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شرح جلسه

آنچه در نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای
استانی و مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت گذشت:
 -۱مروری بر عملکرد نمایندگیهای استانی خانه معدن ایران
 -۲انتقال چالشهای موجود در هر استان به نمایندگان محترم معاونت معدنی وزارت صمت

روسای محترم نمایندگیهای استانی خانه معدن ایران که در جلسه حاضر شده بودند نسبت به انتقال چالشها
ی موجود در هر استان به نمایندگان محترم معاونت معدنی وزارت صمت ایراد سخن کردند.
مهندس بهرامن:
ضمن خیر مقدم خدمت حضار محترم ،اعضای محترم هیات امنا و هیات مدیره ،نمایندگان وزارت صمت ،و
روسای محترم نمایندگی های استانی خانه معدن ،مجدد سال نو را تبریک عرض نموده و آرزوی سالی سرشار
از سالمتی برای تک تک شما و تمام مردم عزیز ایران را دارم.
با توجه به نام گذاری سال جدید که در نهایت به تولید ختم می شود ،نیازمند سیاستگذاری های موفق در
خانه معدن استانها جهت پیشبرد اهداف می باشد.
عملکرد هیات مدیره خانه معدن ایران در سال  ۱۳99به صورت کامل در گزارشی تنظیم و ارائه شده است.
یکی از موارد ارائه شده در این گزارش ،ارزیابی عملکرد نمایندگی های استانی خانه معدن ایران می باشد که
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در  8ماه اول سال  ، ۱۳99هفده استان در این ارزیابی شرکت داشتند.
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بررسی ارزیابی عملکرد نمایندگی های خانه معدن در این استان ها سبب می شود که استان ها از شرایط
یکدیگر اطالع داشته باشند و جهت هر چه بهتر کردن و ارائه خدمات بهتر خود تالش کنند .در سال ۱۳99
ده مکاتبه صرفا درخواستی با نمایندگی های استانی خانه معدن داشتیم.
پاسخ هرچه سریعتر و کاملتر به این مکاتبات از استانها انتظار می رود .بخش بزرگی از مکاتبات دریافتی از
نمایندگی های استانی خانه معدن ایران مربوط به مشکالت شورایی بود که تماما پیگیری و دنبال می شد و
به دنبال مطالبه حقوق معدنکاران بودیم.
همچنین در مورد ماده ۲۴مکرر نیز مکاتبات متعددی دریافت کردیم که قبول درخواست متقاضی در خصوص
ماده  ۲۴مکرر از خواسته های آنان بود.
بحث حقوق دولتی مورد دیگری بود که از دغدغه های اصلی تمام شما بزرگواران و سایر معدنکاران در کشور
بود .در بحث فرمول محاسبه حقوق دولتی مشکلی وجود ندارد ،اما متاسفانه عوامل تاثیرگذار و ایراداتی که
وجود داشت ،بسیار بود که سبب شد محاسبه حقوق دولتی در سال  ۱۳99با مشکالتی همراه باشد.
بحث نحوه محاسبه حقوق دولتی و زمان ابالغ آن که بهمن ماه  99بود از مشکالت اصلی معدنکاران می باشد.
این چالش در شورای عالی معادن مطرح و بحث های بسیاری نیز در این خصوص صورت گرفت .دیوان
محاسبات نیز در خصوص محاسبه حقوق دولتی دخالت داشته و در نحوه محاسبات تاثیرگذار بوده است و
خواهان این بوده که محاسبات خارج از شورا بررسی گردد  ۲9 .استان به نحوه محاسبه حقوق دولتی و زمان
ابالغ آن توسط وزارت صمت اعتراض داشتند.
خانه معدن ایران مجددا نقطه نظرات ارسال شده را جمع بندی کرده و به معاونت معدنی وزارت صمت ارجاع
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داد.
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در خصوص بحث تفاهم نامه  ۲۵ساله ایران و چین نیز آقای دکتر حقیقت پور رئیس محترم کمیته معدن در
کمیته توافق ایران-چین نیز در جلسه حضور دارند .می خواهیم اطالعاتی از این تفاهم نامه به خصوص بخش
معدن آن را به اطالع بزرگواران برسانند.
دکتر حقیقت پور:
با توجه به تایم جلسه برنامه های کلی این تفاهم نامه ارائه می شود .در مورد تفاهم نامه  ۲۵ساله ایران و
چین ،از موضوعات اصلی مطرح شده ،سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی است.
امروزه چینی ها در بخش های مختلف معدن ،بهره برداری ،فراوری ،صنعت و تجارت معدن ،فرصت های
سرمایه گذاری در قالب مشارکت را ایجاد کردهاند.
رقم سرمایه گذاری چینی ها در این تفاهم نامه  ۴۵۰میلیارد دالر است که  8۰میلیارد دالر در بخش معدن
قرار بر سرمایه گذاری شده است .پروژه های معدنی موجود در استان ها در هر مرحله ای که باشد اعم از
اکتشاف ،استخراج ،فرآوری ،تجارت محصوالت و  ...که با رفتارهای معدنی ما و رفتارهای معدنی بین المللی
همخوانی و تطابق داشته باشد ،ما این پروژه ها را پذیرا هستیم .اگر خود معدنداران طرف چینی را داشته
باشند می توانند معرفی کنند تا هماهنگی ها از طرف ما انجام پذیرد و اگر نداشته باشند ما این طرف های
سرمایه گذار چینی را معرفی می کنیم.
ما تسهیل کننده این موارد برای بخش های خصوصی ،خصولتی و دولتی هستیم .قرار بر این است که موانع و
مشکالت سرراه این سرمایه گذاری را در داخل کشور مرتفع کنیم.
مهندس بهرامن:
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با توجه به اهمیت موضوع پیشنهاد می شود نقطه نظرات خود را در این خصوص و سواالت مورد نظر خود را
ارائه کنید تا از حضور از آقای دکتر حقیقت پور استفاده کرده و پاسخ ها را داشته باشیم.
از حاضرین جلسه :رقم گفته شده آیا در مدت  ۲۵سال قرار هست سرمایه گذاری شود یا خیر؟مراحل ارسال
طرح ها را توضیح دهید.
دکتر حقیقت پور :توافقنامه  ۲۵ساله هست .امکان افزایش رقم سرمایه گذاری چینی هم حتی تا ۱۰۰۰
میلیارد دالر محتمل هست.
یعنی قطعا امکان افزایش میزان سرمایه گذاری وجود دارد .چشم اندازی که ما به آقای دکتر الریجانی ارائه
کردیم ،رقم  8۰میلیارد دالر را برای بخش معدن پیشنهاد و ارائه شده است.
هدف تنظیم پروژه ها در سطح ملی است .ابتدا باید پروپزال اولیه ای از طرح ها ارائه گردد .ما این پروپوزالها
را بررسی و فرصت های بین المللی و  umdpرا پیاده و به طرف چینی ارائه می کنیم .طرح ها باید دارای
برنامه های بیزینسی باشد .پس از ارائه طرحها اگر طرف چینی نظز مثبت خود را به این طرحها اعالم نمود،
نشست ها و جلسات بعدی و بررسی جنبه های حقوقی و قراردادی از از طرف ما جهت اجرای توافق انجام
خواهد شد.
مهندس کسیانی :آیا مشکالت فعلی در چهارچوب تبادالت ارزی حل شده است؟
دکتر حقیقت پور :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حال انجام اقداماتی در این خصوص است .به نظر
می رسد با توجه به شکست تحریم ها و برداشته شدن تحریم ها که انشاءاهلل به زودی اعالم می شود ،هم
رغبت طرف چینی و هم طرف های ایرانی بیشتر خواهد شد .در این کمیته و توسط بانک مرکزی راهکارهای
1/3/2021

