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قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست

ماده  - 7هرگاه اجراي هر يك از طرح هاي عمراني و يا بهره برداري از آنها به تشخيص سازمان باقانون و
مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارت خانه يا مؤسسه مربوط
اعالم خواهد نمود تا با همكاري سازمان هاي ذي ربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر به عمل
آيد.
ماده - 9اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است .
منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا ياخاك يا زمين به
ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي يا بيولوژيك آن را به طوري كه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات
زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.
ماده  -02سازمان مي تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست قسمتي از وظايف واختيارات خود را
نسبت به اجراي موارد  11و  11و  11اين قانون در محدوده شهرها و هر يك ازمناطق كشور ضمن تعيين حدود
بر حسب مورد به شهرداري هاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذي ربط محول نمايد ،در اين صورت شهرداري ها و
سازمان هاي مذكور مسؤول اجراي آن خواهندبود

قوانین جلوگیری از آلودگی هوا

ماده  :0اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است  .منظور از آلودگي هوا عبارتست
از وجود و پخش يك يا چند آلوده كننده اعم از جامد ،مايع  ،گاز ،تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار
و مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه زيان آور براي انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه
باشد تغيير دهد.

ماده  :4استفاده از وسايل نقليه موتوري كه بيش از حد مجاز مقرر دود و آلوده كننده هاي ديگر وارد هواي آزاد
نمايند ممنوع است حد مجاز خروجي وسايل نقليه موتوري توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت
صنايع تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست مي رسد.
ماده  :5هر وسيله نقليه موتوري كه به كار گرفته مي شود بايد داراي گواهينامه مخصوصي مبني بر رعايت حد
مجاز خروجي آلوده كننده هاي هوا باشد.
دارندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تاييد سازمان حفاظت محيط
زيست كه توسط شهرداريها ايجاد مي گردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبني بر رعايت حد مجاز
آلودگي را دريافت نمايند .در غير اين صورت از تردد وسايل نقليه فاقد گواهينامه مذكور به ترتيبي كه در آيين نامه
اجرايي اين قانون تعيين مي شود جلوگيري خواهد شد.
ماده  :6شهرداري ها ،نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  ،وزارتخانه ها و سازمان هاي ذيربط موظفند نحوه
تردد وسايل نقليه موتوري و سيستم حمل و نقل شهري را به صورتي طراحي و سامان دهند كه ضمن كاهش
آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.
ماده  :7در مواقع اضطراري كه به علت كيفيت خاص جوي  ،آلودگي هواي شهرها به حدي برسد كه به
تشخيص وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي سالمت انسان و محيط زيست را شديدا به مخاطره بياندازد،
سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت كشور (شهرداريها و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران )
ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موقت زماني  ،مكاني و نوعي را براي منابع آلوده كننده برقرار نموده و بالفاصله
مراتب را از طريق رسانه هاي همگاني به اطالع عموم خواهد رسانيد.
با برطرف شدن وضعيت اضطراري و كاهش آلودگي هوا ،سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرار شده
اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع عموم خواهد رسانيد.
ماده  :00پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده كننده هوا بيش از حد مجاز از منابع تجاري  ،خانگي و متفرقه در
هواي آزاد ممنوع است .
منابع تجاري  ،خانگي و متفرقه از جهت نوع و ميزان آلودگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشخص و
طبقه بندي شده و حد مجاز موضوع اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران
خواهد رسيد.
ماده  :03كليه منابع آلوده كننده از قبيل حمام ها ،نانوائي ها ،هتل ها ،و رستوران ها و غير مكلفند ضمن اتخاذ
تدابير الزم جهت جلوگيري از انتشار دود و دوده و ساير موارد آلوده كننده در هواي آزاد ،از سوخت مناسب ترجيحا
گاز شهري كه موجب كاهش آلودگي هوا مي شود استفاده نمايند.
وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت رساني شهرهاي بزرگ  ،تامين سوخت مناسب و گازرساني منابع تجاري
و واحدهاي خدمات عمومي را در اولويت قرار دهد.

ماده  :04سوزاندن و انباشتن زباله هاي شهري و خانگي و هر گونه نخاله در معابر عمومي و فضاي باز ممنوع
مي باشد.
ماده  :06آيين نامه اجرائي موضوع ماده  12اين قانون مشتركا توسط وزارت مسكن و شهرساز ،وزارت كشور و
سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده  :07ايجاد هر گونه آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع مي باشد .آيين نامه جلوگيري از آلودگي صوتي
توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده  :33صاحبان و مسئوالن منابع تجاري و اماكن عمومي كه برخالف ماده  12اين قانون موجبات آلودگي هوا
را فراهم نمايند پس از هر بار اخطار و پايان مهلت مقرر به جزاي نقدي از يكصد هزار ريال تا پانصد هزار ريال و
در صورت تكرار از سيصد هزار ريال تا دو ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

قانون مدیریت پسماند

ماده  -3جهت تحقق اصل پنجاهم ( )25قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور حفظ محيط
زيست كشور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها ،كليه وزارتخانه و سازمانها و موسسات و نهادهاي
دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و
موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي  ،موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.
ماده  - 4دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندهاتدابير الزم را به ترتيبي كه
در آييننامههاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد ،اتخاذنمايند .آييننامه اجرايي مذكور ميبايستي
دربرگيرنده موارد زير نيز باشد:
 - 1مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف ،پسماند كمتري ايجادنمايد.
 - 1تسهيالت الزم براي توليد و مصرف كاالهايي كه بازيافت آنها سهلتر است،فراهم شود و توليد و
واردات
محصوالتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكلتر است،محدود شود.
 - 1تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.
 - 2مسؤوليت تأمين و پرداخت بخشي از هزينههاي بازيافت بر عهده توليدكنندگانمحصوالت قرار گيرد.
ماده  - 5مديريتهاي اجرايي پسماندها موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارتبهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سالمت ،بهداشت و ايمنيعوامل اجرايي تحت نظارت آنها تأمين و تضمين شود.

ماده  - 6سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانههايي كه نقشاطالعرساني دارند و
همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهتاطالعرساني و آموزش ،جداسازي صحيح،جمعآوري و
بازيافت پسماندها اقدام و باسازمانها و مسؤولين مربوط همكاري نمايند.
ماده  - 7مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاهاو حريم آنها به عهده
شهرداريها و دهياريها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداريها ودهياريها به عهده بخشداريها ميباشد.
مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه بهعهده توليدكننده خواهد بود .درصورت تبديل آن به پسماند عادي به
عهده شهرداريها،دهياريها و بخشداريها خواهد بود.
ماده  - 8مديريت اجرايي ميتواند هزينههاي مديريت پسماند را از توليدكنندهپسماند با تعرفهاي كه طبق
دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسالمي برحسبنوع پسماند تعيين ميشود ،دريافت نموده و فقط صرف
هزينههاي مديريت پسماندنمايد.
ماده  - 33مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخشآنها در محيط و يا فروش،
استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.
ماده  - 35توليدكنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگيهايپسماندهاي ويژه نيز ميباشند،
موظفند با بهينهسازي فرآيند و بازيابي ،پسماندهاي خودرا به حداقل برسانند و درمواردي كه حدود مجاز در
آييننامه اجرايي اين قانون پيشبينيشده است ،در حد مجاز نگهدارند.
ماده  - 36نگهداري ،مخلوط كردن ،جمعآوري ،حمل و نقل ،خريد و فروش ،دفع،صدور و تخليه پسماندها در
محيط
برطبق مقررات اين قانون و آييننامه اجرايي آن خواهدبود .درغير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع
قضايي به جزاي نقدي در بار اولبراي پسماندهاي عادي از پانصد هزار ( )255 555ريال تا يكصد ميليون(555
 )155 555ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون ( )1 555 555ريال تا يكصدميليون ( )155 555 555ريال
و درصورت تكرار ،هر بار به دو برابر مجازات قبلي در اينماده محكوم ميشوند.
ماده 38ـ در شرايطي كه آلودگي ،خطر فوري براي محيط و انسان دارد ،با اخطار سازمان وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي ،متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب
محيط زيست مي شود متوقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند .درصورت
استنكاف ،مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را عالوه بر پرداخت جريمه تعيين
شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.

