اظهارنظر كارشناسي درباره:

«اليحه اصالح تبصره ( )5الحاقي ماده ( )42قانون معادن ـ مصوب  2934ـ»

مقدمه
بستر خاك بهعنوان ماهيت فعاليت معدنكاري ،موجب شده است هرگونه فعاليت مرتبط با خاك و همچنين
نگهداري و محافظت از آن ،به طور گسترده و پيچيده با معدنكاري مرتبط باشند .از يكسو فعاليتهاي مختلف
مشخصات اليحه

توليدي ،صنعتي و معدني يكي از ملزومات اصلي توسعه در جهان محسوب ميشوند كه در نوع خود
آاليندگيهايي نيز ايجاد كرده و ميتوانند موجب شكست توسعه پايدار شوند ،از طرف ديگر نبود توسعه به واسطه

دوره هشتم ـ سال اول

عدم توسعه صنعتي و معدني ،خود موجب بروز مشكالت عديده در جوامع مختلف ميشود .همين امر موجب شده
است در دنياي امروز فعاليت صنعتي و معدني همراه با حفظ محيط زيست با روشها و تكنيكهاي جديد و با
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رعايت كامل ضوابط زيستمحيطي صورت گيرد.
البته فعاليت معدنكاري به واسطه ماهيت خود عالوهبر اينكه بيشترين اشتراك را با محيط زيست دارد،
باالترين نقطه تالقي با ديگر بخشهاي فعال در بستر خاك مانند؛ راهها ،حريم شهرها ،حريم سدها و شبكهاي
توزيع آب ،جنگلها ،مراتع ،اماكن نظامي ،پاركهاي ملي ،پناهگاههاي حيات وحش ،حوزههاي مواد پرتوزا و ...را

تاريخ چاپ:
1955/6/1

نيز دارا ميباشد  .بنابراين همكاري و هماهنگي الزم با همه اين بخشها ،براي شروع و حتي ادامه فعاليت
معدنكاري ،امري اجتنابناپذير ميباشد .با توجه به اين امر ،قانونگذار در ماده ( )42قانون معادن مصوب سال
 ،2934صدور مجوز اكتشاف (بهعنوان اولين قدم در شروع فعاليت معدنكاري) در حريمهاي مذكور را منوط به

معاونت پژوهشهاي
زيربنايي و امور توليدي

دفاتر:
مطالعات انرژي،
صنعت و معدن
مطالعات حقوقي
مطالعات اقتصادي
مطالعات زيربنايي

بالمانع بودن فعاليت ،از طريق استعالم از دستگاههاي متولي اين امر كرده است .البته مطابق همين ماده قانوني،
اعالم مناطق ممنوعه و حريمها (حداكثر  9ماه پس از ابالغ اين قانون) جهت رعايت آن توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت براي عدم استعالم از دستگاههاي ذيربط گامي در جهت همكاري بيشتر بخشها براي روانسازي
فعاليتهاي مختلف در كنار هم پيشبيني شده است .ولي با توجه به مشكالت پيش آمده در فرآيند استعالمها
(عالوهبر مناطق ياد شده در قانون) كه عمدتاً از برداشتهاي متفاوت سازمانهاي ذيربط از يك قانون و تكيه
هريك از سازمانها بر آييننامهها ،بخشنامهها و قوانين داخلي نشئت ميگيرد ،همچنين اختالفات پيش آمده
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مابين سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري و محيط زيست با سازمانهاي استاني وزارت صنعت ،معدن و تجارت كه
منجر به تطويل فرآيند اعطاي پروانه اكتشاف كه در بسياري از موارد منجر به عدم صدور پروانه ميشد ،مجلس با
تقديم طرحي ،موارد اعتراض وزارت به پاسخ منفي استعالمات را به هيئتي متشكل از  7نفر ارجاع داد (تبصره
« »5ماده ( ) 42مكرر قانون معادن) تا تصميم نهايي در ارتباط با اعطا يا عدم اعطاي پروانه اكتشاف در اين هيئت
گرفته شود .ولي با توجه به مشكالت به وجود آمده در حوزه محيط زيست و محدودههاي پرتوزا و احتمال عدم
رعايت صرفه و صالح ملي در جهت حفظ توسعه پايدار اليحه مذكور ،به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي و محيط
زيست تقديم مجلس شده است.

اظهارنظر كارشناسي
حكم اين اليحه ناظر بر مستثن ا نمودن سازمان انرژي اتمي و سازمان محيط زيست از حكم تبصره « ،»5ماده « »42قانون معادن
است .كليت تبصره « »5ماده ( ،)42داللت بر داوري بين سازمانهاي ذيمدخل در ارتباط با يك محدوده درخواستي توسط وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و عدم موافقت سازمانهاي ذيربط ديگر است .شايد عمدهترين دليل عنوان اين تبصره نيز ،تشخيص صرفه و
صالح ملي به دور از بخشينگري بوده است .ولي عملكرد اين تبصره با توجه به تضاد منافع ،عليالخصوص منافع بلندمدت و بين نسلي
در باب محيط زيست و منابع طبيعي و وزارت صنعت ،معدن و تجارت عمالً مناسب نبوده و با توجه به تركيب هيئت ،تصميمات اتخاذ
شده به طرق مختلف اجرايي نشده است .البته دليل اين موضوع نيز تقريباً مشخص است؛ چون فعاليت معدنكاري از ابتدا تا انتهاي آن
با محيط زيست و ديگر بخشهاي مرتبط با خاك در تعامل است ،بنابراين فعاليت در محدودههايي كه موافقت محيط زيست با آن
همراه نباشد ،هزينههاي بااليي دربر خواهد داشت و سرمايهگذار بخش خصوصي شايد رغبتي به فعاليت در اين محدودهها نداشته
باشد.
بنابراين پيشنهاد ميشود:
 .2كل تبصره « »5لغو شده و در حكم مذكور ماده ( )42مبنيبر الزام رعايت قانون توسط سازمانهاي مختلف در جهت ارائه
محدودههاي ممنوع توسط مجلس و وزارت صنعت ،معدن و تجارت پيگيري شود .زيرا بدون حل ريشهاي مشكل ،عمالً تضادها بين
سازمانهاي مرتبط با بخش معدن بيشتر ميشود.
 .4در صورت عدم حذف تبصره « ،»5كليات اليحه رد شود .زيرا مستثنا كردن اين دو بخش كه عمالً بخش عمدهاي از دليل
طرح ماده ( )42مكرر توسط مجلس شوراي اسالمي ،بهخاطر مشكالت موجود فيمابين سازمان محيط زيست و وزارت صنعت ،معدن
و تجارت بوده و عمالً ماهيت ماده ( )42مكرر و تبصره « »5ماده ( )42را دچار خدشه اساسي ميكند.

