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قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
(هصوب )1374/2/3
فصل اول ـ كليات
هاده  :1خْت تحقق اغل پٌدبّن قبًَى اسبسي خوَْسي اسالهي ايشاى ٍ ثِ هٌظَس پبكسبصي ٍ حفبظت ّوَا
اص آلَدگيّب مليِ دستگبُ ّب ٍ هؤسسبت ٍ مليِ اضخبظ حقيقي ٍ حقَقي هَظفٌوذ هقوشسات ٍ سيبسوتّوبي
هقشس دس ايي قبًَى سا سػبيت ًوبيٌذ.
هاده  :2اقذام ثِ ّش ػولي مِ هَخجبت آلَدگي َّا سا فشاّن ًوبيذ هوٌَع است.
هٌظَس اص آلَدگي َّا ػجبستست اص ٍخَد ٍ پخص يل يب چٌذ آلَدُ مٌٌذُ اػن اص خبهوذ هوبيغ گوبص تطؼطوغ
پشتَصا ٍ غيش پشتَصا دس َّاي آصاد ثِ هقذاس ٍ هذتي مِ ميفيت آى سا ثِ عَسي مِ صيوبىآٍس ثوشاي اًسوبى ٍ يوب
سبيش هَخَدات صًذُ ٍ يب گيبّبى ٍ يب آثبس ٍ اثٌيِ ثبضذ تغييش دّذ.
هاده  :3هٌبثغ آلَدُمٌٌذُ َّا مِ تحت هقشسات ايي قبًَى قشاس داسًذ ثِ سِ دستِ صيش عجقِثٌذي هيضًَذ.
الف و ٍسبيل ًقليِ هَتَسي
ة و مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّب ٍ ًيشٍگبُّب
ج و هٌبثغ تدبسي ٍ خبًگي ٍ هٌبثغ هتفشقِ
فصل دوم ـ وسايل نقليه هوتوري
هاده  :4استفبدُ اص ٍسبيل ًقليِ هَتَسي مِ ثيص اص حذ هدبص هقشس دٍد ٍ آلَدُمٌٌذُّبي ديگش ٍاسد َّاي آصاد
ًوبيٌذ هوٌَع است حذ هدبص خشٍخي ٍسبيل ًقليِ هَتَسي تَسظ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست ثب ّونوبسي
ٍصاست غٌبيغ تؼييي ٍ ثِ تػَيت ضَساي ػبلي حفبظت هحيظ صيست هيسسذ.
هاده ّ :5ش ٍسيلِ ًقليِ هَتَسي مِ ثِ مبس گشفتِ هيضَد ثبيذ داساي گَاّيٌبهِ هخػَظ هجٌي ثش سػبيوت حوذ
هدبص خشٍخي آلَدُمٌٌذُ ّبي َّا ثبضذ .داسًذگبى ٍسبيل ًقليِ هَتَسي هنلفٌذ ّوِ سبلِ ٍسبيل ًقليِ خَد سا
دس هشامض هَسد تأييذ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست مِ تَسظ ضْشداسيّب ايدبد هويگوشدد تحوت آصهوبيص ٍ
هؼبيٌِ قشاس دادُ ٍ گَاّيٌبهِ هجٌي ثش سػبيت حذ هدبص آلَدگي سا دسيبفت ًوبيٌذ .دس غيش ايي غوَست اص توشدد
ٍسبيل ًقليِ فبقذ گَاّيٌبهِ هزمَس ثِ تشتيجي مِ دس آيييًبهِ اخشايوي ايوي قوبًَى تؼيويي هويضوَد خلوَگيشي
خَاّذ ضذ.
تبصره  1ـ ّضيٌِ اًدبم آصهبيص ٍ هؼبيٌِ ٍسبيل ًقليِ هَتَسي اص داسًذگبى ٍسبيل ًقليِ هزمَس عجوق تؼشفوِاي
مِ تَسظ ٍصاست مطَس ٍ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست تْيِ ٍ ثوِ تػوَيت ّيوأت ٍصيوشاى هويسسوذ اخوز
خَاّذ ضذ.
