بسمه تعالی
صورتجلسه کمیته محیط زیست خانه معدن ایران

تاریخ۹۹/۶/۱۹ :

اسامی حاضرین

دکتر داریوش گل علی زاده،
شرح جلسه

آنچه در دومین جلسه رسمی از دور جدید جلسات کمیته محیط زیست خانه معدن ایران گذشت...

رئیس کمیته :دکتر داریوش گل علی زاده،معاون محترم مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست
در این جلسه مقررشد؛
 -١از ظرفیت ناظران نظام مهندسی معادن ،به عنوان ناظران محیط زیست و منابع طبیعی استفاده شود و در این
خصوص هماهنگی الزم از سوي سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداري با ادارات کل
استانی انجام شود.
 -٢مقررشد؛ با توجه به در دست اجرا بودن پروژه تدوین دستورالعمل هاي زیست محیطی فعالیت هاي معدنی در
سازمان حفاظت محیط زیست ،ظرف یك هفته پیگیري الزم در خصوص نحوه مشارکت کمیته محیط زیست خانه
معدن در اجراي پروژه صورت پذیرفته و نتیجه به کمیته اعالم گردد .در این خصوص روش هاي مختلف مشارکت
مدنظر قرار گیرد.
 -٣مقرر گردید؛ با توجه به تنوع موضوعات کمیته ،به منظور بكارگیري ظرفیت هاي تخصصی ،کارگروه هاي تخصصی
زیر تشكیل شود:
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️✔کارگروه تخصصی آموزش ،تحقیقات و فناوري با مسئولیت دکتر مدبري️✔کارگروه تخصصی بازسازي معادن با مسئولیت مهندس خادم️✔کارگروه تخصصی قوانین و مقررات با مسئولیت دکتر گل علیزاده️✔کارگروه تخصصی نظارت و پایش ،با مسئولیت مهندس فتحیروساي کارگروه ظرف مدت یك تا پایان شهریور اعضاي کارگروه به کمیته معرفی نمایند.
 - ٤مقرر شد؛ در خصوص ایجاد موزه معدن ،اطالعات طرح هاي موجود جهت پیگیري اجراي طرح ها در اختیار کمیته
قرار گیرد.
 - ٥مقرر گردید؛ مكاتبه اي با معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست صورت پذیرفته و ظرفیت
هاي خانه معدن جهت همكاري اعالم گردد.
 - ٦مقرر گردید؛ وزارت صمت چالش هاي پیش روي فعالیت هاي معدنی را در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی
احصاء و در اختیار کمیته قرار دهد.
 - ٧مقرر گردید؛ احكام اعضاي کمیته از سوي ریاست خانه معدن صادر گردد.
- ٨مقرر شد؛ تعدادي از اعضاي کمیته در بازدید مشترك خانه معدن و وزارت صمت از معادن شهریار و قدس در
تاریخی که متعاقبا اعالم خواهد شد حضور یابند.
 -۹مقرر شد؛ در خصوص برگزاري جلسه مشترك با نمایندگان محیط زیست و منابع طبیعی استان ها هماهنگی الزم از
سوي خانه معدن صورت پذیرد.
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