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 سیاستها و ضوابط کلی صدور مجوزهای آبسی پروری

 

 :صدور مجوزهای آبسی پروریسیاستهای ػمومی  –الف 
 

هالک ػول تزای تؼییي سقف ظزفیت اسوی هجَسّای صادرُ ) هَافقت اصَلی( تزای ّرز سراد در ّرز     -1
یا تزًاهِ اتالؽ ضذُ اس سرَی سراسهاى ضریالی ایرزاى ٍ      ضطنیک اس استاًْا تز هثٌای ّذف کوی تزًاهِ 

 هحاسثِ ظزفیت پزٍاًِ ّای صادرُ در سٌَای قثل تز اساس راتطِ سیز تؼییي هی ضَد:
) ظزفیت اسوی هَافقت اصَلی ّای هؼتثز(+ ) ظزفیت اسروی پزٍاًرِ تاسریا ّرای هؼتثرز(+ )ظزفیرت       

   تَلیذ اسوی پزٍاًِ تْزُ تزداری ّای هؼتثز( ; ظزفیت تالقَُ
; ظزفیت تالقَُ هَرد ًیراس ترزای    5/1ّذف کوی تزًاهِ در سِ ساد تؼذ اس ساد صذٍر هَافقت اصَلی * 

 تحقق ّذف
ظزفیت تالقَُ هَرد ًیاس تزای تحقق ّرذف; سرقف ظزفیرت اسروی هجراس ترزای        -ظزفیت تالقَُ تَلیذ  
 صذٍر هَافقت اصَلی

اسدُ تَدى طزح،  ّذف کوی پٌج ساد تؼذ هالک ػورل  تثصزُ: در هَرد هاّیاى خاٍیاری تا تَجِ تِ دیز ت
 قزار خَاّذ گزفت.

هثاًی طزاحی ٍ هحاسثِ ًیاسّای آتی ، سهیي ٍ.. طزحْای آتشی پزٍری ترز هثٌرای دسرتَر الؼورل ّرای       -2
   ساسهاى ضیالی ایزاى تؼییي هی گزدد.اتالغی 

ضریالی ایرزاى ترذٍیي ٍ    در صَرتی کِ در ّز یک اس هٌاطق کطَر الگَی تَسؼِ ٍ کطت تَسط ساسهاى  -3
 هٌتطز ضَد، صذٍر پزٍاًِ ّای آتشی پزٍری الشاها تز اساس ًقطِ الگَی تَسؼِ ٍ کطت اًجام هی پذیزد.  

کسة ًظز سراسهاى ضریالی ایرزاى ٍ یرا سراسهاى       پا اسصذٍر هجَس آتشی پزٍری در حاضیِ رٍدخاًِ ّا  -4
   حسة هَرد اًجام هی پذیزد.تز استاى جْاد کطاٍرسی 

صذٍر هجَسّای آتشی پزٍری در هجتوغ ّایی کِ تَسط دٍلت ایجراد هری ضرَد، ترز اسراس ظرَاتط ٍ        -5
تاییرذ   پرا اس ضزایط اختصاصی اػالم ضذُ تَسط ساسهاى ضیالی ٍ یا ساسهاى جْراد کطراٍرسی اسرتاى    

 اًجام هی پذیزد. ،ساسهاى ضیالی

هاِّ ( تِ سراسهاى ضریالی    ظوي ارساد گشارش ّای دٍرُ ای ) سِهَظف است ساسهاى ًظام هٌْذسی  -6
ایزاى ، گشارش ساالًِ صذٍر ٍ اتطاد هجَسّا را حذ اکثز تا پایاى فزٍردیي  هاُ ّز ساد تِ ضیالی ایرزاى  

 ارساد ًوایذ.

ضریالی   / هذیزیتگشارش ّای خَد را تِ ادارُ کلالسم است  : ساسهاى ّای استاًی ًظام هٌْذسیتثصزُ
 ًوایذ.  استاى ارائِ 
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تز اساس ظَاتط ٍ هؼیارّای فٌی ٍ قَاًیي ٍ هقرزرای   گًَِ آتشی هَرد تكثیز ٍ پزٍرش تایذّزگًَِ تغییز  -7
 ، صَری پذیزد.پا اس تاییذ ساسهاى ضیالی ایزاى) دفتز هزکشی( هزتَط تِ هَظَع

