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گزارش جلسه ( )51شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مورخ 98/10/04
شماره نشست 51 :

تاریخ جلسه 98/10/04 :

ساعت شروع 15 :

محل نشست :طبقه  4اتاق بازرگانی

ساعت خاتمه17 :

دستور جلسه
پیش از دستور جلسه :آقای یگانه فرد رئیس محترم اتاق بازرگانی استان زنجان :ایشان در ابتدای این جلسه با عرض خیر مقدم و خوشامد گویی خدمت میهمانان و جناب
آقای دکتر سرقینی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت ،فرمودند :حضور اعضای شورای عالی معادن کشور در زنجان طی چند سال گذشته بی سابقه
بوده است ،امید است این ظرفیت و این سفر موجب رونق هرچه بیشتر بخش معادن و صنایع معدنی استان شود .معادن و صنایع معدنی استان زنجان سهم باالیی در تولید و
صادرات استان دارند ،صنعت غالب استان روی است که  70درصد صادرات محصوالت ما نیز شمش روی و سرب می باشد .ذخایر معدنی از ثروتهای طبیعی و خدادادی هستند
که به اشتغالزایی و توسعه منطقه ،کمک بسیاری می کند ،باید از این ظرفیت ارزشمند برای توسعه ،اشتغال و کسب ثروت استفاده شود و برای تحقق این امر مهم باید مدیریت و
برنامهریزی الزم در دستور کار قرار گیرد.
دستور جلسه :استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت بخش معدن و صنایع معدنی استان و ارائه راهکارها و درخواست های موردی
خارج از دستور-- :

وضعیت حضور و غیاب جلسه
الف -دولت
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

فتح اله حقیقی

استاندار (رئیس شورای استانی)

حاضر

2

شهرام طهماسبی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان

حاضر

3

ابوالفضل عباسچیان

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان

غایب

4

ناصر فغفوری

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

حاضر

5

محمدرضا یوسفی

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

حاضر

6

جواد تاراسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان

غایب

7

سعید محمدی دوست

دبیرکمیسیون هماهنگی بانکهای استان

غایب

8

مسعود علیاری

مدیرکل تأمین اجتماعی استان

حاضر

نام و نام خانوادگی نماینده

ب -مجلس شورای اسالمی
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

علی وقف چی

نماینده مجلس

غایب

2

فریدون احمدی

نماینده مجلس

غایب

3

محمد عزیزی

نماینده مجلس

غایب

4

سید مرتضی خاتمی

نماینده مجلس

غایب

5

احمد بیگدلی

نماینده مجلس

غایب
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ج -قوه قضائیه
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

نام و نام خانوادگی نماینده

(حاضر /غایب /نماینده)

1

صادق نیارکی

رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)

غایب

2

محسن کرمی

دادستان مرکز استان

غایب

د -تعاونی و خصوصی
(رؤسای اتاق ها)
ردیف

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

سمت

(حاضر /غایب /نماینده)

1

علی یگانه فرد

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی زنجان

حاضر

2

نوروز محمدی

رئیس اتاق تعاون استان

غایب

3

سید محمود موسوی

رئیس اتاق اصناف زنجان

غایب

نام و نام خانوادگی نماینده

(مدیران عامل شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های تعاونی و خصوصی)
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور

نام و نام خانوادگی

(حاضر /غایب /نماینده)

نماینده

1

مهدی رنگ رونا

رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان

حاضر

2

رضا کشاورزی

رئیس نظام مهندسی معدن استان

حاضر

3

ولی اله بیات

رئیس انجمن همگن برق و الکترونیک

غایب

4

اصغر رسولی

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان

حاضر

5

سجاد نباتچیان

رئیس خانه صنعت ،معدن و تجارت استان

غایب

6

محمد نیکوخصال

مدیرعامل گروه صنعتی نیکو

غایب

7

محمد باقر آقاجانلو

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

غایب

هـ -شهرداری و شوراها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

وضعیت حضور
(حاضر /غایب /نماینده)

1

مسیح اله معصومی

شهردار شهر زنجان

غایب

2

سجاد خدایی

رئیس شورای اسالمی استان

غایب
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و -اسامی مدعوین و سایر مراجع و دستگاهها
ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1

