معايوت امًر شُرداریَا

ضًابط تشخیص مشاغل ي اصىاف مساحم شُری
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بهمن ماه 7931

بنام خدا
كارگريٌ تُیٍ ي تذييه ضًابط تشخیص مشاغل ي اصىاف مساحم شُری
مًضًع تبصرٌ مادٌ  1آيیه وامٍ ساماوذَی مشاغل ي اصىاف مساحم شُری
تصًيب وامٍ شمارٌ /162621تَ66732ـ مًرخ َ 62/11/11یات محترم يزيران

سید حبیب راضی –سرپرست دفتر َمبَىگی عمراوی ي خدمبت شُري سبزمبن شُرداريَب ي دَیبريَبي كشًر
َبشم وًريزي فرد -رئیس گريٌ دفتر َمبَىگی عمراوی ي خدمبت شُري سبزمبن شُرداريَب ي دَیبريَبي كشًر
حمیدرضب تحصیلی -مدیرعبمل شركت سبمبودَی صىبیع ي مشبغل شُري شُرداري تُران
مسعًد حمسٌ اي -مدیركل دفتر وظبرت بر طرح َبي تًسعٍ ي عمران يزارت راٌ ي شُرسبزي
حمید َبدي ویب -مشبير معبين محیط زیست اوسبوی سبزمبن حفبظت محیط زیست
علی طبَري – ومبیىدٌ معبيوت ببزرگبوی داخلی يزارت صىعت ،معدن ي تجبرت
سید محمد حسیىی -مشبير رئیس اتبق اصىبف ایران
محسه عدل محمدي -دستیبر مدیركل ببزرسی كبر يزارت تعبين ،كبر ي رفبٌ اجتمبعی
پیمبن صفبئی -مدیر امًر فىی ي زیرسبخت سبزمبن صىبیع كًچک ي شُرکَبي صىعتی ایران
فتبح رمضبوعلی– معبين تًسعٍ ي اقتصبد شركت سبمبودَی صىبیع ي مشبغل شُري شُرداري تُران
علیرضب كردلً – كبرشىبس دفتر امًر اقتصبدي يزارت جُبد كشبيرزي
فریدٌ سیف آقبیی -كبرشىبس مسئًل مركس سالمت محیط ي كبر يزارت بُداشت ،درمبن ي آمًزش پسشکی
مُیه میرزایی -كبرشىبس شركت سبمبودَی صىبیع ي مشبغل شُري شُرداري تُران

ضًابط تشخیص مشاغل ي اصىاف مساحم شُری

دس اجشای تثػشُ هادُ 1آییيًاهِ ساهاًذّی هطاغل ٍ اغٌاف هضاحن ضْشی تػَیةًاهِ ضواسُ
/126368تّ53746ـ هَسخ ّ 96/10/10یات هحتشم ٍصیشاى ،ضَاتط تطخیع هطاغل ٍ اغٌاف هضاحن
ضْشی دسکاسگشٍُ هلی هَضَع هادُ  6آییي ًاهِ یاد ضذُ تػَیة ٍ تِ ضشح ریل اػالم هیگشدد.

ماده  -1تعریف مساحمت:
ّشگًَِ فؼالیتی کِ هخل سالهت ،آسایص ٍ ایوٌی ضْشًٍذاى یا ساکٌیي تاضذ .هضاحوت ّا هیتَاًٌذ تِ اًَاع
هضاحوت ػام کِ سثة ایجاد اختالل دس آسایص گشٍُ یا جوغ کثیشی اص ضْشًٍذاى ٍ هضاحوت ّای خاظ کِ
سثة ایجاد اختالل تشای ساکٌیي ٍ یا افشادی کِ دس هجاٍست فؼالیت قشاس داسًذ تقسین تٌذی ضًَذ.

