آییه وامً اجرایی مادي (  )190قاوون بروامً پىجسالً پىجم توسعً جمهوری اسالمی ایران(مدیریت سبز)
ضوبرُ/23519تّ47631ـ

۱۲/۲/۱۳۹۱

آییي ًبهِ اجزایی هبدُ ( )190قبًَى ثزًبهِ پٌجسبلِ پٌجن تَسؼِ جوَْری اسالهی ایزاى
سبسهبى حفبظت هحیط سیست ـ هؼبًٍت ثزًبهِ ریشی ٍ ًظبرت راّجزدی رییس جوَْر
هؼبًٍت تَسؼِ هذیزیت ٍ سزهبیِ اًسبًی رییس جوَْر
ّیئت ٍسیزاى در جلسِ هَرخ  1390/11/9ثٌب ثِ پیطٌْبد هطتزک هؼبًٍت ثزًبهِ ریشی ٍ ًظبرت راّجزدی رییس جوَْر ٍ
سبسهبى حفبظت هحیط سیست ٍ ثِ استٌبد هبدُ ( )190قبًَى ثزًبهِ پٌجسبلِ پٌجن تَسؼِ جوَْری اسالهی ایزاى ـ هصَة
1389ـ آییي ًبهِ اجزایی هبدُ یبد ضذُ را ثِ ضزح سیز تصَیت ًوَد:
آییه وامٍ اجرایی مادٌ (  )190قاوًن بروامٍ پىجسالٍ پىجم تًسعٍ جمًُری اسالمی ایران

هبدُ1ـ در ایي آییي ًبهِ اصطالحبت سیز در هؼبًی هطزٍح هزثَط ثِ کبر هی رٍد:
الف ـ سبسهبى :سبسهبى حفبظت هحیط سیست
ة ـ دستگبُ ّبی اجزایی :دستگبّْبی هَضَع هبدُ (  )222قبًَى ثزًبهِ پٌجسبلِ پٌجن تَسؼِ جوَْری
اسالهی ایزاى.
هبدُ2ـ دستگاَُای اجرایی ي مؤسسات ي وُادَای عمًمی غیرديلتی مًظفىد اقدامات زیر را برای
تحقق اَداف بروامٍ مدیریت سبس اوجام دَىد:
الف ـ اطالع رسبًی ٍ ارتقبی آهَسش کبرکٌبى در سهیٌِ ثزًبهِ هذیزیت سجش
ة ـ ثْیٌِ سبسی هصزف اًَاع حبهل ّبی اًزصی
ج ـ ثْیٌِ سبسی هصزف آة
دـ کبّص هصزف کبغذ ثب تَجِ ثِ ًَع فؼبلیت دستگبّْب ٍ هؤسسبت
ّـ ـ هصزف ثْیٌِ هَاد اٍلیِ ،هَاد هصزفی ٍ تجْیشات
ٍ ـ کبّص تَلیذ پسوبًذ اس طزیق ثْزُ گیزی اس فٌبٍری ّبی هٌبست ٍ افشایص ثْزُ ٍری
سـ ثْجَد ًظبم تؼویز ٍ ًگْذاری ٍسبیل ٍ تجْیشات ثِ جبی تؼَیض
ح ـ ثبسیبفت ضبیؼبت ،تصفیِ ٍ ثبسچزخبًی آة ثب سیستن ّبی هٌبست
ط ـ استفبدُ اس فٌبٍری ّبی پبک ٍ سبسگبر ثب هحیط سیست
ی ـ کبرثزد هَاد هصزفی سبسگبر ثب هحیط سیست
ک ـ هذیزیت پسوبًذّبی جبهذ ثب تأکیذ ثز تفکیک اس هجذاء

هبدُ 3ـ سبسهبى هَظف است ثِ هٌظَر اًتقبل سزیغ تجزثِ ّبی هَفق داخلی ٍ خبرجی ،در اختیبر گذاردى
رٍش ّب ٍ فٌبٍری ّبی هٌبست ،اثالؽ دستَرالؼول ّب ٍ ثزًبهِ ّبی اجزایی هزتجط ثب هذیزیت سجشً ،سجت ثِ ثٌْگبم سبسی
هستوز «درگبُ دٍلت سجش» اقذام ًوبیذ.
هبدُ4ـ سبسهبى هَظف است تب پبیبى سبل دٍم ثزًبهِ پٌجن تَسؼِ ،ضبخص ّبی هذیزیت سجش را تذٍیي ٍ
اثالؽ ًوبیذ.
هبدُ 5ـ هؼبًٍت تَسؼِ هذیزیت ٍ سزهبیِ اًسبًی رییس جوَْر هَظف است ضبخص ّبی هذیزیت سجش
دستگبّْبی اجزایی را ثِ ػٌَاى ثخطی اس ضبخص ّبی ارسیبثی ػولکزد دستگبّْبی یبد ضذُ (هَضَع هَاد ( )82 ( ٍ )81
قبًَى هذیزیت خذهبت کطَری) لحبظ ًوبیذ .دستـگبّْبی اجزایی هَظفٌذ ضبخص ّبی اػالم ضذُ را هحبسجِ ٍ در
چـبرچَة ضبخص ّبی ارسیبثی ػولکزد دستگـبّْبی هتجَع خَد لحبظ ًوبیٌذ.
هبدُ 6ـ دستگبّْبی اجزایی هَظفٌذ گشارش سبالًِ هذیزیت سجش ضبهل اقذاهبت اًجبم ضذُ ٍ تحقق ضبخص
ّبی هزتجط را ثِ سبسهبى ارسبل ًوبیٌذ تب پس اس ارسضیبثی ٍ جوغ ثٌذی ،گشارش هزثَط ثِ ّیئت ٍسیزاى ارایِ ضَد.
معاين ايل رییس جمًُر ـ محمدرضا رحیمی