مهدی نظری

مدیرعامل شرکت ذوب و روی صبا

2

مسعود اطاعتی

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری

3

یوسف مرادلو

رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران

4

محمدرضا آبی پور

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری

5

آرمین سلسانی

رئیس خانه معدن استان  -شرکت سیمین معدن قزلجا

6

ایرج صادقی

کارشناس معدنی شرکت جهاد نصر زنجان

7

سید جلیل موسویون

کارشناس مسئول امور حقوقی سازمان صنعت معدن و تجارت استان

8

عین اله مرادلو

مدیرعامل معدن گوادر یک

9

اجاقلو

مدیرعامل شرکت روی گداز

10

شهرام کدخدایی

مدیرعامل گروه صنعتی زرین معدن آسیا

11

محسن عباسی

معاون شرکت شهرک های صنعتی استان

12

تورج نصیری

تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

13

جلیل گل محمدی

مدیرعامل معدن شن و ماسه

14

بهمن بیات

مدیرعامل صنعت روی جهان آرا

15

جواد رسولی

مدیرعامل معدن مس دهنه طارم

16

اله مرادی

مدیرعامل شرکت تعاونی معدنی ایران توپاز

17

امیر شمس

مدیرعامل شرکت سپید سنگ ایرانیان

18

حدائق پرست

مدیرعامل شرکت مزوج باراجین

19

محسن عطائیان

رئیس هیأ مدیره گروه صنعتی زرین -کیمیای زنجان گستران

20

بابک امامی

مدیر اداری شرکت مجریان توسعه معادن آسیا

21

علی اکبری

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

22

سیداحمدی

مدیرکل گمرک استان

23

عبدالرضا کشاورز

معاون امور گمرکی اداره کل گمرک استان

24

ابوالفضل موسوی واسعی

کارشناس امور گمرکی اداره کل گمرک استان

25

ابوالفضل امیری

عضو هیأت مدیره سرب و روی ایران

26

محمود ضرابی

نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان

27

محمد شاهرخی

معاونت اقتصادی اداره کل اطالعات استان

28

جمشید عبادی

کارشناس ارشد امور وصول بیمه اداره کل تأمین اجتماعی استان

29

حسین آب ساالن

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان

30

منصور علمی فرد

مدیرعامل شرکت صنایع فلزات رنگین ماهنشان
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31

