
هوااز آلودگیجلوگیرينحوهقانون

)3/2/1374مصوب (

ـ کلیاتاولفصل
و حفاظتسازيو بمنظور پاكایراناسالمیجمهورياساسیقانونپنجاهماصلتحققـ جهت1ماده

و موظفند مقرراتو حقوقیحقیقیاشخاصو کلیهدستگاهها و مؤسساتهوا از آلودگیها کلیه
.نمایندرا رعایتقانونمقرر در اینسیاستهاي

.استنماید ممنوعهوا را فراهمآلودگیموجباتکههر عملیبهـ اقدام2ماده

، گاز، از جامد، مایعاعمکنندهیا چند آلودهیکاز وجود و پخشهوا عبارتستمنظور از آلودگی
آور برايزیانرا بطوریکهآنکیفیتکهمقدار و مدتیآزاد بهوزا در هوايپرتوزا و غیر پرتتشعشع

.باشد تغییردهدو یا آثار و ابنیهو یا گیاهانزندهو یا سایر موجوداتانسان

بنديزیر طبقهدستهسهقرار دارند بهقانوناینمقرراتتحتهوا کهکنندهآلودهـ منابع3ماده
.شوندمی

موتورينقلیهـ وسائلالف
و کارگاهها و نیروگاهها ـ کارخانجاتب
متفرقهو منابعو خانگیتجاريـ منابعج

موتورينقلیهـ وسائلدومفصل
دیگر وارد هايکنندهاز حد مجاز مقرر دود و آلودهبیشکهموتورينقلیهاز وسائلـ استفاده4ماده
حفاظتسازمانتوسطموتورينقلیهوسائلحد مجاز خروجیاستآزاد نمایند ممنوعهواي

.رسدمیزیستمحیطحفاظتشورایعالیتصویبو بهتعیینصنایعوزارتبا همکاريزیستمحیط
بر رعایتمبنیمخصوصگواهینامهرايشود باید دامیبکارگرفتهکهموتورينقلیهـ هر وسیله5ماده

وسایلسالهمکلفند همهموتورينقلیهوسائلدارندگان. هوا باشدهايکنندهآلودهحد مجاز خروجی
گردد شهرداریها ایجاد میتوسطکهزیستمحیطحفاظتخود را در مراکز مورد تأئید سازماننقلیه
در غیر . نمایندرا دریافتحد مجاز آلودگیبر رعایتمبنیو گواهینامهرار دادهقو معاینهآزمایشتحت

قانونایناجرائینامهدر آیینکهترتیبیمذکور بهفاقد گواهینامهنقلیهاز تردد وسائلصورتاین
.خواهد شدشود جلوگیريمیتعیین



مذکور طبقنقلیهوسایلاز دارندگانموتورينقلیهوسایلعاینهو مآزمایشانجامـ هزینه1تبصره
رسد میوزیرانهیأتتصویبو بهتهیهزیستمحیطحفاظتکشور و سازمانوزارتتوسطکهايتعرفه

.اخذ خواهد شد

تعیینقانونایناز تصویبسپحداکثر یکسالآنهايو تبصرهمادهایناجرايشروعـ تاریخ2تبصره
مدتموظفند ظرفذیربطو سایر دستگاههايو شهرداريزیستمحیطحفاظتشود و سازمانمی

.کنندرا فراهممادهایناجرايجهتالزممذکور امکانات

موظفند ذیربطهايسازمانها و، وزارتخانهایراناسالمیجمهوريانتظامیـ شهرداریها، نیروي6ماده
دهند کهو سامانطراحیرا بصورتیشهريو نقلحملو سیستمموتورينقلیهتردد وسایلنحوه
.باشدشهريروزانهسفرهايهوا جوابگويآلودگیکاهشضمن

بینی، پیشمجاز تردد شهريو محدودهساعاتدر برگیرندةکهمادهایناجرائینامهـ آیینتبصره
و ) شهرداریها(کشور وزارتباشد توسطمیآنو امثالعمومینقلیهو بیشتر از وسایلمطلوباستفاده
با همکاريلزومو در صورتزیستمحیطحفاظتو سازمانایراناسالمیجمهوريانتظامینیروي

