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استخراج ساالنه یک
میلیون و  ۸۵هزار تن
ماده معدنی طال در تکاب

معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان
صنع��ت ،معدن و تجارت آذربایج��ان غربی از
اش��تغالزایی مس��تقیم برای بیش از  ۷۰۰نفر
در مع��ادن ط�لای تکاب خب��ر داد .به گزارش
برن��ا ،پریس��ا عابدپور با اش��اره ب��ه فعالیت 2
مع��دن ط�لای ب��زرگ زرش��وران و آقدره در
این شهرس��تان افزود :س��االنه ی��ک میلیون و
 ۸۵ه��زار ت��ن ماده معدنی طال را اس��تخراج و
در نزدیک��ی همان معادن ف��رآوری میکنند.
ای��ن واحدها با س��رمایهگذاری  ۱۰۱۸میلیارد
ریال زمینه اش��تغال مستقیم  ۷۱۵نفر را مهیا
کردهان��د .وی با بیان اینکه تکاب در حوزههای
معدن��ی و صنایع معدنی از ظرفیتهای باالیی
برخوردار اس��ت ،یادآور شد :با ایجاد واحدهای
فرآوری بزرگمقیاس در راس��تای جلوگیری از
خامفروش��ی و خروج ارزشافزوده مواد معدنی
از این شهرستان میتوانیم اشتغال چشمگیری
برای مردم منطقه ایجاد کنیم.
عابدپ��ور با اش��اره ب��ه معضل خامفروش��ی
تصریح ک��رد :برای جلوگیری از خامفروش��ی
ان��واع س��نگهای تزئینی اس��تخراج ش��ده از
معادن تکاب یک واحد سنگبری بزرگمقیاس
احداث خواهد ش��د تا مواد استخراج شده بعد
از فرآوری از این شهرستان خارج شود و ارزش
افزوده آن نیز به این شهرستان بازگردد .معاون
امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت،
مع��دن و تجارت اس��تان آذربایج��ان غربی با
اش��اره به اقدامات زیرس��اختی در این منطقه
اضاف��ه ک��رد :اقدامات زیرس��اختی خوبی هم
در منطق��ه از محل درآمده��ای حقوق دولتی
معادن شهرس��تان تکاب از جمله برقرس��انی،
آبرس��انی و راههای دسترس��ی به معادن انجام
شده که روستاهای موجود در مسیر نیز از این
زیرساختها بهرهمند شدهاند.

تفویض اختیار شورایعالی معادن به استانها تا یک ماه آینده اجرایی میشود

هدف؛ رونق تولید و احیای معادن غیرفعال
منیر حضوری

editor@smtnews.ir

وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت چندی پیش در س��فر به اس��تان فارس از تفوی��ض اختیار  ۹۰درصدی
ش��ورایعالی معادن به شورای معادن استانها تا یک ماه آینده خبر داد .علیرضا رزمحسینی ضمن بیان
این مطلب گفت :تفویض اختیار یکی از مطالبات اس��تانداران بوده و برای این مهم قرار اس��ت حدود ۹۰
درصد اختیارات معادن کشور به استانها منتقل شود.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت تفویض اختیارات اینچنینی را از حقوق اس��تانداران در جایگاه روس��ای
ش��ورای معادن اس��تانها دانست و تاکید کرد :تفویض به این معنا است که امور معدنی از اینپس بیش
از اینکه در اختیار وزارت صنعت ،معدن و تجارت و ش��ورایعالی معادن باش��د در اختیار استانداران قرار
خواهد گرفت ،زیرا در رأس ش��ورایعالی معادن وزیر صنعت ،معدن و تجارت و در رأس ش��ورای معادن
استانها استانداران قرار دارند .کارشناسان نیز باور دارند ،تفویض چنین اختیاراتی به استانداران میتواند
یمعادن
پیامدهای مثبتی در بر داش��ته و گامی در راس��تای توسعه معدنکاری بهشمار رود ،چراکه شورا 
اس��تانها و در رأس آنها اس��تانداران احاطه بیشتری به امور اس��تانی و مسائل معدنی استان خود دارند.
روزنامه
درباره اهمیت این تفویض اختیار با روس��ای خانه معدن اس��تانها گفتوگو کرده که در
زیر میخوانید.
در مرداد امسال با تصویب شورایعالی معادن و با تایید حسین مدرس
خیابانی که سرپرس��تی وزارت صنعت ،معدن و تجارت را برعهده داشت،
تفویض بخش��ی از اختیارات شورایعالی معادن به استانها با هدف رونق
تولید و احیای معادن غیرفعال ابالغ شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ایمیدرو ،بر این اس��اس قرار بود بخش��ی از
اختیارات شورایعالی معادن از جمله کاهش یا افزایش موجودی معادن،
بهرهبرداری ،کیفیت و کمیت ذخایر ،میزان برداش��تها و مشوقهای در

