بسن اهلل الرحوي الرحین

الیحِ پیشٌْاد تاسیس سازهاى ًظام هحیط زیست
فصل اٍل  :تعاریف ٍ کلیات
هادُ  -1ػاصهاى ًظام هحیي صیؼت کِ دسایي لاًَى تِ اختلاس " ػاصهاى" ًاهیذُ هی ؿَد ػاصهاًی غیشدٍلتیی ٍ
غیش ػیاػی تا اػتمالل هالی ٍ ؿخلیت حمَلی هؼتمل اػت کِ تِ هٌظَس سػیذى تِ اّذاف ٍ اًدام ٍظایف همشس
دس ایي لاًَى ٍ تش اػاع اػاػٌاهِ هشتًَِ تـکیل هی ؿَد.
هادُ ً -2ظام هحیط زیست :هدوَػِ ای اصتـکل اؿخاف حمیمی ٍ حمَلی ؿاغل دس فؼالیتْای حشفیِ ای
سؿتِ ّای هٌْذػی و تخللی هحیي صیؼت ٍ ًیض لَاًیي ٍ همشسات ،آییي ًاهِ ّا ،اػتاًذاسدّا ٍ دػتَسالؼولْای
ًاظش تِ سٍاتي تیي اسایِ کٌٌذگاى ٍ دسیافت کٌٌذگاى هحلَالت ٍ خذهات سؿتِ ّای هزکَس اػت کِ دس خْت
سػیذى تِ اّذاف ایي لاًَى ٍ اػاػٌاهِ ،تذٍیي ٍ تِ هَسد اخشا گزاؿتِ هی ؿَد.
تبصرُ  : 1هٌظَس اص حشفِ ّای هٌْذػی ٍتخللی هحیي صیؼت ػثاست اص حشفیِ ّیای هٌْذػیی ،کاسؿٌاػیی
ٍکاسداًی یا فؼالیتْای هٌْذػی ٍ تخللی هشتًَِ ؿاهل سؿتِ ّای اكلی ( هٌْذػی  ،ػلَم پایِ ٍ ػلَم
اًؼاًی کِ دس ػٌَاى یا گشایؾ آًْا ٍاطُ هحیي صیؼت رکش گشدیذُ اػت) ٍ ػایش سؿتِ ّای هشتثي هی
تاؿذ.
تبصرُ  : 2سؿتِ ّای اكلی هحیي صیؼت ٍ سؿتِ ّای هشتثي تش اػاع هَاتي ٍصاست ػلَم ،تحمیمات ٍفٌاٍسی
تَػي سئیغ ػاصهاى تْیِ ٍ تِ تلَیة ؿَسای هشکضی هی سػذ.
هادُ -3اّذاف کلی سازهاى ًظام هٌْذسی بِ شرح زیر است:
 -1تحمك تخـیذى تِ اّذاف ػالیِ ًظام همذع خوَْسی اػالهی ایشاى دس حشفِ ّای هٌْذػی ٍ تخللیی
هحیي صیؼت
 -2تالؽ دس خْت تْثَد کیفیت ٍ تْؼاصی هحیي صیؼت کـَس
 -3استمای اخالق حشفِ ای دس کلیِ اهَس هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت

 -4تَػؼِ ٍاستمای داًؾ حشفِ ای هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼیت ٍ گؼیتشؽ ًیَآٍسی دسآًْیا ٍ تیاال
تشدى اػتاًذاسد اًدام فؼالیتْای حشفِ ای هٌْذػی ٍ تخللی
 -5حفظ ٍ حوایت اص حمَق اػوای ػاصهاى
ً -6ظاست تش حؼي اخشای ٍظایف فٌی ٍ حشفِ ای اػوای ػاصهاى
 -7خلَگیشی اص هذاخلِ اؿخاف فالذ كالحیت دساًدام فؼالیت ّای هشتثي تا هٌْذػی ٍ تخللی هحییي
صیؼت
 -8استمای کیفیت هحلَالت ٍ خذهات فٌی ،هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت
 -9حفظ ٍ حوایت اص حمَق اؿخاف حمیمی ٍ حمیَلی کیِ تیِ ًحیَی اص خیذهات حشفیِ ای هٌْذػییي ٍ
هتخللیي هشتَى تْشُ هٌذ هی ؿًَذ.
 - 11ایداد اًؼدامّ ،واٌّگی ٍ ّوکاسی ّش چِ تیـتش تیي ؿیاغلیي دس اهیَس هٌْذػیی ٍ تخللیی هحییي
صیؼت تا دػتگاُ ّای دٍلتی ٍ غیشدٍلتی
 -11حوایت اص تـکل ّای كٌفی ٍ حشفِ ای هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت
 -12حوایت اص كادسکٌٌذگاى خذهات ٍ هحلَالت هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت
 -13ػاهاًذّی اهش اؿتغال تخؾ ّای هختلف هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت
هادُ ٍ -4ظایف ٍ اختیارات سازهاى بِ شرح زیر است:
 -1هـاسکت تا هشاخغ ریشتي تشای گؼتشؽ ٍ پیـثشد فؼالیت ّای ػلویی ٍ تحمیمیاتی دساهیَس هٌْذػیی ٍ
تخللی هحیي صیؼت
 -2تذٍیي ٍاخشای تشًاهِ ّای کاسآهَصی ،تاصآهَصی ٍ ًَآهَصی تِ هٌظَسافضایؾ هؼتوش هْاستْا ٍ داًؾ ٍ
تدشتِ اػوای ػاصهاى ٍ ؿاغالى حشفِ ّای هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت
 -3تؼییي ،اتالؽ ًٍظاست تشاخشای كحیح تؼشفِ ّای خذهات حشفِ ّای هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت
ّ -4وکاسی تا ٍصاست ػلَم،تحمیمات ٍفٌاٍسی دسخْت تیذٍیي ٍاخیشای ًظیام آهیَصؽ ػیالی کـیَس دس
حشفِ ّای هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت
 -5هـییاسکت تییا دػییتگاّْای ریییشتي تییِ هٌظییَس ًظییاست تییش حؼییي اخییشای همییشسات ٍ لییَاًیي هشتییَى تییِ
حشفِ ّای هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت
ّ -6وکاسی ٍ اظْاسًظش هـَستی دس صهیٌِ تذٍیي پیؾ ًَیغ لیَایح ،تلیَیة ًاهیِ ّیا ٍآیییي ًاهیِ ّیای
هشتثي تا حشفِ ّای هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت
 -7كذٍس کاست ػوَیت ٍ اػٌای ؿواسُ ًظام هحیي صیؼت تِ اػوای ػاصهاى
 -8سػیذگی تِ تخلفات كٌفی ٍ حشفِ ای اػوای ػاصهاى کِ ػٌَاى خشاین ػوَهی ًذاؿتِ تاؿیٌذ اص ًشییك
ّیات ّای اًتظاهی ػاصهاى ًثك همشسات هشتَى

 -9هؼشفی ًوایٌذُ ػاصهاى هشکضی ٍ ػاصهاى اػتاًی حؼة هیَسد تیشای ػویَیت دس هشاخیغ رییشتي ًظییش
کویؼیَى تؼییي هشائة هالیاتی ٍ ًیض ّیأتْای حیل اخیتالف هالییاتی دس هیَسد حشفیِ ّیای هٌْذػیی ٍ
تخللی هحیي صیؼت
ّ -11وکاسی تا هشاخغ ریشتي دساسایِ خذهات اهذادی تِ ٌّگام تیشٍص حیَادغ غییش هتشلثیِ اص ًشییك تؼییح
اػوای ػاصهاى
ّ -11وکاسی تا هشاخغ ری كالح دس خْت سػیذگی تِ تخلفات ٍ خشاین حشفِ ای هٌْذػیي ٍ هتخللییي
هحیي صیؼت (ػوَ ٍ غیش ػوَ) ٍاظْاس ًظشّای کاسؿٌاػی هـَستی دسایي ساتٌِ تا هشاخغ ریشتي
 -12اتخاد توْیذات الصم تِ هٌظَس حوایت اص حمَق هادی ٍ هؼٌَی اػوا اص خولِ حمَق هالکیت هؼٌَی
 -13كذٍس گَاّی تـخیق كالحیت ٍ ستثِ تٌذی اػوای ػاصهاى
 -14حوایت اص فؼالییت ّیای تیا اسصؽ ٍ تشگیضاسی هؼیاتمات حشفیِ ای ٍ تخللیی ٍ هؼشفیی ًیشح ّیای
اسصؿوٌذ
 -15تذٍیي دػتَس الؼول ّا ٍ سٍیِ ّای خذهات فٌی ،هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت
 -16تذٍیي ًـشیات تخللی ،ایداد ؿثکِ اًالع سػاًی ٍ تاًکْای اًالػاتی هحیي صیؼت
ّ -17وکاسی تا هشاخغ ریشتي دس تْیِ ٍ تذٍیي اػتاًذاسدّای صیؼت هحیٌی کـَس
 -18اػتفادُ اص ظشفیت ّای هَخَد ٍ تَاى ػلوی اػواء ػاصهاى تِ هٌظَس تْثَد کیفیت هحیي صیؼت
 -19کٌتشل ٍ اسصؿیاتی ًحَُ اسائِ خذهات هٌْذػیي هـاٍس هحیي صیؼت ٍ ًظاست تش حؼي اخشای ٍظیایف
فٌی ٍ حشفِ ای اػواء
 -21تؼتشػاصی ٍ اتخار توْیذات الصم خْت كذٍس خذهات کاسؿٌاػی اػواء تِ خاسج اص کـَس
 -21صهیٌِ ػاصی تشای ایداد تؼْیالت هالی ٍ اػتثاسی تشای اػواء
 -22تشًاهِ سیضی خْت اسائِ خذهات سفاّی تِ اػواء ًظیش تاػیغ كٌذٍق سفاُ ،تؼاًٍی هؼکي ٍ ...
 -23تثادل ػلوی،تحمیماتی ٍ حشفِ ای تا هشاخغ تخللی ،هداهغ ػلوی ٍ حشفِ ای داخل ٍ خاسج کـَس دس
صهیٌِ هحیي صیؼت
ّ -24وکاسی تا هشاخغ لوایی ٍ اًتظاهی ٍ اظْاس ًظش کاسؿٌاػی هـَستی حؼة دسخَاػت
 -25اًدییام اهییَسی کییِ خییضء هَهییَػات ٍ اّییذاف ػییاصهاى تییَدُ ٍ هغییایشتی تییا لییَاًیي خییاسی کـییَس
ًذاؿتِ تاؿٌذ.
فصل دٍم :ارکاى سازهاى ًظام هحیط زیست
هادُ -5ػاصهاى ًظام هحیي صیؼت هشکضی داسای اسکاى صیش هی تاؿذ:
 -1هدوغ ػوَهی
 -2ؿَسای هشکضی

