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سیاستيا ً ضٌابط کلی صدًر مجٌزىای آبسی پرًری
الف – سیاستيای ػمٌمی صدًر مجٌزىای آبسی پرًری:

 .1هالک ػول تطای تؼییي ؼقف ظطفیت اؼوی هدْظُای صازضٍ ( هْافقت اصْلی ) تطای ُط ؼال
زض ُط یک اظ اؼتاًِا تط هثٌای ُسف کوی تطًاهَ پٌدن یا تطًاهَ اتالؽ ـسٍ اظ ؼْی ؼاظهاى
ـیالت ایطاى ّ هحاؼثَ ظطفیت پطّاًَ ُای صازضٍ زض ؼٌْات قثل تط اؼاغ ضاتطَ ظیط تؼییي هی
ـْز:
( ظطفیت اؼوی هْافقت اصْلی ُای هؼتثط) ( +ظطفیت اؼوی پطّاًَ تاؼیػ ُای هؼتثط)( +ظطفیت اؼوی پطّاًَ تِطٍ
تطزاضی ُای هؼتثط) = ظطفیت تالقٍْ تْلیس
ُسف کوی تطًاهَ زض ؼَ ؼال تغز اظ ؼال صسّض هْافقت اصْلی *  = 1/5ظطفیت تالقٍْ هْضز ًیاظ تطای تحقق ُسف
ظطفیت تالقٍْ تْلیس  -ظطفیت تالقٍْ هْضز ًیاظ تطای تحقق ُسف = ؼقف ظطفیت اؼوی هداظ تطای صسّض هْافقت
اصْلی

تثصطٍ :زض هْضز هاُیاى ذاّیاضی تا تْخَ تَ زیط تاظزٍ تْزى غطذُ ،سف کوی پٌح ؼال تؼس
ػول قطاض ذْاُس گطفت.

هالک

 .2هثاًی غطاحی ّ هحاؼثَ ًیاظُای آتی  ،ظهیي ّ  ..غطحِای آتعی پطّضی تط هثٌای زؼتْض الؼول
ُای ؼاظهاى ـیالت ایطاى کَ زض اؼفٌس هاٍ ُط ؼال اتالؽ هی ـْز ،تؼییي هی گطزز.
ازاضات کل
 .3زض کلیَ هطاحل صسّض هدْظُای آتعی پطّضی ّ اتطال آى ُواٌُگی ُای الظم تا
ـیالت اؼتاى ُای ؼاحلی ّ یا هسیطیت ُای ـیالت ّ اهْض آتعیاى اؼتاًِای غیط ؼاحلی تؼول آیس .
 .4زض صْضتی کَ زض ُط یک اظ هٌاغق کفْض الگْی تْؼؼَ ّ کفت تْؼػ ؼاظهاى ـیالت ایطاى
تسّیي ّ هٌتفط ـْز ،صسّض پطّاًَ ُای آتعی پطّضی العاها تط اؼاغ ًقفَ الگْی تْؼؼَ ّ کفت
اًدام هی پصیطز.

