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  مقدمه
هاي نفتي ايـران حفاظـت از محـيط زيـست را بـه عنـوان             شركت ملي پااليش و پخش فرآورده     

ه معطـوف  يكي از سياستهاي كالن تعيين نموده و تمامي تالش خود را در جهت رعايت الزامات مربوطـ        
هـاي ملـي   آشنايي پرسنل زير مجموعه شركت با قوانين، ضـوابط و آئـين نامـه     بر اين اساس    . داشته است 

در ايـن كتابچـه مجموعـه قـوانين و          .  باشـد محيطي از جايگاه و اهميت بسار بااليي برخوردار مـي         زيست
   مـرتبط   نفتـي  هـاي  فـرآورده  آئين نامه هاي  زيست محيطي كـه بـه نحـوي بـا صـنعت پـااليش و پخـش                    

 مجموعه قوانين و مقـررات      "ماخذ تهيه اين قوانين و آئين نامه ها كتاب         .شوند گردآوري شده است    مي
مجموعه قوانين و مقـررات حفاظـت محـيط زيـست و            " كتاب   ،)جلد اول ("حفاظت محيط زيست ايران   

هـر دو   . شـد بامـي زيـست   و سايتهاي رسمي دولت و  سـازمان حفاظـت محـيط            "تعالي همه جانبه كشور   
بـا  بـديهي اسـت   .كتاب را دفتر حقوقي و امور مجلس سازمان حفاظت محيط زيست تدوين كرده اسـت              

نيازمنـد صـرف وقـت       خـاص    يـافتن قـوانين   جـستجو و     ، و تنـوع موضـوعات     مرجعحجم كتب   توجه به   
از همين روي دفتر حفاظت محيط زيست شركت ملي پااليش و پخش فراورده هاي نفتـي       .فراواني است 

ضــمن آشــنايي پرســنل بــا قــوانين مربوطــه اي را در برنامــه خــود قــرار داد تــا ران تهيــه چنــين كتابچــهايــ
كامپيوتري هم ارائه  اين كتابچه بصورت فايل     .ازجستجوهاي وقتگير و بعضا بي سرانجام جلوگيري نمايد       

  .صورت پذيردان تر سعتر و آيط سرب جستجو و يافتن اسناد مرتروشن با اي تا شده است 
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 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
  )24/8/1371 و اصالحيه 28/3/1353مصوب (

 هرگاه اجراي هريك از طرحهاي عمراني و يا بهره برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون -7ماده 
 وزارتخانه يا و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد، سازمان، مورد را به

موسسه مربوط اعالم خواهد نمود تا با همكاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور 
  .تجديد نظر بعمل آيد

  .درصورت وجود اختالف نظر طبق تصميم رئيس جمهور عمل خواهد شد
منظور از .  اقدام به هرعملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است-9ماده 

آلوده ساختن محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آن يا هوا، خاك يا زمين به 
ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميائي يا بيولوژيك آن را به طوريكه زيان آور به حال انسان يا ساير 

  .موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد
 مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست و جلوگيري از پخش و ايجاد – 10ماده 

 اين 9ميزان آلودگي موضوع ماده  صداهاي زيان آور به محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و
قانون و محدوديت و ممنوعيت هاي مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي محيط زيست به موجب آيين 

هد بود كه به تصويب كميسيونهاي جهاد كشاورزي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي نامه هايي خوا
  .و دادگستري مجلسين برسد

 10 سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين نامه هاي مذكور  در ماده -11ماده 
و كارخانجات و كارگاههايي را كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم مي نمايند مشخص 

ا مسئوالن آنها اخطار مي نمايد كه ظرف مدت يمراتب را كتبا با ذكر داليل بر حسب مورد به صاحبان 
در صورتيكه در .  و فعاليت خودداري كنندرمعين نسبت به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كا

  )1(.د آمدكار و فعاليت آنها ممانعت به عمل خواه مهلت مقرر اقدام ننمايد به دستور سازمان از
در صورتيكه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي توانند به دادگاه 

دادگاه فورا و خارج از نوبت  به موضوع رسيدگي مي كند و در    محل شكايت نمايند،)2(عمومي
راي دادگاه . طال اخطار يا رفع ممانعت خواهد دادبصورتيكه اعتراض را وارد تشخيص دهد راي به ا

  . قطعي است

                                                 
  . شوايعالي حفاظت محيط زيست108 و 68 رجوع شود به ماده مصوبه شماره  1
 يدادگاههاي عمومي جانشين دادگاهها   اليحه قانون تشكيل دادگاهها عمومي مصوب شوراي انقالب،8 طبق ماده 2

  .شهرستان شده اند
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 رئيس سازمان مي تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري در برداشته باشند بدون –تبصره 
  .اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها را بدهد

 مكلفند به محض ابالغ 11 صاحبان يا مسئوالن كارخانجات و كارگاههاي موضوع ماده -12ماده 
ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به . ور سازمان، كار يا فعاليت ممنوع شده را متوقف و تعطيل نماينددست

 تايك روز  در صورت تخلف به حبس از شصت و. اجازه سازمان يا راي دادگاه صالحيتدار خواهد بود
جازات محكوم  دو مريك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال يا ه

  .خواهند شد
 تخلف نمايند بر 10كور در آيين نامه هاي موضوع ماده ذ كسانيكه از مقررات و ضوابط م-13ماده 

زبور تعيين خواهد شد به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار محسب مورد كه در آيين نامه هاي 
   . ريال محكوم خواهند شد

 اين قانون سازمان حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته  در مورد جرائم مذكور در-14ماده 
   . مي شود

 مامورين سازمان كه از طرف سازمان مامور كشف و تعقيب جرائم فوق الذكر مي شوند در -15ماده 
صورتيكه وظائف ضابطين دادگستري را در كالس مخصوص زير نظر دادستان عمومي تعليم گرفته 

  .نون و قانون شكار و صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي شوندباشند از لحاظ اجراي اين قا
 در مواردي كه سازمانهاي ديگر بموجب قوانين مربوط مامور تعقيب جرائم مذكور در اين –تبصره 

  . قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمان ها اعالم خواهد كرد
 حفاظت  محيط زيست قسمتي از وظائف و اختيارات  سازمان مي تواند با تصويب شورايعالي– 20ماده 

  اين قانون در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور 13 و 12 ، 11خود را نسبت به اجراي مواد 
در  ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به شهرداريهاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذيربط محول نمايد، 

  .  مسئول اجراي آن خواهند بوداين صورت شهرداريها و سازمانهاي مذكور
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  قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي
  )14/11/1354مصوب  (

  
  : در اصطالح اين قانون -1ماده 

 قانون اصالح قانون تعيين حدود آبهاي 3 درياي ساحلي موضوع ماده  ))درياي سرزميني (( منظور از 
  .  مي باشد1338فروردين  2ساحلي و منطقه نظارت مصوب 

  .  اعم از تخليه يا نشت نفت يا هر گونه مخلوط نفتي در آبهاي مشمول اين قانون  ،)) آلوده كردن  ((
اعم است از نفت خام يا تصفيه شده خواه به تنهايي و يا به صورت آميخته با فضوالت  و )) نفت (( 

  .ورسوبات آنها 
  .  كه داراي نفت باشدهر گونه مخلوطي است)) مخلوط نفتي ((

اعم است از هر نوع وسيله نقليه دريا رو و و سايل شناور خواه داراي نيروي محرك باشد يا )) كشتي (( 
  . به نوعي يدك شود

هر گونه كشتي است كه قسمت اعظم مخازن بارگيري آن بمنظور حمل و نقل مايعات )) نفتكش ((
  . ز نفت نباشدساخته شده از نفت مزبور بالفعل بار ديگري ج

  .  متر مي باشد1852عبارت است ميل دريائي كه معادل )) ميل ((
  .عبارتست از سرعت حركت كشتي بر حسب ميل دريائي در ساعت)) گره دريايي (( 
يعني مقدار نفت تخليه شده بر حسب ليتر در ساعت در هر لحظه )) شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي ((

  .ر حسب گره دريائي در همان لحظهتقسيم بر سرعت حركت كشتي ب
 آلوده كردن رودخانه هاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا هر نوع -2ماده 

اعم از ثابت و ( مخلوط نفتي خواه توسط كشتي ها و خواه توسط سكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي 
اقع در خشكي يا دريا ممنوع است و مرتكب به شناور و خواه توسط لوله ها و تأسيسات و مخازن نفتي و

حبس از شش ماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو 
مجازات مرتكب حداقل جزاي آلودگي بواسطه بي مباالتي يا بي احتياطي واقع شود مجازات مرتكب 

ژاندارمري كشور برحسب مورد، بمنظور جلب و نيروي دريايي يا . حداقل جزاي نقدي مذكور است
دستگيري مرتكب و تنظيم صورت مجلس تشخيص ميزان آلودگي درصورتي كه وسيله آلوده كننده 
نفتكش باشد آن را متوقف و در مورد ساير منابع آلوده كننده از ادامه عمليات آنها جلوگيري بعمل 

  . خواهد آورد
 از آلودگي خليج فارس و بحر عمان از طريق معاهدات چند  تا هنگامي كه نحوه جلوگيري–تبصره 

جانبه بين المللي يا توافق هاي دو جانبه بين دولت جمهوري اسالمي ايران و ساير دول ساحلي مناطق 
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 مقررات اين قانون در خليج فارس تا حد نهايي آبهاي روي فالت قاره و  مذكور فوق تعيين نشده باشد ،
  .  پنجاه ميل از خط مبداء درياي سرزميني الزم االجرا خواهد بوددر بحر عمان تا فاصله

در مناطقي كه فالت قاره ايران در خليج فارس به موجب موافقتنامه هايي با دول ديگر تعيين و تحديد 
نگرديده است تا زمانيكه به ترتيب ديگري بين طرفين توافق نشده باشد اجراي مقررات اين قانون 

 درياي سرزميني ايران و  ي است كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداءمحدود به خط منصف
  . كشور مقابل آن به يك فاصله باشد

 انواع كشتي هاي زير كه در آب ها يا بنادر ايران هستند مكلف به تنظيم و نگاهداري دفتري به -3ماده 
  . مي باشند ))دفتر ثبت(( نامه 
  . تن يا بيشتر150به ظرفيت غير خالص  كليه كشتي هاي نفتكش -الف
  . تن يا بيشتر400 كليه كشتي هاي غير نفتكش به ظرفيت -ب

   ساعت،  وقايع مشروح زير بايد در هر مورد بالفاصله پس از وقوع بطور كامل برحسب تاريخ،-4ماده 
 گزارش  ج شود،نام بندر يا بنادر با عرض و طول جغرافيايي در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده باال در

مندرج در دفتر مزبوز بايد همان روز توسط افسر يا افسران مسئول كشتي، امضاء و عيناً بگواهي فرمانده 
   :كشتي برسد

  :  آبگيري در مخازن بمنظور حفظ توازن و همچنين تخليه با قيد-الف
  .نام و يا شماره مخازن مورد نظر بر حسب نقشه گنجايش كشتي -1
 .بالً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده استنوع مواد نفتي كه ق -2

با حداكثر ده درصد  (مقدار تقريبي نفت مخلوط با آب در مواقع انتقال آن به مخازن گنداب  -3
 . )تقريب

  : شستشوي مخازن با ذكر-ب
  .نام و يا شماره مخازن شسته شده -1
 .نوع مواد نفتي كه قبلًا در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است -2

ام يا شماره مخازن گنداب كه آب و نفت مخازن اصلي به آنها منتقل گرديده است                     ن -3
  .).درصورتيكه آب و نفت مزبور به دريا تخليه گردد بايد ذكر گردد( 

  :  ته نشين شدن آب از نفت در مخازن گنداب و تخليه آب آن به دريا با قيد-ج
  .ينام و يا شماره مخازن گنداب كشت -1
 .دفعات و ساعات ته نشنين شدن آب در مخازن -2

 .مقدار آب ته نشين شده كه به دريا تخليه شده -3

 .مقدار تقريبي نفت مانده در مخازن گنداب،  نسبت به گنجايش كشتي -4
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  :  تخليه فضوالت نفتي از مخازن گنداب و يا از ساير مخازن يا قسمتهاي ديگر كشتي با ذكر-د
  ).ه درساحل باشد يا دريا خوا( روش تخليه و محل آن  -1
 .نام و يا شماره مخازن و يا قسمتهاي ديگر -2

 .مقدار و نوع مواد نفتي تخليه شده -3

  :  موارد استثنايي و يا اتفاقي با تعيين   فرار نفت در اثر بروز حادثه،-هـ 
  .مقدار تقريبي و نوع مواد نفتي با تقريب ده درصد -1
 .چگونگي فرار نفت -2

رد فوق الزم است مراتب زير نيز در مورد كشتي هاي نفتكش در دفتر ثبت قيد  عالوه بر موا-1تبصره 
  :گردد
  .گزارش بارگيري محموالت نفتي -1
 .كيفيت انتقال نفت به مخازن مختلف كشتي در اثناي حمل -2

گزارش بستن يا بازكردن شيرها و ساير دستگاههاي مرتبط كننده مخازن حمل نفت قبل يا بعد  -3
 . تخليهاز عمليات بارگيري يا

 .باز كردن يا بستن شيرهايي كه لوله هاي نفت را با آب توازن مرتبط مي سازند -4

باز كردن يا بستن شيرهاي طرفين كه به آب دريا مرتبط مي شوند در حين بارگيري يا تخليه يا  -5
 .پس از هر يك از اين دو كار

 .گزارش تخليه محموالت نفتي -6

  .يكي از زبانهاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه خواهد بود ثبت وقايع در دفتر ثبت نفت به -2تبصره 
 هر دفتر تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرين واقعه در آن بايد در كشتي نگاهداري شود و -3تيصره 

پس از آن به سازمان بنادر و كشتيراني ايران ارسال گردد  كه حداقل مدت شش سال در آن سازمان 
  .نگهداري شود

ودن هرگونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه بايد طوري خط زده شود  پاك نم– 4تبصره 
  .كه خوانا باشد و صحيح آن دوباره نوشته شود

 مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني مي توانند تا زمانيكه هر كشتي اعم از ايراني يا خارجي در – 5ماده 
. ازرسي بكنند و از وارده هاي دفاتر مزبور رونوشت بگيرندآبها و يا بنادر ايران است دفاتر ثبت نفت را ب

همچنين مامورين مزبور مي توانند از افسر . رونوشت بايد به امضاي افسر مسئول و فرمانده كشتي برسد
مسئول يا فرمانده كشتي تحقيقات الزم بعمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتي نمونه برداري 

  .كنند
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مان بنادر و كشتيراني اداره، يا دفتر يا نمايندگي ندارد ساير مقامات مذكور در ماده در نقاطي كه ساز
  .يازده بترتيب فوق عمل خواهند نمود

  .رونوشتي كه بدين ترتيب تهيه مي شود از لحاظ قانوني معتبر شناخته خواهد شد
  :  در موارد زير اعمال نخواهد شد 2 مجازات هاي مقرر در ماده -6ماده 
 موارد استثنايي آلودگي كه به خاطر رفع خطر از كشتي و يا نجات جان اشخاص ضروري و غير -الف

قابل اجتناب تشخيص داده شود مشروط بر آنكه اوالً ميزان آلودگي با خطري كه كشتي و يا سرنشينان 
فع آثار را تهديد مي كرده است متناسب باشد ثانياً پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگيري و ر

  .آن صورت گرفته باشد
 آلودگي غير عمدي كه در نتيجه نشتي پيش بيني نشده و يا معلول خرابي و خلل اتفاقي كشتي و يا -ب

خطوط لوله و يا تاسيسات باشد مشروط بر آنكه پس از وقوع اقدامات فوري به منظور جلوگيري و رفع 
  . آثار آن صورت گرفته باشد

ذكور در باال مسئولين مكلف خواهند بود كه جريان امر را فوراً به مقامات  در كليه موارد م–تبصره 
صالحيتدار نزديكترين بندر ايران اطالع دهند در غير اين صورت متخلفين به حداقل مجازات مذكور 

  .درماده دو محكوم خواهند شد
يه شرايط ذيل  درمورد تخليه يا نشت از كشتيهاي غير نفتكش در حال حركت در صورت احراز كل-ج
 :  

  .شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي از شصت ليتر نفت در هر ميل دريايي تجاوز نكند -1
 .نسبت نفت موجود در مخلوط نفتي از يك در ده هزار تجاوز نكند -2

 . ميلي از نزديكترين نقطه درياي ساحلي ايران صورت گيرد12تخليه يا نشت در فاصله حداقل  -3

  :نفتكشهاي در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط زير  در مورد تخليه يا نشت از-د
 .شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي از شصت ليتر نفت در هر ميل دريايي تجاوز نكند -1

مقداركل نفت مخلوط با آب توازن تخليه شده از نفتكش از يك سي هزارم ظرفيت بارگيري  -2
 .آن تجاوز نكند

 .ان بيش از پنجاه ميل باشدفاصله نفتكش از نزديكترين نقطه ساحل اير -3

)) ج((تلمبه خانه نفتكش تابع حكم مقرر در بند   تخليه يا نشت از قسمت تحتاني موتورخانه،–تبصره 
  .اين ماده خواهد بود

 در مورد تخليه آب توازن از مخزن نفتكش در صورتيكه پس از حمل آخرين محموله بطوري -هـ 
به فرض متوقف بودن نفتكش در آب تميز و آرام در روزي پاك شده باشد كه مواد تخليه شده از آن 

كه هوا صاف باشد اثر مشهودي از نفت و فضوالت آن بر سطح يا زير آب يا سواحل مجاور باقي 
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در صورتيكه كشتي مجهز به دستگاه وارسي باشد يا آب توازن در بندر تخليه شود بايد قبالً با . نگذارد
 قسمت در ميليون 15ن معلوم شود كه نسبت نفت موجود در آن از اندازه گيري يا آزمايش آب تواز

  .تجاوز نكند
مخازن يا ساير تاسيسات در   در مورد تخليه يا نشت از لوله ها، سكوهاي حفاري، جزاير مصنوعي،-و

مشروط بر آنكه قبالً كليه اقدامات احتياطي انجام شده و پس از وقوع ) فرس ماژور( نتيجه قوه قهريه 
  .دامات فوري به منظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشدهم اق
 مسئولين پيش بيني شده در اين قانون مكلفند دستوراتي كه از طرف مقامات صالحيتدار به -7ماده 

مسئوليني كه از . منظور جلوگيري از آلودگي صادر و به آنان ابالغ مي شود به موقع اجرا بگذارند
قامات مزبور خودداري ورزند و نيز مسئولين كشتي كه تكليف راجع به اجراي دستورات كتبي م

 اين قانون را انجام ندهند و يا مطالب نادرست و خالف واقع در آن 3نگهداري دفتر ثبت مقرر در ماده 
  .ثبت كنند بحداقل مجازات مقرر در ماده دو اين قانون محكوم خواهند شد

تواند اقدامات الزم را جهت پيشگيري و جلوگيري از سرايت  سازمان بنادر و كشتيراني مي -8ماده 
آلودگي در موارد سوانح و اتفاقاتي كه موجب آلودگي دريا بشود يا به نحوي خطر وقوع آلودگي را 

سازمان . فراهم آورد كه سالمت آبهاي مقرر در ماده دو اين قانون را مورد تهديد قرار دهد بعمل آورد
ر و اسكله هايي كه مقتضي بداند تسهيالت و تاسيسات الزم را به منظور تخليه مربوز مي تواند در بناد

آب توازن و فضوالت نفتي از كشتي ها ايجاد و اداره نمايد كارمزد استفاده از اين تاسيسات از اين 
تاسيسات به موجب آيين نامه اي كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني و شركت ملي نفت ايران تهيه 

  .د تعيين خواهد شدمي شو
 سازمان بنادر و كشتيراني مي تواند از طريق شركت ملي نفت ايران شركتهاي نفتي را كه در -9ماده 

درياي ساحلي و فالت قاره ايران به اكتشاف و توليد و حمل و نقل و صدور نفت اشتغال دارند مكلف 
سيسات و تسهيالت مذكور در ماده كند تا ظرف مدت مناسبي دربنادر صادراتي نفت ايران به ايجاد تا

درهر حال شركتهاي مزبور مكلفند كه در جريان اداره عمليات خود مقررات و . قبل اقدام نمايند
  .نظاماتي ر ا كه براي حفظ دريا از آلودگي توسط دولت اعالم مي شود رعايت نمايند

ل ايجاد گرديده يا خواهد  درنقاطي كه تاسيسات و تسهيالت مذكور در اين ماده و ماده قب–تبصره 
گرديد كشتيهايي كه قصد تخليه آب توازن آلوده به نفت و فضوالت نفتي خود را داشته باشند ملزم به 
استفاده از اين تاسيسات خواهند بود و شركت ملي نفت ايران مكلف است ترتيب اداره تاسيسات و 

  .تسهيالت مذكور را در بنادر صادراتي نفت ايران فراهم آورد
 كشتي هاي مشمول اين قانون ملزم خواهند بود كه در حين ورود به درياي ساحلي ايران در -10ماده 

  .مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلوده كردن دريا بيمه شده باشند
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كشتي هايي كه بيمه نامه يا تعهد نامه مالي و تعيين حداقل و حداكثر مبلغ هريك به موجب آيين     نامه 
  .بود كه به تصويب هيات وزيران مي رسداي خواهد 

سازمان بنادر كشتيراني مي   مقام صالحيتدار اجراي اين قانون از طرف وزارت راه و ترابري،-11ماده 
نيروهاي درياي و هوايي و اداره كل هواپيمايي كشوري ايران و شركت ملي نفت ايران و سازمان . باشد

  .ند همكاري الزم را با سازمان بنادر و كشتيراني بنمايندحفاظت محيط زيست و ژاندارمري كشور مكلف
 مامورين سازمان بنادر و كشتيراني كه از طرف سازمان مزبور مامور كشف و تعقيب جرائم در -12ماده 

اين قانون ميشوند در صورتيكه وظايف ضابطين دادگستري را در كالس مخصوصي زير نظر دادستان 
به دريافت گواهي الزم از دادستان شده باشند از لحاظ اجراي اين قانون شهرستان تعليم گرفته و موفق 

رسيدگي به جرائم . در حدود وظايف قانوني خود در رديف ضابطين دادگستري محسوب ميشوند
مندرج در اين قانون تا زمانيكه دادگاههاي اختصاصي مقرر درقانون دريايي ايران تشكيل نگرديده در 

  . خواهد بود)1(صالحيت دادگاه عمومي 
 در صورتيكه تخلف از مقررات اين قانون موجب توجه هر گونه خساراتي به بندرها و -13ماده 

يا ساير تاسيسات ساحلي ايران بشود و يا خساراتي به آبزيان و منابع طبيعي وارد ) پالژها ( دريابارها 
  .مودآورد دادگاه مسئولين را به پرداخت خسارت وارده نيز محكوم خواهد ن

 مسئولين آلودگي مكلفند كليه هزينه هايي را كه از طرف مقامات صالحيتدار و يا به دستور -14ماده 
آنان و توسط عاملين ديگر به منظور محدود كردن آثار آلودگي و رفع آن بعمل بيايد بپردازند بطور 

ه به منظور فوق انجام  مي كلي مقامات مزبور و سازمان ها و عاملين وابسته به آنها در مقابل خدماتي ك
  .دهند مستحق دريافت كارمزد مناسب خواهند بود

 سازمان بنادر و كشتيراني مي تواند درصورت لزوم، تامين خواسته را معادل خسارت وارده از -15ماده 
  .مراجع قضائي صالحه طبق آئين دادرسي كيفري درخواست نمايد

آب هاي موضوع اين قانون از آلودگي نسبت به  دولت مكلف است كه به منظور حفاظت -16ماده 
همكاري و تشريك مساعي با دولتهاي ذينفع اقدام و موافقتنامه هايي را كه در اين خصوص الزم      

  . نمايد مي داند تنظيم  واجراء
 اين قانون شش سال از تاريخ وقوع 13 مدت مرور  زمان دعوي خسارت موضوع ماده -17ماده 

  .خسارت خواهد بود

                                                 
ت بعدي دادگاههاي عمومي  با اصالحا١٣٧٣ به موجب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و اتقالب مصوب  (1) 

  .جايگزين جنحه گرديد
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دريايي و همچينين جلوگيري از آلودگي  ) اكولوژيك( هرگونه بررسي شرايط اقليمي و بومي -18ماده 
 بغير از موارد مذكور در اين قانون كماكان بعهده سازمان حفاظت محيط زيست 2آبهاي موضوع ماده 

  .مي باشد
آئين          .  مي باشند وزارت راه و ترابري و وزارت دادگستري موظف به اجراي اين قانون-19ماده 

نامه هاي مربوط به اين قانون را سازمان بنادر و كشتيراني با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست و 
آيين نامه هاي مزبور پس از تصويب هيات وزيران به موقع . شركت ملي نفت ايران تهيه خواهد كرد

 .اجراء گذارده خواهد شد
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ابل ارائه خدمات آزمايشگاهي و حق قانون اجازه دريافت وجه در مق
  )3/11/1361مصوب (الزحمه كارشناسي 

 به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي شود جهت ارائه خدمات –ماده واحده 
 بررسي و ارائه طريق در زمينه مسائل مربوط بر حسب مورد،  آزمايشگاهي و همچنين امور بازديد،

  . دريافت نمايد)) حق الزحمه كارشناسي((و )) يشگاهيخدمات آزما((مبالغي تحت عناوين  
 و ساعات كار ي ميزان مبالغ قابل دريافت بابت خدمات فوق بر اساس تعرفهاي مشابه دولت-1تبصره 

انجام شده و ساير هزينه ها بنا به پيشنهاد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب شورايعالي 
  .سازمان نامبرده خواهد رسيد

 وجوهي كه بابت خدمات آزمايشگاهي و حق الزحه كارشناسي در اجراي اين قانون -2ه تبصر
  .عايد مي شود بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز شود
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  قانون توزيع عادالنه آب
  )14/8/1364 با اصالحيه مورخ 16/12/1361مصوب (

   آبهاي زير زميني-فصل دوم
 چاه يا قنات مسئول جلوگيري از آلودگي آب آنها هستند و  صاحبان و استفاده كنندگان از-6ماده 

چنانچه جلوگيري از آلودگي آب خارج از قدرت آنان باشد . موظفند طبق مقررات بهداشتي عمل كنند
  .مكلفند مراتب را به سازمان حفاظت محيط زيست يا وزارت بهداري اطالع دهند

ب شيرين مخلوط شود چنانچه وزارت نيرو الزم  در مواردي كه آب شور و يا آب آلوده با آ-9ماده 
تشخيص دهد مي تواند پس از اطالع به صاحبان و استفاده كنندگان مجراي آب شور يا آلوده را 

در صورتيكه اين كار از لحاظ فني امكان پذير نباشد چاه يا مجرا را بدون پرداخت . مسدود كند
 مسلم شود صاحب چاه شرايط و مشخصات مندرج چنانچه. خسارت عنداالقتضاء مسدود يا منهدم سازد

 خسارت وارده بر صاحب چاه را وزارت نيرو  در پروانه حفر و بهره برداري را رعايت نموده است،
  .جبران خواهد كرد
   وظائف و اختيارات-فصل چهارم

  صدور پروانه مصرف معقول
صنعت  كشاورزي،  ارف شرب،  تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مص– 21ماده 

  .و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو است
 با بخش صنعتي ذيربط   تقسيم و توزيع آب بخشهاي صنعتي در داخل محدوده هاي صنعتي،-3تبصره

  .خواهد بود
  حفاظت و نگهداري تاسيسات آبي مشترك

عمومي و اماكن متبركه و  هيچ نهر و جوي و قنات و چاهي نبايد در اماكن و جاده هاي -37ماده
باستاني و حريم آنها بصورتي باشد كه ايجاد خطر و مزاحمت براي ساكنين و عابرين و وسايل نقليه و 

 در غير اين صورت مالك يا مالكين موظفند طبق مشخصات فني وزارتخانه هاي  اماكن مذكور نمايد،
در صورتيكه مالك يا مالكين از . رندمربوطه اقدامات الزم براي رفع خطر و يا مزاحمت را بعمل آو

حداكثر به مدت يكماه طبق مشخصات ) درشهر (اجراي اخطار كتبي وزارتخانه ذيربط و شهرداري 
در رفع خطر اقدام نكنند دولت براي رفع خطر راساً  اقدام و هزينه آن را از مالك يا مالكين  مذكور، 

  .اشد آن را مسدود مي نمايددريافت خواهد كرد و در صورتيكه خطر قابل رفع نب
 احداث نهر يا جوي و لوله كشي نفت و گاز و نظاير آن در حريم تاسيسات و برق موكول به –تبصره 

. تحصيل اجازه از وزارت نيرو و در معابر شهرها با جلب موافقت شهر داري و وزارت نيرو خواهد بود
  .مشخصات فني مندرج در اجازه نامه الزم االجرا است
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  :رات متخلفهمقر
 مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع   آلوده ساختن آب ممنوع است،-46ماده 

سازمان مذكور موظف است  پس از كسب نظر .آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود
 آلودگي مقررات و آيين نامه هاي مربوط به جلوگيري از ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف ضوابط،

  .آب را تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند و پس از تصويب الزم االجراء خواهد بود
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  از قانون نفت

  )9/7/1366مصوب  (
 وزارت نفت مكلف است كه درجريان عمليات نفتي ضمن برنامه ريزيهاي صحيح نظارت و -7ماده 

بيعي و تاسيسات و جلوگيري از مراقبت كامل جهت صيانت ذخاير نفتي و حفاظت منابع و ثروت ط
  .با هماهنگي سازمانهاي ذيربط بعمل آورد) خاك  آب،  هوا،(آلودگي محيط زيست 
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موارد در  قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن 45ماده 
  )1(معين

  )28/12/1373مصوب (
 از آلودگي ناشي از  به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات الزم جهت پيشگيري و جلوگيري-د

ها و كارگاهها موظفند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص  كارخانه صنايع آلوده كننده،
و تحت نظرسازمان حفاظت محيط سازمان صرف كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و 

اي قابل قبول مؤسسه مربوط وجوه هزينه شده از اين محل جزو هزينه ه. ايجاد فضاي سبز نمايند
  .محاسبه خواهد شد

آيين نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت امور اقتصادي و 
  .دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

  
  

                                                 
از عنوان قانون مذكور به مومجب قانون لغو موارد مصرف قانون وصول )) مصرف آن در موارد معين (( عبارت  (1) 

  . حذف گرديد۱۳۷۶ت مصوب لبرخي از درآمدهاي دو
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  قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
  )3/2/1374مصوب (

   كليات –فصل اول 
حقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و بمنظور پاك سازي و  جهت ت-1ماده 

حفاظت هوا از آلودگي ها كليه دستگاه ها و مؤسسات و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند 
  . مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند

  .  نمايد ممنوع است اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم-2ماده 
 ند آلوده كننده اعم از جامد، مايع،چمنظور از آلودگي هوا عبارتست از وجود و پخش يك يا 

ن ياگاز، تشعشع پرتوزا و غير پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را به طوريكه ز 
  . بنيه باشد تغيير دهد ا وآور براي انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار

 منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته زير طبقه بندي -3ماده 
  . مي شوند

   وسايل نقليه موتوري –الف 
  نيروگاهها   كارخانجات و كارگاهها و–ب 
   منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقه –ج 

   وسايل نقليه موتوري –فصل دوم 
 استفاده از وسايل نقليه موتوري كه بيش از حد مجاز مقرر دود و آلوده كننده هاي ديگر -4ماده 

حد مجاز خروجي وسايل نقليه موتوري توسط سازمان . وارد هواي آزاد نمايند ممنوع است
حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت صنايع و معادن تعيين و به تصويب شواريعالي حفاظت 

  . ي رسدمحيط زيست م
 هر وسيله نقليه موتوري كه بكار گرفته مي شود بايد داراي گواهينامه مخصوص مبني بر -5ماده 

دارندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند همه . رعايت حد مجاز خروجي آلوده كننده هاي هوا باشد
ر داريها ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تاييد سازمان حفاظت محيط زيست كه توسط شه

ايجاد مي گردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبني بر رعايت حد مجاز آلودگي را 
در غير اينصورت از تردد وسايل نقليه فاقد گواهينامه مذكور به ترتيبي كه در آيين . دريافت نمايند

  . نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود جلوگيري خواهد شد
ه انجام آزمايش و معاينه وسايل نقليه موتوري از دارندگان وسايل نقليه مذكور طبق  هزين-1تبصره 

زيران و هيات يبتعرفه اي كه توسط وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصو
  . مي رسد اخذ خواهد شد
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ين قانون  تاريخ شروع اجراي اين ماده و تبصره هاي آن حداكثر يكسال پس از تصويب ا-2تبصره 
تعيين مي شود و سازمان حفاظت محيط زيست و شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط موظفند 

  . ظرف مدت مذكور امكانات الزم جهت اجراي اين ماده را فراهم كنند
 ها و سازمان هاي ذيربط هوزارتخان  نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران،   شهرداريها،-6ماده 

ايل نقليه موتوري و سيستم حمل و نقل شهري را بصورتي طراحي و سامان موظفند نحوه تردد وس
  . دهند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد

پيش     آيين نامه اجرايي اين ماده كه در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري، –تبصره 
ومي و امثال آن مي باشد توسط  وزارت كشور بيني استفاده مطلوب و بيشر از وسايل نقليه عم

و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و در ) شهرداريها (
  . صورت لزوم با همكاري سازمان هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

اي شهرها به حدي برسد آلودگي هو   در مواقع اضطراري كه بعلت كييفيت خاص جوي،-7ماده 
كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سالمت انسان و محيط زيست  را شديدا 

شهرداريها و نيروي  (به مخاطره بياندازد، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت كشور 
اني و نوعي را مك  ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موقت زماني،  )انتظامي جمهوري اسالمي ايران

 از طريق رسانه هاي همگاني به اطالع ابراي منابع آلوده كننده برقرار نموده و بالفاصله مراتب ر
  .عموم  خواهد رسانيد

با برطرف شدن وضعيت اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و 
  . موم خواهد رسانيدمحدوديت برقرار شده اقدام و مراتب را بنحو مقتضي به اطالع ع

 ساخت و توليد و ورود وسايل نقليه موتوري و همچنين موتور و ساير قطعات مرتبط با -8ماده 
احتراق وسايل نقليه از قبيل كاربوراتور و فيلتر مستلزم رعايت استانداردهاي حفاظت محيط زيست 

  . مي باشند
 8 رعايت استانداردهاي موضوع ماده  شماره گذاري هر نوع وسيله نقليه موتوري مستلزم– 10ماده 

  . اين قانون مي باشد
 اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري 9و  8 استانداردهاي موضوع -11ماده 

وزارت صنايع و معادن، وزارت نفت و مؤسسات تحقيقاتي ذيصالح تهيه و به تصويب هيات 
  .وزيران خواهد رسيد
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  نيروگاهها رگاهها و كارخانجات و كا–فصل سوم 
 احداث كارخانجات و كارگاههاي جديد و توسعه و تغيير محل و يا خط توليد -12ماده 

كارخانجات و كارگاههاي موجود مستلزم رعايت  ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط 
  . زيست مي باشد

 ،ر جواز تاسيس وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات و جهاد كشاورزي هنگام صدو-13ماده 
  .رونوشتي از جواز تاسيس مربوط را به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال خواهند نمود

دارندگان جواز تاسيس مذكور مكلفند محل استقرار واحد هاي صنعتي و يا توليدي خود را طبق 
  .  اين قانون تعيين نمايند12ضوابط استقرار موضوع ماده 

  فوق بر 12به تاييد محل استقرار با رعايت ضوابط موضوع ماده صدور پروانه بهره برداري موكول 
  . اساس اعالم سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد

فرودگاهها و ترمينالهاي بارگيري موكول به رعايت ضوابط و    احداث نيروگاهها،-1تبصره 
  . معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست از لحاظ محل استقرار مي باشد

 توسط سازمان با مشاركت وزارتخانه هاي 13 و 12ابط و معيارهاي موضوع مواد  ضو-2تبصره 
  . مذكور در اين ماده تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواد رسيد

 سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط و معيارهاي زيست محيطي الزم را -3تبصره 
  . عالن نمايداز طريق وزارتخانه هاي ذيربط به داندگان جواز تاسيس ا

 را 12 فعاليت كارخانجات و كارگاههاي جديدي كه ضوابط و معيارهاي موضوع ماده -14ماده 
رعايت ننمايند و همچنين فعاليت و بهره برداري از كارخانجات و كارگاهها و نيروگاههايي كه 

  . بيش از حد مجاز موجبات آلودگي هوا را فراهم آورند ممنوع است
فاظت محيط زيست كارخانجات و كارگاهها و نيروگاههايي كه آلودگي آنها  سازمان ح-15ماده 

بيش از حد مجاز استانداردهاي محيط زيست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع و 
ميزان آلودگي به صاحبان و با مسئوالن كارخانجات و كارگاهها و نيروگاهها ابالغ خواهد كرد تا 

 مي شود     ط سازمان با همكاري و مشاركت دستگاههاي ذيربط تعييندر مهلت معيني كه توس
  .نسبت به رفع آلودگي يا تعطيل كار و فعاليت خود تا رفع آلودگي اقدام نمايد

 در صورتيكه صاحب يا مسئول كارخانه و كارگاهي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم -1 تبصره 
 نمايد كه ظرف مهلت تعيين شده رفع آلودگي عملي مي نمايد با داليل قابل قبول سازمان اثبات

نمي باشد، سازمان مي تواند براي يك بار مهلت اصافي مناسب در مورد اينگونه كارخانجات و 
  . كارگاهها قائل شود
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 سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استاندارد هاي هواي پاك و استاندارد هاي -2تبصره 
مي گردند را  انجات و كارگاهها كه به هر طريق وارد هواي آزادآلوده كننده هاي حاصل از كارخ

