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آنچه در نشست ویدیو وب کنفرانس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران گذشت...

در این جلسه ابتدا دکتر شعبانی در خصوص دستور جلسه که بررسی بخشنامه صادره مورخ  28اسفند ماه در مورد
امهال حقوق مربوط به اکتشاف و مسائل پیرامون آن بود پرداخت و بخشنامه مورد نظر را قرائت نمود و در آن سواالتی
مطرح شد.
در ادامه جلسه دکتر حقیقی ،از مدیران شرکت کنسرسیوم اکتشافی پایا ،از مهمانان این جلسه ،در خصوص فعالیت
شرکت در قبال پهنه ها و سرنوشت تارگت های مشخص شده در انها گزارشی ارائه کرد.
دکتر مشکالنی و مهندس ناصری نیز در خصوص مشکالت و مصائب اکتشافی از قبیل مباحث تفویض اختیارات به
استان ها ،معارضین محلی ،مباحث محیط زیستی و مورد اصلی دیگر یعنی پرداخت و توافق حقوق عرفی مربوط به
چراگاه ها و منابع طبیعی ،مطالب خود را بیان کردند.
در خصوص مهلت های قانونی هم عنوان شد با توجه به اینکه مباحث اکتشافی زمان بر است و و شروع به کار واقعی
دستگاه های اجرایی نیز تا بازگشت شرایط به حالت عادی چند ماه طول می کشد ،پیشنهاد شد این مهلت طوالنی تر
شود.
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در خصوص هزینه های سربار اکتشافی با توجه به افزایش بسیار شدید قیمت ها و خدمات اکتشافی به خصوص حفاری،
پیشنهاد شد از طرف کمیته اکتشاف،نامه ای در این زمینه نگاشته شود و جهت ارسال به مسئولین مربوطه به خانه
معدن ایران ارائه گردد.
همچنین توسط یکی از اعضا ،پیشنهاد ارائه تسهیالت به حوزه اکتشاف با توجه به ریسکی بودن و هنگفت بودن هزینه
های اکتشافی ،داده شد و مقرر شد مورد بررسی قرار گیرد.
مشکل خرید پروانه های چرا از دیگر مباحثی بود که چندین بار مطرح شد و عنوان شد که پیشنهاد های عجیبی از
طرف دامداران داده شده که خود هزینه های بسیار باالیی را میطلبد.
در انتهای جلسه نیز مهندس بهرامن ،رئیس خانه معدن ایران ،ضمن تشکر از حضار جهت برگزاری این جلسه ،عنوان
کرد که مباحث مربوط به منابع طبیعی با رایزنی های انجام شده در حال برطرف شدن است.
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