دهیاریها

اساسنامه،تشکیالتوسازمان
ًول اظ ضواضُ  1380.12.25-16619ضٍظًاهِ ضسوی ضواضُ 56020.تّ23674ـ 1380.12.08اساسٌاهِ ،تطٌیالت ٍ ساظهاى
زّیاضیّا ٍظاضت ًطَض  -ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی ًطَض
تػطُ
ّیأت ٍظیطاى زض خلسِ هَضخ  1380.11.21تٌا تِ پیطٌْاز ضواضُ  1.8.3738هَضخ ٍ 1379.08.01ظاضت ًطَض ٍ تِ استٌاز ت
( )2هازُ ٍاحسُهاًَى تأسیس زّیاضیّای ذَزًلا زض ضٍستاّای ًطَض  -هػَب  - 1377اساسٌاهِ ،تطٌیالت ٍ ساظهاى
ّیاضیّا ضا تِ ضطح ظیط تػَیة ًوَز:
فصلاول-کلیات
هازُ  -1هحسٍزُ ذسهاتی ّط زّیاضی تِ پیطٌْاز هطتطى زّیاض ٍ ضَضای اسالهی ضٍستا  ًِ-زض ایي اساسٌاهِ ضَضا ًاهیسُ
میضَز  ٍ -هَاكوت ضَضایاسالهی ترص یا خاًطیي هاًًَی آىّا تؼییي هیضَز ٍ پس اظ ًسة ًظط اظ زستگاُّای شی ضتظ ٍ
تأییس استاًساض هاتل اخطا است.
تثػطُ  -زض غَضتی ًِ هحسٍزُ هاًًَی ضٍستا هثالً تِ ٍسیلِ زستگاُّای شی ضتظ تؼییي ضسُ تاضس تا تؼییي هحسٍزُ خسیس
هحسٍزُ هثلی هاتل استٌازاست.
هازُ  -2زّیاضی ًْاز ػوَهی ؿیطزٍلتی هحسَب هیضَز ،زاضای ضرػیت حوَهی هستول است ٍتِ غَضت ذَزًلا ازاضُ هیضَز.
هازُ ّ -3ط زّیاضی زاضای زضخِای ذَاّس تَز ًِ تا تَخِ تِ حدن ًاض ،زضآهس ،خوؼیت ٍ ٍسؼت ضٍستا تؼییي ٍ پس اظ ًسة ًظط
اظ ٍظاضت خْازًطاٍضظی اظ عطین ٍظاضت ًطَضاتالؽ هیضَز.
هازُ ً -4لیِ هٌاتثات زّیاضی كوظ تا اهضای ضرع زّیاض هؼتثط است.
هازُ  -5زّیاض عثن تٌس (م) هازُ ( )68هاًَى تطٌیالتٍ ،ظایق ٍ اًتراتات ضَضاّای اسالهی ًطَض ٍ اًتراب ضْطزاضاى  -هػَب
 ًِ( - 1375زض ایياساسٌاهِ ،هاًَى ضَضاّا ًاهیسُ هیضَز) تطای هست چْاض سال تَسظ ضَضا اًتراب ٍ تطای غسٍض حٌن تِ
ذطساض هؼطكی هیضَز ٍ اًتراب هدسز ٍیتالهاًغ است.
ب
تثػطُ  -1یي ًسرِ اظ حٌن زّیاض تَسظ ترطساضی تِ ٍاحس هطتَط زض استاًساضی اضسال هیضَز.
تثػطُ ٍ -2احسّای شی ضتظ زض استاًساضیّا هٌللٌس كْطست اساهی ًلیِ زّیاضاى ٍ ذالغِ ٍضؼیت آىّا ضا تٌظین ٍ تِ ازاضُ شی
ضتظ زض ٍظاضت ًطَضاضسال ًوایٌسّ .وچٌیي ّط گًَِ تـییط ٍ اغالحی تایس تِ ازاضُ یاز ضسُ اػالم ضَز.