5

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

مالی و پولی ارائه خواهد شد که با استفاده از آنها بتوانیم پروژه را پیش ببریم.
مهندس بهرامن:
فعالً در حد تفاهم نامه و مراحل اولیه هستیم .اگر روش کار رابلد باشیم و بخشهای مختلف را مدیریت کنیم و
بخش حقوقی را در ایجاد ارتباطات حاکم کنیم ،مطمئناً بهره مند خواهیم شد.
اکنون فرصتی برای ایجاد ارتباط و سرمایه گذاری حاصل شده است .باید نگاه ها به حضور سرمایه گذاران
خارجی عوض شود.
توسعه زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران خارجی به طور کامل در کشور حضور داشته باشند .نیازمند
تغییرات و استفاده حداکثری از فرصت ها هستیم.
پیش بینی  8۰میلیارد دالری برای سرمایه گذاری در بخش معدن شده است که باید نهایت استفاده و بهره را
از آن ببریم .اگر در همین تحریم ها سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام می شد مطمئناً اکنون شرایط ما
بسیار بهتر بوده و به نوعی که اکنون جهت انتقال پول اینقدر مشکل نداشتیم .اگر جریان سرمایه را در داخل
کشور مدیریت کنیم می توانیم سایر مسائل را در قالب این سرمایه ها مدیریت کنیم و آینده بهتری را در
بخش معدن و سایر بخش ها داشته باشیم.
باید دید این  8۰میلیارد دالر را در چه قالب و بخش هایی می توانیم استفاده کنیم.
دکتر حقیقت پور:
نگاه ما به این توافقنامه نگاهی فرصت محور است .امید است با این رقم و فرصت ایجاد شده بتوانیم تحولی در
بخش معدن داشته باشیم ،چه به لحاظ ساختاری ،چه به لحاظ سرمایه ای و چه به لحاظ بروز و ظهور در
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می بایست این فرصت را غنیمت شمرده و باتوجه به امکانات و ذخایر خود و سرمایه گذاری طرف چینی طرح
برد بردی داشته باشیم.
اگر این  8۰میلیارد دالر در طی زمان این قرارداد جذب کنیم می توانیم  ۲/۵میلیون شغل در بخش معدن و
صنایع معدنی و بخش های باالدستی ایجاد کنیم .می توانیم صنایع زمین گیر معدنی را احیا کنیم و خود را
به سطح جهانی در بخش معدن رسانده و به دانش روز دنیا در این بخش دست پیدا کنیم.
در یک اقدام هماهنگ اصولی در سطح ملی میتوانیم از این فرصت استفاده کرده و معدن را جایگزین نفت
کنیم .مادر این ستاد بحث سرمایه گذاری را پیگیری می کنیم که نشان می دهد سرمایه گذاری در سالهای
اخیر اثرات بین المللی دارد .حضور هندی ها ،سفر نمایندگان کره جنوبی و کوتاه آمدن آمریکایی ها در بحث
های اخیر برجام نیز از دستاوردهای همین تفاهم نامه است.
مهندس بهرامن:
جلسات متعدد و منظمی با ستاد کمیته توافق ایران و چین انجام می شود .در بخش معدن و صنایع معدنی
هرگونه پیشنهاد ،طرح و یا سوالی باشد ما آن را انتقال خواهیم داد .در تمامی بخش های معدنکاری از
اکتشاف ،استخراج و فرآوری از تمامی طرح ها استقبال می کنیم.
خانه معدن ایران در سال  ۱۳99جمعاً  7۵۱6مکاتبه ارسالی و  ۱8۴۰مکاتبه دریافتی که نشان دهنده ۱8۴۰
درخواست از این تشکل می باشد را داشته است .در مجموع  6۵9نشست تخصصی و جلسه طی سال 99
داشته ایم .مجموع گزارشات خانه معدن طی سال  9۱ ، 99عدد بوده و همچنین  ۱۳تفاهم نامه با بخش های
مختلف به امضا رساندیم .در مجموع در بخش کارشناسی و فنی و تدارکات  ۵نفر در خانه معدن ایران مشغول
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به کار هستند که با کمک و همراهی شما عزیزان و تعامل بخش دولت در وزارت صمت ،ما اهداف را دنبال

