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توسعه پايدار در بخش معادن و صنايع معدني
 .2بررسي قوانين و مقررات محيط زيستي حاكم بر فعاليتهاي معدني

چكيده
خشكسالیهای اخير موجب آسيبپذیری محيطزیست کشور شده است و ادامه حيات در برخی مناطق
کشور را به مخاطره انداخته است .الزم است که از وارد آوردن هرگونه فشار غير ضروری به محيط زیست
ناپایدار کشور در برنامههای توسعهای اجتناب شود .برنامهریزی برمبنای شاخصهای توسعه پایدار که با
درنظر گرفتنِ همزمان جنبههای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحيطی طرحهای توسعهای است ،راهكار
صيانت از محيط زیست در کنار دستيابی به توسعه اقتصادی و فرهنگی است .متأسفانه ،شاخصهای
بومی توسعه پایدار برای بخش معدن که متناسب با مختصات اقليمی ،اقتصادی و اجتماعی کشور باشد،
هنوز مشخص نشده است .در نتيجه ،عليرغم تأکيد برنامههای مختلف توسعه کشور بر ضرورت توسعه
پایدار ،قوانين و مقررات حاکم بر بخش معدن با نگاه محدود سازمانی و با تمرکز صرف به برخی از
محورهای توسعه پایدار تهيه میشوند .تا زمانی که تمرکز مسئوالن وزارت صنعت ،معدن و تجارت صرفاً
بر توسعه هرچه بيشتر بخش معدن باشد و سازمان حفاظت محيط زیست صرفاً به جنبههای
زیستمحيطی فعاليت های معدنی تأکيد نماید ،توسعه پایدار در بخش معدن که بتواند منجر به افزایش
رفاه مردم در مناطق کمتر توسعهیافته کشور شود ،محقق نخواهد شد .درحال حاضر ،قوانين و ضوابط
زیستمحيطی فعاليت های معدنی غيرشفاف و در برخی موارد ،ناکارآمد هستند که موجب کند شدن
توسعه پایدار بخش معدن میشوند.
مطابق سياستهای کلی اصل ( )44قانون اساسی ،دولت مكلف به کاهش تصدیگریها و حمایت از
خصوصیسازی است .در این راستا ،سازمان حفاظت محيط زیست در ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحهای
توليدی ،صنعتی و خدماتی در دوره امكانسنجی و نيز پایش آلودگی این واحدها در دوره بهرهبرداری ،از بخش
خصوصی بهره میبرد .متأسفانه ،آیيننامهها و دستورالعملهای مرتبط دارای ابهامات و ایرادهای زیادی است که
موجب ضعف سازمان حفاظت محيطزیست در انجام مأموریتهایی شده است که قانون به این سازمان تكليف
کرده است .براساس ماده ( )105قانون برنامه سوم توسعه ،سازمان حفاظت محيط زیست موظف است تا با تهيه
ضوابط و آیيننامههای مناسب برای ارزیابی و نظارت بر طرحهای معدنی که عموماً در مناطق روستایی و کمتر
توسعهیافته کشور مستقر هستند ،شرایط را برای توسعه پایدار این مناطق فراهم کند .با استناد به قوانين متعدد،
مهمترین مأموریت سازمان حفاظت محيط زیست تهيه ضوابط و استانداردهای فنی متناسب با مشخصات
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اقتصادی ،اجتماعی و محيط زیستی مناطق مختلف کشور و به تفكيک بخشهای مختلف اقتصاد است .متأسفانه،
در دهههای گذشته ،عملكرد سازمان حفاظت محيط زیست در این بخش بسيار ضعيف بوده است که موجب
شد این سازمان توانایی همگامی با سایر دستگاههای اجرایی بهخصوص با وزارت صنعت ،معدن و تجارت را در
طرحهای توسعهای نداشته باشد .در نتيجه این ناکارآمدی ،قوانين و مقرراتی در کشور وضع شدهاند که در تقابل
با اختيارات قانونی سازمان حفاظت محيط زیست هستند؛ نمونه بارز این قوانين ،تبصره « »5ماده ( )24قانون
معادن ( 24مكرر) است .اگرچه وضع این دست قوانين نتيجه طبيعی توسعهنيافتگی سازوکارهای نظارتی سازمان
حفاظت محيط زیست و با هدف پاسخ به برخی نيازهای کوتاهمدت فعاالن بخش معدن است ،حل بنيادی
مشكل که منوط به اصالح برخی سازوکارهای نظارتی سازمان حفاظت محيط زیست است ،نباید در حاشيه قرار
بگيرد .این گزارش با ارائه برخی پيشنهادهای کارشناسی تالش میکند با ارتقای عملكرد سازمان حفاظت محيط
زیست ،از وضع قوانين موازی پيشگيری نماید تا پنجره واحدی برای توسعه پایدار بخش معدن ایجاد شود.
مقدمه
محيط زیست کشور بهدليل تغييرات آب و هوایی و استفاده لجام گسيخته از منابع طبيعی در شرایط
بسيار ناپایداری قرار دارد .پيشرفت تجهيزات و ماشينآالت مورد استفاده در فعاليتهای صنعتی و معدنی
در دهههای اخير ،نرخ تخریب محيط زیست را در کشورهای در حال توسعه افزایش داده است ،چراکه
این ابزارهای قدرتمند با ضوابط زیستمحيطی قدیمی و ناکارآمد ،مورد استفاده قرار میگيرند .در نگاه
سنتی به مقوله توسعه ،تخریب محيط زیست اجتنابناپذیر است؛ در این نگاه ،توليد حجم باالی گاز
 CO2در برخی صنایع آالینده نظير فوالد و سيمان که البته ارتباط مستقيم با توسعه زیرساختهای
کشور دارند ،بالمانع است .استدالل حاميان این رویكرد آن است که کشورهای توسعهیافته نيز تنها پس
از تكميل زیرساختهای خود ،اقدام به ارتقای استانداردهای زیستمحيطی نمودند؛ لذا ،نتيجهگيری
میکنند که کشورهای در حال توسعه نظير ایران نيز باید مسير مشابهی را طی کنند .در پاسخ به این
نگاه غيرعلمی باید به دو نكته اشاره کرد:
ـ درحال حاضر ،ظرفيت توليد فوالد کشور معادل توليد کل فوالد دنيا در سال  1971است .حال
اگر استانداردهای زیستمحيطی صنایع فوالدی کشور مشابه فوالدسازان دهه  70ميالدی باشد ،فشاری
که این صنایع به محيط زیست کشور وارد میکنند معادل فشاری خواهد بود که واحدهای فوالدی در
سال  1971به کل دنيا وارد میکردند .توجه به این نكته حائز اهميت است که محيط زیست تنها میتواند
سطح معينی از آلودگیها را بدون آسيب جدی تحمل کند .لذا ،توانمندیهای صنعتی مانند شمشير
دولبهای هستند که درصورت عدم استفاده مناسب ،میتوانند بقای نسلهای بعدی کشور را به مخاطره
بيندازد.
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ـ اساساً ،برای پيشرفت نيازی به تكرار اشتباهات تاریخی کشورهای توسعهیافته نيست .امروزه ،بر
کسی پوشيده نيست که رفاه و سعادتمندی شهروندان یک جامعه نه در سایه توسعه حداکثری اقتصادی،
بلكه با حرکت در مسير توسعه پایدار حاصل میشود .لذا ،ضروری است که به مسائل اجتماعی و
زیستمحيطی نيز در کنار توسعه اقتصادی توجه شود .تهران کالنشهری است که بخش قابل توجهی از
توليد ناخالص کشور را بهخود اختصاص میدهد؛ سؤال اساسی آن است که آیا استانداردهای زندگی
شهروندان این شهر لزوماً باالتر از مردم ساکن در شهرهای متوسط و کوچک استانهای همجوار است؟
بخش معدن از بخشهای کليدی اقتصاد کشور است که سهم قابلتوجهی در اشتغالزایی بهخصوص
در مناطق کمتر توسعهیافته کشور دارد .از طرفی ،تخریب محيط زیست جزء الینفک طرحهای معدنی
است .نظر به سابقه طوالنی فعاليتهای معدنی در کشور ،مثالهای متعددی از دوگانه توسعه اقتصادی ـ
محيطزیست قابل ارائه است:
ـ یک معدن شن و ماسه در باالدست یک رودخانه پرآب و پر از ماهی که از مناطق با تراکم جمعيتی
باال عبور میکند ،احداث میشود .این معدن در طول پنج سال فعاليت برای  10تا  20نفر بهطور مستقيم
و غيرمستقيم اشتغالزایی میکند ،اما راههای روستایی بهدليل عبور پيوسته کاميونها تخریب میشوند،
رودخانه بهطور دائمی گلآلود میشود و دیگر اثری از آبزیان نيست و طبيعتگردیهای خانوادگی مردم
محلی در حاشيه رودخانه برای هميشه به فراموشی سپرده میشود .سؤال :آیا این معدن شن باید مجوز
فعاليت میگرفت؟
ـ نقشهبرداریهای هوایی حاکی از وجود مناطق اميدبخش از ذخایر سنگ آهن در منطقه حفاظت
شدهای است که دارای پوشش گياهی و حيات وحش منحصر بهفرد است .آیا باید مجوز اکتشاف زمينی
و بهره برداری صادر شود؟ با چه معياری باید ارزیابی هزینه ـ فرصت 1را انجام داد؟ آیا صرف اینكه
فعاليتهای معدنی یک مسير سنتی و سریع برای اشتغالزایی و ایجاد ثروت است ،چشمپوشی از
فرصتهای استثنایی توریسم طبيعت را توجيه میکند؟
بسياری از مدیران ارشد و ميانی کشور بهطور مستمر با سؤاالت فوق دستوپنجه نرم میکنند.
متأسفانه ،هيچ پاسخ جامع و سادهای برای این سؤال که چگونه میتوان توسعه اقتصادی ،رضایت
اجتماعی و سالمت محيط زندگی را توأماً ایجاد کرد ،وجود ندارد .ماده ( )105قانون برنامه سوم توسعه،
سازمان حفاظت محيط زیست را موظف کرده بود تا نسبت به تعریف شاخصهای توسعه پایدار در مناطق
حفاظت شده اقدام نماید تا به مقوله اشتغال در کنار حفاظت از محيط زیست پاسخ مقتضی داده شود؛
البته ،تحقق این مهم منوط به همكاری سایر دستگاههای ذیربط بهخصوص وزارتخانههای صنعت ،معدن
و تجارت و جهاد کشاورزی با سازمان حفاظت محيط زیست است .متأسفانه ،ارزیابی عملكرد دولت در
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این بخش بسيار ضعيف میباشد و تقریباً هيچ اقدامی در راستای تعيين شاخصهای توسعه پایدار صورت
نگرفته است .نظر به اینكه دستيابی به توسعه همهجانبه تنها با در نظر گرفتن کليه مؤلفههای توسعه
پایدار محقق میشود ،در ارزیابی کليه طرحهای معدنی باید از شاخصهای بومی توسعه پایدار که براساس
مشخصات اقليمی ،اقتصادی و فرهنگی محل استقرار طرحها تعيين میشوند ،استفاده شود؛ این مهم
مورد تأکيد ماده ( )82برنامه دوم توسعه ،ماده ( )105برنامه چهارم توسعه و ماده ( )38برنامه ششم
توسعه کشور است.
پيشنياز تهيه قوانين ،مقررات و ضوابط مبتنیبر شاخصهای توسعه پایدار در بخش معدن ،ایجاد
یک ساختار مدیریتی کارآمد است تا نظارت بر فعاليتهای معدنی را بدون همپوشانی مسئوليتها و
اختيارات ميسر کند .متأسفانه ،درحال حاضر ،قوانين و مقررات حاکم بر بخش معدن بسيار پراکنده و در
هم تنيده است که به هيچ عنوان در راستای منافع ملی کشور نيست .نمود بازر ضعف قانونی در بخش
معدن مربوط به فعاليتهای معدنی در خارج از مناطق چهارگانه است که وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بدون استعالم از سازمان حفاظت محيط زیست مستقالً اقدام به صدور مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری
میکند .این سازوکار در تضاد با روح و متن ماده ( )105قانون برنامه سوم توسعه مبنیبر ارزیابی اثرات
زیستمحيطی طرحهای توليدی و صنعتی است که آیيننامه آن در سال  1390به تصویب هيئت دولت
رسيده است .از طرفی ،ضعف سازمان حفاظت محيط زیست در پایش آلودگی طرحهای معدنی موجب
شده است که اعمال حاکميت خود را تنها محدود به مراحل صدور پروانههای اکتشاف و بهرهبرداری
نماید .حال آنكه صرفنظر از محل استقرار طرحهای معدنی (داخل یا خارج از مناطق چهارگانه)،
سازوکارهای پيشبينی شده که مبتنیبر ضوابط و استانداردهای کنونی سازمان است ،توانایی پيشگيری
و پایش آلودگی محيط زیست را ندارد .درواقع ،سازمان تنها پس از وقوع یک فاجعه زیستمحيطی و
اعتراض مردم محلی و سازمانهای مردمنهاد از موضوع مطلع میشود .از طرفی ،بهدليل عدم وجود ضوابط
و استانداردهای فنی دقيق و شفاف برای بخش معدن ،سازمان نمیتواند نسبت به برخورد قانونی با
واحدهای متخلف یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی اقدام نماید .در نتيجه ناکارآمدی فنی سازمان حفاظت
محيط زیست ،تصميمات بخشی نگر و غيرکارشناسی نسبت به بسياری از این اعتراضات اتخاذ میشود،
درصورتیکه با ارزیابی صحيح طرحهای معدنی در مرحله امكانسنجی و درنظر گرفتن تمهيدات ضروری،
بسياری از مشكالت زیستمحيطی اساساً رخ نمی دهد .قدم نخست در این راستا ،تعریف دقيق مسئله و
ایجاد درک متقابل فيمابين دستگاههای ذیربط نسبت به آن است؛ بیتردید ،مهمترین نتيجه این گزارش،
آسيبشناسی وضعيت کنونی و تشریح شفاف خألهای قانونی است.
نظر به ذخایر غنی مواد معدنی در کشور ،جلوگيری از توسعه بخش معدن برخالف منافع ملی است؛
درواقع ،این مسئوليت سازمان حفاظت محيط زیست است که با تهيه سازوکارهای علمی و کارشناسی ،نظارت
خود را بر فعاليتهای معدنی کارآمدتر کند .به جز معدود اقدامات صورت گرفته در دو دهه اخير ،اساساً اثری

5

از عملكرد سازمان حفاظت محيط زیست در بخش معدن وجود ندارد .بیتردید ،سازمان حفاظت محيط
زیست مسبب اصلی بروز مشكالت زیستمحيطی ناشی از فعاليتهای معدنی در کشور است؛ البته ،عملكرد
ضعيف این سازمان ،برداشت غيرصيانتی از منابع طبيعی تحت نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت را توجيه
نمیکند .این وزارت بهدليل برخی فرایندهای کُند و غيرچابک سازمان حفاظت محيط زیست ،در راستای
وضع برخی قوانين بازدارنده نظير تبصره « »5ماده ( )24قانون معادن ( 24مكرر) تالش کرده است ،که موجب
تصویب برخی طرحهای معدنی سؤالبرانگيز در کارگروههای استانی موضوع این تبصره شود .اگرچه عملكرد
سازمان حفاظت محيط زیست در بخش معدن در سالهای گذشته غير قابل قبول بوده است ،تصویب قوانين
این چنينی به هيچوجه در راستای منافع ملی و مدیریت یكپارچه بخش معدن نيست؛ درواقع ،حل اساسی
این مسئله نياز به اصالح استانداردهای فنی فعاليتهای معدنی در سازمان حفاظت محيطزیست و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،و نيز همگنسازی قوانين و مقررات در مجلس شورای اسالمی دارد .این مهم در
فصول مختلف این گزارش به تفصيل مورد بررسی قرار میگيرد.

 .1مأموريتهاي سازمان حفاظت محيط زيست
 .1-1مطالعات علمي و تهيه ضوابط و استانداردهاي زيستمحيطي
با استناد به ماده ( )1قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست (مصوب  ،)1353شورای عالی محيط زیست
و سازمان حفاظت محيطزیست ،عالیترین نهادهای حاکميتی و ناظر بر کليه شئونات زیستمحيطی
فعاليتهای معدنی ازجمله تهيه و پيشنهاد مقررات و ضوابط زیستمحيطی و نظارت بر اجرای کامل آن
هستند .مطابق ماده ( )6این قانون ،سازمان حفاظت محيط زیست دارای طيف گستردهای از مسئوليتها
اعم از «انجام دادن تحقيقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازی
محيطزیست» و «تنظيم و اجرای برنامههای آموزشی» تا «پيشنهاد ضوابط بهمنظور مراقبت و جلوگيری
از آلودگی آب ،هوا ،پخش فضوالت اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات» و نظارت کامل بر اجرای ضوابط
زیستمحيطی است.
سازمان حفاظت محيط زیست مطابق مواد ( )9( ،)6( ،)1و ( )10قانون حفاظت و بهسازی
محيطزیست و ماده ( )46قانون توزیع عادالنه آب (مصوب  )1361موظف است تا با همكاری سایر
دستگاههای ذیربط کليه تعاریف ،ضوابط ،مقررات و آیيننامههای مورد نياز بهمنظور پيشگيری ،ممانعت
و جلوگيری از آلودگی محيط زیست را تهيه و برای تصویب به هيئت وزیران پيشنهاد نماید .براساس
قانون ،ضوابط و آیيننامههای زیستمحيطی باید شامل موضوعات ذیل باشند:
 .1تعيين نوع و حد مجاز آلودگی آب ،خاک و هوا
 .2استانداردهای فنی اندازهگيری صحيح ميزان هر آلودگی
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 .3استانداردهای فنی روشهای جلوگيری از آلودگی
بهموجب تبصره « »2ماده ( )15قانون جلوگيری از آلودگی هوا (مصوب  1،)1374سازمان حفاظت
محيط زیست موظف شد تا نسبت به تهيه استانداردهای هوای پاک و حد مجاز آالیندگی واحدهای
توليدی و صنعتی ،با در نظر گرفتن مشخصات زیستمحيطی هر منطقه اقدام نماید .روشن است که
حساسيتهای زیستمحيطی واحدهای معدنی مستقر در نواحی روستایی و شهری یا معادن مجاور منابع
آب سطحی و زیرسطحی ،قابل مقایسه با واحدهای معدنی مستقر در مناطق کویری کشور نيست .لذا،
قانونگذار بهدرستی در نظر گرفتن حساسيتهای منطقهای در تهيه ضوابط و استانداردهای زیستمحيطی
را تكليف کرده است .ضوابط و استانداردهای زیستمحيطی باید دقيق ،شفاف و غيرقابل تفسير باشند تا
اجرا و پایش آن تسهيل شود .مطابق ماده ( )10قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست ،ضوابط ،مقررات
و آیيننامههای زیستمحيطی حاکم بر فعاليتهای صنعتی و توليدی ،پس از تصویب در کميسيونهای
ذیربط مجلس شورای اسالمی الزماالجرا هستند ،اما قوانين و آیيننامههای بعدی نظير ماده ( )46قانون
توزیع عادالنه آب (مصوب  ،)1361ماده ( )5آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب  )1373و ماده
( )2و تبصره « »3ماده ( )12قانون هوای پاک (مصوب  )1396الزماالجرا بودن ضوابط و استانداردهای
زیستمحيطی را منوط به تصویب هيئتوزیران کرده است.
ـ ماده ( )1قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب :1353/03/28
«حفاظت ،بهبود و بهسازی محيطزیست و پيشگيری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که
موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زیست میشود ،همچنين کليه امور مربوط به جانوران
وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظایف سازمان حفاظت محيط زیست است».
ـ ماده ( )9قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب :1353/03/28
«اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محيطزیست را فراهم نماید ،ممنوع است».
ـ ماده ( )10قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب :1353/03/28
«مقررات جلوگيری از آلودگی یا تخریب محيطزیست و جلوگيری از پخش و ایجاد صداهای زیانآور به
محيطزیست و همچنين ضوابط تعيين معيار ميزان آلودگی موضوع ماده ( )9این قانون و محدودیت و
ممنوعيتهای مربوط به حفظ و بهبود و بهسازی محيطزیست به موجب آیيننامههایی خواهد بود که به
تصویب کميسيونهای کشاورزی و منابع طبيعی و بهداری و دادگستری مجلسين برسد».