ّ -3یأت سػیذگی تِ تخلفات
 -4سییغ ػاصهاى
ّ -5ش یک اص ػاصهاى ّای اػتاًی
هادُ  -6هدوغ ػوَهی ػاصهاى اص اختواع سٍػای ػاصهاى ّای اػتاى ٍ یک ًفش ًوایٌذُ اص اػوای ؿَسای
ّشاػتاى تِ اًتخاب ؿَسای هضتَس تـکیل هی ؿَد ٍ داسای ٍظایف ٍ اختیاسات صیش هی تاؿذ:
 -1اًتخاب ٍ پیـٌْاد اػوای ؿَسای هشکضی تِ تشتیة هٌذسج دسهادُ ( )19ایي لاًَى
 -2تؼییي حؼاتشع ٍ تاصسع لاًًَی ػاصهاى هشکضی
 -3اػتواع گضاسؽ ػالیاًِ ؿَسای هشکضی ،تاصسع ،حؼاتشع ٍ سػیذگی تِ هؼایل هٌشح ؿذُ
 -4تشسػی ٍ تلَیة تشاصًاهِ ،تشًاهِ ٍ تَدخِ
 -5تشسػی ٍ تلَیة پیـٌْادّای ؿَسای هشکضی
 -6تشسػی ٍ تلَیة پیـٌْادّای ؿَساّا ٍ هداهغ ػوَهی اػتاًی
هادُ  -7ؿَسای هشکضی تِ ػٌَاى تاالتشیي هشخغ تلوین گیشی ػاصهاى هتـیکل اص حیذالل ً 15فیش ػویَ
اكلی ٍ  5ػوَ ػلی الثذل تِ ؿشح صیش هی تاؿذ:
 -1دٍاصدُ ًفش ػوَ اكلی ٍ چْاس ًفش ػوَ ػلی الثذل اًتخاتی اص تیي اػوای هدویغ ػویَهی ػیاصهاى تیِ
اًتخاب هدوغ ػوَهی
ً 3 -2فش ػوَ اكلی ٍ یک ًفش ػوَ ػلی الثذل تا هؼشفی سئیغ ػاصهاى حفاظت هحیي صیؼت
هادٍُ -8ظایف ٍاختیارات شَرای هرکسی سازهاى بِ شرح زیراست:
 -1اًتخاب سئیغ ػاصهاى هشکضی اص تیي اػوای ػاصهاى تا اکثشیت هٌلك آساء
 -2تْیییِ ٍتلییَیة دػییتَسالؼول ّییای هشتییَى تییِ همییشسات اداسی ،هییالی ،تـییکیالتی ،اخشایییی ٍ ػییایش
ؿیَُ ًاهِ ّای هشتًَِ دس چاسچَب ایي لاًَى
 -3تشسػی ٍ تأییذ تشاصًاهِ ،تَدخِ ،تشًاهِ ّا ٍ ًشحْای هلی خْت اسائِ تِ هدوغ ػوَهی
 -4تشسػی ٍ تلَیة ًشح ّای اكالح یا تغییش لَاًیي ٍ همشسات ػاصهاى ٍ پیـٌْادآى تِ هشاخغ ریلالح
 -5دػَت تِ تـکیل خلؼِ هدوغ ػوَهی
 -6اتخار تلوین دس هَسد چگًَگی هـاسکت ػاصهاى دس تشگضاسی گشدّوایی ّای تخللی هشتَى
 -7تشًاهِ سیضی  ،تْیِ ٍ تلَیة هَاتي تـخیق كالحیت  ،ستثِ تٌذی ٍؿواسُ ًظام هحیي صیؼت
 -8اتخار تلوین دس هَسد چگًَگی ّوکاسی ػاصهاى دس تشگضاسی آصهَى ّای خاهغ حشفِ ّای هٌْذػی ٍ
تخللی هحیي صیؼت ٍ آصهَى ّای ػلوی تا هشاخغ ریشتي دسكَست دسخَاػت آًْا
 -9اتخار تلوین دس هَسد چگًَگی ّوکاسی تا دػتگاّْای اخشایی دس صهیٌِ هؼایل كٌفی ٍحشفِ ای

