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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
که طی  هستند  جزواتی  و  کتب  مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر 
سالیان متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه 

هماهنگ نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 
ظهور  منّصه ی  به  پیش  از  بیش  علمی  حوزه ی  این  در  را  خود  شایستگی های 

برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



به طوری که  انکار است؛  انرژی، بدیهی و غیرقابل  به  امروز  نیاز مبرم جهان 
هرگونه اخالل در کم وکیف آن، منجر به اخالل در صنایع و سایر زیرساخت ها 
از  است؛  شده  شناسایی  آن  برای  مختلفی  منابع  زمان،  گذر  در  شد.  خواهد 
انرژی های فسیلی گرفته تا انرژی های خورشیدی و بادی که در دهه های اخیر 
مورد توجه قرار گرفته است. از جمله انرژی هایی که در طول چهل سال اخیر، 
انرژی هسته ای  است،  گرفته  قرار  ایران  از جمله  از کشورها  توجه خیلی  مورد 

است.
دهة  دو  طول  در  که  است  مسائلی  بحث انگیزترین  از  یکی  هسته ای  دانش 
اخیر، عرصة سیاست داخلی و خارجی به خود دیده است. کشورهای توسعه یافته 
که خود فناوری هسته ای را در اختیار دارند مخالف دستیابی سایر کشورها به 
دانش هسته ای هستند؛ حال سؤالی که اینجا، بی جواب مانده این است که چرا 
این کشورها مخالف دستیابی سایر کشورها به این دانش هستند؛ ولی خود را 
که  است  نکته ای  همان  این  می دانند.  دانش  این  از  برخورداری  در  ذی صالح 
»چرا  گفته:  چنین  و  کرده  اشاره  آن  به  مصاحبه ای   در  نیز  پهلوی  محمدرضا 
برای شما )فرانسوی  ها(، آلمانی ها و انگلیسی ها، داشتن سالح اتمی یا هیدوژنی 
می تواند امری عادی باشد؛ ولی برای ایران نه. ایران نه عضو پیمان ناتو است و 
نه امکان حمایت خودکار از سوی کشور دیگری را دارد. چرا برای این اصل ساده 
و اساسی دفاع از خود، دفاع از منافع خود یک مشکل شمرده می شود؛ اما برای 

دیگران امری کاماًل عادی و معمولی«.
اولین رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز در دوران پهلوی، آقای اکبر اعتماد 
نیز در مصاحبه ای با شبکه چهار رادیو بی.بی.سی گفته: »ایران مشغول تحقیقاتی 
است که حق انجام آنها را دارد. نمی دانم چرا کشورهای غربی این تحریم را علیه 
ایران اعمال می کنند و فشار می آورند. چرا در مورد هند، پاکستان و اسرائیلی 
چنین نکردند؟ ایران ما باید در برابر فشارها مقاومت کند و به کشورهای غربی 

نشان بدهد که می تواند از خودشان و از منافعشان دفاع کنند«.

مقدمه



ایشان همچنین می گویند:  »شاه عقیده داشت که به اندازة کافی در منطقه 
قدرتمند است و می تواند از منافع ما در منطقه دفاع کند؛ بنابراین نیازی به بمب 
اتمی ندارد؛ اما به من گفت که اگر این وضعیت تغییر کند. مجبور خواهیم بود 

برای ساخت بمب اتمی اقدام کنیم«. 
 جمهوری اسالمی ایران از بدّو امر تصریح کرده که قصد ساخت و تولید بمب 
امر، فتوا به حرمت تولید بمب هسته ای  این  هسته ای ندارد و مهم ترین شاهد 
است که توسط آیت اهلل خامنه ای صادر شده. ایشان در این باره می فرمایند: »ما 
سالح اتمی نداریم، سالح اتمی هم نخواهیم ساخت؛ اّما در مقابل تهاجم دشمنان 
چه آمریکا و چه رژیم صهیونیستی، برای دفاع از خودمان، در همان سطحی که 