صادرُ هَرد هَافقت ساسهاى ضیالی یا ساسهاى جْاد کطراٍرسی اسرتاى ًثاضرذ السم    در صَرتی کِ هجَس  -8
سراسهاى ًظرام هٌْذسری  اػرالم ًوایرذ.      اُ اس دریافت رًٍَضت هجَس، هزاتة را ترِ  است ظزف هذی یكو

غیرز ایري    ًسثت تِ اصالح آى اقذام ًوایرذ. در  پاًشدُ رٍسظزف هذی  است هَظفًظام هٌْذسی ساسهاى 
 .صَری هجَس صادرُ اتطاد هی گزدد

یا ًظرز اصرالحی داضرتِ     هجَس اػتزاض در صَرتیكِ هتقاظی صذٍر پزٍاًِ ًسثت تِ ػذم یا ًحَُ صذٍر -9
ًسثت تِ تزرسی اػترزاض ٍ اػرالم ًتیجرِ اقرذام      تاضذ، ساسهاى ًظام هٌْذسی کطاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼی

  خَاّذ ًوَد. 
ًتیجِ تَسرط هتقاظری ، هَظرَع تَسرط ادارُ کرل ضریالی اسرتاًْای        تثصزُ : در صَری ػذم پذیزش 

 قاتل تزرسی است . خَاست هتقاظیتا در ساحلی ٍ هذیزیت ّای ضیالی ٍ اهَر آتشیاى استاًْا
اتالؽ دستَرالؼول ّای اجزایی قراًَى   تاریخ قثل اس ٍاًِ ّای تْزُ تزداری صادرُدر خصَظ توذیذ پز -10

ادارای کل ضیالی اسرتاًْای سراحلی ٍ هرذیزیت    استؼالم اس  صزفا  توذیذ هالک ،ًظام جاهغ داهپزٍری 
ّرای ایري گًَرِ    تذیْی است رٍیِ توذیذ پزٍاًرِ  . تَداى استاًْای غیز ساحلی خَاّذ ضیالی ٍ اهَر آتشی

 هشارع تایذ تِ ضكلی تاضذ کِ هخل اداهِ فؼالیت ایي هشارع ًثاضذ .

) هجتوغ ّرا(   آتشی پزٍریفٌذ هزاکش ٍ هشارع لساسهاى داهپشضكی کطَر ٍ ساسهاى ًظام داهپشضكی هك -11
کِ تا قثل اس اتالؽ قاًَى ًظام جاهغ داهپزٍری احذاث ٍ یا هَرد تْزُ تزداری قزار گزفتِ اًرذ را اس ضروَد   

ی ًِ ّای تْذاضتی هزاکرش ٍ هجتورغ ّرا   آییي ًاهِ رػایت فَاصل ٍ حصارکطی ٍ ....  هؼاف ًوَدُ ٍ پزٍا
 هَصَف صادر ًوایٌذ.

شارع پزٍرش هیگَ حتواٌ تز اسراس ظرَاتط ٍ هؼیارّرای فٌری ٍ     تغییز کارتزی در هَرد هزاکش تكثیز ٍ ه -12
 قَاًیي ٍ هقزرای هزتَط تِ هَظَع ٍ پا اس تاییذ ساسهاى ضیالی ایزاى صَری خَاّذ گزفت .

الغی تا قرَاًیي تاالدسرتی هؼیرار    تدر صَری ٍجَد ّزگًَِ تٌاقط احتوالی در رٍیِ دستَرالؼول ّای ا -13
 .اقذام قَاًیي تاالدستی خَاّذ تَد 

ًظام هٌْذسی کطاٍرسی ٍ هٌاتغ طثیؼری ٍ   ساسهاى ًظام داهپشضكی ٍ ساسهاى  تثصزُ : در چٌیي هَاردی
در سراسهاى ضریالی ایرزاى    ّواٌّگی صذٍر هجَسّا  استاًی هَظف تِ اًؼكاس هَارد تِ ستاد ساسهاًْای

 هی تاضٌذ .  
 