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تبصره  2ـ تبسيخ ضشٍع اخشاي ايي هبدُ ٍ تجػشُّبي آى حذامثش يل سبل پس اص تػَيت ايوي قوبًَى تؼيويي
هي ضَد ٍ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست ٍ ضْشداسي ٍ سبيش دستگبُّبي ريشثظ هَظفٌذ ظشف هوذت هوزمَس
اهنبًبت الصم خْت اخشاي ايي هبدُ سا فشاّن مٌٌذ.
هاده  :6ضْشداسيّب ًيشٍي اًتظبهي خوَْسي اسالهي ايشاى ٍصاستخبًِّب ٍ سبصهبىّبي ريشثظ هَظفٌوذ ًحوَُ
تشدد ٍسبيل ًقليِ هَتَسي ٍ سيستن حول ٍ ًقل ضْشي سا ثِ غَستي عشاحي ٍ سبهبى دٌّذ مِ ضوي موبّص
آلَدگي َّا خَاثگَي سفشّبي سٍصاًِ ضْشي ثبضذ.
تبصره ـ آيييًبهِ اخشايي ايي هبدُ مِ دس ثشگيشًذٓ سبػبت ٍ هحذٍدُ هدبص توشدد ضوْشي پويصثيٌوي اسوتفبدُ
هغلَة ٍ ثيطتش اص ٍسبيل ًقليِ هَتَسي ٍ اهثبل آى هيثبضذ تَسوظ ٍصاست مطوَس هضوْشداسيّوب ٍ ًيوشٍي
اًتظبهي خوَْسي اسالهي ايشاى ٍ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست ٍ دس غَست لضٍم ثب ّونبسي سوبصهبىّوبي
ريشثظ تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
هاده  :7دس هَاقغ اضغشاسي مِ ثِ ػلت ميفيت خبظ خَي آلَدگي ّوَاي ضوْشّب ثوِ حوذي ثشسوذ موِ ثوِ
تطخيع ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضني سالهت اًسوبى ٍ هحويظ صيسوت سا ضوذيذا ثوِ هخوبعشُ
ثيبًذاصد سبصهبى حفبظت هحيظ صيست ثب ّونبسي ٍصاست مطَس هضْشداسيّوب ٍ ًيوشٍي اًتظوبهي خوْوَسي
اسالهي ايشاى هوٌَػيتّب يب هحذٍديت ّبي هَقت صهبًي هنبًي ٍ ًَػي سا ثشاي هٌوبثغ آلوَدُمٌٌوذُ ثشقوشاس
ًوَدُ ٍ ثالفبغلِ هشاتت سا اص عشيق سسبًِّبي ّوگبًي ثِ اعالع ػوَم خَاّذ سسبًيذ.
ثب ثشعشف ضذى ٍضؼيت اضغشاسي ٍ مبّص آلَدگي َّا سبصهبى ًسجت ثِ سفوغ هوٌَػيوت ٍ هحوذٍديت
ثشقشاس ضذُ اقذام ٍ هشاتت سا ثِ ًحَ هقتضي ثِ اعالع ػوَم خَاّذ سسبًيذ.
هاده  :8سبخت ٍ تَليذ ٍ ٍسٍد ٍسبيل ًقليِ هَتَسي ٍ ّوچٌيي هَتوَس ٍ سوبيش قغؼوبت هوشتجظ ثوب احتوشا
ٍسبيل ًقليِ اص قجيل مبسثشاتَس ٍ فيلتش هستلضم سػبيت استبًذاسدّبي حفبظت هحيظ صيست هيثبضٌذ.
هاده ٍ :9صاست غٌبيغ هَظف است سيبستّب ٍ ثشًبهِّبي تَليذي ٍاحذّب ٍ ضشمتّبي تبثؼِ تَليوذ ٍسوبيل
ًقليِ هَتَسي خَد سا ثِ ًحَي تٌظين ًوبيذ مِ اٍال تَليذ ٍسوبيل ًقليوِ ثوب هَتَسّوب ٍ قغؼوبت غيشاسوتبًذاسد
غَست ًپزيشد ثبًيب دس ثشًبهِسيضي سبخت خَدسٍ ثشًبهِ تَليوذ ٍسوبيل ًقليوِ ٍ حوول ٍ ًقول ػووَهي سا دس
اٍلَيت قشاس دّذ ثبلثب عشاحي ٍ سبخت اتَهجيلّب ثِ ًحَي غَست گيشد مِ حتيالوقوذٍس اهنوبى اسوتفبدُ اص
گبص ّن ٍخَد داضتِ ثبضذ.
