نهایتا به توسعه و فرآوری منجر خواهد شد.
وی در خصوص شروع به کار ش��رکتهای متقاضی که در مزایده برگزیده شده
بودند ،خاطرنشان کرد :در گام اول که مربوط به نشان دادن پتانسیل منطقه در
زمینه مواد معدنی است و اثبات میکند که ماده معدنی وجود دارد کارخاصی
به جز حفاریهای معمولی و ب��دون تخریب صورت نمیگی��رد و در ادامه اگر
شرکتهای مسئول به مناطقی که پتانسیلهایی را دارا هستند برخورد کردند
آن وقت اس��تعالمها و مجوزهای مربوطه انجام میش��ود و درصورت موافقت،
گامهای بعدی شروع خواهد شد.
حسینی نژاد افزود :پهنههای واگذار شده در مقیاس بزرگ است و ریسک کمتری
به همراه دارد و به هرحال امیدواریم که با توجه ب��ه ظرفیتهای معدنی پیش
بینی شده در استان بتوان ذخایر خیلی خوبی را ثابت کرد ،مضاف بر اینکه اکنون
کارسیستماتیکی در حال انجام است و شرکتهایی که ورود کردهاند برای اینکه
خود به مواد اولیه نیاز دارند کار را با جدیت پیگیری میکنند .در یک نگاه دیگر از
اینکه تعداد واگذاریها به علت بزرگ مقیاس بودن محدود شده است رسیدگی
هفتگی صورت میگیرد و کار با جدیت دنبال میشود.
وی در بخش دیگری از س��خنان خ��ود اظهار کرد :مع��وال ورودی حوزه معدن
همچون یک قیف دهان گشاد عمل کرده و بر همین اساس افراد زیادی به سمت
معدن کشیده شدهاند و عموما بر این تصور بودهاند که معدن همان گنج است .در
حالی که معدنکاری اساس و پایه دارد و هزینه میطلبد و هر شرکتی نمیتواند
این کار را بر عهده گیرد و قانون در این بخش به گونهای تعریف شده و ذهنیتی را
ساخته است که افراد معدن را به عنوان یک گنج نگاه میکنند و متاسفانه پنج یا
شش درصد افرادی که به این حوزه ورود کردند نه به واسطه معدن بلکه به واسطه
کارهای جانبی مثل خرید و فروشها این ذهنیت را تقویت کردند .ابتدای ورود
به حوزه معدن بسیار رنج به همراه دارد که با هزینه و تالش زیاد همراه است.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه سیاست جدید سازمان با تغییرات انجام
شده ،معدنکاری و معدنداری را چگونه تعریف کرده است ،اظهار کرد :در قانون
اینطور بیان شده که ،سرمایه گذار اکتشافی انجام دهد و اگر ماده معدنی کشف
کرد ،آنوقت حقوق دولت را هم بپردازد ک��ه اگر این کار را انجام نداد هیچگونه
حقی نخواهد داشت.
وی ادامه داد :حدود  90درصد استان ،بلوکه شده است اما آیا این  90درصد معدن
است که باید گفت خیر ،افراد این محدودهها را به عنوان معدنکاری ثبت دادهاند
درصورتی که چیزی وجود ندارد و ما بر اساس سیاست جدید سازمان ،قانون را
اینطور تصحیح کردیم که در زمینه اکتشاف شرکتهای توانمند کار پیجویی
و شناس��ایی را انجام دهند و اگر اثب��ات کردند که ذخیره وج��ود دارد آنوقت
هزینههای مربوط را بپردازند.این شرکتها اکنون در مرحله اول ،کار پیجویی
و شناسایی را انجام میدهند و زمانی که اکتش��اف رویت شد کار اکتشاف را به
صورت تکمیلی پیگیری و ذخایر را اثبات کنند.
