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محل تشکیل جلسه :آنالین از طریق نرم افزار اسکایپ

ساعت شروع۱۲ :

موضوع جلسه:

تاریخ جلسه۱۴۰۰/۰۱/۳۰ :

ساعت خاتمه۱۴ :

-۱بحث درباره چگونگی افزایش حقوق دولتی معادن برای
سال  ۹۹و بعد از آن
 -۲آخرین مباحث و تصمیمات درباره مصوبات مورخ
 ۹۹/۱۰/۰۹کمیسیون صنایع و معادن پیرامون اصالح موادی از
قانون معادن
 -۳آخرین وضعیت ماشین آالت معدنی کشور
حاضرین جلسه

جناب آقای مهندس شکوهی ،آقای دکتر رستمی مدیرعامل محترم شرکت صنایع خاک چینی ایران ،آقای مهندس معصومی،
آقای مهندس ایروانی ،جناب آقای امیرخانی ،آقای دکتر گنجی ،آقای دکتر رجب زاده ،جناب آقای بیگلری ،جناب آقای
رحیم داد ،جناب آقای طاهری ،جناب آقای سروانی ،جناب آقای شرفیان ،جناب آقای میر رحیمی
شرح جلسه

اولین جلسهی کمیته کانیهای صنعتی در سال  ۱۴۰۰در تاریخ  ۳۰فروردین ماه با حضور اکثریت اعضا و با
دستور جلسه اعالم شده در دعوتنامه ،بصورت آنالین برگزار گردید .در ابتدای جلسه ضمن عرض خوشامدگویی
خدمت آقای دکتر رستمی مدیرعامل محترم شرکت صنایع خاک چینی ایران بهعنوان عضو جدید کمیته و
هییت رییسه ،اخبار مهم معدنی یک ماه و نیم اخیر به سمع حاضرین رسید .در ادامه با توجه به اهمیت فراوان
بررسی قوانین جدید معادن که در مجلس شورای اسالمی در جریان است ،آقای مهندس شکوهی که به نحوی
مطلوب نسبت به پیگیری و رایزنی با نماینده محترم تاکستان اقدام نموده بودند ،به درخواست اعضای کمیته
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«با توجه به اقدامات خطرناکی که در ارتباط با قانون معادن در مجلس جاریست ،الزم است اعضای کمیته نسبت
به تماس و ارتباط با نمایندگان محترم منطقهی خود و ارائهی توضیحات در خصوص نگرانیها از اتخاذ
تصمیماتی که آینده معدنکاری را تیره و تار خواهند کرد ،اقدام نمایند .اینجانب به همین منظور با دعوت از
آقای مهندس رحمانی نماینده محترم تاکستان در مجلس شورای اسالمی ،ضمن ابراز احساس خطر از تصمیمات
اخیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس ،به تفصیل از ایرادات و اشکاالت صحبت کردم و در پایان تصمیم بر آن
شد تا با مکتوب نمودن این نقطه نظرات ،رونوشتی برای دیگر نمایندگان محترم ارسال شود تا در جلسات
مجلس مطرح شود .همچنین تصمیم دارم رونوشتی برای مهندس کشاورز ،معاون معدنی وزارت صمت ارسال
نمایم»
در ادامه آقای دکتر رستمی مدیرعامل جدید شرکت خاک چینی ایران ضمن اشاره به مسئولیت قبلی خود در
شرکت امالح ایران در منطقه گرمسار ،بر لزوم ارائهی نقطه نظرات فعالین معدنی و بیان اشکاالت به نمایندگانی
که در اتخاذ این تصمیمات سهیم هستند و ممکن است آشنایی کافی نسبت به مسائل این حوزه نداشته باشند،
تاکید نمودند تا مبادا نمایندگان محترم قبل از شنیدن دغدغههای فعاالن معدنی نسبت به اخذ تصمیمات اقدام
نمایند.
سپس آقای مهندس معصومی ضمن مثبت و جامع ارزیابی نمودن اقدامات و نامهی مهندس شکوهی ،نسبت به
تاثیرگذاری این اقدامات و امکان انصراف یا تعدیل کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اخذ این تصمیمات ،ابراز
امیدواری نمودند .همچنین ایشان یادآور شدند که اشکاالت مصوبات کمیسیون مزبور منحصر به دو محور نبوده
و در بیشتر موارد دارای اشکال است چنانچه در دوهفته اخیر دو جلسه در خانه معدن ایران برگزار شده و یک
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نوبت کمیسیون صنایع و معادن از خانه معدن ،سازمان نظام مهندسی و معاونت امور معادن وزارت صمت با
هدف بحث در زمینه مصوبات مزبور دعوت کرده است تا نقطه نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.
در این جلسات بحث حقوق دولتی معادن هم مورد بحث بوده است .در جلسه مورخ  ۲۳/۱/۴۰۰هم که بصورت
