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دستورکار جلسه:
 ارائه اخبار معدن و صنایع معدنی در ماه گذشته
 ارائه گزارش از برگزاری اولین جلسه شورای معادن استان و جلسه کمیسیون ماده  24در استان
 عناصر نادر خاکی ( ،)REEفرصتها و چالشها
 گزارش بازدید هیئت اقتصادی از کشور عمان
بیستونهمین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در محل ساختمان مرکز آموزش و پژوهش اتاق و با استقبال گرم اعضای
کمیسیون برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه آقای دکتر پورفتحاهلل ،ضمن عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به حضار در جلسه ،از سرکارخانم علیرضایی ریاست محترم
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ،آقای شجاعی معاونت محترم معدنی آن سازمان و همچنین از استاندار محترم و معاونتهای اقتصادی
و عمرانی ایشان به جهت تشکیل جلسه شورای معادن استان و همچنین تشکیل دو جلسه کمیسیون ماده  24قانون معادن ،تقدیر و تشکر
کردند و افزودند :خوشبختانه در این زمینه یکی از استانهای پیشگام هستیم و امیدواریم که بتوانیم در جهت رفع مشکالت معدن استان
اقدام کنیم.
ایشان در ادامه به مهمترین موضوع مطرح شده در جلسه شورای معادن استان که همان انتقال حساب های معدنی به استان و صرف
هزینهشدن درآمدهای حاصل از آن در داخل استان به خصوص در بخش اکتشاف اشاره و ابراز امیدواری کردند که انشااهلل شاهد پیشآمدها
و نتایج مناسب برای این بخش از برگزاری جلسات این شورا که به جهت رفع مشکالت و موانع فعالیت در بخش معدن استان برگزار میگردد،
باشیم.
آقای دکتر پورفتحاهلل در بخش دیگری از سخنانشان ،امضای تفاهمنامه بین وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تعدادی از واحدهای معدنی و خانه
معدن با موضوع حمایت از معادن کوچک مقیاس که هم اکنون  %10از مجموع  %60معادن فعال کشور را تشکیل میدهند را از جمله
اقدامات خوب صورتگرفته در بخش معدن محسوب و از در اختیار قراردادن  %10از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی به دولت در راستای
حمایت از اینگونه واحدها در مناطق محروم خبر دادند و تالش برای جذب این نقدینگی و هزینه آن در بخش معدن استان را در دستورکار
قراردادند و راهگشابودن برگزاری جلسات مذکور در تحقق این امر را تأکید کردند.
ایشان در نهایت ضمن اشاره برگزاری جلسات کمیسیون ماده  24در استان ،تشکیل کارگروه در ستاد تسهیل استان را به جهت اجرایینمودن
قوانین حاکمیتی بخش معدن به خصوص این ماده قانونی را برای حل مشکالت معادن تأکید کردند و افزودند :با اقدامات صورتگرفته تاکنون
در این زمینه موفق بودهایم و امیدواریم در آینده شاهد قید عبارت " با مجوز ماده  " 24در صدور پروانههای اکتشاف معادن استان نباشیم.
در ادامه جلسه و به جهت پرداختن به دستور جلسه ،آقای مهندس مافی به تشریح مهمترین سرفصلهای اخبار معدن و صنایع معدنی کشور
پرداختند که عناوینی از جمله :ورود خراسان رضوی در فهرست صادرکنندگان عمده شمش فوالد ،چشمانداز مثبت فوالد با سهامداری
مناسب ،استرالیا :سنگآهن در مسیر سراشیبی ،افزایش حدود  50میلیارد دالری ارزش ذخایر معدنی ایران ،تحریمها اگر چه تشدید یافت ،اما
مغلوب شرکت ملی صنایع مس شد ،سنگآهن ارزان میشود ،افزایش تلفات در امنترین معادن زغالسنگ جهان ،بیش از  4هزار و 725
میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن اخذ شد ،آغاز راهاندازی گرم کارخانه آهن اسفنجی فوالد سبزوار ،آهن اسفنجی بومیسازی شد ،اصالح
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قیمت فروش زغالسنگ و ایجاد چهار مرکز ایمنی و نجات در مناطق زغالخیز ،امضای نخستین قرارداد استخراج نمک در افغانستان ،قیمت
زغالسنگ  %13افزایش یافت ،شیلی و آرژانتین ،سردمداران تولید لیتیوم در دهه پیشرو ،کپسولهای اکسیژن کارگران معدن کوهبنان در
