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ثیبن مسئلٍ:
• یىی اظ زغسغِ ّبی هْن ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت عی ؾبل ّبی گصقتِ حهَل اعویٌب ى اظ
ػولیبتی قسى عطح ّب ٍ پطٍغُ ّب هٌغجك ثط هفبز ٍ تؼْسات هٌسضج زض گعاضـ هغبلؼبت اضظیبثی
ههَة هیجبقس.
• زض عی ؾبل ّبی گصقتِ ضٍقْبی هرتلفی ثِ وبض گطفتِ قسُ اؾت وِ ّطیه اظ آًْب زاضای
هحسٍزیتْب ٍهعایبی ًؿجی ثَزُ اؾت ٍهتبؾفبًِ اظ هَفمیت وبهل ثطذَضزاض ًجَزُ اؾت.
• ثِ هٌظَض اعویٌبى اظ اثط ثركی هغبلؼبت اضظیبثی اثطات ظیؿت هحیغی ههَة پطٍغُ ّب ٍ ًیع
ووه ثِ ًمف حبوویتی ٍ ًظبضتی ؾبظهبى (ازاضات ول تبثؼِ) زض خطیبى اخطایی قسى پطٍغُ ّب
پؽ اظ تهَیت گعاضـ اضظیبثی ،تسٍیي ٍ اثالؽ فطآیٌسی وِ هیعاى اًحطاف اظ اؾتبًساضزّب ٍ هفبز
گعاضـ اضظیبثی اثطات ظیؿت هحیغی ضا ًكبى ثسّس ٍ ّوپٌیي اعالػبت ّكساض زٌّسُ ای اظ ّط
گًَِ تغییطات ویفی یب ووی زض هؤلفِ ّبی هحیظ ظیؿت زض خطیبى فؼبلیت ّبی پطٍغُ ضا ًكبى
زّس ،العاهی اؾت.
• ثسیْی اؾت زض نَضت هكبّسُ آثبض ٍ تغییطات غیط لبثل لجَل یب اًحطاف اظ هفبز گع اضـ اضظیبثی
پصیطفتِ قسُ ،هی تَاى تهوین گیطی ّبی هسیطیتی ثب اتربش ؾیبؾت ّب ٍ الساهبت هٌبؾت خْت
تملیل آثبض هرطة ٍ هٌفی ،اػوبل ًوَز.
اَمیت ي ضشيست:
• تسٍیي ٍ اثالؽ ضؾوی زؾتَضالؼول ًظبضت ٍ پبیف پطٍغُ ّبی ثب گعاضـ اضظیبثی ههَةً ،ظبضت
حبوویتی ًٍظطات ؾبظهبى هحیظ ظیؿت ٍ ازاضُ ول تبثؼِ ضا ثهَضت هؿتوط زض فطایٌس فؼبلیتْبی
اخطایی پطٍغُ تضویي هی وٌس.
• اظ ٍیػگیْبی زؾتَضالؼول ،ووه ثِ ػسم اًحطاف اظ هفبز گعاضقبت اضظیبثی ههَة ٍ تؼْسات
هدطیبى ٍ حهَل اعویٌبى اظ ثىبضگیطی ضٍقْبی انالحی زض تملیل آثبض ؾَء ظیؿت هحیغی ًبقی
اظ فؼبلیتِای پطٍغُ هی ثبقس.
• ایي زؾتَضالؼول ثِ هٌظَض ثطضؾی هیعاى اخطایی قسى هالحظبت ظیؿت هحیغی ههَة گعاضقْبی
 ، EIAیىؿبى ؾبظی ٍ ایدبز ٍحست ضٍیِ زض فطایٌس گعاضـ زّی
 HSEثِ ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت ذَاّس ثَز.
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(ذَزاظْبضی )تكىیالت

اَذاف:
• ثطضؾی هیعاى تغبثك ضاّىبضّبی تملیل آ ثبض ؾَء ظیؿت هحیغی عطح اضائِ قسُ زض هغبلؼبت
اضظیبثی اثطات ظیؿت هحیغی ثب الساهبت اًدبم قسُ اظ ؾَی هدطی عطح
•