ماده 02ـ خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز ،عالوه بر مجازاتهاي مذكور ،به يك تا ده هفته
توقيف محكوم خواهندشد

قانون برنامه چهارم توسعه
ماده  : 66حاملهاي انرژي بايد در وهله اول توسط دولت و بخشهاي وابسته به دولت ،و در وهله دوم
توسط شركتهاي خصوصي مديريت بهينه شود
ماده : 337به منظور اصالح ساختار تربيت بدني ,ترويج فرهنگ ورزش ,توسعه كمي و كيفي دسترسي به
ورزش پرورشي و همگاني و توسعه نظام استعداديابي ,تقويت حضور بخش غير دولتي ,توسعه امور پژوهشي و
تربيت نيروي انساني كيفي در برنامه چهارم مورد نظر مي باشد.
بند د :وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها ،در راستاي تأمين و توزيع عادالنه فضاهاي آموزشي ،ورزشي و
فرهنگي در كشور ،مكلف هستند ،به هنگام صدور مجوز احداث شهرها ,شهركها ,مجريان پروژههاي مذكور را
نسبت به تأمين و احداث فضاهاي مذكور ،متناسب با زيربناي مسكوني موظف نمايند.

برنامه سوم توسعه
ماده 324به منظور حفاظت از محيط زيست و بهرهگيري پايدار از منابع طبيعي كشور ،اجراي موارد زير
الزامي است:
بند زـ به منظور كاهش آلودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام ميگيرد:
 -1كليه وزارتخانهها ،مؤسسات ،شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي كه به نحوي از بودجه عمومي
استفاده ميكنند موظفاند نسبت به رفع عيوب منجر به توليد آلودگي خودروهاي خود (از هر نوعي كه
باشند) اقدام نمايند.
بند ج ـ به منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست ،باالخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور،
واحدهاي توليدي موظفاند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست و كاهش آلودگيها اقدام كنند.
هزينههاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينههاي قابل قبول واحدها منظور ميگردد.

از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد،
جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز ميگردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي
طرحهاي سالمسازي محيط زيست هزينه شود .آييننامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه
هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران ميرسد
آئین نامه اجرایی ماده 324برنامه سوم
ماده  - 3كليه واحدهايي كه خروجي آنها آلودگي بيش از حد ضوابط معيارها و استانداردهاي زيست محيطي
دارند همچنين واحدهايي كه فعاليت آنها باعث تخريب محيط زيست ميشود موظفند پس از اخطار سازمان و
تعيين مهلت اقدامات الزم را در جهت كاهش يا رفع آلودگي و تخريب به عمل آورند .هزينههاي انجام شده از نظر
مالياتي قابل قبول خواهد بود.
ماده 325ـ كليه طرح ها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات
امكان سنجي و مكان يابي  ،براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت
وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد .رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرح ها و پروژه هاي مذكور
الزامي است  .نظارت بر حسن جراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي باشد.

قوانین مجازات اسالمی

ماده  - 675هركس عمدا" عمارت يا بنا يا كشتي يا هواپيما يا كارخانه يا انبار و بطور كلي هر محل مسكوني
يا معد براي سكني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجاريامزارع يا باغهاي متعلق به ديگري را
آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده  - 679هركس به عمد و بدون ضرورت حيوان حالل گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آنها
توسط دولت ممنوع اعالم شده است را بكشد يا مسموم يا تلف يا ناقص كند به حبس از نود ويك روز تا شش ماه
يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده  - 682هركس برخالف مقررات وبدون مجوز قانوني اقدام به شكار يا صيد حيوانات و جانوران وحشي
حفاظت شده نمايد به حبس از سه ماه تا سه سال و يا جزاي نقدي از يك ونيم ميليون ريال تا هيجده ميليون
ريال محكوم خواهد شد .
ماده  - 683هركس عالما" دفاتر و قباله ها وساير اسناد دولتي را بسوزاند يا به هر نحو ديگري تلف كند به

حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد .
ماده  - 680هركس عالما" هر نوع اسناد يا اوراق تجارتي و غير دولتي را كه اتالف آنها موجب ضرر غير است
بسوزاند يا به هرنحو ديگرتلف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد .
ماده  - 683هر نوع نهب وغارت واتالف اموال واجناس و امتعه يا محصوالت كه از طرف جماعتي بيش از سه
نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد .
ماده  - 684هركس محصول ديگري را بچراند يا تاكستان يا باغ ميوه يا تخلستان كسي را خراب كند يا
محصول ديگري را قطع و درو نمايد يا به واسطه سرقت يا قطع آبي كه متعلق به آن است يا با اقدامات و وسايل
ديگر خشك كند يا باعث تضييع آن بشود يا آسياب ديگري را از استفاده بياندازد به حبس از شش ماه تا سه سال
وشالق تا (  ) 42ضربه محكوم مي شود .
ماده  -685هركس اصله نخل خرما را به هر ترتيب يا هر وسيله بدون مجوز قانوني از بين ببرد يا قطع نمايد به
سه تا ششماه حبس يا از يك ميليون و پانصد هزار تاسه ميليون ريال جزاي نقدي ياهر دو مجازات محكوم خواهد
شد .
ماده  - 686هركس درختان موضوع ماده يك قانون گسترش فضاي سبزرا عالما" عامدا" و برخالف قانون
مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد عالوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزيري
از شش ماه تا سه سال ويا جزاي نقدي از سه ميليون تاهجده ميليون ريال محكوم خواهد شد .
ماده  - 688هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع
آب آشاميدني آلوده  ،دفع غير بهداشتي فضوالت انساني و دامي ومواد زايد  ،ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه
ها  ،زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام  ،استفاده غيرمجاز فاضالب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضالب
براي مصارف كشاورزي ممنوع مباشد ومرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشندبه
حبس تايك سال محكوم خواهندشد & .
ماده  - 689در تمام موارد مذكور در اين فصل هرگاه حرق و تخريب و ساير اقدامات انجام شده منتهي به قتل
يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني شود مرتكب عالوه بر مجازاتهاي مذكور حسب مورد به قصاص و
پرداخت ديه و در هر حال به تاديه خسارات وارده نيزمحكوم خواهد شد .
ماده  - 692هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني  ،ديواركشي  ،تغيير حدفاصل  ،امحاي مرز  ،كرت
بندي  ،نهركشي  ،حفرچاه  ،غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم ازكشت
شده يا در آيش زراعي  ،جنگلها و مراتع ملي شده  ،كوهستانها  ،باغها قلمستانها  ،منابع آب  ،چشمه سارها ،
انهارطبيعي و پاركهاي ملي  ،تاسيسات كشاورزي ودامداري ودامپروري وكشت وصنعت واراضي موات و باير و
ساير اراضي وامالك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و
امالك وموقوفات و محبوسات واثالث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يااشخصاص حقيقي يا

حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري  ،مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت
محيط زيست يا مراجع ذيصالح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست ومنابع طبيعي
گردد يا اقدام به هرگونه تجاوز وتصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به
مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود .
دادگاه موظف است حسب موردرفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق
نمايد .
ماده  - 693هركس به قهر و غلبه داخل ملكي شود كه درتصرف ديگري است اعم ازآنكه محصور باشد يا
نباشد يا در ابتاي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر وغلبه مانده باشد عالوه بر رفع تجاوز
حسب مورد به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شود  .هرگاه مرتكبين دو نفر يا بيشتر بوده و الاقل يكي از آنها
حامل سالح باشد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهند شد .
ماده  - 696در كليه مواردي كه محكوم عليه عالوه برمحكوميت كيفري به رد عين يا مثل مال يا اداي قيمت
يا پرداخت ديه و ضرروزيان ناشي از جرم محكوم شده باشد و از اجراي حكم امتناع نمايد در صورت تقاضاي
محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم  ،عليه بجز مستثنيات دين حكم را اجرا يا تا استيفاء حقوق محكوم له ،
محكوم عليه را بازداشت خواهد نمود .
قانون حفظ نباتات
ماده  :9براي جلوگيري از ورود و سرايت آفات و بيماريهاي خطرناك نباتي سازمان حفظ نباتات از صدور پروانه
مواد مشروحه در زير خودداري خواهد نمود.













 1ـ پنبه (تخم ،وش ،پنبه محلوج و كليه قسمتهاي مختلف اين نبات)
 1ـ انواع سيبزميني
 1ـ انواع بذر چغندر
 2ـ شلتوك
 2ـ نهال ،قلمه و پيوند مركبات
 6ـ نهال ،قلمه و پيوند انواع اشجار ميوه
 4ـ نهال ،قلمه و ميوه زيتون
 8ـ نهال و قلمه مو
 9ـ قلمه نيشكر
15ـ نهال انواع سوزني برگها
11ـ نهال موز و انبه و اواكادو
11ـ نشاء توتفرنگي






11ـ بذور كنف ،كاهو ،ذرت خوشهاي ،لوبيا ،سوژا و يونجه
12ـ بذور توتون و تنباكو
12ـ انواع حشرات زنده و قارچها و باكتريهاي مضره
16ـ انواع ميوه و مركبات

ماده  :33واردكردن بذر – پياز – قلمه – پيوند – ريشه – ميوه – نهال و تخم نباتات و به طور كلي هرگونه
نبات و قسمتهاي نباتي به كشور مستلزم تحصيل پروانه قبلي از وزارت كشاورزي است.
به اشخاصي كه بدون پروانه اجناس مزبور را وارد كنند اخطار ميشود كه حداكثر در ظرف مدت يك ماه به خارج
از كشور برگردانند واال با حضور نماينده سازمان حفظ نباتات در گمرك معدوم خواهدشد.

قانون خرید و تملک اراضی و امالک
ماده : 32چنانچه قبل از تصويب اين قانون ،اراضي ،ابنيه يا تأسيساتي براساس قوانين موضوعه قبلي به تصرف
وزارتخانهها ،مؤسسات ،و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و همچنين شهرداريها ،بانكها ،و دانشگاههاي
دولتي يا سازمانهائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد درآمده و يا در محدودة مورد تصرف
قرار گرفته باشد كه براساس قوانين مذكور دولت مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده
ولي تعيين بهاي آن و يا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعي در مراجع ذيصالح نشده باشد و يا به
تصرف مجري طرح درنيامده باشد بها و حقوق وخسارات مربوط به شرح زير پرداخت خواهد شد:
الف -ارزش كلية اعياني اعم از هرگونه ساختمان ،تأسيسات ،مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين
قانون تقويم و نقداً پرداخت ميشود.
ب -بهاي زمينهاي داير در بخش خصوصي به قيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابت زمينهاي موات،
جنگلها ،مراتع و هر قسمتي كه طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد.
زمينهاي داير را به آن قسمت كه اضافه بر حداكثر مجاز زمينهاي مذكور در قانون مصوب شوراي انقالب كه
توسط وزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچگونه وجهي تعلق نميگيرد.
ماده  :33هرگاه براي اجراي طرح «دستگاه اجرايي» احتياج به اراضي داير يا باير ،ابنيه يا تأسيسات متعلق به
ساير وزارتخانهها يا موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت و همچنين شهرداريها ،بانكها ،و
دانشگاههاي دولتي و سازمانهائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است داشته باشد واگذاري حق
استفاده به موجب موافقت وزير يا رئيس مؤسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بود .اين

واگذاري به صورت بالعوض ميباشد و در صورتي كه مسئولين مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخستوزير عمل
خواهد شد.
قانون حفظ و گسترش فضای سبز
ماده  -3به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان  ،قطع هر نوع درخت در
معابر  ،ميادين  ،بزرگراهها  ،پاركها  ،باغات  ،بوستان ها و محل هايي كه به تشخيص شوراي اسالمي شهر  ،باغ
(اعم از باغ  ،باغچه و زمين مشجر ) شناخته شوند در محدوده شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط
مربوطه ممنوع است.
تشخيص مصاديق و ضوابط چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آئين نامه مربوط توسط كميسيوني مركب از
شهرداري و سازمانهاي مسكن و شهرسازي و حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب شوراي اسالمي شهر مي
رسد.
ماده  -0تبصره ( )1ماده ( )2به شرح ذيل اصالح و جايگزين مي شود:
تبصره  -1تفكيك اراضي مشجر و باغات فقط بر اساس ضوابط ماده ( )1اين قانون و با رعايت ساير مقررات
شهرسازي و درج عنوان باغ در اسناد صادره مجاز است ولي قطع درخت در هر محل و با هر مساحت بدون كسب
اجازه وفق مقررات اين قانون ممنوع است.
ماده -3تبصره ( )1ماده ( )2به شرح ذيل اصالح و جايگزين مي شود:
تبصره  -1مالكين باغات و محلهايي كه به صورت باغ شناخته مي شوند مكلفند به ازاي درختهايي كه اجازه قطع
آنها از سوي شهرداري صادر مي شود به تعداد معادل دوبرابر محيط بن درختان قطع شده در همان محل و يا هر
محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد درخت با محيط بن حداقل  15سانتي متر بر طبق ضوابط و دستورالعمل
هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند.
ماده  -4متن ذيل جايگزين ماده ( )6مي شود:
هر كس بدون كسب مجوز از شهرداري و و برخالف مقررات اين قانون مرتكب قطع درخت شود و يا موجبات از
بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم سازد به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزاي
نقدي بر حسب نوع ،محيط ،سن و موقعيت درخت از يك ميليون تا ده ميليون ريال عالوه بر پرداخت عوارض
شهرداري مربوط به قطع درخت محكوم خواهد شد.
ماده  -6كليه مقررات و مفاد قانوني مغاير با اين قانون لغو مي گردد.

قانون اصالح قانون ایمنی راهها
ماده  -7ريختن زباله  ،نخاله  ،مصالح ساختماني  ،روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شيئي
ديگر در راهها و راه آهن و حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهرها و همچنين هر گونه
عمليات كه موجب اخالل در امر تردد وسايل نقليه ميشود و نيز ايجاد را دسترسي ممنوع است .

