
 
 

 قوانین و مقرراتتنقیحی كاربردي مجموعه

 زيستصندوق ملی محیط

 

 :مشتمل بر

 زيست؛هاي كلي محيطسياست

 رويه مرتبط؛برخي قوانين، مقررات و آراء وحدت

 زيست؛اساسنامه صندوق ملي محيط

 هاي مرتبط؛نامهها و تفاهمدستورالعمل

 هاي توضيحي و تنقيحي؛زيرنويس

 هاي راهنما؛فهرست

 ... . و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 معاونت حقوقي رياست جمهوري

 معاونت تدوين، تنقيح و انتشارقوانين و مقررات 

 1397ماه بهمن



 شناسنامه كتاب
 زيستمجموعه قوانین و مقررات مرتبط با صندوق ملی محیط عنوان كتاب:

 نین و مقرراتتدوين، تنقیح و انتشار قواامور  تنظیم:تهیه و 

ين، تنقیح و انتشار قووانین و مقوررات معاونوت ققووقی نت تدومعاو ناشر:

 جمهوريرياست

 اداره چاپ و انتشار لیتوگرافی و چاپ:

 1397بهمن چاپ اول: 

 نسخه 1000 شمارگان:

 000/200 قیمت:

 978-600-8804-43-7 شابك:

 

 همكاران

 تدوين و تنقیح           

 رضا خانی گیاشی 

تنقوویح و انتشووار قوووانین و مقووررات )از امووور توودوين،  

  معاونت ققوقی رياست جمهوري(

 علی سمیعی، فاطمه شفیعی، فاطمه صفوي

 )از صندوق ملی محیط زيست(

 لیال صمدي  سازي              آماده 

 آباديصابر نوش طرح جلد 

 داود محمدي -اقسان گیلك قسینی  لیتوگرافی و چاپ     

 نظر                     زير 
امیور  –سوید رقموان سوالمت  –زاده مهدي مهودي 

 ارسالن مهاجري طهرانی

 

قوانین و  نت تدوين، تنقیح و انتشاربراي معاومادي و معنوي اين اثر حقوق تمامی 

  معاونت حقوقی رياست جمهوري محفوظ است. مقررات



 نويس()پیشیپا ف

  ارياناسالمي  جمهوري  ملي كتابخاهناسناد  و  سازمان 

 ايران، قوانین و اقكام عنوان قراردادي:
          .Iran. Laws, etc 

مجموعوه تنقیحووی قووانین و مقووررات صوندوق ملووی  عنووان و نوواد پديوودآور:

زيست .../ تهیه و تنظیم: امور تدوين، تنقویح و انتشوار قووانین و مقوررات محیط

تودوين و تنقویح: رضوا خوانی گیاشوی، علوی  ؛]معاونت ققوقی رياست جمهووري[

 سمیعی، فاطمه شفیعی، فاطمه صفوي؛ 

 زاده، سید رقمان سالمت، امیر ارسالن مهاجري طهرانیزيرنظر: مهدي مهدي

جمهوري، معاونت ققوقی، معاونت تدوين، تنقویح تهران: رياست مشخصات نشر:

 1397و انتشار قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار، 

 ص. 200 خصات ظاهري:مش

 43-8804-600-7978 شابك:

 ريال 000/200 قیمت:

 فیپا نويسی:وضعیت فهرست

 ايران -زيست ققوق محیط موضوع:

 Environmental law- Iran موضوع:

 زيستموضوع: حقوق محیط

 Environmental law موضوع: 

ر قوانین و ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقیح و انتشا شناسه افزوده:

 مقررات. اداره چاپ و انتشار

 ايران. رياست جمهوري. معاونت تدوين، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات. شناسه افزوده:

 3127KMHآ 28 1397 رده بندي كنگره:

 55046/344 رده بندي ديويی:

 5553664 شماره كتابشناسی ملی:

                    
 ين، تنقیح و انتشار قوانین و مقرراتنت تدوو انتشار معاواداره چاپ 

و قبل از چهار راه جمهوري اسالمی شماره عصر )عج( لیخیابان و وتهران نشانی:

1158 

 6445557777 پيامك: 1316767451 كدپستی:

 + 9821و  66492708+ تلفن:  9821و  66492707 رنگار:دو

 www.dotic.ir پايگاه اينترنتی:  law@iripo.ir پست الكترونیك:

mailto:ttgh@govir.ir
http://www.dotic.ir/




 

 
 پیشگفتار

ر داد اکی ق رااش در اختیار انسان و همه موجودات کره خ خداوند هستی را با همه منابع

ن ب ا ذر زم اگ بش ر در  گذرد بر مدار کرامت انسان بگ ردد  ام اتا هر آنچه بر این کره می