هازُ  -6ذسهت زّیاض زض هَاضز ظیط تِ پایاى هیضسس:
 -1حدط زّیاض
 -2اظ زست زازى ّط یي اظ ضطایظ احطاظ سوت زّیاض تِ تطریع ضَضا
 -3هثَل استؼلای زّیاض تَسظ ضَضا
تثػطُ  -زض غَضت ػسم هثَل استؼلا اظ عطف ضَضا ،زّیاض هیتَاًس تؼس اظ پاًعزُ ضٍظ اظ تاضید اػالم ،استؼلای ذَز ضا تِ زكتط
ترطساضی اضسال ًٌس ٍضَضا هَظق است حساًثط هثل اظ اتوام هست ،زّیاض خسیس ضا اًتراب ٍ خْت غسٍض حٌن تِ ترطساض هؼطكی
ًوایس.
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 -4ػعل زّیاض تا اًثطیت آضای اػضای ضَضا تا ضػایت آییي ًاهِّا ٍ هوطضات هطتَط.
 -5ػسم حضَض زض هحل ذسهت تیطتط اظ پاًعزُ ضٍظ تسٍى ًسة هدَظ اظ ضییس ضَضا یا ًساضتي ػصض هَخِ تِ تطریع ضَضا.
هازُ ً -7اضىًاى زٍلت ،ساظهاى ّا ٍ هؤسسات ٍاتستِ تِ زٍلت ،هؤسسات ػوَهی ؿیط زٍلتی ٍ زٍلتی ٍ ساظهاىّای ٍاتستِ تِ
آىّا هیتَاًٌس تِ ػٌَاىهأهَض تِ ذسهت زض سوت زّیاض اًدام ٍظیلِ ًوایٌس ٍ پس اظ ذاتوِ زٍضُ ذسهت تا ضػایت هوطضات
اظگطزًس ٍ هست هأهَضیت آى ّا خعء سَاتن ذسهتی هطتثظ آًاى هحسَب
استرساهی هطتَط ،تِ ساظهاى هحل ذسهت اٍلیِذَز ب
هیضَز؛ چٌاًچِ زّیاض اظ تیي هسترسهاى ٍظاضتراًِّا یا هؤسسات یازضسُ اًتراب ًطسُ تاضس پس اظ تطًٌاضی یا ذاتوِ زٍضُ
ػْساسترساهی ًرَاٌّس زاضت.
هاًًَی یا استؼلای اٍ ،زّیاضیٍ ،ظاضت ًطَض ٍ سایط هطاخغ شی ضتظ زض هثال اٍ ّیچ گًَِ ت
تثػطُ ّ -1طگاُ یٌی اظ ًاضهٌساى ٍظاضتراًِّا ٍ هؤسسات زٍلتی هَضَع ایي هازُ تطای تػسی زّیاضی اًتراب ضَز ٍ ذَز اٍ
ضاضی تاضس ازاضُ هتثَعًاضهٌس هٌلق است تا هأهَضیت اٍ هَاكوت ًٌس.
تثػطُ  -2زّیاض هیتَاًس ّوعهاى تا تػسی م سؤٍلیت زّیاضی تِ كؼالیت آهَظضی ذَز ًیع ازاهِ زّس.
هازُ  -8زض كاغلِ تیي تطًٌاضی زّیاض یا استؼلا یا ذاتوِ ذسهت اٍ تا اًتراب زّیاض خسیس ًِ ًثایس تیص اظ سِ هاُ تِ عَل
اًداهس ،یٌی اظ ًاضًٌاى زّیاضیتِ اًتراب ضَضا تِ ػٌَاى سطپطست زّیاضی اًدام ٍظیلِ هیًوایس.
هازُ  -9زّیاض زض ظهاى تػسی ذَزً ،ویتَاًس ضئ یس یا ػضَ ّیأت هسیطُ یا هسیط ػاهل ضطًتّا ٍ هؤسساتی تاضس ًِ توام یا
هسوتی اظ حَایح ػوَهیحَظُ زّیاضی ضا تأهیي هیًوایس ّوچٌیي زّیاض حن ًساضز زض هؼاهالت ٍ هطاضزازّایی ًِ یي عطف آى
زّیاضی است تِ عَض هستوین شی سْن یا شی ًلغتاضس.