.خواهد رسیدوزیرانهیأتیبتصوو بهتهیهذیربطسازمانهاي

بهبرسد کهحديشهرها بههواي، آلودگیجويخاصکیفیتبعلتکهاضطراريـ در مواقع7ماده
مخاطرهرا شدیداً بهزیستو محیطانسانسالمتپزشکیو آموزش، درمانبهداشتوزارتتشخیص

جمهوريانتظامیشهرداریها و نیروي(کشور وزارتبا همکاريیستزمحیطحفاظتبیاندازد، سازمان
کنندهآلودهمنابعرا برايو نوعی، مکانیزمانیموقتهايها یا محدودیتممنوعیت) ایراناسالمی

.نیدخواهد رساعموماطالعبههمگانیهايرسانهرا از طریقمراتبو بالفاصلهبرقرار نموده
و محدودیتممنوعیترفعبهنسبتهوا، سازمانآلودگیو کاهشاضطراريوضعیتشدنبا بر طرف
.خواهد رسانیدعموماطالعبهرا بنحو مقتضیو مراتباقدامبرقرار شده

با احتراقمرتبطعاتموتور و سایر قطو همچنینموتورينقلیهو تولید و ورود وسایلـ ساخت8ماده
.باشندمیزیستمحیطحفاظتاستانداردهايرعایتکاربوراتور و فیلتر مستلزماز قبیلنقلیهوسایل

تولید وسایلتابعهواحدها و شرکتهايتولیديهايسیاستها و برنامهاستموظفصنایعـ وزارت9ماده
غیراستاندارد با موتورها و قطعاتنقلیهاوالً تولید وسایلنماید کهنظیمتخود را بنحويموتورينقلیه

را در عمومیو نقلو حملنقلیهتولید وسایلخودرو برنامهساختریزينپذیرد ثانیاً در برنامهصورت
از استفادهمقدور امکانالحتیگیرد کهصورتها بنحوياتومبیلو ساختقرار دهد ثالثاً طراحیاولویت
.باشدوجود داشتهگاز هم



این8مادهموضوعاستانداردهايرعایتمستلزمموتورينقلیهوسیلههر نوعگذاريـ شماره10ماده
.باشدمیقانون

با همکاريتزیسمحیطحفاظتسازمانتوسطقانوناین9و 8مواد موضوعـ استانداردهاي11ماده
.خواهد رسیدوزیرانهیأتتصویبو بهتهیهذیصالحتحقیقاتیو مؤسساتنفت، وزارتصنایعوزارت

و کارگاهها و نیروگاههاـ کارخانجاتسومفصل
وتولید کارخانجاتو یا خطو تغییر محلجدید و توسعهو کارگاههايکارخانجاتـ احداث12ماده

.باشدمیزیستمحیطحفاظتسازمانو معیارهايضوابطرعایتموجود مستلزمکارگاههاي

صدور جواز تأسیسهنگامو جهادسازندگی، کشاورزيو فلزات، معادنصنایعهايـ وزارتخانه13ماده
.خواهند نمودارسالزیستمحیطحفاظتسازمانرا بهمربوطاز جواز تأسیسرونوشتی

ضوابطخود را طبقو یا تولیديصنعتیاستقرار واحدهايمذکور مکلفند محلجواز تأسیسدارندگان
.نمایندتعیینقانوناین12مادهاستقرار موضوع

بر اساسقفو12مادهموضوعضوابطاستقرار با رعایتتأئید محلبهموکولبرداريبهرهصدور پروانه
.باشدمیزیستمحیطحفاظتسازماناعالم

، فرودگاهها نظامیصنایع، کارخانجاتپتروشیمینیروگاهها، پاالیشگاهها، کارخانجاتـ احداث1تبصره
محلاز لحاظزیستمحیطحفاظتسازمانو معیارهايضوابطرعایتبهموکولبارگیريو ترمینالهاي