 زيست محيطي آن مناطق تهيه نموده و در اختيار اتبراي هر منطقه و با توجه به كيفيت هوا و مناسب
  . متقاضيان و صاحبان كارخانجات و كارگاهها قرار دهد

ظت محيط زيست تهيه و به اين ماده توسط سازمان حفا) استاندارد هاي محيط زيست(حد مجاز 
  . تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

نيروگاههاي آلوده كننده   در صورتيكه صاحبان و مسئوالن كارخانجات و كارگاهها و-16ماده 
 به رفع آلودگي يا ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه تظرف مهلت تعيين شده مبادر

ه درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع در پايان مهلت مقرر ب  مربوط ننمايند،
قضايي ذيربط محل كه بالفاصله توسط مامورين انتظامي به مورد اجراء گذاشته مي شود از كار و 

  . فعاليت كارخانجات و كارگاههاي آلوده كننده جلوگيري بعمل خواهد آمد
ر منوط به صدور اجازه سازمان ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاهها و نيروگاههاي مزبو

  . حفاظت محيط زيست و يا راي دادگاه صالحيتدار خواهد بود
صورتيكه صاحبان و مسئوالن كارخانجات و كارگاهها و نيروگاههاي آلوده كننده   در–تبصره 

پس از ابالغ سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت و ادامه كار كارخانجات و كارگاههاي 
بدون كسب اجازه از سازمان يا بدون صدور راي دادگاه صالحه، مبادرت به مذكور راسا و 

بازگشايي و ادامه فعاليت آنها بنمايند بر حسب مورد مجازاتهاي مقرر در اين قانون و ساير مقررات 
مربوط به عدم رعايت دستورات مراجع قانوني و قضايي محكوم خواهند شد و چنانچه مديران و 

ره و تصدي كارخانجات و كارگاههاي دولتي يا وابسته به دولت را بر عهده مسئوالن مذكور ادا
داشته باشند موضوع در هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه يا دستگاه متبوع مدير يا 

  . مسئول نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد گرديد
سازمان حفاظت محيط زيست مي  رئيس  وي نامناسب،ج در مواقع اضطراري و يا شرايط -17ماده 

تواند كارخانجات و كارگاههايي را كه فعاليت آنها خطرات فوري در برداشته باشد با اخطار سريع 
رفع  خواستار توقف فعاليت آنها گردد و در صورت استنكاف به حكم رئيس دادگاه محل تا

  . بات خطر تعطيل نمايدحمو
ا يدن آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و  در مواردي كه كاهش يا از بين بر-18ماده 

كارگاهها از طريق ديگر بجز انتقال يك يا برخي از آنها به نقاط مناسب امكان پذير نبوده و يا 
فعاليت كارخانجات و كارگاههاي مذكور در مناطق مسكوني سالمت ساكنان آن مناطق را به خطر 

تخانه ها و ديگر دستگاههاي دولتي ذيربط كاري وزارمبيندازد سازمان حفاظت محيط زيست با ه
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ترجيحاً شهركها و قطب هاي (طرح انتقال كارخانجات و كارگاههاي مذكور را به نقاط مناسب 
در صورت صالحديد و موافقت حسب مورد دولت . تهيه و به هيات وزيران ارائه مي نمايد) صنعتي

  . اقدام خواهد نمود
اي صنعتي و نيروگاهها و واحدهاي توليدي مكلفند حداقل  قطبها و شهركها و مجتمع ه-19ماده 

 درصد از فضاي شهركها و يا مجموعه فضاي تخصيص داده شده جهت احداث واحدهاي 10
  . توليدي و خدماتي را به ايجاد فضاي سبز و مشجر و كشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند

 به رعايت اين ماده و ايجاد فضاي سبز  منوط،بهره برداري از واحدهاي صنعتي و توليدي مذكور
  . وزارتحانه هاي صنعتي موظف به نظارت بر حسن اجراي اين ماده مي باشند. مناسب مي باشد

 كارخانجات و كارگاهها و نيروگاهها و كوره هاي آجر پزي و آهك پزي موظف به – 20ماده 
ي كه موجبات كاهش استفاده از سوخت و سيستم هاي احتراقي مناسب قابل دسترسي بنحو

  . آلودگي هوا را فراهم نمايد هستند
امه ريزي گازرساني و سوخت رساني خود تامين سوخت ن وزارت نفت موظف است در بر–ره صتب

مناطق صنعتي و مراكز استقرار كارخانجات و كارگاهها و كوره هاي آجر پزي مجاور شهرهاي 
  . بزرگ را در الويت قرار دهد

ه اجرايي اين فصل و همچنين ضوابط مربوط به محدوديت استقرار صنايع در  آيين نام-21ماده 
ه هاي ذيربط تهيه و به نمجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محيط زيست با مشاركت وزارتخا

  . تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
  خانگي و منابع متفرقه   منابع تجاري،–فصل چهارم 

خانگي و   اد آلوده كننده هوا بيش از حد مجاز از منابع تجاري، پخش و انتشار هر نوع مو-22ماده 
  . متفرقه  در هواي آزاد ممنوع است

خانگي و متفرقه از جهت نوع و ميزان آلودگي توسط سازمان حفاظت محيط زيست   منابع تجاري،
مشخص و طبقه بندي شده و حد مجاز اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به 

  .يب هيات وزيران خواهد رسيدتصو
هتل ها و رستورانها و غيره مكلفند    كليه منابع آلوده كننده از قبيل حمام ها، نانوايي ها،-23ماده 

انتشار دود و دوده و ساير موارد آلوده كننده در هواي از ضمن اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري 
اهش آلودگي هوا مي شود استفاده از سوخت مناسب ترجيحا گاز شهري كه موجب ك  آزاد،
  . نمايند

تامين سوخت مناسب و گاز   وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت رساني شهرهاي بزرگ،
  .  در اولويت قرار دهدرا منابع تجاري و واحدهاي خدمات عمومي ، رساني
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ر عمومي و فضاي  سوزاندن و انباشتن  زباله هاي شهري و خانگي و هر گونه نخاله در معاب-24ماده 
  . باز ممنوع مي باشد

 وزارتين مسكن و شهر سازي و كشور موظفند هنگام تهيه طرهاي هادي و جامع و -25ماده 
بهسازي شهرها به نحوي برنامه ريزي نمايند كه فصل جداگانه اي از مطالعات طرح را به بررسي 

 شهركها و مجتمع هاي مسائل زيست محيطي اختصاص دهند و به گونه اي كه طراحي شهرها و
و حمل و نقل، ضوابط تراكم    شبكه معابر،   همجواري كاربري ها، مسكوني از نظر فضاي سبز و باز،

  . ساختماني و غيره با معيارهاي زيست محيطي مورد تاييد سازمان متناسب باشد
 اري،مجتمع هاي صنعتي، اد شهرهاي مسكوني قطبها و شهركها و   نقشه هاي شهرها،–تبصره 

  . كشاورزي و غيره موكول به رعايت ضوابط و مقررات حفاظت محيط زيست مي باشد 
       اين قانون مشتركا توسط وزارت مسكن و 25 آيين نامه اجرايي موضوع ماده -26ماده 

شهرسازي، وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد 
  . رسيد
آيين نامه جلوگيري از . اد هر گونه آلودگي صوتي بيش از حد مجاز ممنوع مي باشد ايج-27ماده 

لودگي صوتي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد  آ
  . رسيد

   مجازاتها –فصل پنجم 
ه  صاحبان و مسئولين كارخانجات و كارگاهها و شهرك ها و مجتمع هاي صنعتي آلود-29ماده 

براي بار اول به جزاي نقدي از دو    اين قانون عمل نمايند،18 و 26  ،14كننده كه بر خالف مواد 
ميليون ريال تا پنج ميليون ريال و در صورت تكرار به حبس تعزيري از دو ماه تا شش ماه و جزاي 

  )1(.نقدي از پنج ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي شوند
و مسئوالن اينگونه كارخانجات و كارگاههاي آلوده كننده عالوه بر محكوميت  صاحبان -1تبصره 

رداخت ضرر و زيان وارده به محيط زيست و اشخاص حقيقي و حقوقي به حكم  پمذكور مكلف به
  .دادگاه صالحه مي باشند

 در مورد جرائم مقرر در اين قانون عالوه بر اشخاص حقيقي و حقوقي سازمان حفاظت -2تبصره 
در زمينه خسارت وارده به محيط زيست   بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي ،حيط زيستم

  . مي باشد

                                                 
  قانون تنظيم 68ه استناد ماده  هيات وزيران ب19/2/1383 مورخ ـ ه25557ت  / 1640 اصالحيه مصوب شماره -1 

  ) 1380مصوب  (بخشي از مقررات مالي دولت 
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 كساني كه  از انجام بازرسي ماموران سازمان حفاظت محيط زيست براي نمونه برداري و -30ماده 
ت  منابع تجاري و بهداشتي و خدما،تعيين ميزان آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و كارگاهها

و اماكن عمومي ممانعت بعمل آورده و يا اسناد و مدارك و اطالعات مورد نياز سازمان را در 
 بر حسب مورد و ،اختيار ايشان نگذارند و يا اسناد و مدارك و اطالعات خالف واقع ارائه نمايند

حبس اهميت موضوع به جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال و در صورت تكرار به 
  .تعزيري از يك ماه تا سه ماه و جزاي نقدي مذكور محكوم خواهند شد

 در صورتيكه ماموران سازمان حفاظت محيط زيست در جرائم موضوع اين ماده همكاري –تبصره 
هيات هاي             يا مشاركت داشته يا گزارش خالف واقع ارائه نمايند عالوه بر محكوميت در 

  . ري به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شدرسيدگي به تخلفات ادا
 اين قانون 24 صاحبان و مسئوالن منابع تجاري و اماكن عمومي كه بر خالف ماده -31ماده 
بات آلودگي هوا را فراهم نمايند پس از هر بار خطا و پايان مهلت مقرر به جزاي نقدي از جمو

و  درصورت تكرار از دوميليون ريال تا ده ميليون ريال جزاي پانصد هزار ريال تا پنج ميليون ريال 
  .نقدي محكوم خواهند شد

 مسئولين آلودگي حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگي به جزاي نقدي از يكصد هزار -32ماده 
ريال تا يك ميليون ريال و در صورت تكرار از دويست هزار ريال تا دو ميليون ريال و همچنين 

لودگي صوتي به جزاي نقدي از پنجاه هزار ريال تا پانصد هزار ريال و در صورت تكرار عاملين آ
   )1(. از يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال محكوم خواهند شد
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  برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايرانقانون حفاظت و بهره 
  ) مجلس شوراي اسالمي14/6/1374مصوب (

   :ايم ذيل مرتكبين جر-ب) 22ماده 
  . انجام فعاليت صيادي اشخاص ايراني بدون كسب پروانه الزم پيش بيني شده در اين قانون -1
 .انتقال غير مجاز محصوالت صيادي از شناور به شناور هاي غير مجاز -2

 .عرضه و انتقال آبزيان به منظور تكثير و پرورش آنها بدون داشتن گواهي بهداشتي -3

 .مجازفروش آالت و ادوات صيادي غير  -4

سيسات غير مجاز در رودخانه هايي كه به أايجاد موانع فيزيكي و احداث هر گونه ت  تغيير مسير، -5
 . عنوان  مسير مهاجرت يا تكثير طبيعي آبزيان تعيين شده اند

ايجاد هر گونه آلودگي يا انتشار بيماريهاي مسري و تخليه فاضالبهاي صنعتي و هر گونه مواد  -6
 . به منابع آبزي شودآالينده كه باعث خسارت

متناسب با نوع  (با حكم محاكم قضايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول 
 و يا يك تا پنج ميليون ريال براي ساير 3  ،2 ، 1براي مواد  )ميزان و نوع صيد  ظرفيت شناور،  تخلف،

رشي و يا حاصل فروش آنها و آالت موارد مي شود به عالوه دادگاه مي تواند محصوالت صيادي و پرو
و ادوات صيد و ساير ابزار و مواد بكار رفته در ارتكاب جرايم را مصادره نمايد و واحد آالينده را نيز 

  .  داردزتا رفع نقص از ادامه كار با
آالت و ادوات صيد و ساير ابزار    م مقرر در بند دادگاه عالوه بر مجازات مقرر،رائدر صورت تكرار ج

  .    ادوات بكار رفته در ارتكاب جرائم مذكور را مصادره مي نمايدو
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   تعزيرات–از قانون مجازات اسالمي 

   )8/5/1376 با اصالحات 2/3/1375مصوب (
 هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدني -688ماده 

 زائد، ريختن مواد دغير بهداشتي فضوالت انساني و دامي و موا دفع  يا توزيع آب آشاميدني  آلوده،
استفاده غير مجاز فاضالب خام   مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خيابان ها و كشتار غير مجاز دام،

با پساب تصفيه خانه هاي فاضالب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد و مرتكبين چنانچه طبق 
  . جازات شديدتري نباشند به حبس تا يك سال محكوم خواهند شدقوانين خاص مشمول م

 تشخيص اينكه اقدام مزبور تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست شناخته مي -1تبصره 
شود و غير مجاز بودن كشتار دام و دفع فضوالت دامي و همچنين اعالم جرم مذكور حسب مورد بر 

 سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكي  موزش پزشكي، درمان و آ عهده وزارت بهداشت،
  )1(. خواهد بود

 منظور از آلودگي محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هواي يا -2تبصره 
خاك به ميزاني كه كيفيت فيزيكي ، شيميايي يا بيولوژيك آن را بطوري كه به حال انسان يا ساير 

  . ه يا گياهان يا آثار و ابنيه مضر باشد تغيير دهدموجودات زند
  

                                                 
   مجلس شوراي اسالمي ۸/۵/۱۳۷۶ اصالحيه مورخ  (1) 
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درمان و آموزش  قانون و وظايف وزارت بهداشت،) 1(ماده) 2(قانون اصالح بند
  )5/10/1375مصوب ( پزشكي

 -درمان و آموزش پزشكي قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت،) 1(ماده) 2( بند –ماده واحده 
و كنترل و نظارت بهداشتي بر سموم و مواد ((عبارت )) اشت محيطبهد(( پس ازعبارت -1376مصوب 
  به بند ياد شده الحاق) 2(و ) 1(تبصره هاي  اضافه مي شود و متون زير بعنوان)) شيميايي
  :مي گردد

 وزارت  ،)سازمان دامپزشكي كشور ( كليه اختيارات و وظايف قانوني وزارت جهاد سازندگي -1تبصره 
اعالم ضوابط و حدود تماس مجاز . همچنان به قوت خود باقي است) حفظ نباتاتسازمان (كشاورزي و 

آموزش  سموم و مواد شيميايي از حيث رعايت نكات بهداشتي بر عهده وزارت بهداشت، درمان 
  .پزشكي است و كليه سازمانهاي ذيربط موظف به رعايت ضوابط مربوط مي باشند

بهداشت،  وزارت ارت بهداشتي بر سموم و مواد شيميايي توسط آيين نامه مربوط به كنترل و نظ-2تبصره
 صنايع و سازمان  درمان و آموزش پزشكي با مشاركت وزارتخانه هاي جهاد سازندگي، كشاورزي،

  .حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد
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  از قانون برنامه دوم توسعه : 82تبصره 

عاليتهاي اقتصادي و اجتماعي بايستي با رعايت مالحظات زيست  در طول برنامه دوم كليه ف-الف
   :محيطي صورت گرفته و به اين منظور اجراي موارد زير الزامي است

و در مرحله انجام مطالعات امكان   طرح ها وپروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد قبل از اجراء -1
اظت محيط زيست مورد ارزيابي سنجي و مكان يابي بر اساس الگوهاي مصوب شورايعالي حف

  .زيست محيطي قرار گيرد
انجام هر گونه فعاليت صنعتي و معدني بايد با در نظر گرفتن اهداف توسعه پايدار در چارچوب  -2

 . ضوابط و استاندارد هاي زيست محيطي با شد

قابل بهره برداري از منابع طبيعي كشور بايد بر اساس توان بالقوه منابع محيط زيست و ظرفيت  -3
تحمل محيط صورت گيرد ، به نحوي كه ضمن بهره مندي صحيح از منابع طبيعي موجبات حفظ 

 . تعادل و تناسب محيط زيست فراهم شود

استفاده از انرژي در كشور بايد از طريق تجديد نظر در الگوي مصرف و كاهش در آلودگي  -4
 . سوختها صورت گيرد

  از قانون برنامه دوم توسعه  : 83تبصره 
صنايع و كارخانجات واقع در   ه منظور جلوگيري و رفع آلودگي منابع آب توسط فاضالبهاي صنعتي،ب

شهرها و شهركهاي صنعتي موظفند نسبت به ايجاد و بهره برداري شبكه هاي جمع آوري و انتقال و 
 و تاسيسات تصفيه فاضالب صنعتي بر اساس استاندارد هاي سازمان حفاظت محيط زيست و با مشاركت

  . يا نظارت شركتهاي آب و فاضالب استانها اقدام نمايند
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 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،
  ايران

  )17/1/1379مصوب  (
 اجراي موارد  به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي كشور،)  104ماده 

   :زير الزامي است
بدين منظور .   بهره برداري از منابع طبيعي كشور بايد بر اساس توان بالقوه منابع صورت گيرد–الف 

با اجراي طرحهايي  دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد توليدات و بهره برداري پايدار از منابع، 
 سوخت جنگل نشينان، تامين علوفه دام و(( و  ))خروج دام از جنگل (( ، ))تعادل دام و مرتع((از قبيل 

هماهنگي در مديريت يكپارچه منابع   حفظ و حراست از منابع پايه و ذخائر ژنتيكي،  عشاير و روستاييان، 
ترتيبي اتخاذ نمايد كه ))   تصميم گيري و اجرا ء پايه و نهادينه كردن مشاركت مردم در برنامه ريزي، 

 .تعادل محيط زيست نيز حفظ شود

با پيشنهاد مشترك سازمان  اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي مورد نظر، آيين نامه اجرايي 
حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به تصويب هيات وزيران خواهد 

  . رسيد
،  ))سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي(( به منظور تقويت و پشتيباني از -ب

اين . ي اشخاص حقيقي و حقوقي به اين سازمانها به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي شودكمكهاي مال
دريافت و بر اساس آيين نامه اي كه به  كمك ها كه به حساب خاصي در خزانه واريز مي گردد، 

پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه و به 
 در اختيار  هيات وزيران  مي رسد و مشتمل بر حداكثر ميزان كمك ها و نحوه اعطاي آنهاست،تصويب 

  .اين سازمان ها قرار خواهد گرفت
 باالخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب   به منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست،-ج

 ضوابط محيط زيست و كاهش  واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با كشور،
هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي قابل قبول واحد ها . آلودگي ها اقدام كنند

  . منظور مي گردد
از واحد هايي كه از انجام اين امر خودداردي نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط 

وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز گردد تا در قالب لوايح  جريمه متناسب با خسارت  زيست گردد،
آيين نامه اين بند مشتمل بر . بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود

مبلغ و چگونگي اخذ جرائم و نحوه هزينه آنها به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب 
  . هيات وزيران مي رسد
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  ت مكلف است در طول برنامه سوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، دول-د
.  شيراز و اصفهان در حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد  اراك،  اهواز،  تبريز،  مشهد،

م توسعه  قانون برنامه پنجساله دو )82(آِيين نامه اجرايي اين بند همان آيين نامه اجرايي تبصره 
  .  مي باشد20/9/1373اجتماعي  و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب اقتصادي،

 دولت موظف است نسبت به آزاد   به منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر،-هـ
  . سازي حريم دريا اقدام نمايد

ده شهرهاي كشور تمهيدات  براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدو-و
  :زير اتخاذ مي گردد

تغيير كاربري عرصه و اعيان كارخانجات طبق ضوابط شهرداريها و با توافق مالكين حقيقي و  -1
  . حقوقي امكان پذير خواهد بود

نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خريد حق االمتياز و حق   وزارتخانه هاي نفت، -2
آب،  برق و تلفن محل قبلي واحد مربوطه   يازات مربوط به انشعاب گاز،االشتراك و ساير امت

به متقاضياني كه صاحب امتياز معرفي مي   به قيمت عادالنه روز و يا انتقال امتيازات ياد شده،
 .  وجه اقدام نمايدالبهنمايد در اسرع وقت و بدون مط

 بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام كليه طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي) 105 ماده
 بر اساس ضوابط پيشنهادي شورايعالي حفاظت محيط زيست و  مطالعات امكان سنجي و مكانيابي،

نظارت بر حسن انجام اجراي اين ماده بر . مصوب هيات وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرند
  . عهده سازمان برنامه و بودجه مي باشد

مان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرايي پروژه هاي عمراني و  ساز–تبصره 
اشتغال زايي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي،  

  . طرح هاي توسعه عمراني متوقف نشود
صرف انرژي و حفاظت از  منطقي كردن م دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جويي،) 121ماده 

  :  اقدامات زير را انجام دهد محيط زيست،
فرايندها و   تجهيزات،  تهيه و تدوين معيارها ومشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در–الف 

توليد كنندگان و وارد كنندگان  به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان ،  سيستمهاي مصرف كننده انرژي،
  .  ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند و سيستمهافرايندها  اين تجهيزات ،

مؤسسه استاندارد و   وزارت نفت،  معيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو،
  . سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذيريط تدوين مي شود  تحقيقات و صنعتي ايران،

  . وزيران تعيين خواهد كردهيات را نحوه تصويب اين معيارها 
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 تهيه آيين نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط -ب
  .وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و كشور

 تنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه ها و صنايع توسط وزارتخانه هاي ذيربط به نحوي كه -ج
كاهش يابد و سياست هاي    و انرژي در ماههايي كه داراي حداكثر مصرف هستند،مصرف برق

  . اعمال گردد تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف، 
 در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده مصرف كنندگان از –تبصره 

  . بودپرداخت ديماند و ساير پرداختها معاف خواهند
 تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت -د

ساختمانها در بخش دولتي و غير دولتي به منظور پرهيز از اتالف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي 
ي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي بكار گيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته ا

نيرو و سازمان برنامه و  صنايع،  نفت،  كشور،  متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهر سازي، 
  .بودجه و نظام مهندسي كشور

متر ) 5000( قيمت انرژي براي واحد هايي كه مصرف ساالنه سوخت آنها بيش از پنج هزار –تبصره 
 در صورت عدم  مگاوات است ،) 5 ( بيش از پنج مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها

افزايش خواهد  ضوابط و آيين نامه هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب،  رعايت معيارها، 
  . يافت
يا با مشاركت    ،أساً وزارت نفت مجاز است بنابه تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني ر-الف) 122ماده 

افي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي خارجي كه داراي توان مالي ك
  .  مجوز احداث پااليشگاه واحد هاي توليد ساير محصوالت وابسته به صنايع نفت را صادر كند،باشد

وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراك آنها و خريد فراورده هاي 
و همچنين مجوز صادرات محصوالت مازاد بر مصرف   )درصورت نياز(المللي آنها به قيمت هاي بين 

  . اقدام كند
صدور هر گونه مجوز بهره برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري ) 134ماده 

 خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضالب  دامداري،  صنعتي،  براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي،
سيسات جمع أمنوط به اجراي ت  جم زياد مي كنند و همچنين استمرار مجوز هاي صادره در گذشته،با ح

 از واحدهاي  تا زمان اجراي تاسيسات مناسب،. تصفيه و دفع بهداشتي پساب است  آوري فاضالب،
ت مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي برمبناي آيين نامه و تعرفه مصوب دول

اخذ مي گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در 
قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه 
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ات وزيران اجرايي ذي ريط نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هي
  . اقدام خواهد كرد

در صدي از اعتبارات جاري و عمراني    به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود،-الف) 150ماده 
به ) خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور (خود را براي اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت 

   :شرح زير هزينه كنند
ب با مشاغل مورد تصدي كاركنان به منظور اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناس -1

  . افزايش سطح كارآيي آنان به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت پودماني
 . اجراي دوره هاي آموزشي ويژه مديران -2

            كليه دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون،-ب
شامل مباحث و   د را براي دوران برنامه سوم و به تفكيك سال،برنامه هاي آموزشي ساالنه خو 

 چگونگي اجراي دوره ها و همچنين چگونگي پوشش كليه كاركنان شاغل را  موضوعات آموزشي،
  . تهيه و جهت تاييد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند

اين ماده و پيش ) الف(ينه نمودن اعتبار بند  آيين نامه اجرايي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هز-ج
بيني الزامات و تشويقات قانوني طي سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان 

  . برنامه و بودجه و سازمان امور ادراي و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
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  قانون اصالح ايمني راهها و راه آهن

  )11/2/1379ب مصو(
 روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر   نخاله، مصالح ساختماني،  ريختن زباله،-7ماده

شيئي ديگر در راهها و راه آهن و حريم قانوني آنها در داخل يا خارج از محدوده قانوني شهر ها و 
قليه ميشود و نيز ايجاد راه دسترسي همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخالل در امر تردد وسايل ن

  .ممنوع است
 مرتكبان جرايم باال عالوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال -1تبصره 

محكوم و چنانچه تخريبي صورت نگرفته باشد مرتكب يا مرتكبين، حسب مورد ضمن 
اه حبس و يا پرداخت رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به يك ماه تا شش م

. ريال محكوم خواهند شد) 5000000(تا پنج ميليون ) 500000 (جزاي نقدي از پانصد هزار
  .در مورد اخير با جبران خسارت تعقيب موقوف خواهد شد
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از قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 
اري و وصول عوارض و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقر

ساير وجوه از توليد كنندگان كاال، ارائه دهندگان خدمات و كاالهاي 
  )22/10/1381مصوب (وارداتي

  : ماليات و عوارض دريافتي از كاالها به شرح زير تعيين مي گردد-3ماده
 به كه امكان استفاده از آنها) به اسثتثناي محصوالت بخش كشاورزي( ساير كاالهاي توليدي -هـ 

عنوان محصول نهايي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كار گروهي مركب از وزيران امور 
 وزراي بازرگاني، صنايع و معادن، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه  ،)رئيس(اقتصادي و دارايي 

 دسته از آن. عوارض)  %1(ريزي كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد و يك درصد 
تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي (محصوالت صنايع آلوده كننده محيط زيست به تشخيص و اعالم 

%) 1(سازمان حفاظت محيط زيست كه در فهرست فوق قرار نمي گيرند يك درصد ) اجرا در سال بعد
  ).به عنوان عوارض(قيمت فروش 
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يع كشور و اصالح ماده از قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنا
 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،) 113(

  ايران
  )26/5/1382مصوب (

 به منظور حفاظت از محيط زيست، شركتها و واحدهاي صنعتي و معدني مكلفند تا دودرصد -5ماده 
ت وزيران خواهد رسيد، صرف سود خالص خود را بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيا%) 2(

  . پژوهشي و تحقيقات زيست محيطي نمايند
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   كل كشور1383از قانون بودجه سال 
  :  كل كشور1383 قانون بودجه سال 12بند الف تبصره 

 متوسط قيمت چهار فراورده اصلي نفتي و گاز 1383به هيات وزيران اجازه داده مي شود در سال 
 بخش صنعت و معدن  خانگي تا دويست كيلو وات ساعت در ماه و برق، برق %)10(طبيعي را ده درصد 

و برق خانگي مازاد بر دويست كيلو وات ساعت در ماه، تجاري و ساير مصارف %) 10(را ده درصد 
  .افزايش دهد%) 25(بجز كشاورزي و آموزشي را به طور متوسط بيست و پنج درصد

مي شود   اجازه داده نطقي انرژي و مصرف بهينه آن،به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه جويي م
اين قانون در ) 1(در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره 

چارچوب اهدف ذيل به صورت وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيالت و يا كمك بالعوض، براساس 
وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي .  پرداخت شود ،آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد

  :تلقي مي شود
 .توسعه حمل و نقل عمومي -

 .توسعه حمل و نقل ريلي -

 ).با استفاده از گاز طبيعي(گاز سوز كردن خودروها  -

 .برقي كردن موتور چاههاي كشاورزي -

 .تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گاز سوز كم مصرف -

 . و ترويج تجهيزات برقي كم مصرفتشويق توليد -

 .ترويج صرفه جويي و يارانه گاز رساني خانوارهاي مستمند -

 .ژي در كارخانه ها و ساختمانهاركاهش شدت ان -

 .افزايش بازده انرژي -

 .كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست -

 .كاهش تلفات توليد و توزيع برق -

 .وتوسعه فن آوري انرژي هاي ن -

 .جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري -

  : كل كشور1383 قانون بودجه سال 20بند پ تبصره 
حفاظت از منابع پايه و  جهت كاهش هزينه هاي جاري دولت، اعمال سياستهاي مصرق بهينه منابع،

 سبز شامل كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي براي اجراي برنامه مديريت محيط زيست، 
، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت )شامل كاغذ(مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات 

طبق آيين نامه اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان ) درساختمانها و وسايط نقليه(آن 
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. م خواهند نمود اقدا مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد،
 اعتبارات الزم براي استقرار نظام مديريت سبز را در رديف  سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور،
  .بودجه دستگاهها پيش بيني خواهد نمود
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  قانون مديريت پسماندها  
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظـور حفـظ محـيط             ) 50( جهت تحقق اصل پنجاهم      -1ماده  

شور از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسـسات و                  زيست ك 
نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نـام مـي باشـد و كليـه                      

قـانون را   شركتها و مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقـررات و سياسـتهاي مقـرر در ايـن                    
  .رعايت نمايند

  : عبارات و اصطالحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد-2ماده 
  .سازمان حفاظت محيط زيست: الف ـ سازمان  
گفته مي شود كه بـه طـور مـستقيم يـا     ) غير از فاضالب(به مواد جامد، مايع و گاز : ب ـ پسماند   

پسماندها به پنج گـروه     . ت انسان بوده و از نظر توليدكننده زائد تلقي مي شود          غير مستقيم حاصل از فعالي    
  :تقسيم مي شوند

  :پسماندهاي عادي -1
به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها 

  . هاي ساختمانيو خارج از آنها توليد مي شود از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله
  )بيمارستاني(پسماندهاي پزشكي  -2

به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاههاي 
ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين . تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود

  .تعريف خارج است
  :پسماندهاي ويژه -3
ه كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل باال بودن حداقل يكي از خواص خطرناك از قبيل ب

زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و  سميت، بيماري
ياز به آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه ن

  .مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند
  :پسماندهاي كشاورزي -4

به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضوالت، الشه 
  .محصوالت كشاورزي فاسد يا غير قابل مصرف) دام، طيور و آبزيان(حيوانات 

  :پسماندهاي صنعتي
پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پااليشگاهي صنايع گاز، به كليه 

  .نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها و لجن هاي صنعتي
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شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسؤول برنامه ريزي، : ج ـ مديريت اجرايي پسماند
ت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و ساماندهي، مراقب

  .نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطالع رساني در اين زمينه مي باشد
كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت، دفن : دفع  -1

  .وزيبهداشتي، زباله س
كليه فرآيندهاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع : پردازش  -2

  .گردد
 –قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ) 9(د ـ منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده 

  . است– 28/3/1353مصوب 
ي و كـشاورزي كـه نيـاز بـه      پـسماندهاي پزشـكي و نيـز بخـشي از پـسماندهاي عـادي، صـنعت               -1تبصره  

  .مديريت خاص دارند، جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند
 فهرست پسماندهاي ويژه از طـرف سـازمان، بـا همكـاري دسـتگاههاي ذي ربـط تعيـين و بـه                       -2تبصره  

  . تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد
  .مربوط به خود مي باشند پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات -3تبصره 
 لجن هاي حاصل از تصفيه فاضالبهاي شهري و تخليه چاههـاي جـذبي فاضـالب خـانگي در                   -4تبصره  

  .صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت
 درمـان و     مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت،            -3ماده  

آموزش پزشـكي و سـاير دسـتگاهها حـسب مـورد، اسـتاندارد كيفيـت و بهداشـت محـصوالت و مـواد                        
  .بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد

 دستگاهاي اجرايي ذي ربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير الزم را به ترتيبي كـه                  -4ماده  
آيـين نامـه اجرايـي مـذكور مـي          . قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمايند     در آيين نامه هاي اجرايي اين       

  :بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشند
  .مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند كمتري ايجاد نمايد -1
 تسهيالت الزم براي توليد و مصرف كاالهايي كه بازيافت آنها سهل تر است، فراهم شود و توليد -2

  .و واردات محصوالتي كه دفع و بازيافت پسماند آنها مشكل تر است، محدود شود
  .تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد -3
مسؤوليت تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت برعهده توليدكنندگان محصوالت قرار  -4

  .گيرد
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يي پسماندها موظفند براساس معيارهـا و ضـوابط وزارت بهداشـت، درمـان و      مديريت هاي اجرا-5ماده  
آموزش پزشكي ترتيبي اتخاذ نمايند تا سالمت، بهداشت و ايمنـي عوامـل اجرايـي تحـت نظـارت آنهـا                     

  .تامين و تضمين شود
د  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطالع رساني دارنـ                 -6ماده  

و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطالع رساني و آموزش، جداسازي صـحيح،               
  .جمع آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با سازمانها و مسؤولين مربوط همكاري نمايند

تبصره ـ وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
  كاهش پسماندهاي كشاورزي، موظفند نسبت به اطالع رساني و آموزش روستائيان وبه منظور

  .توليدكنندگان اقدام الزم را به عمل آورند
 مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده                   -7ماده  

هـا    ها به عهده بخـشداري      ها و دهياري     شهرداري ها و در خارج از حوزه و وظايف         ها و دهياري    شهرداري
درصورت تبـديل   . مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليدكننده خواهد بود          . مي باشد 

  .آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها، دهياريها و بخشداريها خواهد بود
ليات مربـوط بـه جمـع آوري، جداسـازي      مديريت هاي  اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عم –تبصره  

  .ودفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند
 مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماند را از توليد كننده پسماند با تعرفه اي كه                  – 8ماده  

شود، دريافـت   طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسالمي بر حسب نوع پسماند تعيين مي              
  .نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد

 وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامـه ريـزي و تـدابير الزم بـراي جداسـازي                    – 9ماده  
مديريتهاي اجرايـي منـدرج     . پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد             

ون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايـي ايـن قـانون          اين قان ) 7(در ماده   
پيش بيني مي شود، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيـك شـده جمـع آوري، بازيافـت يـا دفـن                       

  .نمايند
 وزارت كشور موظف  است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظـرف مـدت شـش مـاه                    – 10ماده  

ب اين قانون، نسبت بـه تهيـه دسـتورالعملهاي تـشكيالت و سـامان دهـي مـديريت اجرايـي                    پس از تصوي  
  .پسماندها در شهرداريها، دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد

در ( سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هـاي بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي                   – 11ماده  
، جهـاد   )در مورد پسماندهاي صنعتي و معـدني      (و و نفت    ، صنايع و معادن، نير    )مورد پسماندهاي پزشكي  

ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پـسماندها را          ) در مورد پسماندهاي كشاورزي   (كشاورزي  
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هـاي مـذكور مـسؤول        وزارتخانـه . تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست بـه تـصويب برسـاند             
  .نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند

 محل هاي دفن پسماندها بر اساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كـشور بـا همـاهنگي                  -12ماده  
  .سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد

 شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيه اي جامع، منـاطق مناسـبي                 -1تبصره  
  .را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد

زارت كـشور موظـف اسـت اعتبـارات، تـسهيالت و امكانـات الزم را جهـت ايجـاد و بهـره              و -2تبصره  
  .برداري از محل هاي دفع پسماندها رأساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد

 مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با سـاير پـسماندها و تخليـه و پخـش آنهـا در محـيط و يـا                        – 13ماده  
  .ع پسماندها ممنوع استفروش، استفاده و بازيافت اين نو

 نقل وانتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملـي                 -14ماده  
نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آئين نامه اجرايي مـصوب هيـأت               . كنوانسيون خواهد بود  

  .وزيران خواهد بود
از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويـژه نيـز              توليد كنندگان آن دسته      – 15ماده  

مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حـداقل برسـانند و درمـواردي                    
  .كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است، در حد مجاز نگهدارند

وط كردن، جمـع آوري، حمـل و نقـل، خريـد و فـروش، دفـع، صـدور تخليـه                   نگهداري، مخل  -16ماده  
در غيـر ايـن صـورت    . پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بـود      

اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بـار اول بـراي پـسماندهاي عـادي از پانـصد                      
ريال و در صـورت تكـرار، هـر بـار بـه دو برابـر                ) 000/000/100(كصد ميليون ريال تا ي  ) 000/500(هزار

  .مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند
ــاده   ــم مـ ــين از حكـ ــون  ) 13(متخلفـ ــزاي نقـــدي از دو ميليـ ــه جـ ــا يكـــصد  ) 000/000/2(بـ ــال تـ ريـ

 تكـرار   ريال و در صـورت تكـرار بـه دو برابـر حـداكثر مجـازات و در صـورت                   ) 000/000/100(ميليون
  .مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل مجكوم مي شوند

اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور          ) 14( متخلفين از حكم ماده      -17ماده  
مرجـع ملـي    (مبدأ اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سـازمان                   

در غير اين صورت بـه مجازاتهـاي        . با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند       ) در ايران كنوانسيون مذكور   
  .محكوم خواهند شد) 16(مقرر در ماده 
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 در شرايطي كه آلودگي، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، بـا اخطـار سـازمان و وزارت                    – 18ماده  
فند فوراً اقـداماتي را كـه منجـر بـه           بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظ         

بروز آلودگي وتخريب محيط زيست مي شود متوقف نمـوده و بالفاصـله مبـادرت بـه رفـع آلـودگي و                      
در صورت استنكاف، مرجـع قـضايي خـارج از نوبـت بـه موضـوع رسـيدگي و                   . پاكسازي محيط نمايند  