دشمن حمله کند به آنها حمله خواهیم کرد«.
مطابق کالم حضرت آیت اهلل خامنه ای منطق جمهوری اسالمی ایران در قبال 
قضیة هسته ای روشن است و آن منطق »استفاده صلح آمیز« از انرژی  هسته ای 
یک  درگیر  اسالمی  جمهوری  اگر  که  است  این  طرح   قابل  سؤال  حال  است. 
جنگ گردد و دشمن حرص استعمال بمب هسته ای داشته باشد و اراده ای مبنی 
بر به کاربردن آن علیه کشورمان را داشته باشد، ما حق ساخت بمب هسته ای 
نکته  است که مقام معظم رهبری در قسمت اخیر سخنان  این همان  نداریم؟ 
منقول در سطور باال مبنی بر مقابله با دشمن در سطوح تهاجمی دشمن یعنی 

مقابله با دشمن با سطوح موازی متقابل به آن اشارتی کرده اند.
با وجود تصریح رهبری و عزم جمهوری اسالمی ایران بر استفاده صلح آمیز از 
انرژی هسته ای چرا کماکان ابرقدرت ها با دانش هسته ای مخالف هستند.  به این 
سخن تا به حال جواب قانع کننده ای داده نشده است و بهانة  این کشورها این 
است که ما ابرقدرت ها امین هستیم و استفادة درست از سالح هسته ای را ما بلد 
هستیم  این بهانه ای است که سعی می کنند سایر کشورها را با آن اقناع  کنند. 
در جواب این کشورها باید گفت از کجا می توان شما را امین دانست؛ در حالی 



که تاریخ سیاه و پر از استعمار و استثمار شما بهترین گواه بر امین ندانستن شما 
تا به حال بمب هسته ای چه  نیازی به بمب هسته ای دارید؟  است و اصاًل چه 
نیازی از نیازهای بشر را تأمین کرده است؟ و بالفرض که گوییم برای تهدیدات 
مثاًل فضایی مناسب است؛ ولی بازهم می گوییم چرا در دست مثاًل سازمان خاصی 
نباشد به جای اینکه در دست برخی از کشورها قرار گیرد؟  و از مجموع رفتارهای 
آن ها این گونه برداشت می شود که این ابرقدرت ها خواهان این هستند که صرفاً 
تنها، آنها چنین دانشی داشته باشند و ال غیر تا در مقاصد شوم از آن استفاده 
اتمی  ببرند. حملة  کار  سایر کشورهابه  علیه  گرفت  اگر جنگی صورت  و  کنند 
امت اسالم  اخیر است.  بر مطلب  بهترین گواه  ناکازاکی  و  به هیروشیما  آمریکا 
و سایر جوامع صلح طلب باید نگرانی خود را با توجه غیرقابل اعتماد بودن این 
کشورها باید ابراز کنند و راه چاره ای بیندیشند و به ویژه با توجه به تقابل تمدن 
اسالم با تمدن غرب، این نگرانی بسیار به جاست و اندیشمندان اسالم باید راه 
حلی بر این بیندیشند. بهترین شاهد بر این تقابل افزایش تبلیغات اسالم هراسی 
برجسته ای  توسط شخصیت های  حتی  و  است  رسانه  جهان  با  اسالم ستیزی  و 
همچون بوش  به جنگ های صلیبی اشاره شده است و در سال های اخیر مکرون 
اتحادیة  به  پیوستن  خواهان  که  ترکیه  دولت  به  فرانسه خطاب  رئیس جمهور 
اتحادیة  در  جایی  مسلمان  میلیون  با هشتاد  ترکیه  می گوید: »کشور  اروپاست 
اروپا ندارد«. متأسفانه با وجود این تهدیدات روشن عده ای از مسلمانان چه در 
ایران و سایر کشورها مسلمان به غرب دل باختند و به چشم امید به دولت های 
ناگفته  البته  نمی بینند.  یا عمداً  و  را سهواً  تهدیدات  این  و  نگاه می کنند  غربی 
نماند که روی سخن ما به دولت های غربی است؛ نه مردم غرب؛ چرا که انسان 
از آن جهت که انسان است طبع صلح طلب و ضد خشونتی دارد؛ گرچه آدم های 
این سؤال می رسد که چرا  به  اینک نوبت  افراطی در همة جوامع وجود دارند. 
جمهوری اسالمی  استفاده از دانش هسته ای حق مسلم خود می داند؟ با عنایت 