چادرها یخزده است ،ایران ششمین صادرکننده سنگآهن به چین ،سرمایه صندوق سرمایهگذاری معدنی باید  15برابر شود ،چابهار به قطب
صادرات محصوالت معدنی منطقه تبدیل میشود ،فروش سربوروی ایرانی  500دالر زیر قیمت جهانی! ،مشکالت مالی حوزههای علمیه با
پرداخت خمس معادن قابل رفع است ،سرمایهگذاری ریوتینتو ،مرهم زخمهای ماداگاسکار ،شرکت مس ،معتبرترین جایزه محیطزیستی جهان
را دریافت کرد ،تهیه طرح توسعه زنجیره ارزش لیتیوم در دستور کار ،قیمت مس تا سال  ،2022صعود خواهدکرد ،صادرات کاتد عمان در 10
سال اخیر ،به صفر نزدیک شد ،رشد  %8واردات سنگآهن به چین 17 ،میلیون تن باطلهبرداری در معدن سربوروی مهدیآباد ،فرآوری
آزمایشی معدن طالی هیرد آغازشد ،نهاییشدن نقشه راه معدن تا پایان سال جاری ،بانکهایی که به معادن وام نمیدهند را معرفی کنید!،
رشد  %21/4تولید فوالد خام ایران در سال  /2017ایران رتبه دوم تولید آهن اسفنجی در جهان ،هند جایگاه ایران در تولید آهن اسفنجی را
گرفت ،افزایش نرخ زغالسنگ مشروط به تأیید تامین اجتماعی ،آخرین خبرها از ویژهشدن سنگان ،کارگروه معدن به دنبال اجرای ماده 37
قانون رفع موانع تولید +مزایا ،مجتمع فوالد خراسان رکورد تولید آهن اسفنجی را شکست %70 ،اختیارات شورای عالی معادن به استانها
تفویض میشود ،قیمت مس در پی کاهش ارزش دالر افزایش یافت ،افزایش قیمت زغالسنگ از اول مهر اعمال شود ،بازگشت درآمدهای
مالیاتی حوزه معادن به خراسان رضوی قطعی شد ،گردش " مالی و مالیاتی " معادن باید در استانها باشد ،معادن غنی افغانستان از آرزوهای
ترامپ در سال  2018است ،ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از استخراج غیرقانونی معادن افغانستان ،ایران در صدر تولیدکنندگان آهن اسفنجی
جهان قرارگرفت ،مراسم گرامیداشت جانباختگان معدن زمستان یورت در دهه فجر برگزار میشود ،شناسایی  2میلیاردتن ذخایر جدید
سنگآهن ،توقف فعالیت معادن سنگآهن کوچک و متوسط 700 ،هزارتن آهن و فوالد ایران به عمان صادرشد ،استان تهران رتبه سوم تولید
مواد معدنی در سطح کشور را دارد ،قزاقستان ،یک استرالیای معدنی اما بکر 375 ،کشته در حوادث معادن چین ،حسن روحانی به سبزوار
سفر میکند ،مهمترین عناوین بازگوشده توسط ایشان بود.
پس از ایشان و مطابق با دستور جلسه ،گزارشی با عنوان "عناصر نادر خاکی ( ،)REEفرصتها و چالشها" توسط آقای مهندس پژهام
مدیرعامل محترم شرکت فنیومهندسی بهفرمعادنپارس ارائه گردید که با عناوینی همچون معرفی ،مصارف و کاربردها ،طبقهبندی ،ژئوشیمی
و آنالیز شیمیایی ،اکتشاف ،تیپهای مختلف کانیسازی در ایران ،چالشها و فرصتها به صورت مفصل به بیان ویژگیهای عناصر نادر خاکی
پرداختند و مسائلی همچون کمبود نیروی انسانی متخصص در اکتشاف تخصصی این عناصر ،باال بودن هزینههای آنالیزهای الزم ،بلوکهبودن
محدودههای معدنی توسط افراد و یا شرکتها ،عدم حمایت نهادها و ارگانهای متولی امر در خصوص تخصیص بودجه برای کارهای پژوهشی
در این زمینه و فرآوری و استحصال را از جمله چالشهای بهرهبرداری از اینگونه عناصر در کشور عنوان کردند .ایشان در نهایت با ذکر این
نکته که کشور در امر بهرهوری از اینگونه عناصر نسبت به مقیاس جهانی پیشرفت قابل مالحظهای نداشته است ،حمایت دولت و بخش
خصوصی برای تامین هزینههای مربوط به اکتشاف ،استخراج و فرآوری اینگونه عناصر را خواستار شد.
در بخش پایانی جلسه نیز آقای مهندس نازپرور ریاست محترم هیئتمدیره شرکت پایافرآیند گزارش بازدید هیئت اقتصادی از کشور عمان را
به عنوان آخرین دستور جلسه ارائه کردندکه در آن ابتدا به ویژگیهای جغرافیایی ،سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی کشور عمان میپرداخت و
سپس به وضعیت اقتصادی ،صنعتی ،قطبهای تجاری و همچنین اوضاع معدنی در آن کشور از لحاظ معرفی شهر دوقوم به عنوان مهمترین
قطب معدنی  ،انواع مواد معدنی و شرکتهای فعال در این زمینه پرداخت و در نهایت گزارش مفصلی از دیدار این هیئت تجاری با معاون وزیر
2