آنالین برگزار شده از روسای خانه معدن استانها دعوت شده تا با حضور در جلسه نقطه نظرات خود را در رابطه
با موارد فوق بیان نمایند .در این جلسه غیرحضوری تعدادی از مدیران حوزه معاونت معدنی (آقای ایروانی و
امیرخانی و یک نفر سوم) شرکت داشتهاند که مطالب زیر به بحث گذاشته شده است:
➢ اعتراض به نحوه ابالغ و اجرای حقوق دولتی معادن حتی از طرف بهره برداران دولتی نظیر معدن سرب
و روی انگوران
➢ مشکالت با منابع طبیعی و محیط زیست
➢ معارضین محلی
➢ لزوم احیای ماده  ۲۴مکرر قانون معادن
➢ سرنوشت ورود ماشین آالت دست دوم
➢ مشکالت صادرات مواد معدنی در نبود زیرساخت های بندری و باال بودن هزینه حمل دریایی
➢ دخالت های مکرر وزارت نیرو و آب منطقه ای در معادن شن و ماسه
➢ اخذ مبالغ سنگین توسط سازمان منابع طبیعی بابت ابطال پروانه های چرا
➢ صدور بخشنامه ها بدون در نظر گرفتن شرایط و وضع موجود کشور
➢ گزارش تشکیل ستاد تسهیل بخش معدن به دبیری خانه معدن استان آذربایجان شرقی
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➢ استفاده از ظرفیت های شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی و اخذ مصوبه در جهت لغو مصوبه
شورای عالی معادن در خصوص حقوق دولتی در آذربایجان شرقی.
➢ معرفی نمایشگاه اکسپوی دبی و حضور کشور ایران در نمایشگاه و اخذ مجوز غرفه در اکسپو دبی توسط
خانه معدن
آقای مهندس معصومی اضافه کردند؛ به گفتهی دوستان خانه معدن ،اعضای کمیسیون صنایع و معادن در نظر
داشتند مصوبه ها را قبل از عید به تصویب مجلس برسانند که بخاطر اقدامات انجام شده ،آن مصوبات برای
بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن عودت داده می شود.
همچنین اظهار امیدواری شده که با پیگیری هایی که به عمل می آید این تصمیمات کالً کنسل و یا حداقل
بسیار تعدیل شود .چون نمایندگان بیشتری نیز با آن مخالفت کرده اند .در مورد حقوق دولتی معادن ،پیگیری
ها روی این موضوع است که مبنای آن ،ماده معدنی استخراج شده و بصورت کلوخه باشد و نه کانه آرایی و
فرآوری شده .باید عوامل کاهنده را در نظر گرفت و از سازمان صمت خواست تا آنرا در نظر بگیرد .باید توجه
داشت که حقوق دولتی برای مناطق محروم  %۱۰تخفیف دارد و سازمان صمت اختیار داردتا  %۲۰مبلغ آنرا کم
یا زیاد نماید .ضمناً یک اختالف نظر بین دیوان محاسبات وجود دارد که محاسبه حقوق دولتی جدید باید از
ابتدای سال  ۹۹اجرا شود یا از زمان ابالغ (دی ماه  .)۹۹ضمن اینکه در قالب قانون بودجه دیده شود .به گفته
آقای مهندس ایروانی مبنای محاسبه حقوق دولتی ماده معدنی استخراج شده درصدی از فروش آن می باشد.
در گذشته وقتی بهره بردار قیمت فروش را پایین تر از قیمت واقعی اظهار میکرد کسی آنرا بررسی نمیکرد و
مشکلی نبود ولی حاال می خواهند قیمت فروش واقعی ماده معدنی را در نظر بگیرند.
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در ادامه آقای مهندس شکوهی اشاره کردند که قبل از انقالب نیز مبنای محاسبه حقوق دولتی بر روی ماده
معدنی استخراج شده از دل کوه بود و هر اقدام دیگری که روی آن انجام می شد معدنکار آنها را جزو عوامل
کاهنده منظور می نمود .لذا باید فشار همه جانبه از طرف معدنکارها به معاونت امور معادن وزارت صمت صورت
بگیرد ،معاون جدید آقای مهندس کشاورز با فعالیت معدنکاری آشنا هستند و باید از ایشان کمک گرفت.
قانون بودجه برای سال  ۱۳۹8پیش بینی وصول  ۲۰۰۰میلیارد تومان بود که با سخت گیری به عمل آمده و
وصول بدهی های قبل از  ۹8نهایتا میزان وصول به  ۳۰۰۰میلیارد تومان رسید .لذا قانون بودجه جدید بر این
پایه و برای سال  ۱۴۰۰با  %۳۰افزایش به  ۴۰۰۰میلیارد تومان مصوب شده است.
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موضوع

مسئول اجرا /پیگیری

مهلت

