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ّ 1ذف:
پبیص ٍ اًذاصُ گیشی هطخػِ ّبی کلیذی فیضیکی  /ضیویبیی ٍ ثیَلَطیکی عولیبت هشثَط ثِ ضْشداسی هٌطمِ دٍ کِ هی تَاًذ
پیبهذ ثبسصی ثش هحیط صیست داضتِ ثبضذ ٍ پبیص رٌّیت طشف ّبی ریٌفع ضْشداسی هٌطمِ اص عولکشدّبی صیست هحیطی
ضْشداسی هٌطمِ دٍ
 2داهٌِ کبسثشد :
کلیِ عولیبت ثَجٍد آٍسًذُ جٌجِ ّبی ثبسص دس حَصُ ّبی هذیشیتی ش ّشداسی هٌطمِ دٍ تْشاى ٍ کلیِ طشف ّبی ریٌفع
ضْشداسی هٌطمِ دٍ هبًٌذ کبسکٌبى ٍ جوعیت سبکي دس هٌطمِ
 3تعبسیف:
 1-3هطخػِ کلیذی عولیبت  :هطخػِ ّبیی کِ عذم اًجبم یب اًجبم ًبلع یب ًبدسست آًْب هَجت گستشش پیبهذّبی صیست
هحیطی ثبسص ٍ یب ثَجَد آهذى جٌجِ ّبی صیست هحیطی ثبسص هی ضَد .
 4سٍش کبس:
1-4تعشیف ضٌبسٌبهِ فشایٌذ ٍ تعییي سیسکْبی فشایٌذی
ًوبیٌذُ هذیشیت ثب ّوکبسی سئیس اداسُ هحیط صیست ٍ افشادی کِ تَسط ایطبى هعشفی هی ضًَذ هسئَل تعشیف ضٌبسٌبهِ
فشایٌذ
هطبثك ًمطِ فشایٌذ ( )M2-M-003هی ثبضٌذ .ثب تَجِ ثِ ثبصخَسّبی دسیبفتی اص کلیِ ریٌفعبى فشایٌذ سیسکْبی فشایٌذی دس سِ
حَصُ ٍسٍدیْب -خشٍجی ٍ هٌبثع ضٌبسبیی هی ضًَذ .گضاسضی اص تحلیل سیسکْبی فشایٌذی ٍ اٍلَیت ثٌذی اًْب هطبثك فشم
گضاسش پبیص فشایٌذ
( )M2-M-004تْیِ هی ضَد ٍ ثعٌَاى ٍسٍدی ثبصًگشی هذیشیت اسائِ هی گشدد.

2-4هطخػِ ّبی فیضیکی  /ضیویبیی ٍ ثیَلَطیکی
 هذیشیت هحیط صیست ٍ اًشطی هَظف است دس ّش سبل  ،پس اص هطخع ضذى جٌجِ ّبی صیست هحیطی فعبلیت ّب ٍ خذهبتضْشداسی هٌطمِ دٍ ثش اسبس سٍش اجشایی  M2-P-003فشم پبیص ٍ اًذاصُ گیشی هطخػِ ّبی کلیذی عولیبت  M2-F-013سا
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تکویل ٍ پس اص تبییذ ًوبیٌذُ هذیشیت ثشای کلیِ ثخص ّبیی کِ داسای جٌجِ صیست هحیطی ثبسص ثَدُ اسسبل ًوبیذ .
 هطبثك ثب فشم پبیص ٍ اًذاصُ گیشی هطخػِ ّبی کلیذی عولیبت ّ M2-F-013ش ثخص هَظف است دس تٌبٍة ّبی تعشیفضذُ  ،هطخػِ ّبی کلیذی الصم سا پبیص ٍ اًذاصُ گیشی ًوَدُ ٍ گضاسش آى سا ثشای هذیشیت هحیط صیست ٍ اًشطی اسسبل ًوبیذ
.
 گضاسش ّبی اسسبلی اص طشف هسئَلیي هَظف ثبیذ داسای ًوَداسّبی تحلیلی ٍ علت یبثی ٍضعیت ّبی هَجَد ثبضذ . هذیشیت هحیط صیست ٍ اًشطی ضوي ثشسسی تحلیل ّب دس غَست ًیبص اغالحبت ٍ یب الذاهبت اغالحی ٍ پیطگیشاًِ الصم سادسخَاست ًوَدُ ٍ هطبثك ثب سٍش ّبی هشتجط ثْجَد ّبی الصم دس فعبلیت ّب ٍ خذهبت ضْشداسی هٌطمِ دٍ غَست هی پزیشد .
 هذیشیت هحیط صیست ٍ اًشطی هَظف است دس تٌبٍة ّبی الصم گضاسضی اص ٍضعیت پبیص ٍ اًذاصُ گیشی هطخػِ ّبیفیضیکی  /ضیویبیی ٍ ثیَلَطیکی ثِ ًوبیٌذُ هذیشیت جْت طشح دس جلسِ ثبصًگشی هذیشیت اسائِ ًوبیذ .
 ثشای اًذاصُ گیشی هطخػبت فیضیکی  ،ضیویبیی ٍ ثیَلَطیکی هذیشیت هحیط صیست ٍ اًشطی دس تٌبٍة ّبی تعشیف ضذُهطبثك ثب سیستن لشاسدادّبی ضْشداسی هٌطمِ دٍ هجبدست ثِ عمذ لشاسداد ثب ضشکت ّبی داسای غالحیت اًذاصُ گیشی آالیٌذّبی
صیست هحیطی هی ًوبیذ  .الصم است ضشکت هَسد لشاسداد کلیِ هستٌذات الصم جْت کبلیجشاسیَى تجْیضات ٍ اثضاس اًذاصُ گیشی
سا ثِ ّوشاُ گضاسش ًْبیی اسائِ ًوبیذ .