خلیل آقاجانلو

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

32

قوام احمدی

معاون امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان

33

حسین رسولی

مدیرعامل شرکت ترکیب پردازان

34

علی خلجی

معاون شرکت برق منطقه ای

35

فرید نائینی

مدیرعامل شرکت روی پردازان ایرانیان

36

علی شکری

مسئول دفتر انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در استان

37

رباب داداشی

نماینده سازمان صنعت معدن و تجارت استان

38

حمید عالماتی

شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

39

فرشاد صیدی

مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران -کالسیمین

40

کریم قربانیان

مدیرعامل شرکت سازند روی ایران

41

مهرتاش ملک عجم

مدیر شرکت معاون سنگ آهن حسین آباد

42

حمید توکلی

دبیرکل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی زنجان

43

مرتضی قاسمی

مسئول دفتر فنی پیمان راه همدان

44

شهرام رنجبر

مدیرعامل شرکت سرب و روی البرز

45

نرگس الهیارخانی

مدیر بازرگانی شرکت خالص سازان

46

کریم قدیمی

رئیس هیأت مدیره شرکت روئین کار شمس

47

کمال شیر محمدی

مدیر مسئول روزنامه سرب و روی نیوز

48

سعید مرادلو

رئیس هیأت مدیره سرب و روی

49

حسین محمدی

کارشناس استانداری

50

اسماعیل افشاری

معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای زنجان

51

علیرضا اجتهادی

مدیرعامل شرکت فرآوری مواد معدنی کانی پروران زنگان

52

علی فغفوری

مدیرعامل شرکت روی پرداز زنجان

53

کریم بیات

مدیرعامل شرکت کوثر روی فجر ایرانیان

54

امیر حسین محمدی

مدیرعامل شرکت فرآوری بهین فرآور

مشروح مذاکرات
پیش از دستور :
آقای یگانه فرد رئیس محترم اتاق بازرگانی استان زنجان :ایشان در ابتدای این جلسه فرمودند :حضور اعضای شورای عالی معادن کشور در زنجان طی چند سال گذشته
بی سابقه بوده است ،امید است این ظرفیت و این سفر موجب رونق هرچه بیشتر بخش معادن و صنایع معدنی استان شود .معادن و صنایع معدنی استان زنجان سهم باالیی در
تولید و صادرات استان دارند ،صنعت غالب استان روی است که  70درصد صادرات محصوالت ما نیز شمش روی و سرب می باشد .ذخایر معدنی از ثروتهای طبیعی و
خدادادی هستند که به اشتغالزایی و توسعه منطقه ،کمک بسیاری میکند ،باید از این ظرفیت ارزشمند برای توسعه ،اشتغال و کسب ثروت استفاده شود و برای تحقق این امر
مهم باید مدیریت و برنامهریزی الزم در دستور کار قرار گیرد.
دستورجلسه (:)1
آقای یگانه فرد رئیس محترم اتاق بازرگانی استان زنجان :امروز کشور در شرایط خاصی است و در این وضعیت ،تصمیمات نیز باید بر همین اساس و به صورت خاص اخذ
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شود ،تاکید مقام معظم رهبری و ارکان نظام ،صادرات محور بودن است ،در همین راستا انتظار است تا در تصمیماتی که در ارتباط با تولید و اقتصاد گرفته میشود ،از بخش
خصوصی نیز نظرخواهی شده و تصمیمات گرف ته شده نباید موجب ایجاد مشکالت شود .یکی از مشکالت واحدهای تولیدی صنعت روی ،ارائه محصول در بورس بود که در این
رابطه از بخش خصوصی نظرخواهی نشد ،بر همین اساس صادرات این محصول تولیدی استان نسبت به سال گذشته  46درصد کاهش پیدا کرد .بازاری که یک واحد تولیدکننده
ب رای حضور در آن با مشکالت متعدد بازاریابی و هزینه کرده ،با یک تصمیم آن را از دست داده و هم به مشکل خورده است ،این در حالی است که محصول روی ما مازاد تولید
داشته و الزامی برای تصمیم به عرضه در بورس نبود .در صنعت روی  475هزار تن در سال ظرفیت تولید داریم که در حال حاضر زیر  50درصد فعالیت دارند 20 ،درصد از مواد
اولیه بخش معادن و صنایع معدنی تولید داخل است و مابقی مواد اولیه بخش معادن استان زنجان به صورت وارداتی است .صنعت روی استان  20تا  25درصد واردات خاک
دارد .که هم در موضوع گمرک و هم در رفع تهعدات ارزی آن مشکال تی برای فعاالن وجود دارد ،در بحث مالیاتی نیز مشکالتی وجود دارد و معافیت صادراتی نیز عمدتا رخ
نداده است .ایشان در ادامه با اشاره به وجود مشکالت در بحث سهیمه خاک واحدها و سوخت کامیونهای حمل بار ،فرمودند :ظرفیت معدن انگوران نیز در حال اتمام است که
از این رو باید تصمیمات مطلوب در روند معدن مهدی آباد اخذ شود .در بخش معدنکاری ،موضوع اصلی گون است که با منابع طبیعی به مشکل خورده و اکتشافات رو به
تعطیلی است ،عدم بازگشت حقوق دولتی و  15درصدی که برای رفاه و ایجاد زیر ساخت و توسعه راه ها باید هزینه شود نیز از دیگر موضوعاتی است که عدم انجام آن ،موجب
