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دستورکار جلسه:
-

گزیده اخبار معادن و صنایع معدنی در ماه گذشته

-

بررسی و اعالم وضعیت استعالمهای معدنی ،ارائه توسط آقای مهندس شجاعی

-

ماشین آالت و تجهیزات استخراج معادن زیر زمینی ،ارائه توسط آقای مهندس خلیلی

-

چگونگی تاثیر صنعت معدنکاری بر اقتصاد کالن یک کشور (مطالعه موردی کشور کانادا)

سیوششمین 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 مهندس شجاعی ،معاونت محترم معدنی سازمان صمت برگزار گردید.
در ابتدای این جلسه آقای دکتر پورفتحاهلل ،ریاست محترم کمیسیون ضمن عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به حضار در جلسه ،به موضوع
انتصاب وزیر جدید صنعت ،معدن و تجارت اشاره و برای ایشان آرزوی موفقیت کردند و ابراز امیدواری نمودند که با توجه به وضعیت موجود
معاونت های مرتبط با بخش معدن وزارتخانه هم مشخص گردد و سازوکار جدیدی را آغاز کند .ایشان تشکیل اتاق فکر برای بخش معدن با
مشارکت تمامی تشکلها و بخش خصوصی را از جمله برنامههای وزیر محترم خواندند و عنوان کردند که انشااهلل نتایج حاصل از این برنامه
در عمل نیز ظهور پیدا بکند.
پیشی گرفتن رقم صادرات مواد معدنی عمدتا نیز مواد خام معدنی از فروش نفت در شرایط تحریم از دیگر نکات مطرح شده توسط ایشان در
ابتدای جلسه بود .آقای دکتر پورفتحاهلل ،اکتشاف ،دانش ر وز و تکنولوژی را سه مشکل عمده بخش معدن کشور نام بردند و خطر تمرکز
مسئولین بخش معدن وزارتخانه بر روی واحدهای بزرگ معدنی را گوشزد نمودند و ایجاد اشتغال ،توسعه و امنیت همه جانبه در کشور به
خصوص در مناطق حروم را از جمله فوائد راهاندازی واحدهای کوچک و متوسط معدنی عنوان کردند و افزودند :امیدواریم با تثبیت و آغاز به
کار وزیر محترم و معاونین ایشان شاهد فعالیت آنها در این راستا باشیم.
در همین راستا به موضوع طرح اتاق ایران در خصوص استفاده از ظرفیت باالی راهاندازی واحدهای کوچک و متوسط معدنی اشاره گردید و از
آقای شجاعی مجددا درخواست گردید تا اطالعات مرتبط با اینگونه واحدها مطابق با نامه شماره /72/7342ص در مورخ  0472/10/10اتاق
ارسالی به سازمان صمت را در اختیار کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق قرار دهند تا از این طریق بتوان از این طرح متمرکز حمایت و
اقدام موثری انجام داد.
ریاست محترم کمیسیون در پایان سخنانشان در این بخش به برگزاری رویداد بزرگ استارتآپی علوم زمین که توسط اداره کل زمینشناسی
و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق که در روزهای  73 ،74و  72آبانماه سال جاری برگزار میگردد اشاره و از تمامی فعالین بخش معدن
استان دعوت به عمل آوردند تا برای حمایت از این جریان فکری در این رویداد حضور بهم رسانند.

