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دستورکار جلسه:
 طرح تنگناها و مشکالت اکتشاف ،استخراج و فرآوری معادن و صنایع معدنی
بیستوهشتمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در محل ساختمان مرکز آموزش و پژوهش اتاق و با استقبال گرم اعضای
کمیسیون و همچنین حضور آقای رسولیان سرپرست محترم حوزه امور اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه
منابع استانداری برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه آقای مهندس مافی ،در ارائهای ضمن پرداختن به وضعیت موجود بخش معدن در سال  ،1396به تشریح مواد قانونی با
موضوعاتی همچون تشکیل شورای معادن استان ،حقوق دولتی معادن ،پذیرفتهشدن پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان وثیقه توسط بانکها،
رفع تصرف و مزاحمت در محدوده معدنی توسط نیروی انتظامی و جرایم حاصل از آن ،ایجاد پنجره واحد به منظور دستیابی به یکپارچگی در
خصوص استعالمها از دستگاههای مختلف استان و واگذاری موارد کارشناسی پاسخ استعالمها به شرکتهای خصوصی توسط دستگاهها و.....
پرداختند و در نهایت درخواستهایی مبنی بر رفع موانع اجراییشدن اینگونه مواد قانونی مطرح کردند.
پس از ایشان ،آقای دکتر پورفتحاهلل ضمن خوشامدگویی به حضار و آقای رسولیان و ابراز خرسندی نسبت به حضور ایشان در اتاق ،از
ایشان به عنوان نماینده استانداری ،درخواست تسریع در تشکیل شورای معادن استان که موضوع ماده  54قانون برنامه پنجساله ششم
میباشد و همچنین ایجاد پنجره واحد معدنی که موضوع ماده  70قانون برنامه پنجساله پنجم بوده است را مطرح کردند.
آقای مهندس حسینزاده ،ریاست محترم انجمن تخصصی معدن استان نیز ضمن اشاره به برگزاری جلسات متعدد و چندین ساله در
خصوص مسائل و مشکالت بخش معدن استان و همچنین درخواست اجرایی شدن مواد قانونی ،اندیشیدن به راهکارهایی جهت حل و
فصل مشکالت و اجرایی شدن مواد قانونی با مذاکره با دستگاههای مختلف مرتبط با این بخش را توصیه کردند و ایشان نیز بر تسریع
تشکیل شورای معادن استان و ایجاد کمیسیون پنجره واحد معدنی تاکید داشتند.
آقای مهندس شاملو ،مدیرعامل محترم شرکت احیا صنایع خراسان نیز عملیات اکتشاف معادن را پر ریسکترین عملیات در فعالیتهای
معدنی توصیف کردند و افزودند :در تمام دنیا عملیات اکتشاف معادن توسط دولتها انجام و سپس به جهت انجام فرآیندهای بعدی به
شرکتها واگذار میکنند ولی در کشور به دلیل کمبود منابع مالی دولت این فرآیند وارونه است .ایشان آمادگی همه جانبه خود را به
جهت یاری رساندن به این بخش اعالم کردند.
همچنین آقای مهندس ابراهیمی ،مدیرعامل محترم شرکت بوکان توان جذب سرمایهگذاری بزرگ و سرمایهگذاری خارجی در بخش
معدن را مزیت اقتصادی این بخش برای رسیدن رسیدن به اهداف در افق  1404عنوان کردند و عدم تعریف این مزیتها و فعالیت در
میدانی متعارض را دو مانع اصلی در دستیابی به آن اهداف معرفی کردند.
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آقای مهندس عباسنیا ،نماینده محترم بازرسی کل استان مشکالت موجود در این بخش را به دودسته مشکالت عمومی که در همه استانها
وجود دارد از جمله موضوع حقوق دولتی معادن ،نوسانات قیمتهای جهانی مواد معدنی ..... ،که تغییر اینگونه مسائل در اختیار ما نیست و
تنها پیشنهاد اصالح ماده قانونی بر عهده ماست و مشکالت استانی از جمله در حوزه پاسخ به استعالمات معدنی توسط دستگاههای مختلف
استان که نقش استانداری در توجیهکردن دستگاهها ،رفع فساد و رونق بخشیدن به این فعالیت در استان را بسیار حائز اهمیت خواندند.
ایشان نیز ضمن درخواست تسریع در تشکیل شورای معادن استان ،مساله عدم شناخت کافی دستگاههای اجرایی از عرصههای تحت نظارت
ایشان را مانع تشکیل پنجره واحد معدنی خواندند و بار دیگر بر نقش موثر استانداری در دعوت به همکاری از آنها تاکید کردند.