 .5صسّض هدْظ آتعی پطّضی زض حاـیَ ضّزذاًَ ُا پػ اظ کؽة ًظط ؼاظهاى ـیالت
ایطاى ّ یا ؼاظهاى خِاز کفاّضظی اؼتاى تط حؽة هْضز اًدام هی پصیطز.
 .6صسّض هدْظُای آتعی پطّضی زض هدتوغ ُایی کَ تْؼػ زّلت ایداز هی ـْز ،تط
اؼاغ ظْاتػ ّ ـطایػ اذتصاصی اػالم ـسٍ تْؼػ ؼاظهاى ـیالت ّ یا ؼاظهاى
خِاز کفاّضظی اؼتاى پػ اظ تاییس ؼاظهاى ـیالت ،اًدام هی پصیطز.
 4هازٍ 5
 .7زض ذصْق اؼترطُای زّ هٌظْضٍ صطفا تط هثٌای زؼتْضالؼول تثصطٍ
قاًْى ًظام خاهغ زاهپطّضی کفْض ( ؼاهاًسُی زاهساضی ُای ضّؼتایی  ،ػفایطی ّ
غیط صٌؼتی اتالؽ ـواضٍ  020/62هْضخ ّ 92/1/5ظاضت خِاز کفاّضظی ) ػول هی
گطزز  .تسیِی اؼت ایداز ضًّس اؼتقطاض ایي گًَْ اؼترطُا ّ ؼیط هطاحل ازاضی آى (
هساضک الظم  ،اؼتؼالم ّ ً ) ...وی تایؽت فطاتط اظ اقساهات پیؿ تیٌی ـسٍ زض اتالغیَ
صسض الصکط تاـس .
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 .8ؼاظهاى ًظام هٌِسؼی ظوي اضؼال گعاضؾ ُای زّضٍ ای ( ؼَ هاَُ ) تَ ؼاظهاى
ـیالت ایطاى  ،گعاضؾ ؼاالًَ صسّض ّ اتطال هدْظُا ضا حس اکثط تا پایاى فطّضزیي
هاٍ ُط ؼال تَ ـیالت ایطاى اضؼال هی ًوایس.
تثصطٍ :ؼاظهاى ُای اؼتاًی ًظام هٌِسؼی گعاضؾ ُای ذْز ضا تَ ازاضٍ کل ـیالت اؼتاى
اضائَ ذْاٌُس ًوْز.
 .9تؼییي ظطفیت هداظ صسّض هدْظُا تط اؼاغ اضؼال گعاضؾ ؼَ هاَُ ؼْم ّظؼیت
هدْظُای صازضٍ اًدام هی پصیطز.
 .10تغییط گًَْ آتعی هْضز پطّضؾ تط اؼاغ ظْاتػ ّ هؼیاضُای فٌی ّ قْ اًیي ّ
هقطضات هطتْغ تَ هْظْع صْضت ذْاُس گطفت ّ تٌِا زض صْضتی هداظ اؼت کَ
ظطفیت تؼییي ـسٍ تطای قزّض هدْظ تَ ؼقف ذْز ًطؼیسٍ تاـس.
 .11زض صْضتی کَ هدْظ صازضٍ هْضز هْافقت ؼاظهاى ـیالت یا ؼاظهاى خِاز
،
کفاّضظی اؼتاى ًثاـس الظم اؼت ظطف هست یکواٍ اظ زضیافت ضًّْـت هدْظ
هطاتة ضا تَ ؼاظهاى ًظام هٌِسؼی اػالم ًوایس  .ؼاظهاى ًظام هٌِسؼی هْظف ظطف
هست پاًعزٍ ضّظ ًؽثت تَ اصالذ آى اقسام ًوایس  .ز ضغیط ایي صْضت هدْظ صازضٍ
اتطال هی گطزز.
 .12زض صْضتیکَ هتقاظی صسّض پطّاًَ ًؽثت تَ ػسم یا ًحٍْ صسّض ُط گًَْ هدْظ
ًؽثت تَ تطضؼی
اػتطاض یا ًظط اصالحی زاـتَ تاـس  ،ؼاظهاى ًظام هٌِسؼی
اػتطاض ّ اػالم ًتیدَ اقسام ذْاُس ًوْز.
تثصطٍ  :زض صْضت ػسم پصیطؾ ًتیدَ تْؼػ هتقاظی  ،هْظْع تْؼػ ازاضٍ کل
ـیالت اؼتاًِای ؼاحلی ّ ازاضات کل ـیالت ّ هسیطیت ُای ـیالت ّ اهْض آتعیاى
اؼتاًِا تا زضذْاؼت هتقاظی قاتل تطضؼی اؼت .
قثل اظ تاضید اتالؽ
 .13زض ذصْق توسیس پط ّاًَ ُای تِطٍ تطزاضی صازضٍ
زؼتْضالؼول ُای اخطایی قاًْى ًظام خاهغ زاهپطّضی تحقق ـطایػ ّ العاهات خسیسی
کَ زض گصـتَ زض قاًْى حفاظت ّ تِطٍ تطزاضی اظ هٌاتغ آتعی خوِْضی اؼالهی ایطاى
ّ زؼتْضالؼول ُای شیطتػ ًثْزٍ اؼت هالک توسیس اؼتؼالم اظ ازاضات کل ـیالت
اؼتاًِای ؼاحلی ّ هسیطیت ـیالت ّ اهْض آتعیاى اؼتاًِای غیط ؼاحلی ذْاُس تْز .
تسیِی اؼت ضّیَ توسیس پطّاًَ ُای ایي گًَْ هعاضع تایس تَ ـکلی تاـس کَ هرل ازاهَ
فؼالیت ایي هعاضع ًثاـس .
 .14زض صْضت ّخْز ُطگًَْ تٌاقط احتوالی زض ضّیَ زؼتْضالؼول ُای ا
قْاًیي تاالزؼتی هؼیاض اقسام قْاًیي تاالزؼتی ذْاُس تْز .
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بالغی تا