فصلدوم-وظایف
هازُ ٍ -10ظایق تلػیلی زّیاض ٍ زّیاضی خْت ازاضُ ٍ حلظ تَسؼِ پایساض ضٍستا تطاساس هاًَى ضَضاّا ٍ تا ضػایت هَاًیي ٍ
هوطضات هطتَط تِ ضطحظیط است:
 -1تْثَز ٍضغ ظیست هحیغی ضٍستا.
ً -2وي تِ ضَضا زض ذػَظ تطضسی ٍ ضٌاذت ًوثَزّاً ،یاظّا ٍ ًاضساییُ ای اختواػی ،اهتػازی ،ػوطاًی ،تْساضتی ،كطٌّگی،
آهَظضی ٍ اهَضضكاّی ضٍستا ٍ تْیِ عطحّا ٍ پیطٌْازّای اغالحی ٍ ػولی زض ظهیٌِّای یاز ضسُ ٍ اضایِ آى تِ هسؤٍالى شی ضتظ
خْت اعالع ٍ تطًاهِ ضیعی ٍ اهسامالظم.
 -3تطَین ٍ تطؿیة ضٍستاییاى تِ اًدام اهساهات الظم زض خْت ضػایت سیاستّای زٍلت.
 -4هطاضًت ٍ ّوٌاضی تا ضَضا زض خْت پیگیطی اخطای عطحّای ػوطاًی اذتػاظ یاكتِ تِ ضٍستا.
ّ -5وٌاضی هؤثط تا ساظهاى ثثت احَال زض خْت ثثت هَالیس ٍ هتَكیات ٍ تْیِ آهاض هطتَط.
 -6تأهیي اضاضی هَضز ًیاظ هطتثظ تا اّساف ٍ ٍظایق زّیاضی پس اظ اذص هدَظ هاًًَی.
ّ -7وٌاضی هؤثط تا هسؤٍالى شی ضتظ زض خْت حلظ ٍ ًگْساضی هٌاتغ عثیؼی ٍاهغ زض هحسٍزُ هاًًَی ٍ حطین ضٍستا.
 -8تطَین ٍ تطؿیة ضٍستاییاى تِ تَسؼِ غٌایغ زستی ٍ اّتوام تِ تطٍیح ،تَسؼِ ٍتاظاضیاتی هحػَالت ًطاٍضظی ٍ زاهی ضٍستا.
 -9اخطای هػَتات ضَضا.
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 ُ -10هٌاضی تا ًیطٍی اًتظاهی ٍ اضسال گعاضش پیطاهَى ٍهَع خطاین ٍ اخطای هوطضات ذسهت ٍظیلِ ػوَهی ،حلظ ًظن ػوَهی ٍ
سؼی زض حلاذتالكات هحلی.
 -11اػالم كطاهیي ٍ هَاًیي زٍلتی هطتَط ٍ پیگیطی حسي اخطای آىّا.
 -12هطاهثت ٍ حلظ ٍ ًگْساضی اهَال ٍ تأسیسات ػوَهی زض اذتیاض زُیاضی .
ّ -13وٌاضی تا ساظهاىّا ٍ ًْازّای زٍلتی ٍ ایداز تسْیالت الظم تطای ایلای ٍظایق آىّا.
 -14هطاهثت تط اخطای هوطضات تْساضتی ٍ حلظ ًظاكت ٍ ایداز ظهیٌِ هٌاسة تطای تأهیي تْساضت هحیظ.
 -15اضسال گعاضشّای زضذَاست ضسُ تِ ضَضا زض هَػس هوطض تَسظ زّیاض.
 -16حضَض زّیاض زض ظهاى ٍ هٌاى هوطض ٍ پاسرگَیی تِ سؤاالت زض غَضت تواضای ضَضا.
 -17اضسال گعاضش هاّاًِ كؼالیتّای زّیاضی تطای ضَضا ٍ ضًٍَضت آى تِ ترطساضی.
 -18تْیِ تؼطكِ ػَاضؼ تا ّوٌاضی ضَضا ٍ اضایِ آى تِ ضَضای اسالهی ترص تِ هٌظَض تػَیة ٍ عی سایط هطاحل هاًًَی.
ٍ -19غَل ػَاضؼ هػَب هطاخغ هاًًَی ٍ هػطف آى زض هَاضز هؼیي.
