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لاًَى تطکیل ٍظاضت خْاز کطاٍضظی
هازُ  - 1زض ضاستای اغالح ٍ تْساظی تطکیالت زٍلت ٍ تِ هٌظَض فطاّن آٍضزى هَخثات تَسؼِ
پایساض کطاٍضظی ٍ هٌاتغ عثیؼی ٍ افعایص کوی ٍکیفی هحػَالت کطاٍضظی زض خْت تأهیي اهٌیت
غصایی ،ضضس سطهایِگصاضی ،ػوطاى ٍ تَسؼِ ضٍستاّا ٍ هٌاعك ػطایطی ٍ زض خْت اًسدام
ترطیسىتِ تطًاهِّا ٍ سیاستْا ٍ ضػایت پیَستگی ٍظایف ٍ استفازُ تْیٌِ اظ اهکاًات ٍ ًیطٍی
اًساًی هَخَزٍ ،ظاضتراًِّای کطاٍضظی ٍ خْاز ساظًسگی ازغامٍ ٍظاضت خْاز کطاٍضظی تا کلیِ
اذتیاضات ٍ ٍظایفی کِ ٍظاضتراًِّای هصکَض تِ هَخة لَاًیي ٍ همطضات هرتلف زاضا تَزُاًس تطکیل
هیگطزز.
هازُ  - 2کلیِ هسؤٍلیتْا ٍ اذتیاضات هطتَط تِ ٍظیط ٍ ٍظاضت کطاٍضظی ٍ ٍظیط ٍ ٍظاضت خْاز
ساظًسگی تِ ٍظیط ٍ ٍظاضت خْاز کطاٍضظی هحَلهیگطزز .ضطح ٍظایف تفػیلی ٍظاضت خْاز
کطاٍضظی تط اساس هفاز ایي لاًَى ٍ تٌسّای الظم الطػایِ هٌسضج زض هازُ( )2لاًَى تطًاهِ سَم
تَسؼِالتػازی ،اختواػی ٍ فطٌّگی خوَْضی اسالهی ایطاى ٍ تا خْت گیطی زض تمَیت ٍظایف
ضاّثطزی ٍ ًظاضتی ٍ کاّص ٍظایف اخطائی ٍ تػسی ٍٍاگصاضی آًْا تِ ترص غیط زٍلتی زض چاضچَب
لاًَى تطًاهِ سَم تَسؼِ التػازی ،اختواػی ٍفطٌّگی خوَْضی اسالهی ایطاى ٍ حصف ٍظایف
تکطاضیٍ غیط ضطٍضی ٍ اًتمال ٍظایف لاتل ٍاگصاضی تِ زیگط ٍظاضتراًِّا ظطف سِ هاُ پس اظ تػَیة
ایي لاًَى ٍ تا پیطٌْاز ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعیکطَض ٍ ٍظاضت خْاز کطاٍضظی تِ تػَیة ّیأت
ٍظیطاى زض حسٍز همطضات ٍ ضػایت اغل یکػس ٍ سی ٍ سَم ( )133لاًَى اساسی هیضسس.
تثػطُ ٍ - 1ظاضت خْاز کطاٍضظی هَظف است تط اساس تکالیف تطًاهِ سَم تَسؼِ
التػازی،اختواػی ٍ فطٌّگی خوَْضی اسالهی ایطاى کلیٍِاحسّا ،هؤسسات ٍ ضطکتْای ٍاتستِ ٍ
تحت پَضص ضا کِ لاتل ٍاگصاضی هیتاضٌس تؼییي ٍ حساکثط تا پایاى تطًاهِ سَم تَسؼِ التػازی،
اختواػی ٍفطٌّگی خوَْضی اسالهی ایطاى ًسثت تِ ٍاگصاضی آًْا تِ ترص ذػَغی السام ًوایس.

تثػطُ  - 2تِ هٌظَض غطفِخَیی زض ّعیٌِّا ٍ پاسرگَیی سطیغ تِ هطزم ٍ خلَگیطی اظ کاضّای
هَاظی ٍ زٍتاضُ کاضیٍ ،ظاضت خْاز کطاٍضظیهَظف است کلیِ هطاکع ازاضی ترص کطاٍضظی ضا زض
هطاکع استاى ،ضْطستاى ٍ ترص زض ساظهاى ٍاحسی هتوطکع ًوایس.
هازُ  - 3کلیِ اهکاًات ،اػتثاضات ،تؼْسات ،اهَال ٍ زاضاییْا ٍ کاضکٌاى ٍظاضتراًِّای کطاٍضظی ٍ
خْاز ساظًسگی تِ ٍظاضت خْاز کطاٍضظی هٌتملهیضَز.