بر سخنرانی های رهبر معظم انقالب دو بعد عمده در این رابطه مالحظه می شود:
دانش  و  است  اقتصادی  قدرت  پایة  و  مبنا  اول: قدرت علمی در جهان  بعد 
آن  کاربرد  گسترة  که  است  بشری  دستاوردهای  بزرگ ترین  از  یکی  هسته ای 
محصوالت  کم وکیف  افزایش   - کشاورزی  اقتصادی،  نیازهای  از  وسیعی  طیف 
کشاورزی، رفع مخاطراتی از قبیل آفت زدگی و ایرادات ژنتیکی، انرژی و سوخت، 
جای گزینی برای نفت، تولید برق و تصفیه آب و به ویژه با توجه به پایان تدریجی 
منابع نفت، آیندة بلندمدت کشور در رابطه با انرژی تأمین خواهد شد. پزشکی 
و سالمت، درمان و تشخیص بیماری ها، انرژی پاک و سالمت محیط زیست را 
پوشش می دهد که هر یک از آنها از اهمیت شایسته ای برخوردار است؛ بنابراین 
با توجه به تنوع مصارفی، و کاربردهای فراوان در عرصه های مختلف، دلیل قابل 

موجهی برای داشتن تولید هسته ای وجود دارد.
بعد دوم: مسئله دانش هسته ای از بعد سیاسی و اجتماعی نیز حائز اهمیت 
ایستادگی ملت  اعتماد به نفس،  از عزت،  از مظاهر دفاع  است. قضیه هسته ای 
بروز روحیة خودباوری در میان جوانان  برابر دشمنان است و موجب  ایران در 
عرصه های  در  بلندی  گام های  می شود  موجب  که  به طوری  شد،  خواهد  کشور 
مختلف با اعتماد به نفس و ما می توانیم، بردارند. این مسئله موجب مباهات ایران 

به عنوان یک کشور اسالمی خواهد بود.
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95 ����������������� قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بين المللي انرژي اتمي
قانون پذيرش اصالحيه بند ) الف( ماده )14( اساسنامه آژانس بين المللي 
122 ������������������������������������������������������������������ انرژي اتمي  مصوب 1380 
 قانون اصالح ماده ششم اساسنامه مؤسسه بين المللي انرژي  اتمي مصوب 
123 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1350
انرژي  بين المللي  آژانس  مصونيت هاي  و  مزايا  موافقت نامه  قانون 
128 ����������������������������������������������������������������� 1352 اتمي مصوب 
قانون مربوط به اساسنامه مؤسسه بين المللي انرژي اتمي مصوب 1337���� 140
قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوري اسالمي ايران در اجراي 
برجام مصوب 1394����������������������������������������������������������������������������� 165

169 ���������������������������������������� بخش دوم: آیین نامه ها 
 آيين نامه معامالت شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 
مصوب 1387��������������������������������������������������������������������������������������� 170
سوخت  و  اوليه  مواد  توليد  مادرتخصصي  شركت  معامالت  آيين نامه 
هسته اي مصوب 1387����������������������������������������������������������������������� 185
سوخت  و  اوليه  مواد  توليد  مادرتخصصي  شركت  استخدامي  آيين نامه 
هسته اي ايران و شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 
201 ������������������������������������������������������������������������������������������� مصوب  1385
آيين نامه مالي شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي 
ايران مصوب 1384هيئت وزيران  1382شوراي عالي اداري������������ 237
244 ������������ آيين نامه معامالت سازمان انرژي اتمي ايران مصوب 1379
آيين نامه استخدامي شركت ها و واحدهاي تحت پوشش سازمان انرژي 
اتمي ايران������������������������������������������������������������������������������������������� 257
258 ������������������������������������������ آيين نامه مالی سازمان انرژی اتمی ايران
264 ��������� آيين نامه استخدامي  سازمان انرژي اتمي  ايران مصوب 1379
ايران  اتمي  انرژي  توسعه  و  توليد  مادرتخصصي  مالي شركت   آيين نامه 
مصوب 1384�������������������������������������������������������������������������������������� 308