 -20هطاهثت تط ٍضؼیت تْساضتی گطهاتِّاً ،اًَاییّا ،هػاتیّا ،هَُْ ذاًِّا ٍ كطٍضگاُّای هَاز ؿصایی ٍ تْساضتی تطاساس
ضَاتظ ٍ هوطضاتهطتَط ٍ هؼطكی اهاًي ؿیط تْساضتی تِ هسؤٍالت شی ضتظ.
 -21تطآٍضز ٍ تٌظین ٍ اضایِ تَزخِ ساالًِ زّیاضی ٍ هتون ٍ اغالح آى تِ ضَضا خْت تػَیة.
 -22اّسا ٍ هثَل اػاًت ٍ ّسایا تِ ًام ضٍستا تا تػَیة ضَضا.
 -23كطاّن ًوَزى ظهیٌِ ایداز ذیاتاىّاًَ ،چِّا ،هیساىّا ،پاضىّا ،كضاّای سثعٍ ،ضظضی ٍ آهَظضی ،هطاًع تلطیحی ػوَهی ٍ
هؼاب ٍ اخطای آى ّا اظ عطین زّیاضی ٍ ّوٌاضی زض ظهیٌِ عطح تْساظی ضٍستا.
هداضی آب ٍ تَسؼِ ض
 -24تٌظیق ٍ ًگْساضی ٍ تسغیح هؼاتط ٍ اًْاض ػوَهی ٍ هداضی آبّا ٍ كاضالب ٍ الیطٍتی هٌَات هطتَط تِ ضٍستا ٍ تأهیي آب ٍ
ضٍضٌایی زض حساهٌاى.
ضات ٍ تؼییي ًطخ آى زض ضٍستا تا ظهاى اهسام هطاخغ شی ضتظ
ً -25وي زض احساث تأسیسات تَلیس ٍ تَظیغ آب ،تطم ٍ هراب
ٍظاضتراًِّای خْازًطاٍضظیً ،یطٍ ،پست ٍ تلگطاف ٍ تللي ٍ ضطًت آب ٍ كاضالب ضٍستایی)
 -26هطاهثت تط تْساضت ساًٌاى ضٍستا ٍ تططیي هساػی تا ٍظاضت تْساضت ،زضهاى ٍ آهَظش پعضٌی تطای ٍاًسیٌاسیَى زض خْت
پیصگیطی اظتیواضیّای ٍاگیط.
 -27خلَگیطی اظ تٌسی گطی ٍ ٍازاضتي هتٌسیاى تِ ًاض.
 -28اًدام هؼاهالت زّیاضی اػن اظ ذطیس ٍ كطٍش اهَال هٌوَل ٍ ؿیطهٌوَل ،هواعؼِ ،اخاضُ ٍ استداضُ.
 -29ایداز ٍ ساظهاًسّی ؿسالراًِ ٍ گَضستاى ٍ تْیِ ٍسایل حول اهَات ٍ هطاهثت زض اًتظام اهَض آىّا.
 -30اتراش تساتیط الظم تطای حلظ ضٍستا اظ ذغط سیل ٍ حطین ٍ ضكغ ذغط اظ تٌاّا ٍ زیَاضّای ضٌستِ ٍ ذغطًاى ٍاهغ زض هؼاتط ٍ
اهاًي ػوَهی ٍتسغیح چاُّا ٍ چالِّای ٍاهغ زض هؼاتط تطاساس هػَتات ضَضا.
ّ -31وٌاضی زض خلَگیطی اظ ضیَع تیواضیّای اًساًی ٍ حیَاًی ٍاگیط ٍ هطتطى اًساى ٍ زام ،اػالم هطاّسُ ایي گًَِ تیواضیّا
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تِ هطاًع تْساضتیزضهاًی ٍ زاهپعضٌی هحل یا سایط هطاًع شی ضتظ ،اّتوام تِ زٍض ًگْساضتي تیواضاى هثتال ،هؼالدِ ٍ زكغ
حیَاًات هثتال تِ اهطاؼ ٍاگیط ،تالغاحة یاهضط.