قانون شهرداری
ماده : 55وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
 -1ايجاد خيابانها و كوچهها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه.
 -1تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضالب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و
تأمين آب و روشنايي به وسائل ممكنه.
تبصره (-3مصوب )1122/11/14مؤسسات خيريه كه تأمين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده
داشته اند و عمليات آنها مورد تأييد شهرداريمحلووزارت كشور باشد ،مي توانند كماكان بكار خود ادامه دهند.
قانون توزیع عادالنه آب
ماده  : 0بستر انهار طبيعي و كانالهاي عمومي و رودخانه هااعم از اينكه دائم يا فصلي داشته باشند ومسيلها و
بسترمردابهاوبركه هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسالمي ايران است وهمچنين است اراضي ساخلي
واراضي مستحدثه كه دراثرپائين رفتن سطح آب درياهاودرياچه ها و يا خشك شدن مردابها وباتالق ها پديد آمده
باشد در صورت عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوه احياء اراضي در حكومت جمهوري اسالمي است5
تبصره  : 3ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبيعي و كانالهاي
عمومي و مسيلها و مرداب و بركه هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياهاو درياچه ها اعم از
طبيعي و يا مخزني ممنوع است مگر با اجازه وزارت نيرو5
تبصره  : 4وزارت نيرو در صورتيكه اعيانيهاي موجود در بستر و حريم انهاروروددخانه هاوكانالهاي عمومي
ومسيلهاومرداب و بركه هاي طبيعي را برا يامور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهدبه مالك يا متصرف
اعالم خواهد كرد كه ظرف مدتي معيني در تخليه و قلع اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو بااجازه
و نظارت دادستان يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع خواهد كرد5

ماده  : 3استفاده از منابع آبهاي زيرزميني باستثناي مواردمذكور در ماده اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و
قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه
به خصوصيات هيدروژئولوژي منطقه (شناسائي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني ) ومقررات پيش بيني شده در اين
قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام ميكند5
ماده  : 4در مناطقي كه به تشخيص وزارت نيرو مقدار بهره برداري از منابع آبهاي زيرزميني بيش از حدمجاز و
يا در مناطقي كه طرحهاي دولتي ايجاب نمايد ،وزارت نيرومجازاست باحدود جغرافيائي مشخص حفر چاه عميق يا
نيمه عميق و يا قنات و يا هر گونه افرايش در بهره برداري از منابع آب منطقه را براي مدت معين ممنوع سازد5
تمديد يا رفع اين ممنوعيت يا وزارت نيرو است 5
ماده  : 5در مناطق غير ممنوعه حفر چاه و استفاده ازآب آن براي مصرف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه تا
ظرفيت آبدهي 12متر مكعب در شبانه روز مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفره بهره برداري ندارد ولي مراتب
بايد به اطالع وزارت نيرو برسد 5وزارت نيرو در موارد الزم ميتواند از اين نوع چاهها بمنظور بررسي آبهاي منطقه
و جمع آوري آمار و مصرف آن بازرسي كند5
ماده  : 6صاحبان واستفاده كنندگان از چاه يا قنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و موظفند طبق
مقرارت بهداشتي عمل كنند 5چنانچه جلوگيري از آلودگي آب خارج ازقدرت آنان باشدمكلفند مراتب را به سازمان
حفاظت محيط زيست با وزارت بهداري اطالع دهند5
ماده  : 9در موارديكه آب شور و يا آب آلوده يا آب شيرين مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو الزم تشخيص دهد
ميتواند پس از اطالع به صاحبان و استفاده كنندگان مجراي آب شور يا آلوده را مسدود كند 5و در صورتيكه اين
كار از لحاظ فني امكان پذير نباشد چاه يامجرا را بدون پرداخت خسارت عنداالقتضاء مسدود يا منهدم سازد5
چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداري رارعايت نموده است ،
خسارت وارده برصاحب چاه راوزارت نيرو جبران خواهد كرد5
ماده  : 32براي جلوگيري از اتالف آب زير زميني خصوصا" در فصولي از سال كه احتياج به بهره برداري از آب
زيرميني نباشد صاحبان چاههاي آرتزين يا قناتهائيكه منابع آنها تحت فشار باشدموظفنداز طريق نصب شيرودريچه
از تخليه دائم آب زيرزميني جلوگيري كنند5
ماده  : 33در چاههاي آرتزين و نيمه آرتزين و دارندگان پروانه چاه مكلفند چنانچه وزارت نيرو الزم بداند بوسيله
پوشش جداري ويا طرز مناسب ديگري به تشخيص وزارت نيرو از نفوذآب مخزن تحت فشاردر قشرهاي ديگر
جلوگيري كنند5

ماده  : 30هر چاه باستثناء چاههاي مذكور درماده  2اين قانون در صورت ضرورت بتشخيص وزارت نيرو بايد
مجهز به وسائل اندازه گيري سطح آب و ميزان آبدهي طبق نظر وزارت نيرو باشد 5چنانچه اندازه گيري آب
استخراجي از چاه و وجود كنتورنيز ضروري باشدوزارت نيرو به هزينه صاحب پروانه اقدام به تهيه و نصب كنتور
مينايد 5در هر حال دارندگان پروانه مكلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت
نيرو ارائه دهند5
ماده  : 33اشخاص حقيقي و حقوقي كه حرفه آنها حفاري است و با وسائل موتوري اقدام به حفر چاه يا قنات
ميكنند بايد پروانه صالحيت حفاري از وزارت نيرو تحصيل كنند وبدون داشتن پروانه مذكور مجاز به حفاري با
وسائل موتوري نخواهد بود5
اشخاص فوق الذكر موظفلند كليه شروط مندرج در پروانه صالحيت حفاري و پروانه حفرچاه يا قنات را رعايت كنند
و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد واگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه يا قتنات كنند در مورد اشخاص
حقيقي مالكين دستگاه و در مورد اشخاص حقوقي مديران عامل شركتها و يا سازمانهاوموسسات حفاري به
مجازات مقرر در ماده  22اين قانون محكوم خواهند شد و در صورت تكرار وزارت نيرو ميتواند با اجازه دادستاني
دستگاه حفاري را توقيف نمايد 5دادگاه تكليف دستگاه حفاري را تعيين خواهد كرد5
ماده  : 34هرگاه در اثر حفر و بهره برداري از چاه ياقنات جديد االحداث در اراضي غير محياه آب منابع مجاور
نقصان يابد و يا خشك شود ،به يكي از طرق زير عمل ميشود:
ماده  : 37اگر كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد تصرف چاه يا قنات يا مجرا فقط از نظر
مالكيت چاه ياقنات و مجرا و براي عمليات مربوط به قنات و چا و مجرا خواهد بود وصاحب ملك ميتواند در
اطراف چاه و قتات و مجرا و يا اراضي بين دو چاه تا حريم چاه و مجرا هر تصرفي كه بخواهد بكند مشروط بر
اينكه تصرفات او موجب ضرر و صاحب قنات و چاه و مجرا نشود5
ماده  : 05دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند كه از مصرف و اتالف غير معقول آب اجتناب نمايند و مجاري
اختصاصي مورد استفاده خودرا بنحوي كه اين منظور را تامين كند احداث و نگهداري كنند ،اگر به هر علتي مسلم
شود كه نحوه مصرف  ،معقول واقتصادي نيست دراين صورت برحسب مورد وزارت نيرو به وزارت كشاورزي
مراتب با با ذكر علل و ارائه دستورهاي فني به مصرف كننده اعالم ميدارد 5هرگاه در مدت معقول تعيين شده در
اخطار مزبور كه بهرحال از كسال تجاوزنخواهد كرد مصرف كننده به دستورهاي فني فوق الذكر عمل ننمايد يا
متخلف طبق ماده  22اين قانون رفتار خواهد شد5
ماده  : 08بجز آنچه كه در پروانه قيد شده است برساندوهمچنين حق انتقال پروانه صادره را به ديگري بدون
اجازه وزارت نيرو نخواهد داشت مگر بتبع زمين و براي همان مصرف با اطالع وزارت نيرو5

