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 مقدمه

غيرقابل جبران بر پيكره طبيعي  توسعه بدون ضابطه و افزايش بارگذاري بر طبيعت موجب وارد شدن خسارات گسترده و بعضاً

ها قابل مشاهده اقدامات و طرحدر اجراي محيطي به ضوابط زيست اي ناشي از عدم توجهگستردهشود. درحال حاضر خسارات مي

ها، فرونشست و فرسايش زمين، از ميان رفتن شهرها، خشكي تاالباست. وقوع رخدادهاي متعدد گردوغبار، آلودگي هواي كالن

نظر گرفتن  ات انساني بدون درمخرب اقدامآثار اي از هاي ارزشمند گياهي و جانوري و اختالل در چرخه طبيعت، تنها گوشهگونه

 آوري است. ظرفيت برد و تاب

ريزان و مديران اجرايي مسئله برنامهبرخي از ، زيستمحيط وضوعبه اهميت م سياستگذاررغم توجه سفانه عليأمت

با فقدان انجام هاي متعددي هاي گذشته طرحآورند. در سالحساب مياي بهعنوان يك موضوع فرعي و حاشيهزيست را بهمحيط

در با استفاده از منابع وجوه عمومي اجرا و  محيطيييديه زيستأتبدون داشتن محيطي و زيستآثار مطالعات جامع ارزيابي 

هاي هنگفتي به اقتصاد، سالمت و كيفيت زيست اند كه خسارات آن گريبانگير كشور شده و هزينهبرداري رسيدهبه بهرهمواردي 

اي خطاب به زيست در اقدامي درخور توجه، در نامهيس محترم سازمان حفاظت محيطئ. راست كردهارد شهروندان و طبيعت و

 . بهاست محيطي شدهقد مجوز زيستهاي فامجلس شوراي اسالمي، خواستار عدم تصويب و تخصيص اعتبارات به پروژه رئيس

حل اين مسئله و تعيين تكليف  برايرا  هايييشنهادهمين سبب گزارش حاضر بررسي مختصري درخصوص اين موضوع داشته و پ

 هايهاي چرخه موجود ارزيابي، پيشنهادتوجه به نارسايي هاي فاقد مجوز در چارچوب قوانين موجود داشته است. همچنين باپروژه

 مدت نيز ارائه شده است.ميان

 

 محيطي در آينه قوانينارزيابي زيست

 1970هاي جهاني از ابتداي دهه ها و برنامهالزامات قانوني براي حفاظت از آن همگام با تالشزيست و ايجاد توجه به بخش محيط

ترين سند حقوقي حاكم بر كشور عنوان مهمميالدي در ايران نيز پيگيري شده است. اين مهم در اصل پنجاهم قانون اساسي به

هاي توسعه، زيست، قوانين برنامهكلي نظام در بخش محيط هايهاي كشور اعم از سياستگذاريتبلور يافت و در ساير مقرره

گرفته اولين بار بحث ارزيابي ي صورتهاهاي اجرايي استحكام پيدا كرد. طبق بررسيها و دستورالعملنامهقوانين موضوعه، آيين

زيستي تن پيوست محيطقانون برنامه دوم توسعه آورده شد. مسئله داش «82»تبصره  «الف»ها در بند محيطي پروژهزيست

هاي نامههاي سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه نيز تكرار شد و تقويت يافت و آيينمحيطي در برنامهها و انجام ارزيابي زيستپروژه

هاي مختلف متناسب با احكام برنامه در هر دوره تصويب شدند. در كنار اين مواد قانوني، كليه قوانين موضوعه مرتبط با بخش

اند و به نوعي با مسئله محيطي و اهميت ارزيابي و انجام پايش در اين حوزه پرداختهزيست، به مسئله مخاطرات زيستيطمح

ها ارزيابي مرتبط هستند. اگرچه كماكان فقدان يك قانون جامع در حوزه وجود دارد كه در قسمت تحليل وضعيت و ارائه پيشنهاد

ها ژهها و پرومحيطي طرحگرفته درخصوص ارزيابي زيستهاي صورتگذاريروند مقرره 1به آن پرداخته خواهد شد. در جدول 

زيست انساني زيست و معاونت محيطعالي محيطشده در جدول، شوراي ذكر است در كنار موارد ذكر شايان آورده شده است.