وبضثطزی ًوَزى هغبلؼبت اضظیبثی اثطات ظیؿت هحیغی

زض حیي اخطای عطح ّب ٍ حهَل

اعویٌبى اظ هیعاى هَفمیت الساهبت پیكگیطاًِ ٍ نالحی
• ًظبضت ثط اخطای ضٍقْبی تملیل اثطات ظیبًجبض ٍ ثطًبهِ هسیطیت ظیؿت هحیغی زض فطایٌس اخطا
ٍثْطُ ثطزاضی اظ عطحْب ثط اؾبؼ هغبلؼبت اضظیبثی اثطات ظیؿت هحیغی
• پیكگیطی ،وٌتطل آلَزگی ٍ اختٌبة اظترطیت هحیظ ظیؿت ٍووه ثِ اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ هٌبثغ
عجیؼی ٍ هحیظ ظیؿت
• هؿتٌس ؾبظی ٍضؼیت گصقتِ ٍ حبل وِ هی تَاى اظ آى زض وٌتطل پیبهسّبی حبنلِ ،ثبظًگطی
فطایٌس هسیطیت ،تغییط ثبظذَضزّب ٍ اًدبم الساهبت هسیطیتی هٌبؾت

(تهوین گیطی ) ٍ الساهبت

اخطایی تملیل زٌّسُ آثبض ظیبًجبض اؾتفبزُ ًوَز.
• قٌبؾبیی پیبهسّبی ؾَء پیف ثیٌی ًكسُ زض گعاضـ اضظیبثی  ،تغییطات ًبگْبًی عی اًدبم فؼبلیت ّب
پطتًاوٍ قبوًوی
زض نَضت ػسم ایدبز ؾبذتبض تكىیالت ایوٌی ،ثْساقت ٍ هحیظ ظیؿت ٍ ػسم اًدبم ًظبضت ٍ پبیف
ٍ ّوپٌیي ػسم تبییس گعاضـ ًظبضت ٍ پبیف تَؾظ ازاضات ول هحیظ ظیؿت اؾتبى ّب ،ازاضات هَنَف
هی تَاًٌس ثِ اؾتٌبز هَاز لبًًَی ظیط ًؿجت ثِ هوبًؼت اظ فؼبلیت پطٍغُ ٍ پیگطز لبًًَی هدطی السام ًوبیٌس:
• هبزُ  1لبًَى حفبظت ٍ ثْؿبظی – حفبظت ٍ ثْجَز ٍ ثْؿبظی هحیظ ظیؿت ٍ پیكگیطی ٍ هوبًؼت
اظ ّطًَع آلَزگی ٍ ّط السام هرطثی وِ هَخت ثطّن ذَضزى تؼبزل ٍ تٌبؾت هحیظ ظیؿت هی
قَزّ ،وچٌیي ولیِ اهَض هطثَط ثِ خبًَضاى ٍحكی

ظیبى آثْبی زاذلی اظ ٍظبئف ؾبظهبى
 ،آة

حفبظت هحیظ ظیؿت اؾت... .
• هبزُ  12لبًَى ًحَُ خلَگیطی اظ آلَزگی َّا  -احساث وبضذبًدبت ٍ وبضگبّْبی خسیس ٍ
تَؾؼِ ٍ تغییط هحل ٍ یب ذظ تَلیس وبضذبًدبت ٍ وبضگبّْبی هَخَز هؿتلعم ضػبیت ضَاثظ ٍ
هؼیبضّبی ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت هی ثبقس.
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• تجهطُ یه هبزُ  13لبًَى ًحَُ خلَگیطی اظ آلَزگی َّا  -احساث ًیطٍگبّْب ،پبالیكگبّْب،
وبضذبًدبت پتطٍقیوی ،وبضذبًدبت نٌبیغ ًظبهی ،فطٍزگبّْب ٍ تطهیٌبلْبی ثبضگیطی هَوَل ثِ
ضػبیت ضَاثظ ٍ هؼیبضّبی ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت اظ لحبػ هحل اؾتمطاض هی ثبقس.
• هبزُ  14لبىٍى ًحَُ خلَگیطی اظ آلَزگی َّا  -فؼبلیت وبضذبًدبت ٍ وبضگبّْبی خسیسی وِ
ضَاثظ ٍ هؼیبضّبی هَضَع هبزُ

