
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 11 از 1

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 استان همدانشوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  
Hamedan Province Public Private Dialogue 

 

سالن شهدای مکان :  19:11ساعت خاتمه :  10:11:ساعت شروع 8/3/98 تاریخ جلسه: 19شماره نشست: 
 استانداری

 
 سید سعید شاهرخیآقای جناب رئیس جلسه : 

 
 آقای علی اصغر زبردستجناب جلسه :  دبیر

 

 : جلسهدستور 

 

 –در رابطه با معادن  7/7/59مورخ  8ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات شورای گفتگوی شماره -1
 جناب آقای مرتضائی ) عضو محترم هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون معادن اتاق همدان( 

جناب آقای  –ارائه گزارش در رابطه با مسائل و مشکالت  قانونی و قضایی در حوزه معادن -2
 مرتضائی 

 جناب آقای مرتضائی  –ارائه گزارش از سایر مشکالت معادن استان و راهکارها  -3
جناب آقای  –مشکالت تأمین سرمایه و ارائه مشوقهای الزم برای رونق تولید در معادن استان  -4

 (خورشیدی ) رئیس محترم کمیسیون بازار پول تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق همدان
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 مشروح  مذاکرات

 جناب  آقای زبردست )رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی همدان( :

 داشتندایشان بیان  و قدردانی نمودند .ضمن عرض خوش آمدگویی خدمت حضار و مهمانان گرامی  از جناب آقای استاندار و حاضرین در جلسه تشکر 

سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با که این میباشد تگو در خصوص مباحث و مسائل معادن استان موضوع این جلسه شورای گف

ل معدن داران ما این موضوع که بیشترین مشک . حضور فرمانداران استان در این جلسه به علت معارضین در شهرستانها میباشداستموضوع معادن 

و موانع و مشکالت معدنی  میباشند . هدف ما رفع مشغول به کار در این زمینه واحد فعال در استان  292تنوع معدنی داریم و  28. ما در استان میباشد 

 میباشد .  استان در معادنسرمایه گذار جذب برای  انگیزهایجاد 

 :تا سوم  دستور جلسه اول

 در رابطه با معادن  7/7/59مورخ  8ارائه گزارش چگونگی اجرای مصوبات شورای گفتگوی شماره -1

 ارائه گزارش در رابطه با مسائل و مشکالت  قانونی و قضایی در حوزه معادن -2

  ارائه گزارش از سایر مشکالت معادن استان و راهکارها -3

 
 (اننمایندگان و رئیس کمیسیون معادن اتاق همد) عضو محترم هیات جناب آقای مرتضائی  –

به بخش توسعه معدن و  ایشانحسن نظر  با سالم خدمت حاضرین در جلسه و ریاست محترم اتاق همدان و تشکر از استاندار محترم همدان و

استان تشکیل گردید و نتایج خوبی را در پی در  58خرداد ماه  4معدنداری در استان و تشکیل جلسات شورای معادن که اولین جلسه آن در تاریخ شنبه 

 خواهد داشت . ایشان در ادامه به مباحث ذیل پرداختند . 

 موضوعات مورد بحث در این جلسه :
  

             

 همدانبازنگری در نقشه پهنه بندی استان -

 برداشت های غیر مجاز از معادن-

 بهره برداری تعیین محدوده اکتشاف و -

 ارجاع پرونده بهره برداران به مراجع و محاکم قضایی-

 معارضین محلی -

در زمینه  موارد مطروحه: درخواست مساعدت -2  

 

 موارد حقوقی و قضایی -

 و مشکالت مربوط به آنهاتعارض در قوانین   -

 کسر دام و حذف پروانه چراموضوع  -

گزارش مصوبات قبلی-1  
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 بهره برداری معادنمربوط به تمدید پروانه مشکالت  -

 موضوع تحقیق و تفحص از معادن-

 قیمت گذاری مواد معدنی شن و ماسه  ، سیلیس  و پوکه-

 مسایل بانکی و تامین سرمایه-

گزارش مصوبات قبلی-1  

 

 درخواست نتیجه شرح موضوع

بازنگری در نقشه پهنه بندی استان -1

 59همدان که میبایست تا پایان سال 

 انجام گیرد 

ادامه تفاهم نامه انجام شده بین سازمان صمت و اداره منابع 

 طبیعی 

درخواست حذف نقشه  استفاده از روشهای علمی در پهنه بندی بعلت عدم 1

کاهش  4اضافه نمودن نماینده اتاق به کمیته 3 عمل بر اساس تفاهم نامه  2

 زمان رسیدگی به حداکثر یک هفته

 ادامه اجرای مصوبه مبنی برجلوگیری از برداشت ها  با جدیت اداره صمت حل شده است  برداشت های غیر مجاز از معادن -2

تعیین محدوده اکتشاف و بهره  -3

 برداری 

مقرر شد که بر اساس نظر سازمان صمت کل محدوده جهت 

اکتشاف واگذار گردد و پس از انجام اکتشاف مقدار مورد نظر 

 به بهره بردار واگذار گردد. 