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

می کنیم و مطالبات و خواسته های تمام معدنکاران را ارائه و مطالبه می کنیم.
بحث دیگر در خصوص نمایشگاه اکسپو می باشد .این نمایشگاه در کشورهای مختلفی برگزار می شود .دوره
قبل در میالن و دوره قبل تر در شانگهای چین برگزار شده و دوره آتی قرار براین بود در سال  ۱۳99در دبی
امارات برگزار شود که با توجه به بیماری کووید ۱9-یک سال به تعویق افتاده است .این نمایشگاه به مدت
زمان  6ماه دایر می باشد .بخش معدن این نمایشگاه به خانه معدن ایران سپرده شده است جلسات متعددی
در این خصوص با طراحان و کارشناسان انجام شده است تا بتوانیم به بهترین شکل بخش معدن کشور را به
نمایش بگذاریم.
با توجه به زمان  6ماهه برگزاری نمایشگاه باید نمایشگاه عرضه ای هم در کنار و موازی این نمایشگاه داشته
باشیم که این نیز نیازمند همراهی و همدلی تمام شما بزرگواران است .تمام بزرگواران بخش خصوصی و
دولتی مانند مهندس کشاورز ،دکتر سعد محمدی ،مهندس جعفری ،مهندس تاج زاده و  ...را در جریان کم و
کیف این نمایشگاه قرار داده ایم تا بتوانیم از همراهی و مشارکت همه عزیزان بهره مند گردیم.
مهندس معصومی:
پیشنهاد می شود در جلسه ای جداگانه با دکتر حقیقت پور با موضوع بخش معدن در چهار چوب این تفاهم
نامه ،البته با آمادگی قبلی داشته باشیم تا بتوان موضوع را شفاف تر و بازتر کرد .با توجه به اینکه مذاکرات
پیش آمده با مذاکرات پیش آمده جنبه سیاسی این تفاهم نامه نیز برجسته تر از قبل شده است.
در ارتباط با بحث حقوق دولتی در واقع در ماده  ۱۴اصالحیه قانون معادن این بحث حقوق دولتی در
چهارچوب بودجه مصوب معنادار می شود .یعنی در اواخر سال  ۱۳99وقتی که این تصمیم ابالغ و اعالم می
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شود که باید به روش و محاسبات جدید باید وصول شود جای سوال دارد .همچنین در بودجه سال  ۱۴۰۰نیز

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

نسبت به بودجه  ۱۳99در حدود  ۳۰درصد افزایش از محل درآمدهای حقوق دولتی بخش معدن دیده شده
است.
مهندس بهرامن :قطعا جلسات حضوری را با کمیته توافق ایران و چین پیش بینی می کنیم تا پیشنهادات و
طرحهای معدنکاران را در این جلسات داشته باشیم.
مهندس کسیانی :چالش های بخش معدن به صورت فهرست وار ارائه می شود.
مهندس کسیانی از نمایندگی آذربایجان غربی:
در خصوص پروانه بهرهبرداری که االن معضل شده است از نظر قانونی به شرکتهای وابسته عمالً این پروانه
نقشی ندارد ،نظارت و متولی پروانه بهرهبرداری سازمان صمت است ولی عمالً اینجوری نیست ،منابع طبیعی،
بازرسی و دیگر ارگانها عمالً پروانه بهرهبرداری معادن را تعطیل می کنند.
دستورالعمل ها باید شرایط کاری منطقه را در نظر بگیرند .در مورد تسهیالت ،صندوق بیمه موقعی که
ضمانت را تضمین میکند باید به بانکها دستور دهد و آنها را ملزم کند به پرداخت تسهیالت کند و نبایستی
مانند سایر درخواستها بانک ها با تسهیالت که صندوق معرفی میکند برخورد کنند.
در مورد حقوق دولتی زمان ابالغ و اجرای آن خیلی مهم است و با هم مغایرت دارد هم از نظر زمانی هم
میزان افزایش آن با قانون مغایرت دارد همانطور که آقای معصومی اشاره کردند.
مطلب بعدی در مورد قوانینی است که برای شورای عالی معادن هر استان تعیین می شود ،نماینده خانه
معدن یا نماینده همان طرف در شورای عالی معادن برای ارائه توضیحات باید در جلسات شرکت کنند.
مصوباتی که در کمیته ای شورای عالی معادن مطرح میشود با آن چیزی که ابالغ میشود عمالً مغایرت دارد
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بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