314 ������������������������������������ بخش سوم: موارد مرتبط 
اوليه صنعت  مواد  تأمين  و  اكتشاف  به شركت هاي  راجع  تصويب نامه 
ايران������������������������������������������������������������������������ 315 هسته اي 
اجرايي سازمان  به تفكيك وظايف  اداري راجع  مصوبه شوراي عالي 
316 ������������������������������������������������������������������� ايران اتمي  انرژي 
مصوب  ايران  انرژي  توسعه  و  توليد  مادرتخصصي  شركت  اساسنامه 
318 ���������������������������������������������������� 1383با اصالحات و الحاقات بعدي
هسته ای  سوخت  و  اوليه  مواد  توليد  مادرتخصصی  شركت  اساسنامه 
ايران��������������������������������������������������������������������������������������������������� 328
و  متخصص  انساني  نيروي  تربيت  به  مربوط  برنامه هاي  و  سياست ها 
339��������������������������������������������������� اولويت بندي در تحقيقات هسته اي



بخش اول

قوانین



نشرچتردانش/مجموعهقوانینانرژیهستهای 12

قانون عضويت دولت جمهوري اسالمي ايران در اتحادية جهاني 
 بهره برداران هسته اي مصوب 1390/11/9  

مجلس شوراي اسالمي

ماده واحده- به دولت اجازه داده مي شود در »اتحادیه جهاني بهره برداران 
حق   پرداخت  به  نسبت  و  یابد  عضویت  پیوست  اساسنامه  به شرح  هسته اي« 

عضویت مربوط، اقدام نماید.
تبصره- اعمال بند )5( این اساسنامه در خصوص جمهوري  اسالمي  ایران 

با رعایت اصل هفتاد و هفتم)77( قانون اساسي جمهوري  اسالمي  ایران است.

اساسنامه اتحادیه جهاني بهره  برداران هسته اي 1 فوریه 1989 
)1367/11/12(

مقدمه
برخورداري تمام مردم دنیا از مزایاي انرژي هسته اي منوط به ارتقاء عملکرد 
ایمني هسته اي به باالترین سطح مي باشد. در این راستا مسئولیت تأمین ایمني 
انرژي هسته اي برعهدة سازمان هایي است که بهره برداران نیروگاه هاي هسته اي 
به شمار مي آیند. به بیان دیگر هر بهره بردار به تنهایي مسئولیت تضمین ایمني 
زمینة  نمودن  فراهم  جمعي  مسئولیت  بهره برداران  دارد.  عهده  بر  را  هسته اي 
نیروگاه هاي فعال هسته اي را  ایمني  ارتقاء  همکاري مشترک، بهبود عملکرد و 

نیز بر عهده دارند.
یک روش مؤثر در بهبود سطح ایمني و افزایش قابلیت هاي انرژي هسته اي، 
بین   هسته اي  نیروگاه هاي   از  بهره برداري  خصوص  در  متقابل  اطالعات  تبادل 

بهره برداران مي باشد.
یکي از مسئولیت هاي جمعي مدیران ارشد هسته اي اطمینان از تبادل تجارب 
از  بهره بـرداران  بدیـن شکل  است.  مدیریتي  تمامي سـطوح  در  مؤثر  به شکلي 
استاندارد  به سطح  در رسیدن  را  یکدیگر  و  استفاده مي کنند  یکـدیگر  تجارب 

مطلوب یاري مي رسانند.
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دنیا  سراسر  از  اتمي  نیروگاه هاي  بهره برداران  فوق،  اهداف  تأمین  به منظور 
تعیین  به منظور  اساسنامه  این  گرفتند.  اتحادیة جهاني  این  تشکیل  به  تصمیم 
اتحادیه  این پس  از  که  بهره برداران هسته اي  اتحادیه جهاني  و ساختار  اهداف 

نامیده مي شود و بر اساس دالیل فوق الذکر بنا شده، ارائه گردیده است.
اهداف

هدف اتحادیه ارتقاء سطح ایمني و بهره برداري مطمئن از نیروگاه هاي هسته اي 
به واسطه تبادل اطالعات و تشویق ارتباطات، تطبیق و تقلید بین اعضاء مي باشد. 

در راستاي دستیابي به این اهداف، اتحادیه مي کوشد:
را  به دست آمده  مطلوب  تجارب  و  بهره برداري  زمینه  در  اطالعات  تبادل   -

به صورت دوجانبه یا چندجانبه در میان اعضاء ارتقاء بخشد.
نیروگاه هاي  از  بهره برداري  به  مربوط  داده هاي  نگهداري  و  گردآوري  به   -
هسته اي پرداخته و امکان دسترسي اعضاء اتحادیه را به این اطالعات فراهم آورد.

- در زمینه اطالع رساني به موقع در خصوص اطالعات به دست آمده از حوادث 
واقع شده، فعال باشد.