 .1با ابالغ قانون هوای پاک در مورخ  ،1396/05/23قانون جلوگیری از هوا (مصوب  )1374نسخ شد.
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ـ ماده ( )46قانون توريع عادالنه آب مصوب مصوب :1361/12/16
«آلوده ساختن آب ممنوع است ،مسئوليت پيشگيری و ممانعت و جلوگيری از آلودگی منابع آب به
سازمان حفاظت محيط زیست محول میشود .سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایر
مقامات ذیربط کليه تعاریف ضوابط ،مقررات و آیين نامه های مربوط به جلوگيری از آلودگی آب را تهيه
و به تصویب هيأت وزیران برساند و پس از تصویب الزماالجرا خواهد بود».
ـ ماده ( )5آييننامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب :1373/02/18
«استانداردهای مربوط به آلودگی آب به ذکر روش سنجش و سایر مقررات مربوط توسط سازمان و با
همكاری وزارتخانهها و مؤسسات مذکور در ماده ( 1)3این آیيننامه تهيه و بهمورد اجرا گذارده شود».
ـ ماده ( )2قانون هواي پاک مصوب :1396/05/18
«تمامی اشخاص ،دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتی و غيردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر و و یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ،صنعتی ،مناطق ویژه
اقتصادی ،شهرک ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند .سازمان مسئول
نظارت بر حسن اجرای این قانون میباشد .آیيننامههای فنی در زمينه کنترل و کاهش آلودگیهای
موضوع این قانون توسط سازمان تهيه و به تصویب هيئت وزیران میرسد».
ـ تبصره ( )3ماده ( )12قانون هواي پاک مصوب :1396/05/18
«حدود مجاز انتشار آالیندههای هوا توسط سازمان پيشنهاد میشود و به تصویب هيئت وزیران میرسد».
سازمان حفاظت محيط زیست در راستای انجام مسئوليتهای قانونی خود ،ضوابط و استانداردهای
ذیل را طی همكاری با سایر دستگاههای ذیربط تهيه کرده و به تصویب هيئت وزیران رسانده است:
 .1آیيننامه اجرایی بند «ج» ماده ( )104قانون برنامه توسعه سوم ،مصوب 1379/12/27؛ بهموجب
این آیين نامه کليه واحدهای توليدی مكلف به رعایت ضوابط و استانداردهای زیستمحيطی هستند .در
صورتی که واحدهای آالینده در فرصت مقرر اقدام به ارتقای استانداردهای زیستمحيطی خود (نظير
نصب فيلتر هوا یا سيستمهای تصفيه فاضالب) نمایند ،هزینههای صورت گرفته از محل ماليات واحدها
جبران خواهد شد؛ در غير این صورت ،سازوکاری برای وضع جریمه بر آلودگی بيش از حد مجاز پيشبينی
شده است .از طرفی ،ضرایب جریمه برای واحدهای آالیندهای که اقدامات مقتضی جهت کاهش آلودگی
انجام ندهند ،هر سال دو برابر میشود .همچنين ،ضرایب جریمه هر سال مطابق نرخ تورم اعالم شده
توسط بانک مرکزی افزایش مییابد .مبالغ جریمه بهحساب خزانهداری کل کشور واریز میشود تا با
هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ،صرف ارتقای استانداردهای زیستمحيطی کشور گردد.

 .1وزارت نیرو ،وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
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 .2ضوابط زیستمحيطی فعاليتهای معدنی ،مصوب 1384/02/03؛ این تصویبنامه اختيارات و مسئوليتهای
سازمان حفاظت محيط زیست را بهخصوص در مناطق چهارگانه مشخص کرده است اما به استانداردهای حد مجاز
آلودگی و روشهای پایش آن نپرداخته است .این آیيننامه براساس ماده ( )105قانون برنامه سوم توسعه ،نحوه تهيه
گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی برای طرحهای معدنی مستقر در مناطق چهارگانه را مشخص کرده است .نظر به
وسعت ناحيه آالینده در یک معدن ،الزم است تمهيدات مقتضی بهمنظور پيشگيری از آلودگی آبهای سطحی و
زیرسطحی و اراضی کشاورزی مجاور ،در گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرح پيشبينی شود؛ مسئوليت تهيه
این گزارش با شرکتهای مشاور صالحيتدار در حوزه محيط زیست است.
 .3آیيننامه اجرایی ماده ( )134تنفيذی قانون برنامه سوم توسعه ،مصوب 1384/05/08؛ آن دسته از
واحدهای توليدی و خدماتی که ماهانه بيش از  30.000مترمكعب فاضالب توليد میکنند ،مشمول این
آیيننامه میشوند که ضوابط آن مشابه آیيننامه اجرایی بند «ج» ماده ( )104قانون برنامه سوم توسعه است.
 .4تعيين جداول آیيننامههای اجرایی بند «ج» ماده ( )104و ماده ( )134تنفيذی قانون برنامه
سوم توسعه ،مصوب 1386/03/13؛ نظر به اینكه حد مجاز آلودگیهای محيط زیست موضوع آیيننامه
اجرایی بند «ج» ماده ( )104و ماده ( )134قانون برنامه سوم توسعه در طول مدت این برنامه تهيه نشد،
استانداردهای فنی مذکور در برنامه چهارم توسعه تهيه شدند و به تصویب هيئت وزیران رسيد .ضرایب
جریمه برای آلودگیهای آب ،هوا ،صوت و نيز دفع مواد زاید واحدهای توليدی در این آیيننامه مشخص
شد؛ لذا ،واحدهای آالینده به ميزانی که آلودگی وارد محيط زیست میکنند ،ملزم به پرداخت جریمه
هستند .با هدف کارکرد صحيح جریمههای زیستمحيطی که همان هدایت واحدهای آالینده بهسوی
ارتقای استانداردهای زیست محيطی در فرایندهای توليد است ،ضرایب جریمه با توجه به نوع آلودگیها
و حساسيتهای زیستمحيطی محل استقرار واحدهای توليدی و خدماتی تعيين شدهاند.
 .5آیيننامه ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحها و پروژههای بزرگ توليدی ،خدماتی و عمرانی ،مصوب
 1390/11/03با اصالحات بعدی؛ 1این آیيننامه برای کليه طرحهای معدنی و غيرمعدنی که حسب مصوبه
شماره  144479/45880شورای عالی محيط زیست مشمول ارزیابی اثرات زیستمحيطی میشوند،
الزماالجراست .شایان ذکر است که چارچوب گزارشهای ارزیابی زیستمحيطی در این آیيننامه تكميل
شد به نحوی که برنامه پایش و اندازهگيری آلودگی نيز باید توسط شرکتهای مشاور ارائه گردد .وزارت
صنعت ،معدن و تجارت دستورالعمل اجرایی این آیيننامه (دستورالعمل شماره  )1024را در مورخ
 1396/05/08ابالغ کرده است ،که در تضاد با آیيننامه شماره  60/190098مورخ  1391/07/24این
وزارت است 2.این مهم در بخشهای ( )4و ( )5به تفصيل مورد بررسی قرار گرفته است.

 .1اصالحیه این آییننامه در مورخ  1395/04/02به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
 .2طبق این آییننامه ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت فقط برای طرحهای معدنی مستقر در مناطق چهارگانه از سازمان حفاظت
محیط زیست استعالم میکند.
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 .6حد مجاز استانداردهای خروجی از کارخانهها و کارگاههای صنعتی ،مصوب 1395/01/22؛ این
آیيننامه با استناد به تبصره « »2ماده ( )15قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا( 1مصوب  ،)1374حد
مجاز برای آالیندههای هوا را به تفكيک واحدهای توليدی و صنعتی کشور مشخص کرده است که جایگزین
تصویبنامه شماره /35806ت 23714مورخ  1379/08/30هيئت وزیران شد .نظر به اینكه این آیيننامه
حد مجاز آلودگی را در محل خروجی واحدهای توليدی و صنعتی مشخص میکند ،برای واحدهای فراوری
و استحصال مواد معدنی نظير کارخانجات سرب و روی ،آهن و سيمان قابل استفاده است .سؤال آنكه حد
مجاز گرد و غبار و آلودگیهای همراه (نظير فلزات سنگين) که با وزش باد از معادن روباز وارد هوا میشود،
چيست؟ آیا شاخص ،غلظت ميانگين آلودگی است یا حجم کل آلودگی که در طول سال وارد هوا میشود؟
بهنظر میرسد که این استاندارد کارایی کامل برای طرحهای معدنی نداشته باشد.
 .7استاندارد ملی ایران ،شماره « :22315سامانههای پایش لحظهای و برخط منابع آالینده محيط
زیست» ،مصوب 1396/10/24؛ این استاندارد که توسط دفتر پایش فراگير آلودگی سازمان حفاظت
محيط زیست و سازمان ملی استاندارد و با همكاری نمایندگان واحدهای توليدی و خدماتی کشور تهيه
شده است ،استانداردهای فنی اندازهگيری لحظهای و آنالین آلودگی گاز و پساب (اعم از نحوه نمونهبرداری
و روش اندازهگيری) در محل خروجی واحدهای آالینده را مشخص کرده است .متأسفانه ،این استاندارد
کارکرد محدودی در بخش معدن دارد ،چراکه پایش آنالین آلودگی تنها در واحدهای فراوری و استحصال
مواد معدنی که دارای منابع متمرکز آل ودگی (دودکش ،فاضالب و پساب) هستند ،قابل انجام است .در
معادن (به خصوص معادن روباز) که حجم زیادی خاک و سنگ کنده و جابجا میشود ،ریسک انحالل
آلودگیها نظير آهک و فلزات سنگين در آب باران و آلودگی جریانهای آب سطحی و زیرسطحی وجود
دارد .استاندارد ملی یاد شده هيچ روشی برای پایش آلودگی معادن ارائه نداده است.
با بررسی ضوابط و آیيننامههای زیستمحيطی موجود نتيجه گرفته میشود که استانداردهای حد مجاز
و روشهای پایش آلودگیهای معادن با سایر واحدهای توليدی و خدماتی متفاوت هستند؛ استانداردهای حد
مجاز آلودگی آب و خاک که در جداول آیيننامه اجرایی بند «ج» ماده ( )104قانون برنامه سوم توسعه و
آیيننامه استانداردهای خروجی کارخانهها و واحدهای صنعتی مشخص شده است ،مربوط به منابع متمرکز
آلودگی است .نظر به اینكه غلظت آلودگی در محيط زیست اطراف یک واحد توليدی کمتر از غلظت آن در
محل خروجی آن واحد است 2،حد مجاز آلودگی آبهای سطحی یا زیرسطحی (یا هوا) باید غلظتی از آلودگی
تعيين گردد که برای شرب یا کشاورزی مناسب باشد .لذا ،استانداردهای مصوب برای حد مجاز آلودگی
(بهخصوص آلودگی آب) دارای کارایی الزم در بخش معدن نيست .سؤال دیگر آنكه نمونهبرداری از جریانهای
« .1سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهاي هواي پاك و استانداردهاي آلودهکنندههاي حاصل از کارخانجات
و کارگاهها که به هر طریق وارد هواي آزاد میگردند را براي هر منطقه و با توجه به کیفیت هوا و مناسبات زیستمحیطی
آن مناطق تهیه نموده و در اختیار متقاضیان و صاحبان کارخانجات و کارگاهها قرار دهد .حد مجاز استانداردهای محیط زیست
این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید».
 .2آلودگی با ورود به محیط زیست (هوا يا آب) رقیق میشود.
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آب سطحی یا زیرسطحی باید در چه مكانی انجام شود؟ نمونهبرداری باید از مكانی صورت گيرد که اطمينان
کافی از عدم ورود آلودگی به محيط زیست ایجاد شود.
نكته حائز اهميت آن است که نمیتوان برنامه پایش واحدی برای تمامی معادن تجویز کرد .آیيننامه
ارزیابی اثرات زیستمحيطی (مصوب  ،)1390شرکتهای مشاور محيط زیست را مسئول تهيه برنامه پایش
سفارشیسازی شده 1مطابق با مشخصات زمينشناسی و پایداری محيط زیست محل استقرار هر معدن کرده
است .درحال حاضر ،بهدليل ضعف گزارشهای ارزیابی زیستمحيطی طرحهای معدنی ،نمونهبرداریها
بهصورت غيردقيق و بعضاً دستكاری شده صورت میگيرند 2.نظر به اینكه مجریان واحدهای معدنی هيچ
مسئوليتی فراتر از تمهيدات پيشبينی شده در گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی مصوب ندارند ،تنها به
اجرا برنامه پایش در چارچوب گزارش مصوب اکتفا میکنند .از طرفی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت دارای
دستورالعملهای ضد و نقيضی است که براساس آن ،تنها برای طرحهای معدنی مستقر در مناطق چهارگانه
از سازمان حفاظت محيط زیست استعالم میشود؛ درنتيجه عدم انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی،
بسياری از طرحهای معدنی اساساً دارای هيچ برنامه پایش کارشناسی نيستند .ضعفهای قانونی فوق موجب
شده است که سازمان حفاظت محيط زیست تنها پس از وقوع برخی معضالت جدی زیستمحيطی و اعتراض
مردم محلی و سازمانهای مردمنهاد ،در جریان کار قرار گيرد .مهمتر آنكه با سازوکارهای کنونی ،در بسياری
از موارد ،اساساً امكان پيشگيری آلودگی محيط زیست وجود ندارد.
ـ ماده ( )105قانون برنامه سوم توسعه:
«کليه طرحها و پروژههای بزرگ توليدی و خدماتی باید پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكانسنجی
و مكانیابی ،براساس ضوابط پيشنهادی شورایعالی حفاظت محيطزیست و مصوب هيئت وزیران مورد ارزیابی
زیستمحيطی قرار گيرند .رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژههای مذکور الزامی است».
ـ بند «ج» ذيل ماده ( )104قانون برنامه سوم توسعه:
«بهمنظور کاهش عوامل آلودهکننده محيط زیست ،باالخص در مورد منابع طبيعی و منابع آب کشور ،واحدهای
توليدی موظفند برای تطبيق مشخصات فنی خود با ضوابط محيط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند».
ـ ماده ( )134قانون برنامه سوم توسعه:
«صدور هرگونه مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی یا زیرسطحی و شبكه توزیع شهری برای مصارف
واحدهای بزرگ توليدی ،صنعتی ،دامداری ،خدماتی و غيره و سایر مصارفی که توليد فاضالب با حجم
زیاد می کنند و همچنين استمرار مجوزهای صادره در گذشته ،منوط به اجرای تأسيسات جمعآوری
فاضالب ،تصفيه و دفع بهداشتی پساب است».