و برای من جای سوال است! حداقل موضوع باید در شورای معادن اصلی با حضور نمایندگان دوباره مطرح
شود.
در مورد معارضین با توجه به اینکه وزارت کشور به این قضیه اهمیت می دهد پیشنهاد میشود از طریق
بخشداری ها شهرداری ها دهداری ها و استانداریها تعیین تکلیف شود در قالب تفاهم نامه یا هر چیز
دیگری.
موضوع اصلی معارضین عدم عملکرد صحیح دولت در مورد تعهداتش است خواهشا بخش معارضین را
مهندس بهرامن از آقای دکتر دین پرست به دلیل ارتباطات تنگاتنگی که دارند پیگیری کنند.متولی بخش
معدن وزارتخانه است اگر مشکلی است دستگاهها و دادگستری از متولی سوال کنند نه از بهره بردار درصورتی
که وزارتخانه که متولی است کناری ایستاده و معدن دار مورد بازخواست قرار میدهند.
مهندس باطنی نمایندگی خانه معدن مازندران:
مشکالت منابع طبیعی ،محیط زیست و معارضین مشکالت اپیدمی حوزه معدن بوده است در مورد معارضین
همانطور که قبال به کرات در جلسات استانی از دهه  8۰به بعد گفتم بهترین راه حل تشکیل کمیته متشکل
از مقامات امنیتی استان به عالوه رئیس سازمان صمت میباشد که این کمیته باید معدن را ارزیابی کند در
آن ارزیابی منافع کشور ،منطقه و استان مشخص میشود که معدن کار بکند یا نکند و در صورت تصویب عدم
کار معدن دار خسارت به فرد داده شود و معدن آزاد شود در غیر این صورت باید معدن به کارش ادامه دهد.
درخصوص ماده  ۲۴در مورد این ماده
سلیقهای عمل میشود در استان ها از جمله مازندران مشکالتی را داریم ماده  ۲۴تبصره  ۵که در آن عنوان
1/3/2021

10

میشود اگر سازمان سنجش نسبت به بخش پاسخ استعالم قانع نشده باشد یا اعتراض داشته باشد و غیره در

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

این مورد این تبصره عمل نمیشود به طور مثال درخواست پروانه اکتشاف میشود استعالم میشود منابع
طبیعی به استناد نامهای که اشتباه کارشناسی شده و تایپ شده رد میکند و در یک پروسه طوالنی می افتد
به طور مثال دو سال و تصحیح می شود چون یک بار رد شده حتی از سازمان جنگلها ابالغ میشود و استان
تمکین نمیکند .استان ها زیاد از تهران تبعیت نمیکنند و سلیقهای عمل میکنند .حقوق دولتی قانون عطف
به ماسبق نمی شود
مهندس نوروزی از نمایندگی آذربایجان شرقی:
ضمن عرض تشکر از انتقال تجربه ها به روند کار خیلی کمک می کنند به دلیل مشکالت و ضیق وقت
جلساتی در شورای عالی معادن مطرح می شد و به دلیل فاصله جلسات همه این مباحث قابل حل نبود کاری
که ما کردیم این بود که ستاد تسهیل بخش معدن که دبیرش خانه صنعت و معدن می باشد را جدا کردیم و
در کنار آن کمیته تعامل را تشکیل دادیم که متولیان خانه معدن بود و بیش از  8۰درصد مشکالت مربوط به
منابع طبیعی ،محیط زیست و غیره به دلیل محیط دوستانه این کمیته در آنجا حل شده چون مدیران ارشد
در جلسات ستاد تسهیل مقاومت می کردند ولی در این کمیته به دلیل محیط دوستانه مشکالت راحتتر حل
میکردیم.
از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استفاده کردیم به طور مثال امور آب ،قراردادهای اجاره با
قیمت های بسیار باال به معادن می فرستاد که ایراد قانونی گرفتیم و در شورای گفتگو بردیم و حل شد.
در خصوص حقوق دولتی اسفند ماه  99از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نامه نوشتم و
رونوشت را به دبیرخانه های استانها فرستادیم و در این بخش موفق شدیم مصوبه بگیریم از شورای گفتگو که
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این بخشنامه در خصوص حقوق دولتی حذف شد و دوباره باید بررسی شود اشکاالت اجرایی را به این بخش