- به تجزیه و تحلیل حوادث رخ داده در نیروگاه هاي هسته اي سرتاسر جهان 
بپردازد و در ضمن شناسایي عوامل حوادث، نتایج به دست آمده را منتشر نماید.

- روش ها و استانداردها را از طریق برگزاري کارگاه هاي آموزشي، سمینارها و 
بازدیدهاي فني میان اعضاء به اشتراک گذارد.

- زمینة حمایت هاي فني و ساختاري میان اعضاء را شناسایي نماید.
آژانس  مانند  بین المللي  سازمان هاي  دیگر  با  نزدیک  ارتباط  برقراري   -
مطمئن  کارکرد  و  ایمني  ارتقاء  جهت  در  همکاري  و  اتمي  انرژي  بین المللي 

نیروگاه هاي هسته اي.
اعضاء

و  تأثیر مهمي در موجودیت  نیروگاه هسته اي  ایمني هر  این که  به  توجه  با 
پذیرش دیگر نیروگاه هاي هسته اي در سرتاسر جهان دارد تمامي اعضای اتحادیه 
باید اهداف این اساسنامه را پیگیري و اجراء نمایند. تمامي اعضا باید مسئولیت 
بهره برداري نیروگاه هاي تحت پوشش را بر عهده بگیرند و در عین حال تجارب 
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بهره برداري خود را در اختیار دیگر بهره برداران قرار دهند و به آنها کمک نمایند. 
براي روان سازي جریان اطالعات وارده به اتحادیه، هر عضو باید اطالعات دریافتي 
اتحادیه  چهارچوب  از  خارج  در  اطالعات  نشر  به  زماني  تنها  و  کرده  حفظ  را 
بپردازد که مجوز انتشار را از عضو اتحادیه که خبر، مربوط به آن مي باشد، کسب 

کرده باشد.
سازماندهي اتحاديه

1- ساختار 
ساختار اتحادیه از یک مجمع عمومی، هیئت مدیره اصلي، مرکز هماهنگي و 
مراکز منطقه اي تشکیل شده است که در ادامه به تشریح آنها پرداخته مي شود.

2- عضویت 
به شرط آن که  بپیوندد  اتحادیه  به  نیروگاه هسته اي مي تواند  بهره بردار  هر 
در  ثبت نام  باشد.  پایبند  آن  به  و  نماید  و حمایت  پشتیباني  را  اتحادیه  اهداف 

اتحادیه مي تواند به  طرق زیر باشد:
- به عنوان یک بهره بردار مستقل یا 

- از طریق مشارکت یک سازمان بهره بردار، به نمایندگي از گروه بهره برداران 
به عنوان یک عضو اتحادیه.

مگر  باشد  اتحادیه  از  عضوي  نمي تواند  بهره بردار  سازمان  یا  بهره بردار  یک 
این که در یک مرکز منطقه اي فعالیت نماید. هر بهره بردار یا سازمان بهره دار در 

پیوستن به هر مرکز منطقه اي یا مراکز مطلوب مورد نیاز خود مختار است.
عضویت در یک مرکز منطقه اي امتیازات زیر را به هر عضو مي دهد:

دسترسي  اعضاء  دیگر  هسته اي  نیروگاه هاي  از  بهره برداري  اطالعات  به   -
داشته باشد؛

- در ارتباط مستقیم با هر عضو دیگر اتحادیه باشد؛
با توافق طرفین موردنظر به طور  فعالیت هاي بین منطقه اي مهم و برجسته 

مجزا اجراء مي شود.
را  مرکز خود  که چگونه  تصمیم مي گیرند  منطقه اي خود  مرکز  هر  اعضای 
مورد  در  اساسنـامه  این  در  ارائه شده  رهنمودهـاي  نمایند.  اداره  و  سازماندهي 



15بخشاول:قوانین

از سازگاري روش هاي  سازمانـدهي مرکز منطقه اي تنها جهت کسب اطمینان 
کاري مراکز منطقه اي و مراکز هماهنگ کننده مي باشد.

مجمع عمومی
هر عضو اتحادیه مي تواند نماینده یا ناظري رسمي در مجمع عمومی داشته باشد.

و  اتحادیه  اساسنامه  در  پیشنهادي  تغییرات  تصویب  وظیفه  مجمع عمومی 
بررسي نقطه نظرات هیئت مدیره را بر عهده دارد.