 ادامه اجرای مصوبه  

 

ارجاع هماهنگی الزم قبل از-4

پرونده بهره برداران به مراجع و 

توسط سازمان  محاکم قضایی 

 صمت و منابع طبیعی

بخش قایل توجهی  از مصوبه انجام نشده و پرونده 

معادن جهان  هایی به دادگاه ارجاع شده است. 

ملوسان  و صبا سنگ  –بدیع الزمان  -امیر آباد-آباد

 و.....

از  صدور دستور استاندار محترم و جلوگیری از ادامه روند فعلی 

 طریق اجرای دقیق مصوبه قبلی  و ارجاع پرونده ها  به شعبات

 ویژه

 

 گزارش مصوبات جلسات قبلی

 مصوبه پیشنهادی نتیجه شرح موضوع

 معارضین محلی

 

متاسفانه این مشکل هنوز پابرجاست و روز به روز چهره خشن 
 تری از آن بروز و ظهور پیدا میکند. 

درصد  از فروش خالص معدن به روستا   92تا    32پرداخت  بین 
 در خیلی از مناطق 

 چندین بلدوزربه آتش کشیدن 
 بیل مکانیکی چندین
 کامیون

 کانکس در معادن
-کوه ناز -قشالق شاهسوند -ازندریان-بابارود-علی آباد شمالی

-خان آباد -چغایی  -سامن -قره تگینی -خان آباد  -نازخاتون
 سیمان معدن -سنک صبا -جنوبی رومیه-تپه اوچ –سراب سامن 

 ..... معدن -نهاوند

  15ماده 3اجرای تبصره 

ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع 15ماده  3تبصره

عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک 

تا شش  ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم 

 می شود. 

لتی دریافتی از درصد از حقوق دو 19قانون معادن  14ماده  6اجرای تبصره 

بهره بردار باید جهت توسعه زیرساختها و نیز توسعه مناطق معدنی هزینه شود. 

درصد ازکل حقوق دولتی معادن باید صرف بازسازی و  12طبق همین ماده 

 ریگالیمن پهنه های طبیعی مربوط به منابع طبیعی شود. 

تاهای منطقه تعلق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از معادن به روس

 بجای پرداخت آن به شهرداریها
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مشکالت و درخواست ها-  

 مصوبات پیشنهادی نتیجه شرح موضوع ردیف

1 
 ارجاع پرونده ها به دادگستری

 

 ارجاع مداوم پرونده ها در شهرهای نهاوند و بهار، رزن و...

 

هماهنگی با سازمان صمت و 

نهایتا در صورت لزوم این پرونده 

قانون بهبود فضای ها بر اساس 

کسب و کار به شعبه های خاص و 

 تخصصی ارجاع داده شود.

2 

موضوع کسر دام و حذف پروانه 

 چرا

 

قبال این موضوع با دریافت  حقوق عرفی از طرف منابع طبیعی 

انجام میشد که جدیدا طبق روال گذشته به شورای اسالمی 

 روستاها ارجاع و نیاز به حذف پروانه چرا میباشد . 

 دریافت حقوق عرفی

 

3 

مشکالت مربوط به تمدید 

 پروانه بهره برداری معادن

 

در طراحی  با توجه به برنامه ریزی های بلند مدت،  بهره بردار 

معدن مسائل مختلفی را در نظر گرفته، تاسیساتی را احداث 

جهت تمدید پروانه عمال سرمایه برای مدت طوالنی  مینماید، 

بدلیل فرایند تمدید توسط مرکز  معطل میماند . این موضوع 

 ماه طول میکشد 6تا  عموالم

صدور پروانه  به   تفویض اختیار 

 استانها

 

4 
 موارد قانونی  و تعارض در آنها

 

 قانون حفاظت 31ماده و  قانون معادن 26ماده

 

 رفع تعارض قانون  -1

 ارجاع پرونده به شعبه تخصصی -2

9 

تصمیم گیری در مورد معادن 

 حوضه سد اکباتان و سرابی

 

پروانه های معادن حوضه سدها ابطال شده اند حال آنکه بخشی  

از معادن  مذکور عمال در حوضه آبریز سد نبوده و امکان 

 واگذاری آن وجود دارد.