 -32تططیي هساػی تا ساظهاى هیطاث كطٌّگی زض حلظ تٌاّا ٍ آثاض تاستاًی ضٍستا ٍ ّوٌاضی تا هسؤٍالى شی ضتظ تطای ازاضُ،
احساثً ،گْساضی ٍ تْطُتطزاضی اظ تأسیسات ػوَهی ،اهتػازی ،اختواػی ،كطٌّگیٍ ،ضظضی ٍ ضكاّی هَضز ًیاظ ضٍستا زض حس
اهٌاًات.
 -33غسٍض پطٍاًِ تطای ساذتواى ّایی ًِ زض هحسٍزُ هاًًَی ضٍستا ساذتِ هیضَىز تا ضػایت هوطضات هٌسضج زض آییيًاهِ هطتَط
تِ استلازُ اظ اضاضیاحساث تٌا ٍ تأسیسات زض ذاضج اظ هحسٍزُ هاًًَی ٍ حطین ضْطّا هَضَع تػَیةًاهِ ضواضُ  4940هَضخ
 ٍ 1355.02.22سایط هوطضات.
ّ -34وٌاضی تا ضَضای ترص ٍ ترطساضی تِ هٌظَض تطضسی ٍ غسٍض پطٍاًِّای ًسة.
 -35هؼطكی ذاًَازُّای تی سطپطست ٍ تی تضاػت تِ ساظهاى تْعیستی ًطَض ٍ ًویتِ اهساز اهام ذویٌی ٍ هساػست تِ آىّا زض
حس اهٌاًات.
ّ -36وٌاضی زض ًگْساضی ٍ تسغیح ضاُّای ٍاهغ زض حطین اضاضی ضٍستا اظ عطین ذَزیاضی اّالی ضٍستا ٍ زستگاُّای شی ضتظ.
 -37هساػست ٍ ّوٌاضی تا ىضاٍضظاى زض خْت هؼطكی هحػَالت ًطاٍضظی ٍ تَلیسات غٌؼتی ٍغٌایغ زستی ضٍستا زض هطاًع
ضْطی ًٍوایطگاُّای شی ضتظ.
 -38پیگیطی ٍ هساػست زض خْت ایداز هؤسسات ذیطیِ ٍ غٌسٍمّای هطؼ الحسٌِ ٍ هؤسسات كطٌّگی.
ّ -39وٌاضی تا ٍاحسّای اهسازضساًی زض ٌّگام ٍهَع حَازث ٍ سَاًح ؿیطهتطهثِ ٍ تالیای عثیؼی.
 -40گعاضش پیططكت یا ػسم پیططكت كیعیٌی عطحّا تِ ضَضا ٍ ترطساض ٍ پیطٌْاز ضاُ ًاضّای هٌاسة تطای تسطیغ زض اخطای
آىّا زض خْت اخطای تٌس(ّـ) هازُ ( )68هاًَى ضَضاّا.
ّ -41وٌاضی تا زستگاُّای شی ضتظ زض خْت تْیِ ٍ اخطای عطح ّازی ضٍستا ٍ تْیِ پیطٌْازّای الظم ٍ تؼییي ًاضتطی اضاضی
ٍاهغ زض ضٍستا تِ هٌظَضگٌداًسى آىّا زض عطح ّازی ٍ اخطای ضَاتظ هػَب هطتَط تا هَاكوت ضَضا.
 -42هطاهثت ٍ اّتوام ًاهل زض ًػة تطگِ هیوت تط ضٍی اخٌاس ٍ اخطای تػویوات ضَضای اسالهی ترص ٍ ضٍستا ًسثت تِ
اضظاًی ٍ كطاٍاًیذَاضٍتاض ٍ هَاز هَضز احتیاج ػوَهی ٍ خلَگیطی اظ كطٍش اخٌاس كاسس ضسُ ٍ هؼسٍم ًوَزى آىّا تا ّواٌّگی
هطاخغ هاًًَی شی ضتظ.
ّ -43وٌاضی تا هطاخغ شی ضتظ زض خْت تسْیل زستطسی هطزم ضٍستا تِ آضز ٍ ًاى هطؿَب.
 -44پیگیطی ٍ ایداز ظهیٌِ ًظاضت تط اهَض تْساضتی ضٍستا اظ هثیل ًطتاض تْساضتی زام ٍ ػطضِ گَضت.