 : صدور مجوزهای آبسی پروری  سیاستهای اختصاصی –ب 

هؼتثز دارای  اس ضزکت ّای را ٍ تجْیشای هزتَطِدریایی  قفا ّای پزٍرش هاّی هتقاظیاى تایستی -1
 تْیِ ًوایذ . د تیي الوللی یا هلیاستاًذار
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پزٍرش هاّی در قفا، پزٍرش هاّی در استخزّای خاکی ٍ تتًَی  تِ هتقاظیاى تكثیز هاّیاى دریایی، -2
هَرد اس طزیق دٍرُ ّای آهَسضی  سایز آتشیاى آب ضَر )آرتویا، جلثک ّای دریایی ٍ ...( حسة ٍ

 ارایِ ضَد. ًْادُ ّا، تاسار ٍ تاساریاتی ٍ ... در خصَظ تكثیز ٍ پزٍرش، تأهیي اطالػای السم
اجزای طزح ّای پزٍرش هاّی در قفا ّای دریایی،  تا تَجِ تِ هیشاى سزهایِ گذاری تاالی هَرد ًیاس   -3

 .اٍلَیت دریافت هجَس قزار گیزًذ هالی ٍ فٌی در ظزٍری است هتقاظیاى تَاًوٌذ اس ًظز

ٍ هاّیاى  هیگَ ٍ پزٍرش  اسوی پزٍاًِ ّای تْزُ تزداری هزاکش تكثیزظزفیت زگًَِ تغییز در افشایص ّ -4
هِ ارسالی ساسهاى ضیالی هٌَط تِ ارائِ هستٌذای اس سَی تْزُ تزدار ٍ تاییذ آى هطاتق ضیَُ ًا دریایی
 خَاّذ تَد .ایزاى 

تزای پزٍرش هیگَ، هاّیاى دریایی ٍ  ّكتار ) 50توذیذ پزٍاًِ تزای هشارع تا هساحت تیص اس  ٍ صذٍر -5
اًجام  ساسهاى ضیالی ایزاى )دفتز هزکشی( سایز آتشیاى آب ضَر( صزفاً پا اس استؼالم ٍ کسة هَافقت

 .خَاّذ پذیزفت
آتشیاى آب  ٍ سایز  دریایی اسوی پزٍاًِ تْزُ تزداری در تكثیز ٍ پزٍرش هیگَ، هاّیاى افشایص ظزفیت -6

خَاّذ  اخذ هجَس اس ساسهاى ضیالی ایزاى )دفتز هزکشی( هٌَط تِ ،)آرتویا، جلثک ّای دریایی ٍ ...( ضَر
 تَد.

 صدور مجوز های آبسی پروریسیاستهای منطقه ای   -ج 
ترزای سرایز هرَارد در حرَسُ آتزیرش دریاچرِ       ٍ آرتویا سالَ  ، تِ جش هاّیاى سیٌتیآتشی پزٍری صذٍر هجَس  -1

 است.   ارٍهیِ هوٌَع 

حذ )  تِ صَری هحذٍد ٍ یک یا دٍ هجَس تا ظزفیت کن صذٍر هجَس سالَی طثی در کلیِ استاًْای کطَر -2
 .( صادر گزدددر ساد  ّشار قطؼِ 500اکثز تا سقف 

 ضیالی استاى صَری پذیزد.  ّواٌّگی تا استاى ایالم  پزٍرش هاّی در هجَس ّز گًَِ صذٍر  -3

قثرل اس ّزگًَرِ    ، تا تَجِ تِ هحرذٍدیت ّرای آتری    ) ساتل (  حَسُ ادارُ کل ضیالی استاى سیستاى در  -4
 صذٍر هجَسی ّواٌّگی السم تا ادارُ کل ضیالی استاى تؼول آیذ .

 صذٍر هجَس در حَسُ آتزیش کارٍى در استاى کْكیلَیِ ٍ تَیز احوذ هوٌَع هی تاضذ.  -5

)آرتویا، جلثرک  هاّیاى دریایی ٍ سایز آتشیاى آب ضَرتكثیز ٍ پزٍرش جَسّای جذیذ تكثیز هیگَ، صذٍر ه -6
در استاى ّای خَسستاى، ّزهشگاى، سیسرتاى ٍ تلَچسرتاى، تَضرْز ٍ گلسرتاى هٌرَط       ّای دریایی ٍ ...(

 د.هجَس اس ساسهاى ضیالی ایزاى )دفتز هزکشی( خَاّذ تَ اخذ تِ

در سایت ّا سایِ خَش، تیاب ضوالی ٍ  1396صذٍر هجَسّای جذیذ تزای تَسؼِ پزٍرش هیگَ در ساد  -7
جٌَتی ، سیزیک ٍ یكذار ضزقی ٍ غزتی ، جاسک در استاى ّزهشگاى هٌَط تِ استؼالم اس ساسهاى ضیالی 

 ایزاى) دفتز هزکشی ( خَاّذ تَد.  

  