که آبریز واگذاری بخشی از معادن 

 آنها در حوضه سد نیست

6 
موضوع تحقیق و تفحص از 

 معادن
  تعدادی از معادن به محاکم قضایی معرفی شده اند

7 

قیمت گذاری مواد معدنی، 

نمایندگان انجمن سیلیس انجمن  

 شن و ماسه  و پوکه

 

 در بازار ناهماهنگی در قیمت گذاری و وجود قیمتهای مختلف 

 

قیمت مصالح  ه تعیینتشکیل کارگرو

کنندگان.  با حضور نمایندگان مصرف

نماینده انجمن. اداره صمت. خانه 

 ستانداری ا   معدن

8 
 مسایل بانکی و تامین سرمایه

 

دم توجه به شرایط رکود اقتصادی  و ناکافی بودن سرمایه درگردش و ع

ثابت واحدها  و نیز عدم تناسب سهم تسهیالت  در بخش معدن )رکود 

جز موارد اعطای تعطیلی و خارج از ید قرار گیرد()جرایم بازار هم 

و تبصره  5دیرکرد و تاخیر مشمول بخشودگی گردد( عدم توجه به ماده 

 آن در زمینه تکلیف بانکها 1
 

افزایش سهم تخصیص منابع به بخش -

 معدن

تخصیص تسهیالت توسعه روستایی -2

 به بخش معدن 
 پذیرش پروانه بهره برداری معادن به-3

 عنوان وثیقه توسط بانکها
مشارکت در تأمین ماشین آالت -4

  استوک جهت واحدهای صنعتی و معدنی



 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 11 از 5

 

   تاريخ:

 

 

 شماره:

 :پيوست

 :اتوماسيون

 اداري

 استان همدانشوراي گفتگوي دولت وبخش خصوصي  
Hamedan Province Public Private Dialogue 

، دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعالم وزارت  ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن 24ماده 

و  1393( قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 3( ماده ) مربوط به آنها و مناطق موضوع بند )الفمعادن و فلزات در مورد حریمهای قانونی 

های بعدی آن و نیز قانون  و اصالحیه 1346سال  برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب های تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره اصالحیه

هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری اعالم نظر نمایند. عدم اعالم نظر در مهلت مقرر به 1374سال  حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب

 .شود موافقت دستگاههای مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می  منزله

واقع در منابع ملی که   های مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معادن ـ محدوده 26ماده 

مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال   شود، عرصه عملیاتی معدن ها در مجوز صادره قید می مساحت این محدوده

 شود. تصرف در اموال عمومی محسوب می شود به منزله  عمومی در مجوزهایی که صادر می

درصد حقوق دولتی باید درمناطق معدنی و با اولویت بخشی که 19ن معادن) از قانون اصالح قانو 14ماده 6توجه ویژه به تبصره 
درآن معدن وجود دارد به منظور توسعه زیرساختهای مورد نیاز بخش معدن هزینه شود( ، اجرای فصل چهارم قانون معادن 

 ( جهت جلوگیری از تعدی به حقوق بهره برداران و مکتشفین ضروری است.15ماده  3)تبصره 

( قانون حفاظت و 3ماده )« 4»باشد، مطابق تبصره  شده   چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقعـ 29ماده
االرض مندرج در تبصره  جای بهره مالکانه و حق و اصالحات بعدی آن اقدام و به 1346برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال بهره

برداری مواد  های ناشی از اکتشاف یا بهره برداری مواد معدنی، هزینه ناشی از اکتشاف یا بهره منظور جبران خسارت یاد شده، به
دوازده ( این قانون و همچنین 6ماده )« 3»درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره ( 19۱پانزده درصد )معدنی به ماخذ 

های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت  ره( این قانون و تبص14از کل حقوق دولتی موضوع ماده ) (12۱درصد )
گردد تا برحسب  شود واریز می داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می حساب خزانه  گردد و به وصول می

  .مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد

 :گردد ( قانون الحاق می۹۱ذیل به ماده )ـ سه تبصره به شرح 

گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است وظایف  ـ این۹تبصره

 .قانونی خود را در این موارد انجام دهد

داشتن حکم از ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون ۲تبصره

شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان  مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می

مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بالفاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع 

 .قضائی معرفی نماید

قی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران ـ مزاحمت اشخاص حقی۳تبصره

 .شود ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می خسارت، به حبس از یک تا شش 

صورت استخراج   برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به ـ دارنده پروانه بهره14ماده
عنوان حقوق  شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به  آرایی شده یا کانه

ارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری دولتی به وزارت صنعت، معدن و تج
آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات  همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه
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حساب   درآمدهای حاصل از اجرای این ماده بهشود.  اجرائی این قانون مشخص می نامه  بردار در آیین و سود ترجیحی بهره
 گردد داری کل کشور منظور می خزانه

وری و تحقیق و توسعه و  برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره برداران معادنی که درجهت بهره ـ بهره 9تبصره
( 22۱الی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد)زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای ع  اکتشاف و حفظ محیط
 .باشند حقوق دولتی معاف می

 مدیر کل محترم منابع طبیعی استان همدان : –جناب آقای خزائی 

در استان مشکالت زیادی معدن داران ما داشتند که با تالش و پیگیری بین سه استان همدان ، اصفهان و قم  تفاهم  1353سال 
ما حتی به نوع .قد گردید که در این خصوص جلسات زیادی در اتاق بازرگانی همدان نیز تشکیل گردید نامه مشترکی منع