.باشدستقرار میا

مذکور در هايوزارتخانهبا مشارکتسازمانتوسط13و 12مواد موضوعو معیارهايـ ضوابط2تبصره
.خواهد رسیدوزیرانهیئتتصویبو بهتهیهمادهاین

را از مالزمحیطیزیستو معیارهايضوابطاستموظفزیستمحیطحفاظتـ سازمان3تبصره
.نمایداعالنجواز تأسیسدارندگانبهذیربطهايوزارتخانهطریق

را رعایت12مادهموضوعو معیارهايضوابطکهجدیديو کارگاههايکارخانجاتـ فعالیت14ماده
از حد مجاز بیشکهو کارگاهها و نیروگاههائیاز کارخانجاتبرداريو بهرهفعالیتننمایند و همچنین

.استآورند ممنوعهوا را فراهمآلودگیموجبات

از آنها بیشآلودگیکهو کارگاهها و نیروگاههائیکارخانجاتزیستمحیطحفاظتـ سازمان15ماده
بهآلودگیزانو مینوعرا با تعیینو مراتبنمودهباشد را مشخصزیستمحیطحد مجاز استانداردهاي

کهمعینیخواهد کرد تا در مهلتو کارگاهها و نیروگاهها ابالغکارخانجاتو یا مسئوالنصاحبان



یا تعطیلآلودگیرفعبهشود نسبتمیتعیینذیربطدستگاههايو مشارکتبا همکاريسازمانتوسط
.ایندنماقدامآلودگیخود تا رفعکار و فعالیت

نماید میهوا را فراهمآلودگیموجباتکهو کارگاهیکارخانهیا مسوولصاحبـ در صورتیکه1تبصره
باشد سازماننمیعملیآلودگیرفعشدهتعیینمهلتظرفنماید کهاثباتسازمانقبولقابلبا دالیل

.شودو کارگاهها قائلکارخانجاتدر مورد اینگونهمناسباضافیبار مهلتیکتواند برايمی

و استانداردهايپاكدهاي هواياستانداراستموظفزیستمحیطحفاظتـ سازمان2تبصره
هر گردند را برايآزاد میوارد هوايهر طریقبهو کارگاهها کهاز کارخانجاتحاصلهايکنندهآلوده

و در اختیار متقاضیاننمودهتهیهمناطقآنمحیطیزیستهوا و مناسباتکیفیتبههو با توجمنطقه
.و کارگاهها قرار دهدکارخانجاتو صاحبان

تصویبو بهتهیهزیستمحیطحفاظتسازمانتوسطمادهاین) زیستمحیطاستانداردهاي(حد مجاز 
.خواهد رسیدوزیرانهیأت

ظرفکنندهآلودهو کارگاهها و نیروگاههايکارخانجاتو مسئوالنصاحبانـ در صورتیکه16ماده
ننمایند، مربوطو کارگاهکارخانهاز کار و فعالیتیا ممانعتآلودگیرفعبهمبادرتشدهتعیینمهلت

کهمحلذیربطقضائیو دستور مرجعزیستمحیطحفاظتسازماندرخواستمقرر بهمهلتدر پایان
و کارخانجاتشود از کار و فعالیتمیمورد اجراء گذاشتهبهانتظامیمأمورینتوسطبالفاصله

.خواهد آمدبعملجلوگیريکنندهآلودهکارگاههاي

حفاظتسازمانصدور اجازهبهطمزبور منوو کارگاهها و نیروگاههايکارخانجاتکار یا فعالیتادامه
.صالحیتدار خواهدبوددادگاهو یا رأيزیستمحیط

از ابالغپسکنندهآلودهو کارگاهها و نیروگاههايکارخانجاتو مسئوالنصاحبانـ در صورتیکهتبصره
اي مربوطه ممانعت به عمل و کارگاههکار کارخانجاتو ادامهاز فعالیتزیستمحیطحفاظتسازمان

یا بدوناز سازماناجازهکسبمذکور رأساً و بدوننیاورده و یا پس از تعطیل کارخانجات و کارگاههاي
مورد مجازاتهايآنها بنمایند بر حسبفعالیتو ادامهبازگشائیبه، مبادرتصالحههدادگاصدور رأي

