( توسط محلی ها ) و ما مجبور شدیم راه 50
کیلومتری را با پیمایش  100تا  150کیلومتر طی کنیم.
مهندس باختری :نرخ حمل و نقل برای یک مسافت حدودا 50کیلومتری از  4۲به  55هزار تومان در تن افزایش یافته و حقوق دولتی ،اماافزایش حدود  ۸0درصدی نسبت به وضع موجود را به محاسبه بر مبنی  % 10قیمت فروش ترجیح می دهیم .در ارتباط با موضوع افزایش
قیمت ماده معدنی در سال جاری و طی  ۲نوبت حدود  %50افزایش دادیم و برای آینده بهتر است تا برگزاری انتخابات آمریکا صبر کنیم،
چون فعال نمب توانیم جواب مصرف کننده را بدهیم.
مهندس نوروزی :در مورد حقوق دولتی  %10قیمت فروش گفتند این تصمیم در سال  1377مطرح بود که برای معادن روباز تعیین شده و
محاسبه آن ارزش خاک در سر معدن می باشد .ما خاک را پس از استخراج توسط پیمانکار و حمل به کارخانه خودمان می فروشیم و
قیمت تمام شده شامل هزینه پیمانکار و حمل به کارخانه می باشد و در تعیین قیمت تمام شده باید حواسمان جمع باشد.
در مورد افزایش قیمت گفتند شرایط معادن متفاوت است هر مجموعه معدنی متناسب با آن شرایط باید تصمیم بگیرد.
به نظر ایشان بحث پرداخت  %1قیمت فروش برای آالینده ها خیلی مهم است و اگر اجرا شود تغییر آن مشکل است و پیگیری حذف آن
از موضوع افزایش حقوق دولتی هم مهمتر است.
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