1. Costumized
 .2در صورتی که نمونهبرداری از محل نامناسبی انجام شود ،غلظت اندازهگیری شده برای آلودگی قابل استناد نخواهد بود.
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 .1-2پايش آلودگي محيط زيست
براساس تبصره « »3ماده ( )11قانون هوای پاک ،آن دسته از واحدهای توليدی و صنعتی که مشمول انجام
مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی میشوند 1،موظف به نصب و راهاندازی سامانههای پایش آنالین آلودگی
هوا و ارسال اطالعات روزآمد به مرکز پایش سازمان هستند؛ همچنين ،صدور و تمدید پروانه بهرهبرداری این
واحدها منوط به اجرای این قانون است .البته ،کارکرد این قانون در بخش معدن بهدليل درهمتنيدگی قوانين
و مقررات زیستمحيطی محدود است .مطابق ماده ( )24قانون معادن ،استعالم از سازمان حفاظت محيط
زیست تنها برای صدور مجوز اکتشاف صورت میگيرد و وزارت صنعت ،معدن و تجارت میتواند رأساً نسبت
به صدور و تمدید پروانه بهرهبرداری طرحهای معدنی اقدام نماید .از طرفی ،براساس ماده ( )11قانون هوای
پاک ،سازمان حفاظت محيط زیست مسئول اجرای طرح پایش آنالین آلودگیها موضوع تبصره « »3این ماده
است که در تضاد با اختياراتی است که حسب ماده ( )24قانون معادن برای وزارت صنعت ،معدن و تجارت
پيشبينی شده است .همچنين ،مطابق دستورالعمل شماره  60/190098مورخ  1391/07/24وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،استعالم از سازمان حفاظت محيط زیست تنها برای طرحهای معدنی مستقر در مناطق
چهارگانه صورت میگيرد که در تضاد با روح بند «الف» ذیل ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه کشور و نيز
دستورالعمل شماره ( )1024مورخ  1396/05/08این وزارت است.
استاندارد ملی شماره  ،22315پنجره واحدی برای استانداردهای فنی مرتبط با روشهای اندازهگيری آلودگی
هوا ،آب و صوت ایجاد کرده است که در حال حاضر ،بهعنوان دستورالعمل رسمی دفتر پایش فراگير 2آلودگی محيط
زیست مورد استفاده قرار میگيرد .با این حال ،برخالف تبصره « »3ماده ( )11قانون هوای پاک ،این استاندارد نحوه
تشخيص «ضرورت» نصب و راهاندازی سامانههای پایش آنالین آلودگی هوا را از طریق ارزشيابی زیستمحيطی
واحدها براساس شاخصهای تعيين شده در پيوست (الف) این استاندارد پيشبينی کرده است که باید توسط
کارشناسان سازمان حفاظت محيطزیست انجام شود .از طرفی ،در پيوست (ب) این استاندارد شاخصهای ارزشيابی
زیستمحيطی واحدها برای تشخيص «ضرورت» نصب و راهاندازی سامانههای آنالین پایش آلودگی فاضالب و پساب
نيز مشخص شده است .مطابق بند «ب» ماده ( )192قانون برنامه پنجم توسعه ،راهاندازی سامانههای آنالین پایش
آلودگی در واحدهای مشمول ،باید تا پایان سال  1393صورت میگرفت .فهرست کاملی از واحدهای مشمول به
تفكيک نوع آالیندهها در پيوست (ج) این استاندارد آمده است که شامل واحدهای معدنی نظير کارخانجات توليد
فلزات بهروش هيدرو و پيرومتالورژی و کارخانجات توليد مواد معدنی غيرفلزی نظير گچ و سيمان نيز میشود .نكته
مهم آنكه این استاندارد شامل معادن نمیشود ،چراکه آالیندگی معادن بهصورت غيرمتمرکز و در پهنههای وسيع
صورت میگيرد؛ درواقع ،هر معدن به تناسب مشخصات زمينشناسی و حساسيتهای زیستمحيطی محل استقرار

 . 1این قانون شامل طرحهای معدنی مستقر در مناطق چهارگانه ،و طرحهای معدنی «بزرگ» مستقر در خارج از مناطق چهارگانه
که مطابق با مصوبه شماره  144479/45880شورای عالی محیط زیست مشمول ارزیابی زیستمحیطی هستند ،میشود.
 .2این دفتر در معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست مستقر است.
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به یک برنامه پایش آلودگیهای خاص نياز دارد که مطابق ضوابط زیستمحيطی فعاليتهای معدنی (مصوب )1384
و نيز آیيننامه ارزیابی اثرات زیستمحيطی (مصوب  ،)1390توسط شرکتهای مشاور صالحيتدار تهيه و در گزارش
مصوب طرح گنجانده میشود .این مهم نشاندهنده نقش کليدی شرکتهای مشاور محيطزیست در ارتقای
استانداردهای زیستمحيطی بخش معدن است.
تبصره « »4ماده ( )11قانون هوای پاک کليه واحدهای صنعتی و توليدی را مكلف به پایش آلودگی
هوا در چارچوب خوداظهاری میکند .آیيننامه پایش آلودگی (آب ،هوا و صوت) در چارچوب خوداظهاری
توسط سازمان حفاظت محيط زیست تهيه شد و در مورخ  1394/05/24به تصویب هيئت معاونين این
سازمان رسيد .این آیيننامه در راستای اجرای بند «الف» ذیل ماده ( )61قانون برنامه چهارم توسعه و
بند «ب» ذیل ماده ( ) 192قانون برنامه پنجم توسعه تهيه شد و طبق قانون برای کليه دستگاههای
اجرایی الزماالجرا است .الزم به ذکر است که کارکرد این آیيننامه منوط به تعيين حدود مجاز برای
آالینده های مختلف هوا ،آب و صوت است که طبق قانون ،باید به تصویب هيئت وزیران برسد؛
استاندارهای فنی موجود در این گزارش تشریح شده است .درصورتیکه جرایم تعيينشده در آیيننامه
اجرایی بند «ج» ماده ( )104قانون برنامه سوم توسعه و ماده ( )134تنفيذی قانون برنامه سوم توسعه
موجب تغيير رویكرد واحدهای آالینده در راستای ارتقای استانداردهای زیستمحيطی نشود ،سازمان
حفاظت محيط زیست طبق مواد ( )11و ( )12قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست (مصوب ،)1353
مواد ( )16و ( )17آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب  )1363و ماده ( )17قانون هوای پاک
(مصوب  ) 1396موظف است تا نسبت به معرفی واحد به مراجع قضایی و (درصورت لزوم) تعطيل کردن
آن اقدام نماید .عليرغم این پشتوانه قانونی ،نحوه حاکميت سازمان حفاظت محيط زیست بر فعاليتهای
معدنی بيشتر محدود به مراحل صدور و تمدید پروانهها میشود ،که دالیل آن بهشرح ذیل است:
 .1برخالف مسئوليتهای سازمان حفاظت محيط زیست ،اختيارات این سازمان در خارج از مناطق
چهارگانه دارای صراحت قانونی کافی نيست چراکه مأموران سازمان نمیتوانند راساً عليه واحدهای متخلف
مستقر در خارج از مناطق چهارگانه در مراجع قضایی اقامه دعوا کنند .مراجع قضایی تنها به شكایت مالک
قانونی منابع و اراضی محل استقرار واحد معدنی متخلف ترتيب اثر میدهند .مطابق ماده ( )16قانون حفاظت
و بهسازی محيط زیست (مصوب  )1353و تصویبنامه شماره 19560ت31121ه مورخ  1384/02/31هيئت
وزیران ،سازمان حفاظت محيطزیست تنها در داخل مناطق چهارگانه بهعنوان نماینده تاماالختيار دولت
شناخته میشود؛ این مهم در تضاد با مسئوليتهایی است که قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست ،قانون
جلوگيری از آلودگی آب و قانون هوای پاک به این سازمان محول کردهاند .نظر به پيچيدگیهای قانونی نظارت
بر فعاليتهای واحدهای معدنی در خارج از مناطق چهارگانه ،سازمان حفاظت محيط زیست تالش میکند تا
در مراحل صدور یا تمدید پروانهها ،واحدهای معدنی را ملزم به ارتقای استانداردهای زیستمحيطی کنند .به
همين دليل ،در دهههای گذشته ،سازمان حفاظت محيط زیست رویكردی محافظهکارانه و بعضاً ضد توسعه
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نسبت به توسعه بخش معدن داشته است .در پاسخ به این رویكرد سازمان ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت با
وضع قوانين بازدارنده نظير ماده ( )24قانون معادن (مصوب  )1390و آیيننامه داخلی شماره 60/190098
مورخ  ،1391/07/24محدوده استعالمها از این سازمان را به صدور پروانه اکتشاف در مناطق چهارگانه تقليل
داده است که موضوع بخشهای  3و  4این گزارش است.
 .2کليه قوانين زیستمحيطی کشور ازجمله قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست ،قانون جلوگيری از
آلودگی آب و قانون هوای پاک ،وظيفه سازمان حفاظت محيط زیست را در راستای پيشگيری ،ممانعت و
جلوگيری از آلودگی محيط زیست تعریف کردهاند .درواقع ،از نظر قانونگذار پيشگيری اولویت بر جلوگيری دارد.
بهعبارت دیگر ،سازمان حفاظت محيط زیست طبق قانون موظف به ایجاد سازوکارهایی است تا از آلودگی محيط
زیست و درنتيجه ،وقوع تخلف ،پيشگيری کند .بهدليل ناکارآمدی آیيننامههای پایش آلودگی (خوداظهاری و
پایش آنالین) در بخش معدن ،وقوع برخی معضالت زیستمحيطی تنها پس از گسترش اعتراضات مردمی و
سازمانهای مردمنهاد به اطالع سازمان میرسد .از طرفی ،بهدليل عدم شفافيت ضوابط و استانداردهای
زیستمحيطی بخش معدن ،ادعای بروز «تخلف» و ارسال پرونده به مراجع قضایی مسئلهای چالشبرانگيز است.
الزم به ذکر است که حل معضالت فوق تنها منوط به ارتقاء عملكرد شرکتهای مشاور در تهيه گزارش ارزیابی
اثرات زیستمحيطی طرحهای معدنی است تا عالوه بر کاهش ریسک آلودگی محيط زیست ،پایش دقيق آلودگی
در طول مرحله بهرهبرداری ميسر شود .لذا ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید از گسترش محدوده طرحهای
معدنی مشمول ارزیابی اثرات زیستمحيطی و درنتيجه ،استعالم از سازمان حفاظت محيط زیست حمایت نماید.
ـ تبصره « »3ماده ( )11قانون هواي پاک مصوب :1396/05/18
«واحدها و پروژه های بزرگ و متوسط درحال فعاليت یا جدید که براساس قوانين و مقررات مشمول
ارزیابی زیستمحيطی میباشند ،موظف به نصب و راهاندازی سامانههای پایش برخط لحظهای (آنالین)
و ارسال اطالعات روزآمد به مرکز پایش سازمان میباشند .صدور و تمدید پروانههای بهرهبرداری آنها
منوط به اجرای این تبصره است».
ـ تبصره « »4ماده ( )11قانون هواي پاک مصوب :1396/05/18
«کليه واحدهای صنعتی و توليدی ،حسب تشخيص سازمان مكلفند نسبت به نمونهبرداری و اندازهگيری
آلودگی هوا ،در فواصل زمانی ممكن و در چارچوب خوداظهاری ،در پایش اقدام نمایند».
ـ بند «الف» ذيل ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه:
دولت موظف به «نظارت بر ارزیابی راهبردی محيط زیست ( )1SEAدر سياستها و برنامههای توسعهای
و ارزیابی اثرات زیستمحيطی ( )EIA2طرحهای بزرگ کليه دستگاهها و بخشهای خصوصی و تعاونی،
1. Straregic Environmental Analysis
2. Environmental Impact Analysis
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نهادهای عمومی غيردولتی در پهنه سرزمينی ازجمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخصها،
ضوابط و معيارهای پایداری محيط زیست» است.
ـ بند «ب» ذيل ماده ( )192قانون برنامه پنجم توسعه:
کليه واحدهای بزرگ توليدی ،صنعتی ،عمرانی ،خدماتی و زیربنایی موظفند «نسبت به نمونهبرداری و
اندازهگيری آلودگی و تخریب زیستمحيطی خود اقدام و نتيجه را در چارچوب خوداظهاری به سازمان
حفاظت محيط زیست ارائه نمایند .واحدهایی که قابليت و ضرورت نصب و راهاندازی سامانه (سيستم)های
پایش لحظه ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه ،نسبت به نصب و راهاندازی سامانه
(سيستم)های مذکور اقدام نمایند».
ـ بند «الف» ذيل ماده ( )61قانون برنامه چهارم توسعه:
دولت در طول برنامه چهارم موظف است تا «طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلودهکننده را آغاز نماید.
کليه واحدهای توليدی ،خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زیست نسبت
به نمونهبرداری و اندازهگيری آلودگیها و تخریبهای خود اقدام و نتيجه را به سازمان مذکور ارائه نمایند».
 .1-3طرح خوداظهاري و نقش آزمايشگاههاي معتمد
طرح پایش فراگير آلودگی محيط زیست در چارچوب خوداظهاری مبتنیبر پشتوانه بند «الف» ذیل ماده
( )61قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ذیل ماده ( )192قانون برنامه پنجم توسعه است .سازمان
حفاظت محيط زیست با اصالح ابهامات و ایرادات موجود در دستورالعملهای قدیمی آزمایشگاههای
معتمد (مصوب  ،)1379/08/18در مورخ « 1394/05/24آیيننامه خوداظهاری در پایش و شيوهنامههای
آزمایشگاههای معتمد» را در شورای معاونين سازمان به تصویب رساند .در چارچوب خوداظهاری ،سازمان
حفاظت محيطزیست در پایش آلودگی واحدهای صنعتی و توليدی از ظرفيتهای آزمایشگاههای
صالحيتدار (اعم از حقوقی و خصوصی) استفاده میکند .تشخيص صالحيت آزمایشگاههای معتمد توسط
کارشناسان سازمان حفاظت محيط زیست و طبق شيوهنامه شماره  3-1-02آیيننامه صورت میگيرد.
از طرفی ،تعرفه خدمات آزمایشگاهی و حقالزحمه کارشناسی در مصوبه شماره  381شورای عالی حفاظت
محيط زیست در مورخ  1393/10/29تصویب شد ،اما ضروری است که سازوکاری برای بهروزرسانی
مبالغ تعرفه و حقالزحمه متناسب با نرخ تورم پيشبينی شود.
چرخه کاری خوداظهاری با ابالغ اداره کل محيطزیست استان به واحدهای آالینده شروع میشود؛
تعيين واحدهای آالینده ،پارامترهای مشمول و فواصل زمانی اندازهگيری براساس تشخيص کارشناسان
اداره کل استان و مطابق با شيوهنامه  3-8-02آیيننامه خوداظهاری در پایش صورت میگيرد .واحدهای
مشمول با مراجعه به آزمایشگاههای معتمد سازمان ،نسبت به عقد قرارداد اقدام مینمایند .آزمایشگاههای
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معتمد طی بازدیدهایی که با هماهنگی کامل اداره کل و دفتر پایش صورت میگيرد ،اقدام به نمونهبرداری
از خروجی واحدهای مشمول میکنند و اندازهگيری پارامترهای مشمول براساس استانداردهای فنی
مشخص شده در شيوهنامه  3-7-02آیيننامه خوداظهاری در پایش صورت میگيرد .آزمایشگاه معتمد
عالوهبر ارسال نتایج اندازهگيری پارامترهای مشمول به ادارات کل و واحد مشمول ،گزارش کامل پایش
ساالنه و نتایج مربوطه را برای اداره کل استان محل استقرار و دفتر پایش سازمان ارسال میکند.
همچنين ،واحد مشمول نيز باید رأساٌ نسبت به ارسال نتایج به اداره کل اقدام نماید .صحت و دقت مراحل
نمونهبرداری و اندازهگيریها توسط کارشناسان آزمایشگاه معتمد نقطه عطف کارامدی طرح خوداظهاری
در پایش است .با هدف اطمينان از عملكرد مناسب آزمایشگاههای معتمد ،سازمان حفاظت محيط زیست،
مميزی از آزمایشگاهها و نيز عمليات نمونهبرداری کارشناسان فنی آزمایشگاههای معتمد را در محل
استقرار واحد مشمول و طی شيوهنامه  3-4-02انجام میدهند؛ در بازرسیهایی که بدینمنظور صورت
میگيرد ،مأموران ازسوی اداره کل استان و دفتر پایش فراگير سازمان حضور دارند.
نظر به تأکيد این گزارش بر جنبههای زیستمحيطی فعاليتهای معدنی ،در ادامه به بررسی کارکرد
پایش آلودگی در چارچوب خوداظهاری در طرحهای معدنی پرداخته میشود .الزم به ذکر است که تعيين
واحدهای آالینده و پارامترهای مشمول پایش در آنها براساس شيوهنامه شماره  3-8-02آیيننامه انجام
میشود؛ اگرچه ،واحدهای فراوری و استحصال مواد معدنی ،مشمول طرح خوداظهاری در پایش میشوند
اما شيوهنامه مذکور ،خود معادن را در نظر نگرفته است .نكته حائز اهميت آنكه ،ریسک ورود فلزات
سنگين و یونهای خطرناک به منابع آب زیرزمينی و آبهای سطحی طی شسته شدن دپوی باطله
معادن توسط باران وجود دارد .از طرفی ،نمونهبرداری و اندازهگيری پارامترهای مشمول ،مطابق استاندارد
ملی  22315صورت میگيرد ،در صورتیکه کارکرد این استاندارد تنها برای خروجی واحدهای صنعتی
و توليدی نظير دودکش ،کانالهای فاضالب و پساب است که در این گزارش ،با عنوان منابع متمرکز
آلودگی ناميده شدند .درواقع ،مساحت خروجی در منابع غيرمتمرکز آلودگی نظير معادن بهاندازه وسعت
ناحيه معدن کاری است که موجب بروز پيچيدگی در عمليات پایش میشود .سؤال کليدی آن است که
چگونه باید ميزان آالیندگی یک پهنه معدنی را پایش کرد؟
توجه به این نكته حائز اهميت است که آزمایشگاههای معتمد تنها براساس استانداردهای فنی تعيين
شده توسط سازمان حفاظت محيط زیست نسبت به نمونهبرداری و اندازهگيری پارامترهایی که توسط
کارشناسان اداره کل محيط زیست استان به واحدهای مشمول ابالغ میشود ،اقدام مینمایند .بهعبارت
دیگر ،سازمان هيچ جایگاهی برای ارائه پيشنهادهای فنی برای آزمایشگاههای معتمد قائل نشده است؛
درواقع ،این آزمایشگاه ها تنها بازوی تخصصی سازمان در پایش آلودگی هستند .از طرفی ،سياست کلی
سازمان حفاظت محيط زیست در راستای کاهش تصدیگری در امور اجرایی است که سؤاالت زیر را
ایجاد میکند:
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 .1چگونه باید اثرات زیستمحيطی طرحهای معدنی را ارزیابی کرد؟
 .2نظر به وسعت تخریب در معادن (بهخصوص معادن روباز) ،چگونه باید از آلودگی محيط زیست
پيشگيری کرد؟
 .3چگونه میتوان آالیندگی معادن را پایش کرد؟
استفاده از ظرفيتهای شرکتهای مشاور صالحيتدار در حوزه محيط زیست راهحل پيشبينی شده
در قوانين برای پاسخ به سؤاالت فوق است .براساس ضوابط زیستمحيطی فعاليتهای معدنی (مصوب
 )1384و آیيننامه ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحها و پروژههای بزرگ (مصوب  ،)1390دولت
مسئوليت انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحهای معدنی مستقر در مناطق چهارگانه و نيز
آن دسته از طرحهای «بزرگ» معدنی که در خارج از مناطق چهارگانه مستقر هستند ،را به شرکتهای
مشاور محيط زیست تنفيذ کرده است؛ شرکتهای مشاور موظفند با انجام مطالعات دقيق علمی و
مهندسی ،راهكارهای بهينه برای سؤاالت فوق ارائه دهند ،درغير این صورت ،با اجرای طرح مخالفت
میشود .این موضوع نشاندهنده نقش کليدی شرکتهای مشاور در ارتقای استانداردهای زیستمحيطی
فعاليتهای معدنی است .گزارشهای تهيه شده توسط شرکتهای مشاور در کارگروه ماده ( )2معاونت
محيط زیست انسانی سازمان مورد بررسی و تصميمگيری نهایی قرار میگيرد .سازوکار فعاليت
شرکتهای مشاور محيط زیست در بخشهای دیگر این گزارش به تفصيل تشریح میشود.
 .2مديريت سازمان حفاظت محيط زيست در مناطق چهارگانه
مطابق بند «الف» ذیل ماده ( )3قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست (مصوب  ،)1353پارکهای ملی،
آثار طبيعی ملی ،پناهگاههای حياتوحش و مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محيط
زیست قرار دارند .درحال حاضر ،تقریباً  11درصد از مساحت کشور تحت مدیریت این سازمان قرار دارد
و پارکهای ملی و آثار طبيعی ملی تنها  1/2درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص میدهند .نظر
به حساسيتهای زیستمحيطی مناطق چهارگانه کشور ،قانونگذار برای فعاليتهای معدنی مستقر در
این مناطق محدودیتهایی وضع کرده است .ماده ( )3قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست صدور
هرگونه پروانه اکتشاف و بهرهبرداری طرحهای معدنی مستقر در مناطق چهارگانه را موکول به نظر شورای
عالی محيط زیست کرده است .مطابق مواد ( )2و ( )3آیيننامه ضوابط زیستمحيطی فعاليتهای معدنی
(مصوب  )1384صدور ،تجدید و تمدید پروانههای اکتشاف در پارکهای ملی و آثار طبيعی ملی ممنوع
است اما صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری برای طرحهای مستقر در پناهگاههای حيات وحش و مناطق
حفاظت شده پس از انجام ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرح و موافقت سازمان حفاظت محيط زیست
بالمانع است .طبق بند «ب» ذیل ماده ( )4ضوابط زیستمحيطی فعاليتهای معدنی ،وزارت صنعت،
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معدن و تجارت برای «تمدید پروانه بهرهبرداری معادن داخل مناطق چهارگانه» موظف به استعالم از
سازمان حفاظت محيط زیست است اما این وزارتخانه با استناد به ماده ( )16قانون اصالح قانون معادن
(مصوب  )1390فقط برای صدور پروانه اکتشاف در مناطق چهارگانه از سازمان حفاظت محيط زیست
استعالم میکند .الزم به ذکر است که آیيننامه ضوابط زیست محيطی فعاليتهای معدنی در بند «الف»
ذیل ماده ( ،)4وزارت صنعت ،معدن و تجارت را مكلف به استعالم از سازمان حفاظت محيط زیست برای
صدور کليه پروانههای اکتشاف (داخل یا خارج از مناطق چهارگانه) کرده بود .نظر به برخی مالحظات،
مجلس شورای اسالمی در تبصره « »3ماده ( )16قانون اصالح قانون معادن ،احياء و راهاندازی مجدد آن
دسته از معادن متروکه و مسبوق به سابقه مستقر در مناطق چهارگانه را که حسب مصالح ملی مورد
توافق سازمان حفاظت محيطزیست و وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار گرفتهاند ،بالمانع اعالم کرده
است؛ درصورت عدم حصول توافق فيمابين دستگاهها مذکور ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت میتواند با
تصویب هيئت وزیران نسبت به احياء و راهاندازی معادن مذکور اقدام نماید.
با تصویب ماده واحدهای که در مورخ  1392/08/14بهعنوان تبصره « »5به ماده ( )24قانون معادن
افزوده شد ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت رویه جدیدی برای اجرای طرحهای معدنی مستقر در مناطق
چهارگانه در پيش گرفت .بهموجب این قانون که موسوم به ماده « 24مكرر» است ،درصورت مخالفت
سازمان حفاظت محيط زیست (یا اداره کل محيط زیست استان) با صدور پروانه اکتشاف برای یک طرح
معدنی مستقر در مناطق چهارگانه (پس از رد گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرح در کارگروه ماده
( )2مستقر در معاونت محيط زیست انسانی) ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان میتواند مراتب
اعتراض خود را به یک کارگروه استانی که با ریاست استاندار و حضور مسئوالن دستگاههای ذیربط
تشكيل می شود ،اعالم نماید تا تصميمات مقتضی نسبت به آن اتخاذ گردد .متأسفانه ،این تبصره در تضاد
با اختيارات مورد نياز سازمان حفاظت محيط زیست برای اجرای مأموریتهایی است که به موجب قانون
حفاظت و بهسازی محيط زیست (مصوب  ،)1353قانون توزیع عادالنه آب (مصوب  ،)1361آیيننامه
جلوگيری از آلودگی آب (مصوب  )1373و قانون هوای پاک (مصوب  )1396به این سازمان محول شده
است.