افزایش معارضان محلی شده است .عدم پذیرش پروانه بهره برداری معادن به عنوان وثیقه بانکی از دیگر مشکالت معدنکاران می باشد .تبصره یک ماده  3شیوه نامه حقوق عرفی
که شعبه یک دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده نیز واحدهای معدنی را با مشکل مواجه کرده است.
آقای سلسانی رئیس محترم خانه معدن :با وجود اینکه جلسات بسیاری در رابطه با وضعیت معادن استان برگزار شده است ولی متاسفانه تاکنون به جمعبندی مناسبی در
این حوزه نرسیدهایم .بر اساس افق  1404باید معدن ،جایگزین نفت شده 700 ،میلیون تُن ماده معدنی تولید کرده و  55میلیون تُن نیز فوالد تولید کنیم اما تصمیمات ،خالف
این مورد را نشان میدهد.پس از ابطال حقوق عرفی ،معارضان محلی برای معادن ،بیشتر شده و مرجع قانونی برای قیمتگذاری توسط مرتعداران و معارضان وجود ندارد و این
ابطال ،معدندار را با مشکل در انجام کار و توسعه مواجه کرده است .یکی از دالیل بهوجود آمدن معارضان محلی ،اختصاص نیافتن  15درصد حقوق دولتی برای بهسازی و
توسعه محلی که معدن در آن بخش فعالیت حضور دارد ،است و این مهم سبب شده بخشی از معادن گرانیت استان تعطیل شود و معدنی که به مشکل فروش گرفتار است،
نمیتواند هزینه بهسازی راه ارتباطی را تقبل کند .با توجه به غالب بودن گونه گیاهی «گون» در زنجان این بخشنامه سبب شده که بخش اکتشاف تقریبا از بین رود.
آقای مرادلو رئیس محترم انجمن ملی سرب و روی ایران :اقتصاد دستوری راه به جایی نخواهد برد ،اقتصاد قوانین خود را دارد و تنظیم بازار با خود بازار و بر اساس
مکانیزم عرضه و تقاضا صورت میگیرد .خارج کردن عرضه مواد معدنی در بورس یکی از مواردی بود که برای آن قول های مساعدی داده شده بود که به آن عمل نشده است،
صادرات سرب و روی باید روان و بدون تیک باشد و واردات مواد معدنی نیز تسهیل باید .انجمن سرب و روی ایران با برنامه ریزی از واردات شمش روی جلوگیری کرده و این
موضوع با فکر صورت گرفته است در حالی که واردات آن هیچ مانعی نداشته است .ناهماهنگی دوایر دولتی از جمله گمرک ،بانک مرکزی و وزارت صمت ،موجب آسیب دیدن
صنعتگر میشود .کمبود نیرو در گمرک زنجان موجب شده تا حجم باالی صادرات در گمرک زنجان با مشکالتی روبرو شود .توزیع نامتناسب خاک معدن انگوران با توجه به عیار
فلزی خاک به واحدهای تولیدکننده شمش روی و  ....از دیگر مشکالت واحد ها میباشد.
آقای رنگ رونا رئیس محترم اتحادیه صادرکنندگان استان :اخیرا مشکلی برای بخش معدن و صنایع معدنی اختصاصا صنعت روی ایجاده شده است .سازمان امور مالیاتی
بر اساس بخشنامه ها و دستوالعمل ها برای بررسی عملکرد سال  97از لیست بانک مرکزی که به صورت فصلی یا ماهیانه در اختیارشان قرار دارند استفاده میکند که این صادر
کننده چند درصد از ارز را وارد چرخه اقتصادی کرده است عمده اقالم صادراتی استان شمش روی است و از محل ورود موقت خاک روی استحصال و صادر میگردد.متاسفانه در
بخشنامه بانک مرکزی اشاره به رفع تعهد ارزی این دسته از صادر کنندگان صورت نگرفته است .ا وارد چرخه اقتصادی کرده است عمده اقالم صادراتی استان شمش روی است و
از محل ورود موقت خاک روی استحصال و صادر میگردد.متاسفانه در بخشنامه بانک مرکزی اشاره به رفع تعهد ارزی این دسته از صادر کنندگان صورت نگرفته است .تکلیف
صادر کننده را مشخص کنید شمش روی مازاد بر تولید داخل کشور است .صادر کننده نمیتواند برنامه ریزی برای آینده انجام دهد.
آقای فغفوری رئیس محترم سازمان صمت استان زنجان :در حال حاضر بخشنامه تعادل بخشی در دام و مرتع مشکلساز شده و این بخشنامه حکم دیوانعالی عدالت
اداری را دارد که ادامه اجرای این بخشنامه سبب تعطیلی معادن میشود .اخذ طرح ارزیابی زیستمحیطی برای فعالیت معدنی ،قانونی نیست ،این ارزیابی برای فعالیت معدنی
است که واحد فرآوری باید داشته باشد ،ولی متاسفانه در استان زنجان برای هر نوع فعالیت معادن ،طرح ارزیابی زیستمحیطی انجام میشود .قانون معادن در شرایط عادی
کشور وضع شده و دستورالعملهای زیادی دارد ،ولی حال در شرایط سخت و ویژه هستیم که انتظار میرود دستورالعملها با توجه به شرایط موجود ،صادر شود.
از محل ورود موقت ،واحدهای معدنی ،صادرات انجام دادهاند و این واحدها مازاد صادرات داشته و بیش از تعهد صادرات انجام دادهاند که باید برای این مازاد مجوز دریافت
میکردند .با این تفاسیر برای  16واحد در استان توسط گمرک پرونده تشکیل شده است.به همین دلیل انتظار میرود برای حل مشکل بهوجود آمده ،مازاد صادرات از محل