ماده  : 32گزارش كاركنان وزارت نيرو و موسسات تابعه و كاركنان وزارت كشاورزي ( بنا به معرفي وزير
كشاورزي ) كه بموجب ابالغ
ماده  : 34آب بران موظف به پرداخت بهاي آب مصرفي و ياعوراض آن براساس بندهاي الف و ب مذكور درماده
 11اين قانون ميباشند واالآب مصر فكننده اي كه حاضر به پرداخت آب بهاء نگرديده است پس ازمهلت معقولي
كه از طرف دولت به مصرف كننده داده خواهد شد قطع ميگردد و چنانچه مصرف كننده از پرداخت بدهيهاي
معوقه خود بابت آب بهاء و يا عوارض استنكاف نمايد دولت صورت بدهي مصرف كننده راجهت صدور اجرائيه به
اداره ثبت محل ارسال خواهد كر و اداره ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجار ياسناد رسمي الزم االجراء نسبت
به صدور ورقه اجرائيه و ووصل مطالبات از بدهكار اقدام كند5
ماده  : 35در مورد حفاظت و نگهداري چاه  :قنات  :نهر  :جوي و استخر و هر منبع يا مجرا و تاسيسات آبي
مشترك كليه شركاء به نسبت سهم خود مسئولند5
ماده  : 36مصرف كنندگان آب ازمجاري وسردهنه مشترك مسئول نگهداري تاسيسات مشترك هستند و
هيچكس بدون اجازه وزارت نيرو حق احداث و تغيير مقطع ومجراي آب وانشعاب جديد را ندارد وهر باالدستي
مسئول خساراتي است كه از عمل غير متعارف او به پائين دستي واردمي آيد
ماده  : 37هيچ نهر ووجوي و قنات و چاهي نبايد دراماكن وجاده هاي عمومي و اماكن متبركه و باستاني
وحريم آنها بصورتي باشدكه ايجاد و مزاحمت براي ساكنين وعابرين ووسائط نقليه واماكن مذكور نمايد
درغيراينصورت مالك يامالكين موظفندطبق مشخصات فني وزارتخانه هاي مربوطه اقدامات الزم براي رفع خطر
ويامزاحمت را بعمل آورند 5در صورتكيه مالك يا مالكين از اجراي اخطار كتبي وزاتخانه ذيربط و شهرداري
(درشهرها )حداكثر بمدت يكماه طبق مشخصات مذكور،دررفع خطر اقدام نكنند دولت براي رفع خطر راسا "اقدام
و هزينه آنراازمالك يامالكين دريافت خواهد كرد و در صورتكي خطر قابل رفع نباشدآنرا مسدود مينمايد5
ماده  : 42در مواردي كه كانالها ياانهارمورداستفاده اشخاص مانع از عمليات عمراني ويا بهره برداري صاحب
زمين گردد 5صاحب زمين ميتواند بجاي آنها مجراي ديگري با تصويب وزارت نيرو بصورتيكه سبب اتالف آب و
يا موجب اشكال در امر آبرساني يا آبياري نگرددبه هزينه خود احداث كند5
ماده  : 43هرگاه آب بران نتوانند در مودر مسير و يا طرزانشعاب آب از مجراي طبيعي يا كانال اصلي با يكديگر
توافق نمايند حسب مورد وزارت نيرو و وزارت كشاروزي ميتواند با توجه به اينكه به حق ديگري لطمه اي نرسد
مسير يا انشعاب را تعيين كند5

قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب
ماده  -4با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها و موسسات و واحدهائي ه درحال حاضر امر
تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضالب و بهره برداري ازانرا بعهده دارند منحل و كليه تاسيات
ماشين آالت  ،ابنيه و هر نوع مايملك و حقوق آنها با رعايت مقررات مربوط تملك مي گردد .
قانون کار
ماده : 85صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهائي كه ازطريق شوراي عالي حفاظت
فني (جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه
اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي شود ،براي كليه كارگاهها  ،كارفرمايان  ،كارگران و
كارآموزان الزامي است .
آئین نامه اجرایی قانون حفاظت محیط زیست
ماده  -3شوراي عالي حفاظت محيط زيست عالوه بر وظايف و اختياراتي كه در قانون شكار وصيد براي شوراي
عالي شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير است :
الف  -تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي  ،آثار طبيعي ملي  ،پناهگاه حيات وحش  ،منطقه حفاظت شده و
تصويب حدود اين مناطق با رعايت نكات زير:
 - 1مفاد ماده  14قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه  1126همچنين قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگل
ها و مراتع .
 -1كسب موافقت وزير جهاد سازندگي در مورد مناطقي كه با اجازه يا توسط سازمان جنگل ها ومراتع كشور در
آنها طرح جنگلداري يا مراتع داري به موقع عمل گذارده شده يا مي شود.
- 1كسب موافقت وزير معادن و فلزات در مورد مناطقي كه طرح هاي اكتشاف و بهره برداري ازمواد معدني طبق
قوانين مربوط اجراء مي گردد.
صدور هرگونه پروانه اكتشاف و بهره برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك ملي  ،آثار طبيعي
ملي  ،پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده تعيين گرديده اند موكول به موافقت شوراي عالي محيط زيست
مي باشد.
تبصره  -تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در اين بند به موجب آيين نامه اجرايي
اين قانون خواهد بود.
ب  -تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه هاي موضوع ماده  8اين قانون .

