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بررسی و رفع ابهامات موادی از طرح اصالح قانون معادن
حاضرین جلسه
دکتر شعبانی،رئیس کمیته اکتشاف ،جمال کسیانی،رئیس خانه معدن آذربایجان غربی ،احمد مشکانی ،دکتر حقیقی ،آقای
کیانی ،آقای دری ،مهندس باطنی رئیس خانه معدن مازندران  ،صدیق،عضو هیات رئیسه خانه معدن قم

شرح جلسه

آنچه در کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گذشت:
دکتر شعبانی،رئیس کمیته اکتشاف:
ممکن است تا چند ماه آینده طرح اصالح قانون معادن از کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی مجلس
برسد  .اما تا به اینجای کار توضیحات و خبر دقیقی از آن وجود ندارد.
جمال کسیانی،رئیس خانه معدن آذربایجان غربی :احساس میشود صحبت ها و نامه های ما تاثیر چندانی بر
اجرای و مصوبات این قانون ندارد .البته این استنباط و تفکرات حاصل شده است.
شعبانی :طی صحبت با دکتر کالنتری گفته شد هدف راه اندازی و ایجاد تولید است .به نظر این قانون با قصد
و غرض ورزی جهت استفاده و باج خواهی از معدن داران بوده است.
احمد مشکانی :باید فرایند معدنکاری را به قانون نویسانی که در مورد این بخش تصمیم میگیرند و اطالعاتی
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راجع به آن ندارند به طور کامل شرح داد و ایشان را در این خصوص توجیه کرد.
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دکتر شعبانی :باید در کنار یکدیگر با تشکل ها و انجمن های معدنی تشکیل جلسه بدهیم و نظرات و
پیشنهادات را مطرح کنیم .خانه معدن همواره پیگیر موضوع بوده است .ما نیز سعی داریم از طریق انجمن
مس این موضوع را پیگیری کنیم.
دکتر حقیقی :چیزی در حدود ۱5هزار محدوده بلوکه ای و چیزی حدود  ۱4/8۰۰محدوده مزایده ای داریم.
استنباط این است که مجلس به این نتیجه رسیده است که خانه معدن از منافع معدنکاران حمایت میکند و
منافع ملی را در نظر نمی گیرد .اگر بخواهیم به گفتمان مشترک برسیم باید راهکارهای اجرایی برای رفع این
مشکالت پیشنهاد بدهیم.
باید جلسهای داشته باشیم و موارد را به صورت بند بند بررسی کنیم و نظرات را جمع بندی و از طریق خانه
معدن ایران منعکس کنیم.
بحث بلوکه شدن و بالتکلیفی بخش عمده ای از محدوده های معدنی کشور باید مورد توجه قرار بگیرد و
نماینده های خانه معدن ایران در این راستا با اعضای شورای معادن آن استان جلسه داشته باشند و دغدغهها
را بند به بند مطرح کنند.باید در این جریان قرار بگیریم و آن را به نفع بخش معدن کشور سوق دهیم.
شعبانی :تالشهایی در این خصوص صورت گرفته است هم از طرف خانه معدن ایران و هم از طرف انجمن ها
و هم از طرف هر یک از معدنداران و معدنکاران پیشنهاد می شود که در همایش فوالد حضور داشته باشید تا
بتوانیم در این خصوص جلسه ای داشته باشیم.
کیانی :باید ببینیم دالیل بلوکه شدن معادن چیست؟ در حقیقت این معضالت ناشی از رفتار و عملکرد خود
وزارتخانه است .علت مداخله بیش از حد افراد غیر متخصص در این بخش نیز خود وزارت صمت است.
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متولیان بخش معدن باید واقع بینانه در تمام مراحل تصمیم گیری این بخش حضور داشته باشند و از معدن
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داران دفاع کنند .در حل و رفع مشکالت معدن داران تالشی از سوی وزارت صمت دیده نمی شود.
دری :نماینده سازمان زمین شناسی در شورای عالی معادن ،دکتر شهیدی است.
بزرگترین معضل بخش معدن امروز ،مشکل محیط زیست و منابع طبیعی است که سبب کاهش
سرمایهگذاریها در بخش اکتشاف شده است.
مدیران وزارت صمت نیز برای حل این مشکالت مسیر را هموار نکردهاند .شاید علت اجرای دستورات
مسئولین باالدست باشد .سازمانهایی مثل محیط زیست و منابع طبیعی درخواستهای اکتشاف محدودههای
درخواست شده را کوچک میکنند و هر منطقهای که مدنظر است را خودشان به درخواست کننده پیشنهاد
میدهند که نادرست است .دیده میشود که محدودههای چندین کیلومتر مربعی درخواست شده به چند
هکتار جهت کار اکتشافی کاهش می یابد.
صدیق،عضو هیات رئیسه خانه معدن قم  :باید در این جلسه نمایندگان وزارتخانه ،ایمیدرو ،منابع طبیعی و
محیط زیست و ...را داشته باشیم تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد .در خصوص طرح اصالح مواد قانون
معادن اینکه پروانه بهره برداری فقط به اندازه کار اکتشاف در مرحله اول داده شود نادرست است .زیرا
معدنکاری ایجاب میکند که اکتشاف در حین استخراج انجام شود .بحث نظارت هایی که گفتند دادستانی به
این اصالح قانون انجام شود نیز نادرست است زیرا اصالً اشراف به موضوع و بخش معدن ندارند و هیچ
اطالعات درستی از این بخش ندارند که سبب تصمیم گیری های نادرست می شود.
باطنی،رئیس خانه معدن مازندران  :باید روی مکانیزم عملیاتی کار کنیم باید بپذیریم فرآیند اصالح قانون
معادن فرایند سیاسی است زیرا افراد و تصمیم گیرنده اشرافی به این بخش ندارند باید بر قسمت امور حقوقی
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وزارت صمت تمرکز کنیم آنها را مجبور کنیم تا به بخش معدن و حرف این بخش توجه کنند .باید ارتباطی با
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تمام تشکلهای معدنی برقرار کنیم و به اتفاق مکاتباتی را با بخش های موثر بر این اصالح قانون جهت رفع
مشکالت آن داشته باشیم باید روی انسجام عملیاتی کار کنیم ورود به وزارتخانه عملی ترین کار است و باید
اولین مرحله باشد .در ادامه باید سایر ارگان ها مثل شرکت ملی مس و  .....را نیز وارد کرد تا بتوانیم به نتایج
خوبی برسیم.
شعبانی :در پایان ضمن تشکر از حضار میخواهیم در جلسه روز چهارشنبه همایش فوالد حضور به هم رسانید
تا بتوانیم مشکالت بخش اکتشاف را مطرح و بررسی کنیم.
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