هاده  :10ضوبسُ گزاسي ّش ًَع ٍسيلِ ًقليِ هَتَسي هستلضم سػبيت استبًذاسدّبي هَضَع هوبدُ  8ايوي قوبًَى
هيثبضذ.
هاده  :11استبًذاسدّبي هَضَع هَاد  9 ٍ 8ايي قبًَى تَسوظ سوبصهبى حفبظوت هحويظ صيسوت ثوب ّونوبسي
ٍصاست غٌبيغ ٍصاست ًفت ٍ هؤسسبت تحقيقبتي ريػالح تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
فصل سوم ـ كارخانجات و كارگاهها و نيروگاهها
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هاده  :12احذاث مبسخبًدبت ٍ مبسگبُ ّبي خذيذ ٍ تَسوؼِ ٍ تغييوش هحول ٍ يوب خوظ تَليوذ مبسخبًدوبت ٍ
مبسگبُّبي هَخَد هستلضم سػبيت ضَاثظ ٍ هؼيبسّبي سبصهبى حفبظت هحيظ صيست هيثبضذ.
هاده ٍ :13صاستخبًِ ّبي غٌبيغ هؼبدى ٍ فلضات مطبٍسصي ٍ خْبد سوبصًذگي ٌّگوبم غوذٍس خوَاص تأسويس
سًٍَضتي اص خَاص تأسيس هشثَط سا ثِ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست اسسبل خَاٌّذ ًوَد.
داسًذگبى خَاص تأسيس هزمَس هنلفٌذ هحل استقشاس ٍاحذّبي غٌؼتي ٍ يب تَليذي خوَد سا عجوق ضوَاثظ
استقشاس هَضَع هبدُ  12ايي قبًَى تؼييي ًوبيٌذ.
غذٍس پشٍاًِ ثْشُ ثشداسي هَمَل ثِ تأييذ هحل استقشاس ثب سػبيت ضَاثظ هَضَع هبدُ  12فَ ثوش اسوب
اػالم سبصهبى حفبظت هحيظ صيست هيثبضذ.
تبصره 1ـ احذاث ًيشٍگبُّب پباليطگبُّب مبسخبًدبت پتشٍضيوي مبسخبًدبت غوٌبيغ ًظوبهي فشٍدگوبُّوب ٍ
تشهيٌبلّبي ثبسگيشي هَمَل ثِ سػبيت ضَاثظ ٍ هؼيبسّبي سوبصهبى حفبظوت هحويظ صيسوت اص لحوبػ هحول
استقشاس هيثبضذ.
تبصره 2ـ ضَاثظ ٍ هؼيبسّبي هَضَع هَاد  13 ٍ 12تَسظ سبصهبى ثب هطبسمت ٍصاستخبًِّبي هزمَس دس ايوي
هبدُ تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
تبصره 3ـ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست هَظف است ضَاثظ ٍ هؼيبسّبي صيسوت هحيغوي الصم سا اص عشيوق
ٍصاستخبًِّبي ريشثظ ثِ داسًذگبى خَاص تأسيس اػالى ًوبيذ.
هاده  :14فؼبليت مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّبي خذيذي مِ ضَاثظ ٍ هؼيبسّبي هَضَع هبدُ  12سا سػبيت ًٌوبيٌوذ
ٍ ّوچٌيي فؼبليت ٍ ثْشُثشداسي اص مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّبي ًيشٍگبُّبيي موِ ثويص اص حوذ هدوبص هَخجوبت
آلَدگي َّا سا فشاّن آٍسًذ هوٌَع است.