مجمع عمومی یک نشست عمومي ساالنه دارد. دیگر نشست ها تحت عنوان 
نشست هاي عمومي فوق العاده تشکیل مي شوند. 

مجمع عمومی هر دو سال یک  بار رئیسي براي اتحادیه انتخاب مي نماید که 
طي این دو سال در نشست هاي عمومي ساالنه وظایف خود را به انجام مي رساند.

ریاست سمتي افتخاري است که از سوي هیئت مدیره به فردي که در راستاي 
اتحادیه تالش مي کند، تخصیص مي یابد. رئیس، مسئولیت سازماندهي  اهداف 
نشست دوساالنه را بر عهده دارد. در این نشست دوساالنه، هیئت مدیره فعالیت ها 

و پیشرفت ها را براي اعضای اتحادیه تشریح مي نماید.
اگر  هرحال  به  است.  اتحادیه  وجودي  اصل  موضوعات،  تمامي  در  اتفاق نظر 
رأي قطعي ضروري باشد، مراتب طبق مفاد اساسنامه اتحادیه صورت مي پذیرد.

هيئت مديره
از  اتحادیه را مدیریت کرده و مرکب  اتحادیه کلیه فعالیت هاي  هیئت مدیره 

هشت یا نه عضو داراي رأي به شرح زیر مي باشد:
- رئیس هیئت مدیره هر مرکز منطقه اي؛

- یک عضو منتخب از سوي هیئت مدیره در هر مرکز منطقه اي؛
- رئیسي که از سوي اعضاء هیئت انتخاب مي شود مي تواند خارج از اعضاء 

هیئت انتخاب شده و یا یک عضو ملحق شده به اعضای هیئت باشد.
رئیس براي مدت دو سال انتخاب شده و تنها براي چهار سال پیاپي مي تواند 

انجام وظیفه نماید، مگر آنکه هیئت مدیره تصمیم دیگري اتخاذ نماید.
رأي  حق  بدون  اعضاء  از  چهارگانه  مراکز  مدیران  و  هماهنگي  مرکز  مدیر 

هیئت مدیره هستند.
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تساوي،  صورت  در  مي شود.  پذیرفته  اکثریت  تصویب  با  هیئت  تصمیمات 
رئیس حق رأي نهایي را داراست.

هیئت مدیره در صوت لزوم مي تواند کمیته هاي مشورتي را تشکیل دهد.
مركز هماهنگي

1- سازماندهي
مرکز هماهنگي باید تحت نظر هیئت مدیره اتحادیه عمل نماید.

2- عملکرد 
ایجاد  جهت  منطقه اي  مراکز  به  کمک  هماهنگي،  مرکز  اولیه  مسئولیت 
هماهنگي در کلیات امور و برقراري ارتباط مناسب جهت اجراي اهداف اتحادیه 

مي باشد. اهداف مرکز هماهنگي در این راستا عبارتند از:
- هماهنگي اهداف و رهنمودهاي اتحادیه در مراکز منطقه اي؛

- استفاده از اساسنامه ها، روش هاي کاري و ساختارهاي سازماني همسان در 
میان مراکز منطقه اي؛

- اطمینان از هماهنگي سامانه )سیستم( هاي پردازش داده ها و ارتباطات در 
اتحادیه؛

- حمایت و پشتیباني در زمینه رفع موانع و محدودیت هاي زباني، جغرافیایي 
و دیگر مرزها در زمان اجراي مسئولیت ها و اهداف اتحادیه؛

- پرهیز از دوباره کاري در میان مراکز منطقه اي.
مرکز هماهنگي همچنین وظایف زیر را بر عهده دارد:

- مساعدت و همکاري با مراکز منطقه اي در دایر ساختن سازمان ها؛
- مساعدت و همکاري با مجمع عمومی و هیئت مدیره در انجام وظایف؛

- تشکیل نشست هاي مجمع عمومی و نشست هاي هیئت مدیره؛
- تهیه گزارش ساالنه در خصوص کارهاي انجام گرفته اتحادیه؛

- تداوم همکاري نزدیک با سازمان هاي بین المللي همچون آژانس  بین المللي 
انرژي اتمي، به منظور ارتقاء سطح ایمني و کارکرد مطمئن نیروگاه هاي هسته اي.