 12ضا ضػبیت ًٌوبیٌس ٍ ّوچٌیي فؼبلیت ٍ ثْطُ ثطزاضی اظ

وبضذبًدبت ٍ وبضگبّْب ٍ ًیطٍگبّْبیی وِ ثیف اظ حس هدبظ هَخجبت آلَزگی َّا ضا فطاّن
آٍضًس هوٌَع اؾت.
• هبزُ  15لبًَى ًحَُ خلَگیطی اظ آلَزگی َّا  -ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت وبضذبًدبت

ٍ

وبضگبّْب ٍ ًیطٍگبّْبیی وِ آلَزگی آًْب ثیف اظ حس هدبظ اؾتبًساضزّبی هحیظ ظیؿت ثبقس ضا
هكرم ًوَزُ ٍ هطاتت ضا ثب تؼییي ًَع ٍ هیعاى آلَزگی ثِ نبحجبى ٍ یب هؿئَالى وبضذبًدبت ٍ
وبضگبّْب ٍ ًیطٍ گبّْب اثالؽ ذَاّس وطز تب زض هْلت هؼیٌی وِ تَؾظ ؾبظهبى ثب ّوىبضی ٍ
هكبضوت زؾتگبّْبی شیطثظ تؼییي هی قَز ًؿجت ثِ ضفغ آلَزگی یب تؼغیل وبض ٍ فؼبلیت ذَز تب
ضفغ آلَزگی السام ًوبیٌس.
• هبزُ  16لبًَى ًحَُ خلَگیطی اظ آلَزگی َّا  -زض نَضتیىِ نبحجبى ٍ هؿئَالى وبضذبًدبت ٍ
وبضگبّْب ٍ ًیطٍگبّْبی آلَزُ وٌٌسُ ظطف هْلت تؼییي قسُ هجبزضت ثِ ضفغ آلَزگی یب هوبًؼت
اظ وبض ٍ فؼبلیت وبضذبًِ ٍ وبضگبُ هطثَعِ ًٌوبیٌس ،زض پبیبى هْلت همطض ثِ زضذَاؾت ؾبظهبى
حفبظت هحیظ ظیؿت ٍ زؾتَض هطخغ لضبیی شیطثظ هحل وِ ثالفبنلِ تَؾظ هبهَضیي اًتظبهی ثِ
هَضز اخطا گصاقتِ هی قَز اظ وبض ٍ فؼبلیت وبضذبًدبت ٍ وبضگبّْبی آلَزُ وٌٌسُ خلَگیطی
ثؼول ذَاّس آهس .ازاهِ وبض یب فؼبلیت وبضذبًدبت ٍ وبضگبّْب ٍ ًیطٍگبّْبی هعثَض هٌَط ثِ
نسٍض اخبظُ ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت ٍ یب ضای زازگبُ نالحیتساض ذَاّس ثَز.
• هبزُ 30لبًَى ًحٍُ خلَگیطی اظ آلَزگی َّا  -وؿبًی وِ اظ اًدبم ثبظضؾی هبهَضاى ؾبظهبى
حفبظت هحیظ ظیؿت ثطای ًوًَِ ثطزاضی ٍ تؼییي هیعاى آلَزگی ًبقی اظ فؼبلیت وبضذبًدبت ٍ
وبضگبّْب هٌبثغ تدبضی  ،ثْساقتی ٍ ذسهبت ٍ اهبوي ػوَهی هوبًؼت ثؼول آٍضزُ ٍ یب اؾٌبز ٍ
هساضن ٍ اعالػبت هَضز ًیبظ ؾبظهبى ضا زض اذتیبض ایكبى ًگصاضًس ٍ یب اؾٌبز ٍ هساضن اعالػبت
ذالف ٍالغ اضائِ ًوبیٌس ثط حؿت هَضز ٍ اّویت هَضَع ثِ خعای ًمسی اظ پبًهس ّعاض ضیبل تب