تثػطُ  -تِ زٍلت اخاظُ زازُ هیضَز تِ هٌظَض تْثَز ساذتاض ًیطٍی اًساًی ٍظاضت خْاز کطاٍضظی ٍ
ٍاحسّای تاتؼِ آى تا پیصتیٌی ساظ ٍ کاضتطَیمی هٌاسة ًسثت تِ تاظذطیسی ٍ یا تاظًطستِ کطزى
کاضکٌاى هاظاز تا تَافك عطفیي ٍ یا اًتمال آًاى تِ سایط ٍظاضتراًِّا ٍ ساظهاًْا السام ًوایس.
هازُ  - 4کلیِ ساظهاًْا ،هؤسسات زٍلتی ٍ ػوَهی غیط زٍلتی ٍ ضطکتْای زٍلتی ٍاتستِ ٍ تاتؼِ
ٍظاضتراًِّای کطاٍضظی ٍ خْاز ساظًسگی تٍِظاضت خْاز کطاٍضظی ٍاتستِ هیضًَسّ .ط گًَِ تغییط
زض خایگاُ ساظهاًْا ٍ هؤسسات ٍ ضطکتْای زٍلتی هصکَض تِ تػَیة ضَضای ػالی ازاضیهیضسس.
تثػطُ  -حکن هصکَض زض ایي هازُ زض ذػَظ ساظهاًْا ٍ هؤسسات ٍ ضطکتْای غیط زٍلتی ًسثت تِ
سْام زٍلت خاضی است.
هازُ  - 5تِ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی کطَض اخاظُ زازُ هیضَز زض سال  ،1379حسة پیطٌْاز
ٍظاضت خْاز کطاٍضظی زض هحسٍزُ اػتثاضاتهػَبً ،سثت تِ ّط گًَِ اغالح ،خاتدائی ،تغییط ضزیف،
کاّص یا افعایص اػتثاض ضزیفْای تَزخِای ٍظاضتراًِّای کطاٍضظی ٍ خْاز ساظًسگی تًِحَی کِ
حساکثط تسْیالت الظم ضا خْت اخطای ایي لاًَى فطاّن ًوَزُ ٍ اذاللی زض ازاضُ اهَض ٍظاضت خْاز
کطاٍضظی ایداز ًطَز ،السام ًوایس.
هازُ ٍ - 6ظاضت خْاز کطاٍضظی زاضای همطضات ازاضی هالی ٍ استرساهی ذاظ ذَاّس تَز کِ ظطف
ضص هاُ تا پیطٌْاز زٍلت تِ تػَیة هدلسضَضای اسالهی ذَاّس ضسیس.
تثػطُ  -تا تػَیة همطضات ازاضی هالی ،استرساهیٍ ،ظاضت خْاز کطاٍضظی ،همطضات هَضز ػول ّط
ٍاحس زض ذػَظ کاضکٌاى ٍ فؼالیتْای ٍاحسهدطی ذَاّس تَز.

هازُ ٍ - 7ظاضت خْاز کطاٍضظی هَظف است حساکثط ظطف پٌح هاُ پس اظ تػَیة ایي لاًَى تا
ضػایت سیاستْای هطتَط تِ خلَگیطی اظ گستطشتطکیالت زٍلت ٍ اغل غطفِخَیی ٍ استفازُ تْیٌِ
اظ اهکاًات ،تطکیالت ٍظاضتراًِ ضا تْیِ ٍ پس اظ تأییس ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی کطَض تِهطحلِ
اخطا زضآٍضز.
هازُ  - 8تَسؼِ ٍ حوایت اظ غٌایغ کَچک تثسیلی ٍ تکویلی ترص کطاٍضظی ٍ غٌایغ ضٍستائی زض
چاضچَب سیاستْای غٌؼتی کطَض تِ ػْسٍُظاضت خْاز کطاٍضظی هیتاضس .هػازیك ایي غٌایغ
تَسظ ّیأت ٍظیطاى تؼییي ذَاّس ضس.
تثػطُ  -تِ هٌظَض افعایص تْطٍُضی زض ترص کطاٍضظیٍ ،ظاضت خْاز کطاٍضظی هَظف است تا اتراش
سیاستْای حوایتی ٍ تطَیمی ظهیٌِ تَسؼٍِ اضتماء فيآٍضی زض تَلیس هاضیيآالت ٍ ازٍات هَضز
استفازُ زض ترص کطاٍضظی ضا فطاّن ساظز.
هازُ  - 9کلیِ ٍظاضتراًِّا ،هؤسسات ٍ ضطکتْای زٍلتی کِ تِ ًَػی هثازضت تِ اًدام فؼالیتْای
کطاٍضظی هیًوایٌس هَظفٌس فؼالیتْای ذَز ضا زضچاضچَب سیاستْای ٍظاضت خْاز کطاٍضظی اًدام
زٌّس.