ج  -موافقت با اعطاء جايزه به اشخاص طبق آيين نامه اجرايي اين قانون .
ماده - 37در صورتي كه عرصه و اعيان امالك واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (الف )ماده  1اين قانون
مورد نياز باشد سازمان مي تواند طبق مقررات قانوني خريد اراضي و ابنيه وتأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و
باستاني مصوب آذر ماه  1124خريداري و تصرف نمايد.
قانون جلوگیری از آلودگی هوا
ماده  :0شهرهاي مشمول محدوديتي ممنوعيت تردد وسايل نقليه موضوع اين آئين نامه در نقاطي كه بنا به
اعالم سازمان حفاظت محيط زيست  ،آلودگي هوا ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري بيش از حد مجاز و سهم
وسايل نقليه موتوري و تردد شهري در آلودگي هواي آنها بيش از ساير منابع آلوده كننده باشد ،به پيشنهاد سازمان
حفاظت محيط زيست يا شهرداري مربوط يا نيروي انتظامي وتصويب شوراي هماهنگي ترافيك استان مربوط
تعيين مي شوند.
تبصره  :3وزير كشور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوري براي تعيين ساعات و محدوده ممنوعه تردد و نيز
وسايل نقليه مجاز موضوع تبصره ماده ( )6قانون جلوگيري از آلودگي هوا تعيين مي شود
تبصره  :0هر گونه سياستگذاري و اتخاذ تصميم در خصوص تعيين محدوده  ،ساعات ممنوعيت  ،تعداد و نوع
خودروهاي آزاد ومجاز ،اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران بنا به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي ترافيك
شهرهاي كشور و تصويب وزير كشور ودر شهرهاي ديگر به پيشنهاد شوراي هماهنگي ترافيك استان و تصويب
وزير كشور ،تعيين مي گردد.
تبصره  :3اعمال هرگونه ممنوعيت و محدوديت تردد بايد همزمان ب پيش بيني تسهيالت حمل ونقل عمومي
الزم براي مردم آن محدوده باشد.
ماده  :3عبور و مرور وسايل نقليه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه كه مطابق تبصره هاي ماده ( )1تعيين مي
شود منوط به اخذمجوز تردد از شهرداري مربوط است .
تبصره  :بهاي مجوزهاي صادره  ،توسط سازمان حمل و نقل ترافيك تعيين مي شود.
ماده  :5شهرداري هاي كشور مكلف هستند از طريق انتشار آگهي در رسانه هاي همگاني  ،مردم را از محدوده
ها و ساعات ممنوعه تردد آگاه نماينده و با نصب تابلوهاي ويژه با هماهنگي اداره راهنمائي و رانندگي نيروي
انتظامي جمهوري اسالمي ايران در ميان ورودي محدوده ممنوعه  ،هشدارهاي الزم را به عموم افراد بدهند.
ماده  :7به منظور كاهش تعداد و طول سفرهاي روزانه شهري ،كاهش مراجعات حضوري به دستگاه هاي اجرائي
 ،كاهش شلوغي و تراكم ترافيك و ترويج فرهنگ استفاده از وسايل حمل و نقل همگاني در شهرهاي بزرگ

كشور ،شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي
كشور وساير وزارتخانه ها و سازمانها به تناسب موضوع  ،راهكارهاي مناسب را در جهت غيرمتمركز كردن خدمات
اداري و بانكي در امور غيرستادي  ،توزيع ساعات شروع و اتمام كار(مدارس  ،ادارات  ،بانكها،بازار و غيره ) ،تفويض
اختيار امور قابل واگذاري به ادارات تابعه  ،هدايت شهرداري ها به ايجاد مجتمع هاي خدمات محله ومناطق شهري
و افزايش تعداد شعب ا دارات و ارگانهاي جاذب سفر به تناسب نياز جمعيت شهرها نظاير آن را تدوين و تصويب
نمايد .همچنين به منظور كاهش آلودگي هوا ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري و تقليل سفرهاي غير ضرور
شهري با هماهنگي وزارت پست وتلگراف و تلفن ترتيبي اتخاذ كند تا كليه دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي
به ويژه ارائه دهندگان خدمات عمومي  ،به طور ساالنه درصدي از مراجعات حضوري ارباب رجوع خود را با استفاده
از شبكه پست  ،پست بانك  ،مخابرات  ،شبكه اطالع رساني الكترونيك و جايگزين اطالع رساني و به كارگيري
شيوه مكاتبه به جاي مراجعه  ،پاسخگوئي كنند.
تبصره  :ميزان كاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل ارائه از راههاي ياد شده  ،در هر سال به پيشنهاد
شوراي عالي هماهنگي ترافيك و باهماهنگي دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
ماده :32به منظور كاهش آلودگي هوا در تهران و شهرهاي بزرگ  ،دستگاه هاي اجرائي  ،شهرداري ها ،نيروي
نظامي و انتظامي موظفند نسبت به تبديل به گازسوز نمودن (گازطبيعي ) تدريجي وسايل نقليه تحت اختيار خود،
براساس زمانبندي مشخص اقدام نمايند .سازمان حفاظت محيط زيست كشور موظف است گزارش ساالنه عملكرد
دستگاهها را به دولت گزارش نمايد .اين اقدام در مورد نيروهاي مسلح با هماهنگي و موافقت ستاد كل نيروهاي
مسلح انجام مي شود.

آئین نامه اجرایی جلوگیری از الودگی صوتی
ماده  :0اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است  .منظور از آلودگي هوا عبارتست از
وجود و پخش يك يا چند آلوده كننده اعم از جامد ،مايع  ،گاز ،تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و
مدتي كه كيفيت آن را به طوري كه زيان آور براي انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه
باشد تغيير دهد.
ماده  :7در مواقع اضطراري كه به علت كيفيت خاص جوي  ،آلودگي هواي شهرها به حدي برسد كه به
تشخيص وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي سالمت انسان و محيط زيست را شديدا به مخاطره بياندازد،
سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت كشور (شهرداريها و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران )
ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موقت زماني  ،مكاني و نوعي را براي منابع آلوده كننده برقرار نموده و بالفاصله
مراتب را از طريق رسانه هاي همگاني به اطالع عموم خواهد رسانيد.

با برطرف شدن وضعيت اضطراري و كاهش آلودگي هوا ،سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرار شده
اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع عموم خواهد رسانيد.
ماده  :30احداث كارخانجات و كارگاه هاي جديد و توسعه و تغيير محل و يا خط توليد كارخانجات و كارگاه هاي
موجود مستلزم رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد
آئین نامه جلوگیری از الودگی آب
ماده 0ـ اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي آب را فراهم نمايد ممنوع است.

آئین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی برسموم
ماده : 8كليه مراكز تهيه  ،توليد  ،نگهداري  ،فروش  ،بسته بندي و فرموالسيون مواد شيميايي و سموم بايد
مجهز به سيستم هاي پيشگيري و مقابله با حوادث شيميايي باشند .
ماده : 9كليه كارخانجات  ،كارگاهها و مراكز درماني و صنفي و كليه اشخاصي كه به امر خريد يا استفاده از سموم
و مواد شيميايي اشتغال دارند  ،موظفند ظروف خالي شده آنها را به نحو مناسب و با رعايت ضوابط زيست محيطي
منهدم يا دفع نمايند .
آئین نامه معاینه فنی خودرو
ماده  – 0رانندگي با وسيله نقليه اي كه فاقد برگ معاينه فني معتبر مي باشد  ،ممنوع است.دارندگان وسايل
نقليه مكلفند وسايل نقليه خويش را جهت انجام معاينه فني مجاز تعيين شده حاضر و پس از احراز شرايط
الزم  ،برگه يا برچسب معاينه دريافت نمايند.
ماده  – 5دوره هاي معاينه فني انواع خودروها به شرح زير مي باشد:
الف -انواع وسايل نقليه عمومي مسافربري و باربري در فواصل سه ماهه يا بيشتر .
ب -وسايل نقليه متعلق به دولت  ،نهادهاي عمومي و غير دولتي  ،نيروهاي نظامي و انتظامي در فواصل سه
ماهه يا بيشتر.
پ -ساير وسايل نقليه و موتورسيكلتها در فواصل ساالنه يا بيشتر.

