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م اعضاي استقبال گرو با آموزش و پژوهش اتاق مركز  ساختمان در محلعدن و صنايع معدني اتاق جلسه كميسيون م سومينوبيست
بتداي ا. در يدبرگزار گرداستان  سازمان صنعت، معدن و تجارت، رياست محترم و همچنين حضور خانم مهندس عليرضايي اتاق كميسيون

د يي، ايجاو به ويژه خانم مهندس عليرضا مهندس نكاحي، نائب رئيس كميسيون ضمن خوشامدگويي به حاضرين در جلسهجلسه آقاي 
اين  ايي شدنمحيطي محسوب نمودند و افزودند: در صورت اجرفراوان در بخش معدن را نتيجه اجرايي نشدن طرح جامع زيستمشكالت 

  طرح ما شاهد رونق اشتغال در استان خواهيم بود.

سري آهن پال دنمحيطي به جهت ايجاد مانع براي فعاليت معاخانم مهندس عليرضايي، ضمن مخالفت با پيشنهاد اجراي طرح جامع زيست
نابع آب مص نابرابر ل تخصياي كه براي اين منطقه، در شرف وقوع است خبر دادند و به عنوان مثامنطقه خواف به ويژه سنگان، از بروز فاجعه

  در اين منطقه بين صنعت فوالد و روستاها را از جمله مشكالت به وجود آمده خواندند.

رح جراي اين طان با امحيطي را دليل ديگري از مخالفتشمعادن از لحاظ رعايت مالحظات زيستايشان، عدم توانايي سازمان صمت در كنترل 
طريق  عدن ازمالتحصيالن دانشگاهي مرتبط با بخش شناسي در خصوص استخدام فارغي از سوي سازمان زمينحعنوان كردند و ارائه طر

معدن  ال در بخشرفت از بحران اشتغحل برونراهكه بيمه اكتشاف را هاي مديريت اكتشاف با حمايت صندوق بيمه معدني و ايجاد شركت
  .خواستار شدند دانستند،مي استان

ف هاي اكتشامحيطي در طرحشرق نيز پيشنهاد ايجاد پيوست زيستشناسي و اكتشافات منطقه شمالآقاي دكتر طاهري مديركل زمين
ل ين اداره كظيفه اوند و مطرح كردن طرح جامع و كالن اكتشاف معادن استان را محيطي ارائه كردمعادن در جهت رفع دغدغه مسائل زيست

ه نتيجه بع طبيعي و محيطي و مناب، رفع موانع زيستو الزمه اجرا شدن آن را تزريق منابع مالي عنوان كردند و توانايي تبديل آن به اليحه
  ني اتاق و اعضاي آن به شمار آوردند.هاي كميسيون معدن و صنايع معدرساندن اين طرح را از قابليت

در حمايت  ادند وهاي اكتشافي به ويژه ماده معدني آهن خبر دمحيطي در خصوص طرحخانم مهندس عليرضايي از لزوم ارائه پيوست زيست
ت ت در جهزيسشدن طرح جامع و كالن اكتشاف معادن استان ارائه آن را امري ضروري و خواستار همكاري سازمان محيطاز اجرا
  محيطي شدند.شدن و رفع موانع زيستاجرايي

هاي انها و ارگزاده رئيس انجمن تخصصي معدن استان به نكاتي در خصوص موضوع استعالم سازمان صمت از سازمانآقاي مهندس حسين
  شاره كرد:توان به موضوعات زير امختلف پس از ثبت اوليه محدوده توسط متقاضي اشاره كردند كه از آن جمله مي

عنوان  ت و بهبرداري يكسان اسمحيطي و منابع طبيعي در مراحل مختلف از اكتشاف تا بهرهگيري مالحظات زيستسطح استعالم و سخت
 پيشنهاد، كاهش سطح رعايت اين مالحظات در مرحله اكتشاف معادن را خواستار شدند.

معادن  و ايجاد هاهاين محدود ني و ارائه راهكار براي به هم پيوستني كوچك معدهاهمحيطي در محدودمعزل عدم رعايت مسائل زيست
  گونه واحدهامحيطي از اينبزرگتر و در اين صورت، انتظار رعايت مسائل زيست

بت هاي مختلف فقط يكبار در مراحل اوليه ثو ارگان هاهآقاي مهندس مافي دبير كميسيون در همين ارتباط افزود: در حال حاضر از دستگا
گردد، در گيرانه در اين مرحله براي متقاضي ثبت اعالم ميشود و پاسخ آنها به صورت ايجاد تعهداتي سختمحدوده و استعالم گرفته مي

 توانند در جهت حمايت از توسعه، رشد و پيشرفت بخش معدن استان، رعايت اصولها ميها و ارگانگونه سازمانصورتي كه اين

  دستوركار جلسه:
 بررسي موارد مطروحه جهت ارائه به كميسيون صنايع و معادن مجلس 
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ي ممنوعه خود در قالب پنجره واحد هاهاز مرحله اكتشاف الزام كنند و اين در حالي است كه آنها موظف به ارائه پهنمحيطي را بعد زيست
  معدني به جهت تسريع در امور اكتشاف معادن استان هستند.

