
درســال 1357 درتشــکیالت اداری ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دفتــری بــه نــام ارزیابــی زیســت محیطــی 
تشــکیل شــد ولــی درســال 1358بــا توجــه بــه کوچــک شــدن ســاختار تشــکیالتی ســازمان حفاظت محیط زیســت 
ایــن دفتــر بــا دفتــر تحقیقــات زیســت محیطــی ادغــام شــد. درســال 13۶5 مجــددا دفتــر ارزیابــی زیســت محیطــی 
فعالیت هــای خــود را بــا چارچــوب وشــرح وظایــف جدیــد آغــاز نمــود و درجهــت نهادینــه کــردن ارزیابــی اثــرات 
زیســت محیطــی و ادغــام هرچــه بیشــتر آن دربرنامــه هــای توســعه تالش هــای فراوانــی انجــام صــورت گرفــت. 
بــرای انجــام ارزیابــی زیســت محیطــی در کشــور و قانونمنــد نمــودن آن نیــاز بــه یــک الگــوی مــدون بــود و در ایــن 
راســتا درســال 1373 الگــوی ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی طرح هــای توســعه تدویــن شــد. درطــول ایــن مــدت با 
جمع بنــدی مجموعــه قوانیــن، اقدامــات وآموزش هــای انجــام شــده، بســتر مناســب جهــت تعییــن جایــگاه قانونــی 
ارزیابــی درکشــور فراهــم آمــد و درتاریــخ ۲3/ 1/ 73 براســاس صورت جلســه مصــوب شــورایعالی حفاظــت محیــط 

زیســت انجــام ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی توســعه بــرای برخــی پروژه هــا الزامــی شــد.

در ایــران طبــق آخریــن بــه روز رســانی لیســت طرح هــا و پروژه هــای مشــمول ارزیابــی در ســال 1395 بیــش از 50 
عنــوان طــرح )55 عنــوان پــروژه( از لحــاظ قانونــی موظــف بــه تهیــه گــزارش ارزیابــی اثرات محیط زیســتی هســتند 
کــه می تــوان بــه طرح هایــی ماننــد احــداث آزادراه و بزرگراه هــا، انــواع نیروگاه هــا، میادیــن نفــت و گاز، پتروشــیمی 
ــرو،  ــه نفــت وگاز، خطــوط انتقــال نی وپاالیشــگاه ها، کارخانه هــا خودروســازی، شــهرک های صنعتــی، خطــوط لول
ــتارگاه ها  ــه، کش ــن زبال ــز دف ــا، مراک ــدها، فرودگاه ه ــادن، س ــیمان و ....، مع ــن، س ــوالد، ذوب آه ــا ف کارخانه ه
ــورخ  ــرات توســعه در جلســه م ــی اث ــای مشــمول ارزیاب ــه روز رســانی شــده طرح ه ــرد. فهرســت ب و .... اشــاره ک
1395/1۲/۲4 شــوراي عالــی حفاظــت محیــط زیســت مصــوب شــده و لیســت کامــل پروژه هــای مشــمل ارزیابــی 

بــرای همــگان قابــل دسترســی اســت.

انجام فرآیند ارزیابی اثرات توسعه محیط زیستی از چه زمانی و چگونه در ایران آغاز شد؟

تهیه گزارش ارزیابی اثرات برای کدام پروژه ها در ایران الزام قانونی وجود دارد؟

گفتگو با سرکار خانم دکتر سپیده سعیدی ؛ گفتگو با سرکار خانم دکتر سپیده سعیدی ؛ استادیار گروه ارزیابی و استادیار گروه ارزیابی و 
آمایش سرزمین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانآمایش سرزمین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

محور گفتگو : فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه و جایگاه آن در ایرانمحور گفتگو : فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه و جایگاه آن در ایران
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نقــص در قوانیــن و مقـــررات از جملــه پراکندگــی، قدمــت و بــه روز نبــودن، عــدم جامعیــت یــا عــدم پوشــش همــه 
حـوزه هـــاي محـــیط زیـــست، رویکرد مالیم نســبت بــه جرایم محیط زیســتي، اجرایی نشــدن برنامــه جامع آمایش 
ســرزمین، عــدم انجــام مطالعــات امکان ســنجی و مکان یابــی بــه عنــوان پیش نیــاز ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی 
و همچنیــن ضعــف مطالعــات محیــط زیســتی در سیاســت ها و برنامه هــاي کالن توســعه اي و یــا قوانیــن بازدارنـــده 
بـــه منظــور جلوگیــري از اجـــراي طـرح هـــا و پـروژه هـــاي فاقـــد مجـــوز محیط زیســتي از مهمتریــن چالش ها و 
ــه قوانیــن و  ــوط ب ضعف هــاي قانونــي در فراینــد ارزیابــي اثــرات محیــط زیســتي مي باشــد. در کنــار مســائل مرب
مقــررات، بــه طــور کلــی چالش هــای پیــش رو در پروژه هــای ارزیابــی اثــرات توســعه از جنبه هــای مختلــف شــامل 
مشــاورین تهیــه کننــده گــزارش )ضعــف علمــی و عــدم رتبه بنــدی تخصصــی(، دانــش و تخصــص کارشناســان 
بررســی کننــده گــزارش، عــدم آشــنایی مجریــان و کارفرمایــان طرح با فرآینــد EIA و مشــکالت سیاســی و اجتماعی 