ورود موقت تهاتر شود و واحدها با مشکل مواجه نشود.
در ادامه تنی چند از فعاالن معدن و صنایع معدنی مشکالت این حوزه را بیان کردند که موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات  ،مشکل دریافت ارز دولتی و یا نیمایی و
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اختالف آن ،ممنوعیت فعالیت معدنی در محیط دارای گون ،وجود معارضان محلی و مشکل دائمی از بین رفتن راههای ارتباطی ( تعطیلی معادن گرانیت در ابهر و خرمدره )
بازنگشتن  15درصد حقوق دولتی به استان ها ،مشکل زیست محیطی و توسعه سینه کار ،نبود شعبه ویژه حل اختالف حوزه معدن برای استان ،مشکالت مربوط به خاک
سولفوره و تصمیمات یک شبه درخصوص تولید کنندگان ،عدم همخوانی آ مار و ارقام با واقعیت ،مشکالت پیش روی ناوگان حمل و نقل معدن انگوران و عدم همگن سازی خاک
انگوران از جمله این مشکالت میباشد.
آقای دکتر حقیقی استاندارمحترم زنجان :وقتی در این شرایط ،صادرات بهموقع انجام نمیشود هم واحد تولیدی ضرر میکند و به مشکل برمیخورد و هم سهم صادرات
استان به شدت کاهش مییابد .توزیع سهمیه خاک واحدهای تولیدی به اندازهای با تاخیر انجام شد که شورای تامین استان ،ورود پیدا کرد .باید تمهیداتی در مرکز اندیشید تا
آنچه در اختیار سرمایه گذاران و تولیدکنندگان قرار داده میشود بهنگام و بهموقع باشد .اگر وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،اختیاری را به استانها تفویض میکند باید تام باشد
زیرا در غیر این صورت ،بخشی از کار در استان انجام شده و بخش دیگر که در مرکز انجام خواهد شد با تاخیر مواجه میشود .بهتر است تکلیف صادرکنندگان برای یک سال،
مشخص شود تا بتوانند برای آن مدت ،برنامهریزی کنند .در تصمیمگیریها باید از نظرات بخش خصوصی نیز بهرهمند شویم زیرا تصمیمات اتخاذ شده در پشت دربهای بسته،
واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه میکند .از گمرک استان نیز خواسته ایم اولویت کاری خود را در خدمت تولیدکنندگان ،سرمایهگذاران و صادرکنندگان قرار داده و مشکالت
آنها را حل کند .ایشان با اشاره به سنگینی تولیدات صنایع معدنی در سبد صادراتی استان ،فرمود 80 :درصد صادرات در ارتباط با معدن است و  70درصد شمش روی تولیدی
در استان مازاد نیاز کشور است؛ ولی متاسفانه صادرات به موقع انجام نشده که این مهم سبب زیان و کاهش سهم صادراتی استان نسبت به گذشته شده است.
آقای دکتر سرقینی (معاونت معدنی وزارت صنعت و معدن و تجارت):استانها اشرافیت خوبی بر روی موضوع و مشکالت دارند ،طرح و بررسی موضوعات در استانها
زمینه بررسی تخصصیتر آن را فراهم میکند و خیلی از وظایف شورای عالی معادن به شورای معادن استانی تفویض گردیده است .تعیین سهمیه خاک اتفاق خوبی نبوده است
و باید رفع شود ،افزود :قیمتگذاری نیز باید به صورت کمیتهای انجام شود .در رابطه با موضوع عدم دریافت کامل  15درصد تبصره  ،6نیز در صورت دریافت ،عین این مبلغ باید
بین استانها توزیع شود .در خصوص مشکالت بخش «گون» و معدن کاران در این زمینه ،این قانون مربوط به سالهای دهه  ،70است ولی اجرای آن به تازگی اتفاق افتاده که
در حال رایزنی و بررسی برای اصالح اجرای این قانون هستیم .مشکل دیگر با منابع طبیعی ،قانون کیلومتر مربع است ،این مشکل در حالی است که معیار در منابع طبیعی
هکتار بوده که این موضوع محل اختالف است 10.میلیارد دالر صادرات معدن و محصوالت معدنی در کشور اتفاق افتاده است ،تا پایان سالجاری  11میلیارد تن فوالد صادر
میشود که رقم بسیار باالیی است .این میزان صادرات در حالی است که در سالهای  1392عالوه بر عدم صادرات ،فوالد را به کشور وارد میکردیم 25.درصد صادرات غیر نفتی
متعلق به معدن و مواد معدنی است ،خوشبختانه بحث ارائه مواد معدنی در بورس حل شده است .امروز هفت شرکت روی برای صادرات معرفی شدند و برخی شرکتها به دلیل
عدم بازگشت ارز هنوز معرفی نشدند.در توزیع خاک با عیارهای مختلف باید فلز محتوا مالک ،و باید روش اصالح شود .عوارض صادرات کنسانتره در کشور از  20درصد به 12
درصد کاهش یافته است .گمرک در این شرایط تحریم کارساز بوده است ،به اندازهای این اداره انعطافپذیر بوده که همیشه آمادگی همکاری را دارند .سال ،سال تولید ملی است
و نمیتوان اجازه داد ،محصول تولیدی در داخل کشور وارد شود ،موردی در مورد کیفیت کاالی تولید داخلی وجود داشته باشد ،اعالم شود تا به آن رسیدگی شود.
دستور جلسه (-- : )2
خارج از دستور -- :
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مصــوبات اســـتانی
ردیف
1
2
3
4
5

