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حاضرین جلسه

آقایان مهندس بهرامن ،دکتر شکوری ،دکتر مشکانی ،مهندس صفری ،جمالی از شرکت زرمش ،سطانزاده،
باریکانی از هلدینگ فالت آسیا ،مهندس قیافه ،مهندس اکبریان ،هنری از شرکت گوهر خاک بوشهر ،مهندس
دهقان ،صالح آبادی دبیر انجمن مس ایران ،دکتر اسپهبد

شرح جلسه

آنچه در نشست مشترک کمیته اکتشاف و کمیته هماتیت خانه معدن ایران در محل نمایشگاه
کانمین  ۱۳۹۹گذشت....
مهندس بهرامن ضمن تشکر از حضور حضار و توضیحاتی درباره موضوع جلسه ،از دکتر شکوری خواستند که
جلسه را اداره کنند.
دکتر شکوری،رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی ایران:
جلساتی با نمایندگان مجلس داشتیم و موارد را توضیح دادیم،در اتاق بازرگانی هم قرار شده کمک کنند که
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اصالحات به ضرر معدنکاران نباشد و اصالحاتی که صورت می گیرد به توسعه ی بخش معدن بینجامد.اما
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متاسفانه نمایندگان مجلس بصورت بخشی عمل می کند ،در این جلسه از دوستان خواهش دارم اگر
پیشنهادی دارند ارائه دهند.
دکتر مشکانی،عضو هیات رئیسه کمیته اکتشاف خانه معدن ایران:
طبق قانون محدودههای بهرهبرداری فقط برای یک دوره می تواند برای یک مالک باشد و این یکی از
سمیترین قوانینی است که به ضرر بخش معدن است اکتشاف امریست که هزینه باالیی دارد و مکتشفین
نمی توانند زیر بار این قوانین بروند اگر این قانون تصویب شود معدنکاران ضرر زیادی میکنند،اگر دولت
اکتشاف را انجام میداد تصویب این قانون برای معدنکاران ریسکی نداشت و مشکلی نبود.معدنکاران می
توانند پولشان را در یک بانک بگذارد ماه به ماه سود بگیرند بدون هیچ ریسکی ولی وقتی ریسک میکنند و
پولشان را میآورد و در اکتشاف سرمایه گذاری میکنند و میخواهند کارکنند این درست نیست مانع تراشی
کنند.
اینکه بعد از چند سال بعد از اینکه بهره بردار معدن جاده کشید و تجهیزات آورد و اکتشاف کرد و به آن
منطقه مسلط شد درست نیست که معدن را از او بگیرند ،با تصویب این قانون هیچ معدنکاری درست کارش
را انجام نمیدهد ،برنامهریزی نمی کند ،اکتشاف جدید نمی کند و معدنکار مثل یک گرگ گرسنه میماند
اولین آهویی که گرفته را کامل می خورد ،معدنکار هم همین کار را میکند و هرچه میتواند از معدن استخراج
میکند و دلسوزی نه برای معدن میکند نه برای محیط زیست.
دکتر شکوری:
به طور خالصه برای این بند اصالحیه دادند ،اکتشافات هزینه سنگین دارد و بانک تسهیالت نمی دهد یک
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مقدار کمی را اکتشاف میکنند و استخراج میکنند ،وبه اصطالح با روغن خودش سرخ میکنند ،بعد واگذار
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می کنند به بقیه و برای راه اندازی دوباره  ۳الی  ۴سال وقفه میافتد ،اگر بدانیم این ذخیره مال من نیست
دلسوزی نمیکنیم.
مهندس صفری :درفالت آسیا ما بحث فراوان داشتیم و با نمایندگان صحبت کردیم و وظیفه ماهست که اگر
نمایندگان را باید توجیه کنیم باید برویم و با تک تک نمایندگان صحبت کنیم به طور نمونه معدن مس
میدوک سرمایه گذاری کرده اند و ممکن است بگویند هرچه کار کرده اید تمام و از این به بعد باید برای
مزایده بگذاریم .معدنکاران در این معدن کار کرده اند بازاریابی کرده اند حاال بگویند دیگر کار نکنید و دیگران
بیایندبقیه کار را انجام دهند.
اقای جمالی از شرکت زرمش:
وزارت صمت نباید بدون مطالعه قدم بردارند و قطعاً باید هماهنگی کنند و با فعالین معدنی باید ارتباط برقرار
کنند و نشست داشته باشند و نقطه نظرات معدنکاران نیز مورد توجه قرار گیرد.
سطانزاده:
پیشنهاد میکنم که یک کار تحقیقاتی انجام شود و ببینیم در کشورهای اطراف ایران مثل ترکیه یا قزاقستان
قوانین چطور است؟ میتوان از این قوانین استفاده کرد تا جلوی این اشتباه گرفته شود
آقای باریکانی از هلدینگ فالت آسیا:
اگر این قانون زودتر درست نشود فاجعه بزرگ اتفاق می افتد  ،و معادن کوچک از بین میروند ،معدنکاران بر
اساس این قوانین سرمایهگذاری کردند جاده زدند برق آوردند و  ...اگر عطف به ماسبق شود چه کسی میتواند
این خسارات را جبران کند؟
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مهندس قیافه عضو هیات رئیسه انجمن سنگ آهن:

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مشترک کمیته اکتشاف و کمیته هماتیت خانه معدن ایران

این مسئله مانند دستورالعمل نیست چون دستورالعمل با دخالت وزیر یا ریاست جمهوری برطرف میشود
متاسفانه دارد تبدیل به قانون میشود دوستانی که دارند این قانون را بررسی میکنند اصال اطالعی از معدن
ندارد اصالً مخاطرات معدنکاری رو نمیشناسند و این موضوع ،سرمایه گذاری در حوزه معدن را به مخاطره
می اندازد .اگر بخواهیم کار اساسی در معدن انجام دهیم  5-۴سال طول میکشد جاده سازی میکنید
تاسیسات ایجاد میکنید صنعت را ایجاد میکنید تا به نقطه استخراج برسید بعد آقایان میگویند  ۱میلیون تن
برداشت کردید حاال بفرمایید و این قانون مبحث سرمایه گذاری در بخش معدن را به مخاطره می اندازد.
برخی از نمایندگان در حوزه انتخابیه که هستند بخاطر اینکه فکر میکنند مثال به فالنی نباید معدن داده
میشد و می خواهند با تصویب کردن یکسری قوانین معادن را از دست آن افراد خارج کنند و این امنیت
سرمایه گذاری در حوزه داخلی و خارجی به خطر می اندازد.
در خصوص صحبت کردن با نمایندگان همه ما صحبت کردیم ولی به نتیجه ای نرسیدیم و دوباره همان
قوانین را وضع کردند.
اتاق بازرگانی باید دخالت کند خانه معدن باید حتما تالش کند و کمیسیون صنایع و معادن ،ما هم باید
کمک کنیم و نامه نگاری کنیم تا این موضوع حل شود.
ما محق تر هستیم برای کسب درامد یا اون برج ساز؟ طرف میاید برجسازی میکند و ظرف  ۲سال هم سرمایه
اش چند برابر میشود ولی معدنکاری که در دورترین و محرومترین مناطق کشور میرود و بدون هیچ امکاناتی
کار ایجاد میکند و ذخایر پنهانی که شما عرضه استخراجش را نداشتید استخراج میکند و بعد به این شکل
مورد تنبیه قرار گیرد؟ و ما باید باهم همکاری کنیم تا این قانون تصویب نشود.
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در بخش اصالح موادی از قانون معادن خروجی ها مورد توجه دوستان نماینده قرار نمی گیرد وقتی نهاد
دولت و مجلس کارآیی و کارکرد خود را در این موضوع فراموش میکنند این اتفاقات می افتد و مجلس میاید
قوانین جدید تصویب میکند یا قوانین قبلی را اصالح میکند و بعد در هر زمان با تغییر قیمت دالر و مسائل
خارجی بعد از  ۴-۳ماه دیگر قوانین کارایی خود را ندارند و وقتی دولت برای بخشنامه ها در اتاقهای در
بسته تصمیم میگیرد و به دیگران توجه نمی کند مردم را مورد خسارت قرار میدهد و بعد از چند ماه آن
مسئول دیگر نیست و نفر جدید هم مسئولیت قبول نمی کند.
مدتی پیش از مرکز پژوهشها تقاضا کردیم به قانون قدیم دست نزنند و اصالح هم نکنید و فقط نظارت کنند
وقتی در قانون کلمات را کم و زیاد می کنند در این موقعیت به نفع بخش معدن نیست.
دکتر شکوری:
وزارت صمت متولی بخش صنعت کشور است و قاعدتاً باید در کنار ما قرار بگیرد ،آقای رزم حسینی هم آدم
اجرایی بوده و اطالعات خوبی دارند در وزارت صمت فقط دکتر اسماعیلی معدنی بودند که امسال دیگر نفر
معدنی در وزارت صمت نیست و در مجلس هم نمایندگانی که دارند این قانون را بررسی میکنند معدنی
نیستند ما هرچقدر نمایندگان را بتوانیم با معدن آشنا کنیم به نفع ماست.
هنری از شرکت گوهر خاک بوشهر:
در جامعه شناسی مطرح است مشکل اگر تبدیل به یک مسئله شود و رسانهها به گوش بزرگان نرسانند
تغییری حاصل نمیشود وآن مشکل حل نمیشود پیشنهاد میکنم برای حل این مسئله پویش تشکیل دهیم و
به گوش مسئوالن برسانیم.
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دکتر مشکانی:
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در کشور های اطراف ایران که من اطالع دارم اگر معدنکار برود اکتشاف انجام دهد دولت به او جایزه هم
میدهد نصف حقوق دولتی هم نمی گیرند،معدنکار در این مملکت تشویق که نمیشود هیچ! قوانینی میگذارند
که تنبیه هم میشوند .من هم در جلساتی پیشنهاد دادم که بهتره قوانین اصال دست نخورد و مسئولین نظارت
شان را قوی کنند ما یکسری افراد داریم مانند مهندس بهرامن و افراد دیگر که آبروی این بخش هستند اگر
این افراد از این بخش بروند ،اگر آقای ایکس و ایگرگ بروند نعمات ما از بین می رود ما باید این افراد با تجربه
را حفظ کنیم نه اینکه با تصویب قوانینی که به ضرر این بخش است کاری کنیم که این افراد خسته شوند و
از این بخش بروند .معدنکاران همیشه با سازمانها و ارگانهای مختلف درگیر است از جمله ،محیط زیست،
منابع طبیعی ،حقوق دولتی و ...با عناوین مختلف مانع کار معدنداران میشوند معادن دارد کار می کنند
همیشه یا حقوق دولتی را باال می برد یا با مسائل دیگر معدندار را درگیر میکنند و مانع تراشی میکنند.
دکتر شکوری:
درباره مسئله واردات ماشین آالت معدنی معدنداران با مشکل مواجه شدند ،ما دستگاه حفاری نداریم چگونه
در افق  ۱۴0۴میخواهیم  ۳50میلیون تن تولید مواد معدنی را برسانیم به  ۷00میلیون تن ،باالی سهبعدی
میلیارد باید عملیات معدنی صورت بگیرد وزارت صمت باید همکاری کند بانکها باید همکاری کنند صندوق
بیمه باید همکاری کند با این قیمت ماشین آالت اصال توجیه ندارد.
اکبریان:
ماشین آالت یک موضوع قدیمی شده ضعف و نبود ماشینآالت داریم.همه عالقه مندند که این موضوع که این
موضوع حل شود ولی پای عمل میافتد انجام نمیشود ماشین آالت معدنی مانند ماشین پورشه و  ....نیست که
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معدنکار بخاطر خوشگذرانی فرزند یا خانواده اش وارد کند! معدنکارتا نیاز نداشته باشد وارد نمیکند ،تنگ
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نظری در بخش ماشینآالت باعث شده در این موضوع توقف ایجاد شود این سد قانونی باید شکسته شود حتی
ماشین آالت دست دوم هم باید مشکلش حل شود و وارد شود و با توافقنامه هایی که صورت میگیرد راه را
برای تامین ماشین آالت هموار کنند.
شکوری:
ما از مهندس بهرامن خواهش داریم که نامه بنویسند برای وزارتخانه و این موضوع ماشین آالت را شرح دهند
و بخواهند که مساعدت کنند برای واردات ماشین آالت.
مهندس دهقان:
در بحث واردات ماشین آالت که االن بسته است با توجه به قول مساعدی که داده شده در طول این هفته یا
هفته آینده انشااهلل حل میشود ،طی امسال سرمایه صندوق به  500میلیارد تومان رسید و برای افزایش
سرمایه صندوق به هزار میلیارد تومان هم درخواست دادیم امیدواریم برای سال بعد هزار میلیارد برای بخش
معدن داشته باشیم ،گرانی ماشین آالت و عدم دسترسی به ماشین آالت نو باعث شد که ماشین آالت دست
دوم را هم می پذیریم و برای خریداری ماشین آالت دست دوم هم تسهیالت میدهیم و معدنکاران ماشین
آالت تا  ۱0سال ساخت را می توانند خریداری کند.
تا انتهای امسال ما هزار میلیارد تومان اعطای تسهیالت داشتیم و بیمه نامه صادر کردیم امیدواریم برای سال
بعد بتوانیم  ۲هزار میلیارد تومان بیمه نامه صادر کنیم.
آقای صالح آبادی دبیر انجمن مس ایران:
اصالح قانون معادن موافق ندارد و وجاهت این مطلب که یک موافق ندارد کجاست؟ و یک موج منفی است
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است و عیان است که این قانون وجاهت ندارد .ماشین دست دوم پنج سال استفاده شده  ۶0درصد بهره