محيطي رابطه با مسئله ارزيابي زيستضوعي در هاي اجرايي موها و دستورالعملنامهسازمان حفاظت محيط زيست، مصوبات، آيين

 علت گستردگي موارد و عدم گريز از محور اصلي گزارش، آورده نشده است.اند كه در جدول بهداشته
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 محيطيزيست آثار روند تصويب مقررات در حوزه ارزيابي .1جدول 

 رديف
تاريخ 

 تصويب/ابالغ

مصدر 

 گذاریمقرره
 مطالب کليدی عنوان

1 20/09/1373 
مجلس شوراي 

 اسالمي

قانون برنامه پنج ساله  «82»تبصره 

دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

محيطي قبل از اجرا ارزيابي زيستاولين قانون الزام به اخذ  -

 سنجيو در مرحله امكان

عنوان مرجع عالي محيط زيست بهتعيين شوراي -

 كننده الگوي ارزيابيمشخص

 وزيران هيئت 02/10/1376 2
نامه)الگوي( تهيه گزارش ارزيابي آيين

 محيطيزيست

ارزيابي براي هفت تيپ  هايتعريف ضوابط تهيه گزارش -

 پروژه

 هاينظر درخصوص گزارشماهه براي اعالمسهتعيين مدت  -

 ارزيابي تهيه شده

گير نهايي در عنوان مرجع تصميمجمهور بهيسئتعيين ر -

 صورت عدم تصويب طرح

3 17/01/1379 
مجلس شوراي 

 اسالمي

قانون برنامه پنج ساله  (105)ماده 

سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

عالي محيط ضوابط ارزيابي به پيشنهاد شورايتصويب  -

 ت وزيرانئزيست و تصويب هي

عنوان ناظر بر حسن تعيين سازمان برنامه و بودجه به -

 اجراي اين مصوبه

4 11/06/1383 
مجلس شوراي 

 اسالمي

قانون برنامه پنج ساله  (71)ماده 

چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

قانون برنامه سوم در طول دوره اجراي  (105)تنفيد ماده  -

 قانون برنامه چهارم

 وزيران هيئت 20/01/1387 5

( قانون 105نامه اجرايي ماده )آيين

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، 

( قانون برنامه 71تنفيذي در ماده )

و  چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي

 فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

 ارزيابي هايتدقيق كيفيت و گردش كار گزارش -

ملزم نمودن كارگروه ارزيابي به اعالم نظر در سه سطح  -

 موافقت، موافقت مشروط، مخالفت

جمهور يسئريزي و نظارت راهبردي رتعيين معاونت برنامه -

 انهينامه و ارائه گزارش سالبه نظارت بر حسن اجراي اين آيين

6 15/10/1389 
مجلس شوراي 

 اسالمي

قانون  (185)و  (192)( و 215)ماده 

ساله پنجم توسعه جمهوري برنامه پنج

 اسالمي ايران

 تدوين نظام ارزيابي راهبردي محيطي -

 هئاي به اراهاي سرمايهداراييتملكهاي جديد الزام طرح -

تدوين استانداردهاي محيطي و گزارش توجيهي زيست

 زيستي توسط سازمان حفاظت محيطمحيطزيست

زيست در عالي محيطها به رعايت ضوابط شورايالزام پروژه -

 يابيسنجي و مكانمرحله امكان

 وزيران هيئت 03/11/1390 7

محيطي زيستآثار نامه ارزيابي آيين

هاي بزرگ توليدي، ها و پروژهطرح

 خدماتي و عمراني

 1387نامه مصوب منطبق با آيين -

روزه به مجريان و در صورت استنكاف  20تعيين مهلت اخطار  -

 قانون مجازات اسالمي (690)پيگيري قانوني ذيل ماده 

8 04/12/1393 
مجلس شوراي 

 اسالمي

مواد به  يقانون الحاق برخ (23)ماده 

 ياز مقررات مال يبخش ميقانون تنظ

 (2دولت )