عکس:

داراییها را میتوان به دو دسته تقسیم کرد
که ش��امل دارایی ثابت و جاری است .دارایی
ثابت شامل ملک و ماشینآالت است و دارایی
جاری م��واردی همچون پول نق��د و ارزهای
بینالمللی،اوراق بهادار،اوراق قرضه و س��هام
ش��رکتها را در بر میگیرد .تف��اوت این دو
دارایی در این اس��ت که همواره دارایی جاری
قابلیت نقدش��وندگی س��ریعتری نس��بت به
دارایی ثابت دارد .به این ترتیب دارایی جاری
بهنوعی بهعنوان پول نقد حس��اب میش��ود.
برخالف باور عدهای ک��ه تاکید دارند طال در
دنیا پش��توانه پول ملی هر کش��وری اس��ت،
در دنی��ای امروز ،نمیتوانی��م طال را بهعنوان
پشتوانه پول کشورها در نظر بگیریم .درواقع
پشتوانه پول هر کشوری فناوری است .در این
بین طال جزو دارایی جاری حس��اب میشود،
به این دلیل که قابلیت نقدشوندگی با سرعت
باال را دارد.
این یک واقعیت است که بخش عمدهای از
فعاالن بورس دنیا و شاید افزون بر  ۹۰درصد
آنها در بورس امری��کا حاضرند .با اینکه ما ۵
بورس مطرح بینالملل��ی داریم ،جذابترین
مورد ب��ورس امریکا یا بازار ب��ورس نیویورک
است.
باتوج��ه به مبت�لا ش��دن رئیسجمهوری
امری��کا ب��ه بیم��اری کووی��د  ۱۹در آین��ده
نزدیک ش��اهد افت ش��اخص کل بازار بورس
امری��کا خواهیم ب��ود .از آنجا که بخش عمده
فعاالن بورسی در بازار امریکا سرمایهگذاری و
دادوس��تد میکنند ،وقتی اتفاقاتی مثل مبتال
ش��دن ترامپ ب��ه کرونا میافت��د همه نگران
حفظ ارزش منابع خود میشوند .وقتی ارزش
س��هام این افراد سقوط کند ،مجبور میشوند
س��هام خود را فروخته و به پ��ول نقد یا طال
تبدیل کنند .در واقع تقاضا برای طال افزایش
خواهد یافت و این مسئله در کنار ثابت بودن
عرض��ه بهطور طبیعی قیم��ت جهانی طال را
افزایش خواهد داد.
ب��ه این ترتی��ب تا زمان��ی ک��ه ترامپ در
بیمارستان اس��ت ،فروش سهام شرکتها در
بورس امریکا افزایش مییابد و درنتیجه شاهد
افت ش��اخص و کاهش ارزش سهام شرکتها
خواهی��م ب��ود .در ای��ن رون��د س��رمایههای
س��رگردان برای حفظ ارزش خود به س��مت
بازار طال میروند و شاهد افزایش قیمت طال
در دنیا خواهیم بود.