محصول معدن نیز دقت داریم و جلسات زیادی در خصوص رفع موانع معدن داران تشکیل میدهیم و با همراهی سازمان صمت 
امل تشکیل داده ایم که پرونده ابتدا در کارگروه تعامل در حال بررسی و پیگیری این مشکالت هستیم .ما در استان کارگروه تع

 داشته ایم که از این مقدار فقره استعالم  181در استان  1357بررسی میشود و سپس به دستگاه قضائی معرفی میگردد . در سال 
منابع طبیعی استان برای نسل اینده ما دفاع از  هکارگروه قرار دارد . وظیف و مابقی در دستور کار گرفته ایم فقره موافقت  124

 میباشد . 
در خصوص پرونده های که به دستگاههای قضائی ارجاع  داده شده است باید بگوییم که اکثر این پرونده ها در کارگروه تعامل 

یم که در خصوص کسر دام نیز باید خاطر نشان کنبررسی گردیده و پس از بررسی به دستگاه قضائی ارجاع داده شده است . 
خیلی بهتر از حقوق عرفی است چون شیوه نامه ای برای برگشت ندارد . نهادهای نظارتی در این خصوص شماره حساب خاصی 

 ندارند و این خود مشکل بزرگی در این بخش مباشد . 

 عضو محترم هیأت نمایندگان اتاق همدان و مدیر عامل محترم شرکت شیمی معدنی : –جناب آقای سفیدابی 

بتدا نگاه مختصری به کارگروه تعامل در استان داشته باشیم . این اتفاق میمونی که در استان افتاد و خیلی از مسائل طبق در ا
از  این کارگروه کندی اجرای عملیات که زیادی در این زمینه وجود دارد ت مشکالگفته دوستان در این کارگروه حل شد ولی 

ود که مصادیق آن بازدیدهایی که باید انجام شود بسیار به کندی و دیر انجام میش. داران  می باشد معدنبرای مشکالت عمده 
بیشترین  میباشد که بخش نهاوند یکی از کمترین همکاری در  . بخشهایی از استان به خوبی عمل نمی کنندبسیار زیاد است 

قول گرفت که در زمان سه ماه وضعیت معدن داران استان  سه سال پیش جناب آقای نیکبخت از مسئولینمقاومت را دارند . 
پرونده ها قبل از اینکه به دادگستری برود با هماهنگی سازمان "مشخص شود ولی بعد از سه سال هیچ اتفاقی نیفتاده است. لطفا

 صمت بررسی شود . 

 معاون محترم معادن سازمان صنعت ، معدن و تجارت : –جناب آقای خاکی  
به نیروی انتظامی استان گزارش داده  "مواردی که به سازمان صنعت ، معدن و تجارت اعالم میگردد سریعا 13در خصوص ماده 

 میشود و پرونده به بخش حقوقی سازمان و استان ارجاع داده میشود . 
 . برنگشته است ه استان ۱ از ذخیره استان به خزانه دولت برگشت خورد که دیگر ب12میزان  14ماده  3در خصوص تبصره 

 ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت : -جناب آقای متین

و در صورت صالحدید د نبه سازمان اعالم کنمی توانند دید پروانه ماه قبل از تم 18در خصوص تمدید پروانه  معدن داران 
تعطیل نکرده ایم مگر معدنکار بخاطر تمدید پروانه ما معدنی را ماه به بهره بردار جهت تمدید فرصت داده میشود .  6سازمان نیز 
 باشد .خود تعلل 
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 :عضو محترم کمیسیون معادن  –جناب آقای الیاسی 

بهره برداری میباشیم . استعالم  در دادن پروانه ما مشکالتی را در زمینه تمدید پروانه بهره برداری معادن داریم و خواستار تسریع 
گرفتن از تهران و مشکالتی که سیستم جهت تمدید پروانه دارد زمان بر میباشد اگر تمدید پروانه در استان انجام شود بسیار زودتر 

  .  انجام میشود

 عضو محترم کمیسیون معادن : –جناب آقای عبدالرضائی 

اشد . در بحث رفع تعارضات معادن یک اداره معدن داران را تشویق میکند و قسمتی از مشکالت ما در بخش منابع طبیعی میب
قانون معادن محدوده معادن به عنوان حوزه عملیاتی  26در ماده اداره دیگر تنبیه میکند و به ما به عنوان یک مجرم نگاه میکند . 

قانون حفاظت ذکر شده که مراتع غیر  31ده در اختیار وزارت صمت میباشد و حق مالکیت با سازمان صمت میباشد . و در ما
در تعارض هستند .این مشجع به صورت اجاره به معادن و طرحهای صنعتی واگذار شود یعنی سازمان صمت و یک سازمان دیگر 

ه و رفع تعارض از این دو ماد بحث های تعاملی مباحث و مشکالت انگیزه را از معدن داران میگیرد . پیشنهاد ما در این بخش
 قانونی میباشد .