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پٌح هیلیَى ضیبل ٍ زض نَضت تىطاض ثِ حجؽ تؼعیطی اظ یه هبُ تب ؾِ هبُ ٍ خعای ًمسی هصوَض
هحىَم ذَاٌّس قس.
• هبزُ  690لبًَى هدبظت اؾالهی ّ -ط وؽ ثِ ٍؾیلِ نحٌِ ؾبظی اظ لجیل پی وٌی ،زیَاض وكی،
تغییط حس فبنل ،اهحبی هطظ ،وطت ثٌسیًْ ،ط وكی ،حفط چبُ ،غطؼ اقدبض ٍ ،ظضاػت ٍ اهثبل آى
ثِ تْیِ آثبض تهطف زض اضاضی هعضٍػی اػن اظ وكت قسُ یب زض آیف ظضاػی ،خٌگل ّب ٍ هطاتغ
هلی قسُ ،وَّؿتبى ّب ،ثبؽ ّب ،للوؿتبى ّب ،هٌبثغ آة ،چكوِ ؾبضّب ،اًْبض عجیؼی ٍ پبضن ّبی
هلی ،تبؾیؿبت وكبٍضظی ٍ زاهساضی ٍ زاهپطٍضی ٍ وكت ٍ نٌؼت ٍ اضاضی هَات ٍ ثبیط ٍ ؾبیط
اضاضی ٍ اهالن هتؼلك ثِ زٍلت یب قطوت ّبی ٍاثؿتِ ثِ زٍلت یب قْطزاضی ّب یب اٍلبف ٍ
ّوچٌیي اضاضی ٍ اهالن هَلَفبت ٍ هحجَؾبت ٍ اثالث ثبلیِ وِ ثطای ههبضف ػبم الوٌفؼِ
اذتهبل یبفتِ یب اقربل حمیمی یب حمَلی ثِ هٌظَض تهطف یب شیحك هؼطفی وطزى ذَز یب
زیگطی هجبزضت ًوبیس یب ثسٍى اخبظُ ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت یب هطاخغ شیهالح زیگط
هجبزضت ثِ ػولیبتی ًنایس وِ هَخت ترطیت هحیظ ظیؿت ٍ هٌبثغ عجیؼی گطزز یب السام ثِ ّطگًَِ
تدبٍظ ٍ تهطف ػسٍاًی یب ایدبز هعاحوت یب هوبًؼت اظ حك زض هَاضز هصوَض ًوبیس ثِ هدبظات
یه هبُ تب یه ؾبل حجؽ هحىَم هی قَز  .زازگبُ هَظف اؾت حؿت هَضز ضفغ تهطف ػسٍاًی
یب ضفغ هعاحوت یب هوبًؼت اظ حك ایاػبزُ ٍضغ ثِ حبل ؾبثك ًوبیس .
تجهطُ یه -ضؾیسگی ثِ خطائن فَق الصوط ذبضج اظ ًَثت ثِ ػول هی آیس ٍ همبم لضبیی ثب تٌظین نَضت
هدلؽ زؾتَض هتَلف هبًسى ػولیبت هتدبٍظ ضا تب نسٍض حىن لغؼی ذَاّس زاز.
تجهطُ زٍ -زض نَضتیىِ تؼساز هتْوبى ؾِ ًفط یب ثیكتط ثبقس ٍ لطائي لَ ی ثط اضتىبة خطم هَخَز ثبقس
لطاض ثبظزاقت نبزض ذَاّس قس ،هسػی هی تَاًس تمبضبی ذلغ یس ٍ للغ ثٌب ٍ اقدبض ٍ ضفغ آثبض تدبٍظ ضا
ثٌوبیس.