رفـع آلـودگي و پاكـسازي خواهـد         متخلفين و عاملين را عالوه بر پرداخت جريمه تعيين شده، ملـزم بـه               
  .نمود
 در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را عالوه بر پرداخـت جريمـه بـه نفـع                    – 19ماده  

صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خـسارت وارده بنـا بـه درخواسـت دسـتگاه                     
  .مسؤول محكوم خواهد نمود

ده پسماند در اماكن غير مجاز، عالوه بر مجازاتهاي مذكور، بـه يـك تـا     خودروهاي تخليه كنن -20ماده  
  .ده هفته توقيف محكوم خواهند شد

 درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه سـاله معـادل                    -21ماده  
      مـي شـود، در           وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني             

اختيار دستگاههايي كه در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت تـا صـرف                   
آموزش، فرهنگ سازي، اطالع رساني و رفع آلودگي ناشي از پـسماندها، حفاظـت از محـيط زيـست و                    

  .تأمين امكانات الزم در جهت اجراي اين قانون گردد
ه اجرايي اين قانون توسـط سـازمان بـا همكـاري وزرات كـشور و سـاير دسـتگاههاي                     آئين نام  -22ماده  

  .اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد
  . نظارت و مسؤوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد-23ماده 

ر جلـسه علنـي روز يكـشنبه مـورخ بيـستم            قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نـه تبـصره د               
 بـه   9/3/1383ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد وسه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ                

  .تأييد شوراي نگهبان رسيده است
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از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
  اسالمي ايران 

   جهاني تعامل فعال با اقتصاد–فصل دوم 
  استقرار صنايع دريايي، دولت موظف است به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، ) 34ماده 

 كمك به بهره برداري پايدار منابع شيالتي، استفاده بهينه از مناطق، براي  گسترش گردشگري،
رت برنامه ريزي و نظا  با حفظ امور سياستگذاري،  توسعه فعاليت هاي توليدي و خدمات دريايي،

 ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غير دولتي در مناطق ساحلي و درياها،   براي خود، 
اساسنامه ها و شرح وظايف دستگاههاي   مقررات، آيين نامه ها،  با انجام مطالعاتي تطبيقي در قوانين،

 دريايي را با اصالح  لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي اجرايي  مرتبط با فعاليتهاي دريايي،
 مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك  قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي،

تفكيك كامل وظايف دستگاهها براي اعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير  از دستگاهها، 
  :تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي ارايه نمايد

) بين المللي الحاتطبا مالحظه تعاريف و اص( و اصطالحات قانوني  يكسان سازي تعاريف–الف 
  .كنواسيونهاي بين المللي كه ايران عضو آنها است

  . تعيين مقررات حقوقي و رويه هاي قضايي   برقراري امنيت و تامين نظم،-ب
  .  انجام كليه امور تجاري از طريق بنادر و اسكله هاي تجاري و گمركات رسمي-ج
  . بيمه هاي دريايي و امداد و نجات در دريا   در دريا، ايمني-د
 حفاظت از محيط زيست و تعيين حريم ها و پهنه بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بين –ـه

  . المللي
حمايت از ناوگان هاي جمهوري اسالمي ايران   دريايي،   بهره برداري پايدار از نواحي ساحلي،-و

حمل و : نظير   و حمايت از سرمايه گذاري ها  در فعاليت هاي اقتصادي،عد بين الملليابر اساس قو
 منابع تجديد پذير دريايي  ،...)نفت و گاز و معادن و(نقل دريايي، منابع تجديد ناپذير دريايي 

  . گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي) آبزيان (
  . مهارت هاي تخصصي دريايي و دريانورديمديريت، حقوقي و    آموزش هاي علمي، مهندسي،-ز
  . ثبت پايش اطالعات  اقيانوس شناسي و فناوري اطالعات و ارتباط دريايي   تحقيقات دريايي،-ح
  .  حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين المللي-ط
:  فراهم كردن امكانات و زيرساخت هاي  الزم براي گسترش فعاليت هاي ماهيگيري از جمله-ي

  . نگهداري و بهسازي بنادر صيادي  تجهيز،  توسعه،
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 بهره وري بنادر ماهيگيري با رويكرد  تقاءر سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ا-ك
  .بهبود كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غير دولتي

  آمايش سرزمين و توازن منطقه اي   حفظ محيط زيست،–بخش دوم 
   حفظ محيط زيست–صل پنجم ف

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست ) 59ماده 
و ساير دستگاههاي مرتبط به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينه 

 نسبت  ه آن در حسابهاي ملي،هاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسب
آب،  جنگل،  : به تنظيم دستورالعمل هاي محاسبه ارزشها و هزينه هاي موارد داراي اولويت از قبيل

انرژي، تنوع زيستي و آلودگيهاي زيست محيطي در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذيريط به  خاك،  
 در امكان سنجي  آنها به تصويب رسيده،ارزشها و هزينه هايي كه در دستور العمل . تصويب برساند

  . طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در نظر گرفته خواهد شد
   :دولت مكلف است در طول برنامه چهارم اقدام هاي ذيل را به عمل آورد)  61ماده 

كليه واحد هاي توليدي، .  طرح خود اظهاري براي پايش منابع آلوده كننده را آغاز نمايد–الف 
نمونه   و زير بنايي بايد بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به دماتي،خ 

.  را به سازمان مذكور ارائه دهندتيجهبرداري و اندازه گيري آلودگيها و تخريب هاي خود اقدام و ن
 قانون نحوه جلوگيري از  )30( مراعات ننمايند مشمول ماده اواحد هايي كه تكاليف اين بند ر

  . خواهند بود1374/ 3/2آلودگي هوا مصوب 
دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و جلوگيري ) 63ماده 

 با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن اقدام  از آلودگي و تخريب سواحل،
ضوابط و  استقرار مديريت يكپارچه سواحل،  تعيين و آزاد سازي حريم، : هاي ضروري همچون

 صيادي و آبزي پروري بازبيني و اصالح و تكميل قوانين و  استانداردهاي زيست محيطي و دريانوردي،
مقررات را همراه با تعيين مسئوليت دستگاههاي ذيربط در زمينه سياستگذاري اجرا و نظارت تدوين 

  . نمايد
و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي نمايد كه ها تخانه  دولت موظف است كليه وزار–تبصره 

  . انجام پذيرد ) %10 ( متر حريم دريا صددرصد  )60(عقب نشيني شصت  تا پايان برنامه چهارم،
كليه دستگاههاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظفند جهت كاهش ) 66ماده 

تهاي مصوب بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي برنامه  اعمال سياس اعتبارات هزينه اي دولت،
 كاهش مواد  ،)شامل كاغذ( مواد اوليه و تجهيزات   آب، مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي،

طبق آيين نامه اي كه توسط سازمان مديريت و ) درساختمانها و وسايط نقليه(زايد جامد و بازيافت آنها 
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 همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد اقدام برنامه ريزي كشور با
  . نمايند
اجتماعي و فرهنگي  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ) ((104(ماده ) ج( بند  )105(ماده ) 71ماده 

 – 1388 (براي دوره برنامه چهارم ))   و اصالحيه هاي آن17/1/1379جمهوري اسالمي ايران مصوب 
  . تنفيذ مي گردد )  1384
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    :بخش دوم      
   و مصوباتين نامه هاآئ



 زيست محيطي مرتبط با صنعت پااليش و پخشهاي  و آئين نامهقوانين 

٥٠ 

  آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
  ) هيات وزيران با اصالحات بعدي4/12/1354 مورخ 81804مصوبه شماره(

 پناهگاه حيات   آثار طبيعي ملي،–مقررات مربوط به پاركهاي ملي : فصل دوم
  ش و مناطق حفاظت شدهوح

 قطع اشجار و بوته كني و خارزني  ذغال گيري و تجاوز و تخريب محيط زيست و به طور -11ماده 
كلي هر عملي كه موجب از بين رفتن رستنيها و تغيير اكوسيستم شود در پناهگاههاي حيات وحش و 

  )1(.ستمناطق حفاظت شده كه اراضي آن متعلق به دولت باشد بدون اجازه ممنوع ا
 اجراي طرح هاي مجاز صنعتي و معدني در پناهگاههاي حيات وحش و مناطق حفاظت -)1(تبصره 

  .شده با رعايت مقررات مربوط از شمول اين ماده مستثني است
 قانون حفاظت و بهسازي محيط 20 و 19مقررات مربوط به اجراي مواد : فصل سوم

  زيست
 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست توسط شواري 20 و19 حدود مناطق مذكور در مواد -13ماده 

  .عالي تعيين و از طرف سازمان آگهي خواهد شد
 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست منوط به حصول حداقل 19 تعيين مناطق موضوع ماده -14ماده 

  : يكي از شرايط و ضوابط ذيل مي باشد
حيط را آلوده و يا در معرض آلودگي  وجود يك يا چند منبع مولد آلودگي درمنطقه كه م-الف

  . قرار مي دهد
 به سبب فعاليتهاي مختلف انساني از قبيل صنعتي و كشاورزي و تجاري اثرات نامطلوب يا -ب

يست و يا وضع طبيعي منطقه حاصل شده و يا در معرض اينگونه خطرات زدگرگوني در محيط 
  .قرار گرفته باشد

ي مضربه بهداشت و اضرورت پيشگيري از ايجاد آلودگيه وجود مراكز جمعيتي در منطقه و -ج
  .سالمت مردم

ند پارك ملي يا آثار طبيعي ملي يا پناهگاه حيات وحش و يا منطقه چ قرار داشتن يك يا -د
حفاظت شده در جوار يا داخل منطقه به منظور پيشگيري از دگرگوني و تخريب وضع خاص 

  .طبيعي مناطق چهارگانه مذكور
  .  اين آيين نامه با سازمان مي باشد14حراز هر يك از شرايط و ضوابط موضوع ماده  ا-15ماده 
 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست 12 و11 پس از الزم االجراء شدن مقررات مواد -16ماده 

درصورتي كه صاحب و يا مسئول كارخانه و يا كارگاهي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم 

                                                 
  .10/2/1374 خه مورخ 12415ت/21390 اصالحيه شماره  )1( 
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يل و مدارك قابل قبول سازمان اثبات نمايد كه ظرف مهلت مقرر در اخطار سازمان رفع مي نمايد بادال
آلودگي عملي نمي باشد سازمان مجاز است فقط براي يكبار مهلت اضافي براي اينگونه كارخانجات و 

  .كارگاهها قائل شود
محيط زيست به  قانون حفاظت و بهسازي 13 و 12 و 11 محول نمودن اجراي مقررات مواد -17ماده 

شهرداريهاي يا هر سازمان دولتي ذيربط درصورتي امكان پذير است كه قبال مناطق مورد نظر طبق ماده 
  . قانون مذكور تعيين اعالم شده باشد19

 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست اجراي قسمتي از 20 در صورتي كه به استناد ماده -18ماده 
 قانون مذكور به شهرداريها و يا هر 13و12 و 11ه اجراي مواد وظايف و اختيارات سازمان نسبت ب
 سازمان مراتب را بر حسب مورد كتباً به مرجع مربوط اعالم خواهد  سازمان دولتي ذيربط محول گردد،

  .داشت
 اين آيين نامه به شهرداريها يا سازمانهاي ذيربط دولتي 18 وظايف و اختياراتي كه طبق ماده -19ماده 

  .گردد بايد به طور تفكيك تعيين و مشخص شده باشدمحول مي 
  مقررات اجراي برنامه هاي آموزشي حفاظت وبهسازي محيط زيست

 سازمان مي تواند در صورت درخواست سازمانها و مؤسسات كشور اعم از دولتي و – 25ماده 
موزشي مربوط به خصوصي در زمينه آموزش كاركنان آنها نسبت به تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي آ

  .مسائل حفاظت وبهسازي محيط زيست اقدام نمايد
  مقررات مربوط به باغهاي وحش وموزه ملي تاريخ طبيعي: فصل هفتم

 وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در صورتي كه در اجراي -39ماده
 بقاياي جانواران و گياهان دوران پيشين وظايف و طزحهاي خود به مناطقي كه داراي آثاري از فسيلها و

مراتب را به سازمان اعالم و در مورد حفظ و جمع آوري اينگونه آثار كه داراي   باشند برخورد نمايند،
  .ارزش علمي باشند با سازمان همكاري و تشريك مساعي خواهند نمود

  متفرقه: فصل نهم
وي از انحاء به حفاظت و بهسازي محيط زيست  اعطاء جايزه به اشخاص و مؤسساتي كه به نح-46ماده 

  .خدماتي كرده اند تابع مقرراتي است كه به تصويب شواري عالي مي رسد
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  آئين نامه بهداشت محيط
  ) هيات وزيران6/5/1371 مورخ ـ ه194ت /30531مصوبه شماره (

  : تعاريف-1ماده 
ز محيط زندگي كه به گونه بهداشت محيط عبارت است از كنترل عواملي ا:  بهداشت محيط-الف

  .اي روي سالمت جسمي، رواني و اجتماعي انسان تاثير مي گذارد
آب آشاميدني، آب گوارايي است كه عوامل فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي :  آب آشاميدني-ب

و مصرف آن عارضه سويي در كوتاه مدت يا دراز مدت در  آن در حد استانداردهاي مصوب باشد
  .كندانسان ايجاد ن

آلودگي آب آشاميدني عبارت است از تغيير خواص فيزيكي، شيميايي :  آلودگي آب آشاميدني-پ
  .و بيولوژيكي آب به گونه اي كه آن را براي مصرف انسان زيان آور سازد

منظور از كنترل بهداشتي، بازديد و بررسي وضعيت بهداشتي مراكز مشمول اين :  كنترل بهداشتي-ت
  .ور اعمال ضوابط بهداشت محيطي مي باشدآئين نامه به منظ

مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي، مراكزي :  مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي-ث
هستند كه با استفاده از پرتوهاي يونساز، زير نظر مسئولين متخصص مربوط، به تشخيص يا درمان 

  .راپي و راديوايزوتوپ مي باشدبيماريها پرداخته و شامل مراكز راديولوژي، راديوت
اماكن عمومي عبارت است از اماكن متبركه و زيارتگاهها، زائرسراها، هتلها، :  اماكن عمومي-ج

ونها، آسايشگاههاي سالمندان، آرايشگاهها، حمامها، حمامهاي سونا، استخرهاي يمسافرخانه ها، پانس
هاي ورزشي، ترمينال ها، وسايل حمل و نقل شنا، سينماها، پاركها ، مراكز تفريح هاي سالم، باشگاه

  .عمومي و مسافرتي، توالتهاي عمومي، گورستانها و مانند اين موارد
مراكز تهيه، توزيع، :  مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي-ج

ارخانه ها، كارگاهها، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني و بهداشتي عبارت است از كليه ك
سردخانه ها، اماكن و مغازه هايي كه به گونه اي نسبت به تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد 

  .خوردني، آشاميدني و بهداشتي اقدام مي نمايند
 درماني عبارت است از بيمارستانها و زايشگاهها، –مراكز بهداشتي :  درماني- مراكز بهداشتي-ح

 آزمايشگاههاي تشخيص طبي، بخشهاي تزريقات و پانسمان، آسايشگاههاي درمانگاهها، مطبها،
  .معلولين، طب هسته اي، فيزيوتراپيها، راديولوژيها و مانند اينها

مراكز آموزشي و تربيتي عبارت است از مدارس، آموزشگاههاي :  مراكز آموزشي و تربيتي-خ
 پرورشگاه ها، گاههاي مراكز آموزشي،تحصيلي، حوزه هاي علميه، دانشكده ها، هنرستانها، خواب
  .مراكز تربيتي شبانه روزي، ندامتگاهها و مهدهاي كودك
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وزارت بهداشـت،  .  هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود، ممنوع مي باشند      -2ماده  
درمان و آموزش پزشكي موظف است پـس از تـشخيص هـر مـورد از مـواردي كـه در حيطـه وظـايف                         

متخلفـان از مقـررات بهداشـت عمـومي تحـت           .  اقدام قانوني، فوري اعالم نمايـد      اًأسي باشد، ر  وزارت م 
  .پيگرد قانوني قرار خواهندگرفت

. آلوده كردن آب آشاميدني عمومي ممنوع است و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شـد                -3ماده  
هداشـت مـردم مكلـف اسـت        وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بـه منظـور حفـظ سـالمت و ب               

كيفيت آب آشاميدني عمومي از نقطه آبگيري تا مصرف را از نظر بهداشتي تحت نظـارت مـستمر قـرار               
  .دهد

 وظايف و اختيارهاي سازمان حفاظـت محـيط زيـست در پيـشگيري و جلـوگيري از آلـودگي                   -1تبصره
اجرايـي آن همچنـان قابـل    قـانون توزيـع عادالنـه آب و آئـين نامـه هـاي        ) 46(منابع آب، موضوع مـاده      

  .اجراست
بـه    سازمانها و موسسه هاي دولتي و خصوصي تـامين كننـده آب آشـاميدني عمـومي موظـف                -2تبصره  

رعايت همه ضوابط و معيارهاي بهداشتي اعالم شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي                
ت بازديـد از تاسيـسات را در اختيـار          بوده، بايد همه اطالعات الزم براي بررسي مورد با موارد و تـسهيال            

  .وزارت قرار دهند
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كنترل آب آشاميدني عمومي در مراحل    -3تبصره  

 درمـاني را بـراي      -مختلف توزيع؛ آزمايشگاههاي مراكز بهداشت استان و شهرستانها و مراكز بهداشـتي           
  .مي نمايدارائه خدمات در اين زمينه تجهيز 

 اعـم از    - به منظور جلوگيري از روند رو بـه رشـد آلـودگي منـابع آبهـاي سـطحي و زيرزمينـي                     -4ماده  
كميتـه حفاظـت از     "چاهها، رودخانه ها، قناتها، چشمه ها و آب مصرفي شهر و روستا، كميته اي بـا نـام                   

بهداشـت، درمـان و     اي اداره كـل     ؤسـ  زير نظـر اسـتاندار بـا عـضويت مـديران و ر             "منابع آب آشاميدني  
آموزش پزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان آب منطقه اي استان، جهاد سـازندگي اسـتان،                

 مـوارد زيـر را بررسـي و اقـدام           ابرنامه و بودجه استان و شركت آب و فاضالب استان تشكيل مي شود ت             
  :نمايد
ي از سـرويس كـه      اتخاذ تصميم راجـع بـه خـارج نمـودن بعـضي از منـابع تـامين آب آشـاميدن                    -1

  . اعم از چاه ها، چشمه ها و قناتها-براساس گزارش اداره كل بهداشت محيط، آلوده شده اند
اتخاذ تدابير الزم جهت حفاظت از منابع آب آشاميدني موجـود براسـاس دسـتورالعملهايي كـه                   -2

  .توسط دستگاههاي ذي ربط پيشنهاد مي شود و به تصويب كميته مي رسد
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ير الزم به منظور حفظ حريم مناطقي كه در آينـده بـراي تـامين آب شـهرها از طريـق                     اتخاذ تداب  -3
  .دستگاه هاي ذي ربط پيشنهاد مي شود

  .اتخاذ تصميم در رابطه با بحرانهاي ناشي از آلودگي منابع آب و چگونگي مقابله با آنها -4
ب آلودگي منـابع آب مـي       در ابتدا، اداره كل بهداشت محيط موظف است نواقصي را كه موج            - تبصره

در صـورتي كـه امكانـات       . گردد به دستگاه ذي ربط اعالم كند تا راساً نـسبت بـه رفـع آن اقـدام نمايـد                   
  .دستگاهها براي رفع نواقص كفايت ننمايد، مراتب در كميته ياد شده مطرح خواهد شد

لـف اسـت    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي بـه منظـور حفـظ بهداشـت عمـومي مك            -5ماده  
بررسي هاي الزم را در مورد تاثيرهاي هواي استنشاقي و ساير مواد موثر بر انسان معمـول دارد و نـسبت                      

  .به ارائه توصيه هاي ضروري به مراجعه ذي ربط اقدام نمايد
 مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي موظف به همكاري و ارائه آمار و اطالعات و فـراهم                  -6ماده  

الت به منظور بررسي دزيمتري و بهسازي جهت انجام وظيفه كارشناسان وزارت بهداشـت،              نمودن تسهي 
اداره كل بهداشت محيط موظف است نواقصي را كه موجب آلودگي منابع آب مي گـردد بـه دسـتگاه                    

در صورتي كه امكانـات دسـتگاهها بـراي رفـع           . ذي ربط اعالم كند تا راساً نسبت به رفع آن اقدام نمايد           
  .كفايت ننمايد، مراتب در كميته ياد شده مطرح خواهد شدنواقص 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي بـه منظـور حفـظ بهداشـت عمـومي مكلـف اسـت               -5ماده  
بررسي هاي الزم را در مورد تاثيرهاي هواي استنشاقي و ساير مواد موثر بر انسان معمـول دارد و نـسبت                      

  . ذي ربط اقدام نمايدبه ارائه توصيه هاي ضروري به مراجعه
 مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي موظف به همكاري و ارائه آمار و اطالعات و فـراهم                  -6ماده  

نمودن تسهيالت به منظور بررسي دزيمتري و بهسازي جهت انجام وظيفه كارشناسان وزارت بهداشـت،               
رفتـار  ) قـانون تعزيـرات   (ني مربوطـه    با متخلفان برابـر مقـررات قـانو       . باشند درمان و آموزش پزشكي مي    

  .خواهد شد
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است مراكز بهداشتي، درمـاني، آموزشـي و                -7ماده  

تربيتي، اماكن عمومي و مراكز تهيه، توزيع، نگهداري و فروش مواد خوردني، آشاميدني و بهداشـتي را                 
 و با متخلفان از دستورالعمل ها و توصيه هاي بهداشتي           از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محيطي كنترل       

  .رفتار نمايد) قانون تعزيرات(وزارت، برابر مقررات قانوني مربوط 
 مراجـع صـادركننده پروانـه كـسب مراكـز تهيـه، توزيـع، نگهـداري و فـروش مـواد خـوردني،                        -8ماده  

 بـه خـود، مقـررات و        آشاميدني و بهداشـتي و امـاكن عمـومي موظفنـد ضـمن رعايـت ضـوابط مربـوط                  
هاي اعالم شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي را نيـز در ايـن زمينـه رعايـت                     توصيه

  . نظريه بهداشتي از اين وزارتخانه كسب نمايند"پروانه كسب"نموده و قبل از صدور 
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الن بيماريهـا،    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي عالوه بر وظيفه قـانوني مبـارزه بـا نـاق                 -9ماده  
مراجـع ذي   .  عهده دار نظارت بر امر مبارزه با بند پايان، جوندگان و حيوانهاي ناقل بيماريها نيـز ميباشـد                 
  .ربط، ملزم به رعايت دستورالعمل هاي بهداشت محيطي اين وزارتخانه در اين موارد هستند

بندپايان و حيوانهاي ناقـل بيمـاري،      به منظور پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده به وسيله            -10ماده  
همچنين جلوگيري از آلودگي محيط به سموم و مواد شيميايي، در صـورت امكـان روشـهاي مبـارزه از                    
طريق بهسازي محيط ارجح بوده و دستگاه هاي اجرائي ذي ربط موظـف بـه بهـسازي كانونهـاي جلـب                     

لعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش       وتكثير بند پايان و حيوانهاي ناقل برابر توصيه ها و دستورا          
  .پزشكي مي باشند

 شهرداريها مكلفند در تنظيم روشهاي جمـع آوري، حمـل و دفـع زبالـه شـهر و سـاير خـدمات                       - تبصره
شهري، دستورالعمل ها و توصيه هاي وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي و سـاير مراجـع ذي                     

  .ربط را رعايت نمايند
وز ورود و ترخيص و كنترل بهداشتي هـر نـوع دام و فـرآورده هـاي خـام دامـي بـا                        صدور مج  -11ماده  

 كه موخر بـر قـانون       – 1350قانون سازمان دامپزشكي كشور، مصوب      ) 2،  3،  4،  7،  8(توجه به نص مواد     
مواد خوردني و بهداشتي است علي االطالق و در تمام مراحل اعم از توليـد، توزيـع و عرضـه از لحـاظ                       

 مبارزه با بيماريهاي دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام بر عهده سـازمان دامپزشـكي                  پيشگيري و 
  .مي باشد

طبيعي است چنانچه عرضه فرآورده هاي  خام دامي موجـب بيماريهـاي مخـتص انـسان شـود، همچنـين                     
 دامـي   مواردي كه در فرآورده هاي خام دامي تغييراتي داده شود كه مواد حاصـل شـده، فـرآورده خـام                   

تلقي نگردد، مسئوليت كنترل بهداشتي برعهده وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي اسـت كـه                   
  . و اصالحات آن انجام خواهد شد-1346 مصوب –مطابق قانون مواد خوردني و بهداشتي 

خانه هاي     وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از طريق شبكه هاي بهداشتي، درماني و               -12ماده  
شت در روستا ها ضمن آموزش گسترده با بسيج مردم و جلب همكاري بين بخشي در زمينه مـسائل                   بهدا

بهداشت محيطي از قبيل جمع آوري، حمل و دفع بهداشتي زباله، دفع بهداشتي مدفوع  و كود حيـواني،                   
 بهسازي معابر و جداسازي محل نگهداري دام و پرندگان از محل سـكونت، نظـارت و پيگيـري الزم را                   

معمول داشته، همچنـين در جهـت بهـسازي منـابع و كنتـرل كيفـي آب آشـاميدني، جمـع آوري و دفـع                         
بهداشتي فاضالبها، كنترل اماكن عمومي و مراكز تهيه، توزيع، نگهـداري و فـروش مـواد غـذايي اقـدام                    

  .نمايد
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د ش شورايعالي اداري راجع به فراهم نمودن تسهيالت /3000مصوبه شماره 
  )16/3/1372مورخ  (يه گذاري در ايجاد واحدهاي صنعتيالزم جهت سرما

  
 بنــا بــه پيــشنهاد ســازمان امــور اداري و  4/3/1372شــورايعالي اداري در چهــل و دومــين جلــسه مــورخ  

 شـورايعالي اداري بـه منظـور        23/3/1371دش مـورخ    /1070استخدامي كشور در اجراي مصوبه شـماره        
مور متقاضـيان صـنعت و فـراهم نمـودن تـسهيالت الزم جهـت          ثر و تسريع در ا    ؤارائه خدمات به موقع، م    

  :سرمايه گذاري در ايجاد واحدهاي صنعتي موارد زير را تصويب نمود
سازمان حفاظت محيط زيـست موظـف اسـت در چـارچوب مـصوبات شـورايعالي حفاظـت محـيط                     -3

از واحـدهاي   زيست، ضوابط زيست محيطي الزم الرعايه درخصوص محل استقرار، نحوه بهره بـرداري              
صنعتي و همچنين فهرست آن دسته از فعاليت هاي صنعتي را كه متضمن تاثيرات زيست محيطـي اسـت                   

  .تهيه و تنظيم نموده و به مراجع صادر كننده مجوزهاي صنعتي اعالم نمايد
اعالم (مراجع صادركننده مجوزهاي صنعتي موظفند ضمن رعايت ضوابط استقرار واحدهاي صنعتي             -5

به منظور آگاه نمودن متقاضيان ايجاد واحدهاي صـنعتي از  ) وي سازمان حفاظت محيط زيست  شده از س  
اعـالم شـده از سـوي       (استانداردها و مقررات الزم الرعايه زيست محيطـي، و حفاظـت و بهداشـت كـار                 

مقررات مذكور رابه هنگام صدور جـواز       ) سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت كار و امور اجتماعي         
  .هت رعايت، به متقاضيان اعالم نمايندتاسيس ج

سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است درحـين مراحـل تاسـيس واحـدهاي صـنعتي، نـسبت بـه                     -6
اجراي ضوابط زيست محيطي الزم الرعايه نظارت نموده و درصورت مشاهده تخلف و عدم رفـع آن از                  

  . به عمل آوردسوي واحد صنعتي مربوطه، اقدامات الزم را از طريق مراجع قانوني
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به منظور جلوگيري از  عالي  شوراي23/1/1373 مورخ 138مصوبه شماره 
  آلودگي هوا 

 به منظور جلـوگيري از آلـودگي هـوا مـوارد            23/1/1373عالي حفاظت محيط زيست در تاريخ        شوراي
  :زير را تصويب نمود

، نـسبت بـه تهيـه       مجريان پروژه هاي زير موظفند به همراه گزارش امكان سنجي و مكـان يـابي               -1
  :گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي پروژه اقدام نمايند

   كارخانجات پتروشيمي-الف
   پااليشگاهها-ب
   نيروگاهها-ج
   صنايع فوالد-د
   سدها وديگر سازه هاي آبي-ـه
   شهركهاي صنعتي-و
   فرودگاه ها-ز

ي زيـست محيطـي را       سازمان حفاظت محيط زيست موظف است الگوي تهيه گزارش ارزيـاب           -1تبصره  
  .عالي حفاظت محيط زيست به مجريان پروژه ها اعالم نمايد پس از تصويب شوراي

 شروع عمليات اجرائي پروژه هاي ياد شده پس از تصويب گـزارش ارزيـابي زيـست محيطـي                   -2تبصره
  .توسط سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود

 ازگـزارش ارزيـابي زيـست محيطـي توسـط            شروع عمليات اجرائي پروژه هاي ياد شده پـس         -2تبصره  
  .سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود

تعيـين خواهـد    ) 1( سازمان حفاظت محيط زيست موظف است در مدت زماني كه در تبـصره               -3تبصره  
  .شد، نظر خود را در مورد گزارش ارزيابي زيست محيطي به مسئول پروژه ابالغ نمايد

 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست عمـل مـي           7ر طبق ماده     در صورت وجود اختالف نظ     -4تبصره  
  .گردد
از تاريخ الزم االجرا شدن اين مصوبه، كليه دارندگان تاكسي و وانت بار نمره عمـومي در                  -2

  .تهران ملزم هستند طبق برنامه زمان بندي، وسايل نقليه خود را به سيستم گاز سوز مجهز نمايند
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 اداري راجع به جلب مشاركت مردمي دش شورايعالي/5055مصوبه شماره 
و واگذاري امور فعاليت ها به بخش غيردولتي در سازمان حفاظت محيط 

  زيست
  )28/1/1373مورخ (

، بنابـه پيـشنهاد مـشترك سـازمان امـور         23/1/1373عالي اداري در پنجاه و سومين جلسه مـورخ           شوراي
ور نيـل بـه اهـداف برنامـه اول توسـعه            اداري و استخدامي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست به منظ          

اقتــصادي، اجتمــاعي و فرهنگــي جمهــوري اســالمي ايــران در جهــت جلــب مــشاركت مــردم در امــور  
مشاركت پذير و واگذاري بخشي از فعاليـت هـاي اجرايـي دسـتگاههاي دولتـي بـه بخـش غيردولتـي و                       

 2/11/1369دش مـورخ    /29هدايت و سازماندهي مردم بدين منظور و همچنين در اجراي مصوبه شماره             
شورايعالي اداري در ارتباط با واگذاري بخشي از امور و فعاليت هاي سازمان حفاظت محيط زيـست بـه               

  :بخش غيردولتي، موارد زير را تصويب نمود
 امور و فعاليت هاي قابل واگذاري سازمان حفاظت محيط زيست به بخـش غيردولتـي بـه شـرح                    -1ماده  

  :زير است
  :اتي و آموزش عمومي امور تحقيق-ب

انجام تحقيقات و بررسي هاي علمي و اقتصادي در زمينه تهيـه ضـوابط و اسـتانداردهاي                  - -
د سـازمان حفاظـت     ييـ مربوط به حفاظت، بهبود و بهسازي محيط زيست انساني و طبيعي با تا            

  .سسات علمي و شركتهاي مشاوره اي صالحيتدارؤمحيط زيست توسط م
  .انجام خدمات آزمايشگاهي -
تاليف، ترجمه، تكثير و فروش فـيلم، كتـاب و نـشريه زيـست محيطـي بـه منظـور تنـوير و                        -

  .هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست
سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به پيشنهاد ساير امور و فعاليت هاي قابـل واگـذاري كـه در                   : تبصره

  . عمل مي آورداين ماده منظور نشده است اقدامات الزم را به
 سازمان حفاظت محيط زيست درصورت عدم وجود شرايط الزم و مناسب در ابعاد تخصـصي،                -3ماده  

فني، فيزيكي، مـالي، اموزشـي و انـساني در بخـش غيردولتـي جهـت انجـام امـور و فعاليـت هـاي قابـل                           
  .واگذاري شرايط و زمينه هاي الزم را فراهم آورد
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ور و فعاليتهاي قابل واگذاري به بخش غير صورتجلسه نهايي كميته بررسي ام
دش / 5055دولتي سازمان حفاظت محيط زيست بر اساس مصوبه شماره 

   شورايعالي اداري28/1/73مورخ 
   امور تحقيقاتي و آموزش عمومي-قسمت ب

واگذاري امور تحقيقات در زمينه محيط زيست انساني با رعايت موارد زير قابل واگذاري بـه بخـش                 -1
  .لتي تشخيص داده شدغيردو

كليــه اشــخاص حقــوقي شــامل شــركتهاي تعــاوني تخصــصي و مهندســي، مهندســين  -1-1
مشاور، موسسات تحقيقاتي و آموزشي كه حداقل داراي كادر شرح زير بـوده و صـالحيت         

يد شـده باشـد شـرايط واگـذاري         يعلمي و فني آنها توسط سازمان حفاظت محيط زيست تا         
   چارچوب تعيين شده از طرف سازمان دارا هستند؛فعاليت هاي ياد شده را در

در رشـته هـاي محـيط    )  سـال سـابقه كارمفيـد      10ا  بـ يا فوق ليـسانس     (دكترا   -1-1-1
  زيست، بهداشت محيط، بهسازي محيط يك نفر عضو اصلي و مسئول

در رشـته هـاي  محـيط        )  سال سابقه كـار مفيـد      5يا ليسانس با    (فوق ليسانس    -1-1-2
  يط، بهسازي محيط سه نفرزيست، بهداشت مح

اشخاص حقيقي برحسب مورد موضوع كار واگذاري، بايد داراي تخصص           -1-1-3
دكترا يا فوق ليسانس در زمينه آلودگي هوا، آلودگي آب، مواد زائد، ارزيابي اثرات              

  .توسعه، مطالعات اجتماعي و اقتصادي محيط زيست و نظاير آن باشند
نه محيط زيست طبيعي با رعايت موارد زير قابل واگذاري بـه بخـش              واگذاري امور تحقيقات در زمي     -2

  .غير دولتي تشخيص داده شد
كليه اشخاص حقوقي شامل شـركتهاي تعـاوني تخصـصي و مهندسـي، مهندسـين                -1-2

سسات تحقيقاتي و آموزشـي كـه حـداقل داراي كـادر بـه شـرح زيـر بـوده و                 ؤمشاور، م 
يد شده باشد شـرايط     يظت محيط زيست تا   صالحيت علمي وفني آنها توسط سازمان حفا      

واگذاري فعاليت هاي يادشده را در چهارچوب شرايط تعيين شده از طرف سازمان دارا              
  :هستند

در رشته هـاي اكولـوژي   )  سال سابقه كار مفيد10يا فوق ليسانس با   (دكترا   -1-1-2
  گياهي، جانوري، محيط زيست يك نفر عضو اصلي مسئول

در رشته هاي اكولـوژي     )  سال سابقه كار مفيد    5يا ليسانس با    ( فوق ليسانس    -2-1-2
  گياهي، جانوري، محيط زيست سه نفر
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 اشخاص حقيقي برحسب مورد موضوع كار واگذاري بايد داراي تخصص           -3-1-2
دكترا يا فوق ليسانس در زمينه اكولوژي گياهي، اكولوژي جانوري، آبزيان، پـارك             

  .داري و نظاير آن باشند
يجه انجام تحقيقات و بررسي هاي انجام شده در زمينه محيط زيست انساني             نت: تبصره

و محيط زيست طبيعي قبل از شكل گيري و قالب بندي بـراي تـدوين ضـوابط بايـد                   
  ..مورد تائيدسازمان قرار گيرد

  .درمورد انجام آزمايشگاهي تصميمي اتخاذ نگرديد -3
ريه زيست محيطي به منظور تنـوير و هـدايت افكـار            تاليف، ترجمه، تكثير و فروش فيلم، كتاب و نش         -4

  .عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست قابل واگذاري به بخش غيردولتي تشخيص داده شد
  .ضوابط واگذاري به موجب قراردادي بين سازمان و متقاضي تعيين خواهد گرديد: تبصره

  .انجام خدمات آزمايشگاهي -5
  .موارد زير قابل واگذاري به بخش غيردولتي تشخيص داده شدخدمات آزمايشگاهي با رعايت 

  .آزمايشگاه داراي شرايط عمومي مورد تائيد مراجع ذيصالح باشد -1
 بـراي انجـام آزمايـشات       ،آزمايشگاه بايد داراي كادر فني متخصص و تجهيزات موردنيـاز          -2

  .ته باشدمختلف و سنجش پارامترهاي آلوده كننده محيط زيست را در اختيار داش
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  آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب
  ) هيات وزيران16/3/1373 هـ مورخ 71ت/18241مصوبه شماره (

  : عبارات و اصطالحاتي كه در اين آيين نامه به كار رفته داراي معاني زير مي باشد-1ماده
  .سازمان حفاظت محيط زيست: سازمان -1
 .شورايعالي حفاظت محيط زيست: شورايعالي -2

تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص فيزيكي و : آبآلودگي  -3
مضر يا  شيميايي و بيولوژيكي آب در حدي كه آن را براي مصرفي كه براي آن مقرر است

 .غير مفيد سازد

هرنوع مواد يا عوامل فيزيكي و شيميايي بيولوژيك كه ): آلوده كننده(مواد آلوده كننده آب  -4
 .ي آب گرديده يا به آلودگي آن بيفزايدباعث آلودگ

