قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
لبًَىًحَُخلَگیشیاصآلَدگیَّا
فػلاٍل-ولیبت
هبدُ-1خْتتحمكاغلپٌدبّنلبًَىاسبسیخوَْسیاسالهیایشاىٍثِهٌظَس
ّبٍهؤسسبتٍولیِاضخبظحمیمیٍ
پبوسبصیٍحفبظتَّااصآلَدگیّبولیِدستگبُ 
ٍسیبستّبیهمشسدسایيلبًَىساسػبیتًوبیٌذ.

حمَلیهَظفٌذهمشسات
هبدُ-2الذامثِّشػولیوِهَخجبتآلَدگیَّاسافشاّنًوبیذهوٌَعاست.هٌظَس
آلَدُوٌٌذُاػناصخبهذ،هبیغ،
اصآلَدگیَّاػجبستستاصٍخَدٍپخصیهیبچٌذ 

گبص،تطؼطغپشتَصاٍغیشپشتَصادسَّایآصادثِهمذاسٍهذتیوِویفیتآىساثِ
آٍسثشایاًسبىٍیبسبیشهَخَداتصًذٍُیبگیبّبىٍیبآثبسٍ


عَسیوِصیبى
اثٌیِثبضذتغییشدّذ.
هٌبثغآلَدُوٌٌذَُّاوِتحتهمشساتایيلبًَىلشاسداسًذثِسِدستِ

هبدُ-3
ثٌذیهیضًَذ.


صیشعجمِ
الفٍ-سبئلًملیِهَتَسی
ة-وبسخبًدبتٍوبسگبُّبًٍیشٍگبُّب
ج-هٌبثغتدبسیٍخبًگیٍهٌبثغهتفشلِ
فػلدٍمٍ-سبئلًملیِهَتَسی
هبدُ-4استفبدُاصٍسبیلًملیِهَتَسیوِثیصاصحذهدبصهمشسدٍدٍ
ّبیدیگشٍاسدَّایآصادًوبیٌذهوٌَعاستحذهدبصخشٍخیٍسبیلًملیِ


وٌٌذُ

آلَدُ
هَتَسیتَسظسبصهبىحفبظتهحیظصیستثبّوىبسیٍصاستغٌبیغتؼییيٍثِتػَیتضَسای
ػبلیحفبظتهحیظصیستهیسسذ.

ّشٍسیلًِملیِهَتَسیوِثِوبسگشفتِهیضَدثبیذداسایگَاّیٌبهِ

هبدُ-5
ّبیَّاثبضذ.داسًذگبىٍسبیل


وٌٌذُ

هخػَغیهجٌیثشسػبیتحذهدبصخشٍخیآلَدُ
ًملیِهَتَسیهىلفٌذّوِسبلٍِسبیلًملیِخَدسادسهشاوضهَسدتأییذسبصهبى
ایدبدهیگشددتحتآصهبیصٍهؼبیٌِلشاسدادٍُ


حفبظتهحیظصیستوِتَسظضْشداسیْب
گَاّیٌبهِهجٌیثشسػبیتحذهدبصآلَدگیسادسیبفتًوبیٌذ.دسغیشایيغَستاص
یٌبهِهزوَسثِتشتیجیوِدسآییيًبهِاخشاییایي

تشددٍسبیلًملیِفبلذگَاّ

لبًَىتؼییيهیضَدخلَگیشیخَاّذضذ.

تجػشُّ-1ضیٌِاًدبمآصهبیصٍهؼبیٌٍِسبیلًملیِهَتَسیاصداسًذگبىٍسبیل
ایوِتَسظٍصاستوطَسٍسبصهبىحفبظتهحیظصیستتْیٍِثِ


ًملیِهزوَسعجكتؼشفِ
اىهیسسذاخزخَاّذضذ.