• هبزُ  3آئیي ًبهِ اضظیبثی اثطات ظیؿت هحیغی عطح ّب ٍ پطٍغُ ّب ههَثِ قوبضُ
/214287ت  ّ 45880هَضخ ّ 90 / 11 /3یبت هحتطم ٍظیطاى  -هدطیبًی وِ گعاضـ اضظیبثی
اثطات ظیؿت هحیغی عطح آًْب ثِ تبییس وبضگطٍُ هبزُ  2ایي آئیي ًبهِ هی ضؾس ،هَظفٌس اظ آغبظ
ػولیبتی قسى ٍ اخطای عطح اظ عطیك ٍاحس هسیطیت ثْساقت ،ایوٌی ٍ هحیظ ظیؿت ذَز ثط
اخطای نحیح هفبز گعاضـ یبز قسُ ًظبضت ًوبیٌس.
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تجهطُ – زؾتگبّْبی زٍلتی فبلس هسیطیت ثْساقت ،ایوٌی ٍ هحیظ ظیؿت هی تَاًٌس اظ

مطبيسیه

ریصالح خْت ًظبضت اؾتفبزُ ًوبیٌس.
دامنو نظارت و پایغ-مىاردیکو باید رد فرآیند نظارت و پایغ مىرد ربرسی قرار گیزد :

ثشوبمٍ اجشایی وظبست ي پبیص
•

پبیص الضامبت ي تعُذات ثِ ثطضؾی هیعاى تجؼیت اظ الساهبت انالحی هٌسضج زض ثطًبهِ هسیطیتی گعاضـ
اضظیبثی ثِ هٌظَضحهَل اعویٌبى اظ نحت ػولىطز الساهبت تملیل اثطات ؾَء ،عجك پیف ثیٌی ّبی اًدبم قسُ ،ثب ضٍیىطز
ثِ هَاضز شیل هی پطزاظز:
-1پبیص اثشات یب پبیص تبثیش گزاسي اقذامبت

هٌظَض ،تغییي همیبؼ ٍ ٍؾؼت ًبقی اظ ّط پطٍغُ ٍ ثطضؾی

هیعاى تبثیط گصاضی ٍالؼی الساهبت تملیل اثطات ؾَء هی ثبقس.
-2پبیص میضان اوطجبق عملکشد ثب معیبسَبي تعییه ضذٌ ایي ًَع اظ فطآیٌس پبیف خْت همبیؿِ ووی ٍ ویفی
خطیبى ّبی پؿبة ٍ گبظّبی ذطٍخی ثب اؾتبًساضز ّبی هطثَط ثِ ّط یه هی ثبقس.

تخصص َبي داساي ايلًیت ثشاي ياحذ ایمىی ،ثُذاضت ي محیط صیست:
• هؿئَل ًظبضت ٍ پبیف ٍ اضائِ گعاضـ ازٍاضی ثِ ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت یب ازاضات ول
حفبظت هحیظ ظیؿت اؾتبى ّب ٍ ،احس ایوٌی ،ثْساقت ٍ هحیظ ظیؿت
6

وبضفطهبی پطٍغُ هی

ثبقس وِ هی ثبیؿت لجل اظ اخطایی قسى ػولیبت پطٍغُ تَؾظ هدطی پطٍغُ ثب اؾتفبزُ اظ ًیطٍی
اًؿبًی هترهم ثط اؾبؼ خسٍل ضاٌّوبی قوبضُ یه  ،ثب تَخِ ثِ ظطفیت پطٍغُ ،ایدبز گطزز.
• زض نَضت اؾتفبزُ اظ هكبٍضیي شیهالح (هَضَع تجهطُ هبزُ  3آییي ًبهِ الگَی اضظیبثی اثطات
ظیؿت هحیغی) ،هكبٍض هص وَض تٌْب هَظف ثِ ایدبز ّؿتِ ٍ ؾبذتبض ایوٌی ،ثْساقت ٍ هحیظ
ظیؿت ثَزُ ٍ ثطًبهِ ًظبضت هی ثبیؿت تَؾظ ؾبذتبض ایدبز قسُ ٍ هغبثك ثب ایي زؾتَضالؼول
نَضت پصیطز.
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تخ
جدول  - 1راهنمای استفادهاس صص اهی محیطسیست مىرد نیاس رد واحد اهیایمنی ،بهداشت و محیطسیست رباطاصاولىیت