 مدیرعامل شرکت معادن سرمک : –جناب آقای حسینقلی 

و درصد پروانه استخراج صادر شده است  1درصد پروانه بهره برداری و  3و   اکتشاف در زمینهاز پروانه ها درصد  7در کل ایران 
و اصالح منطقه ای که معدن دار کار میکند به احیا .متاسفانه منابع طبیعی ما فقط به یک درصد پروانه استخراج خرده گرفته است 

عهده منابع طبیعی میباشد در جلسه ای که در تهران با حضور نمایندگان و معاونین وزرا در این خصوص تشکیل گردید و من به 
ن پرداخت درصد که تخصیص یافته را به معد 12درصد و  19عنوان نماینده اتاق بازرگانی حضور داشتم اعتراض بر این بود که 

ایجاد میکند . در قانون پنجره واحدی وجود دارد که ما بعنوان یک فعال اقتصادی انتظار  د و این مشکل زیادی برای معدننمیکنن
داریم که این پنجره فعال باشد و تمامی مشکالت ما باید در آن پنجره واحد برطرف شود ولی متأسفانه اینطور نیست . در مورد 

 ابتدا در شورای معادن بررسی شود و سپس اقدامات الزم انجام شود .  موضوعات خواهشمندیم کهتحقیق و تفحص نیز 
 

 :همدان  سیلیسانجمن  محترم رئیس  –یاریاریجناب آقای 

معادن سیلیس استان بخاطر متنوع و پراکنده بودن مشکالت زیادی با سازمان منابع طبیعی دارد . چون زمین های زیادی برای 
به  "اکتشاف رگه های سیلیس خراب میشود و پرونده های ما به جای اینکه به سازمان صنعت و معدن ارجاع داده شود مستقیما

از سازمان منابع طبیعی تقاضا مندیم که صحبتها و ع سازمان منابع طبیعی صادر میشود . دادگاه ارجاع داده میشود و رأی به نف
  دستورات جلسات انجام شده را به سازمان ها و مسئولین مربوطه نیز اطالع داده شود که در شهرستانها به مشکل نخوریم . 

 

 رئیس محترم انجمن شن و ماسه استان : –جناب آقای حجتی 

قیمت گذاری و تنظیم بازار بسیار زمانبر میباشد و معموال تا اواخر اردیبهشت ماه به طول می انجامد . با توجه به ازدیاد اقالم 
قیمت شن و ماسه در هر سال پیشنهاد ما این است که کمیته قیمت گذاری در استان تشکیل شود که نیمه دوم فروردین ماه 

بحث دیگر ما در زمینه ثببت محدوده های معدنی میباشد که در استان تمام .  م گردد مصوب و به معدن داران اعالاستان 
محدوده ها توسط افراد غیر فنی و غیر استاندارد ثبت شده است و هیچ محدوده ای جهت واحدهای تولیدی آسفالت که نیاز مبرم 

رانت ایجاد کرده و قیمت های گزافی باید جهت این  به واحدهای معدنی که تولید کننده شن و ماسه هستند ندارد و این یک نوع
درصد این واحدها به دلیل عدم نقدینگی و مشکالت بدهی  92واحد تولیدی آسفالت داریم که  32معادن پرداخت شود . در استان 
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این واحدهای  دارند به نوعی تعطیل کامل هستند و ما خواهشمندیم سازمان های دولتی ازبه بانکها جهت تأمین مواد اولیه 
 تعطیل جهت اسفالت و شن و ماسه خریداری نمایند شاید قدمی برای بهبود وضعیت این واحدها باشد . 

 

جناب آقای خورشیدی )  –مشکالت تأمین سرمایه و ارائه مشوقهای الزم برای رونق تولید در معادن استان دستور جلسه چهارم : 

 رئیس محترم کمیسیون بازار پول تأمین مالی و سرمایه گذاری اتاق همدان(

۱ از تسهیالت اعطایی بانکها در زیر بخش صنعت و معدن پاسخگوی نیاز فعالین اقتصادی در این 2/12تخصیص : اول موضوع

 زمینه نمی باشد . 

 نافزایش سهم تخصیص منابع به بخش معاد:  پیشنهاد

واحد معدنی سهم بانکها از زیر بخشهای اقتصادی در بخش  282واحد صنعتی و  1622با عنایت به فعالیت و وجود : توضیح 

۱ میباشد . لذا از آنجائیکه فعالیت صنعتی و معدنی استان دومین بخش فعال استان بعد از بخش 2/12 "صنعت و معدن مجموعا

ه اینکه شورای پول و اعتبار سهم زیر بخشهای اقتصادی را در کشور به بانکها آزاد کشاورزی میباشد تقاضا میشود با عنایت ب

اعالم نموده و بانکها بیشتر تمایل به اعطاء تسهیالت کوتاه مدت دارند بنابراین اهمیت به بخش صنعت و معدن می طلبد که 

به منابع این بخش را نیز مورد عنایت قرار ۱ مصارف 79بانکها توجه ویژه ای در این زمینه معمول و از سهم مصوب تخصیص 

  دهند .