هرگونه منبعي كه فعاليت يا بهره برداري از آن ): منابع آلوده كننده(منابع مولد آلودگي آب  -5
شهري و   كشاورزي و دامداري،  معدني، موجب آلودگي آب مي شود كه شامل منابع صنعتي،

 .خدماتي و درماني و متفرقه مي باشد خانگي،

ماده مايع زائد حاصل از فعاليت هاي صنعتي يا كشاورزي و دامداري يا هرنوع : فاضالب -6
 . بيمارستاني و آزمايشگاهي و خانگي كه به آب يا خاك تخليه گردد شهري،

   خاكروبه،  زائد محسوب مي شود مانند زباله،هر گونه ماده جامدي كه عرفاً: زائد جامد  مواد-7
ز شهري و صنعتي و زوايد حاصل از تصفيه،  اعم از  مراك  ضايعات،  جسد حيوانات، خاكستر،

 .شيميايي و بيولوژيك و همچنين فضوالت انساني و حيواني و مواد زايد بيمارستانها و غيره

 چاهها وسفره آبهاي زيرزميني  كليه آبهاي سطحي و زيرزميني از جمله قنوات،  :آبهاي پذيرنده -8
ودخانه ها و نهرها و تاالبها و آبگيرها و بركه ها كه فاضالب  درياچه ها،  ر و چشمه ها و نيز درياها،

 .و مواد زائد جامد به آنها تخليه شده يا در آنها نفوذ مي كند

كليه آبهاي داخلي و ساحلي و درياي سرزميني كه تحت حاكميت دولت : آبهاي ايران -9
 .جمهوري اسالمي ايران قرار دارد

وده كننده در فاضالب از طريق اختالط با آب يا آب كاهش غلظت مواد آل: رقيق كردن -10
 .پذيرنده

مناسب ترين وسايل يا روشهايي كه استفاده آن با توجه به شرايط : وسايل و روشهاي مناسب -11
 رفع يا كاهش مؤثر آلوده   درجه پيشرفت و امكانات علمي و فني و هزينه هاي مربوط، محلي،

 .كننده ها را امكان پذير مي سازد
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حدود مجاز و مشخصات ويژه اي كه با توجه به اصول حفاظت و ): استاندارد(ميزان و معيار  -12
 .بهسازي محيط زيست براي آلوده كننده ها و جلوگيري از آلودگي آب تعيين مي شود

 كارگاهها  شخص حقيقي كه اداره يا تصدي منابع مواد آلودگي از قبيل كارخانجات،: مسئول -13
 خواه به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص حقيقي  ات صنعتي را خواه براي خود،و ساير تاسيس

 . به طرق مختلف عامل ايجاد آلودگي استيا حقوقي ديگر به عهده داشته يا شخصاً

هر نوع ماده زائد آلوده كننده يا تركيبي از مواد و ضايعاتي كه : مواد زائد سمي و خطرناك -14
ياد به سالمت انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان بوده يا بر اثر داراي قدرت صدمه و آسيب ز

 .تماس و تكرار داراي عوارض سوء در آنها باشد و قابليت آلوده ساختن آب را دارد

  . اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي آب را فراهم نمايد ممنوع است-2ماده 
 بهداشت، درمان و   جهاد سازندگي، كشاورزي،   سازمان با همكاري وزارتخانه هاي نيرو،-3ماده

آموزش پزشكي و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط حسب مورد نسبت به بررسي و شناسايي 
  .كيفيت آبهاي ايران از لحاظ آلودگي اقدام خواهد نمود

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد آبهاي مشروب از مرحله آبگير طبق-1تبصره 
  .قوانين و مقررات خود عمل مي نمايد

 در مورد آلودگي آبهاي درياها و درياچه ها همچنين رودخانه هاي مرزي با مواد نفتي به -2تبصره
  .موجب قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي عمل خواهد شد

د آلودگي آب به طريق مقتضي اقدام  سازمان موظف است نسبت به شناسايي منابع مختلف مول-4ماده 
مسئولين موظفند اطالعات و مدارك مورد نياز را در صورت درخواست در اختيار سازمان قرار . نمايد
  .دهند

 معادن و   صنايع،  نيرو،  كشاورزي،  درمان و آموزش پزشكي،  بهداشت،  وزارتخانه هاي كشور،-1تبصره 
ر مؤسسات ذيربط همكاري الزم را با سازمان دراجراي مفاد  جهاد سازندگي و حسب مورد ساي فلزات،

  . اين ماده معمول خواهند داشت
 اطالعات و مداركي كه جنبه محرمانه دارد و توسط مسئولين در اختيار سازمان گذارده مي -2تبصره 

  .شود محرمانه تلقي شده و جز در موارد قانوني مورد استفاده قرار نخواهد گرفت
ندراد هاي مربوط به آلودگي آب با ذكر روشهاي سنجش و ساير مقررات مربوط توسط  استا-5ماده 

اين آيين نامه تهيه و به مورد اجراء ) 3 (سازمان و با همكاري وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور در ماده 
  .گذارده مي شود

هر و جمع  در مورد مقررات مربوط به تخليه هر نوع فاضالب به شبكه عمومي فاضالب ش-تبصره
آوري، نگهداري و حمل و دفع مواد زائد جامد كميسيون دائمي متشكل از نمايندگان تام الختيار 
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 معادن و فلزات و سازمان   صنايع، كشور،  درمان و آموزش پزشكي ،  بهداشت، وزارتخانه هاي نيرو،
شكيل و حفاظت محيط زيست و ساير سازمانهاي مسئول آب و فاضالب شهري در وزارت كشور ت

  .تصميمات اتخاذ شده به مرحله اجراء گذارده خواهد شد
 طبقه بندي كلي آبهاي پذيرنده اعم از سطحي و زير زميني و درياچه ها و آبهاي ساحلي با -6ماده 

توجه به قدرت جذب و تصفيه طبيعي  آلوده كننده ها برحسب اولويتها و به تدريج توسط سازمان با 
  .اين آيين نامه تعيين و اعالم خواهد شد) 3(مؤسسات مذكور درماده همكاري وزارتخانه ها و 

 سازمان موظف است طبق برنامه پيش بيني شده از فاضالب و مواد زايد جامد منبع آلوده كننده -7ماده 
در صورتي كه شدت آلودگي . نمونه برداري و نوع  و ميزان آلودگي هر يك از منابع را مشخص نمايد

اين آيين نامه باشد سازمان مراتب ) 5( آلوده كننده بيش از استانداردهاي موضوع ماده هر يك از منابع
در اين اخطاريه نوع . را كتباً به مسئول مربوط اخطار خواهد نمود كه در رفع آلودگي اقدام نمايد

يد آلودگي و ميزان آن و همچنين مهلت رفع آلودگي كه متناسب با امكانات تعيين مي گردد صريحاً ق
  .خواهدشد

 در مورد شهركها  ومجتمع هاي صنعتي كه داراي سيستم فاضالب عمومي هستند از فاضالب –تبصره 
عمومي شهركها و مجتمع هاي صنعتي و غير صنعتي نمونه برداري شده و اقدامات الزم براي رفع 

 در اين در مواردي كه واحدهاي مستقر. آلودگي با مسئوليت شركت و مجتمع به عمل خواهد آمد
شركتها و مجتمعها فاضالب صنعتي حاوي مواد مسموم فلزات سنگين داشته باشند و از طريق سيستم 
فاضالب عمومي قابل كنترل نباشد بنا به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست واحد مزبور موظف به 

 .ايجاد تصفيه خواهد بود

به رفع آلودگي در حد استاندارد اقدام  مسئولين مكلفند ظرف مهلت مذكور در اخطاريه نسبت -8 ادهم
قانون  حفاظت و بهسازي محيط زيست از فعاليت يا بهره ) 11(كنند در غير اينصورت براساس ماده 

  .برداري منبع مربوط تا رفع آلودگي جلوگيري خواهد شد
مايد كه  درصورتي كه مسئول منبع آلوده كننده با داليل و مدارك قابل قبول سازمان اثبات ن-9ماده 

ظرف مهلت مقرر در اخطاريه رفع آلودگي عملي نمي باشد سازمان مي تواند مهلت اضافي مناسب 
براي اين گونه منابع قائل شود مشروط بر اينكه ادامه فعاليت اين منابع خطرات جدي براي سالمت انسان 

  .و ساير موجودات زنده در بر نداشته باشد
انوني خود مجاز است هريك از منابع آلوده كننده را توسط  سازمان در اجراي وظايف ق-10ماده 

مامورين خود مورد بازرسي قرار دهد، در صورتي كه بازرسي هر يك از منابع به موجب قوانين ديگر 
  .مستلزم كسب اجازه از دادستان باشد نسبت به اخذ نمايندگي دادستان اقدام خواهد شد
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ين آئين نامه همكاري الزم را با مامورين سازمان به عمل  مسئولين مكلفند در اجراي مفاد ا-تبصره
  .آورند
 وزارتخانه هاي صنايع، كشور، كشاورزي و جهادسازندگي هنگام صدور مجوز احداث و -11ماده 

 مرغداري و كشتارگاه يا ساير - دامداري- كشاورزي- معدني-توسعه واحدها و مجتمع هاي صنعتي
 هاي فوق الذكر موظفند استانداردها و مقررات الزم الرعايه مراجع صدور مجوز واحدها و مجتمع

  .اين آئين نامه را به متقاضيان ابالغ نمايند) 5(موضوع ماده 
صدور پروانه بهره برداري از واحدهاي مذكور موكول به رعايت استانداردها و مقررات فوق الذكر 

  .است
رداري صادر شده براي واحدهاي مذكور در  مراجع مربوط، رونوشت پروانه تاسيس و بهره ب-12ماده 
  .را به سازمان ارسال خواهند داشت) 11(ماده 
 وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و شهرداريها و سازمانها و واحدهاي تابع آنها -13ماده

حسب مورد هنگام تهيه طرح هاي جامع و هادي شهرها، شهركها و مجتمع هاي مسكوني و بهداشتي و 
اين آئين نامه را بايد ) 5(يها موقع صدور پروانه در شهرها، استاندرادها و مقررات موضوع ماده شهردار

  .به اطالع طراحان و مجريان مربوطه برسانند
 تخليه و پخش فاضالب يا هر نوع ماده آلوده كننده از منابع متفرقه به آبهاي پذيرنده به ميزان -14ماده 

انواع و طبقه بندي منابع آلوده كننده و متفرقه توسط سازمان و با . بيش از حد استاندارد ممنوع است
  .همكاري وزارتخانه ها و موسسات ذيربط تعيين خواهد شد

 در مواردي كه سازمان بنا بر داليل كافي تشخيص دهد كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي -15ماده 
نها به نقاط مناسب امكان پذير نمي باشد، طرحي از منابع آلوده كننده موجود از طريق ديگر بجز انتقال آ

در اين مورد با همكاري وزارتخانه هاي كشاورزي، جهاد سازندگي، صنايع، مسكن و شهرسازي، نيرو 
  .و كار و امور اجتماعي تهيه و پس از تصويب هيات وزيران به مورد اجراء خواهد گذاشت

جاب نمايد استفاده از وسايل و روشهاي مناسب  سازمان مجاز است در مواقعي كه ضرورت اي-16ماده 
  .را براي منابع متفرقه برقرار نمايد

 رقيق كردن در مرحله تخليه به عنوان تصفيه ممنوع است مگر در موارد خاصي كه به تشخيص -17ماده 
  .سازمان خطرات آلودگي محيط زيست را در بر نداشته باشد

نمايند تا در مواقع اضطراري كه تصفيه فاضالبها به هر علتي  مسئولين مكلفند تدابيري اتخاذ -18ماده 
  .متوقف مي شود از تخليه مستقيم فاضالب به آبهاي پذيرنده خودداري نمايند
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قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست و تبصره آن دستور ) 11( در مواردي كه به استناد ماده -19ماده 
 صادر مي شود، مراتب به دادستان حوزه قضايي مربوط ممانعت از كار و فعاليت كارخانه يا كارگاهي

  .براي صدور دستورهاي الزم اعالم مي شود
 سازمان به منظور پيشگيري از آلودگي آب و تشويق كليه مسئولين منابع آلوده كننده به رفع -20ماده 

بير الزم را اتخاذ آلودگي و ايجاد انگيزه براي يافتن وسايل و روشهاي مناسب و تحقيق در اين زمينه تدا
  .و به مورد اجراء خواهد گذاشت

 چنانچه تخلف از مقررات اين آئين نامه موجب ورود هرگونه خسارت به محيط زيست -21ماده 
آبزيان و منابع طبيعي شود، دادگاه حسب درخواست سازمان، مسئولين را به پرداخت و جبران خسارت 

  .وارد شده محكوم خواهد كرد
  لغو) 28/9/1364 مورخ 90302موضوع تصويبنامه شماره (يري از آلودگي آب آئين نامه جلوگ

  .مي شود
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قانون وصول برخي از ) 45(ماده ) د(و ) ج(، )ب(آئين نامه اجرايي بندهاي 
   درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

  ) هيات وزيران با اصالحات بعدي20/9/1375 ه مورخ 16410ت /106935شماره (
 كارخانجات، كارگاه ها و واحدهاي صنعتي و معدني موظفند يك در هزار فروش توليدات -4ماده 

خود را در هر سال به حساب جداگانه اي واريز و از محل وجوه اين حساب هزينه هاي مربوط به 
  .حفاظت محيط زيست و كنترل آلودگي ها را طبق مقررات اين آئين نامه پرداخت نمايند

زينه هايي كه كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني در اجراي بند  مخارج و ه-5ماده 
قانون ومقررات اين آئين نامه به تشخيص و تحت نظر سازمان هزينه مي نمايند، جزء هزينه ) 45(ماه ) د(

  .هاي قابل قبول مالياتي آنان منظور خواهد شد
جات و كارگاههاي صنعتي و معدني  درصورتي كه يك در هزار فروش توليدات كارخان-تبصره

مذكور پس از انجام هزينه هاي مقرر در اين آئين نامه در پايان سال مالي تماماً به مصرف نرسيده باشد، 
معادل آن در سالهاي بعد قابل هزينه بوده و جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي سالي كه وجوه مزبور در 

  .دآن به مصرف رسيده است محاسبه خواهد ش
 با توجه به اينكه تشخيص درآمد حاصل از فروش توليدات كارخانجات و كارگاهها و اجراي -6ماده 
از طريق رسيدگي به حسابهاي مالياتي آنان ميسر مي باشد، ادارات كل امور اقتصادي ) 45(ماده ) د(بند 

 متعلقه، بنا به و دارائي استانها پس از رسيدگي به حسابهاي آنها و تشخيص رقم درآمد و ماليات
درخواست سازمان درآمد هريك از كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي را به سازمان يا 

 قانون 232به عنوان يكي از مراجع ذيربط موضوع ماده (ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها 
  .اعالم خواهند نمود) مالياتهاي مستقيم

صنعتي و معدني موظفند بنا به درخواست سازمان مبالغ  كارخانجات، كارگاهها و واحدهاي -تبصره
 قانون را راساً و يا در صورتي كه عميات فروش توليدات و) 45(ماده ) د(يك در هزار موضوع بند

عرضه خدمات خود را از طريق دفاتر مركزي به دفاتر فروش در نقاط ديگر و يا به صورت فعاليت هاي 
ديگر انجام مي دهند، از طريق دفاتر فروش ذيربط به سازمان اعالم تكميلي و تبديلي از طريق موسسات 

  .نمايند
 كارخانجات و كارگاهها و واحدهاي صنعتي موظفند منفرداً يا مشتركاً در چارچوب واحدهاي -7ماده 

مستقر در شهرك ها و مجتمع هاي صنعتي، در زمينه حفظ محيط زيست و جبران زيان ناشي از 
فضاي سبز مشجر و جاذب آلودگي ها تحت نظر و با موافقت قبلي سازمان حسب آلودگي ها و ايجاد 

  :اين آئين نامه به عمل آورند) 4(مورد اقدامات زير را از محل وجوه موضوع ماده 
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 انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي جهت پيشگيري و كنترل آلودگي ناشي از فعاليت منابع -الف
  .آلوده كننده

ستگاهها و ايستگاه هاي اندازه گيري كنترل آلودگي هوا و ايجاد آزمايشگاه و  تامين و نصب د-ب
  .سيستم هاي تصفيه فاضالب

  . تهيه و تامين تجهيزات ووسايل مناسب براي پيشگيري وجلوگيري و يا كاهش موثر آلودگيها-ج
  . پرداخت هزينه هاي كارشناسي و خدمات فني رفع آلودگي ها-د
ر در محوطه كارخانجات و كارگاه ها و واحدهاي صنعتي و معدني و  ايجاد فضاي سبز مشج-ه

  .ساير نقاط به تشخيص سازمان
  . جبران خسارات و زيان وارده به محيط زيست و منابع طبيعي بنا به تشخيص و اعالم سازمان-و
 برگزاري دوره هاي آموزشي و ارائه آموزش الزم درجهت ترويج مسائل مربوط به حفاظت -ز

ر افكار عمومي و اشاعه فرهنگ زيست محيطي بيونيست و كنترل آلودگي ها و همچنين تمحيط ز
  .تحت نظر سازمان

اين آئين نامه با توجه به ) 8(و ) 7( تشخيص اولويت انجام فعاليت ها و هزينه هاي موضوع مواد -9ماده 
 كارگاها و شرايط هر منطقه و نوع و ميزان آلودگي محيط زيست و نوع فعاليت كارخانجات و

  .واحدهاي صنعتي و معدني بر عهده سازمان ميباشد
 سازمان بر نحوه انجام تكاليفي كه كارخانجات، كارگاهها و واحدهاي صنعتي و معدني به -10ماده 

.  قانون برعهده دارند نظارت خواهد نمود) 45(ماده ) د(موجب مقررات اين آئين نامه و مفاد بند 
ولتي ذيربط و صاحبان و مسئوالن كارخانجات و كارگاه ها موظفند در وزارتخانه ها و موسسات د

  .قانون همكاري الزم را با سازمان به عمل آورد) 45(ماده ) د(اجراي بند 
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آئين نامه احداث و استفاده از تاسيسات در فالت قاره و منطقه انحصاري 
  اقتصادي ايران در خليج فارس و درياي عمان

  )وزيران  هيات 4/10/1375 مورخ ـ ه15097ت /5464مصوبه شماره (
  

قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج فارس و درياي عمان ) 22(ه دبه استناد ما( 
  )1372مصوب 

  : در اين آئين نامه عبارات زير داراي تعاريف زير ميباشند -1ماده 
اي يكف مناطق دريايي ماوراي درعبارت است از بستر، زير بستر، كف و زير: فالت قاره  -الف

سرزميني ايران و در امتداد و دنباله طبيعي قلمرو سرزميني كشور تا لبه بيروني حاشيه فالت قاره 
مايل دريايي از خط مبدايي كه براي تعيين عرض درياي ) 200( حداكثر تا مساحت دويست

  .سرزميني در قوانين ايران پيش بيني شده است
عبارت است از ناحيه اي خارج و مجاور درياي سرزميني حداكثر به :  قتصادي منطقه انحصاري ا-ب

مايل دريايي از خط مبدا درياي سرزميني كه در آن ، كشور ساحلي داراي ) 200(عرض دويست 
  .حقوق و صالحيت هاي انحصاري در مورد منابع طبيعي و ساير صالحيت هاي مربوط است

  :گونه عمليات مربوط از جمله ايجاد تاسيسات و انجام هر-2ماده 
  كاوش، اكتشاف، توسعه، استخراج، توليد، انتقال و بهره برداري از نفت و گاز و ساير مواد -الف

هيدروكربورها و هريك از انواع ديگر ذخاير و مواد معدني موجود در بستر دريا، حفظ، حراست، 
  .تعمير و تكميل تاسيسات مربوط

ز سكوهاي حفاري نفتي، جزاير مصنوعي، لنگرگاه ها و باراندازهاي  ساخت، احداث و استفاده ا-ب
ثابت و سيار، نصب چراغ هاي دريايي، دكل ها و كابل ها و تجهيزات مخابراتي و سنجش از راه دور 

  .و هرگونه تجهيزات و وسايل ديگر مربوط به امور ياد شده
 بستر و زيربستر درياها و آبهاي روي  حفاظت و بهره برداري و اداره تمامي منابع طبيعي جاندار-پ
  .آن
  . بهره برداري از آب، باد و جريانهاي دريايي به منظور توليد نيرو-ت
  . انجام پژوهشها و تحقيقات علمي از طريق استفاده از تاسيسات ثابت و سيار دريايي-ث
صادي به  حفاظت و حمايت از محيط زيست دريايي در ناحيه فالت قاره منطقه انحصاري اقت-ح

  .صورت انحصاري از حقوق حاكميت دولت جمهوري اسالمي ايران مي باشد
ايـن مـاده را بـه       ) الـف ( دولت جمهوري اسالمي ايران مي تواند احداث تاسيسات موضـوع بنـد              -تبصره

خارجيان همچنين تردد آنها را در ناحيه فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي با رعايت  تمامي قـوانين                   
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ات گمركي، بهداشتي، ايمني و ديگر مقررات همچنـين رعايـت جوانـب و مـصالح كـشور برابـر              و مقرر 
  .مقررات اين آئين نامه اجازه دهد

بيـه كابـل    ع كشورهاي متقاضي با رعايت شرايط زير مي توانند نسبت به احداث خطوط لوله و ت               -3ماده  
  :نددريايي در ناحيه فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي اقدام كن

 به حقوق دولت جمهوري اسالمي ايران خسارتي وارد نسازند و به هيچ وجه در عمليات -الف
  .سازمانهاي دولتي ايران و شركتهاي تابعه، اخالل ايجاد نكنند) موضوع اين آئين نامه(اجرايي 

 هلول   حداقل چهار ماه قبل از شروع علميات مربوط به احداث و استفاده از كابل ها و خطوط -ب
هاي زير دريايي، مراتب را همراه با ارسال نقشه هاي دقيق كه موقعيت جغرافيايي مسير عبور خط 
لوله و كابل دريايي را مشخص مي سازد براي اعالم نظر به مراجع مربوط ايراني كه توسط وزارت 

  .امور خارجه اعالم مي شود ارسال دارند
ايم آن را به طور دقيق مورد بررسي قرار سازمان صالحيتدار مربوط مكلف است درخواست و ضم

طرح هاي آتي  دهد و چنانچه محلهاي پيشنهادي لطمه اي به تاسيسات و مستحدثات دريايي و يا
جمهوري اسالمي ايران يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه با اجازه دولت جمهوري اسالمي ايران 

ي اسالمي ايران به فعاليت اشتغال دارند يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه با اجازه دولت جمهور
وارد نياورد و عمليات دريايي اشخاص ياد شده را مختل نكند و مغاير با منافع كشور نباشد حداكثر 
پس از گذشت پنج ماه از تاريخ وصول تقاضا و مدارك خواسته  شده مراتب موافقت دولت 

 به دولت درخواست كننده بوطمان مرجمهوري اسالمي ايران را توسط وزارت امور خارجه به ساز
  .اعالم نمايد

 در ايمني كشتيراني و همچنين حفظ و حمايت از محيط زيست و حيات آبزيان اخاللي ايجاد -پ
نكند و به ويژه با هماهنگي هاي الزم با مراجع ايراني ترتيب داده شود تا عبور خط لوله و كابل 

 بين المللي، فعاليت و تردد شناورهايي كه بين سواحل دريايي از اين مناطق مانع يا مخل كشتيراني
  .ايران و تاسيسات باال در فعاليت يا تردد هستند، نباشند

  : به منظور اطمينان از ايمن بودن مستمر خطوط لوله و كابلهاي دريايي-4ماده 
 را ارائه  دولت ذينفع بايد به طرق مقتضي به مقامهاي مربوط ايراني در اين خصوص تامين الزم-الف
  .نمايد
 مقامات ايراني مي توانند از تاسيسات ياد شده بازرسي فني به عمل آورند و چنانچه عيب و -ب

نقصي مشاهده كنند، مراتب را به منظور رفع عيب و نقص به مالك خطوط لوله و كابلهاي دريايي و 
  .الع دهندهمچنين به دولت مربوط و وزارت امور خارجه دولت جمهوري اسالمي ايران اط
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نسخه اي از گزارشهاي فني يـاد شـده در مـاده            ) سازمان بنادر و كشتيراني   ( وزارت راه و ترابري      -5ماده  
  .اين آئين نامه را به اطالع سازمان بين المللي دريانوردي خواهد رساند) 4(

 دولت جمهوري اسالمي ايران جهت حفاظـت و حمايـت از محـيط زيـست دريـايي و اسـتفاده                     -6ماده  
طلوب از منابع جاندار و ساير ذخاير اعم از معدني و غير آن و نيز اطمينان از ايمن بودن خطوط لولـه و                       م

  .كابلهاي دريايي مي تواند مقررات خاصي را براي اين مناطق وضع و به موقع اجرا گذارد
رجـه، از   دستگاههاي دولتي مربوط، رعايت قوانين و مقررات حاكم را از طريـق وزارت امورخا       -7ماده  

مـي باشـند، خواهنـد              كشورهاي ديگر و كشتي هاي آنها كه مجاز به تردد يا فعاليت در اين حـوزه                 
قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران در خليج        ) 20(خواست و مي توانند هر اقدامي را برابر ماده          

  .مل آورند جهت جلوگيري از اعمال خالف به ع– 1372 مصوب –فارس و درياي عمان 
اين آئـين نامـه كـه در فـالت قـاره و منطقـه انحـصاري                 ) 2( حريم ايمني تاسيسات موضوع ماده       -8ماده  

متر از هر نقطه از قسمت خارجي مستحدثات ياد شده و ) 500(اقتصادي ايجاد شده و يا مي شود، پانصد         
صالحيتدار بين المللـي اعـالم و       يا ميزان بيشتري كه براساس استانداردهاي بين المللي و يا توصيه مراجع             

  .ابالغ گردد، ميباشد
 هرگونه فعاليت و تردد دستگاه هاي اجرائي دولتي در حريم موكول به كسب اجازه از دسـتگاه                  -تبصره

  .صاحب يا متولي تاسيسات ياد شده باالخواهد بود
گاه هـاي اجرايـي    تردد تمامي شناورها وكشتي ها به جز شناورها و كـشتي هـاي متعلـق بـه دسـت         -9ماده  

دولتي داخلي يا متعلق بـه طـرف هـاي قـرارداد يـا دسـتگاههاي اجرايـي داخلـي كـه در حـال  احـداث                            
آئين نامـه مـستلزم     )2(تاسيسات و بهره برداري از آن مي باشند، در حريم ايمني تاسيسات موضوع ماده             

  .دريافت مجوز تردد از مراجع صالحيتدار متولي يا صاحب تاسيسات مي باشد
 مرجع صالحيتدار جهت صدور مجـوز بـراي تـردد در حـريم ايمنـي سـكوها و مـستحدثات و               -10ماده  

و در مورد ساير تاسيـسات و مـستحدثات         ) شركت ملي نفت ايران   (تاسيسات نفتي دريايي، وزارت نفت      
) تيرانيسازمان بنادر و كش   (هماهنگي وزارت راه و ترابري       دريايي، دستگاه دولتي بهره بردار است كه با       

  . نسبت به صدور آن اقدام خواهد كرد
 درصورت نقض مقررات ايمني، امنيتي از طرف شناورها و كشتي ها و اشخاص در مناطق يـاد                  -11ماده  

درصـورت  . شده باال عالوه بر تعقيب جزايي و مدني و اقدامات تاميني و صاحب پرچم خواهنـد رسـاند                 
لف است از دولت ياد شده بخواهد تا نسبت به پيگرد           عدم دسترسي به متخلف، وزارت امور خارجه مك       

  .به اطالع دولت جمهوري اسالمي ايران برساند يجه راتقانوني وي اقدام و ن
 به منظور تامين ايمني دريانوردي، مالكين و اداره كنندگان تاسيسات و سكوهاي نفتي و ديگر                -12ماده  

 مكلف مي باشـند موقعيـت جغرافيـايي و طـول و       اين آئين نامه  ) 2(تاسيسات و مستحدثات موضوع ماده      
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عرض دقيق اين تاسيسات و چگونگي احداث آنهـا را بـا عالئـم مـشخص كننـده و برابـر ضـوابطي كـه                         
و ساير مراجع مربـوط تعيـين مـي گـردد روشـن             ) سازمان بنادر و كشتيراني   (توسط وزارت راه و ترابري      

  .نوردي اعالم گرددسازند تا اين اطالعات به سازمان بين المللي دريا
 به منظور تامين ايمني مسيرهاي كشتيراني و حفظ سالمت محيط زيـست، مـالكين تاسيـسات و           -13ماده  

اين آئين نامه مكلف مي باشند چنانچه اين تاسيسات مورد نياز نباشند و يـا               ) 2(مستحدثات موضوع ماده    
ي موضوع ايـن آئـين نامـه منتقـل كننـد و             غير قابل استفاده شوند، تمامي اين تاسيسات را از مناطق درياي          

) سـازمان بنـادر و كـشتيراني   (مراتب را پـيش از شـروع عمليـات انتقـال بـه اطـالع وزارت راه و ترابـري           
  .برسانند تا موضوع به سازمان بين المللي دريانوردي اعالم گردد

رد اسـتفاده نباشـند،      ضوابط و شرايط انتقال تاسيسات و سكوهاي نفتي كه مـورد نيـاز و يـا مـو                  -14ماده  
با توجه به قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان بـين المللـي            ) شركت ملي نفت ايران   (توسط وزارت نفت    

بـه اجـراء   ) سازمان بنادر و كشتيراني(دريانوردي تهيه خواهد شد و پس از موافقت وزارت راه و ترابري        
  .درخواهد آمد

هاي نفتي كـه مـورد نيـاز و يـا مـورد اسـتفاده نباشـد،                  ضوابط و شرايط انتقال تاسيسات و سكو       -14ماده  
با توجه به قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان بـين المللـي            ) شركت ملي نفت ايران   (توسط وزارت نفت    

بـه اجـراء   ) سازمان بنادر و كشتيراني(دريانوردي تهيه خواهد شد و پس از موافقت وزارت راه و ترابري        
  .در خواهد آمد

ظـور تـامين ايمنـي دريـانوردي، احـداث و بكـارگيري ايـستگاههاي ارتبـاط راديـويي و                     بـه من   -15ماده  
سنجش از راه دور در فالت قاره و منطقه انحصاري اقتصادي، بدون اخذ مجوز قبلي از وزارت پـست و                    

صادر مي گـردد،    ) سازمان بنادر و كشتيراني   (تلگراف و تلفن كه پس از هماهنگي وزارت راه و ترابري            
  .استممنوع 

 ايجاد شبكه هاي مخابراتي اختصاصي در مناطقي كه تاسيسات و مستحدثات ثابـت دريـايي و                 -16ماده  
سكوهاي نفتي در آن واقع است تابع مقررات و ضوابط وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود كـه                    

  .ر  خواهد كردمجوز الزم را صاد) سازمان بنادر و كشتيراني(پس از هماهنگي با وزارت راه و ترابري 
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  ارزيابي اثرات زيست محيطي) الگوي(آئين نامه 
  )عالي  شوراي2/10/1376 مورخ 156مصوبه شماره (

عالي حفاظت محيط زيست الگوي تهيه گزارش   شوراي23/1/73 مورخ 138در اجراي مصوبه شماره 
  :ارزيابي زيست محيطي به شرح زير تعيين مي گردد

ژه هاي مندرج در ماده دو موظفنـد بـه همـراه گـزارش امكـان سـنجي و                    مجريان طرح ها و پرو     -1ماده  
  .مكان يابي پروژه ها نسبت به تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي مطابق اين الگو اقدام نمايند

  : طرح ها و پروژه هايي كه مشمول اين الگو مي شوند عبارتند از-2ماده 
  كارخانجات پتروشيمي در هر مقياس) الف
  گاه ها در هر مقياسپااليش) ب
  نيروگاهها با ظرفيت توليدي بيش از يكصد مگاوات) ج
  :صنايع فوالد در دو بخش زير) د

واحدهاي تهيه كننده خوراك ذوب و ذوب با ظرفيت توليدي بيش از سيصد هزار تـن در          -1
  سال 

  واحدهاي نورد و شكل دهي با ظرفيت توليدي بيش از صدهزار تن در سال -2
  :سازه هاي ديگر آبي در سه بخش زيرسدها و ) ـه

 متـر و يـا داراي سـاختارهاي جنبـي بـيش از چهـل هكتـار و يـا                     15سدها با ارتفاع بيش از       -1
  مساحت درياچه بيش از چهار صد هكتار

درهر انـدازه شـامل ارزيـابي زيـست محيطـي مـي             ) نگهداشت مواد آلوده  ( سدهاي باطله    -1تبصره  
  .باشند

  اخت در مساحت بيش از چهارصد هكتاردرياچه هاي انسان س -2
 اندازه درياچه هاي پرورش آبزيان در مقياس كوچكتر از چهارصد هكتـار بـا همـاهنگي                 -2تبصره  

  .وزارت جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست تعيين مي شود
  طرحها و پروژه هاي آبياري و زهكشي در وسعت بيش از پنج هزار هكتار -3
  در وسعت بيش از يكصد هكتار) با هر عنوان (شركتهاي صنعتي) و
  فرودگاههاي با طول باند بيش از دو هزار باند) ز

 هدر صـورتيكه در فاصـل     ) بدون درنظر گرفتن ابعـاد آنهـا      ( طرحها و پروژه هاي هفت گانه فوق         -3ماده  
 ارزيـابي اثـرات    قرار گيرند مـشمول 2ثير پذير از طرح ها و پروژه هاي مندرج درماده     أثير گذار و يا ت    أت

  .زيست محيطي مي باشند
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در صـورتيكه در فاصـله      ) بدون درنظر گرفتن ابعـاد آنهـا      ( طرحها و پروژه هاي هفت گانه فوق         -4ماده  
  .مي باشند      تاثيرگذار و يا درون مناطق ويژه زيستي قرار گيرند مشمول ارزيابي زيست محيطي 

پذيري آنها كه به تـصويب مراجـع         ثيرأقعيت و فاصله ت    فهرست مناطق ويژه زيستي همراه با مو       -1تبصره
  .رسمي رسيده باشد توسط سازمان حفاظت محيط زيست بطور منظم منتشر مي شود

 فهرست، موقعيت و فاصله تاثير پذيري و تاثيرگذاري طرح ها و پروژه هاي هفت گانه موجود                 -2تبصره
  .مي گردد   ط زيست تهيه و منتشر توسط سازمان حفاظت محي) 2مطابق تعاريف ماده (در كشور 

 مجريان طرح ها و پروژه هايي كه مشمول ارزيابي اثـرات زيـست محيطـي مـي شـوند گـزارش                      -5ماده  
اجمالي به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه مي نمايند و سازمان پس از بررسي حـداكثر ظـرف يـك                    

  .ر گيرد اعالم مي نمايدماه نكات حساسي را كه بايد در ارزيابي مورد توجه مجريان قرا
 كليه آئين نامه ها و مقررات زيست محيطي كه به تصويب مراجع رسمي رسيده و رعايـت آنهـا                    -تبصره

در ارزيابي اثرات زيست محيطي الزامي است توسط سازمان حفاظـت محـيط زيـست تهيـه و در اختيـار                     
  .مجريان قرار داده مي شود

ول اين الگوموظفند بـا توجـه بـه نكـات اعـالم شـده توسـط                  مجريان طرح ها و پروژه هاي مشم       -6ماده  
سازمان حفاظت محيط زيست و آئين نامه هاي مربـوط اقـدام بـه تهيـه گـزارش ارزيـابي اثـرات زيـست               

گزارش هاي ارزيابي اثرات زيست محيطي بايستي توسط افراد متخصص، مراكـز علمـي   . محيطي نمايند 
  .ب مراجع ذي ربط رسيده باشد تهيه شودو شركتهاي تخصصي كه صالحيت آنها به تصوي

  تا زمان شكل گيري شركت هاي تخصصي، مراكز علمي و افراد متخـصص، سـازمان برنامـه و                    -تبصره
  .بودجه با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست فهرست مقدماتي منتشر مي نمايند

ره بـردراي بـا تفكيـك        ارزيابي اثرات زيست محيطي براي دو وضعيت دوره ساخت و دوره بهـ             -7ماده  
فعاليتهاي اصلي تهيه گرديده تهيه كنندگان اقدامات اصلي براي كاهش اثرات منفـي زيـست محيطـي و                  

  .هزينه هاي آنرا نيز ارائه مي نمايند
 تهيه كنندگان گزارش ارزيابي اثراتي زيست محيطي در پايان گزارش توصيه خود را به يكي از        -8ماده  

  .يندسه صورت زير بيان مي نما
  .با توجه به ابعاد گسترده اثرات زيست محيطي اجراي طرح يا پروژه توصيه نمي شود) الف
.  اجراي طرح يا پروژه با تمهيدات الزم براي كاهش اثرات زيست محيطي قابل اجرا مي باشد) ب

  .)هزينه ها ذكر شود(
  .ل اجرا مي باشدطرح يا پروژه بدون تمهيدات گسترده براي كاهش اثرات زيست محيطي قاب) ج
 سازمان حفاظت محيط زيست با توجه به ضوابط اعالم شده نظرنهايي خويش را حداكثر ظـرف     -9ماده  

  .سه ماه اعالم مي نمايد
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كميتـه علمـي   ( به منظور هماهنگي امور مربوط به ارزيابي زيست محيطي طرح ها و پروژه هـا               -1تبصره  
نشگاهيان زير نظـر رئـيس سـازمان حفاظـت محـيط            ، متشكل از متخصصان و دا     )ارزيابي زيست محيطي  

زيست با تركيب زير تشكيل گرديده و مسئوليت امـور علمـي مربـوط بـه ارزيـابي هـا را بعهـده خواهـد                      
  .داشت

  رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان رئيس كميته -
  پنج نفر از متخصصان و دانشگاهيان به انتخاب رئيس سازمان -
  و بودجهنماينده سازمان برنامه  -
  نماينده سازمان جنگل ها و مراتع كشور -
  نماينده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران -
  نماينده وزارت يا سازمان مربوط به طرح ارزيابي شده -

 هرگاه براساس ارزيابي زيست محيطي اجراي هريك از طرح هاو پروژه هاي عمراني يـا بهـره                -2تبصره
زيابي و قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست مغايرت داشـته             برداري از آنها براساس نتايج ار     

باشد، سازمان مورد را به وزارتخانه يا موسسه اعالم خواهد نمـود تـا همكـاري سـازمانهاي ذي ربـط بـه                       
  :منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديدنظر به عمل آيد

  .درصورت وجود اختالف نظر طبق تصميم رئيس جمهور عمل خواهد شد
 ابعاد موردبررسي براي اثرات زيست محيطي در مورد همه طرح ها و پروژه هاي هفتگانه پـس    -10ماده  

  :مي پذيرد    از بررسي وضعيت زيست محيطي موجود در چهاربخش به شرح زير صورت 
  اثرات زيست محيطي بر محيط فيزيكي) الف
  مرفولوژي و كيفيتي: اثرات بر خاك -1
  يفيت آبكميت آب و ك: اثرات برآب -2
  تغييرات هوا و بارش ها، كيفيت هوا: اثرات بر اقليم، هوا و صوت -3
  اثرات ثانويه بين خاك، آب و هوا -4
  اثرات زيست محيطي بر محيط هاي طبيعي) ب

  اثرات بر گونه هاي گياهي -1
  اثرات بر گونه هاي جانوري -2
  اثرات بر زيست گاهها، چشم اندازها و مسير مهاجرت پرندگان -3
  حيطي بر محيط هاي اجتماعي و فرهنگياثرات زيست م) ج

  اثر بر سالمت و محيط بهداشتي مردم  -1
  اشتغال، مسكن، آموزش: اثر بر محيط اجتماعي -2
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  اعتقادات فرهنگي و مذهبي مردم، ميراث فرهنگي: اثر بر محيط فرهنگي -3
  اثرات زيست محيطي بر طرحهاي توسعه) د

  منطقهاثر بر ساير طرحهاي توسعه كشاورزي، صنعتي، خدماتي  -1
  اثر بر طرح آمايش منطقه -2
  اثر بر كاربري اراضي منطقه -3

عـالي   شـوراي   ساير مواردي كه مشمول ارزيابي زيست محيطي مي شوند بـه تـصويب             - الحاقي 11ماده  
  .باشد ميحفاظت محيط زيست

 اين الگو در ده ماده و هشت تبصره در جلسه مورخ دوم دي ماه هزار و سيصد و هفتـاد و شـش شـوراي                
  .حفاظت محيط زيست به تصويب رسيدعالي 
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   شورايعالي حفاظت محيط زيست157دستورالعمل اجرايي مصوبه شماره 
  )3/6/1377مورخ ( راجع به نحوه دريافت حق الزحمه كارشناسي

حق الزحمه كارشناسي در قبال انجام كليه امور بازديـد، بررسـي و ارزيـابي و ارائـه طريـق در زمينـه                        -1
حيط زيست كه به طور قانوني برعهده سازمان مي باشد براساس تعرفـه هـاي مـصوب                 مسائل مربوط به م   

 ابالغ شده است برطبـق شـرايط ايـن دسـتورالعمل قابـل              15/2/77شورايعالي محيط زيست كه در تاريخ       
  .دريافت مي باشد

 حق الزحمه كارشناسي به طور عمده برحسب درخواست متقاضي به هر منظـور و عنـوان ويـا هنگـام         -2
بازديد در مرحله استقرار يا هنگام صدور پروانه بهره برداري و يا ساير مجوزهايي كه مراجع ذي صـالح               
مطابق اختيارات و وظايف قانوني خود براي استقرار يا احداث يا فعاليت واحدها و فعاليت هاي صنعتي،                 

 مواقعي كه منابع آالينـده      ضمنا در . تي و امثال آنها صادر مي نمايد اخذ مي شود         امعدني، توليدي و خدم   
معيارهـاي مـورد عمـل سـازمان تعطيـل و بـه تـشخيص         ا ضـوابط و ببه علت ايجاد آلودگي و يا مغايرت   

سازمان ضرورت بازگشايي و فعاليت مجدد واحدها يا منابع مذكور احراز گردد و اين بازگشايي منـوط                 
  .باشدبه بازديد و بررسي باشد حق الزحمه كارشناسي قابل دريافت مي 

 قـانون حفاظـت و بهـسازي        11درمواردي كه سازمان به موجب وظـايف قـانوني و در اجـراي مـاده                 -3
 آئين نامه جلوگيري از آلودگي      4 قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا و ماده          15محيط زيست و ماده     

 در اجـراي ايـن   آب موظف به شناسايي، بازديد و بررسي و نمونه برداري از منابع آالينـده مـي باشـد يـا             
 اقدامات قانوني سازمان را در زمينه شناسايي و كنترل منابع        وظايف و يابه اسناد شكايات واصله كه صرفاً       

آلوده كننده تسريع مي نمايد مبـادرت بـه بازديـد و بررسـي و سـاير اقـدامات الزم بنمايـد حـق الزحمـه                          
  .كارشناسي دريافت نخواهد شد

خواست استانداران، مراجع قضايي صالحه، مكاتبات كميسيون اصـل         همچنين در مواقعي كه براساس در     
 قانون اساسي و تذكرات يا مكاتبات و پيگيري هاي نمايندگان مجلس، گزارش سازمان بازرسي كل                90

كشور، دفتر پيگيري هاي مردمي رياست جمهوري و ساير نهادهاي رياست جمهوري منعكس و ارجـاع         
  .داشته باشد حق الزمه كارشناسي دريافت نخواهد شدمي شود، بازديد و بررسي ضرورت 

  :منظور از مراحل مندرج در مصوبه يعني انجام بازديد و بررسي مربوط به هريك از مراحل -4
  . احداث و استقرار واحدهاي صنعتي، توليدي، خدماتي و عمراني و غيره-الف
  . صدور پروانه يا مجوز بهره برداري-ب
  . تغيير محل خدمت-ج
  .بازگشايي و فعاليت مجددواحدها پس ازتعطيل شدن -د
  . در حال فعاليت-ـ ه
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لذا اگر در قبال بازديد محل براي استقرار حق الزحمه دريافت شده باشد، دريافت حـق الزحمـه بازديـد                    
مجدد در مرحله استقرار در همان محل يا محل ديگر موردي ندارد و يا اگر در مرحله فعاليـت برحـسب         

اضي از يك واحد آالينده بازديد و حق الزحمـه دريافـت شـود اخـذ حـق الزحمـه بـراي         درخواست متق 
بازديد مجدد از همان مرحله آلودگي موردي ندارد مگراينكـه ضـرورت بازديـد بـراي نـوع ديگـري از                    

  .آلودگي يا در مرحله ديگر از فعاليت واحد احراز شود
تيجه حاصله اعم از مثبت يا منفي قابل دريافـت           صرفنظر از ن   ،حق الزحمه كارشناسي براي انجام عمل      -5

  .ميباشد
تغيير خط توليد، تغيير محل، توسعه كارخانه يا واحد صنعتي و توليدي، افزايش ظرفيت درصورتيكه                -6

منجر به صدور پروانه جديد بهره برداري شود مـشمول تعرفـه مـضاعف مـي شـود و در غيـر اينـصورت                        
  .تعرفه متعارف اخذ خواهد شد

صرفاً براي بازديد و بررسي در مرحله صدور پروانه يا مجوز بهـره بـرداري               ) دوبرابر(تعرفه مضاعف     -7
منظور از مرحله بهره برداري در ستون آخر جدول اول، مرحله صدور پروانه بهره برداري               . اخذ مي شود  

  .مي باشد
 داشـته باشـند يـك       در صورتي كه يك واحد داراي چند خط توليد بوده ولي دريك محل اسـتقرار               -8

  .)درهر مرحله( حق الزحمه دريافت مي شود
در صورتيكه يك واحد داراي چند خط توليد يا چند نـوع فعاليـت باشـد كـه هركـدام از آنهـا مـشمول                         

  . باالتر اخذ مي شود"كد" استقرار صنايع باشند حق الزحمه "كد"تعرفه جداگانه اي با توجه به 
اي اكتشاف و بهره بـرداري تفـاوتي وجـود نـدارد لـذا تعرفـه بازديـد و                   در مورد معادن، بين پروانه ه      -9

بررسي و ارائه رهنمود در هريك از مراحل صدور پروانه اكتشاف يا صدور پروانه بهره برداري يكـسان                  
  .است

درمورد فعاليت هايي كه حق الزحمه كارشناسي بايد براساس نفرسـاعت محاسـبه و دريافـت شـود                   -10
اي تحت نظر مدير كل و با مـشاركت دو نفـر از كارشناسـان يـا افـراد ذي صـالح بـه        اصلح است كميته    

تشخيص مديركل تشكيل و مبالغ حق الزحمه را در هر مـورد براسـاس ميـزان كـار انجـام شـده در حـد                         
  .متعارف و مشابه ساير دستگاه هاي دولتي و بر مبناي ارقام مندرج در مصوبه شوراي عالي تعيين نمايند

 ضوابط استقرار صنايع و بطور كلي پروژه ها و طرح هـا و              "و"ورد واحدهاي مذكور و در كد       درم -11
فعاليت هايي كه نياز به بررسي يا ارزيابي زيست محيطي داشته و ارزيابي بايد در مركز و از طريـق دفتـر                      

ط اداره كل   ابتدا ميزان كار انجام شده توس     . ارزيابي زيست محيطي يا دفاتر ذي ربط ديگر صورت گيرد         
 بررسـي هـاي      از قبيل بازديد، بررسي و تهيه گزارش كارشناسي محاسبه و پس از تعيـين ميـزان كـار و               

انجام شده در دفتر ارزيابي زيست محيطي يا دفاتر ديگر كه در مورد هر پروژه و طرح نتيجه و ميزان آن                     
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زحمـه تعيـين و بـه پرداخـت         به اداره كل مربوط اعالم خواهد شد، مجموع كارمـشمول دريافـت حـق ال              
  .كننده اعالم مي شود

 جدول مصوبه شورايعالي شـامل مـوارد   2واحدهاي كشاورزي و صنايع روستايي مندرج در رديف    -12
  .زير مي باشد

 آئين نامه هماهنگي و تفكيك وظايف وزارتخانه هاي صنايع و 1 صنايع روستايي موضوع ماده -الف
كه به عنوان صنايع تبديلي اوليه كشاورزي صادر )  وزيران هيات27/6/64مصوب (جهادسازندگي 

 وظايف جهاد سازندگي موضوع مصوبه مورخ 7مي شود و همچنين صنايع روستايي مذكور در بند 
 هيات وزيران راجع به اجراي قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي و 13/11/72

  .ار دارندجهادسازندگي كه تحت توليت وزارت جهادسازندگي قر
و   به امور كشاورزي مربوط فعاليت هاي كشاورزي و واحدهايي كه فعاليت آنها منحصراً-ب

به استثناي واحدها و مجتمع هاي كشت و صنعت كه مشمول ضوابط استقرار (محدود مي شود 
  .)مي باشند صنايع

اتوجه به  صنايع تبديلي، تكميلي و نگهداري محصوالت كشاورزي درمحدوده روستاها كه ب-ج
قانون تفكيك وظايف وزارت كشاورزي و جهادسازندگي توسط وزارت كشاورزي احداث و يا 

  .تحت نظارت و مجوز وزارت مذكور ايجاد مي شوند
  . واحدهاي خدماتي كشت علوفه، جنگل كاري، تكثير نخليات، باغات و ايجاد فضاي سبز-د
ورت شـركت سـهامي نباشـد بايـد هريـك از             مصوبه شورايعالي اگر واحد متقاضي بص      2در تبصره    -13

سـرمايه شـركت    % 70 در بـيش از      اعضاي خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان به تنهايي يا مجموعاً          
  .طبق مدارك رسمي مالكيت داشته باشند

براي اعمال تخفيف گواهي صادره ازبنياد شـهيد انقـالب اسـالمي درمـورد خـانواده معظـم شـهدا،                     -14
ه از بنياد مستضعفان و جانبازان در مورد جانبازان و گواهي صادره از سـتاد امـور آزادگـان    گواهي صادر 

  .مالك اعتبار مي باشد
نحوه دريافت حق الزحمه و زمان آن با توجه بـه مـصلحت و حفـظ منـافع دولـت توسـط مـديركل             -15

  .واحد و پس از وصول به حساب تعيين شده در خزانه واريز مي شود
 شــورايعالي عطــف بــه ماســبق نــشده و از تــاريخ ابــالغ معتبــر مــي باشــد لــذا درمــورد 157مــصوبه  -16

ا در هريك از مراحل به استناد تعرفه سـابق حـق الزحمـه دريافـت شـده اسـت وجهـي                      واحدهايي كه قبلً  
 حق الزحمه دريافـت شـده       139دريافت نخواهد شد و اگر در مراحل قبل به استناد بند ب مصوبه شماره               

 مي باشد به استناد مـصوبه اخيـر التـصويب           157راحل بعد كه مقارن با تصويب و ابالغ مصوبه          است در م  
  .حق الزحمه دريافت خواهد شد
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در ساير موارد كه صراحتاً در مصوبه مورد استناد و اشاره واقع نشده و يا قابل انطبـاق بـا واحـدها و                        -17
  .ق الزحمه كارشناسي دريافت نخواهد شدفعاليت هاي مذكور در مصوبه نمي باشد وجهي به عنوان ح

  .درصورت وجود ابهام يا سوال، دفتر حقوقي و امور مجلس آماده همكاري و رفع اشكال مي باشد
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قانون برنامه پنجساله دوم توسعه ) 82(آئين نامه اجرايي بند الف تبصره 
   اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  ) هيات وزيران22/7/1377 مورخ ـ ه15978ت /47921مصوبه شماره (
قانون برنامه پنجساله ) 82(تبصره ) الف(بند ) 1( طرحها و پروژه هاي بزرگ موضوع رديف -1ماده 

 و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي
  .ن مي شودزيست، توسط شورايعالي حفاظت محيط زيست تعيي

هاي بزرگ زيست مكلف است الگوهاي ارزيابي طرحها و پروژه  سازمان حفاظت محيط-تبصره
توليدي و خدماتي را برحسب اولويت تهيه و جهت تصويب به شورايعالي حفاظت محيط زيست ارائه 

  .نمايد
 صنعتي و معدني  به منظور اعمال مديريت صحيح و منطبق با توسعه پايدار در زمينه پسماندهاي-2ماده 

 سازمان -مي شود  ناميده"پسماندهاي خطرناك"نامه به استثناي مواد پرتوزا كه از اين پس در اين آئين
حفاظت محيط زيست موظف است استراتژي مديريت اين گونه پسماندها را كه در برگيرنده تعاريف 

ي ذيربط تهيه و به تصويب مربوط و ضوابط الزم، ازجمله ضوابط زير مي باشد با همكاري دستگاهها
  :شورايعالي حفاظت محيط زيست برساند

 ضوابط ناظر بر كاهش پسماندهاي خطرناك در فرآيندهاي توليدي از طريق اعمال -الف
  .پاك) تكنولوژيهاي(سياستهاي مديريت توليد و به كارگيري فن آوريهاي 

  .خطرناك ضوابط ناظر بر ايجاد سيستم هاي حمل و نقل ايمن پسماندهاي -ب
  . ضوابط ناظر بر ايجاد تاسيسات بازيابي و دفع نهايي پسماندهاي خطرناك-ج
 كليه واحدهاي صنعتي و معدني مكلفند پسماندهاي خطرناك حاصل از فعاليت خود را به -3ماده 

اين آئين نامه تعيين مي شود، ) 2(طريقي كه در دستورالعمل ها و ضوابط برنامه ملي موضوع ماده 
  . دفع نمايدتمشيت و

 به منظور كاهش آلودگي ناشي از مصرف سوخت ها و استفاده بهينه از انرژي در كشور بايد -8ماده 
به همين جهت استانداردهاي مصرف انرژي توسط وزارت . در الگوي مصرف انرژي تجديدنظر گردد

ت ضرورت با نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنايع و سازمان برنامه و بودجه و در صور
  .همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط تدوين و به تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست خواهد رسيد

 به منظور ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي دستگاههاي دولتي و همچنين واحدهاي بزرگ صنعتي -9ماده 
و واحدهاي محيطي در جهت تحقق اهداف توسعه پايدار، دستگاهها و توليدي با مالحظات زيست

مذكور موظفند با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي كشور و از محل پست هاي موجود نسبت 
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به ايجاد و استقرار يك واحد يا دفتر محيط زيست تحت نظر مستقيم باالترين مقام دستگاه دولتي و يا 
  .مديرعامل واحدهاي بزرگ اقدام نمايند

ت استانهاي مورد نظر مكلفند راهكارهاي عملي جهت رسيدن  اداره كل حفاظت محيط زيس-2تبصره 
  .به استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني را تهيه و در دستور جلسه قرار دهند
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  عالي حفاظت محيط زيست  شوراي23/10/77 مورخ 165مصوبه شماره 
  )مقررات اعطاي جايزه به اشخاص و موسسات(

 آئـين نامـه اجرايـي قـانون         46 بـه اسـتناد مـاده        23/10/77عالي حفاظت محيط زيست در جلـسه         شوراي
  :مودنحفاظت و بهسازي محيط زيست جهت تشويق فعاليتهاي زيست محيطي مقررات زير را تصويب 

سساتي كه به نحـوي     ؤو م  ، حقوقي، سازمانها  )اعم از متخصصين و عموم مردم     ( اشخاص حقيقي    -1ماده  
محـيط زيـست، خـدمات برجـسته و فعاليـت چـشمگير و           از انحاء در جهت حفاظت، حمايت و بهسازي         

ارزنده انجام مي دهند به ترتيبي كه در اين مقررات ذكر شده است از خـدمات برجـسته و فعاليـت آنـان         
  .قدرداني به عمل آمده و به آنان جايزه اعطا مي شود

 محيط زيست، يكي    به لحاظ خدمات ارزنده زنده ياد آقاي دكتر تقي ابتكار در زمينه حفاظت از             : تبصره
 نـام گـذاري شـده و همـه سـاله بـه يـك نفـر از                   "دكتـر تقـي ابتكـار     "از جوايز در اين ماده به نام جايزه         

متخصصين جواني كه خدمات برجسته و فعاليت چشمگير در زمينـه جلـوگيري از آلـودگي هـوا انجـام                    
  . شد اين مقررات پيش بيني شده اعطا خواهد3داده باشد به ترتيبي كه در ماده 

 خدمات برجسته و فعاليت هاي ارزنده موضوع ماده يك در موارد زير بـدون آنكـه محـدود بـه                     -2ماده  
اين موارد باشد بايد تاثيرات قابل توجه در زمينه حفاظت از محيط زيـست در سـطح يـك منطقـه يـا در                        

  :سطح ملي يا بين المللي ايجاد نمايد
  .وگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست ابداعات و اختراعات در جهت كنترل و جل-الف
 خالقيتها و ابتكاراتي كه موجب كاهش موثر هزينه هاي جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط -ب

  .مي شود زيست شده، يا باعث سهولت كاربرد وسايل و امكانات كنترل آلودگي در سطح وسيع
رض خطر انقراض گرديده و يا  ارائه طرح هاي عملي كه باعث نجات گونه هاي كمياب و در مع-ج

يك زيستگاه ارزشمند و در حال نابودي بطور كلي احيا شده باشد و از نابودي جوامع گياهي و 
  .جانوري جلوگيري نمايد

 مطالعات و تحقيقات علمي ارزشمند و موثر در زمينه پيشگيري از آلودگي و تخريب محيط -د
  .حيط زيستثر براي حفظ مؤزيست و يافتن شيوه هاي جديدو م

   اعطاء كمك هاي قابل توجه و ايجاد امكانات موثر مادي و معنوي براي حفظ محيط زيست-ـ ه
 ارائه خدمات ارزنده و فعاليت هاي برجسته و نتيجه بخش در مورد ارتقاء سطح دانش و بينش -و

  .زيست محيطي جامعه و ترويج فرهنگ زيست محيطي در سطح وسيع و فراگير
 خودگذشتگي و تالش بيش از حد انتظار به منظور جلوگيري از وقوع حوادث سوء  فداكاري و از-ز

ناشي از بروز بحرانهاي زيست محيطي و ممانعت از به خطر افتادن سالمت مردم دراين مواقع، يا 
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گونه هاي جانوري،  جلوگيري از نابودي و تخريب اكوسيستم هاي ويژه و منابع طبيعي ارزشمند و
  .طر قريب الوقوعگياهي در معرض خ

 به منظور بررسـي و تـشخيص ارزنـده بـودن خـدمات و اهميـت فعاليـت اشـخاص موضـوع ايـن                     -3ماده
مركـب از دو نفـر از سـازمان و          (ت داوري متشكل از رئيس سازمان حفاظت محيط زيـست           أمقررات هي 

حفاظـت  با تصويب و ابـالغ رئـيس سـازمان          ) سه نفر از اساتيد و متخصصين و تشكلهاي زيست محيطي         
ت نسبت به تشخيص و معرفي اشخاص شايسته دريافـت جـايزه و   أاين هي. محيط زيست تشكيل مي شود    
  . اين مقررات اقدام خواهد نمود2تقدير براساس معيارهاي ماده 

ت و تـشكيل جلـسات و       أ رياست هيات داوري برعهده رئيس سازمان بـوده و نحـوه فعاليـت هيـ               -4ماده  
اين  مقررات طبق دستورالعملي مي باشد كه توسط هيات تدوين و بـه              ضوابط انتخاب اشخاص موضوع     

  .ئيد رئيس سازمان ميرسدأت
ت داوري بايد در فروردين ماه هر سـال از          أ فهرست اشخاص واجد الشرايط براي بررسي، در هي        -5ماده  

حداكثر تا ت مذكور نتايج بررسي و انتخاب خود را       أت معرفي شده و هي    أطريق ادارات كل استانها به هي     
  .پايان ارديبهشت همان سال در اختيار سازمان قرار دهد

 درصورتيكه پيشنهادي جهت طرح در هيـات وجـود نداشـته باشـد و يـا اعـضاي هيـات از ميـان                  -تبصره
اشخاص معرفي شده شايستگي و ارزش خدمات را در حد دريافت جايزه تـشخيص ندهنـد در آن سـال                    

  .جايزه اي اعطا نخواهد شد
 اعطاي جايزه شخص منتخب و همچنين تقدير از خدمات اشخاص در روز ملي و يا روز جهاني              -6ماده  

  .محيط زيست طي مراسمي توسط يكي از مقامات كشور انجام خواهد شد
 نوع جايزه و در صورت لزوم امتيازات تبعي مربـوط بـه جـايزه و تقـدير نامـه هـا توسـط هيـات                          -7ماده  

  .د رياست سازمان خواهد رسيديأي تعيين و به ت3موضوع ماده 
 اعتبارات مربوط به ارزش ريالي جايزه همه ساله در اعتبارات جاري سازمان پيش بيني و منظـور                  -8ماده  

  .خواهد شد
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  آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي
  ) هيات وزيران با اصالحات بعدي1/4/1378هـ مورخ 16525ت/607042مصوبه شماه(

 ) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا27تناد ماده به اس(
   تعاريف-1ماده

مايع و  يع اجسام و مواد اعم از جامد،رصدا يا صوت عبارتست از امواج طولي كه از ارتعاش س -1
  .گاز توليد مي شود

ودگي صوتي عبارتست از پخش و انتشار هر گونه صوت و صدا و ارتعاش بيش از حد مجاز لآ -2
 ).غير سروپوشيده(باز و مقرر در فضاي 

 عبارت است از  ،ودحد مجاز آلودگي صوتي كه استاندارد آلودگي صوتي هم ناميده ميش -3
        ميزان و مشخصات ويژه اي كه با توجه به اصول حفاظت محيط زيست و برمبناي واحد 

 مي اندازه گيري صدا براي منابع مولد صوتي و فضاي مورد انتشار و محيط هاي مختلف تعيين
 .شود

اندازه ) A (كه درشبكه وزني . مي باشد)) دسي بل((واحد اندازه گيري شدت صدا يا صوت  -4
  )1(.گيري مي گردد

عبارت است از هر    عامل آلودگي صوتي كه به اختصار عامل آلودگي نيز ناميده ميشود، -5
 را شخص حقيقي كه اداره يا تصدي منابع ثابت و هدايت منابع ساير مولد آلودگي صوتي

 ديگر بر عهده )2( يا به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي خواه براي خود،
  . به طرق مختلف عامل ايجاد آلودگي استداشته و يا شخصاً

  :  عبارتند از منابع و كانونهاي آلودگي صوتي كه به اختصار منابع آلوده كننده ناميده مي شود، -6
   نيروگاهها و پااليشگاهها-الف
   كارخانه ها و كارگاهها-ب
   زير زميني   زميني،  وسايل نقليه موتوري اعم از هوايي ،  دريايي،-ج
   فرودگاهها،  پايانه هاي حمل و نقل و توقفگاههاي دايمي وسايل نقليه موتوري -د
ودگي ل تعميرگاههاي وسايل نقليه موتوري و آن دسته از واحدهاي صنفي كه فعاليت آنها با آْ-ـه

  .تي مالزمه داردصو
   ميادين تير و محلهاي تمرين نظامي-و

                                                 
  . هيات وزيران۱۵/۱۲/۱۳۸۰ ه مورخ ۱۶۵۲۵ت/۹۰۵۷اصالحيه شماره ) ١( 
   هيات وزيران۱۴/۲/۱۳۷۹ه مورخ ۲۲۵۱۰ت/۷۱۹۶۹ اصالحيه شماره  )٢( 
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 استقرار بلندگوها در اماكن عمومي و محوطه   ساير منابع مانند ژنراتورها و موتورهاي توليد برق،-ز
  . كه ايجاد آلودگي صوتي نمايد- مباشرت به  هرعمل يا ترك عمل هاي غير سرپوشيده،

 قانون نحوه جلوگيري از  زيست و مقصود از قانون، سازمان حفاظت محيط  منظور از سازمان، -7
  . مي باشد– 3/2/1374 مصوب -آلودگي هوا

حد .  مبادرت به هرر گونه اقدامي كه موجبات آلودگي صوتي را فراهم نمايد ممنوع مي باشد-2ماده
مجاز يا استاندارد آلودگي صوتي توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري دستگاههاي ذيربط 

  .هيه و به تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست مي رسدت
اين آيين نامه و ) 1(و ماده ) 6(كانونهاي آلودگي موضوع بند   سازمان ضمن شناسايي منابع -3ماده

مراتب را به عامل يا عاملين منابع ) 2(تعيين ميزان آلودگي آنهابر اساس استاندارد هاي موضوع ماده 
  . مناسبي را براي رفع آلودگي تعيين مي كندمذكور اعالم نموده و مهلت

عاملين منابع صوتي مذكور مكلفند درمهلت مناسب تعيين شده حسب مورد نسبت به رفع آلودگي 
  .صوتي اقدام مي نمايند

 روشهاي سنجش ميزان آلودگي صوتي و شرايط ارائه نتايج مربوط توسط سازمان تعيين و بنا به -تبصره
  .خواهد شدمورد به عاملين اعالم 

 در صورتي كه عاملين آلودگي در كارخانجات و كارگاهها در پايان مهلت مقرر نسبت به رفع -4ماده
قانون ممانعت به عمل ) 16( از فعاليت اينگونه منابع به ترتيب مقرر در ماده  آلودگي صوتي اقدام ننمايد،

  .خواهد آمد
 و اطمينان از رعايت مفاد قانون و    آيين نامه  سازمان مجاز است در اجراي وظايف قانوني خود-5ماده 

  . هر زمان كه الزم بداند هر يك از منابع آلوده كننده را بازرسي نمايد
 با عاملين و يا هر شخص ديگري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از انجام بازرسي و يا تعيين -تبصره

 و اطالعات مورد نياز سازمان خودداري نمايد ميزان آلودگي صوتي جلوگيري نموده و يا از ارائه آمار
  .قانون رفتار خواهد شد) 30(طبق ماده 

قانون موظفند انواع وسايل نقليه ) 5 ( مراكز معاينه و آزمايش وسايل نقليه موتوري موضوع ماده -6ماده 
اينه موتوري مورد بازديد را از جهت استانداردها و حد مجاز آلودگي صوتي نيز تحت آزمايش و مع

  .قرار دهند
. مي باشد  به كار انداختن و تردد هر گونه وسيله نقليه موتوري مولد آلودگي صوتي ممنوع-7ماده 

ممانعت به عمل ) 6(نيروي انتظامي از تردد هر نوع وسيله نقليه موتوري فاقد گواهينامه موضوع ماده
قانون محكوم ) 32 (اي مقرر در ماده آورده و عاملين يا رانندگان اينگونه وسايل نقليه را به مجازاته

  .خواهند نمود
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سازندگان و وارد كنندگان وسايل نقليه موتوري موظفند هنگام ساختن و توليد   توليد كنندگان،-8ماده 
 انواع - لنت ترمز– بوق – الستيك –انباره اگزوز (يا وارد كردن وسايل نقليه موتوري و قطعات آنها 

دارد ها و حد مجاز آلودگي صوتي حاصل از اينگونه منابع را كه توسط استان) ياتاقان و بلبرينگ
  . رعايت نمايند سازمان در اختيار آنان قرار خواهد گرفت،

 كليه هواپيماهايي كه در ايران ثبت مي شوند و يا در آسمان ايران به پرواز در مي آيند يا در -9ماده
ضوابط و استاندراد هاي سازمان هوانوردي بين المللي فرودگاههاي آن تردد مي نمايند،  ملزم به رعايت 

)1974-ICAO (مي باشند.  
  . نظارت بر اجراي اين ماده بر عهده سازمان هواپيمايي كشور است–تبصره 
 رسيدگي به شكايتهاي واصله به سازمان حفاظت محيط زيست از طريق سازمان هواپيمايي -تبصره

  .انجام خواهد شد
 پايانه هاي حمل و نقل و توفقگاههاي دايمي  سعه و تغيير محل فرودگاهها، احداث و تو-10ماده 

وسايل نقليه موتوري سنگين موكول به انجام ارزيابي زيست محيطي بر اساس الگوي مصوب 
شورايعالي حفاظت محيط زيست و تاييد سازمان حفاظت محيط زيست براي استقرار درمحل مناسب از 

  .صوتي مي باشدجهت رعايت حد مجاز آلودگي 
 با همكاري سازمان هواپيمايي كشور انجام خواهد  انجام ارزيابي زيست محيطي در فرودگاهها،: تبصره
  .شد
 استقرار و فعاليت تعمير گاههاي وسايل نقليه موتوري و واحدهاي صنفي آلوده كننده موضوع -11ماده

عاملين . باشدد مجاز آلودگي صوتي مياين آيين نامه موكول به رعايت ح) 1 (ماده ) 6 (بند هـ رديف 
اينگونه منابع آلوده كننده موظفند حد مجاز آلودگي مربوط را رعايت نمايند در غير اينصورت به 

  . قانون محكوم خواهند شد32مجازاتهاي مقرر درماده 
ين آيين ا) 1(ماده)  6( درصورتيكه رفع آلودگي ناشي از فعاليت منابع آلوده كننده موضوع بند-12ماده

نامه كه در داخل محدوده شهرها و نقاط مسكوني استقرار دارند به طريق ديگري جز انتقال آنها به 
طرح انتقال اينگونه منابع توسط سازمان و با همكاري وزارت  محلهاي مناسب امكانپذير نباشد، 

ات وزيران به  وزارت مسكن و شهر سازي تهيه و پس از تصويب هي ،)شهرداريها و بخشداريها(كشور
  .مورد اجرا گذاشته خواهد شد

 سازمان موظف است به منظور كنترل و جلوگيري از ايجاد آلودگي صوتي توسط ساير منابع -13ماده 
 زماني و   كمي، ممنوعيتها و محدوديتهاي نوعي،) 1 ماده 6 ز جزء   و، موضوع بندهاي هـ ،(آلوده كننده 

  .لي حفاظت محيط زيست برساندمكاني را تعيين و به تصويب شورايعا



 زيست محيطي مرتبط با صنعت پااليش و پخشهاي  و آئين نامهقوانين 

٨٧ 

 عاملين اين قبيل منابع آلوده كننده كه به علت عدم رعايت ممنوعيتها و محدوديتهاي برقرار -تبصره
قانون ) 32(  به مجازات مقرر در ماده شده توسط سازمان موجبات آلودگي صوتي را فراهم نمايند،

  .محكوم خواهند شد
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  هداشتي بر سموم و مواد شيميايينظارت ب آئين نامه اجرايي كنترل و
  ) هيات وزيران16/6/1378 مورخ ـ ه19287ت /32001مصوبه شماره (

  : در اين آئين نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند-1ماده 
 تركيباتي هستند با منشا معدني يا آلي كه حداقل داراي يك عنصر شيميايي - مواد شيميايي-الف

به اشكال مختلف اعم از گاز، بخار، مايع و جامد ديده شوند و با توجه به راه ورود به بدن و بوده و 
  .طول تماس، سالمت انسان و بهداشت محيط را به مخاطره مي اندازد

بوده و از راههاي ) معدني يا آلي(ماده اي است كه داراي منشا بيولوژيك يا شيميايي :  سم-ب
موالً جزئي باعث اختالل و يا فعل و انفعاالت حياتي به طور دائم يا مختلف در مقادير معين و مع

  .موقت ميگردد
له كنندگان و فروشندگان و مصرف كنندگان مواد شيميايي و سموم و و سازندگان و فرم-5ماده 

شركت هاي خدماتي دفع آفات نباتي، دامي و خانگي، فوميگاسيون و ضد عفوني مكلفند به منظور 
سالمت انسان و محيط زيست، كليه دستورالعمل ها، استانداردها و موازين بهداشتي و حفظ و تامين 

  .زيست محيطي موجود در كشور را رعايت نمايند
 كليه مراكز تهيه، توليد، نگهداري، فروش، بسته بندي و فرموالسيون مواد شيميايي و سموم بايد -8ماده 

  . شيميايي باشندمجهز به سيستم هاي پيشگيري و مقابله با حوادث
 كليه كارخانجات، كارگاهها و مراكز درماني و صنفي و كليه اشخاصي كه به امر خريد يا -9ماده 

استفاده از سموم و مواد شيميايي اشتغال دارند، موظفند ظروف خالي شده آنها به نحو مناسب و با 
  .رعايت ضوابط زيست محيطي منهدم يا دفع نمايند

ن سموم و مواد شيميايي موظفند هشدارهاي الزم را در مورد خطرات استفاده  توليدكنندگا-1تبصره 
  .روي برچسب آنها قيد نمايند مجدد از ظروف و مواد شيميايي بر

 كليه فروشندگان و عرضه كنندگان سموم و مواد شيميايي مكلفند از فروش آن دسته از سموم -2تبصره
مراجع ذيربط . وي برچسب آنها باشند خودداري نمايندر و مواد شيميايي كه فاقد هشدارهاي الزم بر
  .موظف به نظارت بر اجراي اين تبصره ميباشند
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  ت وزيران راجع به ضوابط و معيارهاي استقرار صنايعأمصوبه هي
 ـ ه23415/ت/11359 با اصالحيه شماره 26/12/78 مورخ ـ ه18591ت  /64677شماره (

  ) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا13ماده  2به استناد تبصره ( )21/3/1380مورخ 
   طبقه بندي و تعيين گروه صنايع-1ماده 

  :فرآيند توليد به شرح ذيل طبقه بندي ميشودبه صنايع با توجه 
  صنايع غذايي -1
  صنايع نساجي -2
  صنايع چرم -3
  ولزيلصنايع س -4
  صنايع فلزي -5
   فلزيرصنايع كاني غي -6
  صنايع شيميايي -7
  صنايع دارويي -8
  كترونيكصنايع برق و ال -9

  صنايع كشاورزي -10
  صنايع ماشين سازي -11

اساس شدت و وضعيت آلودگي و ديگر مسائل زيست محيطي در گـروه هـايي بـا مشخـصات           صنايع بر 
  :زير قرار مي گيرند

   تعاريف-2ماده 
صنايع اين گروه مجاز مي باشند تا در كاربريهاي مجاز صنعتي يا تجاري مشخص شده در داخل                  -الف

  .محدوده هاي مصوب شهري و روستايي استقرار يابنديا خارج 
  :محدوده هاي مصوب شهري و روستايي

محدوده مصوب شهري عبارت است از حسب مورد آخرين محدوده طرح جامع يا هـادي مـصوب                  -1
  .شهر و اضافه محدوده هاي بعدي مصوب آنها

امع يـا هـادي محـدوده       زمـان تهيـه طـرح جـ         در مورد شهرهاي فاقد طرح هادي يـا جـامع، تـا            -1تبصره  
  .خدماتي شهر مالك خواهد بود

 پس از تهيه طرح جامع يا هادي بـراي شـهرهاي فـوق الـذكر، محـدوده طـرح جـامع ياهـادي                   -2تبصره  
  .مالك خواهد بود

  . محدوده روستايي عبارت است از محدوده آخرين طرح هادي يا بهسازي روستايي -2
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هاي فوق باشند محدوده روستايي توسـط وزارت جهـاد           در موارديكه نقاط روستايي فاقد طرح        -تبصره
آئين نامه احداث بنا وتاسيـسات در خـارج از محـدوده و حـريم تعيـين مـي         ) 9(سازندگي به استناد ماده     

  .شود
از مراكـز     متر 200 صنايع اين گروه مجازند در خارج از محدوده شهرها مشروط به رعايت حداقل               -ب

رودخانـه هـا و         متري مراكـز نظـامي و انتظـامي و رعايـت حـريم               100مسكوني، درماني و آموزشي و      
  .رعايت كليه حريم هاي قانوني و ضوابط حوزه استحفاظي الزامي است.  استقرار يابند،قنوات داير