هاي جديد تعيين تكليف الزامات مورد نياز براي طرح -

 ايي سرمايههاداراييتملك

زيست جهت تعيين تكليف براي سازمان حفاظت محيط -

 ايسرمايه داراييتملكهاي تعيين ضوابط الزم براي طرح
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 رديف
تاريخ 

 تصويب/ابالغ

مصدر 

 گذاریمقرره
 مطالب کليدی عنوان

 ت وزيرانئهي 02/04/1395 9

 آثار نامه ارزيابياصالح آيين

ي هاها و پروژهمحيطي طرحزيست

 بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني

 اصالح تركيب اعضاي كارگروه ارزيابي -

آثار تعيين تكليف درخصوص متولي ارزيابي  -

 اي و پرتوزاهاي هستهمحيطي فعاليتزيست

10 16/01/1396 
مجلس شوراي 

 اسالمي

ساله ششم قانون برنامه پنج (38)ماده 

توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

 ايرانجمهوري اسالمي 

تعيين مدت دوماهه براي اعالم نتيجه ارزيابي  -

 محيطيزيست

 ررييد ارزيابي در صورت عدم پاسخ سازمان در مهلت مقأت -

 

 های موجود نظارتيمحيطي و ظرفيتتحليل چرخه ارزيابي زيست

سال است كه در قوانين باالدستي كشور آورده شده و در طول هر دوره برنامه توسعه،  27ها بيش از زيستي پروژهمحيطآثار موضوع ارزيابي 

ها ريزيثبات در برنامهنبود هاي مربوطه تدوين شده است. ها و دستورالعملنامهها، شيوهنامههاي وقت، آيينهاي دولتمتناسب با شرايط و سياست

هاي متعدد با اعمال سليقه در مقام تدوين و اجرا مواجه نامهها و شيوهنامهمحيطي سبب شده اين آيينزيستآثار امع ارزيابي و وجود قانون ج

انجام شود. همچنين آنها  محيطي برايزيستآثار زيست الزم است ارزيابي عالي محيطتيپ طرح طبق مصوبه شوراي 55شود. درحال حاضر 

وظايف و چرخه ساماندهي و كه از مواردي هستند  1،قانون هواي پاك (11)ار واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني و ماده مقررات و ضوابط استقر

 اند.زيست را مشخص كردهها به محيطمخرب اجراي طرحآثار منظور جلوگيري و كاهش محيطي بهصدور مجوزهاي زيست

اكي از آن است ها پيگيري شده، حزيست در طول اين سالسازمان حفاظت محيط با محوريت بررسي عملكرد كارگروه ارزيابي كه مشخصاً 

ها بدون ها و دههها براي سالبرخي از طرحكه درحالياند. معطل مانده و تعيين تكليف نشدهكارگروه ها در اين ها و دههسال ها بعضاً طرحكه اين 

چهار  تأثيربرداري رسيده اند. علت اتخاذ اين سياست شايد تحت يا رد گزارش ارزيابي، فازهاي اجرايي خود را طي نموده و درنهايت به بهره تأييد

هاي اجرايي كه سازمان نفعان و دستگاهوجود فشارهاي سياسي بر مجموعه ارزيابي جهت اعطاي مجوزها از طريق ذينخست مسئله بوده است. 

هاي الزم عدم تدوين دستورالعملآنكه  دومت دولت، ممكن است مجبور به رعايت تحفظاتي شده باشد. ئه به جايگاه خود در مجموعه هيتوج با

گيري را از ها، ابزار كافي تصميمعدم وجود پايگاه اطالعاتي كافي و عدم پاسخ به استعالمات توسط ساير دستگاهمتناسب با هر تيپ پروژه و 

سبب هاي وارده بوده كه بهدر پروندهمدارك نقص وجود  سومزيست سلب نموده است. دليل كارگروه )كميته( ارزيابي و سازمان حفاظت محيط