تثصطٍ  :زض چٌیي هْاضزی ًظام هٌِسؼی کفاّضظی ّ هٌاتغ غثیؼی ّ ؼاظهاًِای
اؼتاًی هْظف تَ اًؼکاغ هْاضز تَ کویتَ ُواٌُگی صسّض هدْظُا هی تاـٌس .
 -16هکاتثات الظم ّ اؼتؼالهات صسّض پطّاًَ ُای آتعی پطّضی اظ هٌظط ظهاًی ّ
ًْع پطّاًَ هٌطثق تا هفاز هٌسضج زض زؼتْضالؼول اخطایی تثصطٍ  5اًدام هی پصیطز ّ
( ذصْصا
زض ایي ضاؼتا اهکاى اًتقال ّ خاتدایی ظهاى اؼتؼالم زض هطاحل هرتلف
هْافقت اصْلی ) ّخْز ًساضز .
 -17زض تاظزیس ُای ال ظم خِت هطاحل صسّض پطّاًَ ُای هرتلف حتی الوقسّض
کاضـٌاغ ـیالت ( ًوایيزٍ ازاضات کل ـیالت اؼتاًِای ؼاحلی ّ یا هسیطیت ُای
ـیالت ّ اهْض آتعیاى اؼتاًِای غیط ؼاحلی ) ًیع حعْض زاـتَ تاـس .
 -18زض ذصْق آى زؼتَ اظ فؼالیت ُای آتعی پطّضی کَ ـاهل هفاغل ذاًگی هی
ـًْس ( هاُیاى ظیٌتی ) تْخَ تَ قاًْى حوایت ّ ؼاهاًسُی هفاغل ذاًگی ّ ضػایت
هفاز آى ترصْق هازٍ  7العاهی اؼت .
 – 19تَ لحاظ خصب ؼطهایَ گصاض ّ اختٌاب اظ تاثیط تغییط ـطایػ اقتصازی زض ّضّز
ؼطهایَ گصاضاى تَ ایي ػطصَ تْخَ تَ حساقل ظهاى پاؼرگْیی ّ صسّض هدْظُای
آتعی پطّضی ظوي ضػایت هفاز زؼتْضالػول ُا ّ قْاىیي ظطّضی اؼت .
ب – ؼیاؼتِای اذتصاصی صسّض هدْظُای آتعی پطّضی :
1
2
3