تػَیتّیأتٍصیش
تبسیخضشٍعاخشایایيهبدٍُتجػشُّبیآىحذاوثشیهسبلپساصتػَیت

تجػشُ-2
ضَدٍسبصهبىحفبظتهحیظصیستٍضْشداسیٍسبیشدستگبُّبی


ایيلبًَىتؼییيهی
ریشثظهَظفٌذظشفهذتهزوَساهىبًبتالصمخْتاخشایایيهبدُسافشاّنوٌٌذ.
ّبً،یشٍیاًتظبهیخوَْسیاسالهیایشاىٍ،صاستخبًِّبٍ


ضْشداسی
هبدُ-6
ّبیریشثظهَظفٌذًحَُتشددٍسبیلًملیِهَتَسیٍسیستنحولًٍملضْشیسا


سبصهبى
ثِغَستیعشاحیٍسبهبىدٌّذوِضويوبّصآلَدگیَّاخَاثگَیسفشّبیسٍصاًِضْشی
ثبضذ.
آییيًبهِاخشائیایيهبدُوِدسثشگیشًذُسبػبتٍهحذٍدُهدبصتشدد
تجػشُ -

اهثبلآىهیثبضذ


ثیٌیاستفبدُهغلَةٍثیطتشاصٍسبیلًملیِػوَهیٍ

ضْشی،پیص
تَسظٍصاستوطَس(ضْشداسیْب)ًٍیشٍیاًتظبهیخوَْسیاسالهیایشاىٍسبصهبىحفبظت

ّوىبسیسبصهبىّبیریشثظتْیٍِثِتػَیتّیأتٍصیشاى


هحیظصیستٍدسغَستلضٍمثب
خَاّذسسیذ.
هبدُ-7دسهَالغاضغشاسیوِثِػلتویفیتخبظخَی،آلَدگیَّایضْشّبثِحذی
ثشسذوِثِتطخیعٍصاستثْذاضت،دسهبىٍآهَصشپضضىیسالهتاًسبىٍهحیظصیستسا

ضذیذاًثِهخبعشُثیبًذاصد،سبصهبىحفبظتهحیظصیستثبّوىبسیٍصاستوطَس
ّبیبهحذٍدیتّبیهَلت


اًتظبهیخوَْسیاسالهیایشاى)هوٌَػیت

ضْشداسیْبًٍیشٍی
(
وٌٌذُثشلشاسًوَدٍُثالفبغلِهشاتتسا


صهبًی،هىبًیًٍَػیساثشایهٌبثغآلَدُ
اصعشیكسسبًِّبیّوگبًیثِاعالعػوَمخَاّذسسبًیذ.

ثبثشعشفضذىٍضؼیتاضغشاسیٍوبّصآلَدگیَّا،سبصهبىًسجتثِسفغهوٌَػیتٍ
هحذٍدیتثشلشاسضذُالذامٍهشاتتساثًِحَهمتضیثِاعالعػوَمخَاّذسسبًیذ.

هبدُ-8سبختٍتَلیذٍٍسٍدٍسبیلًملیِهَتَسیٍّوچٌیيهَتَسٍسبیشلغؼبت
هشتجظثباحتشاقٍسبیلًملیِاصلجیلوبسثشاتَسٍفیلتشهستلضمسػبیتاستبًذاسدّبی

حفبظتهحیظصیستهیثبضذ.

ّبیتَلیذیٍاحذّبٍضشوتّبی


ّبٍثشًبهِ

ٍصاستغٌبیغهَظفاستسیبست
هبدُ-9
تبثؼِتَلیذٍسبیلًملیِهَتَسیخَدساثًِحَیتٌظینًوبیذوِاٍال"تَلیذٍسبیل

ًملیِثبهَتَسّبٍلغؼبتغیشاستبًذاسدغَستًپزیشدثبًیبًدسثشًبهِسیضیسبخت
خَدسٍثشًبهِتَلیذٍسبیلًملیٍِحولًٍملػوَهیسادساٍلَیتلشاسدّذثبلثبً

ّبثًِحَیغَستگیشدوِحتیالومذٍساهىبىاستفبدُاصگبص


عشاحیٍسبختاتَهجیل
ّنٍخَدداضتِثبضذ.