ان هر طرح جهت رفع نواقص اهتمام جدي ازسوي متولي پشتوانه برخورد قهري و قانوني جدي در مجموعه قوانين مرتبط با مسئله ارزيابي،نبود 

در اين زمينه شايد بيشتر معطوف به عدم پذيرش مسئوليت و پاسخ به فشارهاي اجتماعي و تبعات حقوقي رد  چهارموجود نداشته است. دليل 

شمسي اين  1390م دهه دواند. البته در نيمهصدور يا توقف طرح باقي مانده ها در خألطرح ها در مجموعه سازمان بوده كه عمالًطرح تأييديا 

الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت قانون  (23)ماده « الف»تبصره ذيل جزء نامه آيينپس از تصويب سازمان 

تغيير و  1395در سال  ي بزرگ توليدي، خدماتي و عمرانيهاها و پروژهمحيطي طرحزيستآثار ارزيابي نامه و اصالح آيين 2(1393)مصوب (2)

« الف»نامه تبصره ذيل جزء ذكر است پس از تصويب آيين شاياند. محيطي را تسريع كرمجوزهاي زيست رويكرد مجموعه مديريتي، فرايند صدور

ندي سازمان بو پايزيست و همراهي عالي محيطتوسط شوراي (2الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )قانون  (23)ماده 

محيطي خود اي تنها در صورت دريافت موافقت گزارش مطالعات ارزيابي زيستهاي سرمايهداراييهاي جديد تملكبرنامه و بودجه، كليه طرح

 زيست، امكان ورود به اليحه بودجه و دريافت اعتبار از محل اعتبارات عمومي را دارند.توسط سازمان محيط

 

                                                                                       

باشد. مي هرگونه احداث، توسعه، تغيير خط توليد و تغيير محل واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مستلزم رعايت مقررات ابالغي ازسوي سازمان -(11)ماده . 1

آن سازمان، داليل برداري را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت ي درخواست جواز تأسيس و بهرههاسازمان موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه به استعالم

 .باشدمي تأييدصورت كتبي ارائه كند. عدم پاسخ در مدت يادشده، به منزله كننده بهآن را به استعالم

عالی حفاظت تملک دارایی سرمایه ای را پس از تأیيد شورای یهامحيطی الزم برای طرحزیست موظف است ضوابط زیستتبصره ـ سازمان حفاظت محيط 2.

ی مهندسين های اجرایی و شرکتهاریزی کشور جهت ابالغ به دستگاهاالجرا شدن این قانون، به سازمان مدیریت و برنامهماه بعد از الزم 6زیست طی محيط

 .ای خود اعالم نمایدی سرمایههای تملک داراییهامنظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحمشاور به
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زيست فاقد مجوز آورده شده و از نظر سازمان حفاظت محيط 1401طرحي كه در اليحه بودجه سال  411درخصوص طبق بررسي اوليه  

كه حاصل عدم  هاي گذشتهطرح ها در حوزه مديريت منابع و مصارف آب و راهسازي است. اين بالتكليفيهستند، مشخص شد اكثريت اين طرح

ريزي و اجرا و عدم ريزان در مقام طرحتوجه و همراهي مجريان طرح، پيمانكاران و برنامه، عدم محيطيوجود قانون جامع و قاطع ارزيابي زيست

زيست و سياست نادرست سازمان در عدم تعيين تكليف بموقع ها با سازمان حفاظت محيطهاي داده و همكاري دستگاهها و پايگاهوجود زيرساخت

ذكر  شايان شده است.برداري بموقع براي كشور يا خسارت ناشي از عدم بهرهزيست محيط هاست، سبب وارد شدن خسارت بهو شفاف اين طرح

زيست پيش از ارائه اليحه به ت دولت با پيگيري سازمان حفاظت محيطئدر سطح هي دبايپروژه فاقد مجوز  411است مسئله تعيين تكليف اين 

مدخل، هاي ذيتوجه به عدم ايفاي نقش درست دستگاه با به هر صورتريزي در اليحه مختل نشود. شد تا نظام بودجهمجلس تعيين تكليف مي