 20 عبارت است از كليه شـهرها، روسـتاها و مجتمـع هـاي زيـستي كـه داراي حـداقل                :سكونت گاهها 
  .خانوار ساكن مي باشند

متـر از محـدوده سـكونت        500ع اين گروه مجازند در مناطق صنعتي و با رعايت حداقل فاصله              صناي -ج
  .گاهها و مراكز آموزشي و درماني و رعايت حريم قانوني جاده استقرار يابند

مناطق صنعتي عبارتست از محدوده اي كه به وسيله ارگانهاي ذي ربط جهت اسـتقرار   : مناطق صنعتي 
اينگونه مناطق در طرح هاي نظير جامع و هادي شهري، جامع ناحيه اي و  . ه است صنايع درنظر گرفته شد   

  .طرحهاي ساماندهي فضاها و سكونت گاههاي روستايي تعيين مي گردند
 صنايع اين گروه مجازند خارج از حريم مصوب هر شهر مشروط بـه رعايـت فواصـل الزم از          -ـ  د و ه  

  .ر يابنداستقرا) 1(مراكز حساس مطابق پيوست شماره 
 محل پيشنهادي جهت استقرار صنايع اين گروه با توجه به فرآيند توليد، توپـوگرافي منطقـه، شـرايط           -و

اقليمي، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت بادهاي غالب، گسترش شـهري و سـاير شـاخص هـاي                   
 نظـر  زيست محيطي توسط سازمان حفاظت محيط زيست مورد بررسي كارشناسي قـرار گرفتـه و اعـالم             

  .خواهد گرديد
 جابجايي عناوين صنعتي در گروههاي مختلف با توجه به آلودگي هاي حاصل و نحوه خنثـي                -1تبصره  

  .سازي آنها انجام خواهد شد
 استقرار صنايع در اراضي مستعد كشاورزي منطبق با قوانين و مقـررات مربـوط مـستلزم كـسب           -2تبصره

  .موافقت وزارت كشاورزي مي باشد
رعايت ضوابط و كاربري ها و منطقه بندي        ) نوع از هر ( در كليه موارد موافقت با ايجاد صنايع         -3تبصره  

هاي مصوب صنعتي حسب مورد طرح هاي جامع و هادي شـهري، هـادي روسـتايي، طـرح هـاي جـامع          
  .و طرح هاي كالبدي منطقه الزامي مي باشد) شهرستان(ناحيه اي 

  : صنايع ضوابط عمومي استقرار-3ماده 
  .مالك تشخيص جمعيت شهرها، آخرين سرشماري مركز آمار ايران است -1
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در چهارچوب ضوابط شركت هاي صنعتي، احداث هر نـوع واحـد توليـدي و صـنعتي بـه اسـتثناي                      -2
 در داخل شهرك ها مشروط به اينكـه شـهرك داراي طـرح زون بنـدي اسـتقرار،                   "و"صنايع گروه   

  .ب باشد بالمانع استفضاي سبز و سيستم مركزي تصفيه فاضال
اين ضوابط نمي تواند ناقص مصوبات قانوني از قبيل طرح تعادل صنعت و كـشاورزي در اسـتانهاي                   -3

 كيلـومتري اصـفهان و نظـاير        50 كيلومتري تهران و     120گيالن و مازندران و ممنوعيت در محدوده        
  .آن باشد

 اسـتان وجـود نداشـته باشـد، مراتـب در             در موارد استثنايي كه امكان اجراي ضوابط استقرار در         -4ماده  
كميته اي استاني مركب ازنمايندگان ادارات كل صنايع، معادن و فلزات، حفاظت محيط زيست، مسكن               

معـادن  (و شهرسازي، سازمان برنامـه و بودجـه، نفـت، نيـرو، جهادسـازندگي، كـشاورزي و اسـتانداري                    
ردي از قبيل فرآينـد توليـد، توپـوگرافي منطقـه،           مورد بررسي قرار گرفته و با درنظر گرفتن موا        ) عمراني

شرايط اقليمي، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت بادهاي غالب و گسترش شهري در مورد محـل                 
دبيرخانـه كميتـه مـذكور در اداره كـل حفاظـت            . استقرار صنايع به طور موردي اتخاذ تصميم مي نمايند        

  .محيط زيست استان مي باشد
ميت تامين هواي پاك در شـهرها و منـاطق مـسكوني كـشور از اسـتقرار صـنايع مولـد                      نظر به اه   -5ماده  

  .آلودگي هوا درجهت باد غالب به سوي اين گونه مناطق خودداري شود
 چنانچه واحد توليدي و صنعتي در فهرست يكي  از كدهاي مندرج در اين ضوابط اشاره نـشده                   -6ماده  

اشته باشند به منظور تعيين حفاظت محيط زيست و يـا  باشد و يا كدهاي موجودنياز به اصالح ند   
تطبيق آن با كدهاي موجود، موضوع در كميته اي به مسئوليت سازمان حفاظت محـيط زيـست                 
و با مشاركت نماينده تام االختيار ارگان ذي ربط صادر كننده مجـوز مطـرح و تـصميم گيـري                    

  .خواهد شد
  قبل از استقرار، موضوع را به اطالع ادارات واحدهاي توليدي و صنعتي موظف هستند -7ماده 

كل استاني حفاظت محيط زيست برسانند در صورت مغايرت با ضوابط اسـتقرار، ادارات كـل حفاظـت                  
  .محيط زيست استانها بايد در مدت حداكثر دو هفته موضوع را به متقاضي اعالم كنند
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  ز حساس از مراك"ه" و "د" حداقل فاصله صنايع گروه -1پيوست شماره 
  گروه صنايع ه  گروه صنايع د  فاصله از مراكز مختلف به متر  رديف

  1500  1000  سكونت گاهها  .1
  1000  500  مراكز درماني و آموزشي  .2
  250  250  )فاصله از محور(بزرگراه و جاده ترانزيت   .3
  جاده اصلي  .4

  )فاصله از محور(
150  150  

   درياچه- تاالب–پارك ملي   .5
  اثر طبيعي ملي*

1000  1000  

  پناهگاه حيات وحش*  .6
  منطقه حفاظت شده *

  رودخانه دائمي و قنات داير

200  300  
  

  100  100  چاههاي عميق و نيمه عميق  .7
  
  .صنايعي كه استقرار آنها در كنار دريا اجتناب ناپذير مي باشد مانند كشتي سازي به طور موردي بررسي شود *
جاده اصلي كنار دريا، فاصله اي كمتر از فاصله مذكور در جدول را دارد، فاصله                در استانهاي ساحلي شمال كشور در مناطقي كه          *

  .جاده از دريا به عنوان فاصله دريا تا واحد صنعتي رعايت گردد
 تاالب به مناطقي نظير زمين هاي مرطوب و آبگير، زمين هاي آبدار، باتالق هايي كـه بـه صـورت مـصنوعي يـا طبيعـي مـوقتي يـا                            *

  . متر گفته مي شود6اري يا ساكن با طعم آب شيرين يا شور، يا لب شور، شامل مناطق دريايي با عمق كمتر از دائمي با آب ج
  . منطقه حفاظت شده مشروط به موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد*
لـي و دشـت و آب و    پارك ملي به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعـم از جنگـل و مرتـع و بيـشه هـاي طبيعـي و اراضـي جنگ        *

كوهستان اطالق مي شود كه نمايانگر  نمونه هاي برجسته اي از مظاهر طبيعي ايران باشد و به منظور حفظ همبستگي وضـع زنـدگي         
و طبيعي آن و همچنين ايجاد محيط مناسب براي تكثير و پرورش جانوران وحشي و رشد رسـتنيها در شـرايط كـامال طبيعـي تحـت                           

  .حفاظت قرار مي گيرد
 آثار طبيعي ملي عبارتند از پديده هاي نمونه و نادر گياهي، حيواني، اشكال يا منـاظر كـم نظيـر و كيفيـات ويـژه طبيعـي زمـين يـا                                *

  .درختان كهنسال يادگار تاريخي مي باشند كه با منظور داشتن محدوده متناسبي تحت حفاظت قرار مي گيرد
عي كشور اعم از جنگل، مرتع، دشت، آب و كوهستان اطالق مي شود كه داراي                پناهگاه حيات وحش به محدوده اي از منابع طبي         *

زيستگاه طبيعي نمونه و شرايط اقليمي خاصي براي جانواران وحشي بوده و به منظور حفظ و احياء زيستگاهها تحـت حفاظـت قـرار             
  .مي گيرد

، دشت، آب و كوهستان اطالق مي شود كه از لحاظ  منظقه حفاظت شده به محدوده اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل، مرتع         *
ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران وحشي يا حفـظ احيـاء رسـتيني هـا و وضـع طبيعـي آن داراي اهميـت خاصـي بـوده و تحـت                                

  .حفاظت قرار مي گيرد
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ت وزيران راجع به ضوابط و معيارهاي استقرار أ مصوبه هي-2 پيوست شماره 
  صنايع

  )گروههاي صنايع(
  صنايع شيميايي -1

  ) الف- 7(گروه 
  واحد توليد آب مقطر -1
  )با استفاده از رول آماده(واحد توليد نايلون و نايلكس و سلوفان  -2
  واحد صرفا برش اسكاچ ظرفشويي -3
  واحد طراحي و مونتاژ لنت ترمز -4
  واحد توليد كيت گلوگز و كلسترول از مواد آماده -5
  )زرگري(واحد طالسازي  -6
   هزار عدد در سال200لدئيد تا ظرفيت واحد توليد قرص پارافرما -7
قطعات و لوازم جانبي پالستيكي سرويس بهداشتي مكانيزم (واحد مونتاژ محصوالت پالستيكي  -8

  )تخليه آب توالت فرنگي، سيفون پالستيكي و موارد مشابه
  )ب - 7(گروه

  واحد توليد انواع بتونه -1
  واحد توليد واكس و شمع -2
  واحد توليد مواد جالي فلزات -3
فرموالسيون بدون توليد ( توليد مركب و جوهر تحرير، چاپ و پلي كپي از تركيب و اختالط واحد -4

  )حالل
  واحد توليد بيكربنات سديم -5
  )فرموالسيون(واحد توليد مواد پاك كننده  -6
  واحد توليد كيت هاي آزمايشگاهي از مواد اوليه آماده -7
  ي پلي اتيلنواحد توليد آب آشاميدني گازدار و بدون گاز باخط توليد بطر -8
  واحد توليد وسايل ترسيمي نظير خط كش، گونيا و غيره از مواد پالستيكي -9

  "پايه آبي"واحد توليد الك غلط گيري  -10
  واحد توليد نخ، طناب وتسمه نايلوني -11
  )فرموالسيون(واحد توليد رنگ ساختماني با حالل آلي  -12
   تن در سال50 تا هريقي و بادي از مواد آمادواحد توليد اشياء و لوازم پالستيكي به صورت تز -13
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  واحد توليد رول نايلوني و نايلكس از مواد اوليه -14
  )جانشين مالمين (B.M.Cواحد توليد خمير و ظروف  -15
  واحد توليد اسباب بازي پالستيكي -16
  واحد توليد فيلم پروپلن -17
  واحد توليد قطعات نساجي از پالستيك -18
  ظروف دارويي پالستيكيواحد توليد  -19
  واحد توليد لوله و اتصاالت پلي اتيلني -20
  واحد بسته بندي پالستيكي -21
  واحد توليد يونوليت -22
  واحد توليد رول پالستيك و نايلكس با رنگ و چاپ بدون آب ريزي -23
  واحد توليد قاب عينك -24
  واحد توليد اپرون و قطعات و تركيبات الستيكي -25
  وليد واير شمع ابريشميواحد ت -26
  واحد توليد توليد مداد تراش -27
  واحد توليد گاز كپسول پركن -28
  لوازم و ابزار ايمني و جوشكاري از مواد پالستيكي واحد توليد -29
  واحد توليد بسته بندي روغن موتور در گالنهاي پالستيكي -30
  واحد توليد چسب هاي آلي و نوار چسب -31
  ينتواحد توليدليم -32
  لنيواحد توليد الياف پروپ -33
  واحد ساخت و رشد كريستال كربن -34
  )فرموالسيون(واحد توليد كيت حاملگي سرم كنترل نوار قند وقرص خون  -35
  واحد توليد عكس برگردان صنعتي -36
 تن در 100تا ظرفيت ) بنزالكونيم كلرايد( واحد رقيق سازي و بسته بندي ماده ضد عفوني كننده -37
  سال
  و نوار پاك كن) ريبون(واحد توليد انواع مركبدار  -38
  واحد توليد المهاي آزمايشگاهي و آموزشي -39
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  )ج-7(گروه 
  و پودر مايع) اوره فرم آلدئيد(انواع چسب نئوپاني  واحد توليد -1
  واحد توليد ابر و اسفنج و فوم -2
  ) مشمع، البسه  و غيرهلوله، ورق، صفحه ، كفپوش،(واحد توليد كليه محصوالت پالستيكي  -3
  )لوازم خانگي لوازم برقي و دسته نسوز(واحد توليد قطعات باكاليت  -4
  واحد توليد محصوالت فايبرگالس -5
  واحد توليد ورق آكريليك و مواد مشابه -6
  واحد توليد تثبيت كننده و استابليز و آنتي اكسيدانها -7
  واحد توليد انواع گرانول پليمري -8
  )فرموالسيون(صنعتي واحد توليد پاك كننده هاي  -9

  واحد توليد داروهاي ظهور و ثبوت فيلمهاي عكاسي ، ليتوگرافي و راديولوژي  -10
  واحد توليد آمالگرام نقره -11
  واحد توليد نيترات نقره -12
  واحد توليد مغز مداد -13
  واحد توليد رسوب زداها -14
  واحد توليد كوكونات دي اتانول آمين شامپو -15
  د كليه محصوالت التكس غير از دستكشواحد تولي -16
  واحد توليد كاندوم -17
  واحد توليد بادكنك -18
  واحد توليد شيشه شير، سرشيشه، پستانك و غيره -19
  واحد توليد مسواك، يقه شور، برس، شانه پالستيكي وغيره -20
  و ساختماني ريخته گري) كمكي(واحد توليد موادتعاوني  -21
  )روان كننده(و تسهيل كننده سيالن واحد توليد ضد كف  -22
  واحد توليد اسپري كنتاك شور -23
  واحد توليد اسپري تميز كننده مبلها -24
  )فرموالسيون(واحد توليد ضد رسوبها، پلي فسفاتها و پلي آميدها  -25
  مواد جدا كننده نفت از آب واحد توليد -26
27- INHIBITORمحافظت كننده آب بويلرها   
  يد امولسيفايرهاواحد تول -28
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  واحد توليد پودر كف آتش نشاني -29
  وم و برنزيواحد توليد خمير آلومين -30
  واحد توليد سولفات آلومينيوم -31
  واحد توليد آب باطري  -32
  آب ژاول واحد توليد -33
  واحد توليد تركيبات نيكل -34
  )كلر و غيره(واحد توليد تركيبات روي  -35
   كليسم و پتاسيمواحد توليد تركيبات -36
  واحد توليد تركيبات مس -37
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  آيين نامه اجريي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا
  ) هيات وزيران28/6/1379 هـ مورخ 22555ت/27248شماره (

  )1374 مصوب - قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا35به استناد ماده (
   كليات –فصل اول 

  :به شرح زير تعريف مي شوند  اين آيين نامه بكار رفته است،  عبارت و اصطالحاتي كه در-1ماده
  .  مجلس شوراي اسالمي3/2/1374قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب :  قانون-الف
  .سازمان حفاظت محيط زيست:  سازمان-ب

آنها كه  مايع، جامد و يا مجموعه تركيبي از   بخار، هر نوع ماده گازي،:  مواد آلوده كننده هوا-پ 
در هوايي آزاد پخش و باعث آلودگي هوا يا موجب تشديد آلودگي آن شود و يا ايجاد بوهاي 

منواكسيد   اكسيدهاي ازت،  اكسيد هاي گوگرد،  ذرات معلق،  دوده، نامطبوع نمايد از قبيل دود،
 . آمونياك و نظاير آن  هيدروكربنها،  اسيدها،  اكسيد كننده ها، كربن،

تاييديه كتبي مراكز معاينه مبني بر رعايت حد مجاز آلودگي توسط  : مخصوص گواهينامه-ت
. وسايل نقليه موتوري كه به صورت برچسب صادر و بر روي وسايل نقليه مذكور الصاق مي شود

 رعايت ضوابط ايمني را در برداشته  اين گواهينامه مي تواند عالوه بر رعايت حد مجاز آلودگي،
  .باشد
هر شخص حقيقي كه اداره يا تصدي منابع مولد آلودگي را خواه براي : ه آلوده كنند-ث

خواه به نمايندگي از طرف شخص يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر بر عهده داشته و يا  خود،
  .به طرق مختلف عامل ايجاد آلودگي باشد  وشخصاً

يين نامه اجرايي فصل سوم  منابع آلوده كننده هوا غير از كارخانه ها و كارگاههاي موضوع آ–2ماده 
  :قانون به شرح زير طبقه بندي مي شوند

هر نوع وسيله اي كه با موتور هاي درونسوز حركت ميكند و براي :  وسايل نقليه موتوري-الف
حمل و نقل مورد استفاده قرارمي گيرد و در صورت بكار انداختن منشا ايجاد يك يا چند ماده 

  .آلوده كننده مي گردد
  : خانگي و منابع متفرقه  تجاري، منابع-ب
منابع تجاري به محلهاي مشخصي اطالق مي شود كه براي انجام فعاليتهاي مختلف تجاري و  -1

خدماتي ونگهداري و عرضه توليدات و كاال و خدمات مورد استفاده قرار مي گيرد و بدون 
 شامل گروههاي وع فعاليت خدماتي و يا تجارين بر حسب  اينكه محدود به موارد زير گردد،

 :زير مي گردد

 . گرمابه ها و امثال اينها  نانواييها،  شيريني پزيها،  مهمانخانه ها،  رستورانها،   هتلها،-گروه اول
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 . مؤسسات نگهداري حيوانات و امثال آن  كشتارگاهها،  مرغداريهاي صنعتي،  دامداريها،-گروه دوم

  . آزمايشگاهها و امثال اينها اشتي، مراكز درماني و بهد  بيمارستانها،-گروه سوم
منابع خانگي، از قبيل منازل و واحدها و مجتمعهاي مسكوني به مكاني اطالق مي شود كه  -2

  . جهت سكونت مورد استفاده واقع مي شودصرفاً
 كارگاهها،  وسايل نقليه موتوري و منابع  ه عبارتست از منابعي غير از كارخانه ها،قمنابع متفر -3

ي و هرعملي كه ايجاد آلودگي هوا نمايد از قبيل آتش سوزي زباله ها و تجاري و خانگ
 .انباشتن مواد زايد و متعفن در هواي آزاد

 سازمان موظف است نسبت به شناسايي و تعيين نوع و ميزان آلوده كننده هوا به طرق مقتضي از -3ماده
  .قدام نمايدجمله اخذ اطالعات، مدارك الزم و درصورت لزوم بازديد و بازرسي ا

 اطالعات و اسناد و مدارك مورد نياز سازمان را   كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند آمار،–تبصره 
  . در اختيار سازمان قرار دهد كه جهت اجراي قانون و اين آيين نامه درخواست مي شود،

  وسايل نقليه موتوري-فصل دوم
 گازسوز و تجهيزات آن توسط  وري اعم از بنزيني، شرايط ايجاد مراكز معاينه وسايل نقليه موت-4ماده

  .سازمان با هماهنگي وزارتخانه هاي كشور و صنايع تنظيم و ابالغ خواهد شد
قانون و ) 5( سازمان مجاز است در جهت حصول اطمينان از روند مطلوب دراجراي ماده –تبصره 

ز مراكز ياد شده مزبور از طريق عملكرد صحيح مراكز معاينه نسبت به اخذ آمار و اطالعات هر يك ا
شهرداريهاي ذيربط و انجام معاينات و آزمايشهاي موردي از برخي وسايل نقليه موتوري كه توسط 

  .اقدام نمايد مراكز ياد شده مورد آزمايش قرارگرفته و گواهي زيست محيطي دريافت داشته اند،
گواهينامه مخصوص را در محل مناسبي  رانندگان وسايل نقليه موتوري مكلفند برچسب حاوي -5ماده 

  . بر روي شيشه اتومبيل خود نصب نمايند كه توسط مراكز معاينه تعيين مي شود،
 طبق زمانبندي مصوب شورايعالي ترافيك از تردد وسايل نقليه موتوري كه فاقد برچسب -6ماده 

 اراك، اهواز و كرج توسط  اصفهان، مشهد،  تبريز، شيراز، باشند، در شهرهاي تهران،) 5(موضوع ماده
جلوگيري شده و رانندگان وسايل نقليه مذكور مطابق  )مامورين راهنمايي و رانندگي(ماموران انتظامي 

  .قانون محكوم خواهند شد) 28 (ماده 
 وسايل نقليه مذكور تا هنگام رفع موجبات آلودگي و انجام معاينه فني مجدد و دريافت -1تبصره

  .دد نخواهند داشت اجازه تر گواهينامه،
 شمول مقررات اين ماده به ساير شهرها بنا به تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست خواهد -2تبصره
  .بود
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 از تردد موتورهاي دو زمانه بر اساس زمان بندي كه سازمان تعيين مي كند در شهر هاي ياد -3تبصره
  .شده جلوگيري خواهد شد

   منابع تجاري و متفرقه–فصل سوم 
قانون، دستورالعمل مربوط به مواقع اضطراري هوا توسط سازمان و ساير ) 7( در اجراي ماده-7ه ماد

  .دستگاههاي ذيربط تهيه وتوسط وزارت كشور ابالغ مي شود
 از آن دسته از منابع   و منابع متفرقه،  سازمان پس از شناسايي و طبقه بندي منابع تجاري، خانگي،-8ماده 

مشخص و مراتب را با تعيين نوع و ميزان  آنها بيش از حد مجاز مي باشد،مذكور را كه آلودگي 
آلودگي به مسئوالن و يا صاحبان منابع فوق الذكر اعالم خواهد كرد تا درمهلت معين و مناسبي كه 

  .توسط سازمان تعيين مي شود،  نسبت به رفع آلودگي اقدام نمايند
هداشتي و درماني و ساير مراكز مجاز كه به منظور امحاي  بيمارستانها، درمانگاهها و مراكز ب-9ماده 

 مكلفند از دستگا زباله سوز مناسب كه استاندارد  زباله هاي خود از روش سوزاندن استفاده مي نمايند،
  .هاي آلودگي هوا را رعايت نمايد، استفاده كنند

 مي گاز شهري در دسترس در مناطقي كه  قانون،) 23( سازمان مجاز است در اجراي ماده -10ماده 
 براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه با عدم استفاده از گاز موجبات آلودگي هوا را فراهم مي  باشد،
  . اخطاريه صادر و مهلت مناسبي را جهت رفع آلودگي تعيين نمايد سازند،
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قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ) 85(آئين نامه اجرايي ماده 
  )25/7/1379مورخ( ري اسالمي ايرانفرهنگي جمهو

  : تعريف اصطالحات مندرج در اين آئين نامه به شرح زير است-1ماده 
  ،قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران:  قانون برنامه-الف

  .1379صوب م
هندسي و توليدي و صنعتي قانون حداكثر استفاده از توان فني و م:  قانون حداكثر استفاده-ب

  .1375 مصوب  اجرايي كشور در پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات
  .بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران:  بانك مركزي-ج
  .سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور:  سازمان-د
 بودجه سنواتي مستلزم  استفاده از تسهيالت مالي خارجي براي طرحهاي دولتي در قالب لوايح-4ماده 

  :طي مراحل زير است
  : رعايت نكات زير براي خريد كاال و خدمات از خارج درخصوص طرحهاي موضوع اين ماده-ج

  . تائيد رعايت شرايط زيست محيطي در اجراي طرح-4ماده 
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قانون برنامه توسعه اقتصادي، ) 104(ماده ) ب(آئين نامه اجرايي بند 
 ـ ه23895ت/53608مصوبه شماره ( ي اسالمي ايراناجتماعي و فرهنگي جمهور

  )25/11/1379مورخ 
  :الحات به شرح زير استط در اين آئين نامه، تعاريف و اص-1ماده

تشكيالت و موسسات مردمي :  سازمان هاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي-الف
 شوراي عالي اداري، 17/12/1378 مورخ 455/14مصوبه شماره ) الف(هستند كه براساس بند 

تشكيل و ثبت شوند و صرفاً در زمينه حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي فعاليت نمايند و در اين 
  . ناميده مي شوند"سازمانها"آئين نامه 

كمك هايي هستند كه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي براي پشتيباني از :  كمكهاي مالي-ب
حيط زيست و منابع طبيعي به حسابي كه از طرف خزانه فعاليت سازمان هاي غيردولتي حامي م

اعالم خواهد شد واريز مي گردد و به عنوان هزينه هاي قابل قبول در احتساب درآمد مشمول 
حداكثر ميزان كمك ها از سوي هريك از اعطاكنندگان . ماليات مودي قرار خواهد گرفت

  .ريال مي باشد) 200000000(دويست ميليون ريال 
مجمعي است ايراني، غيرسياسي، غيرانتفاعي و مستقل از دولت كه با شركت سازمان : ه شبك-ج

هاي غيردولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي ايجاد شده و براي تسهيل فعاليت سازمان ها و 
  .برقراري هماهنگي با دستگاههاي اجرايي ذيربط فعاليت مي كند

 و اجراي وزارت امور اقتصادي و دارايي، با توجه به ماده  حوزه هاي مالياتي و واحدهاي وصول-2ماده 
قانون مالياتهاي مستقيم، موظفند هر سال صورت كمك هاي ارائه شده به اين سازمان ها را از ) 172(

درآمدهاي مشمول ماليات اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود آنها منبع يا منابع را انتخاب خواهند 
تقاضاي مؤدي، گواهي الزم را درخصوص ميزان كسر شده صادر نمود، كسر نمايند و در صورت 

  .نمايند
 خزانه مكلف است جمع ميزان كمك هاي واريزي اشخاص حقيقي و حقوقي به خزانه را در -تبصره

  .اين آئين نامه ارسال نمايد) 3(موضوع ماده ) كميته(آخر هر ماه به كارگروه 
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 ساله سوم توسعه 5برنامه  قانون 104ماده ) ج(آيين نامه اجرايي بند 
  اقتصادي،

  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  :در اين آيين نامه تعاريف زير بكار رفته است  ـ 1ماده 

  .قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست) 9( عبارتست است از تعريف مذكور در ماده :آلودگي
طبيعت و تنوع زيستي را به طور جدي         منظور هرگونه تغيير در منابع طبيعي است كه تعادل           :تخريب

  .در معرض خطر قرار دهد
 منظور فاضالب، هواي آلوده، مواد زائد و يا اصواتي است كه از واحـد بـه محـيط تخليـه                     :خروجي
  .مي شود
 منظور واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، معدني و صنايع كشاورزي است كه نتيجه كار آنهـا                 :واحد

  .ل انرژي استمواد اوليه، محصول يا حام
تقـسيم بـر    ) طبق جداول پيوست  ( عبارتست از مقدار افزايش آلودگي از حد مجاز          :ميزان آلودگي 

  :حد مجاز به شرح زير
ميزان آلودگي=   

  
كليه واحدها موظفند خروجـي خـود را در حـد ضـوابط، معيارهـا و اسـتانداردهاي زيـست                     - 2ماده  

  .نندمحيطي كه از طرف سازمان اعالم مي شود حفظ ك
 ـ كليه واحدهايي كه خروجي آنها آلـودگي بـيش از حـد ضـوابط، معيارهـا و اسـتانداردهاي        3ماده 

زيست محيطي دارند همچنين واحدهايي كه فعاليـت آنهـا باعـث تخريـب محـيط زيـست مـي شـود                    
موظفند پس از اخطار سازمان و تعيين مهلت اقدامات الزم را در جهـت كـاهش يـا رفـع آلـودگي و                       

  .هاي انجام شده از نظر مالياتي قابل قبول خواهد بود هزينه. مل آورندتخريب بع
تبصره ـ هزينه هاي قابل قبول به كليه هزينه هايي گفته مي شود كه به تـشخيص سـازمان در راسـتاي     

از قبيل ايجاد تصفيه خانه، نصب فيلتر، اصالح فرآينـد توليـد         : كاهش آلودگي واحد انجام شده باشد     
  به فرآيند پاك

 ايـن آيـين نامـه     ) 3(ـ واحدهايي كه در مهلت تعيين شـده از انجـام تكـاليف مـذكور در مـاده                   4ماده  
خودداري كرده باشند، پس از پايان مهلت بايد جريمه مربوط به خسارات وارده به محـيط زيـست را      

  . نامه پرداخت كنند مطابق اين آيين

  حد مجاز ـ مقدار اندازه گيري شده
  حد مجاز



 زيست محيطي مرتبط با صنعت پااليش و پخشهاي  و آئين نامهقوانين 

١١١ 

 ده موضـوع جهـت تـصميم گيـري در    تبصره ـ در صورت اعتراض واحدي نسبت به مهلت تعيين شـ  
كميته سه نفره متشكل از مديركل حفاظت محيط زيست استان، نماينده استانداري و باالترين مسئول               

  .تصميم كميته الزم االجراست. دستگاه ذيربط در استان مطرح خواهد شد
عامـل تعيـين    ـ ميزان جريمه ماهانه آلودگي آب از حاصلضرب عوامل زير براي آالينده ترين  5ماده 
  . گرددمي

  )برحسب مترمكعب(الف ـ حجم كل خروج در ماه 
  )1براساس تعريف و مطابق جدول (ب ـ ميزان آلودگي 

  )1مطابق جدول (ج ـ ضريب ريالي 
  )2مطابق جدول (د ـ حساسيت منطقه 

  )3مطابق جدول (هـ ـ حساسيت محيط 
   براي تخليه هاي ناگهاني2و ـ ضريب 

 قانون برنامه پنج ساله هستند، جرايم اين مـاده ) 134( بزرگ كه مشمول ماده تبصره ـ براي واحدهاي 
  .اخذ نخواهد شد

 ـ ميزان جريمه آلودگي هوا از حاصلضرب عوامل زير بـراي آالينـده تـرين عامـل تعيـين مـي        6ماده 
  :گردد

  )برحسب مترمكعب(الف ـ حجم كل خروج در ماه 
  )4مطابق جدول (ب ـ ميزان آلودگي 

  )4مطابق جدول (ب ريالي ج ـ ضري
  )5مطابق جدول (د ـ حساسيت منطقه 

 ـ ميزان جريمه آلودگي ناشي از دفع غير صحيح مواد زائد جامد يا مايع از حاصلضرب عوامـل   7ماده  
  :زير تعيين مي گردد

  )برحسب كيلوگرم(الف ـ وزن مواد زائد آالينده 
  )7مطابق جدول شماره (ب ـ ضريب ريالي 
  )2مطابق جدول شماره (ت منطقه ج ـ ضريب حساسي

  : ـ ميزان جريمه آلودگي صوتي از حاصلضرب عوامل زير تعيين مي گردد8ماده 
  )برحسب دسي بل(الف ـ مقدار افزايش آلودگي صوتي از حد استاندارد 

  )1برحسب ساعت (ب ـ ميزان توليد
  . در صورتيكه زمان توليد در شب باشد2ج ـ ضريب 

  )ريال بر دسي بل 1000(د ـ ضريب ريالي 
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  )5مطابق جدول (هـ ـ ضريب حساسيت محيط 
 تعيـين مـي   ) 6طبق جدول   (ـ ميزان جريمه تخريب از حاصلضرب عوامل زير در ضريب ريالي            9ماده  

  :گردد مازاد بر سطح، حجم يا تعداد مجازي كه دستگاه صادر كننده در مجوز اعالم مي كند
  )به مترمكعب(شده الف ـ در مورد تخريب خاك، حجم خاك جابجا 

  )به هكتار(ب ـ در مورد تخريب اراضي، مساحت اراضي تخريب شده 
  ج ـ در مورد قطع اشجار و بوته كني، تعداد و نوع گونه

  د ـ در مورد مرگ و مير جانوران وحشي، تعداد و نوع گونه
  )به كيلومتر(هـ ـ در مورد رودخانه ها و ساير جريان هاي آبي، طول مسير 

  )هكتار(البها و ساير آبهاي ساكن و ـ در تا
ـ ضريب ريالي هـر سـال براسـاس نـرخ رسـمي تـورم سـال قبـل كـه توسـط بانـك مركـزي                         10ماده  

  .جمهوري اسالمي ايران اعالم مي شود افزايش مي يابد
 ـ جريمه واحدهايي كه ضمن پرداخت جريمه جهت كاهش آلودگي هاي خود اقدام نكنند  11ماده 

  .ا ضريب دو نسبت به سال قبل محاسبه مي شودپس از گذشت هر سال ب
ـ در صورتيكه به تشخيص سازمان تغييـر قابـل مالحظـه اي در ميـزان آلـودگي بوجـود آيـد                      12ماده  

  .سازمان مي تواند جريمه را مجدداً محاسبه نمايد
ـ در صورتيكه آلودگي واحدي خطر فوري براي سالمت انسان و محيط داشته باشـد مطـابق                 13ماده  
  .قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست اقدام خواهد شد) 11(ره ماده تبص

 ـ جريمه طبق جداول اين آيين نامه توسط سازمان محاسبه و به واحـد اعـالم مـي گـردد، در      14ماده 
صورتيكه واحدي ظرف مدت يك ماه پـس از ابـالغ جريمـه، از پرداخـت جريمـه خـودداري كنـد                      

  . يست اقدام خواهد شدمطابق قانون حفاظت و بهسازي محيط ز
ـ جهت آگاهي واحدها نسبت به موضوع، در مهلت داده شده، جريمه واحدها محاسبه و فقط                 تبصره

  .جهت اطالع به آنها اعالم مي گردد
ـ سازمان موظف است كه با همكاري دستگاههاي ذيربط نسبت بـه تـدوين و اجـراي برنامـه                   15ماده  

طبيق مشخصات فني واحدهاي صنعتي و توليـدي، قـوانين و           هاي آموزشي و اطالع رساني در زمينه ت       
  .مقررات و استانداردهاي زيست محيطي اقدام نمايد

  . آغاز خواهد شد1381تبصره ـ صدور اخطار و تعيين مهلت توسط سازمان از ابتداي سال 
بينـي  ـ جريمه واحدها به حساب خزانه واريز شده و معادل آن در لوايح بودجه سنواتي پـيش              16ماده  
گردد تا جهت اجراي طرح هاي سالم سازي محيط زيست و جبران خسارت با هماهنگي سازمان                  مي
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محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از طريـق دسـتگاههاي اجرايـي ذيـربط هزينـه                   
  . هزينه هاي مطالعه، آموزش، اطالع رساني، از محل اين ماده نيز قابل تامين خواهد بود. گردد

ـ در مورد شـهركهاي صـنعتي وديگـر مجتمعهـاي مـشابه آن، مـديريت مجموعـه بـه عنـوان                      17اده  م
  .آوري سهم جريمه واحد همكاري خواهد داشت شخصيت حقوقي پاسخگو و در جمع
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  آب: 1جدول 
  mg/litحد مجاز تخليه 

ف
ردي

  

به آبهاي   عوامل آالينده
  سطحي

به آبهاي 
  زيرزميني

 مصرف
  كشاورزي

ضريب 
  مالحظات  ريالي

1  BOD5  50  50  100  10  نمونه برداري لحظه اي  
2  COD  100  100  200  7  نمونه برداري لحظه اي  
    1/0  -  6  1  فسفات  3
    5  -  10  50  نيترات  4
    CN(  5/0  1/0  1/0  50(سيانور   5
    Cd(  1/0  1/0  05/0  12(كادميوم   6
    30  1  1  5/0  )6(كروم   7
    15  2  2  2  )3(كروم   8
    60  آثار  آثار  آثار  )Hg(جيوه   9

    Co(  1  1  05/0  60(كبالت   10
    Mo(  01/0  01/0  01/0  6/0(موليبدن   11
    Ni(  2  2  2  120(نيكل   12
    Pb(  1  1  1  60(سرب   13
    Se(  1  1/0  1/0  60(سلنيوم   14
    Ag(  1  1/0  1/0  60(نقره   15
    V(  1/0  1/0  1/0  6(واناديوم   16
    As(  1/0  1/0  1/0  6(ارسنيك   17
    1  10  10  10  مواد چربي و نفتي  18
    22  5/0  5/0  5/1  دترجنت  19

20  pH  5/8-5/6  9-5  5/8-6  1000  هر درجه كاهش يا افزايش نسبت  
   به حد مجاز در مترمكعب

   درجه كاهش يا افزايش در3هر   1000  -  -  )3تبصره (  )C(دما   21
   متري از محل ورود200 فاصله 

  NTUهر واحد اختالف   NTU(  50  -  50  5/2(كدورت   22
  TCUهر واحد اختالف   TCU(  75  75  75  300(رنگ   23

 در به ازاء هر ميليون عدد باكتري  mL1000/2000  mL1000/4000  mL1000/4000  10  كليفرم گوارشي  24
  مترمكعب

كرم (تخم انگلهاي كرمي   25
  ادز عدد ما10به ازاء هر   10  )4تبصره (  0  -  )نماتود

   در هر مترمكعب

 معلقمجموع مواد جامد   26
)TSS(  60  -  100  6  نمونه برداري لحظه اي  

    3  5  5  5  آلومينيوم  27
    3  1  1  2  بور  28
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  mg/litحد مجاز تخليه 

ف
ردي

  