ضوبسُگزاسیّشًَعٍسیلًِملیِهَتَسیهستلضمسػبیتاستبًذاسدّبی

هبدُ-11
ایيلبًَىهیثبضذ.

هَضَعهبدُ8
هبدُ-11استبًذاسدّبیهَضَعهَاد9ٍ8ایيلبًَىتَسظسبصهبىحفبظتهحیظصیست
ثبّوىبسیٍصاستغٌبیغٍ،صاستًفتٍهؤسسبتتحمیمبتیریػالحتْیٍِثِتػَیتّیأت

ٍصیشاىخَاّذسسیذ.
فػلسَم-وبسخبًدبتٍوبسگبُّبًٍیشٍگبُّب
احذاثوبسخبًدبتٍوبسگبُّبیخذیذٍتَسؼٍِتغییشهحلٍیبخظتَلیذ

هبدُ-12
ّبیهَخَدهستلضمسػبیتضَاثظٍهؼیبسّبیسبصهبىحفبظتهحیظ

وبسخبًدبتٍوبسگبُ
صیستهیثبضذ.

ٍصاستخبًِّبیغٌبیغ،هؼبدىٍفلضات،وطبٍسصیٍخْبدسبصًذگیٌّگبم

هبدُ-13
غذٍسخَاصتأسیسسًٍَضتیاصخَاصتأسیسهشثَطساثِسبصهبىحفبظتهحیظصیستاسسبل

خَاٌّذًوَد.
داسًذگبىخَاصتأسیسهزوَسهىلفٌذهحلاستمشاسٍاحذّبیغٌؼتیٍیبتَلیذیخَدسا
عجكضَاثظاستمشاسهَضَعهبدُ12ایيلبًَىتؼییيًوبیٌذ.
غذٍسپشٍاًِثْشُثشداسیهَوَلثِتأییذهحلاستمشاسثبسػبیتضَاثظهَضَعهبدُ


فَقثشاسبساػالمسبصهبىحفبظتهحیظصیستهیثبضذ.

12
ّب،پبالیطگبُّب،وبسخبًدبتپتشٍضیوی،وبسخبًدبتغٌبیغ


احذاثًیشٍگبُ
تجػشُ-1
ّبیثبسگیشیهَوَلثِسػبیتضَاثظٍهؼیبسّبیسبصهبى


ّبٍتشهیٌبل

ًظبهی،فشٍدگبُ

حفبظتهحیظصیستاصلحبػهحلاستمشاسهیثبضذ.

تجػشُ-2ضَاثظٍهؼیبسّبیهَضَعهَاد13ٍ12تَسظسبصهبىثبهطبسوت
ّبیهزوَسدسایيهبدُتْیٍِثِتػَیتّیأتٍصیشاىخَاّذسسیذ.


ٍصاستخبًِ
تجػشُ-3سبصهبىحفبظتهحیظصیستهَظفاستضَاثظٍهؼیبسّبیصیستهحیغیالصمسا
ّبیریشثظثِداسًذگبىخَاصتأسیساػالىًوبیذ.


اصعشیكٍصاستخبًِ
هبدُ-14فؼبلیتوبسخبًدبتٍوبسگبُّبیخذیذیوِضَاثظٍهؼیبسّبیهَضَعهبدُ
ثشداسیاصوبسخبًدبتٍوبسگبُّبٍ


ساسػبیتًٌوبیٌذٍّوچٌیيفؼبلیتٍثْشُ
12
ًیشٍگبُّبئیوِثیصاصحذهدبصهَخجبتآلَدگیَّاسافشاّنآٍسًذ،هوٌَعاست.