ـ ماده ( )2ضوابط زيستمحيطي فعاليتهاي معدني ،مصوب :1384/02/03
«صدور ،تجدید و تمدید پروانههای اکتشاف از معادن طبقه یک و دو واقع در پارکهای ملی و آثار طبيعی
ملی ،تاالبهای موضوع کنوانسيون رامسر (فوریه  )1971و آن دسته از پناهگاههای حيات وحش و
مناطق حفاظت شده مذبور در بند «الف» موافقتنامه فيمابين وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت
محيط زیست (مورخ  ،)1354/07/21رودخانههای حفاظت شده ،معدن روباز (سطحی) در محدوده
عرصههای جنگلی و مراتع مشجر و نيز داخل محدودههای مصوب شهری ممنوع میباشد».
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ـ ماده ( )3ضوابط زيستمحيطي فعاليتهاي معدني ،مصوب :1384/02/03
«صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی واقع در پناهگاههای حيات وحش و مناطق حفاظت شده
جدید (بعد از موافقتنامه مورد اشاره در ماده ( )2این ضوابط) موکول به توافق بين سازمان حفاظت محيط
زیست و وزارت صنایع و معادن و رعایت مفاد قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست ـ مصوب  1353ـ انجام
ارزیابیهای زیستمحيطی و در چارچوب الگوی ارزیابی زیستمحيطی و این ضوابط میباشد».

ـ تبصره « »3ماده ( )24قانون اصالح قانون معادن ،مصوب :1390/08/22
«وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيطزیست مكلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به
سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» 1این ماده بررسی و تصميمگيری نمایند و درصورت عدم توافق ،چنانچه
با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و ميزان و ذخيره از نظر مصالح ملی ،بهرهبرداری از این معادن به مصلحت
باشد ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت با تصویب هيئت وزیران نسبت به احياء و راهاندازی آنها اقدام کند».

ـ ماده ( )4ضوابط زيستمحيطي فعاليتهاي معدني ،مصوب :1384/02/03
« وزارت صنعت ،معدن و تجارت ملكف است در موارد ذیل از سازمان حفاظت محيط زیست استعالم
نماید و سازمان مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعالم نظر خود را اعالم نماید .عدم اعالم
نظر به منزله موافقت است:
الف) صدور کليه پروانههای اکتشاف
ب) تمدید پروانه بهرهبرداری معادن داخل مناطق چهارگانه
ج) صدور پروانه بهرهبرداری معادنی که نياز به اکتشاف ندارند».

ـ تبصره « »5الحاقي به ماده ( )24قانون معادن مصوب :1392/08/14
«درصورتی که سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان به پاسخهای استعالم از دستگاههای اجرایی ذیربط
اعتراض داشته باشد ،موضوع به هيئت حل اختالف موضوع ماده ( )24مكرر ارجاع میشود تا حداکثر
ظرف پانزده روز در مورد آن تعيين تكليف گردد .جلسات این هيئت با حضور پنج نفر رسميت مییابد و
رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و الزماالجرا است».
مطابق بند «الف» ذیل ماده ( )3قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست ،اضافه شدن پهنههای
جدید (حسب ضرورت) به فهرست مناطق چهارگانه ،با پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زیست و پس از
موافقت سازمان جنگلها ،مراتع و منابع طبيعی و وزارت اقتصاد در شورای عالی محيط زیست تصویب
میشود .مطابق ماده ( )2قانون معادن (مصوب  ،)1377وزارت صنعت ،معدن و تجارت عالیترین نهاد
حاکم بر ذخایر معدنی و فعاليتهای معدنی است؛ لذا ،این وزارتخانه طی دو مرحله موافقتنامه با سازمان
 .1مناطق چهارگانه موضوع بند «الف» ماده ( )1قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب .)1353

19

حفاظت محيط زیست در تاریخهای  1354/07/21و  1370پهنههای جدیدی را به پيشنهاد سازمان
حفاظت محيط زیست به فهرست مناطق چهارگانه اضافه کرد؛ به موجب این موافقتنامه ،فعاليتهای
معدنی در مناطق حفاظت شده جدید با مقررات خاص مناطق چهارگانه انجام میشود .از طرفی ،سازمان
حفاظت محيط زیست ،حسب ضرورت ،مناطقی را بهصورت آزمایشی بهعنوان «مناطق شكار ممنوع»
اعالم میکند تا ميزان تأثير آن را بر حيات وحش آن مناطق مورد مطالعه قرار دهد .درصورت حصول
نتایج مثبت و قابل توجه در یک منطقه شكار ممنوع ،این سازمان پيشنهاد ارتقای سطح حفاظت و افزوده
شدن آن به مناطق چهارگانه را به وزارت صنعت ،معدن و تجارت اعالم میدارد.
بهدليل اختالفات مستمر وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زیست و نيز محدودیت
وقت شورای عالی حفاظت محيط زیست 1،موارد اختالفی دستگاههای مذکور در کارگروهی موسوم به «کارگروه
تعامل فعاليتهای معدنی و محيط زیست» که متشكل از کارشناسان و مدیران ارشد این دستگاهها است ،حل
و فصل میشود .با توجه به اینكه افزوده شدن پهنههای جدید به مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان
حفاظت محيط زیست بهطور مستمر صورت میگيرد و نظر به سابقه طوالنی اختالفات فيمابين این سازمان و
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ضروری است که نحوه حصول این موافقتنامهها بهخصوص در سالهای اخير،
تشریح گردد .پيشنهادات سازمان حفاظت محيط زیست در این کارگروه مورد بحث و تبادلنظر قرار میگيرد و
درصورت موافقت وزارت ،پهنههای جدید مدنظر به فهرست مناطق چهارگانه اضافه میشود .در نگاه بدنه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت که طبق قانون متولی توسعه و شكوفایی بخش معدن است ،عملكرد سازمان حفاظت
محيط زیست در بخش معدن ضد توسعه است .درنتيجه ،موافقت وزارت صنعت ،معدن و تجارت با پيشنهادهای
سازمان حفاظت محيط زیست منوط به موافقت متقابل این سازمان با برخی درخواستهای وزارتخانه برای
استقرار برخی طرحهای معدنی در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان است .در صورتیکه سازمان حفاظت
محيط زیست اهميت افزوده شدن منطقه پيشنهادی را بيش از تخریب ناشی از فعاليتهای معدنی مدنظر
وزارتخانه تشخيص دهد ،توافق فيمابين حاصل میگردد .البته ،اهميت و کارکرد کارگروه تعامل فعاليتهای
معدنی و محيط زیست در گذشته بسيار بيشتر بود چراکه با تصویب قانون تبصره ( 24مكرر) ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت میتواند مجوزهای مدنظر خود در کارگروه استانی موضوع این قانون را اخذ نماید.
با استناد به ماده ( )3قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست (مصوب  ،)1353ماده ( )105قانون
برنامه سوم توسعه و بند «الف» ذیل ماده ( )38برنامه ششم توسعه و طبق مواد ( )2و ( )3ضوابط
زیستمحيطی فعاليتهای معدنی مصوب  1384/02/03هيئ ت وزیران ،انجام هرگونه فعاليت معدنی در
مناطق چهارگانه کشور موکول به موافقت سازمان حفاظت محيطزیست و نيازمند انجام مطالعات ارزیابی
اثرات زیستمحيطی طرحها است؛ چارچوب و ضوابط تهيه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی در

 .1ریاست شورای عالی محیط زیست با رئیسجمهور است.
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پيوست ( )1ضوابط زیستمحيطی فعاليتهای معدنی و آیيننامه ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحها و
پروژههای بزرگ توليدی ،خدماتی و عمرانی (مصوب  )1390مشخص شده است؛ آیيننامههای مذکور به
تصویب هيئت وزیران رسيده است .در این راستا ،پس از تهيه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی
طرحهای معدنی توسط شرکتهای مشاور صالحيتدار و تأیيد مسئوالن ذیربط در وزارت صنعت ،معدن
و تجارت ،گزارش در کميتههای فنی ذیل کارگروه ماده ( )2مورد بررسی قرار میگيرد؛ تصميمگيری
نهایی درباره گزارش در کارگروه ماده ( )2و با حضور نمایندگان سازمان حفاظت محيط زیست ،سازمان
برنامه و بودجه و وزارت صنعت ،معدن و تجارت صورت میگيرد .نظر به وسعت تخریب در فعاليتهای
معدنی ،گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی دارای جایگاه حساسی در فرایند تصویب طرحهای معدنی
است؛ این گزارشها باید کليه جنبههای زیستمحيطی طرحهای معدنی را بررسی کنند و راهکارهای
الزم برای پيشگيری (یا کاهش) آلودگی محيط زیست را ارائه دهند .بهعالوه ،برنامه پایش آلودگی محيط
زیست نيز در گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحهای معدنی ارائه میشود .درواقع ،قانونگذار نگاه
مترقی نسبت به مسئله حفاظت از محيط زیست داشته است ،به نحویکه امكان استفاده از معادن با
ارزشافزوده باال و یا استراتژیک را درصورت رعایت تهميدات زیستمحيطی که در گزارش ارزیابی اثرات
زیستمحيطی پيشبينی میشود ،داده است .آسيبشناسی کارامدی فرایندهای تهيه گزارش ارزیابی
اثرات زیستمحيطی حائز اهميت بوده که موضوع بخشهای دیگر این گزارش است.

ـ ماده ( )2قانون معادن ،مصوب :1377/02/27
«در اجرای اصول  44و  45قانون اساسی ،مسئوليت اعمال حاکميت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر
معدنی و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم
آوردن موجبات توسعه فعاليتهای معدنی ،دستيابی به ارزشافزوده مواد خام معدنی ،توسعه صادرات
مواد معدنی با ارزشافزوده ،ایجاد اشتغال در این بخش و نيز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی
و اجتماعی کشور برعهده وزارت معادن و فلزات میباشد».
 .3مديريت سازمان حفاظت محيط زيست خارج مناطق چهارگانه
مطابق ماده ( )1قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست (مصوب  ،)1353رسالت سازمان حفاظت محيط
زیست «حفاظت ،بهبود و بهسازی محيط زیست و ممانعت و پيشگيری از ورود هر نوع آلودگی به
محيطزیست و جلوگيری از هر نوع اقدام برهمزننده تعادل و تناسب محيط زیست» در کل پهنه کشور
است .پس از انقالب نيز به موجب قانون توزیع عادالنه آب (مصوب  ،)1361آیيننامه جلوگيری از آلودگی
آب (مصوب  ،)1373قانون هوای پاک (مصوب  ،)1396آیيننامههای اجرایی بند «ج» ذیل مواد ()104
و ( )134تنفيذی قانون برنامه سوم توسعه ،بند «الف» ذیل ماده ( )61قانون برنامه چهارم توسعه ،بند
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«ب» ذیل ماده ( )192قانون برنامه پنجم توسعه و بند «الف» ذیل ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه،
مسئوليتهای گستردهای برای حفاظت از آب ،خاک و هوا در کل پهنه کشور برای سازمان حفاظت
محيط زیست تعيين شده است لذا ،مسئوليتهای سازمان حفاظت محيط زیست تنها محدود به مناطق
چهارگانه نمیشود .درواقع ،اداره کل محيط زیست در استانهای کشور بهطور مستمر شكایات مردمی
از واحدهای معدنی و صنعتی آالینده مستقر در خارج از محدوده مناطق چهارگانه را دریافت میکنند.
نحوه برخورد قانونی با واحدهای متخلف در قوانين فوق مشخص شده است .بهطور کلی ،سازوکارهای
قانونی پيش بينی شده برای برخورد با واحدهای متخلف در قوانين مختلف ،مشابه هستند .پس از احراز
تخلف ،سازمان حفاظت محيط زیست نسبت به اخطار کتبی یا (حسب ضرورت) تعطيلی بدون اخطار
واحدهای متخلف اقدام مینماید؛ ادامه فعاليت واحدهای تعطيل شده نيز تنها با حكم دادگاه صالحيتدار
امكانپذیر است .مطابق ماده ( )15قانون حفاظت و بهسازی محيطزیست ،مأموران سازمان حفاظت
محيط زیست که مأمور کشف و تعقيب جرائم زیستمحيطی هستند ،پس از گذراندن دورههای الزم
تحت نظارت دادستان شهرستان ،در ردیف ضابطين دادگستری قرار میگيرند .از طرفی ،رئيس قوه
قضائيه طی بخشنامه مورخ  ،1379/05/03دستور «اختصاص شعبه خاص برای رسيدگی به پروندههای
تخریب جنگلها و مراتع و آلودگی محيط زیست و رسيدگی خارج از نوبت» را برای حوزههای قضایی
کشور صادر کرده است .بنابراین ،معضالت زیستمحيطی در بخش معدن نه بهدليل خأل قانون در نحوه
برخورد با واحدهای متخلف ،بلكه ناشی از ابهام در نحوه احراز تخلف است:
ـ استانداردهای حد مجاز برای آلودگیهای بخش معدن دقيق نيست؛ معادن میتوانند غلظت پایين
آلودگی را با حجم بسيار زیاد وارد طبيعت کنند .لذا ،استانداردهای عمومی حد مجاز آلودگی آب و هوا،
در بخش معدن قابل استفاده نمیباشد که موضوع بخش ( )1-1این گزارش است.
ـ استانداردهای فنی پایش (نمونهبرداری و اندازهگيری) آلودگی معادن مشخص نيست؛
دستورالعملهای کنونی دفتر پایش فراگير آلودگی (مستقر در معاونت محيط زیست انسانی سازمان
حفاظت محيط زیست) ،تنها برای منابع متمرکز آلودگی (نظير دودکش و کانال فاضالب) کارایی دارند.
این موضوع نيز در بخش ( )0گزارش تشریح شده است .البته ،برای آن دسته از طرحهای معدنی که
مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی هستند ،برنامه پایش آلودگی توسط شرکتهای
مشاورِ محيط زیست تهيه میشود تا پس از تصویب گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی در کارگروه ماده
( ،)2الزماالجرا باشد .در نتيجه ،معادنی که شامل ارزیابی اثرات زیستمحيطی نمیشوند ،اساساً دارای
هيج برنامه مصوبی برای پایش آلودگی نيستند و اساساً اثبات وقوع تخلف غيرممكن است.
به غير از طرحهای معدنی مستقر در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محيط زیست،
درحال حاضر ،طرحها و پروژههای مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی طبق مصوبه
شماره  45880/144479مورخ  1390/07/20شورای عالی محيط زیست تعيين میشوند؛ در بخش مواد
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معدنی غيرفلزی ،کارخانجات توليد گچ ،سيمان 1و در بخش مواد فلزی ،واحدهای توليد (استخراج و فراوری)2
آهن ،سرب و روی ،مس و طال مشمول مصوبه هستند .این مصوبه با توجه به ميزان آالیندگی طرحها و
پروژهها و نيز حساسيتهای زیستمحيطی محل استقرار آنها تهيه شده است؛ بهعنوان مثال ،توليد طال در
هر مقياس در هر نقطه از کشور مشمول ارزیابی اثرات زیستمحيطی در مرحله امكانسنجی طرح است ،اما
توليد آهن در مناطق بيابانی تنها در صورتی که مقياس طرح بيش از یک ميليون تن باشد ،مشمول این
مصوبه میشود .همچنين ،انجام مطالعات جداگانه برای ارزیابی آثار زیستمحيطی احداث سد باطله
(فرایندهای هيدرومتالورژی نظير توليد طال) در این مصوبه پيشبينی شده است .الزم به ذکر است که انجام
مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی که به تهيه گزارش مصوب و الزماالجرا برای طرحهای معدنی منتهی
میشود ،اقدامی بسيار حياتی جهت ارتقاء استانداردهای زیستمحيطی فعاليتهای معدنی در کشور است.
بنابراین ،ضروری است تا با اصالح قانون ،کليه طرحهای معدنی 3صرفنظر از محل استقرار (داخل یا خارج
مناطق چهارگانه) شامل مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی شوند؛ این مهم ،مورد تأکيد بند «الف» ذیل
ماده ( )38قانون برنامه ششم توسعه نيز میباشد .درواقع ،مصوبه شماره  45880/144479مورخ
 1390/07/20شورای عالی محيط زیست موجب پسرفت در این زمينه شده است چراکه طبق ماده ()5
ضوابط زیستمحيطی فعاليتهای معدنی (مصوب