 استفاده از تسهیالت روستایی جهت معدن داران :  دومموضوع 

 تخصیص تسهیالت توسعه روستایی به بخش معدن: پیشنهاد 

تسهیالت اشتغال در جوار روستاها میباشد تقاضا میشود امکان استفاده از  "با توجه به اینکه محل استقرار معادن اکثرا:  توضیح

 -2معدن سرمک به مدیریت آقای حسینقلی -1فقره از معادن استان  2روستائی به معادن تخصیص داده شود . از این تسهیالت 

معدن گرمک به مدیریت آقای همتی استفاده نموده اند آنهم با تأخیر بسیار زیاد و ارائه وثایق شهری ، سهل البیع ، مفروز ، 

  و ثبتی.  استدعا دارد بانکها در این مورد تجدید نظر فرمایند . ششدانگ و بال معارض

 استفاده از پروانه بهره برداری معادن به عنوان قسمتی از وثائق و تضمینات جهت دریافت تسهیالت از بانکها  :سوم  موضوع

  وثیقه توسط بانکها قسمتی از پروانه بهره برداری معادن به عنوان ذخیره معادن بر اساس پذیرش:  پیشنهاد

معدن داران تقاضا دارند در ذخیره معدن آنها که دارای پروانه بهره برداری و مدت زمان مشخص بهره برداری آن در :  توضیح
ارزیابی ذخیره معادن و قیمت گذاری از  "پروانه درج گردیده به عنوان قسمتی از وثائق و تضمینات در بانکها استفاده شود . ضمنا

کارشناسان بانکها و کارشناسان نظام مهندسی معدن اختالف فاحش دارد که در این زمینه ارائه راهکار واحد مورد سوی 
  راهکار پیشنهاد کارشناسی واحد و همزمان توسط کارشناسان بانکها و سازمان نظام مهندسی معدن .استدعاست .
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  خلی یا خارجی از طرف بانکهامجوز خرید ماشین آالت استوک)اصالح شده ( دا: چهارم  موضوع

  مشارکت در تأمین ماشین آالت استوک جهت واحدهای صنعتی و معدنی:  پیشنهاد

بانکها با اعمال سلیقه نسبت به خرید ماشین آالت استوک ) اصالح شده ( و قابل استفاده رویه یکسانی در خرید و :  توضیح

به قیمت بسیار باالی ماشین آالت نو در این زمینه نیز بانکها همکاری الزم را با واگذاری به معادن ندارند . استدعا داریم با توجه 

   معادن در نظر داشته باشند .

 ریاست محترم سازمان آب منطقه ای : –جناب آقای ستوده 

و مکاتباتی با سازمان صنعت و معدن انجام شد ولی به غیر از آن است آخرین معدنی که در حریم سد بود معدن سرابی سد 
سد اکباتان چون منبع تأمین آب شرب است دو سرشاخه به نام ابرو و ارزانفود دارد و هر اقدامی که در معدنی گزارش نشده است . 

ولی اگر  میتوانیم مجوز صادر کنیم را نآنجا انجام میشود مخصوصا سیلیس که به صورت پودری میباشد و ضرر بسیار زیادی دارد 
 باشد مجددا بررسی میشود حتما به این افراد کمک هم میشود . نخارج از حوزه و باالی دست سد 

 

  :استاندار محترم همدان –جناب آقای شاهرخی 

و مهمانان و مدیران ریاست محترم اتاق همدان تشکر از جناب آقای زبردست آرزوی قبولی طاعات خواهران و برادران گرامی و با 
 عزیز . 

در ابتدا از تالش و کوشش و پشتکار همه صنعت گران و معدن داران عزیز بسیار سپاسگزارم و قدردان زحمات آنان هستیم و 
تمامی دستگاههای  همکاریجلسه الزم به ذکر و یادآوری به صنعت داران و معدن داران عزیز میباشد  در این ای که  اولین نکته

با واحدهای تولیدی و تولید کنندگان ، فرمانداران و سازمان صنعت و معدن سازمان محیط زیست ، منابع طبیعی  اجرایی استان
اگر ما به دنبال رونق تولید و اشتغال هستیم  باید از ظرفیت باالیی که در زمینه های معدن و صنعت در .  استان داشته باشند

 استفاده بهینه داشته و توجه خاصی به این بخش ها داشته باشیم . استان داریم 
در استان میباشد که باید این کار گروه فعال تر شود و کارگروه تعامل کاری که در استان انجام شده و بسیار تأثرگذار بوده تشکیل 

 مشکالت بیشتری را حل نماید . 
به کارگروه ارسال شود  "اگر پس از تشکیل کارگروه تعامل هستند حتماشده تنظیم  تمامی پرونده های قضائی علیه معدن داران 

طبیعی این پرونده ها در آنجا تصمیم گیری شود و با همکاری منابع  چند جلسه پیوسته برای این پرونده ها تشکیل دهید و و
 بررسی شود شاید بتوانیم باری هم از دوش دستگاههای قضائی بردارید . 