 -45اخطای هوطضات زّیاضی ًِ خٌثِ ػوَهی زاضز ٍ تِ تػَیة ضَضا ٍ تأییس ضَضای اسال هی ترص ضسیسُ ٍ پس اظ اػالم تطای
ًلیِ ساًٌاى ضٍستا الظمالطػایِ است.
 -46پیطٌْاز ًاهگصاضی هؼاتط ٍ اهاًي ٍ تأسیسات ضٍستا تِ ضَضا خْت تطضسی ٍ اضایِ آىّا تِ ضَضای اسالهی ترص خْت سیط
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هطاحل الظم.
 -47ضٌاسایی ظهیٌِّای اضتـال ٍ هساػست زض خْت تأهیي ًاض تطای اكطاز خَیای ًاض تا ّوٌاضی زستگاُّای شی ضتظ.
فصلسوم-بودجهوامورمالی
هازُ  -11اّالی ضٍستا تِ هٌظَض تأسیس زّیاضی هثلـی ضا تِ ػٌَاى ذَزیاضی تأسیس زّیاضی تِ حساب تاًٌی زّیاضی ًِ زض
یٌی اظ ًعزیيتطیي ضؼةتاًيّای ًطَض تِ ًام زّیاضی اكتتاح هیضَز ٍاضیع ٍ تطگِ پطزاذت ضا ّوطاُ تا زضذَاست اّالی ٍ ضَضا تِ
ٍظاضت ًطَض اضایِ هیًوایٌس.
تثػطُ  -1هیعاى سطاًِ ًوسی ذَزیاضی ٍ ًويّای ؿیطًوسی اّالی تطاساس زستَضالؼولی تؼییي هیضَز ًِ ٍظاضت ًطَض تْیِ ٍ
اتالؽ ذَاّس ًوَز.
تثػطُ  -2سطهایِ ؿیطًوسی ًِ اظ عطین اّالی تأهیي ذَاّس ضس ػثاضت است اظ اهَال هٌوَل ٍ ؿیطهٌوَل اػن اظ هاضیي آالت،
ظهیي ،ساذتواى ٍتأسیسات ًِ هَضز استلازُ زّیاضی هطاض هیگیطز.
تثػطُ ً -3ل سطهایِ ًوسی ٍ ؿیطًوسی هَضَ ع ایي هازُ هتؼلن تِ زّیاضی ضٍستای هحل است.
تثػطُ  -4اًتوال ٍ ٍاگصاضی اهَال ٍ اهالى زّیاضی تاتغ آییيًاهِ هالی ٍ هؼاهالتی زّیاضی هَضَع تثػطُ ( )1هازُ ٍاحسُ هاًَى
تأسیس زّیاضیّایذَزًلا زض ضٍستاّای ًطَض  -هػَب  - 1377است.
هازُ  -12سال هالی زّیاضی اظ اٍل كطٍضزیي هاُ ّط سال تا آذط اسلٌسهاُ ّواى سال ذَاّس تَز تِ استثٌای اٍلیي سال ًِ آؿاظ
آى تاضید تأسیس زّیاضیٍ پایاى آى اسلٌسهاُ ّواى سال است.
ماده-13منابعدرآمددهیاریعبارتنداز:
 -1ػَاضؼ هوطض زض آییيًاهِ اخطایی ًحَُ ٍضغ ٍ ٍغَل ػَاضؼ تَسظ ضَضاّای اسالهی ضْط ،ترص ٍ ضْطى هَضَع هاًَى
تطٌیالتٍ ،ظایق ٍاًتراتات ضَضاّای اسالهی ًطَض ٍ اًتراب ضْطزاضاى هػَب  ،1375هَضَع تػَیةًاهِ ضواضُ
32495.تّ21823ـ هَضخ 1378.08.10
 -2ػَاضؼ غسٍض پطٍاًِ ساذتواى تا ضػای ت آییيًاهِ هٌسضج زض تٌس ( )1ایي هازُ ٍسایط هَاًیي ٍ هوطضات هطتَط.
 -3زضیاكت ٍام اظ تاًيّا ٍ هؤسسات اػتثاضی تا تػَیة ضَضا ٍ تأییس ضَضای اسالهی ترص.
 -4زضآهس حاغل اظ ًويّای زٍلتی ٍ ذَزیاضی ترص ذػَغی ،اػاًات ٍ ّسایا زض چاضچَب زستَضالؼولّای هطتَط.