 ،)1384عالوهبر پنج فلز اشاره شده در این مصوبه ،معادن4

سایر فلزات (نظير آلومينيم) نيز مشمول ارزیابی اثرات زیستمحيطی میشدند.
آیيننامه ارزیابی آثار زیستمحيطی طرحها و پروژههای بزرگ توليدی ،خدماتی و عمرانی ،مورخ
 1390/11/03به تصویب هيئت وزیران رسيده است 5که به موجب آن ،برخی طرحهای معدنی بزرگ مستقر
در خارج از مناطق چهارگانه نيز مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی میشوند .براساس این
آیيننامه ،مجری طرحهای معدنی باید با مراجعه به شرکتهای مشاور صالحيتدار ،نسبت به تهيه گزارش
ارزیابی اثرات زیستمحيطی اقدام نمایند تا پس از تصویب واحدهای ذیربط در وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
برای بررسی و تصميمگيری به کارگروه ماده ( )2مستقر در معاونت محيط زیست انسانی سازمان حفاظت
محيطزیست ،ارجاع شود .سازوکار تهيه و بررسی گزارشهای ارزیابی اثرات زیستمحيطی موضوع بخشهای
دیگر این گزارش است .عملكرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اجرای این آیيننامه بحث برانگيز است؛ وزارت
صنعت ،معدن و تجارت (معاونت هماهنگی و امور مجلس) طی آیيننامه شماره  60/190098مورخ 91/07/24
ه این کارخانجات مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی نیستند.
 .1معادن مورد استفاده برای تأمین مواد اولی ِ
 .2براساس تفسیر وزارت صنعت ،معدن و تجارت از این مصوبه ،تنها آن دسته از طرحهای معدنی که در آنها معدن و واحد
استحصال توأماً پیشبینی شده است ،مشمول این طرح میشوند؛ اما سازمان حفاظت محیط زیست (دستگاهی که این
آییننامه را تهیه کرد و برای تصویب ،به شورای عالی محیطزیست و هیئت وزیران پیشنهاد داد) باور دارد که معادن و واحدهای
استحصال هریک بهتنهایی (و جداگانه) نیاز به انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی دارند.
 .3براساس این مصوبه ،بسیاری از طرح های معدنی مستقر در خارج از مناطق چهارگانه (نظیر معادن بوکسیت ،منیزیت و
پلیمتال) صرفنظر از مقیاس ،مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحیطی نمیشوند .الزم بهذکر است که بسیاری
از حساسیتهای زیستمحیطی این معادن ،مشابه معادنِ مذکور در این مصوبه است.
 .4حداقل ظرفیت استخراجی یکصد هزار تن در سال
 .5اصالحیه این آییننامه در مورخ  1395/04/02به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
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به سازمانهای صنعت و معدن استانهای کشور ابالغ کرده است تا استعالم از سازمان حفاظت محيط زیست را
تنها در مناطق چهارگانه و فقط برای صدور پروانه اکتشاف انجام دهند .از طرفی ،شورای عالی سالمت ،ایمنی و
محيط زیست وزارتخانه در دستورالعمل شماره  1024در مورخ  1396/05/08اجرا و نظارت بر مطالعات ارزیابی
اثرات زیستمحيطی را (مطابق مصوبه شماره  45880/144479مورخ  1390/07/20شورای عالی محيط
زیست) ابالغ کرده است .الزم به ذکر است که در تاریخ نگارش این گزارش ،استعالم از سازمان محيط زیست
تنها به مناطق چهارگانه محدود بوده است.
مطابق ماده ( )16قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست (مصوب  )1353و تصویبنامه شماره
19560ت31121هـ مورخ  1384/04/01هيئت وزیران ،سازمان حفاظت محيط زیست بهعنوان «نماینده
دولت در مناطق چهارگانه از لحاظ مالكيت بر منابع و اراضی ملی و دولتی» تعيين شده است .لذا ،سازمان
حفاظت محيطزیست ،طبق موضوع ماده ( )11در برخورد با واحدهای آالینده ،دارای اختيارات کامل در
تهيه دالیل و مستندات قانونی جهت ارائه به مراجع قضایی است .از طرفی ،نظر به اینكه مالكيت اراضی
ملی در خارج از مناطق چهارگانه با سازمان حفاظت محيط زیست نيست ،این سازمان باید در تنظيم
شكایت عليه واحدهای متخلف به مالک قانونی اراضی مراجعه کند 1که موجب پيچيدگی پروندههای
قضایی برای واحدهای متخلف مستقر در خارج از مناطق چهارگانه میشود.
ـ ماده ( )11قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ،مصوب :1353/03/28
«سازمان با توجه به مقررات و آیيننامههای مذکور در ماده ( ،)10کارخانجات و کارگاههایی که موجبات
آلودگی محيط زیست را فراهم مینمایند ،مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دالئل برحسب مورد به صاحبان
یا مسئوالن آنها اخطار مینمایند که ظرف مدت معينی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار
و فعاليت خودداری کنند .در صورتیکه در مهلت مقرر اقدام ننمایند ،به دستور سازمان از کار و فعاليت
آنها ممانعت به عمل خواهد آمد».
ـ ماده ( )15قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ،مصوب :1353/03/28
« مأموران سازمان که از طرف سازمان مأمور کشف و تعقيب جرائم فوقالذکر میشوند ،در صورتیکه
وظائف ظابطين دادگستری را زیر نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند ،از لحاظ اجرای این قانون
و قانون شكار و صيد در ردیف ضابطين دادگستری محسوب میشوند».
ـ ماده ( )16قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب :1353/03/28
« کليه عرصه و عيان امالک متعلق به دولت واقع در مناطق مذکور در محدوده مناطق مذکور در بند
«الف» ماده ( )3همچنين کليه تاالبهای متعلق به دولت در اختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان

 .1وزارت نیرو برای آلودگی منابع آب سطحی و زیرسطحی و سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری برای تخریب مراتع و جنگلها.

مركز ژپوهشاه مجلس شوراي اسالمي

24

در بهرهبرداری از تاالب ها (به استثناء مرداب بندر انزلی) و امالک مذکور قائم مقام قانونی مؤسسات یا
سازمانهای مربوط میباشد ولی حق واگذاری عين آن را ندارد».
 .4نحوه استعالم وزارت صنعت ،معدن و تجارت از سازمان حفاظت محيط زيست
مطابق ماده ( ) 24قانون معادن و اصالحات بعدی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است تنها یک
بار برای صدور پروانه اکتشاف از دستگاههای ذیربط ازجمله سازمان حفاظت محيط زیست استعالم نماید
و دستگاهها مكلف هستند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعالمهای صورت گرفته اعالم نظر
نمایند؛ عدم اعالم نظر در مهلت مقرر بهمنزله موافقت تلقی میشود .قبل از اصالح قانون معادن در سال
 ،1390مطابق ماده ( )4ضوابط زیستمحيطی فعاليتهای معدنی (مصوب  )1384وزارت صنعت ،معدن
و تجارت در موارد ذیل نسبت به استعالم از سازمان حفاظت محيط زیست اقدام میکرد:
ـ صدور کليه پروانههای اکتشاف
ـ تمدید پروانههای بهرهبرداری معادن داخل مناطق چهارگانه
ـ تمدید پروانه بهرهبرداری معادنی که نياز به اکتشاف ندارد
از طرفی ،براساس آیيننامه داخلی شماره  60/190098مورخ  91/07/24وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
تنها در ارتباط با طرحهای معدنی مستقر در مناطق چهارگانه از سازمان حفاظت محيط زیست استعالم مینماید.
با تصویب آیيننامه ارزیابی اثرات زیستمحيطی در مورخ  1390/11/03در هيئت وزیران ،برخی طرحهای بزرگ
معدنی مستقر در خارج از مناطق چهارگانه نيز مشمول مطالعات زیستمحيطی موضوع این آیيننامه شدند که
طی دستورالعمل شماره  1024وزارت صنعت ،معدن و تجارت (شورای عالی  )HSE1مورخ  1396/05/08به
سازمانهای صنعت و معدن استانهای کشور ابالغ شده است .عليرغم اینكه طبق آیيننامه مذکور ،گزارش ارزیابی
اثرات زیستمحيطی طرحهای معدنی باید در کارگروه ماده ( )2مستقر سازمان حفاظت محيط زیست بررسی
شود ،سازمانهای صنعت و معدن استانها با استناد به آیيننامه داخلی شماره  60/190098مورخ 1391/07/24
و برخالف تصویبنامه هيئت وزیران ،برای طرحهای معدنی مستقر در خارج از مناطق چهارگانه از سازمان حفاظت
محيط زیست استعالم نمیکنند .در نتيجه ،درحال حاضر ،استعالم از سازمان حفاظت محيط زیست تنها برای
صدور پروانه اکتشاف طرحهای معدنی مستقر در داخل مناطق چهارگانه صورت میگيرد.
همانطور که تشریح شد ،سازوکار نظارت سازمان حفاظت محيط زیست بر فعاليت معادن ،ناکارآمد
است که موجب شد لزوم استعالم مجدد از سازمان برای تمدید پروانههای بهرهبرداری معادن مستقر در
داخل مناطق چهارگانه به ابزاری معمول برای ارتقای استانداردهای زیستمحيطی فعاليت معادن مبدل
شود .الزم به ذکر است که این مهم باید از طریق انجام مطالعات دقيق ارزیابی اثرات زیستمحيطی و
and Safety Executive
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پایش مستمر در دوره بهرهبرداری صورت گيرد اما بهدليل برخی ضعفهای موجود در آیيننامههای
زیستمحيطی تاکنون محقق نشده است .با اصالح قانون معادن در سال  ،1390سازمان حفاظت محيط
زیست این ابزار سنتی خود برای نظارت بر فعاليت معادن را از دست داد .بنابراین ،لزوم اصالح ضوابط
زیستمحيطی فعاليتهای معدنی با هدف  )1پيشگيری از آلودگی محيط زیست و  )2پایش آلودگی در
معادن ،بيش از پيش است .ابعاد مختلف این موضوع در بخشهای دیگر این گزارش تشریح شده است.
در سالهای اخير ،سازمان حفاظت محيط زیست با تنفيذ بسياری از اختيارات خود به اداره کل محيط
زیست استانها موجب تسریع فرایند پاسخدهی به استعالمهای واصله ازسوی سازمان صنعت و معدن استانها
شده است؛ سازمان حفاظت محيط زیست رأساً نسبت به استعالمهای واصله از وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اعالم نظر مینماید .درحال حاضر ،استعالم از سازمان تنها برای طرحهای معدنی مستقر در مناطق چهارگانه
صورت میگيرد که نياز به تهيه گزارش ارزیابی زیستمحيطی دارند .تهيه گزارشهای مذکور توسط شرکتهای
مشاور صالحيتدار و پس از عقد قرارداد با مجری طرح شروع میشود .نظر به اینكه پس از اصالح قانون معادن
در سال  ،1390صدور و تمدید پروانه بهرهبرداری برای طرحهای معدنی مستقر در داخل مناطق چهارگانه بدون
استعالم از سازمان حفاظت محيط زیست صورت میگيرد ،سازمان مجری طرح را موظف به تهيه گزارش ارزیابی
اثرات زیستمحيطی برای هر دو مرحله اکتشاف و بهرهبرداری میکند .در مواردی که استعالم صورت گرفته
مربوط به آن دسته از طرحهای معدنی باشد که در مناطق حساس و ناپایدار از لحاظ زیستمحيطی مستقر
هستند ،اداره کل محيط زیست استان نظر منفی و قاطع خود را سریعاً به اطالع مجری طرح میرساند تا مجری
اقدام به تهيه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی ننماید .با این حال ،بعضاً مشاهده میشود که برخی طرحهای
معدنی با ارزشافزوده پایين که همراه تخریب گسترده محيط زیست هستند ،در کارگروه ماده ( )2یا در کارگروه
استانی موضوع ماده ( 24مكرر) تصویب میشوند.
 . 5آسيب شناسي تبصره ( 24مكرر) قانون معادن
قانون اصالح قانون معادن با اعمال چهار تبصره به ماده ( )24قانون معادن در مورخ 1390/08/22
بهتصویب مجلس شورای اسالمی رسيد .براساس این قانون و آیيننامه شماره  60/190098مورخ
 1391/07/24وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،درحال حاضر ،استعالم از سازمان حفاظت محيط زیست
تنها برای صدور پروانه اکتشاف طرحهای معدنی مستقر در مناطق چهارگانه صورت میگيرد .الزم به
یادآوری است که مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محيط زیست حدوداً  11درصد از
مساحت کشور را شامل میشوند .مجریان طرحهای معدنی مستقر در این مناطق باید طی عقد قرارداد
با شرکتهای مشاور محيط زیست ،نسبت به تهيه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی اقدام نمایند .پس
از تأیيد مسئوالن ذیربط در وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تصميمگيری نهایی درباره گزارش در کارگروه
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ماده ( )2مستقر در معاونت محيط زیست انسانی سازمان حفاظت محيط زیست صورت میگيرد؛ این
کارگروه دارای سه عضو است که نماینده تاماالختيار سازمانهای حفاظت محيط زیست ،برنامه و بودجه
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستند؛ گزارشهای ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحهای معدنی با دو
رأی موافق تصویب میشوند .در نتيجه ،تصميمگيری در این کارگروه بهصورت فراسازمانی است تا
اولویتهای کليه دستگاههای ذیربط در نظر گرفته شود ،با این حال ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت اقدام
به تصویب سازوکار دیگری کرد تا بتواند برای آن دسته از طرحهای معدنی مستقر در داخل مناطق
چهارگانه که در کارگروه ماده ( )2رد میشوند ،پروانه اکتشاف صادر نماید .این رویكرد وزارت صنعت،
معدن و تجارت که شرایط را برای توسعه غيرصيانتی بخش معدن فراهم میکند ،جای تأمل دارد.
بهموجب تبصره « »5ماده ( )24قانون معادن ( 24مكرر) که طی ماده واحدهای در مورخ
 1392/08/14به تصویب مجلس شورای اسالمی رسيد ،درصورت مخالفت کارگروه ماده ( )2با گزارش
ارزیابی اثرات زیستمحيطی یک طرح معدنی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت میتواند پرونده را به استان
عودت دهد تا توسط سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در کارگروه ماده ( 24مكرر) که با ریاست
استاندار تشكيل میشود ،مطرح شود .کارگروه مذکور متشكل از اعضای زیر است:
ـ استاندار یا معاون ذیربط ،بهعنوان رئيس هيئت
ـ رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،بهعنوان دبير هيئت
ـ رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان
ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذیربط (که عموماً اداره کل محيط زیست استان است)
ـ یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
ـ یک نفر بهرهبردار با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان
ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئيس دادگستری استان
این کارگروه با پنج عضو رسميت پيدا میکند و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضاء حاضر قطعی
و الزماالجراء است .نظر به ترکيب اعضاء کارگروه ماده ( 24مكرر) ،نتيجه رأیگيری قابل پيشبينی و
مخالف نظر سازمان حفاظت محيط زیست است .با توجه به اینكه تحقق توسعه پایدار در بخش معدن
براساس سه مؤلفه توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی و محيط زیست است ،بهنظر میرسد وزن /تعداد
اعضاء حاضر در این کارگروه نيز باید متناسب با این سه مؤلفه تعيين شود .از طرفی ،طرح اعتراض نسبت
به تصميم کارگروه ماده ( )2در این کارگروه استانی ،از برخی مشكالت بنيادین رنج میبرد:
ـ نفس اعتراض نسبت به تصميم یک کارگروه کشوری در یک کارگروه استانی جای بحث دارد ،که
ضروری است توسط معاونت حقوقی سازمان حفاظت محيط زیست پيگيری شود.
ـ برخالف کارگروه ماده ( )2که دارای پيشتوانه کارشناسی کميتههای فنی ـ تخصصيی فرعی است،
کارگروه استانی موضوع ماده ( 24مكرر) بدون در اختيار داشتن بدنه کارشناسی ،تصميمسازی میکند.
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الزم به یادآوری است که تأسيس سازمان حفاظت محيط زیست در راستای مصالح کالن ملی و طبق
سازوکارهای قانونی و مشروع ،و با پشتوانه اصل ( )50قانون اساسی کشور است؛ متأسفانه ،در پس زمينه
برخی آیيننامه ها و قوانين مصوب در کشور ،جایگاه و رسالت سازمان حفاظت محيط زیست فراموش
شده است .بی تردید ،عملكرد این سازمان در بخش معدن ضعيف و مبهم بوده است ،نكته حائز اهميت
آن است که تالش قانونگذاران و حتی سایر دستگاههای اجرایی باید به سوی اصالح و ارتقای عملكرد
این سازمان قانون و کليدی کشور باشد .وضع قوانين بازدارنده و سازوکارهای موازی قطعاً برخالف مصالح
ملی است .سؤال کليدی آن است که چرا وزارت صنعت ،معدن و تجارت حتی با اختيارات گستردهای که
با اصالح ماده ( )24قانون معادن در سال  1390برای این وزارت حاصل شد ،در برقراری تعامل سازنده
با سازمان حفاظت محيط زیست ناموفق بود؟ دالیل تصویب قوانين و آیيننامههای ضدونقيض توسط
مجلس و دولت در ارتباط با مسائل زیستمحيطی بخش معدن (بهخصوص در مناطق چهارگانه) چيست؟
 .1عملكرد ضعيف وزارت صنعت ،معدن و تجارت در انجام عمليات اکتشاف یكپارچه با استفاده از
روشهای نوین در مناطق چهارگانه؛ این وزارت باید بهرهگيری از توانمندیهای بخش خصوصی و با
استفاده از تجهيزات و روشهای پيشرفته هوایی و زمينی نسبت به انجام عمليات منسجم اکتشاف در
مناطق چهارگانه اقدام نمایند تا ميزان تخریب محيط زیست را کاهش دهد .بدینترتيب ،نيازی به صدور
پروانههای اکتشاف متعدد و پراکنده برای اشخاص حقيقی یا حقوقی نخواهد بود .نمونه موفقی از عمليات
اکتشاف یكپارچه معادن سنگ آهن ،توسط ایميدرو در منطقه حفاظت شده بهرامگور واقع در استان
فارس انجام شد و بدون ایجاد تخریب گسترده در کل پهنه ،مناطق اميدبخش برای فعاليت معدنی
مشخص شد تا عمليات اکتشاف تكميلی تنها در این مناطق ادامه یابد و سازمان حفاظت محيط زیست
از این اقدام وزارت صنعت ،معدن و تجارت حمایت کرد.
 .2عدم توسعه بخش معدن براساس شاخصهای توسعه پایدار؛ توسعه پایدار بر سه پایه توسعه
اقتصادی ،توسعه اجتماعی و حفاظت از محيط زیست استوار است .سؤال :آیا استخراج یک ماده معدنی
با ارزشافزوده پایين در یک منطقه حفاظت شده بر توسعه صنعت توریسم طبيعتگردی اولویت دارد؟
یا آنكه استخراج یک ماده معدنی با ارزشافزوده پایين را باید به قيمت آلودگی منابع آب زیرزمينی در
مناطق روستایی و شهری انجام دهيم؟ 1اساساً ،جایگاه تعيين و در نظرگرفتن شاخصهای توسعه پایدار
در فرایند ارزیابی یک طرح معدنی کجاست؟ درحال حاضر ،کارگروه ماده ( )2سازمان حفاظت محيط
زیست ،کارآمدترین سازوکار قانونی را برای ارزیابی طرحهای معدنی براساس محورهای توسعه پایدار
دارد .اگرچه ،طبق پيوست مصوبه شماره  45880/144479مورخ  1390/07/20شورای عالی محيط
زیست و ضوابط زیستمحيطی فعاليتهای معدنی (مصوب  ،)1384تهيه گزارش ارزیابی اثرات

