عملکرد وزارت نیرو
ردیف

ماده قانونی

1

هبدُ  11قبًَى

متن ماده
سبسهبى هَظف است ثب ّوکبری ٍسارتخبًِ ّبی ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضکی (در هَرد
پسوبًذّبی پشضکی) ،صٌبیغ ٍ هؼبدىً ،یزٍ ٍ ًفت (در هَرد پسوبًذّبی صٌؼتی ٍ هؼذًی) ،جْبد
کطبٍرسی (در هَرد پسوبًذّبی کطبٍرسی) ضَاثط ٍ رٍش ّبی هزثَط ثِ هذیزیت اجزایی
پسوبًذّب را تذٍیي ٍ در ضَرای ػبلی حفبظت هحیط سیست ثِ تصَیت ثزسبًذ ٍسارتخبًِ ّبی
هذکَر هسئَل ًظبرت ثز اجزای ضَاثط هصَة ّستٌذ.

2

3

اقدامات انجام شده توسط وزارت نیرو

ارزیابی عملکرد

توضیحات

ضَاثط ٍ رٍش ّبی هذیزیت اجزایی پسوبًذّبی ثزقی ٍ
الکتزًٍیکی در جلسِ هَرخ  89/6/7ضَرای ػبلی حفبظت
هحیط سیست تصَیت گزدیذ.
ضَاثط ٍ رٍشّبی هذیزیت اجزایی پسوبًذّبی ثخص
ًیزٍ در جلسِ هَرخ  99/11/6ضَرای ػبلی حفبظت
هحیط سیست تصَیت گزدیذ.

هبدُ  11آئیي ًبهِ

کلیِ هزاکش تَلیذکٌٌذُ پسوبًذ ّبی ٍیژُ ّوچٌیي تَلیذکٌٌذگبى جش ٍیژُ پسوبًذ ػبدی ثبیذ

راٌّوبی هذیزیت هَاد سائذ خطزًبک در ًیزٍگبُ ّبی

اجزایی

ًسجت ثِ جذاسبسی پسوبًذّبی ٍیژُ اس پسوبًذّبی ػبدی در هحل تَلیذ اقذام ًوبیٌذ.

حزارتی تذٍیي ضذُ است.

تجصزُ  2هبدُ 17

ٍسارت ًیزٍ ثبیذ ثزق حبصل اس ثبسیبفت راثزاسبس تصَیت ًبهِ ضوبرُ /16825ت 33188هَرخ

آییي ًبهِ اجزایی

 84/4/8خزیذاری ًوبیذ.

-

در ایي راٌّوب ثِ تفکیک اضبرُ ضذُ است.

در دست اقذام است.

تجصزُ هبدُ 3
ضَاثط ٍ رٍش ّبی
4

هذیزیت اجزایی
پسوبًذّبی ثزقی ٍ

ٍسارتخبًِ ّبی ًفت ٍ ًیزٍ هَظفٌذ ثب ّوکبری سبسهبى ،تسْیالت ٍ اهکبًبت السم ثزای ایجبد
ٍاحذّبی ثبسیبفت پسوبًذّبی ثزقی ٍ الکتزًٍیکی هزثَط ثِ خَد را فزاّن ًوبیٌذ.

-

هستٌذاتی ارائِ ًطذُ است.

الکتزًٍیکی
هبدُ  63ضَاثط ٍ
5

رٍش ّبی هذیزیت

ٍسارتخبًِ ّبی هَضَع هبدُ  11قبًَى ،ضوي ًظبرت ثز حسي اجزای ایي هصَثِ در دستگبُ ّبی

اجزایی پسوبًذّبی

هتجَع گشارش هزثَط را ثِ طَر سبالًِ ثِ سبسهبى ارائِ دٌّذ.

ثزقی ٍ الکتزًٍیکی

-

هستٌذاتی ارائِ ًطذُ است.

تجصزُ هبدُ 21

6

ضَاثط ٍ رٍش ّبی

ٍسارت ًیزٍ هَظف است ثِ هٌظَر تذٍیي دستَرالؼول ّبی هزثَط ،اطالػبت هزثَط ثِ حسبسیت

هذیزیت اجزایی

ٍ آسیت پذیزی هٌبثغ آة ( اسبهی ،هَقؼیت ٍ پزاکٌص کلیِ هٌبثغ آة سیزسهیٌی ٍ سطحی) را ثِ

پسوبًذّبی

اضخبظ حقیقی ٍ حقَقی هَضَع ایي هبدُ ارائِ ًوبیذ.

کطبٍرسی

-

در دست اقذام است.