نیــز قابــل بررســی اســت.

اگر چه فرایند بررســي گـــزارش و تـصمیم گیـــري در خـــصوص آن توســـط کارشناســان چه در بخش ســتادي و چه 
در بخــش اســتاني خـــالي از ضعــف نیســت، امــا در کل ســازمان محیــط زیســت یــک ســازمان بــا وظایــف نظارتــی 
بــوده و بصــورت مســئوالنه و بــا دقــت نظــر کافــی گزارش هــای ارســال شــده را بررســی می نمایــد. فرآینــد بررســی 
در جلســات متعــدد و بــا حضــور کارشناســان حوزه هــای مرتبــط و متخصصیــن زبــده انجــام شــده و تــالش می شــود 
تــا بــدون جهــت گیــری و بصــورت کامــال منصفانــه و علمــی گزارش هــا از جنبه هــای مختلــف مــورد کارشناســی 

ــرار گیرد. ق

انجام پروژه های ارزیابی اثرات توسعه در ایران با چه چالش هایی رو به رو است؟

در ایران اغلب اوقات مجری و ناظر طرح، دولتی هستند. از نظر شما یکسان بودن مجری و ناظر 
طرح، چه اثری در روند تهیه گزارش ارزیابی اثرات خواهد داشت؟
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ــرات زیســت محیطــی  ــی اث ــب الگــوی ارزیاب ــا تصوی ــرات محیــط زیســتی ســدها ب ــی اث انجــام مطالعــات ارزیاب
توســط کمیتــه توســعه پایــدار در ســال 137۶ بــه صــورت عملــی آغــاز شــد. متاســفانه بســیاری از ســدهای کشــور 
هم اکنــون بــا دارا بــودن گــزارش ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی، معضــالت عمــده ای را بــر محیط زیســت تحمیل 
می نماینــد، بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت که مشــکل اصلــی در زمینــه فرآینــد و چگونگی تهیــه گــزارش ارزیابی 
محیــط زیســتی در ایــران وجــود دارد. اغلــب گزارشــات تهیــه شــده در زمینــه ســدها تا کنــون عموما از جامعیــت الزم 
برخــوردار نبودنــد، و در نتیجــه بــرای بســیاری از ســدها انجــام مطالعــات تکمیلــی و ارائــه طرح هــای مدیریــت محیط 

زیســتی )EMP( و همچنیــن اجــرای طرح هــای نظــارت الزامــی شــده اســت.

در طی سال های اخیر برخی صنایع و سدها سبب ایجاد مشکالت آبی در ایران شده اند. 
آیا برای این پروژه ها گزارش ارزیابی اثرات تهیه شده بود؟

صــدور مجــوز محیــط زیســتی طــرح در ســازمان حفاظــت محیــط زیســت )در صــورت اخــذ( بــه مفهــوم شــروع 
فرآینــد نظــارت محیــط زیســتی بــر پــروژه مــورد نظــر بــوده و مطابــق بــا مــاده 3 آئیــن نامــه ارزیابــی اثــرات زیســت 
ــر اســاس الزامــات منــدرج در مفــاد گــزارش EIA )بــه ویــژه برنامــه مدیریــت و پایــش  محیطــی کارفرمــا بایــد ب
زیســت محیطــی( و نیــز شــروط درج شــده در مجــوز محیــط زیســتی صــادره از طــرف ســازمان، در مراحــل ســاخت 
و بهره بــرداري اقدامــات الزم را انجــام و گزارشــات دوره اي منظمــی از نحــوه رعایــت الزامــات و شــروط فــوق را بــه 
اداره کل محیــط زیســت ارســال نمایــد. بــه صــورت ادواری بازدیدهایــی نیز توســط کارشناســان دفتر نظــارت و پایش 
اداره کل اســتان از محــل طــرح انجــام خواهــد شــد. شــیوه نامه نحــوه نظــارت بــر حســن اجــرای تعهــدات مجریــان 
طرح هــای مشــمول ارزیابــی اثــرات زیســت محیطــی )موضــوع بنــد الــف مــاده 83 قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم 

توســعه اقتصادی،اجتماعــی و فرهنگــی( نیــز تدویــن شــده اســت.