 .1آالیندگی بخش معدن در مناطق چهارگانه و مناطق روستایی دارای حساسیتهای زیادی است.
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زیستمحيطی باید در چارچوب بررسی جنبههای زیستمحيطی طرحها (نظير راهكارهای پيشگيری از
آلودگی محيطزیست و برنامه پایش) صورت گيرد ،اما در دفاع نهایی شرکتهای مشاور در کارگروه ماده
( ،)2اثرات اقتصادی و اجتماعی طرحها نظير ارزشافزوده باالی ماده معدنی مدنظر ،اشتغالزایی و توسعه
زیرساختهای حملونقل در مناطق کمتر توسعهیافته ،مدنظر قرار میگيرد .متأسفانه ،بهدليل عدم
مشخص بودن شاخصهای توسعه پایدار بخش معدن در کشور ،گزارش ارزیابی زیستمحيطی شرکتهای
مشاور ،غيردقيق و بعضاً دستکاری شده است.
متأسفانه ،در سالهای اخير ،برای برخی طرحهای معدنی با ارزشافزوده پایين که با تخریبهای گسترده
در محيط زیست محل استقرار همراه هستند ،در کارگروه استانی ماده ( 24مكرر) پروانه اکتشاف و بهرهبرداری
صادر شده است که در تضاد با محورهای توسعه پایدار و مصالح ملی کشور میباشد .اساساً ،صدور پروانه برای
فعاليتهای معدنی مستقر در داخل مناطق چهارگانه تنها در یكی از این حاالت زیر موجه است:
ـ ماده معدنیِ مدنظر دارای اهميت استراتژیک برای کشور باشد و بهدليل توزیع غيریكنواخت (یا
کمياب بودن) ،ذخایر غنی آن واقع در مناطق چهارگانه باشد.
ـ فعاليت معدنی مدنظر ارزشافزوده زیادی ایجاد کند.
در موارد فوق ،عالوهبر آنكه اجرای طرحهای معدنی از نظر اقتصادی قابل توجيه است ،امكان تأمين
هزینههای الزم برای انجام تمهيدات زیستمحيطی ضروری بهمنظور جلوگيری (یا کاهش) آلودگی محيط
زیست نيز وجود دارد .درنتيجه ،براساس هيچ معيار علمی منطبق بر منافع ملی صدور پروانه اکتشاف و
بهرهبرداری برای یک معدن تراورتن 1در محدوده حفاظت شده ميمه واقع در استان اصفهان ،یا صدور
پروانه اکتشاف برای یک معدن پلیمتال در محدوده حفاظت شده کالمند و بهادران واقع در استان یزد،
در کارگروههای استانیِ موضوع ماده ( 24مكرر) قابل توجيه نيستند .ضروری است که دستگاههای ذیربط
بهخصوص سازمان حفاظت محيط زیست و وزارت صنعت ،معدن و تجارت در اسرع وقت نسبت مشخص
کردن شاخصهای توسعه پایدار برای توسعه پایدار بخش معدن اقدام نمایند.
 . 6گزارش مطالعا ت ارزيابي اثرات زيست محيطي
 .6-1تشخيص صالحيت شركتهاي مشاور محيط زيست
آیيننامه تشخيص صالحيت شرکتهای مشاور توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و با تصویبنامه شماره
20637ت28427ه مورخ  1383 /04/23هيئت وزیران (و اصالحات بعدی) ،به دستگاههای اجرایی ابالغ
شد .براساس این آیيننامه ،شرکتهای مشاور در سه گروه رتبهبندی 2میشوند؛ رتبهبندی براساس تعداد

 .1نوعی سنگ ساختمانی
 .2اصطالحاً به «گریدبندی» معروف است؛ شرکتهای گرید یک اعتبار زیادی دارند.

29

امتيازهایی است که هر شرکت طبق آیيننامه فوق کسب میکند .شرکتهای مشاور «رتبه یک»
بيشترین اعتبار را دارند و میتوانند بهطور همزمان در پروژههای متعدد شرکت کنند .معيارهای
امتيازدهی مبتنیبر  .1تخصص و تجربه مدیران .2 ،تخصص و تجربه کارشناسان فنی .3 ،سابقه کاری
شرکت .4 ،ساختار مدیریتی شرکت و  .5امكانات پشتيبانی شرکت است .مطابق جدول ( )1-1آیيننامه
فوق ،شرکتهای مشاور در گروه محيط زیست باید موفق به کسب حداقل  595امتياز شوند که حداقل
 310امتياز آن (بيش از  50درصد) باید با معيارهای مدرک تحصيلی و تجربه کاری مدیران و تيم اجرایی
شرکت کسب شده باشد .در واقع ،قانونگذار نقش بسيار مهمی را برای بدنه کارشناسی ـ تخصصی در
شرکتهای مشاور پيشبينی کرده است.
رشتههای تحصيلی امتيازآور برای شرکتهای مشاور در جدول ( )2آیيننامه فوق مشخص شدهاند؛
اگرچه فهرست رشتههای تحصيلی امتيازآور برای شرکتهای مشاور در گروههای تخصصی نظير معدن،
جامع و شامل است ،بهنظر میرسد که فهرست مربوط به گروههای بينرشتهای نظير محيط زیست،
ناقص و با کارکرد بسيار محدود برای طرحهای معدنی باشد .مطابق این آیيننامه ،تنها آن دسته از
مدیران و کارمندانی که دارای مدرک تحصيلی در رشتههای ذیل هستند ،برای یک شرکت مشاور در
گروه محيط زیست (با ضریب مشخص )1امتيازآور خواهند بود:
ـ محيطزیست ،مدیریت محيطزیست ،اکولوژی ،منابع طبيعی ،بيولوژی ،بهداشت محيط (ضریب )1
ـ منابع آب ،آب و خاک (ضریب )2
ـ سازه ،راه و ساختمان و عمران (ضریب )2
ـ الكترونيک ،برق ،ابزار دقيق و کنترل (ضریب )3
ـ مهندسی شيمی ،پتروشيمی ،نفت (ضریب )3
ـ برنامهریزی شهری و منطقهای ،شهرسازی (ضریب )3
نظر به این اولویتبندی رشتهها ،تيم کارشناسی غالب شرکتهای مشاور محيط زیست دارای
تخصصهای با ضریب اولویت باال (ضریب  )1هستند ،درحالیکه بسياری از پروژههای شرکتهای مشاورِ
محيط زیست مرتبط با سایر رشتههای تخصصی نظير معدن است .طبق آیيننامه انجام مطالعات ارزیابی
زیستمحيطی طرحهای بزرگ صنعتی ،معدنی و عمرانی (مصوب  ،)1390عالوهبر فعاليتهای معدنی
مستقر در داخل مناطق چهارگانه ،برخی طرحهای بزرگ معدنی مستقر در خارج از مناطق چهارگانه نيز
مشمول تهيه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی هستند که باید صرفاً توسط شرکتهای مشاور
صالحيتدار 2تهيه شوند .از طرفی ،شرکتهای مشاور محيطزیست موظف به استخدام کارشناسان