6

تــــصمیمات

عنــوان دستــور
استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت بخش معدن و صنایع
معدنی استان و ارائه راهکارها و درخواست های موردی
استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت بخش معدن و صنایع
معدنی استان و ارائه راهکارها و درخواست های موردی
استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت بخش معدن و صنایع
معدنی استان و ارائه راهکارها و درخواست های موردی
استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت بخش معدن و صنایع
معدنی استان و ارائه راهکارها و درخواست های موردی
استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت بخش معدن و صنایع
معدنی استان و ارائه راهکارها و درخواست های موردی
استماع نظرات ،رسیدگی به مشکالت بخش معدن و صنایع
معدنی استان و ارائه راهکارها و درخواست های موردی

مقرر گردید در خصوص مشکل گون که عمده پوشش گیاهی استان محسوب میگردد پیگیری
ها و رایزنی ها در جهت تسهیل آن برای استان های شمالغرب صورت پذیرد .پیگیری از سوی
سازمان صمت استان با معاونت معدنی وزارت صمت
مقرر گردید شعبه ویژه حل اختالف برای حوزه معدن استان جهت رسیدگی تخصصی به
موضوعات تاسیس گردد .موضوع از طریق استانداری و سازمان صمت استان پیگیری شود.
مقرر گردید سازمان صمت استان پیشنهادات کاربردی خود را درخصوص توزیع خاک سهمیه
معدن انگوران بر اساس فلز محتوا تهیه و به سازمان صمت جهت ارسال به معاونت معدنی
وزارتخانه منعکس نماید.
مقرر گردید با توجه به کاهش عوارض صادراتی کنسانتره از  20درصد به  12درصد  ،سازمان
صمت پیگیری الزم را در خصوص اجرایی شدن موضوع در استان و سامانه مربوطه لحاظ نماید.
مقرر گردید با توجه به لغو محدودیت عرضه محصوالت معدنی در بورس و امکان صادرات تا
سقف  4برابری میزان عرضه ،سازمان صمت پیگیری الزم را در خصوص عملیاتی شدن موضوع
در استان لحاظ نماید.
مقرر گردید درخصوص مازاد صادراتی انجام شده شمش روی و سرب توسط واحدهای تولیدی،
لیست شرکتهای مربوطه توسط سازمان صمت استان به دفتر معاونت معدنی وزارت صمت
ارسال تا طی نامه ای به گمرک ایران بالمانع بودن مازاد صادرات انجام پذیرفته اعالم گردد.

مصــوبات مــلی و فـــراگیر
ردیف

عنــوان دستــور

تــــصمیمات

1

--

--
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