 2-4پبیص ٍ اًذاصُ گیشی هػشف اًشطی
هذیشیت هحیط صیست ٍ اًشطی اص طشیك هعبًٍت هبلی ٍ اداسی ثػَست دٍ هبِّ همذاس هػشف اًشطی (ثشق  /آة  /گبص) سا ثب
ثکبسگیشی لجَؼ اسسبلی اص ضشکت ّبی ٍاثستِ ثِ ٍصاست ًیشٍ ٍ ضشکت هلی گبص هَسد پبیص ٍ اًذاصُ گیشی لشاس دادُ ٍ ّشچْبس
هبُ گضاسضی ثِ ًوبیٌذُ هذیشیت جْت اسائِ ثِ ضْشداس ،هعبًٍت هبلی ٍ اداسی هٌطمِ ٍستبدهحیط صیست ٍ تَسعِ
پبیذاسضْشداسی تْشاى ٍ دس غَست ًیبص اسائِ دس جلسِ ثبصًگشی هذیشیت هی ًوبیذ .
 3-4پبیص ٍ اًذاصُ گیشی هػشف کبغز
هذیشیت هحیط صیست ٍ اًشطی اص طشیك اداسُ تذاسکبت ّش ضص هبُ یکجبس همذاس هػشف کبغز سا اص هیضاى ٍسٍدی (خشیذ) ٍ
خشٍجی (تحَیل ثِ ٍاحذّب) دسیبفت کشدُ ٍ ثش اسبس آى گضاسضی ثِ ًوبیٌذُ هذیشیت جْت اسائِ دس جلسِ ثبصًگشی هذیشیت
اعتجبس دّی
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اسسبل هی داسد .
 4-4هطخػِ ّبی رٌّی :
 هسئَلیي هحیط صیست ًَاحی ٍ اداسُ هحیط صیست ٍ اًشطی ضْشداسی هٌطمِ دٍ هَظف اًذ حذالل سبلی یکجبس اص طشیكپشسطٌبهِ

 M2-F-014هیضاى رٌّیت طشف ّبی ریٌفع اص عولکشد ضْشداسی هٌطمِ دٍ سا دس خػَظ عولکشد صیست

هحیطی ضْشداسی هٌطمِ دٍ ثشسسی ًوَدُ ٍ ًتبیج آهبسی آًشا ثشای ًوبیٌذُ هذیشیت ٍ هذیشیت هحیط صیست ٍ اًشطی اسائِ ًوبیذ
.
 هحل ّبی پبسخگَیی سبکٌیي ثبیستی ثِ ًحَی اًتخبة گشدًذ کِ پبسخگَیبى کلیِ ًَاحی هٌطمِ سا پَضص دٌّذ . -5-4پبیص ٍ اًذاصُ گیشی فشایٌذّب
عالٍُ ثش پبیص ٍ اًذاصُ گیشی هعیبسّبی تعشیف ضذُ دس ثٌذّبی  1-4الی  4-4کلیِ هسئَلیي هحیط صیست ًَاحی ٍ اداسُ هحیط
صیست ٍ اًشطی هٌطمِ هَظف ّستٌذ هطبثك دٍسُ ّبی تعشیف ضذُ دس ضٌبسٌبهِ ّبی فشایٌذ هطبثك ًمطِ فشایٌذ (M2-M-003-
) 1الذام ثِ پبیص ضبخػْبی فشایٌذ ّبی صیست هحیطی ًوبیٌذ ٍ ًتیجِ سا هطبثك فشم

) (M2-M-004ثِ ًوبیٌذُ هذیشیت

گضاسش دٌّذ

 5هذاسن هشتجط :
پبیص ٍ اًذاصُ گیشی هطخػِ ّبی کلیذی عولیبت

M2-F-013

پشسطٌبهِ اسصیبثی رٌّیت صیست هحیطی طشف ّبی ریٌفع

M2-F-014

 6پیَستً :ذاسد

اعتجبس دّی
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سَاثك ثبصًگشی

سدیف
1

تبسیخ
95/5/1

ضوبسُ

ضوبسُ ثٌذ

ثبصًگشی

ثبصًگشی ضذُ

01

کلیِ ثٌذّب

تبسیخ اجشا

ضشح هختػش ثبصًگشی
اضبفِ ًوَدى پبیص فشایٌذّبی سیستوی ثِ سٍش
اجشایی

اعتجبس دّی
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