هاده  :15سبصهبى حفبظت هحيظ صيست مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّب ٍ ًيشٍگبُّبيي مِ آلَدگي آًْوب ثويص اص حوذ
هدبص استبًذاسدّبي هحيظ صيست ثبضذ سا هطخع ًووَدُ ٍ هشاتوت سا ثوب تؼيويي ًوَع ٍ هيوضاى آلوَدگي ثوِ
غبحجبى ٍ يب هسئَالى مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّب ٍ ًيشٍگبُّب اثالؽ خَاّذ مشد توب دس هْلوت هؼيٌوي موِ تَسوظ
سبصهبى ثب ّونبسي ٍ هطبسمت دستگبُّبي ريشثظ تؼييي هي ضَد ًسوجت ثوِ سفوغ آلوَدگي يوب تؼغيول موبس ٍ
فؼبليت خَد تب سفغ آلَدگي اقذام ًوبيٌذ.
تبصره 1ـ دس غَستي مِ غبحت يب هسئَل مبسخبًِ ٍ مبسگبّي مِ هَخجبت آلَدگي َّا سا فشاّن هيًوبيذ ثوب
داليل قبثل قجَل سبصهبى اثجبت ًوبيذ مِ ظشف هْلت تؼييي ضذُ سفغ آلَدگي ػولي ًويثبضذ سبصهبى هيتَاًذ
ثشاي يل ثبس هْلت اضبفي هٌبست دس هَسد ايٌگًَِ مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّب قبئل ضَد.
تبصره 2ـ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست هَظف است استبًذاسدّبي پوبك ٍ اسوتبًذاسدّبي آلوَدُمٌٌوذُّوبي
حبغل اص مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّب مِ ثِ ّش عشيق ٍاسد َّاي آصاد هيگشدًذ سا ثشاي ّش هٌغقِ ٍ ثوب تَخوِ ثوِ
ميفيت َّا ٍ هٌبسجبت صيست هحيغي آى هٌبعق تْيِ ًوَدُ ٍ دس اختيبس هتقبضويبى ٍ غوبحجبى مبسخبًدوبت ٍ
مبسگبُّب قشاس دّذ.
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حذ هدبص هاستبًذاسدّبي هحيظ صيست ايي هبدُ تَسظ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست تْيِ ٍ ثِ تػوَيت
ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
هاده  :16دس غَستي مِ غبحجبى ٍ هسئَالى مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّب ٍ ًيشٍگبُّبي آلوَدُمٌٌوذُ ظوشف هْلوت
تؼييي ضذُ هجبدست ثِ سفغ آلَدگي يب هوبًؼت اص مبس ٍ فؼبليت مبسخبًوِ ٍ مبسگوبُ هشثوَط ًٌوبيٌوذ دس پبيوبى
هْلت هقشس ثِ دسخَاست سبصهبى حفبظت هحيظ صيست ٍ دستَس هشخغ قضبئي ريوشثظ هحول موِ ثالفبغولِ
تَسظ هأهَسيي اًتظبهي ثِ هَسد اخشا گزاضتِ هيضَد اص مبس ٍ فؼبليت مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّوبي آلوَدُمٌٌوذُ
خلَگيشي ثِ ػول خَاّذ آهذ.
اداهِ مبس يب فؼبليت مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّب ٍ ًيشٍگبُّبي هضثَس هٌَط ثِ غذٍس اخوبصُ سوبصهبى حفبظوت
هحيظ صيست ٍ يب سأي دادگبُ غالحيتداس خَاّذ ثَد.
تبصره ـ دس غَستي مِ غبحجبى ٍ هسئَالى مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّب ٍ ًيشٍگبُّبي آلوَدُمٌٌوذُ پوس اص اثوالؽ
سبصهبى حفبظت هحيظ صيست اص فؼبليت ٍ اداهِ مبس مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّبي هوزمَس سأسوب ٍ ثوذٍى مسوت
اخبصُ اص سبصهبى يب ثذٍى غذٍس سأي دادگبُ غبلحِ هجبدسات ثِ ثبصگطبيي ٍ اداهِ فؼبليت آًْب ثٌوبيٌذ ثشحست
هَسد هدبصات ّبي هقشس دس ايي قبًَى ٍ سبيش هقشسات هشثوَط ثوِ ػوذم سػبيوت دسوتَسات هشاخوغ قوبًًَي ٍ
قضبيي هحنَم خَاٌّذ ضذ ٍ چٌبًچِ هذيشاى ٍ هسئَالى هزمَس اداسُ ٍ تػوذي مبسخبًدوبت ٍ مبسگوبُّوبي
دٍلتي يب ٍاثستِ ثِ دٍلت سا ثش ػْذُ داضتِ ثبضٌذ هَضَع دس ّيأتّبي سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي ٍصاستخبًوِ
يب دستگبُ هتجَع هذيش يب هسئَل ًيض هغشح ٍ حنن هقتضي غبدس خَاّذ گشديذ.