ّبًٍیشٍگبُّبئیوِ

هبدُ-15سبصهبىحفبظتهحیظصیستوبسخبًدبتٍوبسگبُ
آلَدگیآًْبثیصاصحذهدبصاستبًذاسدّبیهحیظصیستثبضذساهطخعًوَدٍُهشاتتسا

ٍیبهسئَالىوبسخبًدبتٍوبسگبُّبٍ

ثبتؼییيًَعٍهیضاىآلَدگیثِغبحجبى
ّباثالؽخَاّذوشدتبدسهْلتهؼیٌیوِتَسظسبصهبىثبّوىبسیٍهطبسوت


ًیشٍگبُ
ّبیریشثظتؼییيهیضَدًسجتثِسفغآلَدگییبتؼغیلوبسٍفؼبلیتخَدتب


دستگبُ
سفغآلَدگیالذامًوبیٌذ.
تجػشُ-1دسغَستیوِغبحتیبهسئَلوبسخبًٍِوبسگبّیوِهَخجبتآلَدگیَّاسا
ًوبیذثبدالیللبثللجَلسبصهبىاثجبتًوبیذوِظشفهْلتتؼییيضذُسفغ


فشاّنهی
ثبضذسبصهبىهیتَاًذثشاییىجبسهْلتاضبفیهٌبستٍدسهَسدایي


آلَدگیػولیًوی
ّبلبئلضَد.

گًَِوبسخبًدبتٍوبسگبُ
تجػشُ-2سبصهبىحفبظتهحیظصیستهَظفاستاستبًذاسدّبیَّایپبنٍاستبًذاسدّبی
ّبوِثْشعشیكٍاسدَّایآصاد
وٌٌذُّبیحبغلاصوبسخبًدبتٍوبسگبُ 


آلَدُ
هیگشدًذساثشایّشهٌغمٍِثبتَخِثِویفیتَّاٍهٌبسجبتصیستهحیغیآىهٌبعك

خبًدبتٍوبسگبُّبلشاسدّذ.

تْیًِوَدٍُدساختیبسهتمبضیبىٍغبحجبىوبس

حذهدبص(استبًذاسدّبیهحیظصیست)ایيهبدُتَسظسبصهبىحفبظتهحیظصیستتْیٍِ


ثِتػَیتّیأتٍصیشاىخَاّذسسیذ.
هبدُ-16دسغَستیوِغبحجبىٍهسئَالىوبسخبًدبتٍوبسگبُّبًٍیشٍگبُّبی
ثِسفغآلَدگییبهوبًؼتاصوبسٍفؼبلیت

آلَدُوٌٌذُظشفهْلتتؼییيضذُهجبدست

وبسخبًٍِوبسگبُهشثَطًٌوبیٌذ،دسپبیبىهْلتهمشسثِدسخَاستسبصهبىحفبظتهحیظ
صیستٍدستَسهشخغلضبئیریشثظهحلوِثالفبغلِتَسظهأهَسیياًتظبهیثِهَسداخشا

دُوٌٌذُخلَگیشیثِػول
ضَداصوبسٍفؼبلیتوبسخبًدبتٍوبسگبُّبیآلَ 


گزاضتِهی
خَاّذآهذ.

اداهِوبسیبفؼبلیتوبسخبًدبتٍوبسگبُّبًٍیشٍگبُّبیهضثَسهٌَطثِغذٍس
اخبصُسبصهبىحفبظتهحیظصیستٍیبسأیدادگبُغالحیتذاسخَاّذثَد.

ّبًٍیشٍگبُّبی


دسغَستیوِغبحجبىٍهسئَالىوبسخبًدبتٍوبسگبُ
تجػشُ-
وٌٌذُپساصاثالؽسبصهبىحفبظتهحیظصیستاصفؼبلیتٍاداهِوبسوبسخبًدبت


آلَدُ
ٍوبسگبُّبیهشثَطهوبًؼتثِػولًیبٍسدٍُیبپساصتؼغیلوبسخبًدبتٍ
وبسگبُّبیهزوَسسأسبًٍثذٍىوستاخبصُاصسبصهبىیبثذٍىغذٍسسأیدادگبُغبلحِ،
ّبثٌوبیٌذثشحستهَسدثِهدبصاتّبیهمشس


