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اسامی حاضرین

آقایان باطنی ،میرآقایی ،مهندس موسوی ،مهندس میرزاییان
شرح جلسه

آنچه در کمیته حقوق معادن خانه معدن ایران گذشت....

موضوع جلسه:
بررسی چالش های معدنکاری در کشور و شرایط عمومی الزم جهت آغاز نمودن فعالیت معدنی
استعالم های ماده  24قانون معادن – سازمان جنگل ها  ،مراتع و آبخیزداری کشور (منابع طبیعی)

در ابتدای این جلسه آقایان باطنی(رئیس خانه معدن مازندران) و مهندس موسوی برخی از معضالت پیش روی
معدنکاران در مقابل سازمان منابع طبیعی را مطرح کردند که از جمله مهمترین آنها می توان به:
/ ۱عدم اعالم نظر سازمان منابع طبیعی درخصوص کل محدوده مورد استعالم پیش از صدور پروانه اکتشاف
 /2موافقت با بخش بسیار کوچک از محدوده های استعالم شده
/ ۳مشخص نبودن مبانی قانونی مخالفت با بیشتر مساحت محدوده های مورد استعالم
/ 4عدم تعیین مناطق ممنوعه جهت فعالیت معدنکاری برخالف حکم تبصره  ۱ماده  24قانون معادن
/ ۵سلیقه ای عمل نمودن ادارات منابع طبیعی استانها و تفاوت نوع برخورد با ستاد این سازمان در تهران
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/ ۶برخورد امنیتی و انتظامی با برخی فعالیت های معدنی برخالف مقررات و مواردی از این دست اشاره نمودند که بعضا
مشکالت جدی بر سر راه معدنکاران بوجود آمده است.
در ادامه مهندس میرزاییان با انفال شمردن محدوده های معدنی و صدور مجوزهای معدنی مقید به زمان محدود برای
معدنکاران وزارت صمت را بعنوان متولی حاکمیتی بخش معدن کشور برشمردند .ایشان بیان داشتند با توجه به اینکه
معادن از باب انفال متعلق به حاکمیت است چرا بایستی یک دستگاه دولتی دیگر بتواند در راستای فعالیت های اجرایی
آن سنگ اندازی و مخالفت نماید .ور در این خصوص خود وزارت صمت موظف است طبق ماده  2قانون معادن جلوی
اقدامات مغایر را بگیرد و معدنکار نباید به رغم سرمایه گذاری سنگین تاوان ناهماهنگی بین دستگاه های اجرایی و
دولتی را متحمل گردد.
میرآقایی،مشاور حقوقی موسسه صمتا  ،در ادامه جلسه اظهار داشتند در صورتی که دستگاه های اجرایی نتوانند یا
نخواهند اقدامات خود را برخالف ضوابط قانونی به اجرا گذارند و در صورتی که این تخطی از طریق روش های مذاکره و
مکاتبه اصالح نگردد  ،دیوان عدالت اداری و محاکم قانونی باالدستی با درخواست متقاضیان ذینفع می بایست نسبت به
بررسی و اصالح اشکاالت اقدام نمایند.
در جلسه یاد شده از مدیرکل حقوقی سازمان منابع طبیعی نیز دعوت بعمل آمده بود که در جلسه حضور نداشتند.
ضمنا مقرر شد با هدف اصالح مشکالت و معضالت مربوط به وظایف سازمان منابع طبیعی و در صورت اخذ موافقت
های الزم لیست اقدامات مغایر با ضوابط مربوطه بصورت مکاتبه تهیه و به مبادی قانونی از جمله مدیران سازمان مذکور
و مدیران وزارت صمت ارسال گردد.

مصوبات جلسه
ردیف

موضوع

مسئول اجرا /پیگیری

مهلت

بسمه تعالی
صورتجلسه کمیته حقوق معادن  ،خانه معدن ایران

۱
2

تاریخ۹۹/۶/۱۹ :

