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اسامی حاضرین

سرکار خانم دکتر رکنی ،مهندس بهرامن ،مهندس علی خادم آستانه ،مهندس گل علیزاده ،مهندس تورج فتحی ،مهندس کشاورز پور
شرح جلسه
کمیته معدن  ،محیط زیست و منابع طبیعی خانه معدن ایران با حضور مدیران این دوسازمان مرتبط با بخش معدن تشکیل جلسه داد.
مهندس بهرامن:
تالش ما این است که یک نسخه واحد برای بخش معدن _ محیط زیست و معدن _منابع طبیعی تهیه کنیم و آن را به متولیان بدهیم
« راهکارهایی عملیاتی و اجرایی تهیه نسخه واحد بخش معدن و محیط زیست »
هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست مطرح کرد:
در آستانه تدوین احکام برنامه هفتم هستیم ،پایش خاک در قانون حفاظت خاک نیز آمده است.
مهندس علی خادم آستانه ،ممدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگلها:
نکته ای که میتوانیم به آن اشاره کنیم و برای بخش معدن و منابع طبیعی و محیط زیست میتواند مهم باشد بحث زراعت چوب است،
بازسازی و احیاء معادن که ارزش اقتصادی نیز دارد  -مکاتبه مورد نیاز هم با دستگاههای مربوطه انجام داده ایم .از طرفی چون ماده  ۲۵و
مشارکت معدنکارها می توانند معدن هایی که بهره برداری آنها تمام شده است یا سایر معادن می توانند از این طرح استفاده کنند و هم
درآمد اقتصادی دیگری نیز داشته باشند.
مهندس بهرامن:
این یک طرح بسیار خوب ،اقتصادی و آینده دار است برای کشور ما به گونه ای که تقریباً  ۱۵سال آینده ما صاحب یک ثروت خوب
خواهیم شد.
طرح اجرایی آن بر اساس مناطق نیز به سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست و ارگان های وابسته بستگی دارد که این طرح را
چگونه اجرا کنند.
شرکت های بزرگ و سایر معادن میتوانند سرمایه خوبی را به این سمت بیاورند و میتواند تحرک خوبی را به وجود آوریم.
باید نشستهای مشترکی با مسئولین مرتبط داشته باشیم و با طرح چنین برنامه های کاربردی ،مفید و اقتصادی آنها را ترقیب کنیم و به
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آنها برنامه بدهیم.
مهندس گل علیزاده:
یکی از راهکارهای تنفس و کاهش فشار به جنگلهای ما همین استفاده از طرح_زراعت_چوب است که بسیار مفید است و میتوانیم با
همین دستور کارها یک حرکت بسیار خوبی را انجام دهیم که به صورت طرح هایی به مسئولین باالتر پیشنهاد داده شود.
سرکار خانم دکتر رکنی ،دبیر ومدیر اجرایی خانه معدن ایران از تورج فتحی  ،معاونت دفتر آب و خاک خواستند تا توضیحاتی را در
خصوص ابالغیه شماره /99/۶۸9۰مورخ ۲۲/۰۶/99سازمان حفاظت محیط زیست با رویکرد ضرورت انجام پایش خاک توسط فعالین
معدنی!! ارایه نمایند.
مهندس تورج فتحی،معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در اینخصوص اعالم کرد:
قانون حفاظت خاک ،قانون جدیدی است ،سازمان باید ضوابط محیط زیستی معدنی را تبیین کند و به استانها اعالم و به وزارت صمت
نیز اعالم کند .در صورتی که ما تدوین یکطرفه این ضوابط راقبول نکرده ایم که بدون همکاری وزارت صمت این کار را انجام نمیدهیم.
پژوهشکده خاک یکسری دستورالعملهای فنی تهیه کند اعم از اکتشاف ،بهره برداری فرآوری اختتامیه معادن و  ....که بر اساس آنها عمل
کنیم و اینها را پیوست ضوابط کنیم.نهایتاً در مورد خاک ،همه معادن تخریب خاک را دارند  -این را همه ما می دانیم ،در مورد قانون
حفاظت خاک مخصوصاً معادنی که بیشترین تخریب خاک را دارند مانند معادن روباز خاک از بین میرود ،یک ارزیابی از چنین معادنی
داشته باشیم .در بحث پایش خاک ،معادنی که در حال اکتشاف هستند یا بهره برداری هستند متفاوت است .سطح آلودگی خاک آنها
متفاوت است و باید جداگانه بررسی شود.
مهندس کشاورز پور از دفتر اکتشاف معاونت معدنی وزارت صمت:
ماده  ۲۴قانون معادن :ادارات محیط زیست استان ها .با پرس و جو و اطالعاتی که از استانها بدست آورده ایم متوجه شدیم که ادارات
محیط زیست استان ها معموالً به صورت کلی مباحث را اعالم میکنند و متاسفانه به صورت مصداقی آن را اعالم نمیکنند.
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