ماده  -6مراكز مجاز معاينه فني براي وسايل نقليه اي كه سالم و بدون نقص فني تشخيص داده شوند ،
برگ معاينه فني صادر مي نمايند  .چنانچه ضمن معاينه  ،وسيله نقليه را تا تاريخي كه در برگ اجازه نامه
صادر شده و به وي تسليم مي گردد ،به تعميرگاه يا توقفگاه منتقل سازد.
آئین نامه بهداشت محیط
ماده 0ـ هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود ممنوع ميباشد .وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي موظف است پس از تشخيص هر مورد از مواردي كه در حيطه وظايف وزارت ميباشد راسا اقدام
قانوني معمول و در ساير موارد موضوع را به مراجع ذيربط جهت انجام اقدامهاي قانوني فوري اعالم نمايد.
متخلفان از مقررات بهداشت عمومي تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
ماده  3ـآلوده كردن آب آشاميدني عمومي ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد .وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به منظور حفظ سالمت و بهداشت مردم مكلف است كيفيت آب آشاميدني
عمومي از نقطه آبگيري تا مصرف را از نظر بهداشتي تحت نظارت مستمر قرار دهد.
ماده  8ـمراجع صادر كننده پروانه كسب مراكز تهيه ،توزيع ،نگهداري وفروش مواد خوردني ،آشاميدني ،آرايشي و
بهداشتي و اماكن عمومي مؤظفند ضمن رعايت ضوابط مربوط به خود ،مقررات و توصيه هاي اعالم شده توسط
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي را نيز در اين زمينه رعايت نموده و قبل از صدور پروانه كسب ،نظريه
بهداشتي از اين وزارتخانه كسب نمايند.
ماده  9ـوزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي عالوه بر وظيفه قانوني مبارزه با ناقلين بيماريها عهده دار
نظارت بر امر مبارزه با بندپايان ،جوندگان و حيوانهاي ناقل بيماريها نيز مي باشد .مراجع ذيربط ملزم به رعايت
دستورالعملهاي بهداشت محيطي اين وزارتخانه در اين مورد هستند.
ماده  32ـبمنظور پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده بوسيله بند پايان و حيوانات ناقل بيماري و همچنين
جلوگيري از آلودگي محيط به سموم و مواد شيميايي و در صورت امكان روشهاي مبارزه از طريق بهسازي محيط
ارجح بوده و دستگاههاي اجرائي ذيربط موظف به بهسازي كانونهاي جلب و تكثير بندپايان و حيوانهاي ناقل برابر
توصيه ها و دستورالعملهاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي باشند.
تبصره :شهرداري ها مكلفند در تنظيم روشهاي جمع آوري ،حمل و دفع زباله شهر و سايرخدمات شهري
دستورالعملها و توصيه هاي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و ساير مراجع ذيربط را رعايت نمايند.

آئین نامه مربوط به بستر انهار و مسیلها
ماده  -33شركت هاي آب منطقه اي با همكاري شهرداري ها و ادارات ثبت اسناد و امالك
مسييل هاي متروكه را شناسائي خواهند نمود تشخيص متروكه بودن مسيل ها در خارج از محدوده
قانوني شهرها با شركت آب منطقه اي است ولي در داخل محدوده قانوني شهرها شركت مزبور با
همكاري شهرداري ها تصميم الزم را اتخاذ خواهد نمود ،در صورت بروز اختالف نظر ،تشخيص
وزارت نيرو معتبر مي باشد.
ماده  -30عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و حريم رودخانه ها ،انهار طبيعي مسيل ها ،مرداب
ها و بركه هاي طبيعي با موافقت وزارت نيرو بالمانع است  .ولي مسئوليت حفاظت آنها با
دستگاههاي ذيربط خواهد بود.
ماده  -33ادارات ثبت اسناد و امالك مكلف در موقع تحديد حدود امالك واقع در كنار رودخانه،
نهر مسيل ،مرداب ،و بركه طبيعي و شبكه هاي آبياري و آبرساني و زهكشي وضعيت ملك مورد
ثبت را نسبت به تاسيسات آبي فوق الذكر در روي نقشه ملك مشخص و يك نسخه از آن را
همراه با توضيحات الزم براي تعيين يحد بستر و حريم به شركت هاي آب منطقه اي ذيربط
ارسال تا شركت هاي مذكور حد بستر و حريم تاسيسات آبي را مشخص و به ادارات ثبت اعالم
كنند .ادارات ثبت در چنين مواردي تنها پس از وصول پاسخ شركت هاي آبي منطقه اي مبني بر
تعيين حد بستر و حريم تاسيسات فوق الذكر مجاز به صدور سند مالكيت خواهند بود.
ماده  -34وزارتخانه و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و همچنين سازمانها و
نهادهاي وابسته به دولت مكلفند قبل از اجراي طرحهاي مربوط به خود و صدور پروانه الزم بستر
و حريم.
ماده  -35هرگاه حريم رودخانه ها و انهار و مسيل ها و مرداب ها و بركه هاي طبيعي و
راههاي اصلي و فرعي موجود تداخل نمايند قسمت مورد تداخل براي تاسيسات طرفين مشتركاً
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3374
ماده  35و  :36كارگاههايي كه آلودگي آنها بيش از حد مجاز استانداردهاي محيط زيست باشد ،در صورتيكه با
تعيين و اعالم و ميزان آلودگي ،و مهلت رفع آن يا با ممانعت از كار و فعاليت آن اقدامي بهتر ننمايند در پايان
مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع قضايي ذيربط كه بالفاصله توسط مأمورين
انتظامي به مورد اجرا گذاشته مي شود و از كار و فعاليت آن واحد جلوگيري مي شود.

استانداردهای هوای پاک Ambient Air Standards
استاندارد اوليه
ميكروگرم در متر
مكعب

نوع آلوده كننده

][1

استاندارد ثانويه
ppm

ميكروگرم در متر
مكعب

][2

ppm

منوكسيد كربن
حداكثر غلظت  8ساعته


حداكثر غلظت  1ساعته

15555

9

15555

9

25555

12

25555

12

دي اكسيد گوگرد
معدل ساليانه



حداكثر غلظت  12ساعته
حداكثر غلظت  1ساعته

85

5/51

65

5/51

162

5/12

165

5/1

1155

5/2

هيدروكربن ها بجز متان
حداكثر غلظت  1ساعته
( )9-6صبح
دي اكسيد نيتروژن

165

5/12

165

5/12

متوسط غلظت ساليانه
ذرات معلق

155

5/52

155

5/52

معدل ساليانه

42

65

حداكثر غلظت  12ساعته

165

125

حداكثر غلظت  1ساعته

165


اكسيدهاي فتوشيميايي
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165

نبايد بيش از يكبار در سال رخ دهد.
 -استانداردهاي فوق برگرفته از حدود مورد نظر سازمان جهاني بهداشت و  EPAمي باشد.
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حد مجاز آلودگی صوتی موضوع ماده  0آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی

در اجراي ماده  1آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي مصوب جلسه مورخ  48/1/19هيات وزيران
حدود مجاز صدا در هواي آزاد ايران بشرح ذيل تعيين و موافقت مي شود كه از تاريخ تصويب در سطح كشور به
مورد اجرا گذارده شود.
نوع منطقه

روز  4صبح الي  15شب

شب  15شب الي  4صبح

 -1منطقه .مسكوني
 -1منطقه تجاري -مسكوني
 -1منطقه تجاري
 -2منطقه مسكوني -صنعتي
 -2منطقه صنعتي

)Leq)15( dB (A
22
65
62
45
42

)* Leq)15( dB (A
22
25
22
65
62

* ) =Leq)15( dB (Aتراز معادل در مدت زمان  15دقيقه اندازه گيري در شبكه وزني  Aمي باشد و
واحد آن دسي بل است.