مشکلی از معدن داران حل نمیشود ما امروز باید  مشکل میزان دام را کم و حل کند اما "عمالکه مطرح شد عرفی راجع به حقوق 
  کمک معدن داران باشیم و برای آنها حل کنیم . پس همکاری بیشتری را از منابع طبیعی خواهانیم . 

هم متعلق به استان ماه  6ماه فرصت خوبی برای تمدید است و  18 به نظر میرسد کهتفویض اختیار صدور پروانه در خصوص 
چالش خاصی دارد و در عین حال  "است که کال دو سال برای حل یک پرونده مناسب میباشد و اگر پرونده ای حل نشد حتما

  حتما پیگیر تفویض اختیار در استان هستیم .

ایجاد کرده به ما  انسداد  ست و ...( تعارضی در موارد قانونی است کهدر قوانین دستگاههای مختلف ) منابع طبیعی ، محیط زی
 اطالع دهید که ما به کارگروهها و شورا های مربوطه منتقل کنیم .
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 هدف تعریف شده داریم وکارکرد و خروجی از پنجره واحد استان که یکی از دوستان مطرح کردند ما توقع پنجره واحد در باره 
 د . نباش رفتن به دستگاههای مرتبط ها و مجوزها اینقدر درگیر و دار. نباید طرح  باید معنی دار باشد

بنده از طریق مجلس و نمایندگان مجلس پیگیری خواهم نمود و از طریق آقای الریجانی نیز  "بحث تحقیق و تفحص را حتما
 پیگیری می نمایم . 

از منابع و ذخایر استانی پرداخت ۱ تسهیالت 79میانگین  امسال  در خصوص مشکالت و تأمین مالی بانکداران قول داده اند که
و معدن نیز بیشتر  تتوجه به صنع "است و حتما پرداخت شده تا حاال 5/68دوم شورای بانکها اعالم گردید که  . در جلسه گردد 
 شود . 

 و آمادگی تسهیالت برای این طرح را داریم .  در توسعه روستایی نیز سال قبل تسهیالت پرداخت گردیده است
معدن در دینگلی کهریز  7تعداد  انجام میگردد . " نیز تأکید شده است و حتما در شورا بانکها نسبت به ماشین آالت دسته دوم

 این مشکالت را پیگیری می کنیم و انجام می دهیم .  "احتیاج به برق دارند که ما محدودیت شبکه داریم اما حتما
ی بحث جدی و ریشه دار معارضین محلانجام شده و نکته ای را در این رابطه بیان کنم که مشکل  "قبلی هم تقریبا مصوبات

نامه  پورمجاهدآقای نوع تعرض به معدن داران متفاوت میباشد .  ح برخورد با آن باید چند جانبه باشد زیرا قدیمی است که سط
و  صورت گیردمعارضین  رفع همه نوع حمایت از معدن داران به خصوص در بخش ارسال نماید کهبه فرمانداران و بخشداران  ای

 رمانداران رصد شود . بعد از ارسال نامه اقدامات و همکاری بخشداران و ف
 12اگر  نمایند زیراکشاورزان دلجویی معدن داران باید از  "میباشد که حتما تعامل کشاورزان و معدن داران قابل توجه دیگر  بحث

 نظر آنان تغییر نمیکند و باید با آنان دوستبه سازی انجام شود باز هم و در منطقه  هنددرصد را به منابع طبیعی بد 19درصد یا 
استفاده  و قانون 6ماده  6تبصره  ورود میکنند و از فرمانداران و بخشداران" در صورت همکاری نکردن کشاورزان حتما و شوند

 ولی اصل را بر تفاهم بگذارید .میکنیم 

 با ختم صلوات به پایان رسید .  15:22جلسه رأس ساعت 
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 :  8/3/58شورای گفتگوی مورخ  مصوبات جلسه