هاده  :17دس هَاقغ اضغشاسي ٍ يب ضشايظ خَي ًبهٌبست سئويس سوبصهبى حفبظوت هحويظ صيسوت هويتَاًوذ
مبسخبًدبت ٍ مبسگبُ ّبيي سا مِ فؼبليت آًْب خغشات فَسي دس ثش داضتِ ثبضذ ثب اخغبس سشيغ خَاستبس تَقوف
فؼبليت آًْب گشدد ٍ دس غَست استٌنبف ثِ حنن سئيس دادگبُ هحل تب سفغ هَخجبت خغش تؼغيل ًوبيذ.
هاده  :18دس هَاسدي مِ مبّص يب اص ثيي ثشدى آلَدگي ًبضي اص فؼبليت مبسخبًدبت ٍ يوب مبسگوبُّوب اص عشيوق
ديگش ثِ خض اًتقبل يل يب ثشخي اص آًْب ثِ ًقبط هٌبست اهنبىپزيش ًجَدُ ٍ يب فؼبليت مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّبي
هزمَس دس هٌبعق هسنًَي سالهت سبمٌبى آى هٌبعق سا ثِ خغش ثيٌوذاصد سوبصهبى حفبظوت هحويظ صيسوت ثوب
ّونبسي ٍصاستخبًِّب ٍ ديگش دستگبُّبي دٍلتي ريشثظ عشح اًتقبل مبسخبًدبت ٍ مبسگوبُّوبي هوزمَس سا ثوِ
ًقبط هٌبست هتشخيحب ضْشكّب ٍ قغتّبي غٌؼتي تْيِ ٍ ثِ ّيأت ٍصيشاى اسائِ هيًوبيذ.
دٍلت دس غَست غالحذيذ ٍ هَافقت ثشحست هَسد اقذام خَاّذ ًوَد.
هاده  :19قغتّب ٍ ضْشكّب ٍ هدتوغّبي غٌؼتي ٍ ًيشٍگبُّب ٍ ٍاحذّبي تَليذي هنلفٌذ حذاقل  10دسغوذ
اص فضبي ضْشك ّب ٍ يب هدوَػِ فضبي تخػيع دادُ ضذُ خْت احذاث ٍاحذّبي تَليذي ٍ خذهبتي سا ثوِ
ايدبد فضبي سجض ٍ هطدش ٍ مطت دسختبى هٌبست هٌغقِ اختػبظ دٌّذ.
ثْشُ ثشداسي اص ٍاحذّبي غٌؼتي ٍ تَليذي هزمَس هٌَط ثِ سػبيت ايي هبدُ ٍ ايدبد فضوبي سوجض هٌبسوت
هيثبضذٍ .صاستخبًِّبي غٌؼتي هَظف ثِ ًظبست ثش حسي اخشاي ايي هبدُ هيثبضٌذ.
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هاده  :20مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّب ٍ ًيشٍگبُّب ٍ مَسُّبي آخشپضي ٍ آّلپضي هَظف ثِ استفبدُ اص سَخت ٍ
سيستنّبي احتشاقي هٌبست قبثل دستشسي ثِ ًحَي مِ هَخجبت مبّص آلَدگي َّا سا فشاّن ًوبيذ ّستٌذ.
تبصره ـ ٍصاست ًفت هَظف است دس ثشًبهِسيضي گبصسسبًي ٍ سَختسسوبًي خوَد توأهيي سوَخت هٌوبعق
غٌؼتي ٍ هشامض استقشاس مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّب ٍ مَسُّبي آخشپضي هدوبٍس ضوْشّبي ثوضسه سا دس اٍلَيوت
قشاس دّذ.