محکومو قضائیقانونیمراجعدستوراترعایتعدمبهمربوطو سایر مقرراتقانونمقرر در این
یا دولتیو کارگاههايکارخانجاتو تصديمذکور ادارهو مسئوالنمدیرانخواهند شد و چنانچه

یا وزارتخانهاداريتخلفاتبهرسیدگیهايدر هیأتباشند موضوعداشتهرا بر عهدهدولتبهوابسته
.صادر خواهد گردیدمقتضیو حکمنیز مطرحمدیر یا مسوولمتبوعدستگاه



تواند میزیستمحیطحفاظتسازمانرئیس، نامناسبجويو یا شرایطاضطراريـ در مواقع17ماده
خواستار باشد با اخطار سریعدر برداشتهفوريآنها خطراتفعالیترا کهو کارگاههائیکارخانجات

خطر تعطیلموجباتتارفعمحلدادگاهرئیسحکمبهبهاستنکافآنها گردد و در صورتفعالیتتوقف
.نماید

و یا کارگاهها از کارخانجاتاز فعالیتناشیآلودگیبردنیا از بینکاهشکهـ در مواردي18ماده
و کارخانجاتو یا فعالیتپذیر نبودهامکانمناسبنقاطاز آنها بهیا برخییکدیگر بجز انتقالطریق

حفاظتخطر بیندازد سازمانرا بهطقمناآنساکنانسالمتمسکونیمذکور در مناطقکارگاههاي
و کارخانجاتانتقالطرحذیربطدولتیها و دیگر دستگاههايوزارتخانهبا همکاريزیستمحیط

ارائهوزیرانهیأتو بهتهیه) صنعتیها و قطبهايترجیحاً شهرك(مناسبنقاطمذکور را بهکارگاههاي
.خواهد نمودمورد اقدامبرحسبصالحدید و موافقتورتدر صدولت. نمایدمی

10مکلفند حداقلتولیديو نیروگاهها و واحدهايصنعتیهايـ قطبها و شهرکها و مجتمع19ماده
و تولیديواحدهاياحداثجهتشدهدادهتخصیصفضايشهرکها و یا مجموعهدرصد از فضاي

.دهنداختصاصمنطقهمناسبدرختانسبز و مشجر و کشتد فضايایجارا بهخدماتی

سبز مناسبو ایجاد فضايمادهاینرعایتبهمذکور منوطو تولیديصنعتیاز واحدهايبرداريبهره
.باشندمیمادهایناجرايبر حسننظارتبهموظفصنعتیهايوزارتخانه. باشدمی

از استفادهبهموظفپزيو آهکآجرپزيهايو کارگاهها و نیروگاهها و کورهـ کارخانجات20ماده
هوا را فراهمآلودگیکاهشموجباتکهبنحويدسترسیقابلمناسباحتراقیهايو سیستمسوخت

.نماید هستند

مناطقسوختخود تأمینرسانیو سوختنیگازرساریزيدر برنامهاستموظفنفتـ وزارتتبصره
را در اولویتبزرگمجاور شهرهايآجرپزيهايو کارگاهها و کورهو مراکز استقرار کارخانجاتصنعتی

.قرار دهد

در مجاورتاستقرار صنایعمحدودیتبهمربوطضوابطو همچنینفصلایناجرائینامهـ آیین21ماده
هیأتتصویبو بهتهیهذیربطهايوزارتخانهبا مشارکتزیستمحیطحفاظتسازمانشهرها توسط

.خواهد رسیدوزیران

متفرقهو منابع، خانگیتجاريـ منابعچهارمفصل
و ، خانگیتجارياز حد مجاز از منابعهوا بیشکنندهمواد آلودهو انتشار هر نوعـ پخش22ماده



.استآزاد ممنوعدر هوايمتفرقه

زیستمحیطحفاظتسازمانتوسطآلودگیو میزاننوعاز جهتو متفرقه، خانگیتجاريمنابع
و بهتهیهزیستمحیطحفاظتسازمانتوسطمادهاینو حد مجاز موضوعشدهبنديو طبقهمشخص
.خواهد رسیدانوزیرهیأتتصویب