ارتقای جایگاه
مرکز تحقیقات
فرآوری
موادمعدنی

جایگاه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در شبکه آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی ایران ،دو پله ارتقا یافت و به سوم رسید.
به گ��زارش دنیای مع��دن ،مجید وفاییف��رد ،مدیر مرک��ز تحقیقات
ف��رآوری مواد معدنی ای��ران با اعالم خب��ر فوق تصریح ک��رد :بهدنبال
ارائ��ه نتایج شش��مین دوره ارزیاب��ی و رتبهبندی آزمایش��گاههای عضو
ش��بکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی توسط معاونت علمی فناوری
ریاستجمهوری ،این مرکز توانست رتبه سوم را در بین  ۳۲۷آزمایشگاه

کشور بهدست آورد .وی با بیان اینکه آزمایشگاهها مربوط به دانشگاهها،
پژوهش��گاهها ،مراکز تحقیقاتی دولتی و ش��رکتهای خصوصی سراسر
کش��ور بودهاند ،اظهار کرد :عملکرد آزمایش��گاهها در  ۳شاخص کارکرد
ریالی ،مش��تریمداری و اندازهگیری و رضایت مش��تریان و فعالیتها و
همکاریهای شبکهای در سال  ۹۸مورد ارزیابی قرار گرفته است.
وفاییفرد با یادآوری حمایتها و مس��اعدتهای ایمیدرو از این مرکز،
تاکید کرد :در  ۱۵س��ال گذش��ته هی��چ مرکز دولتی نتوانس��ته ثبات و

جای��گاه مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی را کس��ب کند یا اس��تمرار
بخش��د و این مرکز پیشتر نیز در جایگاه برتر آزمایشگاههای کشور قرار
داشته است.
وی افزود :این مهم باوجود تمامی محدودیتها و چالشهای پیش رو
بهدست آمده است.
مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران ،بازوی تحقیقاتی ایمیدرو و
از زیرمجموعههای این سازمان است.

ی معادن
اختیار این شورا برای بهرهبرداری بهینه از ذخایر معدنی به شورا 
استانها واگذار شود.
ه��دف از این تصمیم ،رونق بخش��ی به تولید محص��والت معدنی و نیز
ایجاد تحرک و احیای معادن غیرفعال اعالم شده بود و شورایعالی معادن
تاکید داشت ش��وراهای معادن اس��تانها باید مراقبتهای الزم از حیث
محیطزیست و ایمنی در معادن را بهخوبی صورت دهند.
بر این اس��اس ،با تفویض بخش��ی از اختیارات ش��ورایعالی معادن به

شورای معادن استانها ،آشنا با مشکالت

معادن زیادی معطل ماندهاند

غالمرضا نازپرور
صوفیانی:
معادن زیادی
حدود  ۶ماه
معطل ماندهاند
تا شورایعالی
معادن در تهران
درباره آنها
تصمیم بگیرد

اسدی :تفویض
اختیار به شورا 
ی
معادن استانها
عملی کارشناسی
و دقیق است که
منجر به صدور
آرای حقیقی
میشود

غالمرضا نازپرور صوفیانی ،رئیس خانه
معدن اس��تان خراس��ان رض��وی درباره
اهمی��ت تفویض اختیار از ش��ورایعالی
مع��ادن ب��ه ش��ورای مع��ادن اس��تانها
ب��ه
گف��ت :متاس��فانه تاکن��ون
تصمیمگیریها در زمینه معادن کش��ور
برعهده ش��ورایعالی معادن بوده که این
تصمیمات بیش��تر در پایتخت گرفته و به استانها
ابالغ میش��د؛ بنابراین ش��ورای معادن استانها از
اختی��ارات اجرایی باالیی برخ��وردار نبودند .بر این
اس��اس هر معدنی که در استانها با مشکل روبهرو
میش��د ،بای��د موضوع را ب��ا تهران یعن��ی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و ش��ورایعالی معادن در
می��ان میگذاش��ت و در نهایت تاب��ع تصمیمات و
دستورات این شورا بود.
رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی با اشاره
به زمانبر بودن روند بررس��ی مش��کالت تا ابالغ و
اجرای دس��تورات خاطرنش��ان کرد :معادن زیادی
حت��ی تا  ۶ماه ه��م معطل تصمیمگی��ری و ابالغ
مصوبات از ش��ورایعالی معادن میماندند؛ بهطور
مثال صالحیت ادامه کار معدن پالسری سنگآهن
در خراسان رضوی برای مدتی سلب شد و هنگامی
که معدن��کاران اعت��راض کردند ت��ا موضوع مورد
رسیدگی قرار گیرد ،حدود  ۶ماه طول کشید.
نازپ��رور صوفیانی ب��ا انتقاد از اینک��ه بیتوجهی
ب��ه تفویض اختیارات ،س��طح اختیارات اس��تانها
را بهش��دت کاه��ش میده��د ،تصریح ک��رد :مگر
میشود استانی نتواند درباره مشکالت چند معدن
تصمیمگی��ری کند؟! او ادام��ه داد :با ارجاع تمامی
موضوعات به ش��ورایعالی مع��ادن ،بهدلیل حجم