ر د یف

تح
رشتو صیلی

تخ
صص مىرد نیاسربای فعالیت
محیط فیشیکىشیمیایی

محیط بیىلىژیکی

محیط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی

1

مهندسی محیط سیست

√

-

-

2

مهندسی بهداشت محیط

√

-

-

3

مهندسی بهداشت حرهف ای

√

-

-

4

شیمی (تجزهی و کارربدی)

√

-

-

5

علىم محیط سیست

√

-

-

6

مهندسی منابع طبیعی

-

√

√

7

سیست شناسی

-

√

-

8

مهندسی عمران محیط سیست

√

-

-

9

علىم ردیایی(بیىلىژی،اکىلىژی)

-

√

-

10

علىم ردیایی(شیمی،آلىدگی)

√

-

-

11

میكروبیىلىژی

√

√

-

12

علىم اجتماعی(جامعو شناسی ،اقتصاد)

-

-

√
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يظبیف تطکیالت ایمىی ،ثُذاضت ي محیط صیست
• هكرم وطزى قبذم ّب ٍاًتربة پبضاهتطّبی پبیف
قبذمّب ٍ پبضاهتطّبی هَضز ًیبظ ثطای پبیف هٌظن ٍ زٍضُ ای آًْب زض عطح ّبی تَؾؼِ وِ
ثتَاى اظ عطیك آًْب ٍضؼیت تغییطات ظیؿت هحیغی هٌغمِ اخطایی عطح ٍ اعطاف آى ضا ثغَض هؿتمین پبیف
ٍ اضظیبثی ًوَز ثِ تفىیه ػَاهل ٍ پبضاهتطّبی هَضز ًیبظ اظ گعاضـ اضظیبثی لبثل ٍنَل اؾت ّ .وچٌیي
الظم اؾت اعالػبت هَضز ًیبظ خْت پبضاهتطّبی التهبزی -اختوبػی اظ عطیك ههبحجِ ثب هطزم یب ؾبظهبى
ّب ٍ اضگبىّبی شیطثظ هٌغمِ خوغ آٍضی گطزز .
• تؼییي ًَع ایؿتگبّْبی پبیف
• تؼییي ثطًبهِ ظهبًی پبیف
• پیف ثیٌی اػتجبض ثطای تبهیي ّعیٌِ ّبی پبیف ٍ الساهبت انالحی
• خوغ آٍضی ٍ ثجت اعالػبت زضثبضُ قبذم ّب
خوغ ثٌسی ٍ تدعیِ ٍ تحلیل ًتبیح ثطًبهِ ّبی پبیف تَؾظ ٍاحس اضظیبثی هحیظ ظیؿت  ،ثب اؾتفبزُ
اظ ًطم افعاضّب ٍ اؾتبًساضزّب ٍ ًظطات ،ثب تَخِ ثِ ًَع ٍ هبّیت آًْب ثبیس زض لبلت فطم ّب ٍ گعاضـ ّبی
هٌبؾت گطزآٍضی ٍ ػالٍُ ثط اضخبع ثِ هسیطیت ثبالی هدوَع ُ عطح  ،هوَْض ثِ هْط ٍ اهضبی تـبییس
هدطی عطح یب پطٍغُ زض توبم نفحبت گعاضـ تْیِ قسُ زض ثبظُ ظهبًی ؾِ هبِّ

ثِ ؾبظهبى حفبظت

هحیظ ظیؿت (ازاضُ ول حفبظت هحیظ ظیؿت اؾتبى هتجَع ) ا ضؾبل گطزز.
(ثِ تطتیت ) ثِ تكریم هس یطول اؾتبى ٍ ضیؽ

تطویت وبضگطٍُ ًظبضتی زض زٍ ؾغح اؾتبًی ٍ هلی
وبضگطٍُ هلی ذَاّس ثَز.