مکلفند ضمنها و رستورانها و غیرهها،نانوایی ها، هتلحماماز قبیلکنندهآلودهمنابعـ کلیه23ماده
آزاد، از در هوايکنندهو سایر موارد آلودهاز انتشار دود و دودهجلوگیريجهتاتخاذ تدابیر الزم

.نمایندشود استفادههوا میآلودگیکاهشوجبمکهترجیحاً گاز شهريمناسبسوخت

و گاز رسانیمناسبسوخت، تأمینبزرگشهرهايرسانیسوختدر برنامهاستموظفنفتوزارت
.قرار دهدرا در اولویتعمومیخدماتو واحدهايتجاريمنابع

باز و فضايدر معابر عمومینخالهو هر گونهخانگیو شهريهايزبالهو انباشتنـ سوزاندن24ماده
.باشدمیممنوع

و بهسازيو جامعهاديطرحهايتهیهو کشور موظفند هنگامو شهرسازيمسکنـ وزارتین25ماده
زیستئلمسابررسیرا بهطرحاز مطالعاتايجداگانهفصلنمایند کهریزيبرنامهنحويشهرها به
از نظر فضايمسکونیهايشهرها و شهرکها و مجتمعطراحیکهايگونهدهند و بهاختصاصمحیطی

با معیارهايو غیرهساختمانیتراکم، ضوابطو نقلمعابر، حملها، شبکهکاربريسبز و باز، همجواري
.باشدمتناسبمورد تأئید سازمانمحیطیزیست

، کشاورزي، اداريصنعتیهاي، قطبها و شهرکها و مجتمعمسکونیشهرها، شهرکهايهايـ نقشهصرهتب
.باشدمیزیستمحیطحفاظتو مقرراتضوابطرعایتبهموکولو غیره

، وزارتزيو شهرسامسکنوزارتمشترکاً توسطقانوناین25مادهموضوعاجرائینامهـ آیین26ماده
.خواهد رسیدوزیرانهیأتتصویبو بهتهیهزیستمحیطحفاظتکشور و سازمان

از جلوگیرينامهآیین.باشدمیاز حد مجاز ممنوعبیشصوتیآلودگیـ ایجاد هر گونه27ماده
.خواهد رسیدوزیرانهیأتتصویبو بهتهیهزیستمحیطحفاظتسازمانتوسطصوتیآلودگی

ـ مجازاتهاپنجمفصل
کسانیکهنمایند و همچنینغیر مجاز تردد میکنندهآلودهموتورينقلیهبا وسایلکهـ افرادي28ماده

جزايبهصالحدادگاهحکمننمایند بهرا رعایتقانوناین7مادهموضوعمحدودیتها و ممنوعیتهاي
تکرار و دفعاتآلودگیموتور میزانبنا بر تعداد سیلندر، حجمتا یکصدهزار ریالهزار ریالپنجازنقدي
آلودگیموجباتمذکور تا رفعکنندهآلودهنقلیهخواهند شد ضمناً از تردد وسایلمحکومجرم



.خواهد آمدبعملجلوگیري

این17و 14،16مواد بر خالفکهکنندهآلودهو کارگاههايکارخانجاتو مسئولینـ صاحبان29ماده
تکرار و در صورتریالمیلیونتا یکاز پانصدهزار ریالنقديجزايبهبار اولنمایند برايعملقانون

محکومریالتا دومیلیوناز هفتصدهزار ریالنقديو جزايماهتا ششاز دو ماهتعزیريحبسبه
.شوندمی

مذکور بر محکومیتعالوهکنندهآلودهو کارگاههايکارخانجاتاینگونهو مسئوالنـ صاحبان1تبصره
صالحهدادگاهحکمبهو حقوقیحقیقیو اشخاصزیستمحیطبهواردهضرر و زیانپرداختبهمکلف

.باشندمی

حفاظتسازمانو حقوقیحقیقیبر اشخاصعالوهقانونمقرر در اینـ در مورد جرائم2تبصره
.باشدمیزیستمحیطبهواردهخساراتدر زمینهخصوصییا مدعیمورد شاکیبر حسبزیستمحیط