معاون معدنی س��ازمان صنعت و معدن کرمان همچنین ابراز امیدواری کرد :با
اتفاقی که طی این دوسال افتاد و اکتشافاتی که شرکت مس انجام داد نزدیک
یک میلیارد و صد میلیون تن افزایش ذخایر معدنی داشتیم که  23درصد کل
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ذخایر معدنی استان را افزایش داد .با فرایند اتفاق افتاده اکنون  23درصد ذخایر
افزایش پیدا کرد و پیش بینی خود ما این اس��ت که اواخر سال آینده مناطقی
که پتانسل دارند شناس��ایی و امیدواریم که ذخایر قابل توجیهی هم در استان
داشته باشیم.
مهدی حسینینژاد تصریح کرد :با اکتشافاتی که صورت خواهد پذیرفت ذخایر
در حد گل گهر ب��ه صورت یکجا نخواهیم داش��ت اما ام��کان افزایش ذخیره
مجموعهای همچون گلگهر وجود دارد مض��اف بر اینکه در بخش مس ،پروانه
بهرهبرداری  800میلیون تن��ی وجود دارد که با اصالحات انجام ش��ده به یک
میلیارد و  800میلیون تن میرس��دو پیشبینی تا سه میلیارد تن را هم در این
بخش داریم .با اکتشافات جدیدی که صورت خواهد پذیرفت پیشبینی افزایش
کل ذخایر استان به  10میلیارد تن را نیز داریم.
وی با اشاره به جایگاه حوزه معدن در برنامه ششم توسعه گفت :در برنامه ششم
پیشبینیهایی شده است که استخراج سالیانه ذغالسنگ خام با توجه به ککها
و صنایع فرآوری که تعریف شده اس��ت نزدیک به دو میلیون تن برسد با توجه
به اینکه اکنون ظرفیت پروانهها دو میلیون تن میباشد اما دو میلیون استخراج
واقعی نیست و نزدیک به  700هزار تن میباشد و با شرایط موجود ممکن است
همین مقدار هم با مشکل روبه رو شود .با راهاندازی معدن خمرود نیز امیدواریم
دو میلیون تن ظرفیت ،تحقق پیدا کند.
بر اساس پیشبینیهای برنامه ششم توسعه در مس باید تا سه میلیارد تن و در
بخش آهن تا دو میلیارد و  500میلیون تن ذخایر افزایش پیدا کند و در بخش
اس��تخراج هم از  60میلیون تن به  80میلیون تن برس��د .سعی کردهایم پیش
بینیها بر اساس واقعیتهای موجود باشد و حدود  99درصد این پیشبینیها
که با اصول و کارشناسی انجام شده در برنامه ششم تحقق پیدا کند.
وی به حقوق دولتی بخش معدن استان اشاره کرد و ادامه داد :این موضوع یکی
از دغدغههای بخش دولتی هم هست آنطور که مشخص است نرخ پایه حقوق
دولتی بر اساس محلی که معدن واقع شده ،عیار ماده معدنی ،میزان برداشت ماده
معدنی و موارد دیگر تعیین نرخ پایه توس��ط شورای عالی معادن انجام میشود
گرچه بر اساس سیاستهای جدید بخشی از این قیمتگذاری به استانداریها
واگذار شده است.
وی اضافه کرد :با پیگیریهای انجام ش��ده کاهش چش��مگیری در نرخ حقوق
دولتی رخ داده است که باز به آن حد مطلوب نرسیدهایم .به دنبال این هستیم
تا نرخ مطرح شده را به یک حالت شناور برسانیم تا جبران سالهای سخت هم
شود .به هر حال متاسفانه شرایط حقوق دولتی ما شرایط خوبی نیست و بر همین
اساس وصولی آن هم مناسب نمیباشد زیرا معادن با یک افت قیمتی در جهان
مواجه شدهاند.
وی عنوان کرد :بر اساس شرایطی که در حوزه معادن داخل مطرح شد معدنکاری
ما با دنیا تفاوت دارد و پیشبینی این است که تا سال  2018قیمت مواد معدنی
افزایش پیدا نخواهند کرد که با توجه به آن به نظر میآید در س��ال  95شرایط
بسیار سختی را در حوزه معدن شاهد خواهیم بود.