 -11تذٍیي هَاتي هشتَى تِ لضٍم اػتفادُ اص کاسؿٌاػاى كاحة كالحیت دس فؼالیت ّای هشتثي تیا حشفیِ
ّای هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت
 -11اظْاس ًظش ًؼثت تِ لَایح ٍ ًشح ّای هشتَى تِ حشفِ ّای هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت ٍاًؼکاع
آى تِ دػتگاُ اخشاییٍ ،صاستخاًِ هشتَى ٍ ػایش هشاخغ ریشتي
 -12كلح ٍ ػاصؽ دس دػاٍی ٍ یا اسخاع آًْا تِ داٍسی ٍ تؼییي داٍس دس هشکض
ّ -13وکاسی تا هشاکض تحمیماتی ،ػلوی ٍ آهَصؿی ،اسایِ هـَست ّیای الصم دس صهیٌیِ تْییِ هیَاد دسػیی ٍ
هحتَای آهَصؿی ٍ کٌتشل ؿاخق ّای هحلَالت ٍ خذهات حشفِ ّای هٌْذػی ٍ تخللیی هیشتثي
ٍ سػایت اػتاًذاسدّا ٍ هؼیاسّا
 -14تْیِ خي هـیء ٍ تشًاهِ ّای کالى ػاصهاى خْت اسائِ تِ هدوغ ػوَهی
 -15تْیِ ٍاتالؽ آییي ًاهِ ّا ،ؿیَُ ًاهِ ّا ٍ تخؾ ًاهِ ّای هشتَى تِ اخشای ایي لاًَى
 -16تْیِ همذهات الصم خْت تؼییي ٍ اًتخاب اػوای ؿَسای هشکیضی خذییذ ػیِ هیاُ لثیل اص اتویام هیذت
لاًًَی دٍسُ ؿَسای هشکضی
هادُ  -9خلؼات ؿَسای هشکضی تا حوَس دٍػَم اػویاء سػیویت هیی یاتیذ ٍ تلیویوات هتخیزُ تیا س ی
اکثشیت هٌلك اػواء حاهش هؼتثش اػت.
هادُ ّ -11یات رسیذگی بِ تخلفات ؿاهل ّیات تذٍی خْت سػیذگی تِ تخلفات كٌفی ٍ حشفِ ای
اػوای ػاصهاى اػتاى ٍ ػالی خْت سػیذگی تِ تخلفات دس ػاصهاى هشکضی هی تاؿذ.
هادُ ّ -11یأت ّای تذٍی دس اػتاى ّا خْت سػیذگی تِ تخلفیات كیٌفی ٍ حشفیِ ای اػویای ػیاصهاى
اػتاى تا ػوَیت ػِ ًفش تِ ؿشح صیش تـکیل هی ؿَد:
 -1یک ًفش لاهی تا اتالؽ سییغ دادگؼتشی اػتاى تِ ػٌَاى سییغ ّیأت
 -2سییغ ػاصهاى اػتاى (تِ ػٌَاى دتیش ّیأت)
 -3یک ًفش تِ ًوایٌذگی اص اداسُ کل حفاظت هحیي صیؼت اػتاى
 -4دٍ ًفش اص اػوای ػاصهاى اػتاى تا حذ الل دُ ػال ػاتمِ کاس دس حشفِ ّای هٌْذػی ٍ تخللی هحییي
صیؼت تا هؼشفی ؿَسای اػتاى
تبصرُ  -1خلؼیات ّییأت تیا حویَس کلییِ اػویاء سػیویت یافتیِ ٍ تلیویوات كیادسُ تیا اکثشییت آساء
هؼتثشاػت.
تبصرُ  -2هذت دٍسُ ّیأت تذٍی چْاس ػال اػت ٍاًتخاب هدذد اػواء تالهاًغ اػت.
هادُ ٍ -12ظایف ّیأت تذٍی سػیذگی تِ تخلفات اػتاى ّا تِ لشاس صیشاػت:
 -1سػیذگی تِ تخلفات كٌفی ٍ حشفِ ای اػوای ػاصهاى