 در اين گزارش براي تعيين تكليف اين مسئله ارائه خواهد شد. هاييپيشنهاد

محيطي، اين موضوع كماكان فاقد زيابي زيستارتهيه طرح و اليحه براي شمسي  1390در ابتداي دهه گرفته هاي صورترغم تالشيعل 

 محيطي قطعا  زيست آثارفقدان قانون جامع ارزيابي گرفتن همه ابعاد مسئله است. نظر در برخورداري از يك نظامنامه يكپارچه حقوقي با

اما الزم است تا پيش از تدوين و تصويب اين قانون در چارچوب بسترهاي توسعه داده شده موجود رخداد اين وضعيت بوده است.  عامل اصلي

هاي درحال اجرا صورت پذيرد. براي نظارت بر ، اقدامات فوري جهت ساماندهي و تعيين تكليف طرحيا قابل ايجادهاي در دسترس و ظرفيت

ال و ؤي طرح سهالي، قواي مقننه و قضائيه و قوه مجريه هركدام ابزارهايي دارند. قوه مقننه با استفاده از ظرفيتحسن اقدامات در بستر فع

ت تحقيق و تفحص براي بررسي عملكرد دفتر مطالعات ارزيابي سازمان، تشكيل پرونده در صورت احراز تخلف ئگري از دستگاه، ايجاد هيمطالبه

مدخل هاي ذيتواند نقش بسزايي در ايجاد تحرك در دستگاهيا استنكاف از اجراي قانون و در صورت تصويب در صحن ارسال براي قوه قضائيه مي

تواند در پيشگيري از تخلفات احتمالي نقش داشته باشد. قوه هاي واصله، ميالعموم و گزارشاز ظرفيت مدعي اجرا كند. قوه قضائيه نيز با استفاده

عنوان ناظر بر حسن و استفاده از ظرفيت سازمان برنامه و بودجه به هشتم قانون اساسيويكصدوسيگيري از اختيارات ذيل اصل مجريه نيز با بهره

 سازماني را فراهم نمايد.تواند بسترهاي اجرايي و نظارتي درونسئله ارزيابي، ميعملكرد در مواد مربوط به م

 

 هابندی و ارائه پيشنهادجمع

هاي توسعه، كليه اقدامات در چارچوب ظرفيت مندي حداكثري از ظرفيتكند تا ضمن بهرهزيست ايجاب مياهميت حفاظت و حراست از محيط

عنوان يك عملگر كليدي كه زيست بهمحيطي معطوف گردند. در اين راستا الزم است محيطخسارات زيستآوري محيط و به حداقل رساندن تاب

توجه زيست در قوانين باالدستي قابلاي باشد. جايگاه محيطضامن ادامه حيات سرزميني و تمدن است، حاكم بر تصميمات و مصوبات توسعه

درحال حاضر و پس از زيست اختصاص يابد. الزم است وزن بيشتري به سازمان حفاظت محيط است اما از لحاظ ساختاري و توجه در زمان اجرا،

عالي توسط شوراي (2الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )قانون  (23)ماده « الف»نامه تبصره جزء تصويب آيين

در همين  زيست هستند.از سازمان حفاظت محيطيديه أيملزم به اخذ موافقت و تهاي جديد براي ورود به اليحه بودجه زيست كليه طرحمحيط

محيطي و مجوزهاي مرتبط با آن داده شد، الزم است در ابتدا سازمان زيستآثار توجه به معضالتي كه درخصوص وضعيت ارزيابي  راستا و با

داند مبادرت ورزد. يعني مشخص كند مي طرحي كه فاقد مجوز 411سازي وضعيت همين عنوان يك اقدام فوري نسبت به شفافزيست بهمحيط

در صورت داشتن گزارشات مربوطه، آيا منطبق  زيست دارند يا خير؛ ثانياً محيطي و مطالعات ارزيابي محيطها پيوست زيستآيا اين طرح كه اوالً

 صورت شفاف و روشن ظرف دوهها را بمشكالت هريك از اين طرح ثالثاً ؛ خيراند يا هاي سازمان تهيه شدهها و دستورالعملنامهبا چارچوب آيين

