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➢ بررسی تعیین حداقل زمان الزم برای برنامه
زمانبندی طرح اکتشاف محدوده های اکتشافی بر
اساس نامه شماره  ۶۰/۳۱۷۶۹۳مورخ ۹۹/۱۲/۲۵
مدیر کل محترم دفتر اکتشاف وزارت صمت
➢ بررسی برآورد تعرفه عملیات اکتشافی سال ۱۴۰۰
حاضرین جلسه
آقایان دکتر شعبانی  -دکتر سلسانی -مهندس حقیقی – آقای عربشاهی -مهندس کسیانی  -مهندس باطنی – مهندس میرزاییان
 -خانم صالحی  -آقای زینلی -آقای صلح آبادی  -آقای کشاورز پور – آقای قربانی

شرح جلسه

آنچه در کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گذشت.....
دکتر شعبانی :ضمن عرض سالم و خیر مقدم و تبریک سال نو و ماه مبارک رمضان و آرزوی سالمتی و قبولی
طاعات و عبادات .برای جلسات امسال پیشنهاد میشود در ابتدا حاضرین در جلسه در حد خالصه ای یک تا
دو دقیقه ای مشکالت جدید مطرح کرد و سپس به موضوع اصلی پرداخته شود.
باطنی ،رئیس خانه معدن مازندران :در سال  ۹۷نامه زده شده و اشتباه تایپی در نگارش گروه های معدنی
صورت گرفته است .اکنون پس از گذشت  ۳سال پیگیری هنوز هم پاسخ درستی در این خصوص دریافت نمی
کنیم.
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شعبانی :اگر الزم باشد مکاتبات را تکرار کنیم ،ممنون از جناب باطنی یادداشتی که مهندس موالبیگی دادند
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را بررسی کنیم.
برای یک پروانه اکتشاف یک زمان  ۶ماهه می دهند و برای یک سال هم تمدید میشود ،احتماال بخواهند
یک تغییری در برنامه زمانبندی پروانهها بدهند ،همه مواد معدنی کار اکتشافی یکسانی ندارند و بهتر است
برای گروه  ۶یک تفاوتی قائل شوند .برنامه زمانبندی کمی دست و پا گیر هست ،گزارش دهی و تایید گزارش
توسط کارشناسان استان یک زمانی می برد.
بعد که تمدید دوم را بخواهیم بگیریم بالفاصله بعد از زمان پروانه اول زمان را تمدید می کنند.
دکتر حقیقی :با عرض سالم و قبولی طاعات ،اصل موضوع این است که استان کرمان به بحث مزایده ارجاع
میدهد .در حوزه اکتشاف و بحث مزایده در این بخش چهار تا مشکالت زیادی وجود دارد.
- ۱در مزایده تعیین ارقام نامتعارف است و باید عواملی که باعث سوء استفاده می شود را محدود کرد
- ۲برای جویی و اکتشاف عمومی باید مهلت شش ماهه داد و مساحت کاهش پیدا نکند .برای مرحله تفصیلی
هم با حداقل سه ماه باید تعیین شود .باید این زمان بندی ها در شورا به صورت کامل تعیین شود و تصویب
شود و دالل بازی در حوزه معدن جلوگیری شود.