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

گرفتیم دوستان در همه استانها پیشنهاد میشود که هم چنین مصوبه ای را بگیرند.
در مورد تمدید پروانه های بهره برداری اطالع رسانی نمیشود معدن داران چون اکثر مشغول کار هستند و
درگیر هستند .برنامهریزی بشود که از طریق سازمان اطالع رسانی انجام شود که معدن داران در جریان باشند
و دنبال کار بروند و یادشان نرود چون یادشون میره که کی تمام میشود.
زمان بر بودن تغییر کاربری خیلی مشکل شده جناب آقای مهندس بهرامن در مورد دیگر اینکه با هم مشاهده
می شود که ماده معدنی در حریم معادن هست .طوری بشود که به استان ها واگذار شود و شورای عالی
معادن استان ها مجوز بگیرد که سریعتر انجام شود.
مهندس نازپرور از خانه معدن استان خراسان رضوی:
ورود ماشین آالت هنوز شفاف نیست و باری معادن مشخص نشده به خصوص در معادن کوچک و متوسط
چون و معادنی که قدر هستند راه و چاره اش را خوب بلد هستند ولی معادن کوچک و متوسط به این شکل
نمی باشد.
در اواخر سال گذشته در مورد پنجره واحد معدن که در استان خراسان خدا را شکر توانستیم انجام دهیم.ولی
امکان دسترسی ما به کاداسترا نیست باید صبر کنید که خانه صنعت و معدن قسمت معاونت معدنی انجام
بدهد اگر امکان این باشد که ما خودمان بتوانیم استعالم را به روز صادر کنیم قطعاً در زمان صرفه جویی
خواهد شد و نتایج بهتری خواهد شد گرفته شد.
ماده  ۲۴و  ۲۴مکرر سلیقه ای است.
مشکالتی که ما در سال  99داشتیم و در سال  ۱۴۰۰به فرموده مقام معظم رهبری تمایل به این هست که
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باید بخش تولید پشتیبانی و حمایت شود فکر می کنم که اگر بخواهیم قدم محکم در این راستا برداریم

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

اولویت با این باشد که امسال وزارت صنعت و معدن متولی بخش معدن کشور هست تالش بر این داشته باشد
که بتواند در حقیقت مبحث اکتشاف را در استانهای مختلف بیشتر فعال کنند متاسفانه سال گذشته روند
نزولی را در بخش صدور پروانه های اکتشاف پهنه ها و صدور پروانه ها از پهنای اکتشافی داشتیم و خوب به
نوع اگر بخواهیم مثال بزنیم شرکت ایمیدرو که متولی بخش اکتشاف است وقتی در استان زنجان نتواند
پروانه اکتشاف گیرد و نتواند پهنه هایش را توسعه بدهد عمالً نشان میدهد که ما
مخالف بخش اکتشاف هستیم.
ما شاهد بزرگترین صادرات در بخش معدن در استان زنجان بودیم که متاسفانه پایان گرفتن معدن انگوران و
عدم جایگزین مناسب در آینده بحران جدیدی را به معادن سرب و روی و آهن در استان زنجان شاهد
خواهیم بود در بخش تعامل بین منابع طبیعی و وزارتخانه ها و استان ها به یک مقدار این موضوع را بیشتر
مورد توجه قرار دارند.
مشکل دیگه ما بحث افزایش چشمگیر حقوق دولتی است که این اعتراض را حتی معادن دولتی ما هم مثل
انگوران داشتند .افزایش چشمگیر که بعضاً تا  ۴۰درصد افزایش پیدا کرد خواهشاً این بخش مورد توجه قرار
گیرد از طریق شورای عالی معادن که بتواند در سال  ۱۴۰۰اهداف را بهش دسترسی پیدا کنیم.
دکتر سلسانی از خانه معدن زنجان :
مشکالتی که ما در سال  99داشتیم و در سال  ۱۴۰۰به فرموده مقام معظم رهبری تمایل به این هست که
باید بخش تولید پشتیبانی و حمایت شود فکر می کنم که اگر بخواهیم قدم محکم در این راستا برداریم
اولویت با این باشد که امسال وزارت صنعت و معدن متولی بخش معدن کشور هست تالش بر این داشته باشد
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که بتواند در حقیقت مبحث اکتشاف را در استانهای مختلف بیشتر فعال کنند متاسفانه سال گذشته روند