 .1مدرک تحصیلی با ضریب اولویت  1دارای بیشترین امتیاز است.
 .2صالحیت شرکتهای مشاور باید طبق آییننامه تشخیص صالحیت شرکتهای مشاور (مصوب  ،)1383توسط سازمان
برنامه و بودجه مشخص شود.
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متخصص در رشتههای مرتبط نظير مهندسی معدن ،زمينشناسی و مهندسی متالورژی (استخراجی)
نيستند .سؤال اساسی آن است که چگونه شرکتهای مشاور در حوزه محيط زیست ،بدون برخورداری
از کارشناسان متخصص و مجرب در رشتههای تخصصی میتوانند گزارش ارزیابی زیستمحيطی جامع
براساس سرفصلهای تعيين شده در ضوابط زیستمحيطی فعاليتهای معدنی (مصوب  )1384و
آیيننامه انجام مطالعات ارزیابی زیستمحيطی طرحهای بزرگ صنعتی ،معدنی و عمرانی (مصوب )1390
تهيه کنند؟ اهميت این موضوع با دو مثال مفهومی (بدون اشاره به مثال عينی) تشریح میگردد:
 مثال يک :معدن بوكسيت
ـ استخراج بدون ارزيابي صحيح اثرات زيستمحيطي:
در یک معدن روباز مستقر در یک ناحيه کوهستانی ،کانه بوکسيت بهصورت انفجاری استخراج میشود.
باطله این معدن از جنس آهک است .منابع آب زیرسطحی منطقه متصل به جریانهای سطحی یا
زیرسطحیِ عبوریِ از محل استقرار این معدن است .بهمرور زمان ،بارش بارانهای فصلی موجب انحالل
آهک و برخی فلزات سنگين نظير  Pbو  Cdو آلودگی سفرههای آب زیرزمينی میشود و کشاورزی،
دامپروری و سالمت مردم را در نواحی شهری و روستاییِ اطراف تحتالشعاع قرار میدهد؛ فعاليتهای
کشاورزی و دامپروری آسيب میبينند و دولت باید در بلندمدت مبالغ کالنی در بخش درمان هزینه کند.
از طرفی ،مردم منطقه که کارآفرینان و فعاالن بخش معدن را غارتگر میپندارند ،بهطور پيوسته با بستن
راهها و درگيری با مدیران این واحد معدنی ،مخل ادامه فعاليت معدنی در این معدن میشوند.
ـ استخراج پس از ارزيابي صحيح اثرات زيستمحيطي:
با در نظر گرفتن ساختار زمينشناختی منطقه ،خطرات ناشی از دپو غيراستانداردِ باطله پيشبينی
میشود .راهحلهای مهندسی نظير هدایت آبهای سطحی باالدست و زیرسازی محل انباشت باطله،
مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار میگيرد .در صورتی که ارزشافزوده ایجادشده با استخراج کانه بوکسيت
در این معدن ،هزینه عمليات مهندسی مورد نياز برای جلوگيری از آلودگی محيطزیست را توجيه کند،
این طرح معدنی اجرا میشود ،وگرنه از دستور کار خارج میشود .بدین ترتيب ،یک فعاليت معدنیِ
متناسب با مصالح اقتصادی (ایجاد ارزش افزوده با استخراج ذخایر غنی بوکسيت) و اجتماعی (کاهش
معضالت اجتماعی ناشی از ایجاد شغل در معدن ،بدون آسيب به مشاغل سنتی منطقه نظير کشاورزی و
دامپروری) و با صيانت از محيط زیست (تخریب کم محيط زیست ،بدون تهدید سالمت مردم محلی)
آغاز میگردد .درنتيجه ،انجام مطالعات ارزیابی زیستمحيطی برای فعاليتهای معدنی از الزامات تحقق
توسعه پایدار در بخش معدن است.
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 مثال دو :سد باطله يک كارخانه فراوري طال
ـ توليد طال بدون ارزيابي صحيح اثرات زيستمحيطي سد باطله:
یک واحد استحصال طال مبتنی بر روش سيانيدی احداث میشود .پساب سيانيدی در یک سد باطله که
در حوالی کارخانه احداث میشود ،جمعآوری میشود تا پس از تهنشين شدن لجن ،محلول با ارزش
سيانيدی برای استفاده مجدد به کارخانه بازگردد .با توجه به سمی بودن محلولهای سيانيدی ،زیرسازی و
عایق کردن کف سد باطله امری حياتی است .متأسفانه ،عليرغم رعایت سختگيرانهترین استانداردها در
طراحی و ساخت سد باطله ،بهدليل مكانیابی نامناسب ،سد باطله بر روی یک گسل فعال احداث میشود.
درصورت وقوع زلزله در منطقه ،محلول سيانيدی در بستر سد نفوذ میکند و با آلوده کردن منابع آب
زیرزمينی ،پوشش گياهی و جانوری و نيز حيات مردم محلی را با تهدیدات بسيار جدی روبرو میکند.
ـ فراوري پس از ارزيابي صحيح اثرات زيستمحيطي:
با انجام مطالعات دقيق زمينشناسی ،مكانیابی صحيح برای محل احداث کارخانه استحصال و سد باطله
انجام میشود .با توجه به جنس خاک منطقه ،راهكارهای مقتضی برای پيشگيری از ورود سيانيد و فلزات
سنگين به منابع آب زیرزمينی پيشبينی میشود .نظر به ارزشافزوده باالی استخراج طال ،هزینه انجام
مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی اساساً تهدیدکننده توجيه اقتصادی طرح نخواهد بود .اشتغالزایی
در معدن و کارخانه استحصال طال موجب تزریق پول در اقتصاد محلی میشود.
با عنایت به مثالهای فوق ،یک سؤال بنيادی مطرح میشود :آیا شرکتهای مشاور محيط زیست دارای
توانمندی فنی الزم برای انجام این مطالعات تخصصی هستند؟ متأسفانه ،بهدليل معيارهای پيشبينی شده برای
رتبهبندی شرکتهای مشاور محيط زیست ،این شرکتها توانایی انجام مطالعات فنی ـ تخصصی در بخش معدن
را ندارند .در حال حاضر ،شرکتهای مشاور چگونه ضعفهای فنی ناشی از عدم حضور افراد متخصص در حوزه
مهندسی معدن ،زمينشناسی ،ژئوفيزیک و مهندسی متالورژی (استخراجی) را جبران میکنند؟ این شرکتها
به دو گروه اقدام دست میزنند .1 :از ورود به مسائل حساس و تخصصی خودداری میکنند .2 ،با استخدام
نيروی فنی در تخصصهای مورد نياز ،اقدام به تهيه گزارش مینمایند .توجه به این نكته حائز اهميت است که
مطابق آیيننامه تشخيص صالحيت شرکتهای مشاور ،بيش از  50درصد امتياز کل مورد نياز شرکتهای
متقاضی مربوط به امتيازهای کسب شده به واسطه بدنه تخصصی آنها است .در واقع ،قانونگذار تأکيد زیادی بر
اطمينان از صالحيت علمی ـ تخصصی مدیران و کارشناسان شرکتهای مشاور دارد .سؤال آنكه آیا یک شرکت
مشاور میتواند رأساً نسبت به تأیيد صالحيت کارشناسان کليدی خود اقدام نماید؟ آیا معياری برای اطمينان از
صالحيت مهندس معدن یا مهندس عمرانی که در یک پروژه معدنی با یک شرکت مشاور محيط زیست همكاری
میکند ،وجود دارد؟ متأسفانه ،بهدليل ضعف آیيننامه تشخيص صالحيت شرکتهای مشاور ،بسياری از مطالعات
ارزیابی اثرات زیستمحيطی فعاليتهای معدنی بهدرستی انجام نمیشود؛ در نتيجه ،سازوکارهایی که سازمان
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حفاظت محيط زیست برای ارتقای استانداردهای زیستمحيطی در بخش معدن پيشبينی کرده است ،دارای
کارکرد مطلوب نيستند.
در راستای اجرای سياستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،سازمان حفاظت محيط زیست بخش
قابل توجهی از مسئوليتهای اجرایی خود را در طول دو دهه اخير به بخش خصوصی محول کرده است
که از جمله میتوان به نقش شرکتهای مشاور محيطزیست در انجام مطالعات ارزیابی زیستمحيطی
طرحها و پروژههای توليدی و خدماتی در مرحله امكانسنجی و نقش آزمایشگاههای معتمد در پایش
آلودگی این واحدها در مرحله بهرهبرداری اشاره کرد .البته ،مسئوليتهای شرکتهای مشاور محيطزیست
(بهخصوص در بخش معدن) بسيار حساستر از وظایف آزمایشگاههای معتمد است ،بهطوریکه ارتقای
استانداردهای زیستمحيطی فعاليتهای معدنی تا حد زیادی منوط به اصالح آیيننامههای مرتبط با این
شرکتها میباشد .باتوجه به توضيحات ارائه شده در این بخش ،در گام نخست ،ضروری است که نظام
رتبهبندی شرکتهای مشاور محيط زیست اصالح شود؛ این مهم به طریق محقق میگردد:
 .1رتبهبندي شركتهاي مشاور محيط زيست به تفكيک حوزه فعاليت :بدینمنظور،
دستورالعمل امتيازدهی باید تغيير کند تا آن دسته از شرکتهای متقاضی که دارای بدنه کارشناسی با
تخصصهای مرتبط با بخش معدن هستند ،امتياز الزم برای اخذ رتبه «شرکت مشاور محيط زیست در
بخش معدن» را کسب کنند .در نتيجه ،ترکيب بدنه کارشناسی شرکتهای مشاور محيط زیست فعال
در بخش معدن با شرکتهایی که (برای مثال) در حوزه صنایع نفتی یا حفاظت از تاالبها فعال هستند،
متفاوت خواهد بود .این پيشنهاد دارای برخی نقاط قوت و ضعف است:
ـ نقطه قوت :تغيير /اصالح بدنه تخصصی آن دسته از شرکتهای مشاور محيط زیست که متمایل
به فعاليت در بخش معدن هستند ،تنها نياز به اصالح آیيننامه تشخيص صالحيت شرکتهای مشاور در
هيئت وزیران (با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه) دارد.
ـ نقطه ضعف :نظر به طيف وسيع تخصصهای فنی و مهندسی مرتبط با بخش معدن ،شرکتهای
مشاور مجبور به جذب تعداد زیادی (سه تا پنچ) کارشناس باتجربه بهصورت دائمی 1هستند که ممكن
است موجب وارد شدن فشار مالی به آنها شود .البته ،این احتمال نيز وجود دارد که با تخصصی شدن
فعاليت شرکتهای مشاور و کاهش تعداد شرکتهای مشاور فعال در بخش معدن ،درآمد ميانگين
شرکتها افزایش یابد.
 .2درخواست كارشناس متخصص از ارگانهاي صالحيتدار :بدینترتيب ،شرکتهای مشاور
متناسب با هر پروژه ،کادر تخصصی خود را با کارشناسان مورد تأیيد سازمان نظام مهندسی معدن کامل
میکنند .سازمان نظام مهندسی معدن نيز از ميان کارشناسان دارای پروانه فعاليت در زمينههای اکتشاف،
کار متخصص در یک شرکت مشاور ،از معیارهای امتیازآور برای شرکتهای مشاور محسوب میشود.
 .1تعداد سالهای حضور نیروی ِ
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زمينشناسی ،متالورژی استخراجی ،انفجار و ،...افرادی را به شرکتهای مشاور معرفی میکنند.
بهنظر می رسد که ترکيبی از پيشنهادهای فوق ،کارآمدترین راهكار برای اطمينان از صالحيت بدنه
تخصصی شرکتهای مشاور محيطزیست برای فعاليت در بخش معدن باشد؛ تنها درصورتیکه
شرکتهای مشاور دارای تعدادی کارشناس مختصص در حوزههای عمومیِ بخش معدن (نظير مهندس
معدن یا متالورژی ـ استخراجی) باشد ،میتوانند با پی بردن به ضعفهای تيم تخصصی خود در هر
پروژه ،برای رفع آن به سازمان نظام مهندسی معدن مراجعه کنند .خوشبختانه ،سازمان نظام مهندسی
معدن از همكاریهای بينسازمانی استقبال میکند.
 .6-2تهيه و ارزيابي گزارش ارزيابي زيستمحيطي
مطابق ماده ( )3قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست (مصوب  )1353و ماده ( )3ضوابط زیستمحيطی
فعاليتهای معدنی (مصوب  ،)1384کليه طرحهای معدنی مستقر در مناطق چهارگانه مشمول انجام
مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی میباشند .همچنين ،طبق مصوبه شماره  45880/144479مورخ
 1390/07/20شورای عالی محيط زیست ،کليه طرحها و پروژههای صنعتی ،معدنی و عمرانی بزرگ
صرف نظر از محل استقرار (داخل یا خارج مناطق چهارگانه) مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات
زیستمحيطی میشوند .نظر به اینكه وزارت صنعت ،معدن و تجارت براساس ماده ( )2قانون معادن
(مصوب  1377با اصالحات بعدی) مسئوليت حاکميت دولت بر معادن و فعاليتهای معدنی را برعهده
دارد ،استعالم از سازمان حفاظت محيط زیست برای صدور پروانه فعاليت طرحهای معدنی ،توسط این
وزارتخانه انجام میشود .درحال حاضر ،این وزارتخانه با استناد به بند ( )24قانون معادن و آیيننامه
داخلی شماره  60/190098مورخ  91/07/24معاونت هماهنگی و امور مجلس ،تنها برای صدور پروانه
اکتشاف طرحهای معدنی مستقر در مناطق چهارگانه نسبت به استعالم از سازمان حفاظت محيط زیست
اقدام مینماید .الزم به ذکر است که این نحوه همكاری با سازمان حفاظت محيط زیست در تضاد با
آیيننامه شماره ( )1024مورخ  1396/05/08مصوب شورای عالی  HSEاین وزارت است .لذا ،بهنظر
میرسد وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید نسبت به هماهنگسازی آیيننامههای خود اقدام نماید.
درصورتی که مجری طرح معدنیِ مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیستمحيطی ،قبل از تهيه گزارش
به اداره کل محيط زیست استان ها مراجعه نماید ،کارشناسان براساس برخی منابع اطالعاتی سازمان،
نسبت به ارزیابی اوليه خود از طرح اقدام می نمایند؛ اگر طرح معدنی مد نظر (نوع ماده معدنی یا محل
استقرار طرح) دارای حساسيت ویژهای باشد ،سازمان نظر منفی و قطعی خود را بالفاصله به اطالع مجری
میرساند .در غير این صورت ،مجری باید برای تهيه گزارش ارزیابی زیستمحيطی براساس سرفصلهای
مشخص شده در تصویبنامه شماره /51390ت29389ه مورخ  1384/02/03و شماره
/212287ت45880هـ مورخ  1390/11/03هيئت وزیران ،به شرکتهای مشاور صالحيتدار مراجعه
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نمایند .پس از تهيه گزارش و تأیيد مسئوالن ذیربط در سازمان صنعت و معدن استان ،گزارش برای انجام
ارزیابی اوليه به کميته فنی مربوطه در اداره کل محيطزیست استان ارسال میشود تا (در صورت لزوم)
نسبت به رفع ایرادات آن اقدام شود .پس از تكميل ،گزارش به همراه مستندات ،به دفتر ارزیابی سازمان
حفاظت محيط زیست که در معاونت محيط زیست انسانی سازمان مستقر است ،ارسال میشود.
گزارش های واصله به این دفتر ،در سه سطح کارگروه تخصصی ،کميته فنی و نظارتی و کميتههای
مشورتی که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی ،اساتيد دانشگاه و NGOها برگزار میشود ،مورد
ارزیابی قرار میگيرد و (در صورت لزوم) پس از رفع ایرادات توسط مشاور ،در کارگروه ماده ( )2مطرح
شود؛ تصميمگيری نهایی در این کارگروه انجام میشود .الزم به ذکر است که شرکتهای مشاور در کليه
مراحل ارزیابی گزارش حضور دارند تا عالوهبر ارائه گزارش ،نسبت به رفع ایرادات مطرح شده توسط
کارشناسان سازمان اقدام نمایند.
کارگروه ماده ( )2به موجب آیيننامه «ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحها و پروژههای بزرگ
توليدی ،خدماتی و عمرانی» که در مورخ  1390/11/03به تصویب هيئت وزیران رسيد ،تشكيل شد و
متشكل از افراد ذیل است:
 .1معاون محيط زیست انسانی سازمان حفاظت محيط زیست ،بهعنوان رئيس کارگروه
 .2مدیرکل بخشی یا نماینده تاماالختيار سازمان برنامه و بودجه
 .3نماینده تاماالختيار رئيس دستگاه اجرایی( 1حداقل در سطح مدیرکل)
قانونگذار اعضاء این کارگروه را بهنحوی انتخاب کرده است که اولویتهای کليه دستگاههای ذیربط
در تصميمگيری در نظر گرفته شود؛ تصویب طرح با دو رأی موافق انجام میشود .نظر به سطح مدیریتی
اعضاء کارگروه ماده ( ،)2تصميمگيری نهایی براساس ارزیابی کارشناسی گزارشها در کميتههای فرعی
این کارگروه انجام میشود؛ این مهم ،نشاندهنده اهميت وجود شفافيت در اقدامات کميتههای فرعی
کارگروه ماده ( )2است .متأسفانه ،بعضاً شرکتهای مشاور ارتباطات ناسالمی با برخی کارشناسان حاضر
در کميتههای فرعی کارگروه ماده ( )2ایجاد میکنند 2تا بتوانند برخی طرحهای معدنیِ نامناسب را با
گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی غيردقيق و گاهاً دستكاری شده ،به تصویب برسانند .همچنين ،بعضاً
مشاهده میشود کميتههای فرعی برای آن دسته از گزارشهایی که توسط شرکتهای مشاور مستقل
تهيه میشوند ،سنگاندازی میکنند تا مجری طرحها را به سوی برخی شرکتهای مشاور خاص هدایت
کنند .لذا ،ضروری است تا در اسرع وقت ،سازوکارهای نظارت بر عملكرد کميتههای فنی-تخصصی ذیل
کارگروه ماده ( )2اصالح شوند.

 .1وزارت صنعت ،معدن و تجارت برای طرحهای معدنی
ن این شرکتها
ه کاری مدیران ارشد اکثر شرکتهای
مشاور محیط زیست دارد؛ بسیاری از مدیرا ِ
 .2این عارضه ریشه در سابق ِ
ِ
از کارمندان سابق سازمان حفاظت محیط زیست هستند.
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نوع دیگر از فرایندهای ناسالم در تهيه و بررسی گزارشهای ارزیابی زیستمحيطی مربوط به مجریان
متنفذ (حقيقی یا حقوقی) برخی طرحهای معدنی میشود که دارای نفوذ زیاد در کميتههای فنی کارگروه
ماده ( )2هستند ،یا توانایی کافی برای ارجاع طرح به کارگروه استانی موضوع ماده ( 24مكرر) را دارند.
در این موارد ،مجری طرح نيازی به گزارش ارزیابی زیستمحيطی قوی برای تصویب طرح ندارد؛ لذا،
مجری طرح با شرکت مشاوری قرار میبندد که با کمترین مبلغ اقدام به تهيه یک گزارش کند .درواقع،
این دسته از مجریان تنها به مهر شرکت مشاور برای پيشبرد فرایند اداری نياز دارند .نظر به اینكه
شرکتهای متعهد از عقد چنين قراردادهایی خودداری میکنند ،بهمرور زمان ،دچار مشكالت مالی جدی
می شود .سؤال مهم آنكه آیا هيچ مجری طرحی وجود دارد که نتوانسته باشد در سالهای گذشته ،یک
گزارش ارزیابی مثبت برای طرح خود تهيه کند؟ تا وقتی که پرداختِ مبلغ قرارداد به شرکتهای مشاور
منوط مثبت بودن نتيجه گزارش نهایی باشد ،بسياری از شرکتهای مشاور (برای بقاء) استقالل و
پاکدستی خود را به مرور زمان از دست میدهند و با دستکاری شاخصهای ارزیابی ،گزارشی بابِ ميل
مجری طرح (کارفرما) تهيه میکنند .الزم به ذکر است که این معضالت تنها خاص طرحهای معدنی
نيست و تمامی طرحهایی که مشمول ارزیابی اثرات زیستمحيطی میشود ،با آن روبرو هستند .متأسفانه،
عملكرد نامناسب معدود کارشناسان ميانی سازمان حفاظت محيط زیست و نيز برخی شرکتهای مشاور،
موجب ازدست رفتن اعتماد عمومی به فرایندهای ارزیابی طرحها و پروژهها در کارگروه ماده ( )2شده
است؛ لذا ،ضروری است اصالحات الزم در اسرع وقت در دستور کار قرار گيرد .در این راستا ،راهكارهای
ذیل پيشنهاد میشود:
 .1حضور نماينده سازمان بازرسي كل كشور در كميتههاي فرعي ذيل كارگروه ماده ()2
برخی گزارشها حاکی از آن است که عليرغم پيشبينیهای صورت گرفته ،نماینده دفتر بازرسیِ سازمان
حفاظت محيط زیست در بسياری از جلسات کميتههای فرعی کارگروه ماده ( )2شرکت نمیکند؛ لذا ،به
این دفتر سفارش میشود تا اهتمام بيشتری نسبت به اعزام نماینده به جلسات کميتههای فرعی داشته
باشد .از طرفی ،درصورت حض ور نماینده سازمان برنامه و بودجه (در سطح کارشناس) در جلسات
کميتههای فنی ـ تخصصی ،نماینده تاماالختيار این سازمان در کارگروه اصلی میتواند براساس گزارشِ
نماینده سازمان متبوعِ خود در کارگروههای فرعی ،نسبت به اخذ تصميم در رأیگيری نهایی اقدام نماید.
همچنين ،پيشنهاد میشود نمایندهای از سوی سازمان بازرسی کل کشور ناظر بر سالمت بررسیهای
کارشناسی در کميتههای فرعی ذیل کارگروه ماده ( )2باشد .با این تدابير ،میتوان از اطمينان حاصل
کرد که هيچ گزارش ضعيف یا دستکاری شدهای عمداً بهتصویب این کارگروه نمیرسد.
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 .2اصالح سازوكار مالي فيمابين مجري طرح و شركت مشاور
اگرچه شرکتهای مشاور محيط زیست صالحيت خود را به تشخيص سازمان برنامه و بودجه کسب
میکنند ،اما در تهيه گزارشهای ارزیابی اثرات زیستمحيطی ،بازویِ اجرایی سازمان حفاظت محيط
زیست محسوب میشوند؛ درصورت عدم وجود این شرکتها ،سازمان حفاظت محيط زیست موظف بود
رأساً نسبت به انجام این بررسیهای اقدام نماید .بنابراین ،وجود ارتباط مالی مستقيم بين مجری طرح و
شرکتهای مشاور (به شكل کنونی) غيرمنطقی و مفسده انگيز است .پرداخت مبلغ قرارداد ازسوی مجری
(کارفرما) به شرکت مشاور (پيمانكار) نباید منوط به نتيجه مثبت گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی یا
تصویب طرح در کارگروه ماده ( )2باشد .درواقع ،شرکتهای مشاور باید براساس اینكه بنابه درخواست
مجری طرح اقدام به انجام یک تحقيق علمی ـ مهندسی کردند« ،حق مشاوره» دریافت کنند .لذا،
پيشنهاد میشود که مجریان طرحها مبلغ توافق شده قرارداد با شرکتهای مشاور را به حسابی که متعلق
به سازمان حفاظت محيط زیست است ،واریز کنند تا وصول کل مبلغ قرارداد (صرفنظر از نتيجه گزارش
و تصميم کارگروه) توسط سازمان تضمين

شود1.