و تعییناريبردنمونهبرايزیستمحیطحفاظتسازمانمأمورانبازرسیاز انجامکهـ کسانی30ماده
عمومیو اماکنو خدماتبهداشتیتجاريو کارگاهها منابعکارخانجاتاز فعالیتناشیآلودگیمیزان

نگذارند و یا را در اختیار ایشانمورد نیاز سازمانو اطالعاتو یا اسناد و مداركآوردهبعملممانعت
از نقديجزايبهموضوعمورد و اهمیتنمایند بر حسبارائهواقعخالفو اطالعاتاسناد و مدارك
و جزايماهتا سهماهاز یکتعزیريحبستکرار بهو در صورتریالمیلیونتا پنجپانصدهزار ریال

.خواهند شدمذکور محکومنقدي

یا همکاريمادهاینموضوعر جرائمدزیستمحیطحفاظتسازمانمأمورانکهـ در صورتیتبصره
تخلفاتبهرسیدگیهايدر هیأتبر محکومیتنمایند عالوهارائهواقعخالفیا گزارشداشتهمشارکت

.خواهند شدمحکوممادهمقرر در اینحداکثر مجازاتبهاداري

موجباتقانوناین24مادهبر خالفکهعمومیو اماکنتجاريمنابعو مسئوالنـ صاحبان31ماده
تا از یکصدهزار ریالنقديجزايمقرر بهمهلتاز هر بار اخطار و پایاننمایند پسهوا را فراهمآلودگی

.خواهند شدمحکومنقديریال جزايتا دومیلیونتکرار از سیصدهزار ریالو در صورتپانصدهزار ریال

بهصوتیآلودگیعاملینو همچنینخانگیو منابعمتفرقهاز منابعحاصلآلودگیـ مسئولین32ماه
ریالمیلیونتا یکتکرار از یکصدهزار ریالو در صورتتا سیصدهزارریالهزار ریالاز سینقديجزاي

.خواهند شدمحکوم

مختلفـ مقرراتششمفصل



حفاظتسازمانبا همکارياستموظفایراناسالمیجمهوريصدا و سیمايـ سازمان33ماده
حفاظتو مسائلو مقرراتو قوانین، آموزشتنویر افکار عمومیجهتمناسبهاي، برنامهزیستمحیط
.مورد اجراء بگذاردو بهرا تنظیمزیستمحیط

و واریز گردیدهخزانهحساببهبالفاصلهاز وصولپسقانونایناز اجرايحاصلـ درآمدهاي34ماده
اجرايجهتمیلیارد ریالیکو حداکثر تا سقفدر هر سالواریزيوجوه%) 50(درصد پنجاهمعادل

حفاظتسازمانمنظور و در اختیار هر سالبودجهدر الیحهجداگانهردیفصورتبهقانوناین
انتظامیدر اختیار نیرويریالچهارصدمیلیونتا سقف%) 20(درصد بیستو معادلزیستمحیط

.گیردقرار میایراناسالمیجمهوري

آنبهنسبتاز مواد قانوندر هر یککهبر موارديعالوهقانونایناجرائیهاينامهـ آیین35ماده
حفاظتسازمانتوسطقانونایناز تصویبپسماهسهحداکثر ظرفاستشدهتکلیفتعیین
هیأتتصویبو بهتهیهذیربطدستگاههايیا همکاريمورد با مشارکتو بر حسبزیستمحیط
.خواهد رسیدوزیران

هوا از آلودگیجلوگیريدر زمینهمغایر با آنراتو مقرقوانینکلیهقانوناینابالغـ از تاریخ36ماده
.گرددلغو می

سوممورخروز یکشنبهعلنیدر جلسهتبصرهو چهاردهمادهوششبر سیمشتملفوققانون
1374/02/13و در تاریختصویباسالمیشورايهزار و سیصدوهفتادوچهار مجلسیکماهاردیبهشت

.استرسیدهنگهبانأئید شورايتبه


