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 :ملي محيط يار طرح آئين نامه اجرايي

تا تَجِ تِ هحَريت يافتي هغائل هحيط سيغت در عطح جْاًي يكي اس ؽاخـ ّاي اعاعي تَععِ يافتگي كؾَرّا  :همذهِ  

فزٌّگ عاسي در .كَؽؼ در حفظ هحيط سيغت ٍ عياعت گذاري در راعتاي آهَسػ تِ عٌَاى تعذ عَم تَععِ پايذار اعت

تٌا تزايي ايجاد يك عاختار عاسهاًي تِ عٌَاى .سيغت اعت  يكي اس اركاى اعاعي در اهز حفاظت هحيطسيغت  تخؼ هحيط

تِ ّويي هٌظَر .اًذيؾگاُ خالليت تزاي تواهي الؾار جاهعِ ٍ ايجاد تزًاهِ ّاي هلي در ايي راتطِ السم ٍ ضزٍري هي ًوايذ

عتاي ًْاديٌِ ًوَدى فزٌّگ هحيط سيغت ٍ اؽاعِ ٍ ارتماء در ًظز دارد در را ادارُ كل حفاظت هحيط سيغت اعتاى اففْاى

 اجزاي طزح هلي هحيط ّوچَى عٌَات لثل الذام تِآى در عطح عوَم جاهعِ تِ خقَؿ داًؼ آهَساى ٍ لؾز آهَسػ پذيز 

ي اعت ّذف اس اجزاي ايي طزح تَععِ فزٌّگ سيغت هحيط.راٌّوايي ًوايذ ػ آهَساى هماطع تحقيلي اتتذايي ٍياردر تيي داى

ٍ داًؼ آهَساى تِ عٌَاى حافظاى هحيط سيغت اس ّز گًَِ آعية تِ هحيط سيغت جلَگيزي كزدُ ٍ هغائل آهَسؽي در سهيٌِ 

 1384تا عٌايت تِ پيؾيٌِ اجزايي گغتزدُ ايي طزح در اعتاى اففْاى اس عال .كٌٌذ ديگزاى تَفيِ هيهحيط سيغت را تِ 

ؽاّذ اجزاي اثز 1390-91دى كليِ فزفتْا ٍ تْذيذ ّاي هَجَد ،در عال تحقيلي تاكٌَى اًتظار هي رٍد تا هذ ًظز لزار دا

 .آى در عطح اعتاى اففْاى تاؽين تزگذار

 جاهعِ عطح فزٌّگ ٍ اطالعات پايِ هحيط سيغت دريارتما 

 آؽٌايي كَدكاى ٍ ًَجَاًاى تا هفاّين پايِ هحيط سيغت 

  داًؼ آهَساى ًغثت تِ هحيط سيغت ٍ در ًتيجِ تغييزرفتارآًْاتغييز ًگزػ 

 اًتمال آهَسُ ّاي سيغت هحيطي تِ خاًَادُ ّا 

 جلة هؾاركت داًؼ آهَساى در فعاليتْاي هختلف گزٍّي ٍ اًفزادي هزتثط تا هحيط سيغت 

خَد تِ ًَاحي آهَسػ ٍپزٍرػ  آهَسؽي ٍاحذهذارط داٍطلة تا تكويل فزم ًغثت تِ هعزفي  هذيزاىدر ايي طزح اتتذا  

هذيزاى ٍ راتطيي ،ٍ ادارات تاتعِ  كل حفاظت هحيط سيغت اعتاى اففْاىپظ اس آى تَعط ادارُ .هزتَطِ الذام هي كٌٌذ

آهَسؽْاي السم را دريافت هي كٌٌذ ٍ تَعط طزح در ؽَراي آهَسگاراى ٍ دتيزاى تِ ديگز ّوكاراى اًتمال هحيط سيغت 

  .فزٌّگياى ًيش تِ هحيط ياراى ٍ در ًْايت تِ كل داًؼ آهَساى داًؼ ٍ هْارت السم را آهَسػ خَاٌّذ داددادُ ٍ 

ّذايت  كيفيت آهَسػ هحيط سيغت در هذارط تَعط هتخققيي اهزًظارت تز  طزح، پزٍصُ ايي جزايّوشهاى تا ا    

ياراى ٍ تكويل فزم پزعؾٌاهِ طزح ٍ تأييذ ٍارائِ آهَسػ حضَري تِ هحيط ضوي هزاجعِ تِ هذارط  ،ؽذُ ٍ ًاظزيي

طزح تَعط  ؽياتيرسا در آخزيي هزحلِ، .هذيز هذرعِ ًتايج را تِ حفاظت هحيط سيغت اعتاى گشارػ هي كٌٌذ

اس طزيك رٍػ ًوًَِ تزداري ٍ تَسيع پزعؾٌاهِ اًجام خَاّذ ؽذ ٍ گشارػ ّاي هكتَب ٍ هغتٌذ  داًؾگاّيهتخققيي 

 .ارائِ هي گزدد اعتاىسيغت  تِ حفاظت هحيط
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تزگشاري كارگاّْاي آهَسػ هحيط سيغت تَعط حفاظت هحيط سيغت اعتاى تزاي هذيزاى هذارط ٍ راتطيي  -1

 هحيط سيغت

 تَجيْي جْت ّوكاراى فزٌّگي تَعط راتط هحيط سيغت–تزگشاري جلغات آهَسؽي  -2

  در تواهي هذارط تحت پَؽؼ راتط هحيط سيغتتَعط  ًفز داًؼ آهَس 30ّز  يهحيط يار تِ اسايك ًفز اًتخاب  -3

تط هحيط اتَعط ر اجزا يگيزي رًٍذاى تَعط كليِ ّوكاراى فزٌّگي ٍ جآهَسػ هغتمين ٍ غيز  هغتمين هحيط يار -4

 سيغت هذرعِ تا حقَل ًتيجِ هطلَب

هاًٌذ كارگاُ پزعؼ ٍ پاعخ ، تْيِ رٍسًاهِ  ،تؾَيك ٍ تزغية داًؼ آهَساى تِ هؾاركت در ؽيَُ ّاي فعال آهَسػ -5

س در هذرعِ ، تزگشاري اردٍ ٍ ديگز رٍؽْاي خالق ٍ كارتزدي ديَاري ،پَعتز ، تزپايي ًوايؾگاُ ،ايجاد فضاي عة

 آهَسػ

 تْيِ هٌثع آهَسؽي ٍيضُ هذيزاى ٍ راتطيي هحيط سيغت هذارط تَعط حفاظت هحيط سيغت اعتاى -1

 ّوكاري كاهل هذارط تحت پَؽؼ تا  تَعط حفاظت هحيط سيغت اعتاى هغتوز تز اجزاي طزحًظارت  -2

 هذيزاى ّوكاري كاهل تا تا ّوكاري هتخققيي داًؾگاّي ٍ حفاظت هحيط سيغت اعتاىياتي اس ًتايج طزح ػارس -3

 هذارط 

 حفاظت هحيط سيغت اعتاىتمذيز اس تزگشيذگاى طزح تَعط  -4