ب��االی کار حتی گاه��ی فعالیت معدنی
متوقف میش��ود و معدنکار نمیداند چه
زمان��ی میتواند دوباره ب��ه فعالیت ادامه
ده��د ،این در حالی اس��ت ک��ه هر چه
اختیار ش��ورای معادن اس��تانها بیشتر
باشد ،سرعت کار در بخش معدن افزایش
مییابد و امور تسهیل میشود.

 انتظار از وزیر جدید

رئی��س خانه معدن اس��تان خراس��ان رضوی در
نهایت با اش��اره به سابقه کاری وزیر جدید صنعت،
معدن و تجارت مطرح کرد :خوشبختانه وزیر جدید
در دولت دوازدهم برای مدتی اس��تاندار خراس��ان
رضوی بوده و با مشکالت این استان از نزدیک آشنا
است.
او تصری��ح ک��رد :امیدواری��م رزمحس��ینی ب��ا
تصمیم��ات خود بتواند س��رعت معدن��کاری را در
اس��تانها افزایش ده��د و قدم بزرگی برای رش��د
معدنکاری بردارد.
نازپرور صوفیانی در پاس��خ به این س��وال که در
گذشته نیز موضوع تفویض اختیار مطرحشده بود،
اظهار کرد :در گذش��ته طرح تفویض اختیار نوشته
و صحبتهایی میان مسئوالن برای این مهم انجام
ش��د ،اما از وقتی رضا رحمانی (وزیر سابق صنعت،
معدن و تجارت) از س��مت خود برکنار شد ،کسی
عملیاتی ش��دن این طرح را بهطور جدی پیگیری
نکرد.
رئیس خانه معدن اس��تان خراسان رضوی گفت:
اس��تانهای کشور مدتها است که منتظر تفویض
اختیار هستند ،چراکه آنها میتوانند مشکل معادن
را با سرعت و دقت بیشتری حل کنند.

فرزاد اس��دی ،رئی��س خانه معدن اس��تان
گی�لان درب��اره اهمی��ت تفوی��ض اختی��ار از
ش��ورایعالی معادن به شورای معادن استانها
ب��ه
گفت :از زمانیک��ه موضوع تفویض
اختیار از ش��ورایعالی معادن به شورای معادن
ح شده ،استانهای مختلف از آن
استانها مطر 
اس��تقبال خوبی کردهاند .انتظار میرود تحول
و پیش��رفتهای خوبی در معادن استانهای کشور ایجاد
شود.
رئیس خانه معدن اس��تان گیالن با بیان اینکه شورای
مع��ادن اس��تانها بهتر از هر بخش دیگری با مش��کالت
معادن استان آشنا است ،خاطرنشان کرد :در واقع شورای
معادن استانها نس��بت به موقعیت جغرافیایی ،وضعیت
زمینشناسی ،معدن و محیطزیست استان آشنایی دارد؛
بنابراین تفویض اختیار به ش��ورای معادن استانها عملی
کارشناسی و دقیق است که منجر به صدور آرای حقیقی
میشود.
اس��دی با اشاره به مش��کالت و روند طوالنی رسیدگی
به پروندههای معدنی در استانهای مختلف کشور اظهار
کرد :تاکنون پرونده شورای معادن استانها به شورایعالی
معادن در پایتخت ارجاع داده میش��د .روند رسیدگی در
ش��ورایعالی معادن بهدلیل حجم باالی کار ،طوالنی بود
و درنتیجه گاهی موجب تداوم مش��کل تا تعطیلی معادن
و رکود فعالیت معدنکاران میش��د .او تصریح کرد :گاهی
رای ش��ورایعالی مع��ادن آنق��در دیر صادر میش��د که
معدن��کار را درگیر هزینههای باال میک��رد و دیگر توان
و رمق��ی برای فعالیت و راهان��دازی معدن باقی نمیماند.
رئیس خانه معدن اس��تان گیالن با اشاره به صحبتهای
اخیر وزی��ر صنعت ،معدن و تجارت گف��ت :امیدواریم با
تحقق این وعده شاهد رشد چشمگیر و شکوفایی معادن