از  بس یاری های تخریب عوام   یی اتکشی یا استفاده نادرست از منابع طبیعی زمینهبهره

ز دس ت که اکن ون تهدی د اطوریزیست خود را فراهم کرده است  بهمندان و محیطزیست

رود ک ه زیستی و طبیعت به ی   بح ران جه انی مب ده و ده و ب یم آن م ی رفتن تنوع

 نده با فقر منابع مواجه ووند  های آینس 

ط این   در و رایمتأسفانه سرزمین کهن ما نیز از این روند مخرب مصون نمان ده و هم

ه مس أ "ه مناسبی قرار ن دارد  از ای ن رو رهب ر معا م انق الب اس المی تأکی د دارن د ک 

س ت  ی   تجمّالت ی و درج ه دو نی ای هأزیست یا یفظ منابع طبیعی، برای ما مس محیط

   "خش باودمسأ ه ییاتی است  در تالش ما برای توسعه کشور، او ویّت باید در این ب

ا ف( م اده ( بند )2استناد جزء )بهزیست نار به اهمیت این موضوع، صندوق ملی محیط

ف ا ه دب  1389مصوب  -سا ه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایرانقانون برنامه پنج 187

 و تن وع زیست کشور، یفاظت و توسعه پایدار من ابع طبیع یکم  به بهبود وضعیت محیط

رد و ها تأسیس و ده اس ت  دو  ت ی ازدهم ب ه تأس ی از روی  زیستی و کاهش آالیندگی

مه م  های ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر رویانی توج ه ج دی ب ه ای نبرنامه

ندوق ص دان د  فعا ی ت زیس ت مییفاظت از محیطکه خود را دو ت یامی نحویداوته، به

یق ی و ها و س ایر او خاح یقها، بان ملی فرصت مناسبی برای مشارکت مردم، سازمان

ا ملل ی نزیست در سطح ملی و بیاندیشی به محیطیقوقی عالقمند، در جهت همد ی و هم

از  یفاظ ت دار وسوی اهداف توسعه پای دهی استفاده بهینه منابع بهاست و در عم ، جهت

 آید زیست، از نتایج این فعا یت به ومار میمحیط

ای وانههای سبز و پشتدهنده فنآوریعنوان وتابزیست بهامید است صندوق ملی محیط

ن ین ، و همچزیست برای نس  کنونی و آیندگان، نقش مفیدی را ایفابرای صیانت از محیط

فاظ  ت ه  ای س  ازمان یهمگ  ام ب  ا فعا یتآغ  ازگر اق  دامات تأذیرگ  ذار در ای  ن ی  وزه و 

 زیست باود  محیط

ی ه و خود یعن ی ته این معاونت با در نار گرفتن اهداف فوق و در راستای انجام وظایف

ح یط مهای قوانین و مقررات موضوعی منقح، ب ا هم  اری ص ندوق مل ی انتشار مجموعه

های زیر را با ویژگیزیست چاپ نخست مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات صندوق مزبور 

 نماید:تقدیم مخاطبان محترم می

ها و سایر ضوابط این مجموعه دربرگیرنده برخی از قوانین و مقررات، دستورا عم  اول:

 (1)باود زیست میمربوط به صندوق ملی محیط
 
تمامی قوانین و مقررات کشور به سامانه مل ی ق وانین و مق ررات جمه وری اس المی ای ران برای مالیاه  ـ 1

زی ر ب رای  های اجرای ی، از طری ن نش انیمراجعه وود  این سامانه عالوه بر سایت اینترانتی دو ت برای دستگاه
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 تقیم ب االزم به ذکر است درج برخی از ق وانین و مق ررات، علی رغم ع دم ارتب اط مس 

ین ت  همچن ، بنا به دالی  کاربردی )برای مجریان امر( صورت گرفته اسموضوع مجموعه

در ج ای  ع ا ی کش ورت عم ومی دیوانیه هی أرویدت، کلیه آرای وارتباطو  ام انید  در

  مناسب به صورت زیرنویس درج وده است

مل ی  مجموعه یاضر با هم اری و تعام  مدیران و کاروناسان محت رم ص ندوق دوم:

ه نان کم اآست تهیه وده است   ذا در این مجاه الزم است از هم اری صمیمانه زیمحیط

 عم  آید سپاسگزاری به
اصی و خدر مواردی که بیان نار توضیحی و تنقیحی در خصوح قانون و مقرره  سوم:

 ،ینت دو اونتمعمذکور با درج نشان و عالمت اختصاری  رت داوته، ناریا سایر موارد ضرو

رقی آم ده در پ او ()ریاس ت جمه وری معاونت یق وقی قوانین و مقرراتشار و انتتنقیح 

 است 
امید است تهیه و تقدیم این اذر، در مس یر توس عه پای دار و یفاظ ت از من ابع و ذخ ایر 

زیست محیطی کشور منشأ آذار و برکات بسیار وود و ی ای  خوانندگان ارجمن د ب ا ارای ه 

 (1)را در ادامه راه یاری فرمایند  نارات، انتقادات و پیشنهادها، ما
 

 يسي كالنتريع               لعيا جنيدي                                                                      

 زیستمحیط ان یفاظتجمهور                                          رییس سازممعاون یقوقی رییس
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