گردع کار نظارت:
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چُبسچًة گضاسش دَی ثشوبمٍ وظبست ي پبیص ياحذ HSE
ً .1بم عطح یب پطٍغُ
 .2تبضید تهَیت گعاضـ اضظیبثی
 .3ظهبى اخطای عطح
 .4هكرهبت خغطافیبیی هىبى عطح ٍتغجیك آى ثب اؾٌبز اضائِ قسُ زض گعاضـ EIA
 .5تكطیح ٍضؼیت اؾتلطاض عطح زض ذهَل ضػبیت حطائن لبًًَی ًؿجت ثِ وبضثطیْبی
اعطاف ٍ هٌبعك تحت هسیطیت ؾبظهبى
 .6تكطیح هیعاى پیكطفت فیعیىی عطح اظ ظهبى تهَیت گعاضـ اضظیبثی تب وٌَى.
 .7تكطیح ضًٍس ترطیت ٍ ایدبز آلَزگی ّبی ًبقی اظ فؼبلیت عطح یب پطٍغُ
 .8تكطیح ًحَُ ضػبیت العاهبت ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت ثط اؾبؼ هدَظ نبزض قسُ
ثطای گعاضـ اضظیبثی ههَة عطح .
 .9تكطیح ضًٍس اخطای الساهبت انالحی ثطای وٌتطل آالیٌسُ ّبی ظیؿت هحیغی عطح
 .10تكطیح ًحَُ خجطاى ذؿبضات ثِ ػول آهسُ ثط اؾبؼ اضظقگصاضی ّب ظیؿت هحیغی

جدول -2ػاخص اهی مىرد نظارت و پایغ رباطاص گزارعEIA
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محیط پذرینده

آالینده اه

منبع آلىدگی/فعالیت

ت
روشهای قلیل ارثات

تخریبی

(اراهئ شده رد گزارع)EIA

12

ی یس مح
ربانهم مدری ت س ت

یطی(اراهئ شده رد تعهدا ت کارفرمای طرح(ردصىرتجلسو دافعیو

گزارع)EIA

رح
اس گزارع ارسیابی ط )

مح
جدول -3پایغ آالینده اه و اقدا مات اصالحی سیست یطی
آالیىذٌ َب

ياحذ

تًاتش

ایستگبَُبي

ياحذ

مجشي اوجبم

پبیص

ومًوٍثشداسي

مسئًل ي

پبیص

وظبست

تعییه
عىبصش آالیىذٌ

.

مًسد پبیص

.

مطخص ومًدن
ایستگبَُبي ومًوٍ
ثشداسي

مطخص ومًدن
افشادمسئًلپبیص
وحًٌ گضاسش دَی
پبیص

توبم اٍضاق گعاضـ ثبیس هوَْض ثِ اهضب ٍ هْط هسیطیت ایوٌی ،ثْساقت ٍ هحیظ ظیؿت ٍ نس الجتِ هدطی عطح ثطای
اضؾبل ثِ ؾبظهبى حفبظت هحیظ ظیؿت ثَزُ ٍ هدطی هؿئَل نحت ٍ ؾمن گعاضـ هی ثبقس.

تعییه گشدشكبس
ثشوبمٍ پبیص
ضشح اقذامبت
اصحالحی دس حیه
وظبست
ضشح سيوذ تخشیت
یب اثشات طشح

هؿتٌس ؾبظی ضًٍس ًحَُ ػولىطز پطٍغُ ٍ اثطات آى ثط هحیظ ظیؿت  ،هیعاى ذؿبضت ،ترطیت ،اضظقگصاضی ٍ تكطیح ًحَُ
خجطاى ذؿبضت
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جدول -4وٌتطل العاهبت پیف ثیٌی قسُ زض گعاضـ اضظیبثی ظیؿت هحیغی ههَة تَؾظ ٍاحس  HSEعطح