در ادامه آقای دکتر طاهری ،مدیرکل محترم زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق بر عبور از مشکالت تاکید نمودند و با در
نظر گرفتن بضاعت کارشناسی خوبی که در استان وجود دارد پیشنهاد توسعه سرمایهگذاری اکتشافی را مطرح فرمودند و برنامهریزی برای
سرمایهگذاری مزیتهای نسبی مواد معدنی استان را ضرورت خواندند.
آقای مهندس شجاعی ،معاونت محترم معدنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان نیز ضمن اشاره به رشد  30درصدی در صدور پروانه
اکتشاف و گواهی کشف از ابتدای امسال ،سه عامل پرداخت حقاالرض محدودههای معدنی ،فرآیند استعالمات از دستگاهها در خصوص
وضعیت محدوده ها و بحث دریافت صالحیت فنی و مالی جهت ثبت محدوده را از جمله عوامل رکود و افت شدید فعالیتهای معدنی در
استان بیان نمودند و از به اتمام رسیدن عملیات اکتشاف در  40درصد از پهنه استان با همکاری اداره کل زمینشناسی و ایمیدرو در آیندهای
نزدیک خبر دادند .گسترش حریم شهرها توسط شهرداری و به تبع آن وارد شدن معادن به حریم شهرها از دیگر مشکالت عنوان شده توسط
ایشان بود.
آقای مهندس صحرائی ،مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان ،نیز بر اجرایی شدن پنجره واحد معدنی موضوع ماده  24قانون
معادن تاکید کردند و این موضوع را قابل حل خواندند و از صورت نپذیرفتن اقدام عملی در این خصوص گالیه کردند.
آقای مهندس شجاعی نیز در این خصوص ،از عدم آمادگی دستگاهها به غیر از اداره کل منابع طبیعی در اجرایی شدن موضوع پنجره واحد
معدنی خبر دادند.
در ادامه آقای دکتر پورفتحاهلل ،از آقای رسولیان به جهت عدم مضایقه ایشان در خصوص پیگیری مشکالت فعالین بخش معدن ،مساعدت در
دیدهشدن بخش معدن و عضویت دو نفر از بخش معدن در ترکیب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و انتقال موارد مطرحشده به
دولت از این طریق تقدیر و تشکر کردند.
ایشان در ادامه سخنانشان به دو پیشنهاد مطرح شده از سوی کمیسیون معدن اتاق ایران به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که به
معافیت تجهیزات و ماشینآالت معدنی و همچنین افزایش معافیت پنجساله ماشینآالت دست دوم به ده سال اشاره دارد ،پرداختند.
آقای دکتر پورفتحاهلل با اشاره به مزیتهای معدنی فراوانی که در استان وجود دارد و نیز در کنار آن پرهزینهبودن بخش اکتشاف ،ابراز امیدواری
کردند که بتوانیم با ایجاد زیربناها به کمک سازمان زمینشناسی از این مزیتها استفاده بکنیم و شاهد شکوفایی باشیم .ایشان عنوان کردند که
در حال حاضر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق استان متشکل از تمامی فعالین بخش معدن از جمله شرکتهای اکتشافی و شرکتهای
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معدنی فعال در حوزه فلزات آهنی ،غیرآهنی و غیرفلزی میباشد و از تمامی تشکلها ،بخش خصوصی و دولتی که در جلسه حضور دارند ،تقدیر
و تشکر فرمودند.
ایشان بخش خصوصی را به ارائه خواستههای مشخص و مدون در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی به جهت مثمرثمر واقعشدن آنها
ترغیب و از نمایندگان بخش معدن در ترکیب این شورا تقدیر و تشکر کردند.
سپس ایشان عنوان کردند که علیرغم اینکه در این جلسات گالیهها و بحثهای مختلفی مطرح میشود ،پیشرفتهای خوبی را نیز در این زمینه
داشتهایم و به همراهی و مساعدت اداره کل منابع طبیعی و پس از آن سازمان محیطزیست در این خصوص و مشکالت فراوان با اداره راه و
شهرسازی و امیدواری برای حل مسائل در چارچوب قانون اشاره فرمودند.
پس از ایشان آقای رسولیان ،سرپرست محترم حوزه امور اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری
نیز ضمن اشاره به روند خوب و مثبت رشد اقتصادی کشور و استان اذعان داشتند که ما به عنوان حوزه اقتصادی استانداری در حوزه معدن
ورود پیدا نکردهایم و برنامه مشخصی بهدلیل عدم وجود ابزارهای آن نداشتهایم .ولی در حوزه صنایع معدنی ورود پیدا کردهایم و اقدامات خوبی
صورت گرفته است .ایشان تاکید کردند که رشد این حوزه در استان باعث ایجاد اشتغال فراوان در استان و فعالکردن زیربخشهای آن شده
است.