هاده  :21آييي ًبهِ اخشايي ايي فػل ٍ ّوچٌيي ضَاثظ هشثوَط ثوِ هحوذٍديت اسوتقشاس غوٌبيغ دس هدوبٍست
ضْشّب تَسظ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست ثب هطبسمت ٍصاستخبًوِّوبي ريوشثظ تْيوِ ٍ ثوِ تػوَيت ّيوأت
ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
فصل چهارم ـ هنابع تجاري ،خانگي و هنابع هتفرقه
هاده  :22پخص ٍ اًتطبس ّش ًَع هَاد آلَدُمٌٌذُ َّا ثيص اص حذ هدبص اص هٌبثغ تدوبسي خوبًگي ٍ هتفشقوِ دس
َّاي آصاد هوٌَع است.
هٌبثغ تدبسي خبًگي ٍ هتفشقِ اص خْت ًَع ٍ هيوضاى آلوَدگي تَسوظ سوبصهبى حفبظوت هحويظ صيسوت
هطخع ٍ عجقِثٌ ذي ضذُ ٍ حذ هدبص هَضَع ايي هبدُ تَسظ سوبصهبى حفبظوت هحويظ صيسوت تْيوِ ٍ ثوِ
تػَيت ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
هاده  :23مليِ هٌبثغ آلَدُمٌٌذُ اص قجيل حوبمّب ّتلّب ٍ سستَساىّب ٍ غيشُ هنلفٌوذ ضووي اتخوبر توذاثيش الصم
خْت خلَگيشي اص اًتطبس دٍد ٍ دٍدُ ٍ سبيش هَاسد آلَدُمٌٌذُ دس َّاي آصاد اص سَخت هٌبست تشخيحب گوبص
ضْشي مِ هَخت مبّص آلَدگي َّا هيضَد استفبدُ ًوبيٌذ.
ٍصاست ًفت هَظف است دس ثشًبهِ سَختسسبًي ضْشّبي ثضسه تأهيي سوَخت هٌبسوت ٍ گبصسسوبًي
هٌبثغ تدبسي ٍ ٍاحذّبي خذهبت ػوَهي سا دس اٍلَيت قشاس دّذ.
هاده  :24سَصاًذى ٍ اًجبضتي صثبلِّبي ضْشي ٍ خبًگي ٍ ّشگًَِ ًخبلِ دس هؼبثش ػوَهي ٍ فضبي ثوبص هوٌوَع
هيثبضذ.
هاده ٍ :25صاستيي هسني ٍ ضْشسبصي ٍ مطَس هَظفٌذ ٌّگبم تْيِ عشحّبي ػبدي ٍ خبهغ ٍ ثْسبصي ضوْشّب
ثِ ًحَي ثشًبهِسيضي ًوبيٌذ مِ فػول خذاگبًوِاي اص هغبلؼوبت عوشح سا ثوِ ثشسسوي هسوبئل صيسوتهحيغوي
اختػبظ دٌّذ ٍ ثِ گًَِاي مِ عشاحي ضْشّب ٍ ضْشكّب ٍ هدتوغّبي هسنًَي اص ًظش فضبي سوجض ٍ ثوبص
ّودَاسي مبسثشي ّب ضجنِ هؼبثش ٍ حول ٍ ًقل ضَاثظ تشامن سبختوبًي ٍ غيشُ ثب هؼيبسّبي صيستهحيغوي
هَسد تأييذ سبصهبى هتٌبست ثبضذ.
تبصره ـ ًقطِّبي ضْشّب ضْشكّبي هسنًَي قغتّب ٍ ضْشكّب ٍ هدتوغّبي غٌؼتي اداسي مطوبٍسصي
ٍ غيشُ هَمَل ثِ سػبيت ضَاثظ ٍ هقشسات حفبظت هحيظصيست هيثبضذ.