 -2سػیذگی تِ ؿکایات افشاد حمیمی ٍ حمَلی دس استثاى تا حشفِ هٌْذػیی ٍ تخللیی هحییي صیؼیت اص
اػواء
هادُ ّ -13یأت ػالی سػیذگی تِ تخلفات دس ػاصهاى هشکضی هتـکل اص پٌح ًفش تیِ هیذت چْیاس ػیال تیا
تشکیة صیش تـکیل هی ؿَد:
 -1یک ًفش لاهی تا اتالؽ سییغ لَُ لوائیِ تِ ػٌَاى سئیغ ّیأت
 -2سییغ ػاصهاى هشکضی (تِ ػٌَاى دتیش ّیأت)
 -3یک ًفش تِ ًوایٌذگی اص ػاصهاى حفاظت هحیي صیؼت
 -4دٍ ًفش اص اػوای ػاصهاى تا ػاتمِ کاس حذالل دُ ػال دس حشفِ ّای هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼیت
تِ اًتخاب ؿَسای هشکض
تبصرُ  -اًتخاب هدذد اػوای ّیأت ػالی تالهاًغ اػت.
هادُّ -14یأت ػالی سػیذگی تِ تخلفات ٍظایف صیش سا تش ػْذُ داسد:
 -1تدذیذ ًظش ًؼثت تِ آساء كادس ؿذُ تَػي ّیأت ّای تذٍی اًتظاهی
 -2سػیذگی تِ اػتشام ّا ٍ ؿکایات اؿخاف حمیمی ٍ حمَلی اص ػولکشد ّیأتْای تذٍی اًتظاهی
 -3سػیذگی تِ تخلفات حشفِ ای سییغ ػاصهاى ٍ سییغ ػاصهاى اػتاى ،سئیغ ٍ اػوای ؿَسای هشکیضی
ٍؿَسای اػتاًی ٍاػوای ّیأت ّای تذٍی اًتظاهی
تبصرُ  : 1دس هَاسدیکِ تخلف حشفِ ای یکی اص اػوای ّیأت ػالی اًتظیاهی دسخشییاى سػییذگی اػیت،
ػوَ هَسد ًظش تا پایاى سػیذگی اص ػوت خَد هؼلك هی گشدد.
تبصرُ  -2آساء ّیأت ػالی اًتظاهی تا اکثشیت ػِ سای هَافك لٌؼی ٍ الصم االخشا اػت.
تبصرُ  -3سػیذگی دس هشاخغ لوایی هاًغ اص سػیذگی ّیأتْای اًتظاهی اص حیث تخلف كٌفی ٍحشفِ ای
هـوَالى ایي لاًَى ًیؼت.
هادُ  -15سییغ ػاصهاى کِ ًوایٌذُ لاًًَی ػاصهاى ًضد هشاخیغ حمیمیی ٍ حمیَلی اػیت ،اص هییاى اػویای
ػاصهاى تَػي ؿَسای هشکضی تا اکثشیت هٌلك آساء تشای هذت  4ػال اًتخاب هی ؿَد.
تثلشُ -پیـٌْاد ٍ اًتلاب هدذد ٍی تِ ًَس هتَالی فمي تشای یک دٍسُ اهکاى پزیش اػت.
هادٍُ -16ظایف رییس سازهاى هرکسی
 -1اداسُ اهَس اخشایی ػاصهاى ٍ ؿَسای هشکضی ًثك هفیاد اییي لیاًَى ،دػیتَس الؼویل ػیاصهاى ٍ هلیَتات
هدوغ ٍ ؿَسای هشکضی ٍ ًظاست تش حؼي اًدام کلیِ اهَس اخشایی ػاصهاى ٍ ؿَسای هشکضی
 -2سػیذگی ٍ اتخار تلوین ساخغ تِ اهَس خاسی ًظام هحیي صیؼت ٍ پیگیشی اهَس هشتًَِ
ّ -3وکاسی تا هشاکض تحمیماتی ،ػلوی ٍ آهَصؿی هشتَى تِ حشفِ ّای هٌْذػی ٍ تخللی هحیي صیؼت