به آبهاي   عوامل آالينده
  سطحي

به آبهاي 
  زيرزميني

 مصرف
  كشاورزي

ضريب 
  مالحظات  ريالي

    3  1  1  5  باريوم  29
    6  5/0  1  1/0  بريليوم  30
    1  -  -  75  كلسيم  31
    10  2/0  1  1  كلر آزاد  32
  2 و 1مازاد برتبصره   10  600  )2تبصره  (600  )1تبصره  (600  كلرايد  33
    30  1  1  1  فرمالدئيد  34
    40  1  آثار  1  فنل  35
    6  2/0  1  1  مس  36
    2  2  2  5/2  فلورايد  37
    2  3  3  3  آهن  38
    2  5/2  5/2  5/2  ليتيم  39
    2  100  100  100  منيزيوم  40
    6  1  1  1  منگنز  41
    5  -  1  5/2  آمونيوم  42
    10  -  10  10  نيتريت  43
    5  3  3  3  سولفيد  44
    6  1  1  1  سولفيت  45
  2و 1مازاد بر تبصره   10  500  )2تبصره  (400  )1تبصره  (400  سولفات  46
    2  2  2  2  روي  47
  كاهش  DO(  2  -  2  100(اكسيژن محلول   48
    2  -  )2تبصره (  )1تبصره (  )TDS(مجموع مواد جامد محلول   49
    -  -  -  SS(  0(مواد قابل ته نشيني   50
    1000  0  0  0  مواد راديوكتيو  51
   در مترمكعببه ازاء هر ميليون عدد باكتري  mL1000/1000  mL1000/1000  mL1000/1000  10  ليفرمكل ك  52

تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه پساب خروجي، غلظت كلرايد، سولفات و مواد محلول منبع پذيرنده را : تبصره يك
  .رصد افزايش ندهد د10 متري بيش از 200در شعاع 
تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه افزايش كلرايد، سولفات و مواد محلول پساب خروجي نسبت به آب : تبصره دو

  . درصد نباشد10مصرفي بيش از 
  . متري محل ورود آن، درجه حرارت منبع پذيرنده را افزايش يا كاهش ندهد200ع  درجه سانتيگراد درشعا3درجه حرارت بايد به ميزاني باشد كه بيش از : تبصره سه

در فاضالب تصفيه شده شهري، در صورت استفاده از آن جهت آبياري محصوالتي كه به صورت خام مورد مصرف قرار ميگيرد ) نماتود(تعداد تخم انگل : تبصره چهار
  .نبايد بيش از يك عدد در ليتر باشد

  حساسيت منطقه ـ آب و خاك : 2جدول 
  4  3  2  1  درجه حساسيت

  منطقه
گيالن و مازندران گلستان كليه 
يزد، سيستان و بلوچستان، كرمان،   بقيه استانها  خوزستان، بوشهر، هرمزگانمناطق تحت حفاظت سازمان 

 35عرض جغرافيايي (خراسان، 
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  )درجه به پايين  حفاظت محيط زيست 
  1  5/1  8/1  2  ضريب مناطق

  

  ساسيت محيط ـ آب ح: 3جدول 
  ضريب محيط  استان  محيط  درجه حساسيت

1  

  مناطق تامين كننده آب شرب
  درياي مازندران و تاالبهاي كشور

  :رودخانه هاي حساس شامل
  ابهر رود

  اترك، كارده
  باراندوز چاي، روضه چاي، زرينه رود، مهاباد چاي

  بشار
  تلخه رود، صوفي چاي

  حبله رود، شاهرود
  دحله، من

  راوند، قره سو
  زاينده رود

  زرجوب، شفارود، مردآبرود، نوكنده
  كرج، جاجرود

  سيمره
  قره سو
  كارون

  كر
  گاماسياب

  دشت اصفهان، دشت دامغان، دشت لنجان :چاه

  
  زنجان
  خراسان

  آذربايجان غربي
  كوهگيلويه و بويراحمد

  آذربايجان شرقي
  سمنان
  بوشهر
  كرمانشاه
  اصفهان
  گيالن
  تهران
  ايالم
  درانمازن

  خوزستان
  فارس
  همدان

2  

2  
  خليج فارس و درياي عمان

دشت خوزستان، دشت زاهدان، دشت شيراز، دشت گرمسار، دشت  :چاه
  مجن و شاهرود، دشت يزد

  8/1  

  ساير رودخانه هاي كشور  3
  6/1    دشت سمنان، دشت شبانكاره، دشت دالكي و دشت كرمان :چاه

  4/1    ساير مناطق :چاه  4
  2/1    ورزيزمينهاي كشا  5
  1    اراضي باير  6

  هوا: 4جدول 
ف حد مجاز تخليه

ردي
عوامل   

  واحد  صنايع آالينده  نوع واحد  آالينده
  1درجه   1درجه 

ضريب 
  ريالي

مالحظات 
تعاريف شماره (

  )2در پيوست 
 PPM  1/0  1/0  10  2  1  CO  سيستم احياي كاتاليزور  پااليشگاه

  PPM  150  150  9/0  4  نيروگاههاي پااليشگاههادستگاههاي غيرمستقيم 
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ف حد مجاز تخليه
ردي

عوامل   
  آالينده

  واحد  صنايع آالينده  نوع واحد
  1درجه   1درجه 

ضريب 
  ريالي

مالحظات 
تعاريف شماره (

  )2در پيوست 
  ارتانتقال حر

  كوره بلند  كارخانه ذوب آهن
  كوره اصلي اكسيژن

  كوره قوس الكتريكي
PPM  435  435  5  1  

قوس الكتريكي براي تهيه 
آلياژهاي آهن كه در آنها 
الكترودها در يك پايه قرار 

  .دارند

فلز سليسيم، فروسيليون، آلياژ 
ليكومنگنز كلسيم سيلسيون با سي

  زيركونيوم
آلياژها سيليكو منگنز، آلياژ نقره 
و آهن و آلياژ فروكرم با كربن 
زياد چارچ كرم، فرومنگنز، 
استاندارد فرومنگنز سيليكون 

  كاربيد

PPM  500  500  5  2  

  PPM  304  435  4/0  21  هر روند توليدي  ساير واحدهاي صنعتي
دستگاههاي غيرمستقيم 

  انتقال حرارت
  وگاهها نير

  PPM 800  800  2  4  پااليشگاهها

كوره ها گداز، سرخ كننده ها،   كارخانه ذوب اوليه مس
تبديل كننده هاي مس با 

  كلوتورهاي مس
PPM  800  800  2  5  

  PPM  800  800  2  5  واحد سرخ كردن روي  كارخانه ذوب اوليه روي
  PPM  800  800  2  2  ---------  كارخانه تهيه گوگرد

ماشين كلوخه سازي، كوره    ذوب اوليه سربكارخانه
گداز الكتريكي و يا تبديل 

  كننده
PPM  800  1000  1  8  

كارخانه تهيه اسيد 
سولفوريك به روش تماسي 

  يا كارخانه تهيه اولوم

سوختن گوگرد، سوختن 
هيدروژن سولفوره، سوختن 
اسيد الكينه شده و سوختن 

  سولفوره هاي آلي

PPM  380  456  1  -  

انه كاغذ سازي روند كارخ
  -  Kg/ton 5/4  15  1  تهيه كاغذ  سولفيت در تهيه سلولز

كارخانه آجرسازي و ساير 
كارنجات مشتقات خاك 

  رس

دي اكسيد گوگرد خروجي 
  PPM  800  800  5/0  2  )دودكش(

2  SO2  

  PPM  800  800  5/0  21  هر روند توليدي  ساير واحدهاي صنعتي
دستگاههاي غيرمستقيم 

  رتانتقال حرا
  نيروه ها

 PPM  350  350  8  4  3  NOX  پااليشگاه ها

  -  PPM  350  500  5  واحد تهيه اسيد نيتريك  كارخانه تهيه اسيد نيتريك
 Kg/ton 20  30  16  8  4  H2S  --------  كارخانه تهيه گوگرد
  PPM  180  360  5  1  كارخانه تهيه كك  كارخانه ذوب آهن
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ف حد مجاز تخليه
ردي

عوامل   
  آالينده

  واحد  صنايع آالينده  نوع واحد
  1درجه   1درجه 

ضريب 
  ريالي

مالحظات 
تعاريف شماره (

  )2در پيوست 
  PPM  2/7  18  2  21  هر روند توليدي  ساير واحدهاي صنعتي
  -  PPM  50  100  13  كارخانه آمونياك  كارخانه تهيه آمونياك

5  NH3  كارخانه هاي تهيه كربنات
  Kg/ton 5  5  9/0  17  --------  وبي كربنات دوسود

6  HCN 
كارخانه تهيه اسيد 

  -  PPM  8  10  20  تهيه اسيد سيانيدريك  سيانيدريك

7  Hf 

كارخانه شيشه سازي و ساير 
ور يا كارخانجات كه فلوئ

مشتقات آن به هوا تخليه مي 
  .شود

  PPM 6/36  8/48  16  2  تهيه شيشه

محل استقرار ظروف الكتروليت   كارخانه احيا اوليه آلومينيم
  PPM 4/6  16  18  2  كارخانه تهيه آند

كارخانه تهيه اسيد سوپر 
  فسفات به روش توده كردن

مخلوط كننده ها، حل كننده 
نيز هايي كه در آنها واكنش 

ساير حل كننده . انجام مي گيرد
ها، ذخيره كننده هاي سوپر 
فسفات كه در آن واكنش انجام 

  .مي گيرد

gr/ton 
  12  2  150  100  توليد

كارخانه تهيه سوپر فسفات به 
  روش دانه اي

راكتورها، دانه كننده ها، خشك 
كننده ها، سردكننده ها، غربال 

  كننده ها و آسياب كننده ها

gr/ton 
  12  2  150  100  يدتول

مخازن ذخيره سوپر فسفات 
  دانه اي

جمع شده (توده هاي محصول 
الواتورها، منتقل كننده ) رويهم

  ها، غربالها و آسيابها

gr/ton 
  12  2  75/0  5/0  توليد

كارخانه اسيد فسفريك به 
  روش تر

راكتورها، صافيها، تانك ذخيره 
اسيد فسفريك رقيق، دستگاه 

 فسفريك تقليل كننده اسيد
رقيق، تانك ذخيره اسيد فلوئور 

  سياسيليك و تانكهاي تصفيه

gr/ton 
  12  9  25  10  توليد

كارخانه تهيه اسيد سوپر 
  فسفريك

ا، تانكهاي ذخيره كننده
سردكننده محصول و 

  دستگاههاي تغليظ كننده

gr/ton 
  12  10  10  5  توليد

8  F2  

كارخانه تهيه فسفات دي 
  آمونيم

ها، ها، خشك كنندهنندهراكتورها، دانه
 ها و آسياب ها، غربال كنندهسردكننده
  كننده ها

gr/ton 
  12  6  50  30  توليد

كارخانه آجرسازي و ساير 
كارخانجات مشتقات خاك 

  و رس

فلوئور و خروجي (كوره پخت 
  PPM 10  25  9  2  8  F2  )از كوره پخت

  PPM 4/6  16  9  2  كوره پخت  كارخانه تهيه سراميك
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١١٩ 

ف حد مجاز تخليه
ردي

عوامل   
  آالينده

  واحد  صنايع آالينده  نوع واحد
  1درجه   1درجه 

ضريب 
  ريالي

مالحظات 
تعاريف شماره (

  )2در پيوست 
  PPM 4/6  16  9/0  21  هر روند توليدي  اي صنعتيساير واحده

9  S2C 

سولفور (تهيه سولفور كربن   كارخانه توليد سولفور كربن
كربن، اسيد سولفوريك، اكسي 

و هر منبع ثابت ) سولفور كربن
  ديگر

PPM 100  110  10  14  

  PPM 67  201  3  2  تهيه پي، وي، سي  كارخانه تهيه پي، وي، سي
  PPM 67  201  3  2  تهيه كلرور روي  كلرور رويكارخانه تهيه 

  PPM 67  201  3  2  تهيه كلرور نيكل  كارخانه تهيه كلرور نيكل
كارخانه تهيه آلفا 

  كلروپروپين
  تهيه اسيد آلفا كلروپروپين

PPM 67  201  3  2  

دستگاههاي انتقال و پراكنده 
اسيدكلريدريك و كارخانه 

  شيميايي نظير آن

ه اسيد دستگاههاي پراكند
  PPM 67  201  3  2  كلريدريك

كارخانه تهيه اسيد 
  كلريدريك

  تهيه اسيد كلريدريك
PPM 67  201  3  2  

10  HCL 

  PPM 67  201  3  2  تهيه كلرورفريك  كارخانه تهيه كلرورفريك
  Mg/m3  150  350  06/0  2  سيستم احياي كاتاليزور  پااليشگاه

دستگاههاي غيرمسقيم انتقال 
  حرارت

  انيروگاهه
  Mg/m3  150  350  8  4  پااليشگاه هها

  Mg/m3  100  250  9  1  كوره بلند
  Mg/m3  50  150  10  1  كوره اصلي اكسيژن

  Mg/m3  100  150  9  1  كوره قوس الكتريكي

  كارخانه ذوب آهن

  Mg/m3  100  300  8  1  كوره بوته باز
فلزسيليسيم، فروسيليكون، آلياژ 
كلسيم، سيليسيكون يا سيليكو منگنز 

  زير كونيوم

kgWH /µ
  45/0  1  8/0  2  

آلياژ سيليكو منگنز، آلياژ نقره و آهن و 
  آلياژ فروكرم با كربن زياد

kgWH /µ
  23/0  5/0  7/0  2  

  ذرات  11
قوس الكتريكي براي تهيه 
آلياژهاي آهن كه در آنها 

در يك پايه قرار الكترودها 
  .دارند

فرو منگنز، استاندارد چارچ كرم، 
  فرومنگنز، سيليكون كاربيد

kgWH /µ
  23/0  5/0  7/0  2  

عمليات زدودن مواد زائد از روي   عمليات زدودن مواد زائد
قطعات فوالدي به وسيله شعله 

  اكسيژن
Mg/m3  50  150  08/0  2  

  Mg/m3  50  150  10  5  خنك كننده هاي مس  كارخانه ذوب اوليه مس
ماشين (واحد كلوخه سازي   كارخانه ذوب اوليه روي

  -  Mg/m3  50  150  10  )كلوخه سازي

  ذرات  11

كارخانه احياي مواد اوليه 
  آلومينيم

محل استقرار ظروف الكتروليت 
  Mg/m3  75  150  08/0  2  كارخانه تهيه آند
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١٢٠ 

ف حد مجاز تخليه
ردي

عوامل   
  آالينده

  واحد  صنايع آالينده  نوع واحد
  1درجه   1درجه 

ضريب 
  ريالي

مالحظات 
تعاريف شماره (

  )2در پيوست 
كوره بلند، كوره روبرو ماشين   كارخانه ذوب اوليه سرب

  Mg/m3  50  150  10  2  كلوخه سازي

كارخانه توليد برنج يا شمش 
  برنز

كوره هاي روربر، كوره هاي 
  Mg/m3  50  150  08/0  7  الكتريكي و بلند مقعري

كارخانه كاغذسازي روند 
  سولفيت در تهيه سلولز

  تهيه كاغذ
Mg/m3  150  250  20  2  

  Mg/m3  60  60  14  2  فيلتر گاز مرطوب  كارخانه تهيه دوده
  Mg/m3  50  50  15  2  برنج شستشوي كارخانه كوره ها ودهكارخانه تهيه د

  Mg/m3  40  40  16  2  بعد سوزها كارخانه تهيه دوده
  Mg/m3  50  50  15  2  كوره ها  كارخانه تهيه دوده

كارخانه آجرسازي و ساير 
كارخانجات مشتقات خاك 

  رس

  ذرات خروجي از تهيه آجر
Mg/m3  100  250  4  2  

كارخانه تهيه اسيد 
ولفوريك به روش تماسي س

  يا كارخانه تهيه اولوم

سوختن مركاپتانها و سوختن 
  -  Mg/m3  40  75  9  لجن اسيد

  Mg/m3  100  150  9  18  كوره پخت  كارخانه تهيه سيمان
آسياب كننده، نرم كننده و   كارخانه تهيه سيمان

  -  Mg/m3  100  150  9  خردكننده

تريكي كوره هاي مقعر، القاء الك  ريخته گريها
  Mg/m3  100  250  14  2  و قوس الكتريكي

كارخانه كاغذسازي روند 
در تهيه ) كرافت(سولفات 

  سلولز

  كوره بازيافت
Mg/m3  150  250  20  2  

كارخانه كاغذسازي روند 
در تهيه ) كرافت(سولفات 

  سلولز

تمام (گل گوگرد احياء شده 
-تركيبات گوگرد احياء شده 

نظير اسيدسولفوريك، متيل 
كاپتان، دي متيل سولفورو، مر

دي متيل دي سولفور و غيره بر 
  حسب اسيد سولفوريك

Mg/m3  5  10  20  2  

  Mg/m3  75  150  10  2  خشك كننده هاي حرارتي  كارخانه تهيه ذغال سنگ
وسايل تميزكننده ذغال به وسيله  كارخانه تهيه ذغال سنگ

  ذرات  Mg/m3  40  100  10  2  11  هواي فشرده

وسايل حمل و نقل شكننده ها،   ذغال سنگكارخانه تهيه
خردكننده ها، غربال كننده ها، 
مخازن ذخيره ذغال سنگ، نقاط 
نقل و انتقال ذغال سنگ و 

  مراحل آبگيري ذغال سنگ

Mg/m3  40  100  10  -  
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١٢١ 

ف حد مجاز تخليه
ردي

عوامل   
  آالينده

  واحد  صنايع آالينده  نوع واحد
  1درجه   1درجه 

ضريب 
  ريالي

مالحظات 
تعاريف شماره (

  )2در پيوست 
  Mg/m3  200  300  8  2  كوره پخت  كارخانه تهيه سراميك

  Fibre/cm3  10  10  19  2  تهيه آزبست  كارخانه آزبست
  -  Mg/m3  250  600  4  مراحل مختلف تهيه گچ  كارخانه تهيه گچ

كوره هاي خشك كننده،   كارخانه تهيه آسفالت
الواتورها، غربالها، مخازن ذخيره 
-آسفالت، قيفها، مخلوط كننده

هاي آسفالت، مخازن ذخيره 
مواد معدني آسفالت و مواد 

  اوليه

Mg/m3  100  250  3  2  

 تصفيه و ذوب كننده هاي
  ثانويه سرب

و ) مقعري(كوره هاي بلند 
  Mg/m3  50  150  08/0  2  روربر و پات

كوره آسياب خردكننده،   كارخانه تهيه آهك
دستكاههاي آبديده كردن 
آهك، نقل و انتقال آهكو 

  بارگيري آهك

Mg/m3  100  250  4  2  

عمليات تهيه ماسه و قالب 
سازي كارخانجات ريخته 

  گري

ب، شكستن تهيه ماسه و تهيه قال
  -  Mg/m3  150  150  10  قالب

شهري و (زباله سوز معمولي 
 تن در 25بيش از ) صنعتي

  شبانه روز
  -  Mg/m3  150  250  9  از دودكش دستگاه زباله سوز

  Mg/m3  100  250  08/0  21  هر روند توليدي  ساير واحدهاي صنعتي
  -  Mg/m3  -  20  19  --------  هيدروكربورهاي گروه اول

  -  Mg/m3  -  150  10  --------  كربورهاي گروه دومهيدرو
  -  Mg/m3  -  300  8  --------  هيدروكربورهاي گروه سوم

 
قانون ) 12(استانداردهاي درجه يك در مورد كارخانه ها و كارگاههاي جديد و همچنين كارخانه ها و كارگاههاي موجود كه محل آنها با ضوابط استقرار موضوع ماده  

 . شود مغايرت داشته باشد اعمال مي3/2/1374از آلودگي هوا مصوب نحوه جلوگيري 

  . براي كارخانه ها و كارگاههاي موجود كه محل آنها با ضوابط استقرار فوق الذكر مغايرتي ندارد، مالك عمل خواهد بود2استانداردهاي درجه  
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١٢٢ 

  حساسيت منطقه ـ هوا و صدا: 5جدول 
  ضريب  شرح  نوع منطقه
  1  )مناطق خارج شهر و اماكن مسكوني(ي كه حساسيت خاصي ندارند اماكن  غيرحساس
  2  مناطق مسكوني و مناطق زيستي حساس  نيمه حساس
  3   شهر آلوده از نظر آلودگي هوا7  حساس

  
  ميزان جرائم ناشي از تخريب محيط زيست: 6 جدول *

  100× ضريبب ريالي   واحد  نوع تخريب
  1000-10  مترمكعب  خاكبرداري و خاكريزي

  1000-10  اصله  ، بوته كني)درختان و درخچه ها(قطع اشجار 
  1000-10  تعداد  مرگ و مير جانوران وحشي

  20000-100  هكتار  تخريب اراضي اعم از جنگلي، مرتعي، كشاورزي و غيره
  200-100  كيلومتر  رودخانه ها و ساير جريان هاي آبي

  10000-1000  هكتار  تاالبها و ساير آبهاي ساكن
 .معين خواهد شد)سازمان جنگلها(زان ضريبهاي در محدوده معين شده فوق توسط سازمان و با همكاري وزارت كشاورزيمي 

   

  طبقه بندي مواد زائد: 7جدول شماره 
كد بين   گروه

  1000× ضريب ريالي   واحد  شاخص آاليندگي  نوع مواد زائد  المللي

Y10  
  )PCBS(چند كلره مواد و اشياء حاوي يا آلوده به بي فنيل هاي 

  )PBBS(و يا بي فنيلهاي چند برمه ) PCTS(ترفنيلهاي چند كاره 
 وزن 

PCB-PBB-PCT  Kg  10000  

Y43  ها وزن فوران  تركيبات گروه دي ـ بنزو ـ فورانهاي چند كلره  Kg  10000  
Y44  ها وزن دي اكسين  تركيبات گروه دي ـ بنزو ـ پي ـ دي اكسين هاي چند كلره  Kg  10000  
Y41  وزن ماده  حاللهاي آلي هالوژن دار  Kg  10000  
Y29  وزن جيوه  جيوه، تركيبات جيوه  Kg  10000  
Y5  وزن ماده  مواد زائد حاصل از توليد، فرموالسيون و استفاده از مواد شيميايي نگهدارنده چوب  Kg  10000  

1  

Y45  ادهوزن م  .تركيبات آلي هالوژن دار عالوه بر موادي كه در فوق اشاره شد  Kg  10000  
Y26  وزن كادميوم  كادميوم، تركيبات كادميوم  Kg  500  
Y24  وزن آرسنيك  آرسنيك و تركيبات آرسنيك  Kg  500 
Y21  وزن كروم  تركيبات كروم شش ظرفيتي  Kg  500 
Y30  وزن تاليوم  تاليوم و تركيبات تاليوم  Kg  500 
Y19  وزن ماده  كربونيل هاي فلزي  Kg  500 
Y20  وزن برليوم   و تركيبات برليومبرليوم  Kg  500 
Y28  وزن تلوريوم  تلوريوم و تركيبات تلوريوم  Kg  500 
Y27  وزن آنتيموان  آنتيموان و تركيبات آنتيموان  Kg  500 
Y25  وزن سلنيوم  سلنيوم و تركيبات سلنيوم  Kg  500 

2  

Y17  وزن ماده  مواد زائد حاصل از پرداخت سطح فلزي و پالستيك  Kg  200  
3  Y15  وزن ماده  .ضايعاتي كه ماهيت انفجاري دارند و مشمول ساير مقررات نيستند  Kg  10  
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١٢٣ 

كد بين   گروه
  1000× ضريب ريالي   واحد  شاخص آاليندگي  نوع مواد زائد  المللي

Y34  وزن اسيد آزاد  اسيدها به اشكال محلول يا جامد  Kg  10 
Y35  وزن باز آزاد  بازها به اشكال محلول يا جامد  Kg  10 

Y4  
 مواد كشنده مواد زائد حاصل از توليد، فرموالسيون و كاربرد داروهاي گياهي و

  Kg  500  وزن ماده  ميكروارگانيسم ها، شامل سموم كشاورزي

Y7  وزن سيانيد  مواد زائد حاصل از تصفيه حرارتي و آبكاري فلزات بوسيله سيانيدها  Kg  10000  
Y37  وزن فسفر  تركيبات آلي فسفره  Kg  500  
Y33  وزن سيانيد  سيانيدهاي غير آلي  Kg  1000  

4  

Y38  ن سيانيدوز  سيانيدهاي آلي  Kg  1000  
Y18   وزن ماده  بقاياي حاصل از عمليات دفع مواد زائد صنعتي  Kg  200  
Y47  وزن ماده  بقاياي حاصل از زباله سوزهاي زباله منازل  Kg  200  
Y39  ها وزن فنل  ها ها، تركيبات فنل از جمله كلروفنل فنل  Kg  5  
Y40  وزن اتر  اترها  Kg  5 
Y42  وزن ماده  الوژنهاي آلي بدون ه حالل  Kg  5 
Y6   وزن ماده  مواد زائد حاصل از توليد، فرموالسيون و كاربرد حاللهاي آلي  Kg  5 
Y8  وزن ماده  هاي رايج مناسب نيستند ضايعات روغن هاي معدني كه براي استفاده  Kg  5 
Y9  وزن ماده  ها هاي زائد روغن با آب، هيدروكربنها با آب و امولسيون مخلوط  Kg  5 

5  

Y11   وزن ماده  مواد قيري زائد حاصل از پااليش، تقطير و تصفيه حرارتي  Kg  5 
6  Y36   وزن آزبست  )پودر يا الياف(آزبست  Kg  200  

Y1  وزن ماده  هاي پزشكي بيمارستانها، مراكز درماني مواد زائد حاصل از مراقبت  Kg  50  
Y2  ن مادهوز  مواد زائد حاصل از توليد و تهيه فرآورده هاي دارويي  Kg  50 7  
Y3  وزن ماده  دوا و داروهاي زائد و كودهاي شيميايي  Kg  50 

Y12  
مواد زائد حاصل از توليد، فرموالسيون و كاربرد جوهرهـا، رنگهـا، پيگمنتهـا، مـواد                

  Kg  20  وزن ماده  رنگرزي، الك و الكل و روغن هاي جال

Y13  
هـا، التكـس، چـسبها و نـرم         مواد زائد حاصل از توليد، فرموالسيون و كاربرد رزين          

  Kg  20  وزن ماده  كننده ها

Y16  
مواد زائد حاصل از توليد، فرموالسـيون و كـاربرد مـواد شـيميايي مـورد اسـتفاده در              

  Kg  20  وزن ماده  عكاسي

Y32  وزن ماده  تركيبات غيرآلي فلوئور غير از كلسيم فلورايد  Kg  20  

8  

Y14  
قيقاتي، عمرانـي يـا آموزشـي كـه ماهيـت           مواد زائد شيميايي حاصل از فعاليتهاي تح      

  Kg  20  وزن ماده  .شناخته شده ندارند و يا جديد بوده و اثراتشان بر روي انسان و محيط ناشناخته است

Y31  وزن سرب  سرب، تركيبات سرب  Kg  20  
Y22  وزن مس  تركيبات مس  Kg  100  9  
Y23  وزن روي  تركيبات روي  Kg  100  

10  Y46  ادهوزن م  ساير پسماندها  Kg  1%  
  
  .در صورتيكه اين مواد با مواد ديگري مخلوط يا تركيب شده باشد، فقط وزن مواد آالينده به تفكيك نوع، طبق جدول فوق محاسبه مي شود -
  . اضافه خواهد شددر صورتيكه دفع مواد زائد با آتش سوزي يا هرگونه انتشار در هوا توام باشد، جرائم مربوط به آلودگي هوا جداگانه محاسبه و به مبلغ -
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 قانون برنامه 121ماده ) د(و ) ج(، )ب(، )الف(آئين نامه اجرايي بندهاي 
   سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  ) هيات وزيران26/1/1380 مورخ ـ ه23877/ت/1912مصوبه شماره(
   كليات-فصل اول

   :معاني مشروح مربوط به كار مي روند در اين آئين نامه، اصطالحات زير در -1ماده 
كه از اين پس به اختصار، سيستم ناميده مي شود، شامل تمام فرآيندهاي : تجهيزات انرژي بر -1

توليدي و خدماتي و تاسيسات صنعتي و غيرصنعتي است كه در آن انرژي مصرف، تبديل يا منتقل 
  .مي شود

يستم ناميده مي شود، شامل تمام فرايندهاي كه از اين پس به اختصار، س:  سيستم انرژي بر-2
توليدي و خدماتي و تاسيسات صنعتي و غيرصنعتي است كه در آن انرژي مصرف، تبديل يا منتقل 

  .مي شود
استاندارد مصرف، بازده و شدت انرژي در تجهيزات، سيستم ها و :  معيارها و مشخصات فني-3

  .انرژي مرتبط باشدساير ويژگي هاي فني آنها كه به نحوي با مصرف 
صفحه حاوي اطالعات مربوط به مصرف انرژي و يا بازده انرژي در :  برچسب مصرف انرژي-4

  .هر كاال و مقايسه آن با معيارهاي مصوب كه قابل نصب برروي كاالها باشد
  : تجهيزات به سه گروه به شرح زير تقسيم مي شوند-5

  .مصرف كننده برقكليه كاالها و دستگاههاي :  تجهيزات برقي-الف
  .تمام كاالها و دستگاه هاي مصرف كننده فرآورده هاي نفتي انرژي زا:  تجهيزات نفتي-ب
  .تمام كاالها و دستگاه هاي مصرف كننده گاز:  تجهيزات گازي-ج

درصورتي كه وسيله اي مصرف كننده چند نوع حامل انرژي باشد، در گروهي قرار خواهد گرفت 
  .كننده آن نوع حامل انرژي باشدكه به طور عمده، مصرف 

  : سيستم ها به چهارگروه، به شرح زير تقسيم مي شوند-6
فرآيندهاي مصرف كننده برق و سيستم هاي صنعتي، :  سيستم هاي مصرف كننده برق-الف

عمومي و خدماتي، كه به طور عمده مصرف كننده انرژي برق مي باشند، از قبيل فرآيندهاي متعلق 
  . و پوشاك، فلزي و ريخته گري و متالوژي، برق و الكترونيكبه صنايع نساجي

فرآيندهاي مصرف كننده نفت و گاز و سيستم هاي :  سيستم هاي مصرف كننده نفت و گاز-ب
        صنعتي عمومي و خدماتي، كه به طور عمده مصرف كننده فرآورده هاي نفتي انرژي زا و گاز 

  .ذايي، شيميايي، سلولزي، كاني و غيرفلزي و متالوژيمي باشند، از قبيل فرآيندهاي صنايع غ
  . نيروگاهها-ج



 زيست محيطي مرتبط با صنعت پااليش و پخشهاي  و آئين نامهقوانين 

١٢٥ 

  . پااليشگاه ها-د
   موضوع ماده) كميته(درباره مواردي كه در اين ماده به آنها اشاره نشده است، در كار گروه : تبصره

  .اين آئين نامه، تصميم گيري خواهد شد) 2(
  ني وضع ضوابط، استانداردها و مشخصات ف–فصل دوم 

متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، سازمان حفاظت محيط ): كميته( كار گروه -2ماده 
 مي باشد، كه - حسب مورد-زيست، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي، وزارتخانه يا سازمان ذيربط

 در - حسب مورد-وظيفه تصويب معيارها و مشخصات فني را به عهده خواهد داشت و دبيرخانه آن
 به - حسب مورد-وزارت نيرو يا وزارت نفت مستقر خواهد شد، نمايندگان وزارت نيرو و وزارت نفت

  .، انجام وظيفه مي كنند)كميته ها(عنوان روساي كار گروه ها 
 وزارت نيرو موظف است با مشاركت مستقيم موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و -3ماده 

 انجام كار تخصصي و كارشناسي الزم، نسبت به تهيه مشخصات فني و وزارتخانه هاي ذيربط، با
) 1 ( ماده) 6(، نيز سيستم هاي مندرج در بند )1(ماده ) 5(معيارها، درخصوص تجهيزات مندرج در بند 

  .پيشنهاد نمايد) كميته(اين آئين نامه، اقدام و براي تصويب به كار گروه 
ت مستقيم موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و  وزارت نفت موظف است با مشارك-4ماده 

وزارت صنعتي ذيربط، با انجام كار تخصصي و كارشناسي الزم، نسبت به تهيه مشخصات فني و معيارها 
اين آئين نامه، ) 1(ماده ) 6(، و نيز سيستم هاي مندرج در بند )1(ماده ) 5(درخصوص تجهيزات بند

  .پيشنهاد نمايد) كميته(ه اقدام و براي تصويب به كار گرو
 وزارتخانه هاي نيرو و نفت موظفند با توجه به اولويت تجهيزات و سيستم هايي كه انرژي -5ماده 

بيشتري مصرف مي كنند، يا امكان دستيابي به بهينه سازي در آنها سريع تر مي باشد، معيارها و 
  .ارسال نمايند) كميته(ار گروه مشخصات فني مربوط را به تدريج، طي دوره برنامه تهيه و به ك

موظفند تا پايان تصويب معيارها و مشخصات فني تمام ) كميته ها(  روساي كارگروه ها-6ماده 
تجهيزات و سيستم ها، با توجه به پيشنهادهاي رسيده، تشكيل جلسه دهند و به بررسي و تصويب 

موارد را به موسسه استاندارد و پيشنهادهاي مذكور اقدام كنند و حداكثر يك هفته پس از تصويب، 
  .تحقيقات صنعتي ارسال نمايند

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مكلف است، عالوه بر درج مصوبات كار گروه -7ماده 
مربوط در استانداردهاي ملي، آنها را همانند استانداردهاي اجباري، با رعايت مهلت هاي ) كميته(

 مبادي ذيربط و به ويژه به وزارت بازرگاني و گمرك ايران ابالغ كند و بر قانوني آگهي براي اجرا به
  .اجراي الزامات قانوني مندرج در آئين نامه نظارت نمايد
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 3 وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند، با همكاري موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، -8ماده 
) كميته(را به روز نموده و به تصويب كار گروه سال پس از تصويب، معيارها و مشخصات فني فوق 

  .برسانند
 همه توليدكنندگان و واردكنندگان تجهيزات و سيستم هاي موضوع اين آئين نامه، ملزم به -9ماده 

باشند و موسسه استاندارد تحقيقات صنعتي مي) كميته(رعايت معيارها و مشخصات مصوب كار گروه 
ئين نامه، با استفاده از اختيارات خود، نظارت بر اجراي اين معيارها را ايران، عالوه بر الزامات اين آ

  .برعهده دارند
 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، موظف است نسبت به بازرسي، نمونه برداري و -10ماده 

باق نظارت مستمر اعمال نمايد و در صورت عدم انط آزمون تمام توليدات و واردات تجهيزات، اقدام و
  .از توليد يا ورود آن جلوگيري نمايد) كميته(محصوالت با معيارها و مشخصات فني مصوب كار گروه 

 وزارتخانه هاي نيرو، نفت، صنايع و معادن موظفند درصورت درخواست موسسه استاندارد و -11ماده 
ه معيارها و تحقيقات صنعتي ايران، در انجام فعاليت هاي بازرسي، نظارت و آزمايش هاي مربوط ب

  .مشخصات فني تجهيزات، همكاري الزم را به عمل آورند
 گمرك ايران موظف است با استعالم از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، نسبت به -12ماده 

اقدام نمايد و درصورت عدم تطبيق با ) كميته(گروه  تطبيق كاال با معيارها و مشخصات فني مصوب كار
  .از ورود كاال به كشور جلوگيري نمايد) كميته(ات فني مصوب كار گروه معيارها و مشخص

بارنامه آنها، قبل از اعالم معيارها و مشخصات   كاالهاي وارداتي كه گشايش اعتبار يا صدور-تبصره
فني توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، صورت گرفته باشد، از شمول اين ماده مستثنا مي 

  .باشند
 تمام مصرف كنندگان صنعتي گاز طبيعي و نيروگاهها، به استثناي استفاده كنندگان از گاز -24اده م

طبيعي به عنوان ماده اوليه، موظفند در صورت وجود سوخت جايگزين، برنامه و مصرف سوخت ساالنه 
، ) زارت نفتبا هماهنگي و تائيد و(خود را به نحوي تنظيم نمايند كه ضمن استفاده از ساير سوخت ها 

  .تا حد ممكن تقليل دهند) آذرماه لغايت پايان اسفند ماه(مصرف گاز طبيعي را در ماه هاي سرد 
 اجراي مفاد اين ماده، منوط به تامين سوخت مايع به اندازه كافي، براي واحدهاي مشمول -1تبصره

  .خواهد بود
 نظر سازمان حفاظت محيط زيست  مفاد اين ماده در مورد شهرهايي اجرا خواهد شد كه از-2تبصره 

  .مشكل زيست محيطي نداشته باشند
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قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ) 104(ماده ) الف(آئين نامه اجرايي بند 
  )22/5/1380مورخ (اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

  : در اين آئين نامه، اصالحات زير در معاني مربوط به كار رفته است-1ماده 
آب و خاك و منابع تجديد شونده از قبيل جنگل، مرتع، آبزيان و جانوران :  منابع طبيعي-الف

  .وحشي
  .هر نوع استفاده از منابع طبيعي:  بهره برداري-ب
حد نهايي توليد منابع طبيعي كه در مناسب ترين شرايط اكولوژيكي، حفاظتي و :  توان بالقوه-ج

  .اس مطالعات علمي قابل برآورد استبهره برداري صحيح حاصل مي گردد و براس
نوعي بهره برداري است كه منجر به كاهش توان بالقوه منابع طبيعي در :  بهره برداري پايدار-د

  .آينده نشود
شركت كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، گروه هاي ذينفع و سازمان هاي غير :  مشاركت مردم-ـه

فاظت و بهره برداري پايدار از منابع طبيعي در كليه دولتي، متناسب با ميزان تاثير و سهم آنها در ح
  .مراحل برنامه ريزي، تصميم گيري، اجرا و نظارت بر طرح ها و فعاليت هاي مرتبط با منابع طبيعي

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 104(ماده ) الف( در اجراي بند -2ماده 
  : الزامات زير بايد رعايت شوند-1379 مصوب –جمهوري اسالمي ايران 

