آیین نامه اجرایی ماده  190قانون برنامه پنجم توسعه
تَضیح  :آییي ًبهِ اجطایی هبزُ  190قبًَى ثطًبهِ پٌجن تَسؼِ ثب هضوَى اجطای سیبست ّبی هسیطیت سجع
زض کلیِ زستگبّْبی اجطایی ٍ هَسسبت ٍ ًْبزّبی ػوَهی غیطزٍلتی زض تبضید  1391/2/12اثالؽ ضسُ است
 .آییي ًبهِ هعثَض ثطاسبس هفبز هبزُ  190قبًَى ثطًبهِ پٌجن تَسؼِ هجٌی ثطایٌکِ« کلیِ زستگبّْبی اجطایی
ٍ هَسسبت ٍ ًْبزّبی ػوَهی غیطزٍلتی هَظفٌس جْت کبّص اػتجبضات ّعیٌِ ای زٍلت  ،اػوبل سیبست
ّبی هصطف ثْیٌِ هٌبثغ پبیِ ٍ هحیظ ظیست ثطای اجطای ثطًبهِ هسیطیت سجع ضبهل هسیطیت هصطف اًطغی ،
آة  ،هَاز اٍلیِ ٍ تجْیعات (ضبهل کبغص)  ،کبّص هَاز ظائس جبهس ٍ ثبظیبفت آًْب ( زض سبذتوبًْب ٍ ٍسبیظ
ًقلیِ) عجق آییي ًبهِ ای کِ تَسظ سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست ٍ هؼبًٍت ثب ّوکبضی زستگبّْبی شیطثظ
تْیِ ٍ ثِ تصَیت ّیئت ٍظیطاى ذَاّس ضسیس اقسام ًوبیٌس ».تصَیت ٍ اثالؽ گطزیسُ است.
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ّیئت ٍظیطاى زض جلسِ هَضخ 1390/11/9ثٌب ثِ پیطٌْبز هطتطک هؼبًٍت ثطًبهِ ضیعی ٍ ًظبضت ضاّجطزی
ضئیس جوَْض ٍ سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست ٍ ثِ استٌبز هبزُ  190قبًَى ثطًبهِ پٌجسبلِ پٌجن تَسؼِ
جوَْضی اسالهی ایطاى-هصَة  -1389آییي ًبهِ اجطایی هبزُ یبزضسُ ضا ثِ ضطح ظیط تصَیت ًوَز:
آییي ًبهِ اجطایی هبزُ  190قبًَى ثطًبهِ پٌجسبلِ پٌجن تَسؼِ جوَْضی اسالهی ایطاى
هبزُ  -1زض ایي آییي ًبهِ اصغالحبت ظیط زض هؼبًی هططٍح هطثَط ثِ کبض هی ضٍز:
الف -سبظهبى  :سبظهبى حفبظت هحیظ ظیست
ة -زستگبُ ّبی اجطایی  :زستگبّْبی هَضَع هبزُ  222قبًَى ثطًبهِ پٌجسبلِ پٌجن تَسؼِ جوَْضی
اسالهی ایطاى.
هبزُ  -2زستگبُ ّبی اجطایی ٍ هَسسبت ٍ ًْبزّبی ػوَهی غیطزٍلتی هَظفٌس اقساهبت ظیط ضا ثطای تحقق
اّساف ثطًبهِ هسیطیت سجع اًجبم زٌّس :
الف -اعالع ضسبًی ٍ اضتقبی آهَظش کبضکٌبى زض ظهیٌِ ثطًبهِ هسیطیت سجع
ة -ثْیٌِ سبظی هصطف اًَاع حبهل ّبی اًطغی
ج -ثْیٌِ سبظی هصطف آة

ز -کبّص هصطف کبغص ثب تَجِ ثِ ًَع فؼبلیت زستگبّْب ٍ هَسسبت
ُ -هصطف ثْیٌِ هَاز اٍلیِ  ،هَازهصطفی ٍ تجْیعات
ٍ -کبّص تَلیس پسوبًس اظ عطیق ثْطُ گیطی اظ فٌبٍضی ّبی هٌبست ٍ افعایص ثْطُ ٍضی
ظ -ثْجَز ًظبم تؼویط ٍ ًگْساضی ٍسبیل ٍ تجْیعات ثِ جبی تؼَیض
ح -ثبظیبفت ضبیؼبت  ،تصفیِ ٍ ثبظچطذبًی آة ثب سیستن ّبی هٌبست
ط -استفبزُ اظ فٌبٍضی ّبی پبک ٍ سبظگبض ثب هحیظ ظیست
ک -هسیطیت پسوبًسّبی جبهس ثب تبکیس ثط تفکیک اظ هجسا
هبزُ -3سبظهبى هَظف است ثِ هٌظَض اًتقبل سطیغ تجطثِ ّبی هَفق زاذلی ٍ ذبضجی  ،زضاذتیبض گصاضزى
ضٍش ّب ٍ فٌبٍضی ّبی هٌبست  ،اثالؽ زستَضالؼول ّب ٍ ثطًبهِ ّبی اجطایی هطتجظ ثب هسیطیت سجع ً ،سجت
ثِ ثٌْگبم سبظی هستوط« زضگبُ زٍلت سجع» اقسام ًوبیس.
هبزُ -4سبظهبى هَظف است تبپبیبى سبل زٍم ثطًبهِ پٌجن تَسؼِ  ،ضبذص ّبی هسیطیت سجع ضا تسٍیي ٍ
اثالؽ ًوبیس.
هبزُ  -5هؼبًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ سطهبیِ اًسبًی ضئیس جوَْض هَظف است ضبذص ّبی هسیطیت سجع
زستگبّْبی اجطایی ضا ثِ ػٌَاى ثرطی اظ ضبذص ّبی اضظیبثی ػولکطز زستگبُ ّبی یبز ضسُ ( هَضَع هَاز
 82 ٍ 81قبًَى هسیطیت ذسهبت کطَضی) لحبػ ًوبیس .زستگبّْبی اجطایی هَظفٌس ضبذص ّبی اػالم ضسُ
ضا هحبسجِ ٍ زض چبضچَة ضبذص ّبی اضظیبثی ػولکطز زستگبّْبی هتجَع ذَز لحبػ ًوبیٌس.
هبزُ -6زستگبّْبی اجطایی هَظفٌس گعاضش سبالًِ هسیطیت سجع ضبهل اقساهبت اًجبم ضسُ ٍ تحقق ضبذص
ّبی هطتجظ ضا ثِ سبظهبى اضسبل ًوبیٌس تب پس اظ اضظضیبثی ٍ جوغ ثٌسی  ،گعاضش هطثَط ثِ ّیئت ٍظیطاى
اضائِ ضَز.