ٍ -5غَل تْای ذسهاتی ًِ زّیاضی اضایِ هیزّس تا تػَیة ضَضا ٍ تأییس ترطساض ٍ ضػایت زستَضالؼولّای هطتَط.
ً -6ويّای زٍلت تطای اخطای عطحّای ذسهاتی ٍ ػوطاًی زض هالة تَزخِ ساالًِ ًل ًطَض.
 -7زضآهسّای ًاضی اظ ػَاضؼ اذتػاظ یاكتِ اظ سَی هطاخغ ٍضغ ػَاضؼ تِ هٌظَض ایداز تأسیسات ػوَهی ٍ زٍلتی زض هحسٍزُ
هاًًَی ضٍستا ٍحطین آى.
هازُ ً -14لیِ ػَاضؼ ٍ زضآهسّای زّیاضی هٌحػطاً تِ هػطف ّواى ضٍستا هیضسس.
هازُ  -15حوَم هاّاًِ زّیاض اظ هحل تَزخِ ضَضا هٌسضج زض هازُ ( )47آییيًاهِ اخطایی تطٌیالت ،اًتراتات زاذلی ٍ اهَض هالی
ضَضاّای اسالهیضٍستا ٍ ًحَُ اًتراب زّیاض هَضَع تػَیةًاهِ ضواضُ 1760.تّ21068ـ هَضخ  ٍ 1378.01.24تِ استٌاز هازُ
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( )94هاًَى ضَضاّا ٍ تا تَخِ تِزضخِ زّیاضی ٍ زستَضالؼول هطتَط ًِ اظ عطین ٍظاضت ًطَض اتالؽ ذَاّس ضس تؼییي هیضَز.
هازُ  -16غسٍض احٌام حوَهی ٍ هأهَضیت ٍ هطذػی زّیاض تا هَاكوت ضَضا اظ عطین ترطساض غَضت هیگیطز.
هازُ ّ -17طگًَِ تطزاضت اظ ٍخَُ ٍ اػتثاضات زّیاضی زض هالة تَزخِ هػَب ساالًِ ٍ عطحّای هػَب ضَضا تا ضػایت هوطضات
هطتَط اًدامهیضَز.
هازُ  -18اسٌاز ٍ اٍضام تؼْسآٍض ٍ حسابّای تاًٌی تِ اهضای هطتطى زّیاض ٍ هسؤٍل هالی زّیاضی ًِ شی حساب زّیاض است
اًدام هیضَز.
هازُ  -19زّیاض هٌلق است تا پایاى زی هاُ ّط سال تَزخِ سال تؼس زّیاضی ضا تِ ضَضا اضایِ ًوایس ٍ ضَضا هَظق است حساًثط تا
ًیوِ اسلٌسهاُ ّواىسال تِ تَزخِ پیطٌْازی ضسیسگی ٍ زض هَضز آى اظْاضًظط ًوایس ٍ هثل اظ پایاى اسلٌسهاُ تَزخِ هػَب ضا
خْت اخطا تِ زّیاضی اتالؽ ًوایس.
تثػطُ  -1زّیاض هیتَاًس زض غَضت ًیاظ زض عَل سال هالی ٍ هثل اظ اًوضای آى ًسثت تِ اضایِ هتون یا اغالح تَزخِ پیطٌْازی
زّیاضی تطای اظْاضًظطٍ تػَیة ًْایی تِ ضَضا اهسام ًوایس.
تثػطُ  -2زّیاض هٌلق است حساًثط تا ًیوِ ذطزازهاُ سال تؼس تلطیؾ تَزخِ ٍ غَضتّای هالی زّیاضی ضا حسة اظْاضًظط تِ
ضَضا اضایِ ٍ ضَضاهَظق است حساًثط تا پایاى تیطهاُ ًسثت تِ غَضتّای هالی ٍ تلطیؾ تَزخِ ضَضا اػالم ًظط ٍ تػوین هوتضی
اتراش ٍ هطاتة ضا خْت اهسام الظمهاًًَی تِ زّیاض اتالؽ ًوایس.
هؼاٍى اٍل ضییس خوَْض  -هحوسضضا ػاضف
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