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

نزولی را در بخش صدور پروانه های اکتشاف پهنه ها و صدور پروانه ها از پهنای اکتشافی داشتیم و خوب به
نوع اگر بخواهیم مثال بزنیم شرکت ایمیدرو که متولی بخش اکتشاف است وقتی در استان زنجان نتواند
پروانه اکتشاف گیرد و نتواند پهنه هایش را توسعه بدهد عمالً نشان میدهد که ما مخالف بخش اکتشاف
هستیم.
ما شاهد بزرگترین صادرات در بخش معدن در استان زنجان بودیم که متاسفانه پایان گرفتن معدن انگوران و
عدم جایگزین مناسب در آینده بحران جدیدی را به معادن سرب و روی و آهن در استان زنجان شاهد
خواهیم بود در بخش تعامل بین منابع طبیعی و وزارتخانه ها و استان ها به یک مقدار این موضوع را بیشتر
مورد توجه قرار دارند.
مشکل دیگه ما بحث افزایش وحشتناک حقوق دولتی است که این اعتراض را حتی معادن دولتی ما هم مثل
انگوران داشتند .افزایش چشمگیر که بعضاً تا  ۴۰درصد افزایش پیدا کرد خواهشاً این بخش مورد توجه قرار
گیرد از طریق شورای عالی معادن که بتواند در سال  ۱۴۰۰اهداف را بهش دسترسی پیدا کنیم.
مهندس هنری از نمایندگی بوشهر:
چالش های مربوط به استان بوشهر:
در خصوص پایانه صادرات مواد معدنی علیرغم پیگیری در سالهای گذشته که مسئولین قول مساعد دادند و
همچنین مسئولین تعامل الزم را انجام نمیدهند.
عوارض خامفروشی در مورد صادرات سنگ الشه ،شن و ماسه تاکید دارند که باید برداشته شود به دلیل اینکه
این دو ماده معدنی محصول نهایی است و امکان فرآوری بیشتر برای آنها وجود ندارد اخذ عوارض خام فروشی
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برای مواد معدنی باعث غیر رقابتی شدن محصوالت با کشورهای عمان و امارات شده است.

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

در بخش انتهایی مربوط به نشست مهندس بهرامن چنین گفت :از حضار گرامی در استانها خیلی تشکر می
کنم به خاطر تالش های فراوانشان و اگر موفقیتی کسب کردیم مطمئناً تالش و زحمات بزرگواران در استان
ها می باشد با توجه به موارد ماده  ۲۴که خیلی تکرار شد و مباحث حقوق دولتی و بحث معارضین که به
کرات این مسئله تکرار شد.
در مورد عوارض شن و ماسه و سنگ الشه تنها عامل موفقیت در استانهای مرزی از جمله بوشهر همین
معادن می باشند و ما این را دنبال خواهیم کرد و کرده ایم و منتظر دریافت اطالعات کامل و مستند به
صورت مکتوب هستیم که با اطالعات کامل تر رو به جلو حرکت کنیم.
مهندس ایروانیمدیرکل دفتر نظارت بر امور معدنی وزارت صمت:
در مورد قرارداد  ۲۵ساله ایران و چین عمل بسیار درستی است به خصوص اینکه بحث صادرات ما بسیار
ضعیف است و اینکه باید بدانیم این سرمایهگذاری در چه بخش هایی باید انجام شود که مناسب تر باشد؟
در مورد مفاد قرارداد بیشتر روی بخش خدمات بوده و تجارت وزیر ساخت و به خصوص در بخش نفت و گاز
و معادن زیرزمینی ،زغالسنگ و  .......همچنین در مورد عناصر نادر خاکی ما پتانسیل خیلی خوبی در ایران
داریم و باید با کمک اشخاصی که در بخش فرآوری هستند کمک شود مثل چینی ها که در این بخش تجربه
بسیاری دارند .همچنین در مورد مفاد تفاهم نامه باید در موضع انتقاد قرار بگیریم و مواضع خودمان را محکم
تر کنیم و که در نهایت به نفع کشور باشد.
بحث حقوق دولتی و بحث زمان ابالغ :وزارتخانه زمان خاصی را برای ابالغ در نظر ندارد و مسئله زمان ابالغ به
خاطر یکسری مسائل از قبیل تغییر مدیریت ها و  .....معموالً به پایان سال ختم میشود که مشکالتی را برای
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بهرهبرداری را به وجود میآورد ولی از طرف دیگر صحبت ما این است که حقوق دولتی درصدی از ماده

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

معدنی در معدن است و برای این سال باید قیمت متوسط سال را بگیریم (از ابتدای سال تا انتهای سال)
عقیده بنده این است که باید در اواسط سال حقوق دولتی اعالم شود که مشکلی ایجاد نشود و به پایان سال
موکول نشود.
مکانیسم تعیین حقوق دولتی:
تورم  ۲6۰درصدی را باید با توجه به افزایش قیمت در معدن در نظر بگیریم و این حداقل حقوق دولتی را ۵
برابر می کند.پس باید بررسی کنیم که اشکال این فرآیند کجاست و آن را اصالح کنیم.
در مورد ماده  ۲۴منابع طبیعی و محیط زیست سال های قبل کارمان در رابطه با این دستگاه خیلی آسان تر
انجام میشد ولی در حال حاضر عواملی باعث شده که دخالت این دستگاهها به طور سلیقهای باشد و باعث
مشکالت عدیده شده است ضمن اینکه خودمان هم به این قضیه کمک کردیم و خواستیم تعامل انجام بدهیم
که میسر نشد و به صورت یکطرفه انجام شد.
مهندس امیرخانی از معاونت معدنی وزارت صمت:
در رابطه با حقوق دولتی دو نکته وجود دارد:
-۱بحث اول این که حقوق دولتی باید بر مبنای بودجه باشد .اما خوشبختانه امسال با سازمان برنامه و بودجه
و با توجه به مصوبه شورای عالی معادن ،سازمان برنامه بودجه محاسبات الزم را انجام دادند و به مجلس ارائه
داده اند.
در رابطه با سیستان و بلوچستان که اعالم نمودند حقوق دولتی باید جدا شود اگر بزرگواران مصوبه را مطالعه
بفرمایند به این استان نگاه ویژه شده است.
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- ۲در رابطه با ماشین آالت هم یکی از محورهایی که که سوال شد ،وزارتخانه خوشبختانه برنامه دارد ،با توجه

