چشم انداز واگذاری پهنههای معدنی
استان کرمان در گفت و گو با معاون
سازمان صنعت و معدن کرمان

آزاد سازی
با رویای گلگهر
و سرچشمه جدید
*پیشبینی سال سخت معدن در 95

اقتصاد کرمان :سال  94در بخش معدن استان در سایه
واگذاریهای معدنی برای آزادس�ازی و تعیین تکلیف
محدودههای معدنی سپری شد .این واگذاریها اگر چه
سرآغازی برای فصل جدیدی از فعالیت بخش معدن در
استان است و امیدهایی به دور تازه تحرک در این بخش
برانگیخته اما حرف و حدیثهایی هم در مورد سیاست
واگذاری پهنهها و اینکه در نهای�ت بخش عمده آنها
به معادن و ش�رکتهای بزرگ اس�تان واگذار شدهاند
و نمیتوان تلقی خصوصیس�ازی و واگذاری به بخش
خصوصی را از آنها داشت ،هم مطرح شد .با مهدی حسینینژاد
معاون امور معادن س�ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس�تان
کرمان به همین واگذاریها و مجموعه مس�ائل بخش معادن
استان در سال  94پرداختهایم:
معاون ام��ور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان
کرمان گفت :اکتشافات استان در حوزه معدن و ذخایر آن مربوط به بیش از 40
سال گذشته میباشد و بعد از آن هم اکتشافات سیستماتیک و در خور توجهای
نداشتهایم و همه میدانند که اکتشافات گذشته مجموعه های گل گهر ،کرومیت
و مس سرچشمه را در پی داشته است.
مهدی حسینینژاد افزود :در مدت این سالها هم بر اساس قانون محدودههایی
در اختیار افراد متقاضی برای انجام امور مربوط به اکتشافات قرار داده شده بود
اما متاسفانه آمارهای موجود نشان میدهد که طی سالهای قبل نتوانستهایم
به اکتشاف خوبی دست پیدا کنیم و غیر از اینکه مساحت استان به نوعی بلوکه
ش��ده بود به چیز دیگری دس��ت پیدا نکردیم و جای خالی برای ثبت محدوده
دراستان کرمان وجود نداشت.
وی خاطرنشان کرد :قانون به نحوی تنظیم شده است که ورود افراد برای ثبت
محدوده آسان است اما خروجی آن سخت است و افرادی به این بخش ورود کرده
بودند که توان فنی و مالی نداشته و به خوبی از عهده مراحل کار برنمیآمدند و
حتی بعد از انجام مراحلی از کار از جمله اکتش��اف ،ماحصل به دست آمده آنها
بسیار ضعیف بود .وی اظهار کرد :سیاست س��ازمان در طی دو سال گذشته بر
اساس تجربه معدنکاری در سراسر دنیا بر این استوار شد که میبایست معدنکاری
را درمقیاس بزرگ پیگیری کنیم که در کشور ما این کار صورت نپذیرفته بود و
همچنین برای حل مشکالت میبایست به سمت اکتشافات اصولی حرکت کرد.
حسینی نژاد بیان کرد :با سفر وزیرصنعت ،معدن و تجارت به کرمان در جلسهای
چند پیش��نهاد داده ش��د اول اینکه ،پهنهها را تعریف و دوم پهنهها را تا 250

کیلومتر تجمیع کنیم و سوم اینکه به صورت تکی هم برای واگذاری ارائه شود.
وی ادامه داد :تقریبا پنج شش نوبت مزایده برگزار شده و با این سه روش تاکنون
یک هزار و  100محدوده را از طریق مزایده تعیین تکلیف کردهایم یعنی میتوان
گفت یک کار یازده ساله طی یکسال انجام شده و همچنین باید اشاره کرد که از
 6هزار و  200محدوده برروی نقشه در گذشته ،حدود سه هزار و  500محدوده
باطل شده بود.
وی یادآور شد :با رصد کردن سال  87تا سال  92و با توان سازمان  450محدوده
به مزایده گذاشته شده بود یعنی با میانگین تقریبا سالی  100محدوده روبه رو
شدیم که با یک حساب کوچک اگر همین برنامه را ادامه میدادیم واگذاری سه
هزار و  500محدوده معدنی استان  35سال به طول میانجامید اما با توجه به
بخشنامه جدید از سوی وزیرصنعت ،معدن و تجارت ،مجموعا نزدیک به دوهزار
و  800تا از محدودهها را تعیین تکلیف کردیم.
حسینینژاد اضافه کرد :براساس اجرای این سیاست از سال  93تعداد 23پهنه
به مساحت حدود  28هزار کیلومتر مربع در استان کرمان تعریف و مجوزها اخذ
شد و اکنون  9پهنه از این تعداد از طریق مزایده به شرکتهای توانمند از جمله
مس سرچشمه ،گلگهر سیرجان ،شرکت میتکو ،شرکت کوثر ،شرکت غدیر و
غیره تحویل داده شده است.
وی اساسیترین اصل دربخش معدن را اکتشاف دانست و گفت :با اقدامات انجام
شده و واگذاریها ،این کار اکنون در حدود  14هزار کیلومتر یعنی همان  9پهنه
ذکر شده ،شروع شده است.
وی افزود :بع��د از واگذاری پهنهها به منظور پیگیری مداوم ،تیمی متش��کل از
نمایندگان دانشگاه ش��هید باهنر کرمان ،س��ازمان نظام مهندسی معدن ،اتاق
بازرگانی ،خانه معدن و دانشگاه هایتک شکل گرفت که هر هفته پیشرفت کار
در این پهنهها را رصد میکند و همچنین ماهیانه یک جلسه مشترک با تیمهای
اجرایی برگزار میگردد که تجارب و تکنولوژیهایشان را در اختیار یکدیگر قرار
دهند تا بتوانیم یک کار اکتشافی خوب و اصولی را همچون  40سال قبل شاهد
باشیم و اعتقاد داریم که اگر اکتش��اف خوبی صورت گیرد به استخراج خوب و
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