3- کارکنان 
از هر  نماینده  به عالوه حداقل یک  از یک مدیر  این مرکز متشکل  کارکنان 
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مرکز منطقه اي مي باشند. کارکنان دائم دیگري نیز استخدام مي شوند و تعداد 
کل کارکنان توسط هیئت مدیره تعیین مي شود.

مدیر را هیئت مدیره انتخاب مي نماید. انتصاب براي مدت دوسال مي باشد و 
در صورت لزوم تمدید مي شود.

4- بودجه
مرکز هماهنگي از سوي مراکز منطقه اي و به طور تساوي تأمین بودجه مي شود. 
براي هرگونه سرمایه گذاري  این خصوص و تأمین بودجه  هرگونه استثنایي در 

خاص با تصمیمات هیئت مدیره انجام مي شود.
مراكز منطقه اي

1- سازماندهي
این  مي نماید.  وظیفه  انجام  هیئت مدیره  مدیریت  تحت  منطقه اي  مرکز  هر 
هیئت، مدیري را براي مرکز انتخاب مي نماید که به عنوان یک عضو بدون حق 

رأي در هیئت مدیره فعالیت مي نماید.
2- عملکرد

نزدیک  ارتباط  در  منطقه اي  مرکز  هر  اتحادیه،  اهداف  پیشبرد  راستاي  در 
با مرکز هماهنگي و دیگر مراکز منطقه اي قرار دارد. مرکز منطقه اي همچنین 
به منظور برقراري ارتباط مؤثر در میان اعضاء منطقه فعالیت مي نماید. هر مرکز 
محدود  زیر  موارد  به  تنها  البته  مي دهد.  انجام  را  زیر  فعالیت هاي  منطقه اي 
با در  زیر مي باشد.  قرار  به  فعالیت هاي هر مرکز منطقه اي  از  نمي شود. بخشي 

نظرداشتن این مطلب که لزوماً محدود به این موارد نخواهد بود.
- گردآوري، تحلیل و تجزیه داده ها مرتبط با بهره برداري ایمن

- انتشار اطالعات مربوط به تجارب بهره برداري در میان اعضاء مرکز منطقه اي 
و مرکز هماهنگي

- مدیریت سایر روش هاي انتقال اطالعات نظیر:
بازدید به منظور تبادل اطالعات فني در میان اعضای مراکز منطقه اي کارگاه ها

تماس با سایر اعضاء در دیگر مراکز منطقه اي
3- کارکنان
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قرار  منطقه اي  مرکز  آن  مدیر  مدیریت  تحت  منطقه اي  مرکز  هر  کارکنان 
دارند و سیاست ها و بودجه هر مرکز به تصویب هیئت مدیره آن مرکز منطقه اي 

مي رسد.
4- بودجه

تأمین بودجه هر مرکز منطقه اي به طور کامل به عهده اعضای آن مي باشد.
تأسيس اتحاديه

نشست افتتاحیه، اتحادیه را تأسیس و اولین رئیس و همچنین اولین رئیس 
هیئت مدیره اتحادیه را انتخاب مي نماید.

اولین مدیر مراکز هماهنگي در این نشست افتتاحیه تعیین مي شود و تا یک 
 سال پس از تشکیل اتحادیه در این پست ابقاء مي شود.



19بخشاول:قوانین

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون 
كمك رساني به هنگام وقوع حادثه هسته اي يا فوريت 
  راديولوژيكي و كنوانسيون اعالم فوري حادثه هسته اي

 مصوب 1379/2/21 مجلس شوراي اسالمي

به  مي شود  داده  اجازه  ایران  اسالمي  جمهوري  دولت  به  واحده-   ماده 
کنوانسیون »کمک رساني به هنگام وقوع حادثه هسته اي یا فوریت  رادیولوژیکي« 
و کنوانسیون » اعالم فوري حادثه هسته اي« به شرح پیوست با لحاظ شرایط زیر 

ملحق گردد و اسناد مربوط را تسلیم نماید:
سایر  و  دعوا  اقامه  از  خودداري  و  مالیاتي  معافیت  و  مصونیت  اعالم   -1
موارد مندرج در بندهاي )2( و )3( ماده )8( و بند )2( ماده )10( کنوانسیون 
براي  رادیولوژیکي«  فوریت  یا  هسته اي  حادثه  وقوع  هنگام  به  » کمک رساني 