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

به توان تولید داخل و نیاز معادن طی هفته های آینده برنامه جامع و کلی ورود ماشینآالت را تجمیع می
کند و ابالغ خواهد کرد.
مهندس کشاورز پوراز معاونت معدنی وزارت صمت:
در خصوص استفاده از ظرفیت های ماده  ، ۲۴یک ظرفیت قانونی است که قابل استفاده برای بخش معدن
است که به سازمانهای استانی ابالغ شده این اختیار را می دهد با شرایط خاص بتوانند از این ظرفیت
استفاده کنند.
موضوع کاهش اکتشاف که سال گذشته اتفاق افتاده است وزارتخانه سیاستش این است که شورای عالی
معادن حداقل فشار را با توجه به مشکالتی که در جامعه وجود دارد اعمال کند .در سال پیش رو هم همین
رویکرد پیش در راستای تعامل و کمک به متقاضیان حوزه اکتشاف پیش بینی شده است .به حوزه برنامه های
اکتشاف جاری بدون اخذ تبصره ۳ ، ۳ماه مهلت برای افزایش اعتبار پروانه ها داده شده است.
در بحث ماده  ۲۴هم از طریق کارگروه های تعاون استانی و ستادی تالش شده که بتوانیم از طریق تعامل
موافقت هایی اخذ کنیم و به نظر می رسد که کارگروهها نظر موافق دارند که قطعاً  ۱۰۰%نیست و با توجه به
رویکرد دستگاه های مذکور نباید چنین انتظاری داشته باشیم زیرا رویکرد آنها حفظ و صیانت از طرحهای
منابع طبیعی است رسالتشان این است که سعی کنند با تعامل انجام شده توافقی دو طرفه انجام شود.
مهندس حیدری از نمایندگی اراک:
ما باید دست به دست هم بدهیم که راهکار و شرایطی را برای بخش معدن ایجاد کنیم.
ما در استان مرکزی نزدیک  ۱۰۰میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت می کنیم ،استان ما یک استان معدنی
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است و نیاز داریم که پرسنل داشته باشیم و شرایط بهتری ایجاد کنیم.

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

درخواستی داریم که در استان ،شورای معادن و شورای گفتگو درباره این قضیه بحث کنند و راهکاری برای
گرفتن مجوز قانونی استخدام کارشناس ارائه دهند که بتوانیم بهتر عمل کنیم جهت بازدید از معادن و آشنا
شدن با مشکالت معادن از نزدیک و بحث حقوق دولتی.
در رابطه با ماشین آالت اگر ما تا شش الی یک سال آینده به فکر ماشینآالت نباشیم ،معادنی را هم که داریم
از بین میرود و تعطیل میشود.
الزم به ذکر است که با همت سازمان صمت ،در استان مرکزی کلینیک معدن تشکیل دادهایم متشکل از خانه
معدن ،نظام مهندسی ،دانشگاه صنعتی اراک که در حال بررسی روی معادنی که فعال نیستند هستیم ،بیش
از  7۰معدن را که غیر فعال بودند را بررسی کردیم که به چرخه تولید بازگردانیم.
درخواست ما این است که قوانین را در این شرایط بسنجند و به استان ها این مجوز را بدهند که بتوانیم
معادنی غیر فعال را فعال کنیم چرا که بیش از  97درصد از معادن ما معادن کوچک هستند و مشکل ماشین
آالت دارند و دارای شرایط خاصی هستند .
مهندس ضربی زاده از اردبیل:
معدن داران در این استان به مشکالتی برخوردند قرار شده بود سه ماه به کسانی که پروانه بهرهبرداری شان
تمام شده مهلت برای تمدید بدهند متأسفانه بخش نامهای که در  ۲۴دیماه از سازمان صمت استان به دیگر
استان ها ابالغ شد باعث بالتکلیفی مهلت  ۳ماهه جهت تمدید شده است.
ماده  ۲۴وقتی که دو ماه میگذرد و جواب نمیدهند به معنای موافقت است که دیگر سازمان صمت در مورد
درخواست بهره بردار اقدام کند .در مورد استعالم بعدی منابع طبیعی میگوید ما زمین ندادیم مخالفت
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میکنند و هزینههایی که توسط بهرهبردار انجام شده از بین میرود خواهشا در مورد ماده  ۲۴کاری شود که