3
تعداد صفحــات:
.............................................

صورتجلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی
............
............
........................
............
رئیس ....
جلسه:
.........اهلل
پورفتح
دکتر
آقای
جناب

...................
....................
........................
دبیر جلسه:
مهندس مافی
جناب.......آقای

1396
بهمنماه/
/17
تاریخ برگزاری:
.................
............................

29
شماره جلســه:
.............................................

ساعت شروع:

07:30

ساعت خاتمه:

09:30

صنایع و معادن عمان ،سفارت جمهوری اسالمی ایران ،معاون بانک سحار عمان و مسئول منطقه اقتصادی دوقوم ارائه کردند و به عنوان
نتیجهگیری کشور عمان را به لحاظ مواردی همچون صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه های اکتشاف و استخراج و فرآوری ،سرمایه
گذاری و مشارکت در صنایع معدنی ،صدور سنگ ساختمانی و مصالح ساختمانی ،صدور کنسانتره آهن در رقابت با چین برای بخش معدن
کشور قابل توجه و حائز اهمیت خواندند.
آقای دکتر پورفتحاهلل نیز از درخواست کشور عمان از فعالین بخش معدن استان در جهت یاریرسانی در زمینههای اکتشاف ،استخراج و
فرآوری و همچنین انتقال دانش فنی خبر دادند و انجام اینگونه روابط را با این کشور به لحاظ موقعیت ویژه آن برای کشور و همچنین استان
سودآور خواندند.
در نهایت ایشان ضمن تشکر از ارائهدهندگان گزارشها و نیز حضار در جلسه ،ختم جلسه را اعالم فرمودند.
با ذکر صلوات جلسه به پایان رسید.

مصوبات جلسه:
 .1ضمن تشکر از فعالین بخش خصوصی (آقایان مهندس نازپرور و مهندس پژهام) مقرر شد در جلسات آتی از ارائه
تحقیقات سایر اعضا نیز استفاده شود.
.

حاضرین جلسه:
آقایان :پورفتحاهلل ،نکاحی ،مافی ،شجاعی ،کیوانلو ،غفاری ،احتشامنیا ،ذبیحی ،مظلومی ،صابرمقدم ،زارع ،پورباقر ،ابراهیمی ،حسینزاده،
وهابزاده ،بهشتیپور ،بهلوری ،عزمی ،نازپرور ،پژهام ،بسکابادی ،کرمانی ،محمدنژاد ،قربانی ،خواجوی ،محمدی ،علوی ،زورمندباغبان
خانمها :صفدری ،اسالمی ،داوری ،محسنزاده

غایبین جلسه:
آقایان :میرزایی ،علیزاده ،حاجیپور
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