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هاده  :26آيييًبهِ اخشايي هَضَع هبدُ  25ايوي قوبًَى هطوتشمب تَسوظ ٍصاست هسوني ٍ ضْشسوبصي ٍصاست
مطَس ٍ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
هاده  :27ايدبد ّشگًَِ آلَدگي غَتي ثيص اص حذ هدبص هوٌَع هيثبضذ .آيييًبهِ خلَگيشي اص آلَدگي غَتي
تَسظ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
فصل پنجن ـ هجازاتها
هاده  :28افشادي مِ ثب ٍسبيل ًقليِ هَتَسي آلوَدُمٌٌوذُ غيشهدوبص توشدد هويًوبيٌوذ ٍ ّوچٌويي مسوبًي موِ
هحذٍديتّب ٍ هوٌَػيتّبي هَضَع هبدُ  7ايي قبًَى سا سػبيت ًٌوبيذ ثِ حنن دادگبُ غبلح ثِ خضاي ًقذي
اص پٌح ّضاس سيبل تب يلغذ ّضاس سيبل ثٌب ثش تؼذاد سيلٌذس حدن هَتَس هيضاى آلَدگي ٍ دفؼبت تنوشاس خوشم
هحنَم خَاٌّذ ضذ .ضوٌب اص تشدد ٍسبيل ًقليِ آلَدُمٌٌذُ هزمَس تب سفغ هَخجبت آلَدگي خلَگيشي ثِ ػوول
خَاّذ آهذ.
هاده  :29غبحجبى ٍ هسئَليي مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّبي آلَدُمٌٌذُ مِ ثش خالف هَاد  17 ٍ 16 14ايي قوبًَى
ػول ًوبيٌذ ثشاي ثبس اٍل ثِ خضاي ًقذي اص پبًػذ ّضاس سيبل تب يل هيليَى سيبل ٍ دس غَست تنشاس ثِ حوجس
تؼضيشي اص دٍ هبُ تب ضص هبُ ٍ خضاي ًقذي اص ّفتػذ ّضاس سيبل تب دٍ هيليَى سيبل هحنَم هيضًَذ.
تبصره 1ـ غبحجبى ٍ هسئَالى ايٌگًَِ مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّبي آلَدُمٌٌذُ ػالٍُ ثش هحنَهيت هزمَس هنلف
ثِ پشداخت ضشس ٍ صيبى ٍاسدُ ثِ هحيظ صيست ٍ اضخبظ حقيقي ٍ حقَقي ثِ حنن دادگبُ غبلحِ هيثبضٌذ.
تبصره 2ـ دس هَسد خشاين هقشس دس ايي قبًَى ػالٍُ ثش اضخبظ حقيقوي ٍ حقوَقي سوبصهبى حفبظوت هحويظ
صيست ثش حست هَسد ضبمي يب هذػي خػَغي دس صهيٌِ خسبسات ٍاسدُ ثِ هحيظ صيست هيثبضذ.
هاده  :30مسبًي مِ اص اًدبم ثبصسسي هأهَساى سبصهبى حفبظت هحيظ صيست ثشاي ًوًَِثشداسي ٍ تؼييي هيوضاى
آلَدگي ًبضي اص فؼبليت مبسخبًدبت ٍ مبسگبُّب هٌبثغ تدبسي ثْذاضتي ٍ خذهبت ٍ اهبمي ػوَهي هوبًؼت ثوِ
ػول آٍسدُ ٍ يب اسٌبد ٍ هذاسك ٍ اعالػبت هَسد ًيبص سبصهبى سا دس اختيبس ايطبى ًگزاسًذ ٍ يب اسٌبد ٍ هوذاسك
ٍ اعالػبت خالف ٍاقغ اسائِ ًوبيٌذ ٍ ثشحست هَسد ٍ اّويت هَضَع ثِ خضاي ًقذي اص پبًػذّضاس سيوبل توب
پٌح هيليَى سيبل ٍ دس غَست تنشاس ثِ حجس تؼضيشي اص يل هبُ تب سِ هوبُ ٍ خوضاي ًقوذي هوزمَس هحنوَم
خَاٌّذ ضذ.