 دستگاه مجری شرح مصوبه موضوع ردیف

مسائل و مشکالت  قانونی و قضایی در  1

ارجاع پرونده های معادن به  و حوزه معادن

 دادگستری

مقرر گردید پرونده های قضائی که پس از تشکیل 

کارگروه تعامل  به دستگاههای قضائی ارجاع داده شده 

  به کارگروه عودت شود و بررسی گردد . "است حتما
 سازمان منابع طبیعی

 کسر دام و حذف پروانه چرا 2
مقرر گردید سازمان منابع طبیعی در خصوص میزان کسر 

 منابع طبیعی دام با معدن داران همکاری بیشتری داشته باشد 

مشکالت مربوط به تمدید پروانه بهره  3

 برداری معادن

مقرر گردید نامه ای از طرف استاندار محترم به وزارت 

صنعت و معدن در خصوص تفویض اختیار صدور پروانه 

 به استان ارسال گردد 

 استانداری 

مسائل و مشکالت  قانونی و قضایی در  4

 حوزه معادن

مقرر گردید موارد قانونی که تعارض دارند و در کار معدن 

داران مشکل ایجاد نموده اند به استانداری اعالم گردد و 

 .رفع تعارض گردد 

محیط  –منابع طبیعی 

کمیسیون  -زیست

 معادن اتاق

مقرر گردید جلسات پنجره واحد در استان فعال تر برگزار  مشکالت معادن استان و راهکارها 9

 گردد 
سازمان صنعت و 

 معدن 

مقرر گردید استاندار محترم نامه ای در خصوص تحقیق و  تحقیق و تفحص از معادن استان 6

تفحص به آقای الریجانی ریاست محترم مجلس ارسال 

 نماید و موضوع پیگیری گردد .

 استانداری

منابع به بخش  صیسهم تخص شیافزا 7
 معادن

مقرر گردید در سال جاری به منظور رسیدن به میانگین 

۱ واگذاری تسهیالت از منابع بانکهای استان ، 79

 2/12 تسهیالت ارائه شده به واحدهای صنعتی ومعدنی از

۱ افزایش یافته و پرداخت 19به حداقل  57در سال  ۱

 شورای بانکها
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 گردد 

 یداخل کآالت استو نیماش دیمجوز خر  8

 از طرف بانکها یخارج ای

 نیماشمالی خرید  نیدر تأمبانکها مشارکت تسهیل و 

و  یصنعت یجهت واحدهاآماده به کار آالت استوک 

 ی صورت پذیردمعدن

 شورای بانکها 

به  ییتوسعه روستا التیتسه صیتخص 5

 بخش معدن

قرار پرداخت تسهیالت به معادنی که در حوزه روستاها 

 دارند تسریع و تسهیل بیشتری صورت گیرد
 شورای بانکها

وثائق و تخفبفات جهت دریافت تسهیالت  12

 از بانکها

مقرر گردید پذیرش ذخیره معادن بر اساس پروانه بهره 

برداری به عنوان قسمتی از وثائق و تضمینات درخواستی 

 توسط بانکها مورد بررسی قرار گیرد 

 شورای بانکها

مقرر گردید راهکار پیشنهادی کارشناسی همزمان توسط  ارزیابی ذخیره معادن و قیمت گذاری آنها  11

کارشناسان بانکها و سازمان نظام مهندسی معدن مورد 

 بررسی قرار گیرد  

نظام  -شورای بانکها

 –مهندسی معدن 

 سازمان صمت 

مقرر گردید نامه ای به فرمانداران و بخشداران استان در  مشکل معارضین محلی 12

خصوص حمایت از معدن داران در مقابل معارضین ارسال 

 گردد 

معاونت اقتصادی 

 استانداری 

قانون در رابطه با کشاورزانی  6ماده  6مقرر گردید تبصره  مشکالت معادن استان و راهکارها 13

 که با معدن داران همکاری ننمایند اجرا گردد 

منابع  –استانداری 

 طبیعی

مقرر گردید منابع طبیعی همکاری الزم در خصوص  مشکالت معادن استان و راهکارها 14

 صدور مجوز در رابطه با رگه های سیلیس داشته باشد
 منابع طبیعی

مقرر گردید از نماینده اتاق بازرگانی همدان جهت حضور  مشکل مربوط به کارگروه تعامل  19

 در کارگروه تعامل دعوت بعمل آید . 

سازمان صنعت و 

 منابع طبیعی –معدن 

مقرر گردید زمان رسیدگی به پرونده ها و پاسخگویی آنها  مسائل مربوط به کارگروه تعامل 16

 از طرف کارگروه تعامل در کمرین زمان صورت گیرد 

سازمان صنعت و 

 منابع طبیعی  -معدن
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مقرر گردید اگر معدنی خارج از حوزه و باالی دست سد  مشکل معادن حوالی سد ها  17

پرونده ایشان بررسی و کمکهای الزم  "نباشد مجددا

 صورت پذیرد 

 سازمان آب منطقه ای

مقرر گردید در خصوص محدوده های معدنی سیلیس با  مشکل محدوده های معدنی سیلیس  18

توجه به پراکندگی رگه ها و تعدد آنها ضمن بازدید از 

کلیه رگه ها از حذف این مورد محدوده ها به جهت 

 جلوگیری از کاهش ذخیره نهایی اقدام الزم بعمل آید . 

 منابع طبیعی 

 
 