جمهوري اسالمي ایران الزم الرعایه نمي باشد.
 هیئت وزیران مي تواند در صورت صالحدید به طور موردي، در اعمال بند )10( 

ماده )8( و بند )6( ماده )10(، اعالم انصراف نماید.
2- حل اختالف موضوع بند )2( ماده )13( کنوانسیون » کمک رساني به هنگام 
یا فوریت رادیولوژیکي« و بند )2( ماده )11( کنوانسیون  وقوع حادثه هسته اي 
» اعالم فوري حادثه هسته اي« براي جمهوري اسالمي ایران الزم الرعایه نمي باشد.

 هیئت دولت مي تواند در مواردي که به صورت موردي ارجاع به داوري هنگام 
بروز اختالف به مصلحت باشد با رعایت مقررات داخلي اقدام نماید.

 کنوانسیون اعالم فوري حادثه هسته اي
 دولت هاي عضو این کنوانسیون،  با علم به اینکه فعالیت هاي هسته اي در قلمرو 
تعدادي از دولت ها در حال انجام مي باشد،  با توجه به اینکه اقدامات گسترده اي 
از  پیشگیري  به منظور  هسته اي  فعالیت هاي  باالي  ایمني سطح  تضمین  جهت 
حوادث هسته اي و کاهش اثرات چنین  حوادثي در صورت وقوع، انجام پذیرفته 
بین المللي در  به تحکیم همکاري هاي وسیع تر  ادامه دارد،  با عالقه  و همچنان 
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راستاي توسعه و استفاده از انرژي هسته اي توأم با ایمني.
 با اعتقاد به ضرورت فراهم نمودن اطالعات مربوط در خصوص حوادث هسته اي 
براي دولت ها در کوتاه ترین زمان ممکن به منظور کاهش اثرات  رادیولوژیکي در 
ماوراي مرزها، و  با توجه به سودمندي توافق هاي دوجانبه و چندجانبه پیرامون 

تبادل اطالعات در این زمینه،  به شرح زیر توافق نموده اند:
 ماده 1- حدود اجراء:

1- این کنوانسیون در صورت وقوع هر حادثه اي که دربرگیرنده تأسیسات یا 
فعالیت هاي یک دولت عضو یا اشخاص حقیقي و حقوقي تحت صالحیت یا کنترل 
آن موضوع بند )2( زیر، که مواد رادیواکتیو از آنها منتشر گردد یا احتمال انتشار 
آن وجود داشته باشد و چنین حادثه اي منجر به انتشار مواد مزبور  در ماوراي 
مرزهاي بین المللي گردیده و یا احتماالً به آن منجر گردد و این امر براي دولت 

دیگر از نظر ایمني رادیولوژیکي حائز اهمیت باشد، اجراء  مي شود.
2- تأسیسات و فعالیت هاي موضوع بند )1( به شرح زیر مي باشند:

 الف- هر راکتور هسته اي در هر محل که واقع شده باشد؛
ب- هرگونه تأسیسات چرخه سوخت هسته اي؛

پ- هرگونه تأسیسات پسمانداري مواد رادیواکتیو؛
ت- حمل ونقل و نگهداري سوخت هاي هسته اي یا پسمان هاي رادیواکتیو؛

براي  ایزوتوپ ها  رادیو  و حمل ونقل  واگذاري  نگهداري،  استفاده،  تولید،  ث- 
اهداف کشاورزي، صنعتي، پزشکي، علمي و تحقیقاتي، و

ج- استفاده از رادیو ایزوتوپ ها براي تولید برق جهت اهداف فضایي.
 ماده 2- اعالم و اطالع:

 در صورت وقوع حادثه مشروح در ماده )1(، ) که از این پس » حادثه هسته اي« 
نامیده مي شود( دولت عضو موضوع ماده مذکور باید:

 الف- بي درنگ از طریق آژانس بین المللي انرژي اتمي ) که از این پس » آژانس« 
به گونه اي  از نظر فیزیکي  را که  به طور مستقیم، دولت هایی  یا  نامیده مي شود( 
که در ماده )1( مشخص شده تحت تأثیر قرار گرفته یا احتماالً تحت تأثیر قرار 
خواهند گرفت و نیز آژانس را از حادثة هسته اي، ماهیت و زمان  وقوع و محل 
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