دکتر شعبانی :برای محدوده مزایده ای باید تشریفات استعالم منابع طبیعی و غیره را قبالً گرفته باشیم
توسط وزارتخانه و بحث پنجره واحد و ماده  ۲۴را به نوعی اجرایی شده باشد .یعنی برای یک محدوده مزایده
باید تمام استعالمات توسط وزارتخانه گرفته شده باشد و یک محدوده آماده جهت اکتشاف به مزایده گذاشته
شود.
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- ۳دکتر سلسانی موردی که در خصوص این بحث وجود دارد در برخی از استانها وجود دارد به خصوص
زنجان پیشنهاد می شود مدت زمان از زمانی که تایید استعالمات صورت گرفته شد ،باشد این زمان اکتشاف
در نظر گرفته شود .زیرا زمان زیادی صرف استعالمات ماده  ۲۴می گردد .بنابراین باید استعالمات کامل شده
و سپس زمان اکتشاف به بهرهبردار در نظر گرفته شود .در بعضی استانها در زمستان به خاطر برف و غیره
امکان اکتشاف وجود ندارد و زمان از دست می رود .از زمانی تاثیر آن سازمانها زمان اکتشاف تایید شود.
شعبانی :باید پیشنهادمان این باشد که استعالمات از برای یک محدوده مزایده ای از قبل مشخص باشد و
پکیج مشخص و شرح خدمات مشخص و استانداری باید تعریف شود.
عربشاهی :تمام موارد اشاره شده درست است اما نامه نوشته شده به خانه معدن در خصوص برنامه زمانبندی
می باشد و طبیعتاً گرفتن است استعالمات از ارگانهای مختلف زمان بر خواهد بود -۲ .در مناطق سردسیر
هم دوستان مشکل دارند و پیشنهاد می دهیم که تمرکز خانه معدن در کمیته اکتشاف در بازه زمان باشد به
شرط درستی عملیات زمان فنی برای رسیدن به اکتشاف را بیشتر کنند.
شعبانی :پیشنهاد دقیق شما در این خصوص چیست؟
عربشاهی :بستگی به نوع ماده معدنی ،محل محدوده ،وسعت محدوده و غیره دارد .شرایط زمانی و سایر موارد
و شرایط آب و هوایی و غیره نیز باید تاثیر آن در این زمان لحاظ شود.
کسیانی،رئیس خانه معدن آذربایجانغربی :قبالً استعالمها گرفته شود تا مشکالت به حداقل برسد.
قربانی :مزایده گذاشتن باید به نوعی باشد که ابتدا تمام مجوزات گرفته شود از طرف وزارتخانه سپس به
مزایده گذاشته شود بعضی جاها معارض دارد و مشکالت معارضین هم حل شود.
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شعبانی :مزایده باید شفاف ،شسته رفته و غیره و از قبل تمام موارد آن واضح باشد.
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حقیقی :اوال موضوع شفاف بودن استعالمها از سمت وزارت صمت در استانها عمالً غیرممکن و کار سختی
است به دلیل ظرفیتهای کارشناسی محدودی که در استانها داریم.
دوماً موضوع کرمان از دغدغه های اصلی در موضوع اکتشاف است .زمان منطقی و خوبی برای بخشهای
اکتشافی گذاشته شده است در صورتی که استعالمات انجام شده باشد .سه مرحله پی جویی ،عمومی و
تفصیلی هرکدام  ۶ماه فرصت داشته باشند ولی مرحله تفصیلی تا  ۴۶قابل تمدید باشد.
کشاورز پور،نماینده دفتر اکتشاف معاونت معدنی وزارت صمت  :بخش اکتشاف وزارت صمت در خصوص
استعالم قبل از انجام مزایده باید گفت در تاریخ  ۹۷/۸/۹بر اساس رای شورای عالی معادن ۶۰/۲۸۷۶۱
(سرقینی) در بند  ۱آن بخش نامه به صراحت میگوید که برای بخش ها و محدوده های مزایده ای سازمان
صمت استانها قبل از برگزاری مزایده باید نسبت به اخذ استعالم از ارگانهای ذیربط اقدام شود و پس از
کسر مناطق ممنوعه نسبت به قیمت گذاری محدوده برای مزایده اقدام کنند.
فعاالن بخش معدن درخواست داشته اند که اصالح شود در این اقدام کلید خورد این در دستور کار است و