ماده  -2مشاغل و اصناف مشمول:
ضْشداسی دس تطخیع هضاحوت هطاغل ٍ اغٌاف هضاحن الصم است هَلفِ ّای صیش سا هذ ًظش قشاس دّذ:
 -1دس هَسد هطاغل ٍ اغٌاف هطوَل اًتقال ،تشاتش هادُ  3آییي ًاهِ ساهاًذّی هطاغل ٍ اغٌاف هضاحن ضْشی
اقذام ًوایذ.
 -2دس هَسد سایش هطاغل ٍ اغٌاف تشاتش تثػشُ  1هادُ  3آییي ًاهِ ساهاًذّی هطاغل ٍ اغٌاف هضاحن ضْشی
تا تَجِ تِ ضذت هضاحوتً ،اساصگاسی تا هحیط ضْشی ٍ ضشایط هحلی ٍ هؼیاسّای تؼییي ضذُ دس هادُ  3ایي
تخطٌاهًِ ،سثت تِ غذٍس ًظشیِ ّای تؼطیل یا توْیذ هطاتق تا هفاد اسائِ ضذُ دس دستَسالؼول اجشایی
ساهاًذّی هطاغل ٍ اغٌاف هضاحن ضْشی تِ ضواسُ  166868هَسخ 97/9/13اقذام ًوایذ.

ماده  -3انواع مساحمت مشاغل و اصناف مساحم شهری:
گروه مساحمت

انواع مساحمت *

سش ٍ غذا
لشصش
هضاحوت فیضیکی

اًتقال حشاست
پشتاب رسات ٍ تشادُ ّا
ًَس ضذیذ یا هوتذ
اًجام فؼالیت خاسج اص هکاى هجاص
گاص  ،دٍد،دٍدُ

هضاحوت ضیویایی

رسات گشد ٍ غثاس
اًتطاس تخاس تا فطاس تاال
تَی ًاهطلَبً ،اهطثَع ٍ صًٌذُ

هضاحوت تشدد

اختالل دس ساُ دستشسی

هضاحوت تػشی

اًثاضت هَاد صائذ ،صتالِ ٍ هَاد خطشًاک

تشکیثی

تلفیق دٍ هَسد یا تیطتش اص دٍ هَسد اص هضاحوت ّای ایي جذٍل

* جذٍل  80سستِ ضغلی پشضواس دس ضْش تا هؼشفی هضاحوت ّای احتوالی دس پیَست ضواسُ یک دسج ضذُ
است کِ غشفاً تشای ساٌّوایی ٍ اطالع کاسضٌاساى ری ستط هی تاضذ.

ماده  -4فراینذ تشخيص مساحمت:
تطخیع هضاحوت هطاغل ٍ اغٌاف تا تطکیل پشًٍذُ ،اًجام تاصدیذ هحلی ،تشسسی هذاسک ٍ هستٌذات ٍ
تطثیق ضشایط تا قَاًیي ٍ هقشسات تَسط اسجاع تِ کاسضٌاس ریغالح اًجام هیضَد.

ماده  -5شرایط احراز کارشناس ری صالح شهرداری:
 -1داضتي حذاقل لیساًس دس سضتِ ّای هشتثط اص قثیل تْذاضت حشفِ ای ،ایوٌی غٌؼتی  ،HSE ،تْذاضت
هحیط ،هحیط صیست ٍ ضْشساصی
 -2داضتي حذاقل یک سال ساتقِ کاس هشتثط دس ضْشّای صیش ّ 100ضاس ًفشجوؼیت ٍ تیطتش اص سِ سال ساتقِ
کاس هشتثط دس ضْشّای تاالی ّ 100ضاس ًفش جوؼیت
 -3گزساًذى دٍسُ ّای آهَصضی تشاتش سشفػلّا(پیَست ضواسُ دٍ) ٍ ػٌاٍیي(پیَست ضواسُ سِ) کِ تِ
تاییذ کاسگشٍُ هلی هَضَع هادُ  6آییي ًاهِ ساهاًذّی هطاغل ٍ اغٌاف هضاحن ضْشی سسیذُ است
تبصره :ضْشداسی هی تَاًذ اص ًظشات کاسضٌاسی دستگاُّای ػضَ کاسگشٍُ هحلی حسة هَسد هشتثط تا
هَضَع آى دستگاُ استفادُ ًوایذ .دس هَاسدی کِ هضاحوت ًاضی اص آالیٌذُ ّای هحیط صیست تاضذ ،تاصدیذ
اص فؼالیت آالیٌذُ تِ ّوشاُ کاسضٌاس اداسُ حفاظت هحیط صیست اًجام هی ضَد.

ماده : 6
دتیشخاًِ کاسگشٍُ هلی هیتَاًذ دس غَست لضٍم تػَست ساالًِ ًسثت تِ تاصًگشی ٍ اغالح ایي ضَاتط اقذام
ًوایذ.