یتآى
هجبدستثِثبصگطبئیٍاداهِفؼبل
دسایيلبًَىٍسبیشهمشساتهشثَطثِػذمسػبیتدستَساتهشاخغلبًًَیٍلضبئی

هحىَمخَاٌّذضذٍچٌبًچِهذیشاىٍهسئَالىهزوَساداسٍُتػذیوبسخبًدبت

َعدسّیأتّبی

وبسگبُّبیدٍلتییبٍاثستِثِدٍلتساثشػْذُداضتِثبضٌذهَض

ٍ
سسیذگیثِتخلفبتاداسیٍصاستخبًِیبدستگبُهتجَعهذیشیبهسئَالىًیضهغشحٍحىن

همتضیغبدسخَاّذگشدیذ.
هبدُ-17دسهَالغاضغشاسیٍیبضشایظخَیًبهٌبست،سئیسسبصهبىحفبظتهحیظصیست
آىّبخغشاتفَسیدسثشداضتِثبضذ
ّبئیساوِفؼبلیت 

هیتَاًذوبسخبًدبتٍوبسگبُ

ثباخغبسسشیغخَاستبستَلففؼبلیتآىّبگشددٍدسغَستاستٌىبفثِحىنسئیس

دادگبُهحلتبسفغهَخجبتخغشتؼغیلًوبیذ.

هبدُ-18دسهَاسدیوِوبّصیباصثیيثشدىآلَدگیًبضیاصفؼبلیتوبسخبًدبتٍ
ّبثًِمبطهٌبست
یبثشخیاصآى 

یبوبسگبُّباصعشیكدیگشثدضاًتمبلیه

پزیشًجَدٍُیبفؼبلیتوبسخبًدبتٍوبسگبُّبیهزوَسدسهٌبعكهسىًَیسالهت


اهىبى
حفظتهحیظصیستثبّوىبسیٍصاستخبًِّب


سبوٌبىآىهٌبعكساثِخغشثیبًذاصدسبصهبى
ّبیدٍلتیریشثظعشحاًتمبلوبسخبًدبتٍوبسگبُّبیهزوَسساثِ

ٍدیگشدستگبُ
ّبٍلغتّبیغٌؼتی)تْیٍِثِّیأتٍصیشاىاسائِ


ضْشن
ًمبطهٌبست(تشخیحبً
هیًوبیذ.دٍلتدسغَستغالحذیذٍهَافمتحستهَسدالذامخَاّذًوَد.

ّبیغٌؼتیًٍیشٍگبُّبٍٍاحذّبیتَلیذی


ّبٍهدتوغ

ّبٍضْشن
هبدُ -19
لغت
ّبٍیبهدوَػِفضبیتخػیعدادُضذُخْتاحذاث


یضْشن
هىلفٌذحذالل11دسغذاصفضب
ٍاحذّبیتَلیذیٍخذهبتیساثِایدبدفضبیسجضٍهطدشٍوطتدسختبىهٌبستهٌغمِ
اختػبظدٌّذ.
ثْشُثشداسیاصٍاحذّبیغٌؼتیٍتَلیذیهزوَسهٌَطثِسػبیتایيهبدٍُایدبد
 
غٌؼتیهَظفثًِظبستثشحسياخشایایيهبدُ

ثبضذٍ.صاستخبًِّبی


فضبیسجضهٌبستهی
هیثبضٌذ.