در ادامه جلسه و در راستای پرداختن به دستور جلسه ،آقای مهندس مافی دبیر محترم کمیسیون به تشریح مهمترین سرفصلهای اخبار
معدن و صنایع معدنی در ماه گذشته پرداختند که عناوینی همچون :ایمپاسکو متولی معادن طال در کشور میشود ،معادن سنگ تزئینی
کوچک مقیاس توسعه مییابند ،صادرات معدن و صنایع معدنی از  2میلیارد دالر عبور کرد ،محدودیتهای صادراتی از مرز فراه افغانستان رفع
شد ،تعلل سرمایه گذاران خارجی در صنایع معدنی ایران به امید سوئیفت اروپایی ،سنای افغانستان :امضای قرارداد استخراج معادن در آمریکا
پذیرفتنی نیست ،تقدیر ایمیدرو از  2شرکت معدنی برتر در حوزه بهداشت ،ایمنی ،محیطزیست و انرژی ،79 ،امنترین سال حوادث معدنی،
مدیران به موضوع  HSEEبه عنوان ضرورت و الزام نگاه کنند ،رشد استخراج مواد معدنی در شش ماه سال جاری ،واگذاری  99هزار کیلومتر
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مربع پهنه اکتشافی به بخش خصوصی ،معادن ،بهترین گزینه قابل اتکا در توسعه کشور هستند و همچنین عناوین خبری با موضوعات
زغالسنگ ،سیمان ،فوالد و مس مهمترین عناوین خبری بخش معدن و صنایع معدنی ،بازگوشده توسط ایشان بود.
در ادامه جلسه و در راستای پرداختن به دستور جلسه ،آقای مهندس شجاعی به ارائه گزارشی از آمار عملکرد سازمان صمت و همچنین
بررسی و اعالم وضعیت استعالمهای معدنی پرداختند که اهم مطالب ارائه شده توسط ایشان در جلسه شامل موارد زیر میباشد:
وضعیت وصول حقوق دولتی
آمار روند روبهرشد وصول حقوق دولتی معادن را نشان میدهند چنانچه در سال  0474که رقم آن  77میلیارد تومان بوده به رقم  24میلیارد
تومان در همین ماه های اخیر رسیده که از این مقدار رقمی معادل  44میلیارد تومان وصول حقوق دولتی از معادن دولتی بوده است.
همچنین در خصوص تحقق مواد قانونی مربوط به بازگشت  92درصد از حقوق دولتی به استانها نیز سازمان صمت در تالش است تا این امر
محقق گردد تا جایی که قرار بوده است هفته قبل وزیر محترم اقتصاد در جلسهای حضور بیابند و این موضوع توسط آقای مهندس مافی در
این جلسه مطرح گردد ولی میسر نگردید .در نهایت نیز پس از پیگیریها و مکاتبات فراوان قرار بر بازگشت مبلغ  0میلیارد تومان به استان
شده که این موضوع نیز هنوز قطعی نمیباشد.
وضعیت صدور پروانههای معدنی
در طی  2ماهه اخیر سال جاری ،صدور  79پروانه بهرهبرداری با وسعت  007کیلومتر مربع ،استخراج اسمی  204هزارتن و اشتغال  090نفر،
صدور  70پروانه اکتشاف با متوسط مساحت  4/2کیلومتر مربع که با وجود اینکه نسبت به سال گذشته رشد را نشان میدهد ولی این موضوع
بسیار نگرانکننده می باشد و دلیل عمده آن نیز عدم موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط با استعالم درخواستشده از آنها در طی مراحل
صدور پروانه میباشد و صدور  77گواهی اکتشاف که معادل آن در سال گذشته  77مورد میباشد را در آمار عملکرد این سازمان شاهد
هستیم.
وضعیت پاسخ استعالمها از ارگانهای ذیربط
معاونت محترم معدنی سازمان ضمن قرائت تعدادی از پاسخ به استعالم از ارگانهای ذیربط ،آنها را مغایر با مواد قانونی که به این موضوع
میپردازد و همچنین غیرمرتبط با حوزه فعالیت توصیف کردند و افزودند :تعداد عدم موافقت با فعالیت معدنکاران در پاسخ به استعالم
زیادشده و رو به افزایش است ،ضمن اینکه این موضوع باعث رنجش بهرهبرداران معدنی و همچنین اخالل در دریافت مطالبات قانونی سازمان
از ایشان پس از صدور پروانه میگردد.
سپس ایشان لزوم ایجاد همبستگی تمامی تشکلهای معدنی استان برای پیگیری و همراهی با سازمان صمت در جهت رفع موانع موارد
مطرح شده را تاکید کردند .همچنین از استاندار محترم به جهت برگزاری جلسات شورای معادن استان تقدیر و تشکر کردند و خواستار
پیگیری به جهت برگزارشدن جلسات به صورت منظم و ماهیانه شدند.
آقای شجاعی در پایان سخنانشان به موضوع میز خدمت که توسط رئیس جمهور محترم از ابتدای تیرماه سال جاری ابالغ گردیده پرداخت و
آن را یکی از شاخصهای ارزیابی سازمان ها خواندند ،ضمن اینکه در این خصوص با اشاره به این نکته که اجرایی شدن این دستور هیچگونه
محدودیتی برای بهرهبرداران و نمایندگان قانونی ایشان جهت تردد در محل سازمان ایجاد نمیکند ،به انجامشدن خدمات به افرادی که وکالت
از چندین نفر دارند و محیط سازمان محل دفتر کار و بازاریابی اینگونه افراد گردیده است در میز خدمت سازمان تاکید نمودند.
در ادامه جلسه و در راستای پرداختن به دستور جلسه ،آقای مهندس خلیلی کارشناس محترم ماشینآالت معدنی شرکت اشمیت کرانتس
به ارائه گزارشی در خصوص ماشین آالت و تجهیزات استخراج معادن زیر زمینی پرداختند که اهم مطالب ارائه شده توسط ایشان در جلسه
شامل موارد زیر میباشد:
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شرکت اشمیت کرانتس به عنوان یک هولدینگ بزرگ و همکاری با شرکتهای زیر مجموعه خود به تامین تجهیزات و ماشینآالت که در
فعالیتهای اصلی چرخه استخراج از معادن زیرزمینی اعم از حفاری و آتشباری ،بارگیری و حمل مصالح و لقگیری و تحکیم مقطع
حفاریشده به کار میروند ،میپردازد.
تجهیزات و ماشینآالت فعالیتهای مذکور در دستهبندیهای مختلف ،مدلهای گوناگون و با کاربردهای متفاوت به صورت زیر طبقهبندی
میگردند:
 -0حفاری و آتشباری:

Long hole drilling machine ،Long hole drilling machine ،Jumbo Drill

 -7بارگیری و حمل مصالح:

)Dump Trucks (Dumper) ،Load-Haul-Dump Machines (LHD

 -4لقگیری و تحکیم مقاطع:

Roof Bolter ،Roof Scaler

ایشان در متن ارائه گزارش به توصیف مدلهای گوناگون ساختهشده توسط شرکتهای زیرمجموعه طبقهبندی فوق به صورت مفصل
پرداختند و در نهایت دستگاه رودهدر را که توسط شرکت هازماگ و جی اچ اچ بصورت مشترک طراحی و ساخته شده که میتواند حفاری،
بارگیری و تحکیم رو بصورت مکانیزه و همزمان انجام بدهد ،معرفی نمودند.
پس از ایشان فرصت کوتاهی در اختیار آقای مهندس کاظمیان نماینده محترم و مهندس فروش شرکت اطلس پارس پادیر نماینده رسمی
اطلس کوپکو در ایران قرار گرفت و ایشان نیز ضمن بیان تاریخچه مختصر فعالیت این شرکت از سال  0407در ایران به تشریح روشهای
حفاری معادن در دنیا و همچنین توصیف مدلهای گوناگون تجهیزات و ماشین آالت حفاری که توسط شرکت ساخته و در دسترس قرار داده
شده در گزارش خود پرداختند.
در پایان جلسه نیز آقای دکتر پورفتحاهلل نیز از اقدام شرکت زرمهر به جهت استخدام و بهکارگیری نیروهای فارغالتحصیل دانشگاهی با
وضعیت موجود در مجموعه خود ابراز خرسندی نمودند و از این اقدام شرکت تقدیر به عمل آوردند .همچنین هدف از دعوت نمایندگان
شرکتهای مذکور را آشنایی هر چه بیشتر اعضا و میهمانان محترم با تجهیزات و ماشینآالت معدنی توصیف و به ارتباط با اینگونه شرکتها
دعوت نمودند و در نهایت از همگی حضار در جلسه تقدیر و تشکر و ختم جلسه را اعالم فرمودند.
با ذکر صلوات جلسه به پایان رسید.
مصوبات جلسه
 -1پیگیری موضوع اطالعات واحدهای کوچک و متوسط معدنی از سازمان صمت جهت برنامهریزی با کمیسیون معدن اتاق ایران
در راستای طرحهای فراوری ملی
 -2پیگیری وصول سهم استان مطابق با ماده  11قانون معادن از حقوق دولتی وصولی معادن و پیشنهاد استفاده از سهم وصولی
حقوق دولتی معادن استان در امور مرتبط با اکتشاف معادن و ایجاد زیرساختهای اطالعاتی مرتبط
 -3پیگیری از طریق استانداری در خصوص عدم رعایت مفاد قانونی در استعالمهای محدودههای اکتشافی سازمانهای مرتبط
حاضرین جلسه:
آقایان :پورفتحاهلل ،مافی ،حسنزاده ،خلیلی ،نازپرور ،روشنروان ،زارع ،مظلومی ،محمدی ،اسماعیلپور ،بهشتیپور ،ابراهیمی ،میرزایی ،بنیاسدی ،تقوی ،کاظمیان ،شاملو،
حسینزاده ،احتشامنیا ،عزمی ،علوی ،کیوانلو ،شجاعی ،پژهام ،زورمندباغبان
خانمها :داوری ،آزاد
غایبین جلسه:
آقایان :صالحی ،کرامت ،بسکابادی ،علیزاده ،عباسنیا ،محمدنژاد ،حاجیپور
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