آیا قوانینی به منظور نظارت بر اجرای مفاد گزارش ارزیابی در ایران وجود دارد؟
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تحریم هــا و فشــارهای سیاســی - اقتصــادی بــر رونــد طرح هــای ارزیابــی اثــرات بی تاثیــر نبــوده اســت. در شــرایط 
تحریمــی بــا توجــه بــه فشــارهای اقتصــادی متحمــل بــر کشــور، رســانه ها و افــکار عمومــی بــه نیازهــای فــوری 
جامعــه توجــه بیشــتری دارنــد و پیامدهــای طوالنــی مــدت تخریــب محیــط زیســت همچــون گرمایــش زمیــن و 
نابــودی منابــع طبیعــی کــه ســرمایه نســل های آتــی هســتند مغفــول واقــع می شــود و گاهــاً ممکــن اســت توجــه 
بــه رونــق تولیــد در بخــش صنعــت موجــب بی توجهــی بــه تبعــات مخــرب محیــط زیســتی ایــن طرح هــا شــود. در 
شــرایط تحریمــی، واردات تکنولوژی هــای پیشــرفته زیســت محیطــی و انرژی هــای پــاک و تجدیدپذیــر نیــز تحــت 
تاثیــر قــرار گرفته اســت. عــالوه بــر ایــن، معمــوال در بســیاری از طرح هــای بــزرگ صنعتــی ماننــد صنایــع فــوالد و یا 
نفــت، گاز و پتروشــیمی، الیسنســور )طراحــان فنــی طــرح( شــرکت های خارجی هســتند کــه وجود تحریم هــا مانعی 
بــر ســر راه اســتفاده از دانــش فنــی و تکنولوژي هــاي بــه روز دنیــا شــده اســت کــه البتــه در دهــه اخیــر بــا گســترش 
شــرکت های دانــش بنیــان و تکیــه بــر دانــش فنــی دانشــمندان داخلــی در صنایــع مختلــف بــه دســتاوردهای مهمی 

ــیده ایم. رس

بلــه، در ایــن کــه نظــارت و پایــش بخــش مهمــی از فرآینــد ارزیابــی اثــرات اســت هیــچ شــک و تردیــدی وجــود 
نــدارد. در تمامــی پروژه هــای مشــمول ارزیابــی زمانــی کــه مجــوز EIA توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
صــادر شــد، مجریــان طــرح متعهــد بــه انجــام مفــاد درج شــده در جــدول برنامــه نظــارت و پایــش محیــط زیســتی 
طــرح و همچنیــن ارائــه گزارش هــای خــود اظهــاری مــدون و دوره ای بــه اداره کل محیــط زیســت خواهنــد بــود. 
ــروژه، مجــری طــی  ــرداری پ ــاز بهره ب ــرا می شــود و در ف ــروژه، نظــارت اج ــرای پ ــاز ســاختمانی اج ــوال در ف معم
ــد  ــردازد. در فراین ــش می پ ــاری در پای ــه خــود اظه ــط زیســت ب ــد محی ــا آزمایشــگاه های معتم ــراردادی ب ــد ق عق
ارزیابــي اثــرات طرح هــای توســعه ای بــا وجــود اینکـــه سـختگیـري هـــاي نســبتاً فراواني در طول تهیـــه، بررســـي 
و تـصمیم گیـــري گـــزارش مي شــود، لیکــن در زمــان اجــراي طــرح یــا پــروژه پایش، کنتـــرل و یـــا نظــارت دقیقي 
صــورت نمي پذیــرد. تعــداد طرح هــا و پروژه هــاي توســعه اي کشــور در طــول ایــن چنــد ســال ســرعت چشــم گیري 
داشــته اســت ولــي متأســفانه سیـــستم نظـــارتي و پایــش یا کنترل محیط زیســتي ایــن طرح هــا و پروژه ها آن طـــور 
کـــه بایــد توســعه مي یافــت صــورت نپذیرفتــه و به دالیلـــي چـــون کمبـــود نیــروي انســاني در ادارات کل حفاظت 
محیط زیســت استان هـــا و یـــا به دلیل وجود سیســتم هاي پایشــي و نظـــارتي ســـنتي مـــورد غفلـــت واقع شــده 

اســت.

تحریم ها و فشارهای سیاسی - اقتصادی چه آثاری بر روند ارزیابی اثرات طرح های 
توسعه خواهند داشت؟

پایش یکی از مهم ترین قسمت های فرآیند ارزیابی اثرات است. آیا در زمان اجرای 
پروژه ها در کشورمان، پایش منظم و دقیق صورت می گیرد؟
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