 والب اليحه قرا در  هاهديدگاپس از بيان نظرات مختلف توسط اعضا و ميهمانان، خانم مهندس عليرضايي پيشنهاد ارائه تمامي نظرات و 
  محيطي، مديريت اكتشاف، نهضت اكتشاف، توسعه كارآفريني اكتشافي را مطرح كردند.هاي مختلف زيستطرح

ص محيطي به خصوهاي شرق ايران از لزوم تهيه طرح جامع زيستآقاي مهندس عباسپور مديرعامل شركت تامين و توسعه زيرساخت
ين منديم بايد االقهعنگان خواف سخن گفت و افزود: اگر ما به موضوعات اشتغال، مردم بومي و سالمتي جامعه شدن آن در منطقه ساجرايي

  طرح اجرايي گردد. ما هدفمان تحول در بخش معدن استان است.

 ها به مشكليل آنبداي و دقيق را در جهت رفع مشكالت استان و جلوگيري از تگري حرفهپس از ايشان، آقاي مهندس نكاحي لزوم مطالبه
و  هاهستگادمت از صگذاري در بخش معدن را تغيير نگرش موضوع استعالم سازمان ملي يادآورشد و يكي از راهكارهاي عدم اتالف سرمايه

  برداري بيان نمود.هاي مربوطه از مراحل اوليه ثبت محدوده معدني به استعالم در مرحله بهرهارگان

ن به هاي معدني استاكلتش نظرات، پيشنهادات و انتقادات بندي ارائهجمع، به دستور جلسه، آقاي مهندس مافي در ادامه و در جهت پرداختن
 به شرح آن محوريت موارد مطروحهكه نشست مشترك با آن كميسيون در جلسه  صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمياعضاي كميسيون 

  .هاي معدني استان واگذار گرديدموضوعات در جلسه مذكور، به تشكلطرح هر كدام از و  را قرائت كردند باشدمي زير

  )1396 -1400قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ( 43ماده  - 1
 قانون معادن ايران 14، اصالحيه ماده قانون اصالح قانون معادن 12ماده  - 2
  )1396 -1400ران (رنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايباليحه احكام مورد نياز اجراي  - 3
 قانون معادن ايران 9اصالحيه ماده ، قانون اصالح قانون معادن 8ماده  - 4
 قانون معادن ايران 19ماده  الحاقيه تبصره به، قانون اصالح قانون معادن 13ماده  - 5
 قانون معادن ايران 24اصالحيه ماده ، قانون اصالح قانون معادن 16ماده  - 6

 
ين نكته ااشاره به  لسه بااهللا، ضمن تشكر از خانم مهندس عليرضايي، آقاي مهندس نكاحي و حضار در جدر پايان جلسه نيز آقاي دكتر پورفتح

وردنظر ي به رشد مستيابدالتر است، كه رشد معدن با توجه به وظايفي كه برنامه ششم توسعه به عهده اين بخش واگذار كرده است، از نفت با
شدن جراييار جهت هاي معدني استان خواستند درا در حال حاضر با اين تشكيالت و وضعيت دور از دسترس عنوان كردند و از همه تشكل

سازي، صوصياز خ يتدارند و با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص حماها را زنده نگهگونه بحثي قانوني اينهاهتمامي خواست
ز فرصت اتفاده حرمتي به بخش خصوصي برشمرد و خواستار انجام وظيفه، استفاده حداكثري و حسن اسوضع قوانين در حال حاضر را بي

م و يرييم نتيجه بگشااهللا بتوانوجودآمده در نشست مشترك با كميسيون محترم صنايع و معادن مجلس شدند و ابراز اميدواري كردند كه انبه
   در جهت انعكاس و رفع مشكالت بخش معدن استان گام برداريم.

  با ذكر صلوات جلسه به پايان رسيد. 
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 مصوبات جلسه
 معدن ينمهندس يبرا يطيمح يستز يمجدد آموزش دوره ها يارزبرگ .1
 يستز يطو مح يعيدرخصوص منابع طب يمعدن يكشورها يطرح مطالعات ياجرا .2


