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 1 | صفحه قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 12کمیته ماده دبیرخانه توزیع نسخ: 

 14/12/1396 تاریخ 2 دستور جلسه -مقررات و رویه اجرایی شناسه

 عنوان 
 معادن عالی شورای 23/05/92 مورخ 123018/60 شماره  رای به روی شمش تولیدی واحدهای اعتراض مراتب بررسی

 روی کیک فیلتر دپو خصوص در

 شرح دستور

ستان   شهرک  مهمترین عنوان به تولیدی واحد 50 از بیش با زنجان، روی تخصصی    صنعتی  شهرک  محوریت با زنجان ا

شور  روی و سرب  تولید قطب روی، شمش  تولید صنعتی   مورد معدنی مواد تولیدی، واحدهای این. گردد می محسوب  ک

 فیلتر شوومش، تولید عملیات در تولیدی واحدهای. کنند می تامین خارجی فروشووندگان و کشووور معادن از را خود نیاز

 طی واحدها   این. دهند  انجام  بازیافت    عمل  الزم، زمان  در مجددا   تا  نمایند   می دپو را عملیات  این از باقیمانده    های  کیک 

 شوورکت از ها کیک فیلتر این دپو منظور به زمینی و نموده فرآور بهین بنام شوورکتی تاسووی  به اقدام اخیر، سووا  10

صار  سازی،  زیر با که اند کرده اجاره زنجان، صنعتی  های شهرک  شی  ح  فرآیند از باقیمانده جامد مواد آن، مدیریت و ک

 .  نمایند دپو را شمش تولید

ستان  تجارت و معدن صنعت،  سازمان  ادامه در ستی  1392 سا   در زنجان، ا   ها کیک فیلتر تکلیف تعیین بر مبنی درخوا

 مطرح معادن عالی شورای  جلسه  در موضوع  و نمود  ارایه تجارت و معدن صنعت  وزارت به واحدها، این توسط  شده  دپو

 مصوب معادن قانون اصالح قانون 15 ماده مبنای بر ،23/05/92 مورخ 60/ 123018 شماره به رایی آن، متعاقب و گردید

       بازیافت واحدهای عملیاتتوقف تملک این فیلتر کیک ها و  موجبو  گردید صووادر ذیل شوورح به شووورا سوووی از ،1390

 گردید:شهرک صنعتی این  در

  با روی، واحدهای پسماند از حاصل های کیک مالکیت وضعیت تکلیف تعیین بر دایر استان سازمان تقاضای خصوص در"

ستان  سازمان  25/3/92 مورخ 8373/118 شماره  نامه به توجه سماند  بعنوان مذکور مواد احتساب  بر مبنی ا  ضایعات  و پ

( 15) و( 2) مواد گرفتن نظر در با و صوونعتی واحدهای محدوده از خارج آن انباشووت و معدنی های خاک نشووده فرآوری

 صادر دولت به روی واحدهای پسماند از حاصل های کیک مالکیت تعلق به رای ،1390 مصوب  معادن قانون اصالح  قانون

 ".گردد می اعالم و

ستا  در این ست نمودند که با        ،را شورای عالی معادن را درخوا سی دوباره در  واحدهای مذکور با اعتراض به رای فوق، برر

این  ،تایید دوباره رای در شووورای عالی معادن از تایید گردید. پ شووورا رای اولیه  ،ی عالی معادندر شووورا دوباره طرح

دستور موقت  دیوان عدالت اداری رایی مبنی بر 11شعبه که  دیوان عدالت اداری تقدیم نمودند واحدها شکایت خود را به

دارایی های این تملک  دولت هم اکنون مجاز به که بر اسوواا این رای صووادر نمودبر توقیف اقدامات طرف شووکایت را 

  ند.شرکت ها نمی باشد و واحدها نیز مجاز به استفاده از این فیلتر کیک ها نیست

شکایات در دیوان عدالت اداری   همچنین با توجه به اینکه با عنایت به مطالب فوق و  سیدگی به  ستلزم   ،ر زمان صرف   م

از کمیته صنایع معدنی اتاق ایران   کمیسیون معادن و و  زنجان روی صنعتی  شهرک  تولیدی واحدهایطوالنی می باشد،  

 را نموده اند.   تولیدی های واحد این مشکل رفع و بررسیدرخواست  12ماده 

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 :باشد می ذیل شرح به معترضین مشکالت و ایرادات رئوا