حدود مجاز صدا در هوای آزاد ایران

نوع منطقه

روز از ساعت  4الي 11
)dB(A

شب از ساعت  11الي 4
)dB(A

.1منطقه مسكوني
.1منطقه تجاري-مسكوني
.1منطقه تجاري
.2منطقه مسكوني-صنعتي
.2منطقه صنعتي

22
65
62
45
42

22
25
22
65
62

مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک
ماده  - 7در مواقع اضطراري كه به علت كيفيت خاص جوي  ،آلودگي هواي شهرها به حدي برسد كه به
تشخيص وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي سالمت انسان و محيط زيست را شديدا به مخاطره بياندازد،
سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت كشور (شهرداريها و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران )
ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موقت زماني  ،مكاني و نوعي را براي منابع آلوده كننده برقرار نموده و بالفاصله
مراتب را از طريق رسانه هاي همگاني به اطالع عموم خواهد رسانيد .
با برطرف شدن وضعيت اضطراري و كاهش آلودگي هوا ،سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرار شده
اقدام و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع عموم خواهد رسانيد

مصوبه شورای عالی حفاظت فنی راجع به آئین نامه کارهای سخت و زیان آور
ماده  :3كارفرمايان كليه كارهاي سخت و زيان آور كه تمامي يا برخي از كارهاي آنها سخت و زيان آور ميباشند
مكلفند اقدامات زير را انجام دهند:
 – 1كارفرمايان كارگاههاي تاسيس شده ،تا تاريخ قانون ياد شده مكلفند حداكثر ظرف  1سال از تاريخ مزبور،
نسبت به ايمن سازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و
آيين نامه هاي مربوط (مصوب شورايعالي حفاظت فني) و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام نمايند.
در مورد كارگاههايي كه پس از تصويب قانون ياد شده ايجاد ميگردد كارفرمايان مربوط مكلفند گواهي الزم را از
وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مبني بر رعايت ايمني بهداشت و استاندارد
بودن آنها طبق قانون كار اخذ نمايند .اجازه فعاليت اين قبيل كارگاهها مشروط به ارايه گواهي مزبور ميباشد.
 – 1كارفرمايان مكلفند شاغلين در كارهاي سخت و زيان آور را حداقل سالي يك بار به منظور آگاهي از روند
سالمتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي آنان توسط مراكز بهداشتي و
درماني مورد معاينه قرار داده و نتيجه را در پروندههاي مربوط ضبط و يك نسخه از آن را به سازمان تامين
اجتماعي ارايه نمايند.
 – 1تغيير شغل بيمه شده كه در معرض فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور
باشد براساس مقررات پيش بيني شده در قانون كار صورت ميگيرد.
 – 2معاينات قبل از استخدام طبق ماده ( )95قانون تامين اجتماعي – مصوب  – 1122انجام ميگردد.
ماده  :2حذف صفت سخت و زيان آوري كار در اثر بكارگيري تمهيدات بهداشتي ،ايمني و تدابير فني توسط
كارفرما بعد از گذشت « »1سال از تاريخ تصويب قانون در هر كارگاه و خروج شغل از شمول اين آيين نامه و يا
استمرار سخت و زيان آوري كار ،پس از اعالم نتايج بازديد و بررسي شرايط كار توسط كارشناسان موضوع ماده ()1
اين آيين نامه و تاييد كميته استاني كارهاي سخت و زيان آور انجام ميگيرد.
تبصره – وزارتخانههاي بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلفند گزارش بازديد خود را از

كليه كارگاههايي كه تمام يا برخي از مشاغل آنها سخت و زيانآور تشخيص داده شده است را به كميته استاني
مربوط ارايه نمايند.
ماده  :4سياستگذاري كشوري كارهاي سخت و زيان آور موضوع اين آيين نامه ،ارزيابي مجدد مشاغلي كه بدواً
سخت و زيان آور تعيين شدهاند ولي براساس اطالعات بعدي نياز به بازنگري دارند ،ايجاد هماهنگي و نظارت بر
عملكرد و رسيدگي به درخواست كميتههاي استاني موضوع ماده ( )8اين آيين نامه و تعيين مشاغل سخت و زيان
آور در تاسيسات ملي و مهم مانند نيروگاهها و پااليشگاهها و … به عهده شورايعالي حفاظت فني خواهد بود.
ماده  :9وظايف كميتههاي استاني به شرح زير ميباشد:
 – 1تعيين و تطبيق مشاغل سخت و زيان آور با مواد اين آيين نامه و اعالم به مراجع ذيربط و توجه ويژه به
بانوان شاغل مشمول مشاغل سخت و زيان آور به خصوص در دوران بارداري و شيردهي.
 – 1بررسي و تشخيص مشاغل موضوع ماده ( )1اين آيين نامه كه توسط بيمه شده،كارفرما يا ساير مراجع به
عنوان مشاغل سخت و زيان آور معرفي شده و اعالم نتيجه به متقاضي و سازمانهاي ذيربط.
 – 1بررسي مواردي كه با اتخاذ تدابير الزم حالت سخت و زيان آوري شغل يا مشاغل از بين رفته و در زمره
مشاغل عادل درآمدهاند و اعالم آن به مراجع ذيربط به منظور حذف مزايا و امتيازات و … كه به كار سخت و
زيان آور تعلق گرفته است.
 – 2بررسي و ارايه پيشنهاد مشاغل جديد براي طرح در شوراي عالي حفاظت فني براي تعيين سخت و زيان آور
بودن و يا نبودن آن.
 – 2اجراي سياستها و مصوبات شوراي عالي حفاظت فني.
تبصره – كارفرمايان كارگاهها مكلفند با كميته موضوع ماده ( )9اين آيين نامه همكاري و مدارك مورد نياز را در
اختيار آنان قرار دهند.
ماده  :12شرايط بازنشستگي در كارهاي سخت و زيان آور:
 – 1بيمه شدگاني كه حداقل  15سال سابقه كار متوالي يا  12سال سابقه كار متناوب و پرداخت حق بيمه در
كارهاي سخت و زيان آور را دارا باشند ،بدون شرط سني ميتوانند درخواست بازنشستگي از سازمان تامين
اجتماعي نمايند.
 – 1چنانچه كميسيونهاي پزشكي موضوع ماده ( )91قانون تامين اجتماعي قبل از رسيدن بيمه شده شاغل در
كارهاي سخت و زيان آور به سابقه مقرر در بند ( )1فوق ،فرسايش جسمي و روحي وي را ناشي از اشتغال به
كارهاي سخت و زيان آور تشخيص و تاييد نمايند.
 – 1اين قبيل بيمه شدگان به صرف ارايه درخواست بازنشستگي مجاز به ترك كار نبوده و ميبايد احراز شرايط و
استحقاق آنها جهت بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان آور رسماً از سوي سازمان تامين اجتماعي
به آنها ابالغ شود و سپس ترك كار نمايند.
 – 2چنانچه بيمه شده شرايط استفاده از بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيانآور را طبق اين آيين
نامه احراز كند سازمان تامين اجتماعي مكلف است نسبت به برقراري مستمري وي از تاريخ ترك كار اقدام نمايد.
 – 2بيمه شدگان شاغل كه حداقل  15سال متوالي يا  12سال متناوب سابقه پرداخت حق بيمه در مشاغل سخت

و زيان آور مربوط به قبل از تاريخ تصويب قانون را داشته باشند و يا در آينده شرايط مذكور را احراز نمايند
ميتوانند درخواست بازنشستگي خود را با رعايت بند ( )1اين ماده به سازمان تامين اجتماعي تسليم نمايند.
ماده  :16كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشستگي بيمه شده شاغل در كارگاه وي ،طبق اين آيين نامه
معادل چهاردرصد ميزان مستمري برقراري بيمه شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زيان آور را
كه توسط سازمان تامين اجتماعي محاسبه و مطالبه ميگردد به طور يكجا به سازمان مزبور پرداخت نمايد.