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

بالتکلیف نباشد
مطلب بعدی در مورد معارضین محلی میباشد که دوستان فرمودند در مورد معارضن محلی خواهش من این
است که یک بار این قضیه حل بشود منابع طبیعی معدن را واگذار میکند و معدن دار واگذار می کند به
کس دیگری و به امان خدا که من واگذار کردم و این قضیه خیلی مشکل است.
مهندس بهرامن:
یکی از معضالتی که امروزه با آن روبرو هستیم بحث ماشین آالت است ،همانطور که مهندس حیدری در این
مورد صحبت کردند .به عنوان مثال استان کردستان اعالم کردند که با تعطیلی معادن به دلیل جلوگیری از
ورود ماشین آالت روبرو هستند که منظور همان ماده  ۱۰9و  ۱۱۰آیین نامه است .
قیمت اجاره ماشین آالت در سطح کل کشور غیر عادی است با توجه به آمار که حداقل  ۳۰درصد افزایش
داشته است که به نوعی فاجعه است و معادن کوچک ما بدون استثنا به این دلیل آسیبپذیر شده اند.
تعداد زیادی ماشین آالت توسط معدنکاران در چارچوب همین مقررات وارد شده است ( در حال حاضر بحث
ماده  ۱۰9و ماده  ۱۱۰در گمرکات وجود دارد) و معدنکاران در ترخیص دچار مشکل شده اند الزم به ذکر
است که یکی از دغدغههای بزرگواران و مجموعه بخش معدنی کشور ،خانه معدن و نمایندگی های خانه
معدن  ،بحث هپکو است که اعتقاد داریم اگر هپکو به خط تولید برسد و موفق شود به دنبال آن موفقیت
شامل ما هم می شود .امیدوار هستیم که دغدغه معدنکاران در بخش ماشین آالت مرتفع شوند.
نظام مهندسی تمامی فاکتورها و ابزارهای فرمول اجرایی برای محاسبات حقوق دولتی را مطرح کردند ،که در
حال حاضر برای تصویب نهایی به شورا نرسیده است و قاعدتاً این مسئله حل خواهد شد و امیدواریم هرچه
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زودتر این اتفاق بیفتد و مبنای  ۱۴۰۰مشخص و عملیاتی شود.

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

توضیحات خانم دکتر رکنی در رابطه با اکسپو دوبی:
غرفه معدن در اکسپو دوبی برای اولین بار است که با دستور وزیر محترم در اختیار خانه معدن ایران قرار
داده شده است که خانه معدن بتواند پتانسیل های بخش معدن کشور را در این غرفه به نمایش بگذارد و با
توجه به تصمیمات و صحبت هایی که توسط هیأت مدیره صورت گرفته و جمع بندی که انجام شده است و
فضای بسیار محدودی که در اختیار ما قرار دادند نهایتاً به این جمعبندی رسیدیم که با توجه به اینکه صنعت
معدنکاری جهان در حال حاضر با یک درآمد  ۲تریلیون دالری بسیاری از فعالیتهای صنعتی و اقتصادی را به
هم پیوند میزند و این درحالیست که این صنایع از سال  ۲۰۴۰تا  ۲۰۵۰ما با چالشهای عمده ای جهت تامین
مواد اولیه مواجه می شویم .ضمن اینکه کشور ما همچنان پتانسیل های بکر و دست نخورده بسیاری را در
اختیار دارد و نیازمند جذب سرمایه های بسیاری هستیم ،چه سرمایههای سرگردان داخلی و چه سرمایههای
خارجی برای ورود به این صنعت .نهایتاً غرفه را به صورتی پیشبینی و طراحی کردیم که بتوانیم نسبت به
معرفی ظرفیتهای معدنی در کشور اقدام کنیم.
از کمک طراحانی که در اصل تحصیلکرده های خوب در بخش معماری هستند و در این زمینه تخصص دارند
(چون طراحی غرفه اکسپو با طراحی غرفه نمایشگاه های داخلی که ما با آن سر و کار داریم بسیار متفاوت
است) بهره گرفتیم.
اکسپو ها بیشتر حالت شعار گونه است و اینکه تمدن ها و فرهنگ های کشورها با هم جوین شوند و شعار
ایران در اکسپو دبی هم بیشتر در حوزه ایرانشناسی است و اینکه ما باید بتوانیم در کنار آن بخش معدن را
هم به واسطه اهمیت و نقش اثرگذارش در اقتصاد معرفی کنیم و باید بتوانیم اعتماد سرمایه ها را در این فضا
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جذبکنیم.

بسمه تعالی
صورتجلسه
نشست مجازی اعضای هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران با روسای نمایندگیهای استانی و
مدیران کل معاونت معدنی وزارت صمت

اجرای اکسپوی دوبی کامال به عهده بخش خصوصی گذاشته شده است و هزینه ها ی صفر تا صد و طراحی و
 ....را نمایشگاه به عهده خود ما گذاشته .در طراحی فضای غرفه ما گوی هایی که تعبیه شده است که تماما
دارای متریال های معدنی هستند 68 .نوع ماده معدنی داریم که روی این گوی ها نشان داده می شوند تا
مواد معدنی که نیازمند جذب سرمایه است به صورت واضح و آشکار به وسیله گوی های درشت تر نمایش
داده می شود.

مصوبات
ردیف
۱
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۲

موضوع

مسئول اجرا /پیگیری

مهلت