گزینه بهتر؛ سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها

رئیس کمیسیون معادن و صنایع
معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید
بر اینکه تفویض اختیار به استانها
فینفس��ه امر درستی است وقاعدتا
مسئوالن استانی اشراف بیشتری بر
مس��ائل معدنی استان دارند ،گفت:
مس��ئله مهم نحوه رسیدگی به امور
در ش��ورای معادن استانهاست .پیش از این
نیز وظایفی به شورای معادن استانها واگذار
شده بود اما در بسیاری از استانها استانداران
باتوجه به مش��غلههای فراوانی که داش��تند،
بیش از تش��کیل چن��د جلس��ه ،کار دیگری
نتوانستند پیش ببرند.

شورای معادن استانها ،بعد نظارتی تقویت شده و هر استان مکلف است
نسبت به ارائه گزارشهای مستند بهصورت مرتب و ماهانه به شورایعالی
معادن اقدام کند.
همچنین مقرر شد استانهای کمکار در حوزه احیای معادن غیرفعال
معرفی ش��وند و نس��بت به عملکرد خود پاسخگو باش��ند؛ مصوبهای که
اجرایی نش��د و حاال رزمحس��ینی اجرایی ش��دن آن تا یک ماه آینده را
وعده داده است.

به گ��زارش اخب��ار ف��والد ،بهرام
ش��کوری تصری��ح ک��رد :تفوی��ض
۹۰درص��د اختی��ار امور به ش��ورای
مع��ادن اس��تانها ک��ه رئی��س آن
اس��تاندار اس��ت ،میتوان��د معادن
ش از پیش به حاشیه
اس��تانها را بی 
بب��رد .نتیجه این اتف��اق چیزی جز
ایجاد اختالل در عملکرد بخش معدن نخواهد
بود.
وی اف��زود :اگر ه��م این اختی��ارات واگذار
شود ،ش��ورایعالی معادن باید ناظر بر حسن
اجرای امور معدنی ازس��وی استانداران باشد.
ضمن آنکه در این تفویض باید ترکیب شورای

معادن استانها هم تغییر کند و حضور بخش
خصوصی در آن پررنگتر باشد ،این در حالی
اس��ت که در ح��الحاضر نماین��دگان بخش
خصوصی در شورای استانها حق رای ندارند.
او ادام��ه داد :اگ��ر تفویض اختی��ار بهجای
ش��ورای مع��ادن اس��تانها به س��ازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت اس��تانها انجام شود،
از آنجا ک��ه آنها زیرمجموع��ه وزارت صنعت،
معدن و تجارت هس��تند ،میتواند در اجرای
امور موثرتر باشد.
ش��کوری تصریح ک��رد :در نظر نگرفتن این
مس��ائل میتواند سبب شود ش��ورای معادن
استانها عملکرد درستی نداشته باشد.

کش��ور باشیم .اس��دی در پاس��خ به این سوال
ش از این چنین موضوعی عملیاتی
که چرا پی�� 
نش��ده ،تصریح کرد :آغاز هر کاری دشوار است.
وزارتخانه تا پیشاز این چندان بهصورت جدی
بهدنب��ال تفویض اختیار نبوده اس��ت .او تاکید
کرد :اگ��ر وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت در
این زمینه جدی عمل کند ،مش��کالت معادن
استانها نیز برطرف میشود.