تبصره ـ دس غَستي مِ هأهَساى سبصهبى حفبظت هحيظ صيسوت دس خوشاين هَضوَع ايوي هوبدُ ّونوبسي يوب
هطبسمت داضتِ يب گضاسش خالف ٍاقغ اسائِ ًوبيٌذ ػالٍُ ثش هحنَهيت دس ّيأتّوبي سسويذگي ثوِ تخلفوبت
اداسي ثِ حذامثش هدبصات هقشس دس ايي هبدُ هحنَم خَاٌّذ ضذ.
هاده  :31غبحجبى ٍ هسئَالى هٌبثغ تدبسي ٍ اهبمي ػوَهي مِ ثشخالف هبدُ  24ايي قوبًَى هَخجوبت آلوَدگي
َّا سا فشاّن ًوبيٌذ پس اص ّش ثبس اخغبس ٍ پبيبى هْلت هقشس ثِ خضاي ًقذي اص ينػذ ّوضاس سيوبل توب پبًػوذ
ّضاس سيبل ٍ دس غَست تنشاس اص سيػذ ّضاس سيبل تب دٍ هيليَى سيبل خضاي ًقذي هحنَم خَاٌّذ ضذ.
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هاده  :32هسئَليي آلَدگي حبغل اص هٌبثغ هتفشقِ ٍ هٌبثغ خبًگي ٍ ّوچٌيي ػبهليي آلَدگي غَتي ثوِ خوضاي
ًقذي اص سي ّضاس سيبل تب سيػذ ّضاس سيبل ٍ دس غَست تنشاس اص يلغذ ّضاس سيوبل توب يول هيليوَى سيوبل
هحنَم خَاٌّذ ضذ.
فصل ششن ـ هقررات هختلف
هاده  :33سبصهبى غذا ٍ سيوبي خوَْسي اسالهي ايشاى هَظف اسوت ثوب ّونوبسي سوبصهبى حفبظوت هحويظ
صيست ثشًبهِ ّبي هٌبست خْت تٌَيش افنبس ػوَهي آهَصش قوَاًيي ٍ هقوشسات ٍ هسوبئل حفبظوت هحويظ
صيست سا تٌظين ٍ ثِ هَسد اخشا ثگزاسد.
هاده  :34دسآهذّبي حبغل اص اخشاي ايي قبًَى پس اص ٍغَل ثالفبغلِ ثوِ حسوبة خضاًوِ ٍاصيوش گشديوذُ ٍ
هؼبدل پٌدبُ دسغذ هٍ %50خِ ٍاسيضي دس ّش سبل ٍ حذامثش تب سقف يل هيليبسد سيوبل خْوت اخوشاي ايوي
قبًَى ثِ غَست سديف خذاگبًِ دس اليحِ ثَدخِ ّش سبل هٌظَس ٍ دس اختيبس سبصهبى حفبظت هحيظ صيست ٍ
هؼبدل ثيست دسغذ ه %20تب سقف چْبس غذ هيليَى سيبل دس اختيبس ًيشٍي اًتظبهي خوَْسي اسوالهي ايوشاى
قشاس هيگيشد.
هاده  :35آيييًبهِ ّبي اخشايي ايي قبًَى ػالٍُ ثش هَاسدي مِ دس ّش يل اص هوَاد قوبًَى ًسوجت ثوِ آى تؼيويي
تنليف ضذُ است حذامثش ظشف سِ هبُ پس اص تػَيت ايي قبًَى تَسظ سبصهبى حفبظت هحيظ صيست ٍ ثوش
حست هَسد ثب هطبسمت يب ّونبسي دستگبُّبي ريشثظ تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.
هاده  :36اص تبسيخ اثالؽ ايي قبًَى مليِ قَاًيي ٍ هقشسات هغبيش ثب آى دس صهيٌِ خلوَگيشي اص آلوَدگي ّوَا لغوَ
هيگشدد.
قبًَى فَ هطتول ثش سوي ٍ ضوص هوبدُ ٍ چْوبسدُ تجػوشُ دس خلسوِ ػلٌوي سٍص ينطوٌجِ هوَس سوَم
اسديجْطت هبُ يل ّضاس ٍ سيػذ ٍ ّفتبد ٍ چْبس هدلس ضَساي اسالهي تػَيت ٍ دس تبسيخ  1374/2/13ثوِ
تأييذ ضَساي ًگْجبى سسيذُ است.
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