دارد انجام می شود  -هرچه مساحت کاهش پیدا کند روح مزایده از بین میرود و در حق کسانی که
میخواهند کار اکتشافی دقیقتری انجام دهند اجحاف میشود  -اگر به اجماع برسیم ،گروههای  ۱تا  ۵حداقل
زمان بندی سه ماه را براشون در نظر بگیریم ،برای گروه  ۶حداقل زمان بندی شش ماهه در نظر گرفته شود.
حقیقی :نامه آقای موالبیگی باید به گونهای به خانه معدن زده شود که این دو تا مورد که محل سوء استفاده
از خانه معدن نظرسنجی کند.اگر بحث آقای کشاورزپور تبعات مالی یکطرفه را روی بخش خصوصی نمی
داشت بهترین راه بود که این دالل بازی حذف شود.
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کسیانی مهم این است که برحسب ماده معدنی استعالم کنند.
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کشاورز پور،نماینده دفتر اکتشاف معاونت معدنی وزارت صمت :دغدغه دکتر حقیقی درست است .سرمایه
بلوکه شود و به صندوق دولت بروند به نظرم حل شود.
مبلغ مصوب سالیانه قبل از صدور پروانه اخذ شود .مابه تفاوت زمان صدور گواهی کشف دریافت گردد.
اگر تبصره  ۲لحاظ شود.
لحاظ تبصره  ۲به نظر خوب می تواند باشد .اگر ذخیره محرز گردید مابقی مبلغ مابه التفاوت به صندوق
دولت واریز گردد.
در خصوص اخذ استعالم قبل از برگزاری مزایده بخشنامه جاری دقیقا همین است که نباید که بنا به
درخواست و پیشنهاد بخش خصوصی این مورد انجام گرفت که خواستیم از تشکل ها مانند خانه معدن ایران
هم استعالم بگیریم .حقیقی:
با توجه به ظرفیت استان ها این مشکل به این زودی حل نخواهد شد .محدوده را مزایده میگذارند و به
طرف وقت می دهند که ماده  ۲۴را انجام دهد ولی شدنی نیست با توجه به ظرفیت کارشناسی در سطح
کشور ،اگر ما بخواهیم این قضیه را فقط دولتی کنیم به نتیجه نمی رسیم باید فرصت  ۴ماهه را برای مزایده
فیکس کنیم (استعالمات) و اگر انجام نشد عودت داده شود.
عربشاهی :مبنای استانداردی که برای فهرست بها تعیین کردند مثل فهرست بهای های ژئوتکنیک ،سازمان
برنامه قصد داشت پیگیری کند که سازمان برنامه بودجه در دوره آقای احمدینژاد منحل شد.ما سعی کردیم
به صورت کامل تر در آوریم بر اساس مبانی برنامه و بودجه یک فهرست بهایی را به عنوان فهرست بهای پایه
برای کارهای خدمات اکتشاف و زمین شناسی تهیه کردیم ،از وقتی تهیه شده تا به حال چند بار تغییر کرده
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قیمتها و ردیف ها تغییر کردهاند و به وزارتخانه ایمیدرو تهیه و تولید این تغییرات را ارائه کردیم تا دوستان
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هم بررسی کنند .امیدواریم که در بخش اکتشاف صاحب یک فهرست بها بشویم ،سازمان برنامه و بودجه هم
استقبال کرد از این قضیه و در بخش استخراج هم خواستند که فهرست بها تهیه کنیم که در دست انجام
است.
حقیقی :ما باید بین مصرف کننده و خدمات دهنده باید به توافقی برسیم ،کار بسیار جامع و کامل است ولی
عدد ها را فیکس کنیم و زیر مجموعه را بر اساس عدد فیکس تقسیم کنیم  -تا در قراردادها و مسائل مالی با
مشکل مواجه نشویم و تشکر می کنم بابت زحمتی که کشیده شده.
شعبانی :دوستان اگر نکتهای دارند بفرمایند تا جلسه را خاتمه دهیم.
عربشاهی :من هم سپاسگزاری می کنم از دوستان خیلی جاها فهرست بها دارند و این فهرست بهای ما بر
اساس یک ضوابط همه استانداردها باید رعایت شود و نرخ هم در فهرست بها مشخص است.

مصوبات
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موضوع

مسئول اجرا /پیگیری

مهلت