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مشترک کمیته اکتشاف و کمیته هماتیت خانه معدن ایران

برداری را از دست می دهد و پیشنهاد میکنم که برای خرید ماشین دست دوم عمر ساعتی ماشین ها در نظر
گرفته شود با ساعت کارکرد پایین.
دکتر اسپهبد:
اول باید اصل قضیه را درست کنیم اگر معدن نباشد دیگر ماشین به چه دردی می خورد؟ اول باید جایگاه
معدن و زمین شناسی را مشخص کنیم چرا هند و چین و روسیه و ویتنام باید وزارت زمین شناسی داشته
باشند اما ما نداشته باشیم ؟ زمین شناسی در مملکت ما بسیار مهم است.آینده این مملکت به دو چیز وابسته
است معدن و کشاورزی در حالی که به هیچکدام اهمیت نمیدهیم،به اکتشافات معدن باید اهمیت بدهیم.
مهندس بهرامن:
تشکر ویژه دارم از همه حضار نگاه ما در زمینه ماشینآالت نگاه حمایتی از تولیدات داخلی هم هست قصد
داریم از شرکت هپکو که در بخش تولید ماشین آالت معدنی فعال هستند هم حمایت کنیم متاسفانه شرکت
هپکو نتوانست ماشین آالتشان را به موقع برای نمایشگاه برسانند ،به عنوان سرمایه ملی این شرکت را دنبال
میکنیم و امیدواریم مشکل ماشین آالت به زودی حل شود.
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