جىجٍ َبي

فُشست الضامبت صیست محیطی

مًسدوظش

تًصیٍ ضذٌ دس گضاسس EIA

دسصذ اوحشاف اص
تعُذات گضاسش
اسصیبثی

تطشیح

دسصذ پیطشفت

ساَکبسَبي

دسصذ پیطشفت

اقذامبت اوجبم

وبظش صیست

پشيطٌ

ضذٌ

محیطی ي سبیش
مالحظبت

سيدخبوٍ َب
آثُبي
سطحی ،ي
صیشصمیىی

خبك

محیط فیضیکًضیمیبیی
ًَا

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی،اهضب ٍ هْط هسیط HSE
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ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی،اهضب ٍ هْطهدطی ثِ ػٌَاى
هؿئَل نحت گعاضـ

ی ظیؿت هحیغی ههَة تَؾظ ٍاحس  HSEعطح
ادامه جدول -4وٌتطل العاهبت پیف ثیٌی قسُ زض گعاضـ اضظیبة
جىجٍ َبي

فُشست الضامبت صیست محیطی

مًسدوظش

تًصیٍ ضذٌ دس گضاسس EIA

تطشیح

دسصذ اوحشاف اص
تعُذات گضاسش
اسصیبثی

دسصذ پیطشفت

ساَکبسَبي

دسصذ پیطشفت

اقذامبت اوجبم

وبظش صیست

پشيطٌ

ضذٌ

محیطی ي سبیش
مالحظبت

پَقف
گیبّی

محیط ثیًلًطیک

پَقف
خبًَضی ٍ
حیبت ٍحف

صیستگبَُب،
مىبطق
تحت
مذیشیت
سبصمبن
محیط
صیست

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی،اهضب ٍ هْط هسیط HSE

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی،اهضب ٍ هْطهدطی ثِ ػٌَاى هؿئَل نحت گعاضـ
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ادامه جدول  -4وٌتطل العاهبت پیف ثیٌی قسُ زض گعاضـ اضظیبثی ظیؿت هحیغی ههَة تَؾظ ٍاحس  HSEعطح
جىجٍ َبي

فُشست الضامبت صیست محیطی

مًسدوظش

تًصیٍ ضذٌ دس گضاسس EIA

دسصذ اوحشاف اص
تعُذات گضاسش
اسصیبثی

تطشیح

دسصذ پیطشفت

ساَکبسَبي

دسصذ پیطشفت

اقذامبت اوجبم

وبظش صیست

پشيطٌ

ضذٌ

محیطی ي سبیش
مالحظبت

وبضثطی
اضاضی
هیطاث
فطٌّگی،
آثبض ثبؾتبًی
ٍ تبضیری

اهبوي
هصّجی
ظیبضتی

محیط اجتمبعی،فشَىگی

ضزقگبّْب ٍ
ي
هٌبعك
تفطخگبّی

عطح ّبی
تَؾؼِ ای
هحسٍزُ
ههبلؼبتی
اسکبن
مجذد ي
جبثجبیی
جمعیت
سبیش

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی،اهضب ٍ هْط هسیط HSE

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی،اهضب ٍ هْطهدطی ثِ ػٌَاى هؿئَل نحت گعاضـ
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مح
جدول -5پیگیزی ادواری روند رعایت مالحظات سیست یطی تیم نظارت
اقدا مات انجام شده تىسط مجری طرح مطابق با گزارع تیم

مىارد گزارع شده تىسط تیم نظارت

سمان باسینیب مجدد و نظريمتنظارت پض اس باسدید اس اقدا مات بعمل آمده تىسط مجری

نظارتی

انم و انم خانىادگی،امضا و مهر مدریHSE
انم و انم خانىادگی،امضا و مهرمجری
هب عنىان مسئىل صحت گزارع

مراتب فوق مورد تایید است

مراتب فوق مورد تایید نیست
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان...

کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان ...

مورد مغایرت با ذکر دالیل و مستندات به دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان ارجاع گردد.
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