هازُ  - 10تِ هٌظَض ّواٌّگی سیاستگصاضی زض ظهیٌِ تأهیي ،تَظیغ ٍ هػطف آب کطَض ،ضَضایی تٌام
ضَضای ػالی آب هتطکل اظ ٍظضای ًیطٍ ،خْازکطاٍضظی ،غٌایغ ٍ هؼازى ،کطَض ٍ ضئیس ساظهاى
هسیطیت ٍ تطًاهِضیعی کطَض ،ضئیس ساظهاى حفاظت هحیظ ظیست ،یک ًفط اظ اػضای
کویسیَىکطاٍضظی ،آب ٍ هٌاتغ عثیؼی تا اًتراب هدلس ضَضای اسالهی تِ ػٌَاى ًاظط ٍ زٍ ًفط اظ
هترػػیي ترص کطاٍضظی تِ حکن ضئیس خوَْض تطکیلهیگطزز .ضیاست ػالیِ ایي ضَضا تا ضئیس
خوَْض یا هؼاٍى اٍل ضیاست خوَْضی ذَاّس تَز .تػویوات ایي ضَضا تا تػَیة ّیأت ٍظیطاى یا
کویسیَىهصکَض زض اغل یکػس ٍ سی ٍ ّطتن ( )138لاًَى اساسی تطای زستگاّْای شیطتظ
الظماالخطا هیتاضس.

هازُ  - 11تطتیثات ٍ ّواٌّگیْای الظم تیي ٍظاضت ًیطٍ ٍ ٍظاضت خْاز کطاٍضظی زضظهیٌِ تماضا،
تأهیي ٍ هػاضف آب کطاٍضظی ٍ آتعی پطٍضیظطف سِ هاُ اظ تػَیة ایي لاًَى تِ تػَیة ّیأت
ٍظیطاى ذَاّس ضسیس.
هازُ ٍ - 12ظاضت خْاز کطاٍضظی هَظف است زض خْت حوایت اظ تَسؼِ سطهایِگصاضی زض ترص
کطاٍضظیً ،سثت تِ تطکیل غٌسٍلْایحوایت اظ تَسؼِ ترص کطاٍضظی تا هطاضکت تَلیسکٌٌسگاى
السام ًوایس.
اساسٌاهِ ایي غٌسٍلْا تَسظ ٍظاضت خْاز کطاٍضظی تْیِ ٍ تِ تػَیة ّیأت ٍظیطاى ذَاّس ضسیس.
سطهایِ اٍلیِ ایي غٌسٍلْا اظ هحل کوکْای زٍلت ،فطٍش اهَال ٍ اهکاًات هاظاز ایي ٍظاضتراًِ کِ پس
اظ فطٍش تِ ذعاًِزاضی کل ٍاضیع ٍ هؼازلغسزضغس ( )%100آى تا هثلغ یکْعاض هیلیاضز (1/000/000/000
ضیال ) ترػیع یافتِ تلمی هیضَز ،تأهیي هیگطزز.
هازُ  - 13تِ هٌظَض اػوال هسیطیت یکپاضچِ زض هعاضع ٍظایف هسیطیت تَظیغ ٍ هػطف آب تط اساس
لاًَى تَظیغ ػازالًِ آب هػَب  1363کِ تِػْسُ ٍظاضت کطاٍضظی تَزُ ػیٌاً تِ ٍظاضت خْاز
کطاٍضظی هحَل هیضَز.
هازُ  - 14تِ هٌظَض حوایت اظ تَلیسکٌٌسگاى ترص کطاٍضظی ،زٍلت هَظف است زض حسٍز تَزخِ
سٌَاتی الساهات ظیط ضا اًدام زّس:
الف  -لیوت تضویٌی ذطیس هحػَالت کطاٍضظی اظ لثیل گٌسم ،تطًح ،ضکط ،ذطها ،شضت ،پٌثِ ٍ سایط
هحػَالت تضویٌی ضا تا هَافمت ٍظیطخْاز کطاٍضظی تؼییي ًوایس.
ب  -تا ذطیس تِ هَلغ تَلیسات زاذلی هَضَع تٌس (الف) ایي هازُ ٍ خلَگیطی اظ تَظیغ تیهَلغ
هحػَالت ٍاضزاتی کطاٍضظی ٍ تٌظین تاظاض ،زضحوایت اظ تَلیسکٌٌسگاى زاذلی ترص کطاٍضظی السام
ًوایس.
هازُ  - 15ایي لاًَى اظ تاضید تػَیة الظماالخطا هیتاضس ٍ کلیِ لَاًیي ٍ همطضات هغایط تا آى لغَ
هیگطزز.

لاًَى فَق هطتول تط پاًعزُ هازُ ٍ ضص تثػطُ زض خلسِ ػلٌی ضٍظ سِضٌثِ هَضخ ضطن زی هاُ
یکْعاض ٍ سیػس ٍ ّفتاز ٍ ًِ هدلس ضَضای اسالهیتػَیة ٍ زض تاضید  1379.10.10تِ تأییس ضَضای
ًگْثاى ضسیسُ است.
ضئیس هدلس ضَضای اسالهی  -هْسی کطٍتی