 -4اخشایی ًوَدى کلیِ هلَتات ٍ تلویوات ؿَسای هشکضی
ً -5وایٌذگی ػاصهاى دس هشاخغ ٍ ًْاد ّای هلی ٍ تیي الوللی ًثك هَاتي ٍ همشسات هشتًَِ
ً -6وایٌذگی حمَلی ػاصهاى دس هشاخغ لوایی ،ؿثِ لوایی ٍ اداسی داخلی ٍ تیي الوللی تشای ًشح ٍ
تؼمیة دػاٍی ،ؿکایات یا دفاع اص آًْا تا حك تَکیل تِ غیش
 -7تْیِ گضاسؽ ػولکشد ،تشاص هالی ٍتٌظین ٍاسایِ تَدخِ ٍ تشًاهِ ػاصهاى خْت ًشح ٍ تلَیة دس ؿَسای
هشکضی
 -8اهواء اػٌاد هالی ػاصهاى ّوشاُ تا خضاًِ داس ػاصهاى
تبصرُ – سییغ هی تَاًذ تخـی اص ٍظایف ٍ اختیاسات اداسی هالی خَد سا تیا حفیظ هؼی َلیت خیَیؾ ٍ
سػایت لَاًیي ٍ همشسات تِ ًایة سییغ تفَین ًوایذ.
فصل سَم :سازهاى ًظام هحیط زیست استاى
هادُ -17ػاصهاى اػتاى داسای اسکاى صیش هی تاؿذ:
 -1هدوغ ػوَهی
 -2ؿَسا
ّ -3یأت تذٍی اًتظاهی
 -4سییغ ػاصهاى اػتاى
هادُ -18تشای ایداد ػاصهاى اػتاى تاییذ حیذالل ً 51فیش هٌْیذع ییا هتخلیق ٍاخیذ ؿیشایي دس حشفیِ ّیای
هٌْذػی -تخللی هحیي صیؼت داًٍلة ػوَیت ٍ تـکیل ػاصهاى اػتاى تاؿٌذ.
تبصرُ  :1حذالل ًلف داًٍلثاى ػوَیت ٍ تـکیل ػاصهاى اػتاى هیی تایؼیت داًیؾ آهَختگیاى سؿیتِ ّیای
اكلی هحیي صیؼت هٌذسج دس هادُ  ٍ 2تثلشُ ّای آى تاؿٌذ.
تبصرُ  :2دسهَاسدی کِ تاهیي هفاد هٌذسج دس هادُ  ٍ 18تثلشُ  1آى تشای ّش اػتاى هوکي ًثاؿذ ػاصهاى هٌٌمِ
ای تا اسکاى هٌذسج دسهادُ ٍ 18تِ تشتیثی کِ دس اػاػٌاهِ ػاصهاى پیؾ تیٌی هی ؿَد تـکیل خَاّذ ؿذ.
تبصرُ :3دس كَستیکِ دس تشخی اص اػتاًْا حذ ًلاب ً 51فش داًٍلة ػوَیت حاكل ًـیَد دفتیش ًظیام هحییي
صیؼت اػتاى تا اسکاى هدوغ ػوَهی ٍ ؿَسا تِ تشتیثی کِ دساػاػیٌاهِ ػیاصهاى تؼیییي هیی ؿیَد تیِ ًیَس هَلیت
تـکیل خَاّذ ؿذ .دفاتش اػتاًی اص ًظش ّیأت ّای اًتظاهی تاتغ ػاصهاى هشکض خَاّذ تَد.
تبصرُ :4ایداد دفاتش ؿْشػتاى صیشًظش ػاصهاى اػتاًی یا هٌٌمِ ای تا تـکیالت ٍ ؿشح ٍظایفی کیِ دس اػاػیٌاهِ
اختلاكی ػاصهاى پیؾ تیٌی هی ؿَد هداص خَاّذ تَد.
تبصرُ  :5ؿشایي هٌْذػاى ٍ هتخللیٌی کِ هی تَاًٌذ ًؼثت تِ تـکیل ػاصهاى ًظام هحیي صیؼت اػتاى الیذام
کشدُ ٍ ػوَ ؿًَذ تاتغ دػتَسالؼولی هی تاؿذ کِ تَػي ؿَسای هشکضی تْیِ ٍ اتالؽ خَاّذ ؿذ.