مدخل هاي ذيزيست و ساير دستگاهمحيطي دريافت كنند. سازمان حفاظت محيطاند مجوز زيستهفته اعالم كند كه به چه علتي تاكنون نتوانسته

در ن خاطي پاسخگو بوده و دستگاه قضايي با مسئوال بدون مسئله هايفع اجراي طرحالنزيست يا عدمدرخصوص خسارات احتمالي به محيط دباي

 شوند:بندي ميجمعدر دو بخش شرح زير به هابرخورد نمايد. در پايان پيشنهادصورت احراز تخلف و كوتاهي 
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 فوری هایاقدام

جمهور و معاون رئيسجمهور و دبيري يسئقانون اساسي به رياست معاون اول ر هشتمويكصدوسيتشكيل كارگروهي ذيل اختيارات اصل  .1

وزراي مسكن،  جمهور،جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقي رئيسبا حضور معاون رئيس زيستسازمان حفاظت محيط رئيس

 برداري(تا آماده بهره سنجيمكان)از مرحله ا محيطيهاي مصوب فاقد مجوز زيستتعيين تكليف كليه طرح راه و شهرسازي، صمت و نيرو جهت

 ،جمهور جهت اجراكارگروه توسط رئيسنتايج و ابالغ  تصميمات كارگروه فوقعمومي و انتشار 

طرح در قانون  411تخصيص مشروط اعتبار به اين و تصويب آن؛  1401 سال اليحه بودجه« 8» اضافه نمودن بند الحاقي در ذيل تبصره .2

 ذكر شود. «8»لحاق بند پيشنهادي زير به تبصره دجه و ابو

 داراييتملكهاي محيطي طرحوضعيت بررسي مطالعات ارزيابي زيستپس از تصويب قانون بودجه، ماه  4دولت مكلف است ظرف  -«س»بند 

هاي مذكور تنها هاي موافقت، موافقت مشروط و مخالفت تعيين تكليف نمايد. تخصيص اعتبار به طرحقالب چارچوب قوانين و در اي را درسرمايه

 است.ير پذدر صورت دريافت موافقت يا موافقت مشروط امكان

 ها،ريزيو برنامهها گيريزيست در تصميمتقويت قدرت و نقش سازمان حفاظت محيط .3

ها در موعد مقرر قانوني فارغ هر محيطي طرحزيستآثار يد گزارشات ارزيابي أيهاي خود در رد يا تمسئوليتملزم نمودن سازمان به قبول  .4

براي هر طرح يا موافقت، يا موافقت  هاي موجود، صرفاًنامه)سازمان مكلف شود طبق قانون و آيينمالحظه غيركارشناسي و فشارهاي سياسي

 ،مشروط يا مخالفت اعالم نمايد(

و عدم تخصيص هرگونه منابع از وجوه  «1»جوز براساس نتيجه كارگروه پيشنهادي در بند هاي فاقد متوقف اجراي طرحي كارگاه، تعطيل .5

 محيطي.محيطي و رعايت ضوابط زيستها تا زمان دريافت مجوز زيستعمومي به اين طرح

 مدتميان هایاقدام

دهي، بررسي، الزام به شفافيت، صدور يا عدم محيطي )شامل كليه مواد مربوط به نحوه گزارشزيستآثار تدوين و تصويب قانون جامع ارزيابي  .1

قانوني با خاطيان  و برخورد جرائممحيطي و تعريف انگاري فعاليت بدون دريافت مجوز زيست، جرمد عدم صدوررصدور مجوز، تعيين تكليف موا

 (،و مستنكفان از قانون

 سازي نحوه بررسي براي همه جامعه هدف،بخشي و شفافهاي اجرايي و آگاهيهاي طرحها متناسب با تيپكليه دستورالعملروزرساني تدوين و به .2

 هوشمند ارزيابي و پايش،و هاي برخط توسعه سامانه .3

 تجمعي در صدور مجوزها.آثار و درنظر گرفتن آثار هاي ارزيابي روزرساني روشبه .4

 

 


