اﮐﺘﺸﺎف ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﻼ ،ﻣﺲ و ﺳﺮب در
اﻟﺒﺮز
رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺎدن در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ
ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﻼ ،ﻣﺲ ،ﺳﺮب ،ﻣﻨﮕﺰ و ..دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه ای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری درﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺮج ﻣﻮﻓﻖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در ﺣﻮزه اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻼت و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺷﺪه ،اﻓﺰود :ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
زﻣﺎن زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﺎدن ﺻﺮف ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ اﮐﻨﻮن در ﺷﻮرای ﻣﻌﺎدن اﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ
روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وی اداﻣﻪ داد :ﻃﯽ ﻣﺼﻮﺑﻪ ای از ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺳﺘﺎن
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻘﺎ و ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ  50درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻣﻮﻓﻖ
ﮔﻔﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ در آزادراه ﺗﻬﺮان – ﺷﻤﺎل ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ  4ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺎن ﺗﺪاﺧﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻻن دارد .رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد :در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﻌﺎدن ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺎدن ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻻزم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺣﻮزه ﻣﻌﺎدن ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد دارد .وی اداﻣﻪ داد :در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوﺟﺒﻼغ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻌﺎدن ﺑﺨﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ
ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻌﺎدن در اﺳﺘﺎن ﻣﺠﻮز و اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده
اﻧﺪ.
ﺣﮑﯿﻤﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﺮدد ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ،ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮا دارﻧﺪ .وی اﻓﺰود :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﻪ آب ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ ،ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داد.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻟﺰوم ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﯿﺰان و ﻋﻤﻖ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻌﺎدن ،اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺒﺮز ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  40ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﯿﻂ زﯾﺴﺖ آﺳﯿﺐ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺧﺴﺮو
ارﺗﻘﺎﺋﯽ ﻣﻌﺎون ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاری اﻟﺒﺮز ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺷﯽ
از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎدن در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎدن در اﻟﺒﺮز ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی دارد.