ّبیآخشپضیٍآّهپضیهَظف


ّبٍوَسُ
وبسخبًدبتٍوبسگبُّبًٍیشٍگبُ

هبدُ-21
ّبیاحتشالیهٌبستلبثلدستشسیثًِحَیوِهَخجبتوبّص


ثِاستفبدُاصسَختٍسیستن
آلَدگیَّاسافشاّنًوبیذّ،ستٌذ.
سیضیگبصسسبًیٍسَختسسبًیخَدتأهیيسَخت


استًفتهَظفاستدسثشًبهِ
تجػشٍُ-ص
ّبٍوَسُّبیآخشپضیهدبٍس


وبسگبُ

هٌبعكغٌؼتیٍهشاوضاستمشاسوبسخبًدبتٍ
ضْشّبیثضسيسادساٍلَیتلشاسدّذ.
آییيًبهِاخشائیایيفػلٍّوچٌیيضَاثظهشثَطثِهحذٍدیتاستمشاس
هبدُ -21
صیستثبهطبسوتٍصاستخبًِّبیریشثظ


بیغدسهدبٍستضْشّبتَسظسبصهبىحفبظتهحیظ
غٌ
تْیٍِثِتػَیتّیأتٍصیشاىخَاّذسسیذ.
فػلچْبسم-هٌبثغتدبسی،خبًگیٍهٌبثغهتفشلِ
پخصٍاًتطبسّشًَعهَادآلَدُوٌٌذَُّاثیصاصحذهدبصاصهٌبثغ

هبدُ-22
تدبسی،خبًگیٍهتفشلِدسَّایآصادهوٌَعاست.
هٌبثغتدبسی،خبًگیٍهتفشلِاصخْتًَعٍهیضاىآلَدگیتَسظسبصهبىحفبظتهحیظ
ثٌذیضذٍُحذهدبصهَضَعایيهبدُتَسظسبصهبىحفبظتهحیظصیست


صیستهطخعٍعجمِ
تْیٍِثِتػَیتّیأتٍصیشاىخَاّذسسیذ.
ّبّ،تلّبٍ،


ّبً،بًَائی

وٌٌذُاصلجیلحوبم

ولیِهٌبثغآلَدُ
هبدُ-23
ّبٍغیشهىلفٌذضوياتخبرتذاثیشالصمخْتخلَگیشیاصاًتطبسدٍدٍدٍدُ


سستَساى
ٍسبیشهَاسدآلَدُوٌٌذُدسَّایآصاد،اصسَختهٌبستتشخیحبًگبصضْشیوِهَخت


وبّصآلَدگیَّاهیضَداستفبدًُوبیٌذ.

ٍصاستًفتهَظفاستدسثشًبهِسَختسسبًیضْشّبیثضسي،تأهیيسَختهٌبستٍ
گبصسسبًیهٌبثغتدبسیٍٍاحذّبیخذهبتػوَهیسادساٍلَیتلشاسدّذ.

سَصاًذىٍاًجبضتيصثبلِّبیضْشیٍخبًگیٍّشگًًَِخبلِدسهؼبثش

هبدُ-24
ػوَهیٍفضبیثبصهوٌَعهیثبضذ.
ٍضْشسبصیٍوطَسهَظفٌذٌّگبمتْیِعشحّبیّبدیٍخبهغ

هبدٍُ-25صاستیيهسىي
خذاگبًِایاصهغبلؼبتعشحسا


سیضیًوبیٌذوِفػل

ٍثْسبصیضْشّبثًِحَیثشًبهِ
ایوِعشاحیضْشّبٍضْشنّبٍ


ثِثشسسیهسبئلصیستهحیغیاختػبظدٌّذثِگًَِ
یوبسثشیّب،ضجىِهؼبثشٍحولٍ

ّبیهسىًَیاصًظشفضبیسجضٍثبصّ،ودَاس


هدتوغ
ًمل،ضَاثظتشاونسبختوبًیٍغیشُثبهؼیبسّبیصیستهحیغیهَسدتأییذ
سبصهبىهتٌبستثبضذ.

ّبٍهدتوغّبیغٌؼتی،


ّبٍضْشن
ًمطِّبیضْشّب،ضْشنّبیهسىًَی،لغت
تجػشُ -
حیظصیستهیثبضذ.

