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 ها به بخش غیردولتی در جلب مشارکت مردمی و واگذاري امور و فعالیت: عنوان مصوبه

 سازمان حفاظت محیط زیست
 

 سازمان امور اداري و استخدامی کشور –سازمان حفاظت محیط زیست 
 

 بنابه پیشنهاد سازمان امور 23/1/1373وسومین جلسه مورخ  شوراي عالی اداري در پنجاه
 اداري و استخدامی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور نیل به اهداف برنامه اول

 ب مشارکت مردم درتوسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در جهت جل
 هاي دولتی به بخش هاي اجرایی دستگاه پذیر و واگذاري بخشی از فعالیت امور مشارکت

 /29منظور و همچنین در اجراي مصوبه شماره  دهی مردم بدین غیردولتی و هدایت و سازمان
 شوراي عالی اداري در ارتباط با واگذاري بخشی از امور و 2/11/1369دش مورخ 

 :سازمان حفاظت محیط زیست به بخش غیردولتی، موارد زیر را تصویب نمودهاي  فعالیت
 هاي قابل واگذاري سازمان حفاظت محیط زیست به بخش غیردولتی امور و فعالیت) 1ماده 

 :به شرح زیر است
 بخش امور فنی و اجرایی) الف

 ه از سويشد ها و تکثیر جانوران وحشی در خارج از مناطق اعالم امور شکارگاه  اداره-
 شوراي عالی حفاظت محیط زیست تحت ضوابط و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست

 فروش پروانه عادي شکار و صید و دفع حیوانات زیانکار-
 ها سازي از جانوران و گیاهان و گل سازي، مدل ، دیوراما، پنلتاکسیدرمی-
 شناسی هاي حیوان هاي وحش و موزه ایجاد و اداره باغ-
 نظر سازمان تفرجگاهی در مناطق تحت مدیریت محیطی و هاي زیست یاحتبرگزاري س-
 امور تحقیقاتی و آموزش عمومی) ب:
 هاي علمی و اقتصادي در زمینه تهیه ضوابط و استانداردهاي انجام تحقیقات و بررسی-

 مربوط به حفاظت، بهبود و بهسازي محیط زیست انسانی و طبیعی با تأیید سازمان حفاظت
 دار اي صالحیت هاي مشاوره ست توسط مؤسسات علمی و شرکتمحیط زی

 آزمایشگاهی خدمات انجام-
 محیطی به منظور تنویر و تألیف، ترجمه، تکثیر و فروش فیلم، کتاب و نشریه زیست-

 هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازي محیط زیست
 هاي قابل و فعالیت سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به پیشنهاد سایر امور) تبصره

 .آورد واگذاري که در این ماده منظور نشده است اقدامات الزم را به عمل می



 سازمان حفاظت محیط زیست با همکاري سازمان امور اداري و استخدامی کشور ظرف) 2ماده 
 کمیته بررسی امور و«ماه چگونگی تحقق هر یک از موارد قابل واگذاري را در  مدت شش

 متشکله در آن سازمان به شرح زیر مورد» قابل واگذاري به بخش غیردولتیهاي  فعالیت
 و اخذ مجوزهاي  بینی تجزیه و تحلیل و اقدام قرار داده و عنداللزوم نسبت به پیش

 .نماید الزم را معمول میی اقدامات قانون
 ايه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت مکانیزم و نحوه واگذاري امور و فعالیت) الف

 تعاونی و خصوصی، گروه متخصص یا پرسنل شاغل سازمان
 هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به منظور ترغیب بخش غیردولتی چگونگی تأمین زمینه) ب

 به مشارکت
 ها چگونگی رفع مشکالت و موانع موجود در واگذاري امور و فعالیت) ج
 ولتی پس از انتقال امور وچگونگی نقش سازمان حفاظت محیط زیست در هدایت بخش غیرد) د

 ها فعالیت
 هاي واگذارشده به منظور اطمینان از انجام صحیح امور چگونگی نظارت بر فعالیت(  ه

 سازمان حفاظت محیط زیست در صورت عدم وجود شرایط الزم و مناسب در ابعاد) 3ماده 
 امور وتخصصی، فنی، فیزیکی، مالی، آموزشی و انسانی در بخش غیردولتی جهت انجام 

 .نماید هاي الزم را فراهم می هاي قابل واگذاري شرایط و زمینه فعالیت
 سازمان حفاظت محیط زیست با همکاري سازمان امور اداري و استخدامی کشور) 4ماده 

 پیشنهاد اصالح ساختار تشکیالتی سازمان را همزمان با اقدامات فوق به عمل خواهد
 .آورد
 هاي مذکور، سازمان ی واگذاري هر کدام از امور و فعالیتتا تعیین تکلیف نهای) 5ماده 

 .ذیربط را بر عهده دارد یقانون هاي حفاظت محیط زیست مسئولیت پیشبرد امور فعالیت
 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اجراي مصوبه بوده و سازمان امور اداري) 6ماده 

 کرده و گزارش پیشرفت کار را هر سهو استخدامی کشور بر حسن اجراي این مصوبه نظارت 
 .ماه یکبار به شوراي عالی اداري ارائه خواهد نمود
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