اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی سمنان

شورای استانی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
گزارش کارشناسی
عنوان موضوع

بحث و بررسی درخصوص پذیرش پروانه بهره برداری معادن بعنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیالت مالی
توسط بانکها

مرجع طرح موضوع

98/07/11

تاریخ تهیه گزارش

کمیسیون صنعت ،معدن

بانک مرکزی با عنایت به بصرهرذ لیها مها ذ  9قهانون صصه ق قهانون معها ن مرهو  ،90/08/22بها صبه ب بناهنام
شههما ذ  93/277376مههو

 ،93/10/17لههز پ یهه یرا معهها ن ص صی یر صن ه ب رذبههر ص ی بعنههوصن یزهه ص ثههای

قابا قصول برصی بضمین با یر صخت بس ی ت صعطای
شرح موضوع

ص ب شصز بانز مت کر شدذ صست.

صعتصا ی بایهد ثهای معتصهر ،سه ا صلصیهب ،قابها ننها صنتنهال قهانون ب معها
ص طرف بانز ا موسسات مال
موقهب منتضه بتوصننهد ص منهافب بانهک یها موسسه صعتصها ی سههر ذ ره ص صن صهیانت
ص ب میزصن صخ نمایند که
نمایند.
با عنایت ب صینز یر صن های ب رذ بر ص ی مصین لخیهرذ صقعه معهدن نصهو ذ نندشهوندر صن ها نیهز بسهیا سهنت
مانصر صست بانز ا ص ی یرا معا ن ص صی یر صن ب رذ بر ص ی بعنوصن ثین خو ص ی میزنند.

 -1اعداد و ارقام مندرج در پروانه بهره برداری دقیق و قابل اتکا نیست.
ایرادات و مشکالت
مطروحه

 -2مرجع ارزش گذاری پروانه بهره برداری مشخص نیست.
 -3نقدشوندگی پروانه های بهره برداری صعب و زمان بر است.

مراتب توسط کلیه اعضای حاضر در جلسه اعم از حوزه معاونت معدنی سازمان صمت ،شوورای همواهنگی بانکهوا ،کمیسویون
جمعبندی جلسه
کارشناسی

صنعت و معدن ،دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری مورد بررسی قرار گرفتوه و
پیشنهاد ذیل به تصویب رسید:

باعنایت به موارد مطروحه و باتوجه به مشکالت ایجاد شده به موجب عدم پذیرش معادن دارای پروانه بهره برداری
پیشنهادات
(مصوب)

بعنوان وثیقه اعطای تسهیالت توسط بانکها ،مقرر گردید بانکها پروانه بهره بررداری معرادن را بعنروان یکری از وثرایق از
متقاضیان دریافت تسهیالت بانکی بپذیرند.

قانون اصالح معادن
فهرست مستندات و

بنانام شما ذ  93/277376مو

 93/10/17بانک مرکزی

مدارک پشتوانه
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