اداسی،وطبٍسصیٍغیشُهَوَلثِسػبیتضَاثظٍهمشساتحفبظته

آییيًبهِاخشائیهَضَعهبدُ25ایيلبًَىهطتشوبًتَسظٍصاستهسىيٍ
هبدُ -26
ضْشسبصٍ،صاستوطَسٍسبصهبىحفبظتهحیظصیستتْیٍِثِتػَیتّیأتٍصیشاىخَاّذ

سسیذ.
ثبضذ.آییيًبهِ


ایدبدّشگًَِآلَدگیغَتیثیصاصحذهدبصهوٌَعهی
هبدُ-27
خلَگیشیاصآلَدگیغَتیتَسظسبصهبىحفبظتهحیظصیستتْیٍِثِتػَیتّیأتٍصیشاى

خَاّذسسیذ.
هدبصاتّب

فػلپٌدن-
وٌٌذُغیشهدبصتشددهیًوبیٌذ


افشادیوِثبٍسبیلًملیِهَتَسیآلَدُ
هبدُ-28
ّبٍهوٌَػیتّبیهَضَعهبدُ7ایيلبًَىساسػبیت


ٍّوچٌیيوسبًیوِهحذٍدیت
ًٌوبیٌذثِحىندادگبُغبلحثِخضایًمذیاصپٌحّضاسسیبلتبیىػذّضاسسیبلثٌب
ثشتؼذادسیلٌذسحدنهَتَسهیضاىآلَدگیٍدفؼبتتىشاسخشمهحىَمخَاٌّذضذضوٌبً

اصتشددٍسبیلًملیِآلَدُوٌٌذُهزوَستبسفغهَخجبتآلَدگیخلَگیشیثِػولخَاّذ

آهذ.
ّبیآلَدُوٌٌذُوِثشخالفهَاد

هبدُ-29غبحجبىٍهسئَلیيوبسخبًدبتٍوبسگبُ
ایيلبًَىػولًوبیٌذثشایثبساٍلثِخضایًمذیاصپبًػذّضاسسیبل

17ٍ16ٍ14
تبیههیلیَىسیبلٍدسغَستتىشاسثِحجستؼضیشیاصدٍهبُتبضصهبٍُخضایًمذی
سیبلهحىَمهیضًَذ.


بدٍهیلیَى
اصّفتػذّضاسسیبلت
ّبیآلَدُوٌٌذُػالٍُ

تجػشُ-1غبحجبىٍهسئَالىایيگًَِوبسخبًدبتٍوبسگبُ
ثشهحىَهیتهزوَسهىلفثِپشداختضشسٍصیبىٍاسدُثِهحیظصیستٍاضخبظحمیمیٍ

حمَلیثِحىندادگبُغبلحِهیثبضٌذ.

تجػشُ-2دسهَسدخشائنهمشسدسایيلبًَىػالٍُثشاضخبظحمیمیٍحمَقسبصهبى
حفبظتهحیظصیستثشحستهَسدضبوییبهذػیخػَغیدسصهیٌِخسبساتٍاسدُثِهحیظ

صیستهیثبضذ.

هبدُ-31وسبًیوِاصاًدبمثبصسسیهأهَساىسبصهبىحفبظتهحیظصیستثشای
وبسگبُّبهٌبثغ


فؼبلیتوبسخبًدبتٍ
ًوًَِثشداسیٍتؼییيهیضاىآلَدگیًبضیاص

تدبسیثْذاضتیٍخذهبتٍاهبويػوَهیهوبًؼتثِػولآٍسدٍُیباسٌبدٍهذاسنٍ

اعالػبتهَسدًیبصسبصهبىسادساختیبسایطبىًگزاسًذٍیباسٌبدٍهذاسنٍ

اعالػبتخالفٍالغاسائًِوبیٌذثشحستهَسدٍاّویتهَضَعثِخضایًمذیاصپبًػذ
ّضاسسیبلتبپٌحهیلیَىسیبلٍدسغَستتىشاسثِحجستؼضیشیاصیههبُتب3هبٍُ