 .3تدوين سازوكار ارزيابي عملكرد شركتهاي مشاور محيط زيست
پس از تشخيص صالحيت عملی و فنی شرکتهای مشاور ،نظرات کارشناسی آنها در حوزه تخصص
مرتبط ،دارای اعتبار است .نكته حائز اهميت آنكه نظر کارشناسی دو شرکت مشاور درباره یک مسئله
خاص ،میتواند در تضاد با یكدیگر باشد؛ در صورتی که دو شرکت از روششناسی 2صحيح و علمی
استفاده کرده باشند ،نتيجه حاصل قابل بازخواست نخواهد بود .این مهم ،در رشتههای غير فنی (نظير
محيط زیست) که دارای شاخصهای کيفی است ،بسيار چالش برانگيز است .از طرفی ،بهدليل مشخص
نبودن شاخصهای زیستمحيطی توسعه پایدار در کشور ،شرکتهای مشاور آزادی عمل زیادی در
انتخاب شاخصها دارند ،در نتيجه ،شرکتهای مشاور با فهرست کردن شاخصهای مد نظر و وزن دادن
به آنها (دستکاری در تحقيق) ،امتيازهای مثبت و منفی را به نحوی تنظيم کنند که جمع جبری آنها
مثبت باشد .بهطور کلی ،با دستکاری شاخصها حتی برخی طرحهای بسيار آالینده که ارزشافزوده
کمی ایجاد میکنند ،را میتوان مثبت ارزیابی کرد.
بدون عملكرد مناسب شرکتهای مشاور محيط زیست ،ارتقاء استانداردهای زیستمحيطی
فعاليتهای اقتصادی (به خصوص در بخش معدن) غيرممكن است .مسئوليت ارائه راهكارهای مهندسی
برای پيشگيری از آلودگی محيط زیست و نيز تهيه برنامه پایش آلودگی در دوره بهرهبرداری ،بهعهده
شرکتهای مشاور است .سؤال کليدی آنكه چگونه میتوان از سالمت (دستکاری نكردن) و صحت (عدم
 .1سازوکار مشابهی برای ارتباط مالی فیمابین بهره بردار و مسئول فنی معادن در سازمان نظام مهندسی معدن با موفقیت
در حال اجرا است ،بدینترتیب ،سازمان نظام مهندسی معدن تضمینکننده پرداختهای مسئول فنی خواهد بود تا مسئول
قانونی خود اقدام نماید.
فنی بتواند با اطمینان نسبت به انجام وظایف
ِ
2. Methodology
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وجود ایرادات علمی ـ فنی) گزارشهای تهيه شده توسط شرکتهای مشاور محيط زیست اطمينان پيدا
کرد؟ مطابق ماده ( )3آیيننامه «ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحها و پروژههای بزرگ توليدی ،خدماتی
و عمرانی» ،مجریان طرحها مسئوليت «اجرای صحيح مفاد گزارش» تهيه شده توسط شرکت مشاور
محيط زیست را در دورههای ساخت و بهرهبرداری بهعهده دارند .از طرفی ،در صورت وجود ایراد (سهوی
یا عمدی) در گزارش ،شرکت مشاور هيچگونه مسئوليتی نسبت به معضل زیستمحيطی ناشی از آن
تقبل نمیکنند .توجه به این نكته حياتی است که خطاهای علمی ـ مهندسی «محتمل» هستند ولی
«جایز» نيستند و در صورت وقوع ،فرد یا شرکت خاطی باید پاسخگو باشد .لذا ،ضروری است تا سازمان
محيط زیست سازوکاری برای ارزیابی عملكرد شرکتهای مشاور پيشبينی نماید .در این راستا،
پيشبينیهای ذیل ارائه میگردد:
ـ با الحاق تبصرهای به ماده ( )3آیيننامه «ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحها و پروژههای بزرگ
توليدی ،خدماتی و عمرانی» ترتيبی اتخاذ شود تا شرکتهای مشاور نسبت به صحت گزارشهای ارزیابی
اثرات زیستمحيطی طرحهای معدنی و در نتيجه ،کارکرد تمهيدات پيشبينی شده برای پيشگيری از
آلودگی محيط زیست و برنامه پایش آلودگی که پس از تصویب ،برای مجری طرح الزماالجرا خواهد بود،
مسئول باشند .لذا ،درصورتیکه عليرغم اجرای دقيق تمهيدات پيشبينی شده در گزارش مصوب توسط
مجری طرح ،آلودگی گسترده در محل استقرار واحد معدنی رخ دهد ،شرکت مشاور باید پاسخگو باشد
و نسبت جبران خسارتهای وارده به محيط زیست اقدام نمایند.
ـ سازمان حفاظت محيط زیست طی همكاری با سازمان برنامه و بودجه ،دستورالعملی برای ارزیابی
عملكرد شرکتهای مشاور پيشبينی کنند؛ اشتباهات فنی ـ مهندسی باید بهعنوان امتياز منفی در نظام
رتبهبندی شرکتها در نظر گرفته شود.
با اجرای پيشنهادهای مطرح شده در این بخش ،سه اتفاق ذیل رخ میدهد:
 .1شرکتهای مشاور نسبت به کارکرد گزارش خود مسئول خواهند بود؛ لذا ،مطالعات ارزیابی اثرات
زیستمحيطی با دقت باال انجام خواهد شد .درنتيجه ،احتمال دستکاری شدن گزارشها بسيار کاهش
مییابد .از طرفی ،شرکتهای غيرمتعهد نمیتوانند آزادانه اقدام به فروش مهر خود کنند.
 .2انجام مطالعات دقيق طبيعتاً هزینهبر هستند .شرکتهای مشاور با اطمينان از وصول مطالباتِ
خود از مجریان طرحها ،در تهيه گزارشهای ارزیابی اثرات زیستمحيطی از کارشناسان متخصص و
مجرب استفاده خواهند کرد .از طرفی ،با حذف شرکتهای غيرمتعهد ،شرکتهای مشاور متعمد میتوانند
هزینههای خود را با عقد قراردادهای بزرگتر (در چارچوب نرخهای مصوب) تأمين کنند.
 .3درصورتیکه عليرغم تمهيدات فوق ،گزارشی ضعيف (سهواً یا عمداً) به کارگروه ماده ( )2برسد،
احتمال به تصویب رسيدن آن بسيار کاهش مییابد.
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ـ ماده ( )3آیيننامه ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحها و پروژههای بزرگ توليدی ،خدماتی و
عمرانی (مصوب :)1390
«مجریانی که گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحهای آنها به تأیيد کارگروه ماده ( )2میرسد،
موظفند از آغاز عملياتیشدن و اجرای طرح از طریق واحد مدیریت بهداشت ،ایمنی و محيط زیست خود
بر اجرای صحيح گزارش یادشده نظارت نمایند».
 .4همپوشاني مسئوليتها و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست با ساير دستگاهها
براساس قانون حفاظت و بهسازی محيط زیست (مصوب  ،)1353سازمان محيط زیست باالترین نهاد
حاکميتی و ناظر بر تمامی شئونات محيطزیست کشور تعيين و مسئوليتهای گستردهای در راستای
پيشگيری ،ممانعت و جلوگيری از آلودگی و برهمخوردن تعادل محيط زیست به آن محول شده است.
نظر به تعریف جامع مأموریت سازمان حفاظت محيط زیست ،مسئوليتهای این سازمان در برخی حوزهها
با وظایف سایر دستگاههای اجرایی نظير سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداری ،سازمان شيالت،
شهرداری ها ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،وزارت نيرو و وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مرتبط است .باتوجه به اینكه سازمان حفاظت محيط زیست با انحالل سازمان شكاربانی و حفاظت از
صيد در مورخ  1350/11/12تأسيس شد ،تا سالها تمرکز این سازمان معطوف بر حفاظت از حيات
وحش کشور بوده است .سازمان حفاظت محيط زیست با تهيه و تصویب قانون جلوگيری از آلودگی هوا
(مصوب  )1374و آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب (مصوب  )1373اقدامات عملی خود را در راستای
مسئوليتهای جدید آغاز کرد .با این حال ،کارکرد ضوابط و مقررات زیستمحيطی حوزه معادن مصوب
پس از گذشت قریب به پنج دهه از تأسيس این سازمان ،با ضعفهای جدی روبرو است .دالیل اصلی
ناکارآمدیِ ضوابط و مقررات این سازمان ریشه در ماهيت بينرشتهای حوزه محيطزیست (در تعریف
جدید) دارد که نيازمند تخصصهای مختلف در امر سياستگذاری است؛ قاطبه نيروی انسانی سازمان که
تا مدتها دارای تخصصهای مرتبط با محيط زیست طبيعی (حياتوحش و گياهان) بودند ،در انجام
مسئوليتهای جدید مرتبط با محيط زیست انسانی نظير کنترل و نظارت بر آلودگیهای مرتبط با
واحدهای توليدی و صنعتی ناکارآمد بودند .خوشبختانه ،اقدامات مناسبی جهت تقویت بدنه کارشناسی
این سازمان در سالهای اخير صورت گرفته است.
سازمان حفاظت محيط زیست تنها در مناطق حفاظت شده (مناطق چهارگانه) نماینده دولت و
مالک قانونی اراضی محسوب میشود؛ درصورت بروز هرگونه تخلف زیستمحيطی در این مناطق ،سازمان
میتواند رأساً نسبت به متوقف کردن فعاليت واحد متخلف و /یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی اقدام
نماید .با این حال ،بهدليل ضعف ضوابط و مقررات زیستمحيطی مرتبط با بخش معدن ،احراز وقوع
تخلف مسئلهای چالشبرانگيز است .لذا ،نظارت سازمان بهطور سنتی در مراحل صدور پروانههای اکتشاف
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و بهرهبرداری اعمال میشود 1که همواره مورد اعتراض وزارت صنعت ،معدن و تجارت بوده است .در خارج
از مناطق چهارگانه ،مالكيت اراضی و منابع ملی با سایر دستگاههای کشور میباشد؛ مطابق ماده ()48
قانون توزیع عادالنه آب« ،صدور اجازه بهرهبرداری یا واگذاری بهرهبرداری از شن و ماسه و خاک رس
بستر و حریم رودخانهها ،انهار و مسيلها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچهها منوط به کسب
موافقت قبلی وزارت نيرو است»؛ همچنين ،طبق تبصره « »1ماده ( )2این قانون ،تعيين حریم آبهای
سطحی نظير رودخانهها نيز بهعهده وزارت نيرو است .از طرفی ،مطابق ماده ( )2قانون حفاظت و
بهرهبرداری از جنگلها و مراتع« ،حفظ و احياء و اصالح و توسعه و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و
بيشههای طبيعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلبانی ایران است»؛
بهموجب این قانون ،سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخيزداری مالک قانونیِ اراضیِ جنگلی و مراتع کشور
میباشد .بنابراین ،درصورت وقوع تخلفات زیستمحيطی در ارتباط با معادن شن و ماسه رودخانهای در
استانهای شمالی کشور یا قطع درختان منحصربهفرد کوهستانهای غرب کشور بهدليل اجرای برخی
طرحهای معدنی دارای ارزشافزوده پایين ،مأموران سازمان حفاظت محيطزیست نمیتوانند از واحدهای
متخلف در مراجع قضایی شكایت کنند.
دستگاههای اجرایی کشور نظير وزارت راه ،مسكن و شهرسازی ،وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت،
معدن و تجارت در راستای اجرای مسئوليتهایی که طبق قانون به آنها محول شده است ،در برهههای
مختلف به اجرای طرحهایی اقدام میکنند که با اولویتهای زیستمحيطی مدنظر سازمان حفاظت محيط
زیست در تضاد است .تصميمگيری درباره تغيير کاربری اراضی در کميسيون تبصره « »1ماده ( )1مستقر
در وزارت کشاورزی ،تصميمگيری درباره طرحهای زیربنایی در شورای عالی معماری و شهرسازی ازجمله
مثالهای برنامههای توسعهای کشور هستند که میتوانند تعادل محيط زیست را تحتالشعاع قرار دهند.
آسيبشناسی موردی اختالفات سازمان حفاظت محيط زیست با دستگاههای اجرایی کشور موضوع این
گزارش نيست ،اما راهكار کلی حل این اختالفات ،برنامهریزی در راستای توسعه پایدار است .بنابراین،
ضروری است که دستگاههای مختلف با همكاری سازمان حفاظت محيط زیست شاخصهای توسعه پایدار
در بخشهای مختلف اقتصاد را مشخص نمایند تا معيار تصميمگيری مدیران اجرایی کشور باشد.

 .1براساس ماده ( )24قانون معادن ،استعالم از سازمان حفاظت محیط زیست تنها برای صدور پروانه اکتشاف صورت میگیرد.
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جمع بندي و پيشنهادها
حال محيط زیست کشور خوب نيست و سازمان حفاظت محيط زیست در انجام وظایف خود در بخش
معدن موفق نبوده است .از طرفی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت با هدف توسعه بخش معدن ،قوانين و
مقرراتی را وضع کرده است که در برخی موارد مجوز برداشت غيرصيانتی از منابع ملی را فراهم کرده
است .در این گزارش ،نقش و جایگاه تمامی بازیگرانی که میتوانند به نحوی در ارتقاء استانداردهای
زیستمحيطی فعاليتهای معدنی مؤثر باشند ،مورد بررسی قرار گرفته است .ارتقای استانداردهای
زیستمحيطی در فعاليتهای معدنی منوط به انجام اقداماتی بهشرح ذیل است:
 .1تنقيح قوانين زيستمحيطي حوزه معادن و صنايع معدني و حذف و اصالح قوانين غيرشفاف
و متناقض
 .2اصالح آييننامههاي موجود و كاهش پيچيدگي و آشفتگي قوانين و مقررات
ـ نظر به ضوابط و مقررات درهمتنيده و بعضاً ضدونقيض زیستمحيطی در بخش معدن ،سازمان حفاظت
محيط زیست باید با همكاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،اقدام به تهيه آیيننامهای جدید در ارتباط با
ضوابط زیستمحيطی فعاليتهای معدنی نماید تا وظایف تمامی بازیگران در بخش معدن مشخص شود.
 .3شفاف سازي فرآيند نظارت سازمان حفاظت محيط زيست بر فعاليتهاي معدني براساس
معيارهاي علمي و مشخص و خودداري از برخورد سليقهاي و غيركارشناسي
ـ پيشبينی و اجرای کامل راهكارهای مهندسی ضروری برای پيشگيری از آلودگی محيط زیست در دوره
بهرهبرداری و نيز پس از پایان ذخایر معدن
ـ مشخص کردن استانداردهای حد مجاز برای انواع آلودگیهای معدنی
ـ تهيه برنامه پایش آلودگی معادن براساس مشخصات هر طرح معدنی و اجرای دقيق آن.
الزم بهذکر است که هيچ راهحل ساده و جامعی برای پيشگيری از آلودگیهای زیستمحيطی ناشی از
فعاليت معادن وجود ندارد .تمهيدات الزم باید پس از انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی توسط
کارشناسان متخصص و مجرب پيشبينی شود تا طی تصویب در کارگروه ماده ( ،)2برای مجریان طرحها
الزماالجرا باشد .همچنين ،برنامه پایش آلودگی باید متناسب با نوع ماده معدنی و مشخصات زمينشناسی محل
استقرار معدن توسط کارشناسان متخصص تهيه شود تا به تصویب کارگروه ماده ( )2برسد .درحال حاضر،
متأسفانه ،پروانه اکتشاف و بهرهبرداری بسياری از طرحهای معدنی بدون انجام مطالعات ارزیابی اثرات
زیستمحيطی صادر میشود؛ لذا ،این طرحها اساساً هيچ برنامه مصوبی برای پيشگيری و پایش آلودگی محيط
زیست ندارند .ازطرفی ،عملكرد شرکتهای مشاور محيط زیست برای آن دسته از طرحهای معدنی که مشمول
انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی میشوند ،نيز همراه با برخی ایرادات جدی است.
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 .4اصالح قوانين و مقررات كليدي و اثرگذار در تعامل سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت
صنعت معدن و تجارت
ـ مطابق با مواد ( )4و ( )5ضوابط زیستمحيطی فعاليتهای معدنی (مصوب  ،)1384کليه طرحهای
معدنی متوسط و بزرگ صرفنظر از محل استقرار مشمول انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی
شوند 1،با این تفاوت که تصميمگيری برای صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری در کارگروه ماده ( )2و با
درنظر گرفتن اولویتهای هر دو دستگاه و برمبنای معيارهای شفاف و غيرسليقهای صورت گيرد.
ـ طرحهای معدنی متوسط و بزرگی که بدون انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیستمحيطی به مرحله
بهرهبرداری رسيدند ،مشمول انجام مطالعات «ارزیابی اثرات زیستمحيطی تكميلی» شوند تا راهكارهای
مهندسی مقتضی باهدف ارتقای استانداردهای زیستمحيطی این طرحها مشخص و مصوب

گردد2.

 .5تدوين استانداردهاي ملي آلودگي محيط زيستي فعاليتهاي معدني
ـ سازمان حفاظت محيط زیست باید با همكاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی ،وزارت جهاد کشاورزی
و سازمان ملی استانداردها ،استانداردهای حد مجاز آلودگی مختص فعاليتهای معدنی را مشخص نماید.
 .6اصالح روند فعاليت شركتهاي مشاور زيستمحيطي
ـ ارتقای عملكرد شرکتهای مشاور محيط زیست در تهيه گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی طرحهای
معدنی ضروری است؛ بدینمنظور ،انجام اقدامات ذیل ضروری است:
 شرکتهای مشاور باید مسئول صحت گزارش ارزیابی اثرات زیستمحيطی خود باشند؛ درصورت
بروز آلودگیهای گسترده (عليرغم اجرای تمهيدات پيشبينی شده در گزارش) ،شرکت مشاور مربوطه
باید پاسخگو باشد.
 سازوکار مالی ارتباط شرکتهای مشاور با مجریان طرحها باید بهنحوی اصالح شود که
شرکتهای مشاور نسبت به وصول مبلغ قرارداد از مجریان طرحها ،صرفنظر از نتيجه گزارش و تصميم
کارگروه ماده ( ،)2اطمينان حاصل کنند.
 عملكرد کميتههای فنی ذیل کارگروه ماده ( )2نياز به شفافيت دارد؛ حضور نمایندگان دارای
صالحيت فنی و علمی از دفتر نظارت سازمان حفاظت محيط زیست ،سازمان برنامه و بودجه ،و سازمان
بازرسی کل کشور در جلسات این کميتهها ضروری است.

 .1مصوبه شماره  45880/144479مورخ  1390/07/20شورای عالی محیط زیست محدوده طرحهای معدنی مشمول مطالعات ارزیابی
اثرات زیستمحیطی را کاهش داده است .وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید تصویبنامه شماره /212287ت45880ه مورخ 1390/11/03
داخلی شماره  60/190098معاونت هماهنگی و امورمجلس این وزارتخانه را ملغی نماید.
هیئت وزیران را اجرا و آییننامه
ِ
 .2اجرایی شدنِ پیشنهاد ( )1و ( )2منوط به تغییر رویکرد وزارت صنعت ،معدن و تجارت در توسعه بخش معدن میباشد .اگر
هدف غایی وزارت صنعت ،معدن و تجارت از توسعه بخش معدن ،افزایش رفاه و سعادتمندی مردم ایران است ،کلیه مؤلفههای
توسعه پایدار از جمله محیط زیست باید در سیاستگذاریهای این وزراتخانه درنظر گرفته شود.
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 .7ارائه گزارشهاي نظارتي و پايش زيستمحيطي معادن توسط مسئوالن فني معادن
ـ با استناد به بند «چ» ذیل ماده ( )2قانون نظام مهندسی معدن (مصوب  ،)1377/02/27سازمان
حفاظت محيط زیست میتواند با برگزاری دورههای آموزشی برای مسئوالن فنی معادن ،آنها را از مسائل
زیستمحيطی فعاليتهای مطلع نماید تا همكاری سازندهای با شرکتهای مشاور (در دوره ساخت) و
آزمایشگاههای معتمد (در دوره بهرهبرداری) داشته باشند.
 .8صدور مجوز اكتشاف و بهرهبرداري معادن براساس نقشه راه مشخص و با رويكرد ملي
ـ بهعالوه ،ضروری است که برخی اقدامات برنامههای عملياتی در سطح ملی نيز در دستور کار وزارت صنعت،
معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زیست قرار گيرد .اهم این اقدامات به شرح ذیل است:
 آمایش یكپارچه سرزمينی با استفاده از روشهای پيشرفته بهمنظور اکتشاف مناطق اميدبخش
معدنی و خودداری از صدور پروانههای اکتشاف متعدد و پراکنده در سطح کشور،
 مشخص کردن شاخصهای توسعه پایدار در بخش معدن طی انجام مطالعات دقيق علمی و
کارشناسی در سطح ملی،
 برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران ارشد دستگاههای اجرایی با هدف تبيين مؤلفههای
توسعه پایدار و نحوه سياستگذاری براساس شاخصهای توسعه پایدار.
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