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اسامی حاضرین

آقایان دکتر شعبانی ،مهندس بهرامن ،باطنی ،اصغر زاده ،ایروانی ،کشاورز ،خادم ،مشکانی ،عربشاهی ،میرزاییان،
یزدانی ،نوکانی ،صدیق
شرح جلسه

آنجه در کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گذشت...
دکتر شعبانی رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران ضمن خوش آمد گویی به حضار با اشاره به موضوع جلسه گفت:در
سال های اخیر بخشنامه ها و دستورالعمل های ارائه شده مشکالتی را برای بخش اکتشاف معادن ایجاد کرده است.
بحث حریم حوزه های اکتشافی و یا بهره برداری مشکل ساز شده است و با توجه به بخش نامه  20شهریور ماه سال 98
جریمه های سنگینی را حتی تا  5برابر برای معدنکاران در نظر گرفته است.
مهندس بهرامن  :بحث اکتشاف و بخشنامه ای که در این خصوص دوم تیر ماه توسط آقای اسماعیلی به استان ها ارسال
و ابالغ شد دارای ابعاد زیادی است و این موارد نیاز به تحلیل های موشکافانه دارد.
منابع طبیعی میبایست با نگاه باز به مسائل پاسخ دهد .هم اکنون بخشی از منابع طبیعی بال استفاده مانده است .برای
حل این مشکالت بهترین راهکار اجرای ماده 24است.
در رابطه با انرژی اتمی نیز مکاتباتی انجام شده است و افراد متعددی از بهره برداران عمال بعلت انرژی اتمی کارشان
متوقف شده است .انرژی اتمی نمی تواند در معادنی که مواد پرتوزا ندارند دخالت داشته باشد.
شعبانی  :بحث حقوق دامداران نیز مسئله ی دیگر است .هم اکنون اکتشاف مسیر دشواری را پیش رو دارد وگرفتن
پروانه اکتشاف امروزه محال و سخت شده است.
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مشکانی  :بخشنامه جدید بسیار چالش آفرین است و ایجاد خلل می کند .حق تقدم اجرا نمی شود و این بخشنامه باید
حذف شود و یا بصورت کامال کارشناسانه بررسی شود.
خادم،نماینده سازمان منابع طبیعی :این بخشنامه شامل نکته هایی است-1 .منابع طبیعی پس از استعالم یک شخص
که نامش در آن درج شده است آن شخص را مبنا قرار داده و پس از حدود  2ماه پاسخ استعالم را می دهد .پس از این
در صورت مخالفت می تواند شخص اعتراض هم بزند که پروسه طوالنی است .در صورت مخالفت در هر مرحله این
پروسه در چند مرحله بررسی و به جمع بندی می رسد .این پروسه حداقل یک ساله طول می کشد تا شخص بتواند به
نتیجه برسد .بخشنامه مشکل دارد زیرا نمی توان با یک نفر مخالفت کرد و در ادامه با نفر بعدی که درخواست یک
محدوده خاص را داشته موافقت کرد.
بهرامن  :باید شرایطی را ایجاد کنیم که به نتیجه برسیم و خروجی این کمیته باید به گونه ای باشد که بر اساس آن
بتوانیم مطالبه گری الزمه را داشته باشیم و بتوانیم راهکاری ارائه دهیم.
میرزاییان  :استعالمات زمانبر است زیرا ماده  24بدرستی اجرا نمی شود .اکتشاف مواد معدنی مختلف با یک یا دو هکتار
عمل نیست.
باید آن را بررسی کرد .مسئله دیگر استعالم از انرژی اتمی است که اخیرا ورود پیدا کرده است باید راهی پیدا کرد که
سازمان انرژی اتمی هم بصورت منطقی و قانونی ورود کند .فعالیت های معدنی مخاطرات باالیی دارد که در صورت
اکتشاف نادرست بسیار بیشتر می شود .مسئله دیگر مسئله پهنه بندی محدوده هاست که نحوه واگذاری آنها مبهم است
که خود ترویج بی عدالتی است.
عربشاهی  :باید جلساتی را با وزارتخانه در خصوص این موارد داشته باشیم .درخصوص منابع طبیعی یک سال است که
بحث داریم اما به نتیجه خاصی نرسیدیم زیرا جوابی نگرفتیم باید ابعاد محدوده ها در هر مرحله مشخص باشد( به
هنگام گرفتن پروانه اکتشاف) .منابع طبیعی به علت پوشش گیاهی مناطق مشکالت زیادی را ایجاد کرده است و بر
اساس آن کار به بهره برداران و متقاضیان اکتشاف نمی دهد .در خصوص انرژی اتمی با برگزاری چند جلسه می توان به

بسمه تعالی
صورتجلسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران

تاریخ99/۴/۷ :