خضایًمذیهزوَسهحىَمخَاٌّذضذ.
تجػشُ-دسغَستیوِهأهَساىسبصهبىحفبظتهحیظصیستدسخشائنهَضَعایيهبدُ
ّوىبسییبهطبسوتداضتِیبگضاسشخالفٍالغاسائًِوبیٌذػالٍُثشهحىَهیتدس

ّیأتّبیسسیذگیثِتخلفبتاداسیثِحذاوثشهدبصاتهمشسدسایيهبدُهحىَمخَاٌّذ

ضذ.
هبدُ-31غبحجبىٍهسئَالىهٌبثغتدبسیٍاهبويػوَهیوِثشخالفهبدُ24ایي
لبًَىهَخجبتآلَدگیَّاسافشاّنًوبیٌذپساصّشثبساخغبسٍپبیبىهْلتهمشسثِ

خ ضایًمذیاصیىػذّضاسسیبلتبپبًػذّضاسسیبلٍدسغَستتىشاساصسیػذّضاس
سیبلتبدٍهیلیَىسیبلخضایًمذیهحىَمخَاٌّذضذ.

هبدُ-32هسئَلیيآلَدگیحبغلاصهٌبثغهتفشلٍِهٌبثغخبًگیٍّوچٌیيػبهلیي
آلَدگیغَتیثِخضایًمذیاصسیّضاسسیبلتبسیػذّضاسسیبلٍدسغَستتىشاساص

یىػذّضاسسیبلتبیههیلیَىسیبلهحىَمخَاٌّذضذ.
فػلضطن-همشساتهختلف
هبدُ-33سبصهبىغذاٍسیوبیخوَْسیاسالهیایشاىهَظفاستثبّوىبسیسبصهبى
ّبیهٌبستخْتتٌَیشافىبسػوَهی،آهَصشٍلَاًیيٍ


حفبظتهحیظصیست،ثشًبهِ
همشساتهسبئلحفبظتهحیظصیستساتٌظینٍثِهَسداخشاثگزاسد.
هبدُ-34دسآهذّبیحبغلاصاخشایایيلبًَىپسٍغَلثالفبغلِثِحسبةخضاًِ
ٍ)%خٍَُاسیضیدسّشسبلٍحذاوثشتبسمفیه

ٍاسیضگشدیذٍُهؼبدلپٌدبُدسغذ(51
هیلیبسدسیبلخْتاخشایایيلبًَىثِغَستسدیفخذاگبًِدسالیحِثَدخِّشسبل
هٌظَسٍدساختیبسسبصهبىحفبظتهحیظصیستٍهؼبدلثیستدسغذ()%21تبسمفچْبسغذ

هیلیَىسیبلدساختیبسًیشٍیاًتظبهیخوَْسیاسالهیایشاىلشاسهیگیشد.

ًبهِّبیاخشائیایيلبًَىػالٍُثشهَاسدیوِدسّشیهاصهَاد
آییي 
هبدُ -35
لبًَىًسجتثِآىتؼییيتىلیفضذُاستحذاوثشظشفسِهبُپساصتػَیتایيلبًَى

تَسظسبصهبىحفبظتهحیظصیستٍثشحستهَسدثبهطبسوتیبّوىبسیدستگبُّبیریشثظ
تْیٍِثِتػَیتّیأتٍصیشاىخَاّذسسیذ.

هبدُ-36اصتبسیخاثالؽایيلبًَىولیِلَاًیيٍهمشساتهغبیشثبآىدسصهیٌِ
خلَگیشیاصآلَدگیَّالغَهیگشدد.
لبًَىفَقهطتولثشسیٍضصهبدٍُچْبسدُتجػشُدسخلسِسٍصیىطٌجِسَماسدیجْطت
هبُیهّضاسٍسیػذٍّفتبدٍچْبسهدلسضَسایاسالهیتػَیتٍدستبسیخ1374.2.13

ثِتأییذضَسایًگْجبىسسیذُاست.
ػلیاوجشًبعكًَسی
سئیسهدلسضَسایاسالهی -