ایشان در ادامه سخنانشان به مواردی همچون نیاز بخش معدن به حمایت جدی و سرمایهگذاری بیشتر ،قرارداشتن این بخش در اولویتهای
سرمایهگذاری استان به خاطر کمبود منابع آبی ،استفاده از معادن خوب استان در راستای ایجاد اشتغال در استان ،برگزاری شورای معادن
استان در آیندهای نزدیک ،برگزارشدن شورای ماده  24مکرر و در جریان قرارگرفتن ایشان از مشکالت این بخش و تعجببرانگیزبودن آن اشاره
کردند و در این خصوص افزودند که با تعامل و توافق با دستگاههای مرتبط با این بخش میتوان این مشکالت را حل کرد.
ایشان قوانین و دستورالعملهای ارسالی به اداره راه و شهرسازی در سطح ملی را بخش عمدهای از مشکل بخش معدن با این اداره کل مطرح
کردند و ابراز امیدواری کردند که انشااهلل بتوانیم این مشکل را که مشکل مهمی نیست ،از طریق برگزاری کارگروه ماده  24و شورای معادن
استان حل کرده و اثرات جدی داشته باشیم.
سپس ایشان در ادامه به موضوع عدم پذیرش پروانه بهرهبرداری معادن به عنوان وثیقه دریافت تسهیالت بانکی توسط برخی از بانکها اشاره و
عنوان کردند که این موضوع از طریق وزارت کشور و ریاست جمهوری در حال پیگیری است و ما نیز باید مصادیق آن را اعالم کنیم و از طرفی
نیز باید پای سخن بانکها نیز نشست و ممکن است برخی پروانههای بهرهبرداری نتوانند ارزش وامی که به واسطه آن دریافت میگردد ،تامین
کنند.
آقای رسولیان درخواست تشکیل کارگروه معادن در ستاد تسهیل استان را به عنوان یک ابزار خوب مطرح و افزودند که مسائل و مشکالت این
حوزه حتی به صورت مصداقی همچون مسائل شرکتها در این ستاد با حضور استاندار محترم قابل پیگیری و حل و فصل میباشد.
ایشان با ذکر این نکته که از آنجا که مصوبات شکلگرفته در جریان برگزاری جلسات کمیسیونهای اتاق ،مصوباتی کارشناسی و با اشراف کامل
به بخش معدن میباشد ،اگر مصوبه خاصی وجود دارد که ما بتوانیم به عنوان نماینده دولت پیگیری بکنیم ،اعالم فرمایید تا حتما توسط
استانداری پیگیری گردد.
تدوین یک برنامه مشخص در خصوص معادن از طریق شناسایی یک گروه با برنامه و شرح وظایف توسط تشکلهای معدنی استان از دیگر
درخواستهای ایشان برای حرکت به سوی یک افق مشخص بود.
آقای رسولیان در خصوص سرمایهگذار خارجی در این بخش عنوان کردند :سرمایهگذار خارجی را شما بهتر میتوانید شناسایی کنید و
نیازمند حضور سرمایهگذار خارجی در این بخش هستیم .ایشان ضمن اشاره به شکلگیری پنجره واحد سرمایهگذاری در سطح ملی توسط
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سازمان سرمایهگذاری کشور به جهت ساماندهی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و تکمیل آن در این دو بخش ،از موفقیتآمیز نبودن
اجرای این پنجره واحد در استان به دلیل عدم همکاری دستگاههای سطح ملی خبر دادند.
ایشان در پایان سخنانشان از اینکه در بخش معدن استان مشکالت فراوانی وجود دارد و پیگیریها کم بوده ،عذرخواهی و ابراز امیدواری
کردند که انشااهلل بتوانیم تغییرات جدی در معدن استان با دو ابزار تشکیل شورای معادن استان و ماده  24داشته باشیم.

آقای دکتر پورفتحاهلل نیز ضمن تقدیر و تشکر از آقای رسولیان و حضار در جلسه ،پایان جلسه را اعالم فرمودند.
با ذکر صلوات جلسه به پایان رسید.

مصوبات جلسه:
 .1پیگیری موازی مصوبات از طریق استانداری جهت تسریع کار
 .2جمعآوری اطالعات مربوط به تسهیالت از طریق استانداری و اطالعرسانی به اعضا
.

حاضرین جلسه:
آقایان :رسولیان ،پورفتحاهلل ،نکاحی ،مافی ،حسینزاده ،شجاعی ،طاهری ،شاملو ،عاملی ،ذبیحی ،مظلومی ،پژهام ،غیور ،نازپرور ،نصیری،
محمدی ،ابراهیمی ،اسماعیلپور ،میرزایی ،سلطانی ،مشمول ،آقایی ،نخعی ،صحرائی ،عباسنیا ،صابرفرد ،وهابزاده ،زورمندباغبان
خانمها :بصیری ،داوری

غایبین جلسه:
آقایان :صالحی ،بسکابادی ،علیزاده ،محمدنژاد ،حاجیپور
خانمها :علیرضایی ،اسالمی
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