قانون اصووالح معادن مصوووب  15 با اسووتناد به ماده معادن عالی شووورای 23/05/92 مورخ 123018/60 شووماره رای. 1

 15ماده  لیکن ،است به دولت داده شده   زنجانهای شهرک صنعتی روی   کیت فیلتر کیک های مربوط به واحدمال، 1390

ستخ   این قانون مربوط ب صل از عملیات ا ستفاده بهره برد   ه مواد باطله حا صورت عدم ا ار راج و بهره برداری از معادن، در 
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و بهره  فیلتر کیک های مورد بحث مواد باقیمانده از عملیات استخراج در صورتی که   پ  از انقضای مدت ذکر شده است.   

 تولید شمش روی می باشد.  عملیات مواد باقیمانده از  لکهببرداری از معدن نبوده 

  های کشووور و ایران معادن از را خود نیاز مورد معدنی مواد روی زنجان،تخصووصووی تولیدکنندگان شووهرک صوونعتی . 2

 از پ  لذا  نمایند؛   می منتقل  خود های  کارخانه    به  و پرداخته  را آن بارگیری  و خرید  هزینه  و کنند  می تامین  خارجی 

یدی  واحدهای   رابطه  خرید   به  متعلق قطعی صوووورت به  مواد، این مالکیت   و گردد می قطع معادن  برداران بهره با  تول

 .باشد می تولیدی واحدهای

صنعتی   . 3 شهرک  ش   زنجان، روی تخصصی  واحدهای خارج از  شند رای عالی معادن ومشمو  رای  از فیلترهای  و نمی با

استفاده می نمایند، لذا این محدودیت تنها برای واحدهای این شهرک    واحد خود، عملیات تولید شمش روی از  باقیمانده

 اعما  شده است.

بندی جلسه جمع

 کارشناسی 

 28/11/96مورخ 

از وزارت صوونعت، معدن و تجارت، خانه  نمایندگانی حضووور با 28/11/96 مورخ کارشووناسووی کارگروه جلسووه در موضوووع

صنایع معدنی اتاق ایران         سیون معادن و  سرب و روی و همچنین کمی صنایع  سی  و مطرحمعدن، انجمن   در. گردید برر

صنعتی روی زنجان  مقرر گردید مشکالت مربوط به واحد  مطروحه مباحث به توجه با پایان شهرک  صلی   در  های  صحن ا

 .گرددمطرح  12کمیته ماده جلسه 

 پیشنهاد دبیرخانه

صدور رای   زمان و تامطرح و بررسی نماید   معادن عالی شورای  در مجددااین مشکل را  صنعت، معدن و تجارت  وزارت . 1

 یا   وه میزان نیاز خود استفاده نمایند. واحدهای تولید شمش روی از فیلتر کیک ها ب ،شورا

 پیگیری نماید.   در دیوان عدالت اداری را در صدور رای نهاییو تسریع حل مشکل . نماینده محترم قوه قضائیه 2

فهرست مستندات 

 و مدارک پشتوانه

  ؛1390سا   مصوب معادن قانون اصالح قانون .1

 ؛معادن عالی شورای 23/05/92 مورخ 123018/60 شماره رای. 2

 ؛ تجارت و معدن صنعت،استان زنجان خطاب به وزارت  صمتسازمان  25/03/92مورخ  8373/118نامه شماره  .3

 وزارت صمت خطاب به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان؛  23/05/92مورخ  1230118/60نامه شماره  .4

شماره  5 ستان  صمت  سازمان  16/03/94مورخ  6671/118. نامه  صنعتی       زنجان ا شهرک  شرکت خدماتی  خطاب به 

 تخصصی روی؛

ستان   سازمان  10/11/95مورخ  28702/118 شماره  نامه .5 سازان روی      به خطاب زنجان صمت ا صنایع خالص  شرکت 

 زنجان؛ 

 انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران؛ به خطاب زنجان صمت سازمان 11/02/96مورخ  13056/118 شماره نامه. 6

 ؛به دبیرخانه شورای گفتگو معدنیکمیسیون معادن و صنایع  09/11/96مورخ د //19929 نامه شماره .5

 .دیوان عدالت اداری 11شعبه  25/10/96مورخ  2746 . رای شماره6
 


