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خی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق بر 23ضوابط زيست محيطی تبصره بند الف ماده   موضوع : 

 باشد:االجرا میالزمرعايت موارد زير  25/4/98زيست مورخ  عالی حفاظت محيط به استناد صورتجلسه شورای 

بخشهی از  قانون الحاق برخی مواد بهه قهانون تنظهيم 23ماده شورای عالی حفاظت محيط زيست به استناد تبصره ذيل بند الف  

 ای را به شرح زير تصويب نمود:های تملک دارايی سرمايهبرای طرح، ضوابط زيست محيطی مقررات مالی دولت

محيطی توسهط سهازمان ای جديد پس از تاييد گزارش توجيهی زيستهای تملک دارايی و سرمايهپيشنهاد و ايجاد طرح -1ماده    

باشد. سازمان حفاظت محيط زيست موظف اسهت نتيجهه پذير میرنامه و بودجه امکانحفاظت محيط زيست و اعالم آن به سازمان ب

صهورت روز پس از وصول مدارک مربوط به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايد، در غير ايه  45بررسی گزارش توجيهی را حداکثر 

شود.تاييد شده تلقی میای از نظر زيست محيطی های تملک دارايی سرمايهروز طرح 45پس از پايان مدت 

 38ماده  ”غ“و  ”الف“ای که با توجه به قواني  و مقررات و بندهای های تملک دارايی و سرمايهها و پروژهآندسته از طرح -2ماده    

قانون برنامه ششم توسعه و مصوبات شورايعالی حفاظت محيط زيست مشهمول انجهام مطالعهات ارزيهابی ا هرات زيسهت محيطهی 

زيست محيطی طرح يا پروژه در مرحله امکان سنجی مورد ارزيابی زيست محيطی قرار گرفته و گزارش ارزيابی ا رات  بايدند، باشمی

های مذکور منوط به تاييد گزارش ها و پروژهجهت بررسی به سازمان حفاظت محيط زيست ارايه شود. تصويب و اجرای طرحمربوط، 

 باشد.ارزيابی زيست محيطی می

باشند و موظفند پس از ها مکلف به رعايت نتايج مطالعات ارزيابی ا رات زيست محيطی میها و پروژهمجريان اينگونه طرح  -3ماده 

 تاييد مطالعات ارزيابی ا رات زيست محيطی طرح يا پروژه، نظارت بر حس  اجرای الزامات زيست محيطی مربوط را در مراحل ساخت

ههای ادواری نظهارتی های سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به ارايه گزارشر اساس دستورالعملو ببرداری به عمل آورده و بهره

   اقدام نمايند.

های مهندسي  مشاور موظفند ضوابط و معيارهای استقرار واحدهای توليدی، صنعتی و معدنی های اجرايی و شرکتدستگاه -4ماده 

سازمان حفاظت محيط زيست( را که از طريق سازمان برنامه و بودجهه بهه  9/7/1397 مورخ 26869/100/97)موضوع ابالغيه شماره 

آنان ابالغ ميشود رعايت نمايند.

ها که ماهيت خدماتی دارند ملزم بهه رعايهت ضهوابط اسهتقرار ها و پروژههای اجرايی برای ايجاد آندسته از طرحاهدستگ  -5ماده 

باشند.دهای خدماتی ابالغی سازمان حفاظت محيط زيست و قواني  و مقررات شورايعالی شهرسازی و معماری ايران میحوا

محمد باقر نوبخت 