 معایب تفویض اختیار

رئیس خانه معدن استان گیالن در ادامه به نقاط ضعف
تفویض اختیار از ش��ورایعالی معادن به ش��ورای معادن
استانها اش��اره و اظهار کرد :بارها دیدهایم موضوعی در
شورای معادن اس��تان گیالن مطرحشده ،اما در عمل با
مشکالت دیگری مواجه شده است .او با اشاره به اختالفات
میان ش��ورای معادن استان و منابع طبیعی گفت :بهطور
مثال بخش��ی از مواردی که شورای معادن استان گیالن
درباره آن تصمیمگیری کرده ،در حیطه مسئولیت منابع
طبیعی چالوس بوده است .در واقع شورای معادن استان
اج��ازه ورود به برخی از پروندهه��ا را ندارد و موضوع باید
ب��ه منابع طبیعی چالوس ارجاع داده ش��ود؛ بهاینترتیب
گاهی تفویض اختیار با مشکالت دیگری روبهرو میشود.
اس��دی در بیان راهکاری برای حل این مشکل تصریح
کرد :وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت میتواند اختیارات
الزم را ب��ه رئی��س س��ازمان صنع��ت ،مع��دن و تجارت
اس��تان واگذار کند تا آنها بهطور مس��تقل درباره مسائل
و مش��کالت معدن تصمیمگیری کنن��د .او تصریح کرد:
اگر قرار اس��ت مشکالت معدنکاران در استانها حل شود
بهتر است تفویض اختیار بهجای شورای معادن استان به
روسای س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها انجام
شود ،چراکه حیطه اختیار آنها بیشتر است.

اعتراض معدنکار به شورایعالی معادن
رئی��س خانه معدن ایران نی��ز در این باره به اخبار
ف��والد گف��ت :تفویض اختی��ارات به ش��ورای معادن
اس��تانها میتوان��د پیامدهای مثب��ت و منفی برای
معدنکاران داشته باشد.
در ش��رایط جدید اگر بهرهب��رداران از این تفویض
آس��یبی را متحمل ش��وند بنا ب��ر قان��ون میتوانند
اعتراض خود را به ش��ورایعالی مع��ادن ارائه دهند؛
بنابرای��ن وجود یک بخش اجرایی در اس��تان میتواند در تس��هیل امور موثر
باشد.
محمدرض��ا بهرامن افزود :موفقیت طرح تفویض اختیار به ش��ورای معادن
استانها ،نیازمند حضور پررنگتر بخش خصوصی در این شورا است.
ب��ه یقین بخ��ش خصوصی تجاربی دارد ک��ه میتوان��د در ارتقای عملکرد
شورای معادن استانها موثر واقع شود.

سخن پایانی...
وزی��ر جدید صنعت ،مع��دن و تجارت چندی پی��ش از تفویض اختیار
 ۹۰درص��دی ش��ورایعالی معادن به ش��ورای معادن اس��تانها خبر داد.
کارشناس��ان باور دارند تفویض اختیار اتفاق مثبتی است که پیش از اینها
باید عملیاتی میشد .آنها باور دارند پیش از این شورای معادن استانها در
حل مشکالت معدنکاری نمیتوانستند اظهارنظر کنند و برای کوچکترین

موضوعی باید منتظر اعالم نظر ش��ورایعالی معادن میش��دند؛ اما امروز
با تفویض اختیار نقش ش��ورای معادن اس��تانها افزایش مییابد .از آنجا
که ش��ورای معادن استانها در هر اس��تانی اطالعات بهتر و دقیقتری از
معدنکاری آن منطقه نسبت به شورایعالی معادن دارد ،تفویض میتواند
آثار و نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد.

برخی کارشناس��ان نی��ز در مقابل باور دارند تفویض اختیار به ش��ورای
معادن اس��تانها صحیح نیس��ت ،بلکه ای��ن اختیار باید به س��ازمانهای
صنع��ت ،مع��دن و تجارت اس��تانها واگذار ش��ود .به این دلی��ل که آنها
زیرمجموعه وزارت صنعت ،معدن و تجارت هس��تند و اختیارات بیشتری
نسبت به شورای معادن استانها دارند.