تبصرُ :6تِ هٌظَس گؼتشؽ ّوکاسیْای حشفِ ای ٍ خلة هـاسکت اػواء ٍ کاسؿٌاػی دلیك تیش هؼیائل ٍییظُ
ّشیک اص سؿتِ ّای تخللی هَخَد دس ػاصهاى اػتاى ،اخاصُ دادُ هی ؿَد گشٍّْیای تخللیی ّیش سؿیتِ اص
حشفِ ّای هٌْذػی ٍ تخللی هتـکل اص اػواء ػاصهاى هشتًَِ دس ّواى سؿتِ تـکیل ؿَد .چگًَگی فؼالییت
ٍ هذیشیت گشٍّْا دس اػاػٌاهِ ػاصهاى پیؾ تیٌی هی ؿَد.
هادُ -19هدوغ ػوَهی ػاصهاى اػتاى کِ اص اختواع اػوای ػیاصهاى اػیتاى تـیکیل هیی ؿیَد داسای ٍظیایف
ٍاختیاسات صیش اػت:
 -1اًتخاب اػوای ؿَسای اػتاى تِ تشتیة هٌذسج دس هادُ ( )21ایي لاًَى
 -2تؼییي حؼاتشع ٍ تاصسع لاًًَی ػاصهاى اػتاى
 -3اػتواع گضاسؽ ػالیاًِ ؿَسای اػتاى ،تاصسع ،حؼاتشع ٍ سػیذگی تِ هؼایل هٌشح ؿذُ
 -4تشسػی ٍ تلَیة تشاصًاهِ ٍ تشًاهِ ٍ تَدخِ ػاصهاى اػتاى
 -5تشسػی ٍ تلَیة پیـٌْادّای ؿَسای اػتاى
تبصرُ  -1هدوغ ػوَهی اػتاى تٌا تیِ دػیَت ؿیَسای اػیتاى ػیالی ییک تیاس ٍ دس كیَست لیضٍم تیِ كیَست
فَق الؼادُ تـکیل هی گشدد.
تبصرُ  -2خلؼات هدوغ ػوَهی اػتاى تا حوَس ًلف تِ ػالٍُ یک اػویاء سػیویت هیی یاتیذ ٍ تلیویوات
هتخزُ تا اکثشیت ػذُ حاهش هؼتثش هی تاؿذ ٍ دس كَست ػذم سػویت خلؼِ اٍل ،خلؼِ دٍم تیِ فاكیلِ  15سٍص
تؼذ اص خلؼِ اٍل تا ػذُ حاهش سػویت هی یاتذ.
تبصرُ  -3اًتخاتات اػوای ؿَسای اػتاى دس ًَل یک سٍص تا هشاخؼِ هؼتمین اػوای ػاصهاى تِ كٌذٍق ّیای
س ی گیشی تشاػاع ؿیَُ ًاهِ هلَب ؿَسای هشکضی ػاصهاى اًدام هی ؿَدّ .یأت اخشایی اًتخاتات کِ حؼیة
هَسد دس ّشاػتاى هتـکل اص ػِ تا ّفت ًفش اص اػوای ػاصهاى اػت تا ًظیاست ٍصاست هشتًَیِ ٍظیفیِ تشگیضاسی
اًتخاتات سا تِ ػْذُ داس  .ؿشایي ٍ هشاخغ احشاص كالحیت داًٍلثاى ػوَیت ؿَسا ٍ چگًَگی اًتخیاب تـیکیل
ّیأت اخشایی ٍاختیاسات ٍ ٍظایف ّیأت یاد ؿذُ دس دػتَسالؼول ػاصهاى تؼییي خَاّذ ؿذ.
تبصرُ ً -4حَُ دػَت ،تـکیل ٍ اداسُ خلؼات هدوغ ػوَهی اػتاى دس دػتَس الؼول هشتًَِ کِ تَػي هدوغ
تْیِ ٍ تلَیة خَاّذ ؿذ ،هؼیي هی گشدد.
هادُ -21ؿَسای اػتاى هتـکل اص حذالل ً 11فش ػوَ اكلی ٍ 3ػوَ ػلی الثذل اص تیي اػوای هدوغ ػوَهی
اػتاى تا اًتخاب هدوغ ػوَهی اص هیاى اػوای ػاصهاى اػتاى تـکیل خَاّذ ؿذ.
تبصرُ  -1ؿَسای اػتاى دس اٍلیي خلؼِ خَد ًؼثت تِ اًتخاب سییغً ،ایة سییغ ،دتییش ٍ خضاًیِ داس ؿیَسا تیا
اکثشیت آساء اص تیي اػواء الذام هی ًوایذ.
تبصرُ  -2دٍسُ ػوَیت اػوای ؿَسای اػتاى چْاس ػال اػیت ٍ اًتخیاب هدیذد اػویاء تیِ كیَست پیَػیتِ
حذاکثش تشای یک دٍسُ دیگش تالهاًغ اػت.

تبصرُ  -3دس كَست فَت ،اػتؼفا ٍ یا ػذم اهکاى اداهِ ٍظیفِ ّش یک اص اػوای اكلی ؿَسای اػتاًی اػوای
ػلی الثذل تِ تشتیة هیضاى آساء خایگضیي هی ؿًَذ .دس كَستی کِ دسهَاسد هضتَس تا ػوَیت اػوای ػلی الثذل
 ،خلؼات ؿَسا تِ حذ ًلاب ًشػذ اًتخاتات تشای تالیواًذُ دٍسُ تدذیذ خَاّذ ؿذ.
هادٍُ -21ظایف ٍ اختیارات شَرای استاى بِ شرح زیر هی باشذ:
 -1اًتخاب یک ًفش اص هیاى اػوای ؿَسا تِ ػٌَاى سیییغ ػیاصهاى اػیتاى ٍ پیـیٌْاد آى تیِ سیییغ ػیاصهاى
هشکضی خْت كذٍس حکن
 -2تؼییي یک ًفش ًایة سییغ،یک ًفش دتیش ٍ یک ًفش خضاًِ داس اص تیي اػوای ؿَسا
 -3تشسػی ٍ تأییذ تشاصًاهِ ،تَدخِ ،تشًاهِ ّا ٍ ًشح ّای خاف اػتاًی خْت اسایِ تِ هدوغ ػوَهی اػتاى
 -4دػَت تِ تـکیل هدوغ ػوَهی اػتاى
 -5تلوین گیشی خْت تـکیل دفاتش ؿْشػتاى
 -6تـکیل گشٍّْای تخللی ّش سؿتِ اص حشفیِ ّیای هٌْذػیی ٍ تخللیی هحییي صیؼیت دساػیتاى دس
كَست ًیاص ٍ تشاػاع ؿیَُ ًاهِ هلَب ؿَسای هشکضی
 -7اظْاس ًظش کاسؿٌاػی دس خلَف كالحیت فٌی داًٍلثیي دسیافت پشٍاًِ کاسؿٌاػی سػیوی دس حشفیِ
ّای هٌْذػی ٍ تخللی هحییي صیؼیت حؼیة اػیتؼالم هشاخیغ لویایی ،کیاًَى کاسؿٌاػیاى سػیوی
دادگؼتشی ٍ لَُ لوائیِ ٍ ًیض لثَل داٍسی دس اختالفاتی کِ داسای هاّیت فٌی ٍ تخللی اػت.
 -8اتخار تلوین دسهَسد چگًَگی هـاسکت ػاصهاى دس تشگضاسی گشدّوایی ّیای تخللیی هشتیَى دس
اػتاى
 -9اتخار تلوین دس هَسد چگًَگی ّوکاسی تا دػتگاّْای اخشاییی دس صهیٌیِ هؼیایل كیٌفی ٍ حشفیِ ای
دساػتاى
 -11كلح ٍ ػاصؽ دس دػاٍی ٍ یا اسخاع آًْا تِ داٍسی ٍ تؼییي داٍس دس اػتاى
 -11حوایت اص حمَق هحیي صیؼتی هشدم ٍ دسیافت کٌٌذگاى هحلیَالت ٍخیذهات هٌْذػیی -تخللیی
هحیي صیؼت
 -12تشٍیح ،استماء ٍ كیاًت اص اخالق حشفِ ای ٍ دفاع اص حمَق كٌفی اػواء
 -13تْیِ همذهات الصم خْت تؼییي ٍ اًتخاب اػوای ؿَسای خذیذ اػتاى ػِ هاُ لثل اص اتوام هذت لاًًَی
دٍسُ ؿَسای اػتاى
هادُ -22حکن سییغ ػاصهاى اػتاى تِ پیـٌْاد ؿَسای اػتاى تَػي سییغ ػاصهاى كادس هی گشدد.
هادُ -23ػاصهاى اػتاى داسای ٍظایف ٍ اختیاسات صیش خَاّذ تَد:

ّ -1وکاسی تا هشاکض تحمیماتی ،ػلوی ٍآهَصؿی ٍ ػاصهاًْای هشدم ًْاد هشتَى تِ حشفِ ّای هٌْذػی ٍ
تخللی هحیي صیؼت دس اػتاى
-2

اخشای ؿیَُ ًاهِ ّا ،دػتَسالؼولْا ٍکلیِ هلَتات ؿَسای هشکضی

-3

ًظاست تش فؼالیت ّای كٌفی ٍ حشفِ ای هحیي صیؼت

-4

كذٍس کاست ػوَیت ٍ اػالم ؿواسُ ًظام هحیي صیؼت هشتَى تِ اػوای ػاصهاى

-5

كذٍس گَاّی تـخیق كالحیت ٍ ستثِ تٌذی تشای اؿخاف حمیمی ٍحمَلی ٍ ًظاست تش حؼي اًدیام

کاس آًْا
هادٍُ -24ظایف سییغ ػاصهاى اػتاى
 -1اداسُ اهَساخشایی ػاصهاى ٍ ؿیَسای اػیتاى دسچیاسچَب هفیاد اییي لیاًَى ،دػیتَس الؼولْیا ٍ هلیَتات
ؿَسای هشکضی ٍ ؿَسای اػتاى
 -2تْیِ گضاسؽ ػولکشد ،تشاص هالی ٍ تٌظین ٍاسایِ تَدخِ ٍ تشًاهِ ػاصهاى اػتاى خْت ًشح ٍتلیَیة دس
ؿَسای اػتاى
ً -3وایٌذگی حمَلی ػاصهاى اػتاى دس هشاخغ لوایی ،ؿثِ لوایی ٍ اداسی تشای ًیشح ٍ تؼمییة دػیاٍی ،
ؿکایات یا دفاع اص آًْا تا حك تَکیل تِ غیش
 -4اهوای اػٌاد هالی ػاصهاى اػتاى ّوشاُ تا خضاًِ داس ػاصهاى اػتاى
تبصرُ – سییغ هی تَاًذ تخـی اص ٍظایف ٍ اختیاسات اداسی هالی خَد سا تیا حفیظ هؼی َلیت خیَیؾ ٍ
سػایت لَاًیي ٍ همشسات تِ ًایة سییغ تفَین ًوایذ.
هادًُ -25حَُ تـکیل خلؼات ،هداهغ ٍ ّوچٌیي حذ ًلاب تلوین گیشی ّا ،ؿیَُ تؼییي كالحیت اػوای
ػاصهاى ،سٍػای ػاصهاى ّای هشکضی ٍ اػتاًی ،تاصسػاى ٍ اػوای ؿَسا ،ؿیَُ سػیذگی تِ تخلفات ،تؼشفِ ّا ٍ
حك ػوَیت اػوا تش اػاع آییي ًاهِ ای کِ ػاصهاى حفاظت هحیي صیؼت تا ّوکاسی ػایش دػتگاّْای ریشتي
ظشف هذت  6هاُ تذٍیي ٍ تِ تلَیة ّیات ٍصیشاى هی سػاًذ خَاّذ تَد.