نتیجه رسید اما در خصوص منابع طبیعی این بحث یک سال یا حتی بیشتر است که به نتیجه ای نرسیده است.
شعبانی  :اکنون کار کردن در بخش معدن و اللخصوص بخش اکتشاف بسیار مشکل شده است .با این وضعیت در آینده
نچندان دور بخش خصوصی را به طور کامل از دست می دهیم زیرا هیچ تضمینی برای سرمایه سرمایه گذاران وجود
نخواهد داشت.
باطنی  :مسئله اکتشاف در استان های شمالی نسبت به سایر استانها چالش ها و مشکالت بیشتری دارد .منابع طبیعی
استان مازندران مشکالت عدیده ای را ایجاد کرده است.
آقای اصغر زاده  :تاکید باید بر بخش نامه ها و مجوزها باشد .موارد و بخش نامه های داخلی وزارتخانه باید مجددا
بررسی شود.
آقای ایروانی :مطالب مطرح شده بسیار گسترده است و باید آن را دسته بندی کنیم .باید این بخش نامه در کمیته
مقررات بررسی و در صورت ممکن نهایی شود .در خصوص انرژی اتمی آیین نامه ای موجود است که بر اساس آن می
توانیم عمل کنیم .متناسب با هر ماده قانون و آیین نامه دستورالعمل هایی خاص خودش را ایجاد کردیم .امیدواریم
بخش نامه ها را کامل و برای استان ها به تفکیک ارسال کنیم .بخش نامه ها را دسته بندی کردیم که برای خانه معدن
نیز ارسال می کنیم و پس از بررسی آنها را جمع بندی و اصالح خواهیم کرد.
یزدانی  :مطالب مطرح شده بارها در جلسات مختلف مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته است .اولین گام اصالح
دستورالعمل ها و بخشنامه های در دست وزارتخانه است.
باید از طرف خانه معدن نظرخواهی و جمع بندی از تشکل ها و سایرین جمع بندی شود و در اختیار وزارتخانه قرار
گیرد و پس از بررسی به استان ها بخش نامه زده شود.
صدیق  :انرژی اتمی محدوده ها را کامال اشغال میکند ،ماده معدنی را استخراج میکند و محرمانه به فروش میرساند.
مشکالت ایجاد شده توسط منابع طبیعی به مراتب کمتر از انرژی اتمی است .وزارتخانه در این مورد بسیار ضعیف عمل
می کند.
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آقای اصغر زاده  :مسلما با توجه به حجم اکتشاف از این نوع مشکالت را نیز داریم .دستورالعمل های مدنظر و مانع در
صدور پروانه اکتشاف را باید در کارگروهی که در نظر گرفته شده (جهت حذف بخشنامه زاید) به سمت حذف شدن
ببریم .این دستورالعمل ها به طور کامل توسط فعالین مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه به خانه معدن اعالم شود و طی
ابالغیه ای به وزارتخانه ابالغ شود.
باید برای پیگیری و حل این مشکالت موارد را به وزارت صمت ابالغ کنیم.
کشاورز  :موارد مطرح شده بسیار گسترده است که اگر این طور باشد به نتیجه نمیرسیم .حداقل بطور مفصل در یک
جلسه باید وارد این دستورالعمل ها بشویم و آنها را بررسی کنیم .نیاز حریم  150متری به گونه ای بی معناست زیرا
ماده معدنی بسیاری در این میان از دست می رود انجام این کار با امکانات موجود امکان پذیر است .پیشنهاد مشخص
این است که ابتدا در این هفته درخواست اصالح دستورالعمل های زاید را داشته باشیم و روان سازی در جهت اکتشاف
و حل مشکالت داشته باشیم.
نوکانی  :در وضعیت حاضر وزارت صنعت نسبت به عملکرد و تصمیماتش نقد وجود دارد .اما این طور نیست که تالشی
نشده باشد یا اتفاق مثبتی نیافتاده باشد .وزارتخانه در حوزه های مختلف تالش می کند تا این فرآیند تسهیل شود .در
حال جمع بندی پیشنهادات هستیم و در مصوبه هیات وزیران موارد را پیگیری میکنیم.
خادم  :اینکه در سال گذشته کاری نشده کم لطفی است .جهت تسهیل مشکالت مصوبات زیادی داشتیم .دستورالعمل
ها را میتوان جز به جز بررسی کرد.
در پایان دکتر شعبانی از همه عزیزان حاضر در جلسه تشکر و ابراز امیدواری کرد در زمان کوتاه موارد بررسی شده را
مطرح و جمع بندی میکنیم و هفته آینده نیز جلسه ای را در این خصوص خواهیم داشت.
در انتها نیز آقای اصغر زاده از تمامی حضار و فعالین خواست تا نظرات خود را به خانه معدن اعالم کنند تا در جلسه
آینده مطرح شده ،جمع بندی و به وزارت صمت ارسال شود.

جلسه در ساعت  16:35به پایان رسید.
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