4

5

6

هتقاظیاى تایؽتي قفػ ُاي پطّضؾ هاُي ّ تدِیعات هطتْغَ ضا اظ ـطکت ُايهؼتثط زاضاي اؼتاًساضز تیي الوللي یا هلي تِیَ ًوایس .
 هتقاظیاى تایؽتي تط اؼاغ اصْل ّ هثاًي هکاى یاتي هْضز تاییس ـیالت ًؽثت تَهکاى یاتي هحل اؼتقطاض قفػ ُاي زضیایي تْؼػ هفاّض شي صالذ اقسام ًوایٌس .
 زض ّاگصاضي اضاظي ؼاحلي پفتیثاى قفػ ُاي زضیایي تَ صاحثاى هعاضع ،حساکثطصطفَ خْیي زض اذتصاق ظهیي تَ ػول آهسٍ ّ زض ًِایت حس ًصاب تؼییي ـسٍ
زض زؼتْضالؼول ؼاظهاى اهْض اضاظي هالک ػول قطاض گیطز.
 تَ هتقاظیاى پطّضؾ هاُي زض قفػ اغالػات الظم اظ ًظط هیعاى ؼطهایَ گصاضياضایَ ـْز تا اظ ّضّز
هْضز ًیاظ ،ضّؾ ُاي تاهیي تچَ هاُي ّ ؼایط ًِازٍ ُا
ًاآگاُاًَ تَ ایي ػطصَ ذْززاضي گطزز.
اخطاي غطذ ُاي پطّضؾ
 تا تْخَ تَ هیعاى ؼطهایَ گصاضي تاالي هْضز ًیاظهاُي زض قفػ ُاي زضیایي ،ظطّضي اؼت هتقاظیاى تْاًوٌس اظ ًظط هالي ّ فٌي
زض اّلْیت زضیافت هدْظ قطاض گیطًس .
ُطگًَْ تغییط زض افعایؿ اؼوی پطّاًَ ُای تِطٍ تطزاضی هطاکع تکثیط هیگْ هٌْغتَ اضائَ هؽتٌسات اظ ؼْی تِطٍ تطزاض ّ تاییس آى هطاتق ـیٍْ ًاهَ اضؼالی ؼاظهاى
ـیالت ایطاى زض کاضگطٍّ ّیژٍ ذْاُس تْز .
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ُ 200کتاض ّ هدتوغ ُای
- 7صسّض هدْظُای پطّضؾ هیگْ زض اتؼاز تیؿ اظ
تعضگ غیط هتوطکع ترؿ ذصْصی ( تسّى ُعیٌَ کطز اظ هحل اػتثاضات زّلتی
زض ظیطؼاذت ُا ) تا هْافقت اّلیَ ضیاؼت ؼاظهاى ـیالت اًدام هی ـْز .
ج  -سیاستيای منطقو ای صسّض هدْظ ُای آتعی پطّضی
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 صسّض هدْظ زض ؼطاب کلن تسضٍ  ،ؼطاتکالى ّ ؼطاب هیوَ اؼتاى ایالم تؼلت تطاکن غطذُای پطّضؾ هاُی هوٌْع هی تاـس .
 زض ذصْق صسّض هدْظُای پطّضؾ قفػ زض هحسّزٍ ؼسُای ؼیوطٍ ـِطؼتاى تسضٍ ؼسکٌگیط ـِطؼتاى ایْاى ؼس کطذَ زض ـِطؼتاى ُای آتساًاى  ،زُلطاى قثل اظ صسّض ُطگًَْ
هدْظی ُواٌُگی الظم تا هسیطیت ـیالت اؼتاى ایالم اًدام پصیطز
 زض اؼتاى چِاضهحال ترتیاضی تسلیل کوثْز آب اّلْیت تا اضتقا کیفیت تْلیس ّ تْؼؼَ ػوْزیهعاضع هی تاـس ّ الظم اؼت قثل اظ صسّض هدْظ خسیس ُواٌُگی الظم تا هسیطیت ـیالت ّ
آتعیاى اؼتاى تؼول آیس .
 زض اؼتاى ذطاؼاى ضظْی زض ٌُگام صسّض هدْظ ُای آتعی پطّضی تا اؼتفازٍ اظ هٌاتغ آتیضّزذاًَ تَ لحاظ تْخَ تَ ظطفیت اکْلْژیکی پصیطؾ ضّزذاًَ تا هسیطیت ـیالت ّ اهْض
آتعیاى اؼتاى ُواٌُگی الظم تؼول آیس .
 زض اؼتاى ؼیؽتاى ّ تلْچؽتاى ( ظاتل ) تا تْخَ تَ هحسّزیت ُای آتی ذاق قثل اظ ُطگًَْصسّض هدْظی ُواٌُگی الظم تا ازاضٍ کل ـیالت اؼتاى تؼول آیس .
 زض اؼتاى ؼیؽتاى ّ تلْچؽتاى ( ظاتل ) صطفا هدْظ تطای هاُیاى گطهاتی صازض ـْز . زض اؼتاى گیالى اظ صسّض هدْظُای خسیس تکثیط گطهاتی ّ ؼطزآتی اختٌاب گطزز . قزّض هدْظُای خسیس تکثیط هیگْ زض اؼتاى ذْظؼتاى  ،هٌْغ تَ ُواٌُگی تا ؼاظهاى ـیالتایطاى ذْاُس تْز
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