 بهره برداري و يا فعاليت در عرصه هاي منابع طبيعي نيازمند تدوين و تصويب طرح ها توسط -الف
  .دستگاه هاي اجرايي يا مراجع ذي ربط خواهد بود

 در بهره برداري از منابع رعايت اصول فني حفظ آب و خاك و به حداقل رسانيدن ضايعات -ب
  .لزامي استزيست محيطي ا

 به منظور جلوگيري از استفاده از گونه هاي مرتعي و جنگلي براي سوخت، وزارتخانه هاي نفت -ز
كشاورزي اقدام الزم در مورد تامين مناسب انرژي از ساير منابع را  و نيرو با همكاري وزارت جهاد

  .به عمل آورند
        ها منتج به صدور سند قطعي  مجريان طرحهاي توليدي و خدماتي كه واگذاري اراضي به آن-ط

از عرصه پيش بيني شده در طرح را به فضاي %) 25(مي شود، موظفند حداقل بيست و پنج درصد 
  .سبز اختصاص دهد

 دستگاههاي ذيربط مكلفند دستورالعمل هاي الزم براي اعمال ضوابط زيست محيطي مذكور -6ماده 
امه تهيه و عنداللزوم به تصويب مرجع ذيربط ارسال حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين آئين ن

  .نمايند
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 دستگاههاي اجرايي و مشاوران ذيربط با رعايت مفاد اين آئين نامه موظفند هزينه هاي مربوط -8ماده 
  .به اجراي اين آئين نامه را در قراردادهاي مربوط پيش بيني و در بودجه ساالنه منظور نمايند

 آئين نامه و ضوابط ارسالي دستگاهها برعهده سازمان حفاظت محيط زيست نظارت بر حسن اجراي اين
  .خواهد بود
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  آئين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك
  ) هيات وزيران27/12/1380 مورخ ـ ه22029ت /44870مصوبه شماره (

 وزارت 26/7/1378 مورخ 11/10688 بنا به پيشنهاد شماره 22/2/1380هيات وزيران در جلسه مورخ 
 –اصالحي قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم رانندگي ) 14(راه و ترابري و به استناد ماده 

  : آئين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك را به شرح زير تصويب نمود-1376مصوب 
  كليات و تعاريف: فصل اول

  : شرح زير تعريف مي شوند اصطالحات به كار رفته در اين آئين نامه به-1ماده 
منظور از متصدي حمل و نقل در اين آئين نامه، كليه شركتها و :  متصدي حمل و نقل-الف

 اعم از دولتي و غير دولتي مي باشند كه به …موسسات حمل و نقل، سازمانها، كارخانجات و 
  .مبادرت مي ورزند) توليدات يا مواد اوليه(حمل و نقل محموالت خطرناك 

موادي كه نسبت به بهداشت يا سالمتي انسان، حيوان و محيط زيست ذاتاً : اد خطرناك مو-ب
  :خطرزا بوده و مشمول يكي از طبقه بندي هاي نه گانه زير مي باشند

  :اين طبقه به سه دسته تقسيم بندي مي شود: طبقه يك  -1
  محصوالت منفجره مواد و -1-1
  .ديده اندمحصوالت و كاالهايي كه با مواد منفجره انباشته گر -1-2
  .محصوالت و كاالهايي كه ايجاد آتش سوزي و احتراق مي نمايند -1-3

اين طبقه مشتمل است بر گازهاي تحت فشار مايع نشده و گازهاي نامحلول تحت : طبقه دو -2
  .فشار

  .اين طبقه مشتمل است بر مايعات قابل اشتعال: طبقه سه -3
  :اين طبقه به سه دسته تقسيم بندي مي شود: طبقه چهار -4

   جامدات قابل اشتعال-1-4
  . موادي كه داراي قابليت آتش سوزي و آتش افروزي خود به خود مي باشند-2-4
 بـا رطوبـت، گازهـاي قابـل اشـتعال           رت موادي كه بر اثر تماس با آب يا مجاو         -3-4

  .توليد مي كنند
  :اين طبقه به دو دسته تقسيم بندي مي شود: طبقه پنج -5

  .گي مي شوند موادي كه باعث ايجاد زنگ زد-1-5
   پراكسيدهاي آلي-2-5

  :اين طبقه به دو دسته تقسيم بندي مي شود: طبقه شش -6
  محصوالت سمي -1-6
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  .مواد و محصوالت متعفن كه باعث ايجاد و نشر بيماري هاي عفوني مي گردند-2-6
  مواد راديواكتيو: طبقه هفت -7
  مواد خورنده و اسيدها: طبقه هشت -8
   متفرقهمواد و محصوالت خطرناك: طبقه نه -9

 "ز"يك از طبقات نه گانه فوق قرار مي گيرند در ضميمه  فهرست و اقسام مواد خطرناك كه تحت هر
 موادي وجود دارند كه 4و 2همچنين در ميان مواد خطرناك موضوع طبقات . اين آئين نامه آمده است

ه شرح هريك داراي شرايط خاصي هستند كاز حيث اهميت خطر و نحوه عمل، عالوه بر مقررات كلي 
  . آئين نامه آمده است"ط" و "ح"كور به ترتيب در ضميمه ذاز طبقات م

 انجام هرگونه عمليات حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك از نقطه اي به نقطه ديگر در داخل -2ماده 
  :كشور مستلزم رعايت مقررات و ضوابط مندرج در اين آئين نامه مي باشد

  :راحل اجراي مفاد آئين نامه به شرح زير است برنامه زمان بندي و م-تبصره
خـصوص كليـات و مقـررات        كليه شرايط و ضوابط مربوط به فـصل اول و دوم ايـن آئـين نامـه در                  -1

 مربوط به عمليات بارگيري، حمل و نقل و باراندازي مواد خطرناك پس از تصويب آئين نامـه الزم   
  .االجرا مي باشد

خصوص مقررات مربوط به وسايل نقليه حامـل مـواد           امه در كليه شرايط و ضوابط فصل سوم آئين ن        -2
بـا وجـود ايـن      .  سال پس از تاريخ تصويب آئين نامه الزم االجـرا مـي باشـد              1خطرناك حداكثر تا    

 سـال  2مهلت رعايت مقررات مربوط به فصل سوم براي وسايل نقليه حامل مواد سوختي در كـشور          
  .پس از تصويب آئين نامه است

ضوابط فصل چهارم اين آئين نامه درخصوص مقـررات مربـوط بـه راننـده و كمـك               كليه شرايط و     -3
راننده وسايل نقليه حداكثر تا شش ماه پس از تاريخ تصويب آئين نامه الزم االجرا ميباشـد  و كليـه                     
  .متصديان حمل و نقل موظفند ظرف مدت يادشده اقدامات الزم را براي اجراي آن به عمل آورند

وسـيله نقليـه حامـل مـواد خطرنـاك بايـد همـواره، حـين عمليـات حمـل و نقـل كـاالي                          راننده   -3ماده  
 اين آئين نامـه     "ج"خطرناك اسناد مربوط به خصوصيات و نحوه حمل اين گونه كاالها را وفق ضميمه               

  .در اختيار داشته باشد تا هنگام درخواست مقامات ذيصالح ارائه نمايد
و محموالت خطرناك بايد در حين عمليات حمل و نقل كليه نقل حامل مواد   وسايل حمل و-4ماده 

  . اين آئين نامه را دارا باشند"الف"نشانه ها و عالئم مندرج در ضميمه 
 فرستنده كاال و محصول خطرناك مكلف است پيش از تنظيم قرارداد حمل ونقل كاال، طي -5ماده 
صدي حمل و نقل را از خطرناك بودن  مت"ب"نامه اي مطابق فرم پيوست شماره يك از ضميمه  اظهار
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نقل كاالي موصوف به عمل   و همچنين نوع خطر و اقدامات احتياطي كه بايد در حين حمل ولهمحمو
  .آيد، مطلع نمايد

نقل از وجود كاالي خطرناك آگاه نشده باشد، پس از وقوف به و  چنانچه متصدي حمل -تبصره
 زيست يا واحدهاي تابعه آن و كسب اجازه مدعيموضوع بايد با هماهنگي سازمان حفاظت محيط 

. العموم حوزه قضايي محل توقف نسبت به تخليه محموله اقدام نموده، يا به محل بارگيري عودت نمايد
مقررات موجود مسئول جبران كليه خسارتها و هزينه هايي  در اين شرايط صاحب كاال مطابق قوانين و

  .دي حمل و نقل، شخص ثالث يا دولت وارد گرديده استاست كه از تحويل چنين كااليي به متص
 درصورت عدم رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي مندرج در اين آئين نامه با تخلفات به شرح -6ماده 

  :زير برخورد خواهد شد
  مقررات و آئين نامه حمل و13 موسسات و شركتهاي حمل و نقل جاده اي براساس ماده -الف

نقل جاده اي  دت لغو پروانه فعاليت و تعطيلي شركتها و موسسات حمل ونقل بار و مسافر و م
  . اصالحيه قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و جرائم رانندگي14موضوع ماده 

 قانون نحوه رسيدگي بر 2 رانندگان وسايل نقليه براساس جداول جرائم رانندگي موضوع ماده -ب
  .تخلفات و اخذ جرائم رانندگي

رات مربوط بـه عمليـات بـارگيري، حمـل و نقـل و بارانـدازي مـواد و                   مقر: فصل دوم 
  محموالت خطرناك

 چنانچه متصدي حمل و نقل قصد حمل مواد خطرناك را دارد كه در طبقه بندي مواد -7ماده 
 شناسايي گرديده اند مكلف است جهت هماهنگي و تعيين مسير 9 و 8، 6، 1خطرناك تحت طبقات 

مقصد و با اولويت جاده هاي خارج از شهرها به سازمان حمل ونقل و پايانه هاي مجاز تردد از مبدا به 
كشور يا سازمانهاي تابعه مراجعه و ضمن ارائه درخواست كتبي به همراه اظهار نامه صاحب كاال، مجوز 

  .و مسير عبور مواد خطرناك را دريافت نمايد
جوز عبور و مسير حمل و نقل بعضي از مواد  سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور مي تواند م-تبصره

  .خطرناك را به صورت مدت دار ارائه نمايد
 وسيله نقليه حامل مواد خطرناك صرف نظر از وزن و حجم محموله فقط در ساعات روز مجاز -8ماده 

به تردد در جاده هاي كشور خواهد بود و بايد قبل از پايان روز در پاركينگ مناسب توقف و تا آغاز 
م سازمان حمل ونقل و پايانه هاي كشور نقشه ودرصورت لز. روز بعد از حركت خودداري نمايد

مسيري را كه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك براي رسيدن به مقصد بايد طي كند و توقفهاي 
آن پيش بيني شده است را در اختيار متصديان حمل و نقل قرار خواهد داد و  غيراضطراري بين راه در

در نقشه مورد بحث سعي خواهد شد . ننده مكلف است وسيله نقليه را در ميسر تعيين شده هدايت كندرا
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اي كمربندي شهرها عبور داده شود و هكه وسيله نقليه حتي المقدور از نقاط كم جمعيت و احياناً جاده 
  .توقفهاي بين راه دور از وسايل نقليه ديگر و محلهاي امن و خلوت انجام گيرد

 پارك و توقف وسايل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك در طول جاده ها فقط تحت -9ه ماد
  :شرايط زير امكان پذير است

عدد و متناسب با تعداد چرخهاي وسايل نقليه حامل مواد و  2 نصب گوه به تعداد حداقل -الف
  .محصوالت خطرناك در حين توقف الزامي است

  .صوالت خطرناك بايد در حين توقف خاموش باشد موتور وسيله حامل مواد و مح-ب
 وسايل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك نبايد به هيچ عنوان نشست يا سرريز داشته -ج

  .باشند
 وسايل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك بايد در نقاط با شيب كم توقف كنند و از -چ

هايي كه توسط وزارت راه و ترابري با عالئم پارك و توقف وسيله نقليه در سربااليي يا سرازيري
  .مشخص شده اند، خودداري نمايد

 در مواقعي كه راننده وسيله نقليه حامل مواد خطرناك اضطرارا مجبور به توقف شود بايد وسيله -ح
 دور از پلها و تونلها و ، در محوطه باز،منتهي اليه سمت راست جاده، نقليه را حتي المقدور

  .ي بين راه متوقف نمايدتاسيسات رفاه
 در توقف هاي بين راه و توقفهاي اضطراري بايد راننده يا كمك راننده در وسيله نقليه يا -خ

 متري ابتدا و 10عالوه بر اين ضرورت در مواضع . اطراف آن باقي مانده و از آن مراقبت نمايد
نصب شود كه تامين نيروي گ الكتريكي نر  ولتي زرد24انتهاي وسيله نقليه متوقف شده چراغهاي 
  .آنها مستقل از وسيله نقليه صورت مي گيرد

 رانندگان وسايل نقليه حامل مواد خطرناك در هنگام سوخت گيري بايد موارد زير را رعايت -10ماده 
  :كنند

  . سوخت گيري حتي االمكان در پمپهاي دور از شهرها و مراكز جمعيتي صورت گيرد-الف
در جلو يا عقب وسيله نقليه حامل مواد خطرناك مشغول سوخت گيري يا  وسيله نقليه ديگري -ب

  .در انتظار نوبت نباشد
  . موتور وسيله نقليه حامل مواد خطرناك بايد در حين سوخت گيري خاموش باشد-ج
  . راننده يا كمك راننده وسيله نقليه نبايد از آن دور شوند-د
بايد تحت هيچ شرايطي وسيله نقليه ديگري را يدك  وسايل نقليه حامل محموالت خطرناك ن-11ماده 

  .كشي نموده يا توسط وسيله نقليه ديگري يدك كشي شود
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 حمل مسافر و سرنشين به استثناي راننده و كمك راننده يا عوامل ديگر با تشخيص متصدي -12ماده 
 باشد، ممنوع نقل كاالي خطرناك حمل و نقل بايد همراه محموله و وسايل نقليه در عمليات حمل و

  .است
 استعمال دخانيات يا استفاده از هرگونه وسيله روشنايي يا آتش زا در داخل وسيله نقليه يا در -13ماده 

  . متري آن در حين انجام عمليات حمل و نقل مواد خطرناك ممنوع است50فاصله 
بايد در محوطه اي  به ناچار ، چنانچه به هر دليل در حين عمليات باراندازي يا بارگيري-14ماده 
 يا در توقفگاه مناسبي تعدادي از اينگونه وسايل ، وسيله نقليه حامل مواد خطرناك متوقف شونديتعداد

  . متري را براي فاصله يكديگر حفظ كنند20 بايد شعاع ،نقليه متوقف شده اند
 خود را كسب صورتي كه پمپ تخليه كاالي خطرناك از نيروي موتور وسيله نقليه انرژي  در-15ماده 

  .نمي نمايد بايد در حين تخليه، موتور وسيله نقليه خاموش باشد
 باشد و محل تخليه و 6، 8، 9  چنانچه وسيله نقليه، حامل محموله خطرناكي از طبقات-1تبصره 

باراندازي در مكاني مسقف واقع شده باشد، بايد وسيله نقليه مجهز به موتور پمپ تخليه محموله باشد 
  .انرژي آن مستقل از موتور محركه وسيله نقليه استكه منبع 
 بوده و محل تخليه و 9و  1، 6، 8 چنانچه وسيله نقليه، حامل محموله خطرناكي از طبقات -2تبصره 

  .قليه خاموش باشدنباراندازي در مكاني مسقف واقع شده باشد بايد در حين تخليه موتور وسيله 
 و يدك مستقل و همچنين حمل مواد خطرناك ماده طبقات  حمل مواد خطرناك در بارگير-16ماده 

  . در وسايل نقليه مفصل دار ممنوع است9 و 1، 6 ،8
 بايد در بارگيري مسقف و مقاوم نسبت به نفوذ 4-3 و رديف 4 محموالت خطرناك از طبقه -17ماده 

  .آب و رطوبت حمل شوند
اساس  بر(  نقص فني ناچار به توقف طوالني چنانچه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك به دليل-18ماده 

در مسير گردد، راننده مكلف است متصدي حمل و نقل را )  كشور هاينظر سازمان حمل و نقل و پايانه
از موضوع مطلع نمايد و متصدي حمل و نقل نيز مكلف است به محض اطالع وسايل نقليه مناسبي را به 

 به محل توقف ،قليه معيوب و بارگيري وسيله نقليه اعزاميهمراه عوامل الزم براي باراندازي وسيله ن
  .خودرو اعزام نمايد

گردد، متصدي حمل ونقل ،   درصورت بروز سوانحي كه منجر به پخش مواد در طبيعت مي-19ماده 
  .موظف است سريعا مراتب را به سازمان هاي امدادي اطالع دهد

 لهم وسيله نقليه جهت بارگيري و حمل محمو متصدي حمل و نقل مكلف است قبل از اعزا-20ماده 
خطرناك برنامه زمان بندي سفر را دراختيار راننده قرار دهد و راننده نيز مكلف است برنامه تنظيمي از 

  .سوي متصدي حمل و نقل را به دقت رعايت نمايد
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بسته يا داراي  بايد در كاميون هاي بار بارگير 1 مواد خطرناك از انواع زير گروههاي طبقه -21ماده 
  .حمل شوند) بغل بازشو(دربهاي كناب 

  كليوگرم و در زيرگروههاي 100 نبايد از 1-1 در زيرگروه 1 حداكثر وزن محموله از طبقه -22ماده 
  . كليوگرم در هر بارگير تجاوز نمايد3000 نبايد از 1-3 و 2-1

ضرورت و با مسئوليت  ميزان حمل محموالت متعلق به نيروهاي مسلح كشور در صورت -تبصره
  .وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از شمول اين ماده مستثني است

نقل كاالي   متصدي حمل و نقل مكلف است مقررات مربوط به اسناد و مدارك حمل و-23ماده 
 رعايت نموده و بسته ها و جعبه هاي حامل مواد "ب"خطرناك را طبق ضوابط مندرج در ضميمه 

بايد داراي برچسب ويژه اي باشند كه مشخصات كاالي خطرناك و شماره طبقه مربوط خطرناك نيز 
 به دقت در آن منعكس شده باشد و روشهاي بسته بندي "الف"به آن مطابق پيوست يك ضميمه 

  . در مورد آنها رعايت گردد"ج"مندرج در ضميمه 
و مقرر است كه محموله آن در  بوده 1 چنانچه وسيله نقليه، حامل محموله اي از طبقه -24ماده 

به جا كردن ساير جعبه  باراندازهاي مختلف تخليه گردد، نحوه بارگيري بايد به نحوي باشد كه بدون جا
  .هاي حامل كاالي خطرناك و به ترتيب محموله تخليه و باراندازي شود

 راه ملزم به توقف  توسط مامورين پليس،1 چنانچه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك از طبقه -25ماده 
  .شود، راننده وسيله نقليه مكلف است در نقطه اي كه پليس راه مشخص نموده است، توقف نمايد

 درصورتي كه كارواني از وسايل نقليه حامل مواد خطرناك به دنبال يكديگر در حركت -26ماده 
  . متري از يكديگر مي باشند80باشند، رانندگان مكلف به حفظ فاصله 

 بايد در 2 محموله هايي از نوع دي اكسيد كربن و دي اكسيد نيتروژن و گازهايي از طبقه -27ماده 
وسايل نقليه بدون مفصل و در تانكرهاي ثابت كه به نحو مناسبي به شاسي وسيله نقليه محكم شده اند، 

  .حمل گردند
  .ممنوع است در مخازن كوچك و در بارگيري هاي كانتينرها 2 حمل گازهايي از طبقه -28ماده 
 فقط توسط تانكرهاي ثابت مجاز است و اين گونه مواد نبايد به 8 حمل مايعات از طبقه -29ماده 

  .صورت بشكه هاي مجزا روي بارگيري هاي كفي يا اطاقدار حمل شوند
  مقررات مربوط به وسايل نقليه حامل مواد و محموله خطرناك: فصل سوم

 خطرناك در صورتي مجاز مي باشد كه وسايل نقليه حامل  حمل و نقل كاالها و محموالت-30ماده 
  .اين گونه محموالت حايز شرايط و ضوابط مندرج در اين فصل باشند

صورتي كه ظرفيت وسايل نقليه از ميزان   حمل و نقل مواد سوختي به صورت مايع يا گاز در-تبصره
  .زير تجاوز ننمايند، مشمول مقررات اين آئين نامه نمي باشند
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  . ليتر1000 وسايل نقليه داراي تانكرهاي قابل انفكاك جهت حمل مايعات با حداكثر ظرفيت -فال
  . ليتر3000 تانك كانتينرها جهت حمل انواع گازها با حداكثر حجم -ب
 وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد عالوه بر معاينه فني معتبر، داراي گواهينامه تائيد -31ماده 

  . اين آئين نامه مي باشند"د"طرف موسسه معتبر به شرح مذكور در ضميمه  صادره از ،صالحيت
 درصورت نبود موسسات فني ذيصالح در شناسايي و بازرسي فني وسايل نقليه حامل مواد -1تبصره 

و موسسات حمل و نقل شاغل در بخش حمل و نقل مواد خطرناك موظفند وفق  خطرناك، شركتها
اي مطابق  فني وسيله نقليه تحت پوشش خود را به دفتر وارسي و گواهينامهمفاد اين آئين نامه صالحيت 

مسئوليت .  را تنظيم و در اختيار رانندگان و عوامل حمل ونقل كاالي خطرناك قرار دهند"د"ضميمه 
 قانوني ناشي از عدم بررسي دقيق و درست وسايل نقليه شاغل در اين بخش، متوجه اين شركت ها و

 خواهد 6صدور چنين گواهينامه هايي مشمول مقررات ماده   هرگونه سهل انگاري درموسسات نبوده و
  .بود

 مدت اعتبار اين گواهينامه يك سال بوده  و مالك وسيله نقليه مكلف است ظرف يك ماه -2تبصره 
  .قبل از انقضاي مدت گواهينامه آن را تمديد نمايد

 بخش مستقل كشنده و بارگير تشكيل شده باشد 2ز  چنانچه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك ا-3تبصره
  .كدام به تفكيك داراي يك گواهينامه تائيد صالحيت باشند بايد هر
  بخش كشنده و نيم يدك تشكيل شده باشد و2 چنانچه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك از -4تبصره

 تائيد صالحيت شماره  گواهينامه7نيم يدك بصورت مستقل داراي شماره پالك باشد بايد در بند 
  .پالك نيم يدك نيز درج گردد

 وسايل نقليه تانكردار با بارگيريهاي نيم يدك كه كانتينرهاي حامـل مـواد خطرنـاك را حمـل                -32ماده  
مي كننـد بايـد        مي كنند يا وسايل نقليه اي كه مواد و محصوالت خطرناك را به صورت فله اي حمل                  

  .نتينر يا تانك استفاده كنند هر دو طرف كادراز مثلثهاي خطر 
 اطالعات زير بايد به صورت خوانا روي بدنـه بـارگير وسـايل نقليـه تـانكردار كـه محمـوالت                      -33ماده  

  .خطرناك را حمل نمايند درج گردد
  نام شركت يا موسسه حمل و نقل  -1
  ظرفيت تانكر  -2
  وزن خالي تانكر  -3
  حداكثر وزن تانكر به همراه محموله  -4
  ار بازرسيتاريخ و مدت اعتب  -5

  . اطالعات زير بايد به صورت خوانا برروي تانك كانتينرهاي حامل مواد خطرناك درج گردد-34ماده 
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  شماره ثبت تانك كانتينر  -2
  نام شركت توليد كننده تانك كانتينر  -3
  شماره سريال اعالم شده توسط شركت توليد كننده تانك كانتينر  -4
  ل يا بارپاسكا مقدار عددي فشار محموله بر حسب مگا  -5
  سال توليد تانك كانتينر  -6
  ظرفيت تانك كانتينر برحسب ليتر  -7

 درجه سانتي گراد را حمل      32 وسايل نقليه اي كه محموالت خطرناك با حداكثر نقطه اشتعال            -35ماده  
مي نمايند بايد سرپوشيده بوده و طرح و ساخت محفظه بارگير آنها به صـورتي باشـد كـه محمولـه آنهـا       

  . حرارت خارج از محيط قرار نگيردتحت اثر دما و
 بكار مي   3 حداكثر عمر تانكرهايي كه بصورت بارگير براي حمل كاالهاي خطرناك از طبقه              -36ماده  

  . سال تجاوز كند8روند، نبايد از 
 حمل مي شوند بايـد از ورقـي بـا پوشـش             8-5-2 تانكرهايي كه در آنها محموالتي از طبقات         -37ماده  

  . سال تجاوز ننمايد4وند و عمر آنها نيز از گالوانيزه ساخته ش
 وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد در سطح قايم عقب داراي مثلث نارنجي رنگ به طـول                  -38ماده  

  . ميلي متر باشند15 سانتي متر با خط مشكي حاشيه اي به ضخامت 30 سانتي متر و ارتفاع 40قاعده 
رهايي كه داراي بيش از يك تـانكر بـراي حمـل و نقـل كـاالي                  وسايل نقليه تانكردار و بارگي     -1تبصره  

 با همان ابعاد در طرفين نيز    رخطرناك هستند بايد عالوه بر نصب مثلث موضوع اين ماده به دو مثلث خط             
  .مجهز باشند

 وسايل نقليه حامل محموالت خطرناك به صورت جامد و فله اي، عالوه بر نصب مثلث خطـر                  -2تبصره
، بايد تابلوهاي نارنجي كه شماره كـاالي خطرنـاك، شـماره خطـر و سـاير مشخـصات          موضوع اين ماده  

  . داشته باشند"ه"الزم در آن ثبت شده است را مطابق ضميمه 
 وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد به وسايل اطفاي حريق متناسـب بـا نـوع وسـيله نقليـه و                      -39ماده  

  . باشندميزان قابليت اشتعال كاالهاي حمل شده مجهز
مقررات مربوط به راننده و خدمه وسايل نقليه حامل مواد و محموالت : فصل چهارم

  خطرناك
 حمل و نقل كاالها و محموالت خطرناك در صورتي مجاز مي باشد كه رانندگان و كمك -40ماده 

  .رانندگان وسايل نقليه حامل اين گونه محموالت حايز شرايط و ضوابط مندرج در اين فصل باشند
 رانندگان وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد داراي گواهينامه معتبر متناسب بـا نـوع وسـيله                  -41ماده  

  . سال از زمان صدور گواهينامه نيز سپري شده باشد3نقليه تحت راهبري خويش بوده و حداقل مدت 
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 سـال   26دارنـد،    حداقل سن رانندگان كه قصد فعاليت در زمينه حمل و نقل مواد خطرناك را                -1تبصره
  .تمام ميباشد

امـا  . مي باشد  سال تمام50 حداكثر سن مجاز براي رانندگان وسايل نقليه حامل مواد خطرناك    -2تبصره
نظر گـرفتن امتيـاز بنـدي تخلفـات راننـده، متـصدي              درصورت عدم بروز تخلفات از جانب راننده با در        

 سـال اسـتفاده   60 سال و كمتـر از      50سن بيش از    حمل و نقل مي تواند با موافقت سازمان از رانندگان با            
  .نمايد
 آن دسته از رانندگان كه مواد خطرناك را در داخل تانكرهاي ثابت يا تانكرهاي قابل انتقال با                  -42ماده  

مـي كننـد و            ليتـر حمـل      3000 ليتر يـا تانـك كانتينرهـاي بـا ظرفيـت بـيش از                1000ظرفيت بيش از    
 كيلـوگرم  3500حمل اين مواد توسط وسـايل نقليـه بـا وزن ناخـالص بـيش از            همچنين رانندگاني كه به     

ه ويـژه اي كـه مويـد    يـ اقدام مي نمايند، بايد عالوه بر گواهينامه متناسب بـا راننـدگي وسـيله نقليـه، تائيد             
آشنايي با موضوع حمل ونقل مواد خطرناك، مفاد اين آئين نامه حمل و نقل جاده اي مـواد خطرنـاك،                    

احتيـاطي جهـت اجتنـاب از بـروز حـوادث ناشـي از حمـل و نقـل مـواد خطرنـاك و اقـدامات                   اقدامات  
پيشگيرانه در جهت جلوگيري از حوادث ناشي  از حمل ونقل جاده اي اين مواد را مطابق نمونه مـذكور    

  . در اختيار داشته باشند،در ضميمه
نـاك  ر بـه جابجـايي مـواد خط        كـه  ،نقـل   براي صدور تائيديه ويژه، شركتها و موسسات حمـل و          -تبصره

مبادرت مي ورزند، مكلفند براساس ضوابط و دستورالعمل هاي ارائه شده از طرف سازمان حمل و نقـل             
  .پايانه هاي كشور اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي نموده و تائيديه ويژه را به رانندگان ارائه كنند

ز عمليات حمل و نقل وسايل و لوازم زير را به همـراه     رانندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از آغا       -43ماده  
  .داشته باشند و در صورت لزوم از آنها استفاده نمايند

  EN741جليقه زرد رنگ احتياط مطابق با استاندارد  -1
 عينــك حفــاظتي مناســب جهــت حفاظــت از چــشم در مقابــل حــرارت و خطــرات ناشــي از     -2

  واكنشهاي شيميايي مواد خطرناك
  ي تصفيه بخارها و گازهاي ناشي از محموالت سميماسك مناسب برا -3
  دستكش الستيكي مناسب و مقاوم در برابر مواد شيميايي -4
  چكمه الستيكي مقاوم در برابر مواد شيميايي -5
  . و مقاوم در برابر مواد شيميايي(Waterproof)تن پوشي سراسري از جنس مواد ضد آب  -6
  چراغ قوه دستي -7
  بطري حاوي مايع شستشوي چشم -8
   حاوي آببطري -9
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نقـل از مفـاد       به منظور كنترل و ارزيابي ميزان تخلفات رانندگي رانندگان و شركتهاي حمل و             -44ماده  
اين آئين نامه دستورالعمل امتيازبندي تخلفات و نحوه برخـورد بـا راننـدگان و شـركتها توسـط سـازمان                     

نقل ناجا تهيه و به مرحلـه   ل و نت راهنمايي و رانندگي و امور حم      ونقل و پايانه هاي كشور و معا       حمل و 
  .اجرا گذارده خواهد شد

 استفاده از راننده اي كه حايز كليه شرايط راننده اصلي باشد، همـراه وسـيله نقليـه حامـل مـواد                      -45ماده  
  .خطرناك اجباري است

  .رعايت كنوانسيون بازل و مصوبات مرتبط با آن در حمل و نقل جاده اي الزم االجرا است
  



 زيست محيطي مرتبط با صنعت پااليش و پخشهاي  و آئين نامهقوانين 

١٣٩ 

  عالي حفاظت محيط زيست شوراي 21/3/81 مورخ 236مصوبه 
   راجع به حدود مجاز صدا در هواي آزاد ايران

           آئــين نامــه اجرايــي نحــوه جلــوگيري از آلــودگي صــوتي مــصوب مجلــس مــورخ  2در اجــراي مــاده 
ت وزيران حدود مجاز صدا در هواي آزاد ايران به شرح ذيل تعيين و موافقت مي شـود                  أ هي 19/3/1378

  .كه از تاريخ تصويب در سطح كشور به مورد اجرا گذارده شود

   شب10 صبح الي 7روز  نوع منطقه
Leq(30) dB(A)  

   صبح7 شب الي 10شب 
Leq(30) dB (A)  

  45  55   منطقه مسكوني-1
  50  60   مسكوني- منطقه تجاري-2
  55  65   منطقه تجاري-3
  60  70   صنعتي- منطقه مسكوني-4
  65  75   منطقه صنعتي-5
*  Leq (30) dB(A)  =  دقيقه اندازه گيري در شبكه وزني 30تراز معادل در مدت زمان Aمي باشد و واحد آن دسي بل است .  

  تعاريف
آن داراي كاربري مـسكوني خـالص   % 50محدوده اي است كه بيش از  : منطقه مسكوني  -1

 بدون مزاحمت براي    شامل خدمات مربوط به مسكوني و     ) عالوه بر شبكه معابر   (باشد و بقيه آن     
  .)آموزشي رده هاي پايين، تجاري در حد روزمره، فرهنگي روزمره. (مسكوني باشد

 طبقـات همكـف بـه صـورت         منطقـه اي اسـت كـه معمـوالً        :  مسكوني -منطقه تجاري  -2
 تجاري و طبقاب باالتر بصورت مسكوني پيش بيني شده باشـد امـا كـاربري مـسكوني معمـوالً                  

  .بيش از تجاري است
منطقه اي اسـت كـه عمـدتا داراي كـاربري تجـاري و يـا كـاربري هـاي                     :تجاريمنطقه   -3

  .)اراضي% 50بيش از . (باشد) دفاتر اداري، تفريحي، فرهنگي و غيره(مربوط به آن 
منطقه اي است كه كنـار نـواحي مـسكوني بعـضي از صـنايع         : صنعتي –منطقه مسكوني    -4

در اينجـا كـاربري عمـده       ) ايع كارگـاهي  مانند بعـضي از صـن     (غيرمزاحم و غيرآلوده قرار گيرد      
  .مسكوني است

 مناطقي است كـه داراي كـاربري صـنعتي بـوده و بـر حـسب مالحظـات                  :منطقه صنعتي  -5
  .زيست محيطي با فاصله اي بيرون از شهر و نواحي مسكوني قرار گيرد
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شورايعالي حفاظت محيط زيست راجع 3/6/1381 مورخ 239مصوبه شماره 
   از توليدات كارخانجاتبه ضرورت حذف آزبست

شورايعالي حفاظت محيط زيست ضمن تائيد ضرورت حذف آزبست از توليدات كارخانجات            
جديدو حذف تدريجي استفاده از آزبست در كارخانجات موجود مقرر نمود ضوابط و شـرايط اجـراي                 

آزبـست  اين تصميم و محدوديتها و برنامه زمان بندي و نحوه عمل كارخانجات بـراي حـذف تـدريجي                
وزارتخانـه هـاي صـنايع و معـادن،          دركميته اي متشكل از نمايندگان سازمان حفاظـت محـيط زيـست و            

  .مي شود بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و توافق دستگاهها به عنوان مصوبه شورايعالي تلقي
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  آئين نامه ضوابط فني واردات خودرو
  ) هيات وزيران10/4/1382 مورخ ـ ه28817ت /18757مصوبه شماره (

 وزارت صنايع 20/3/1382 مورخ 103984 بنا به پيشنهاد شماره 1/4/1382هيات وزيران در جلسه مورخ      
و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، آئين نامـه ضـوابط     و معادن و به استناد اصل يكصد      

  :فني واردات خودرو را به شرح زير تصويب نمود
 يبرداتي از نظر آاليندگي هاي محيط زيست، بايد با استاندارد هاي مـورد تـصو           خودروهاي وا  -3ماده  

مسئوليت نظارت بر ايـن امـر بـه         . هيات وزيران و شوراي عالي حفاظت محيط زيست انطباق داشته باشد          
  .عهده سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود

بايد با اسـتانداردهاي اجبـاري كـشور     خودروهاي وارداتي از نظر استانداردهاي ايمني و كيفيت        -4ماده  
  .انطباق داشته و مسئوليت نظارت بر آن، به عهده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشد

) 121( خودروهاي وارداتي بايد با معيارهاي مصرف سوخت مورد تصويب كميته موضوع ماده              -5ماده  
و يا مرجع ديگـري كـه       (گي جمهوري اسالمي ايران     قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهن       

انطباق داشته و مسئوليت نظارت بر اين امر بـه عهـده موسـسه اسـتاندارد و     ) براساس قانون تعيين مي شود  
تا تدوين و اعالم معيارهاي ياد شـده، معيارهـاي روز پذيرفتـه شـده در                . تحقيقات صنعتي ايران مي باشد    

  . عمل خواهد بودكشورهاي اتحاديه اروپايي مالك
كمتـر از  %) 90(نـود درصـد   ) گاز سوز و دوگانه سوز( سوز   CNG سود بازرگاني خودروهاي     -10ماده  

  .سود بازرگاني خودروهاي بنزيني و ديزلي مشابه تعيين مي گردد
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  آيين نامه اجرايي محوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فني خودرو

 )7/8/1382(  

  :باشندحاتي كه در اين آيين نامه به كار رفته است،داراي تعاريف زير مي عبارات و اصطال-1ماده 
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولـت و مـصرف آن در مـوارد              ) 32(الحاقي ماده   ) 5(بند: قانون-الف

  1380معين ،مصوب 
ت بازديد ظاهري و آزمايشهاي فني براي تشخيص اصالت خودرو و سنجش ميزان سالم     :  معاينه فني  -ب

  فني،ايمني و زيست محيطي وسيله نقليه
گواهي انجام معاينه فني كـه توسـط سـتادهاي معاينـه فنـي خـودرو يـا                  :  برگ يا برچسب معاينه فني     -پ

  .گرددمراكز فني صادر و برگه به متقاضي نحويل و برچسب به سمت راست شيشه جلو الصاق مي
  .معاينه فني وسيله نقليه استزمان درج شده در متن برگ : اعتبار برگه معاينه فني-ت
  .وسيله نقليه موتوري كه داراي پالك شخصي مي باشد:  وسيله نقليه شخصي-ث
  .باشدوسيله نقليه موتوري كه داراي پالك عمومي مي: وسيله نقليه عمومي) ج
  .باشدوسيله موتوري مه داراي پالك دولتي يا نظامي،مي: وسيله نقليه دولتي) چ
ع نقصان يا تغيير در وضعيت ظاهري و فني وسيله نقليه كه موجـب كـاهش ضـريب             هر نو : نقص فني ) ح

ايمني در رانندگي و يا افزايش بيش از حد مجاز گازهاي آالينده هوا و يا آلـودگي بـيش از حـد مجـاز                       
  .صدا گردد

ي تشكيالت متمركز براي برنامه ربزي، هدايت،نظارت و كنتـرل فعاليـت مراكـز فنـ              : ستاد معاينه فني  ) خ
اي معاينه خودرو و مراكز معاينه فني مجاز كه توسط شهرداريها و سازمان راهداري و حمل و نقل جـاده                  

  .گرددايجاد مي
مراكزي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با رعايـت ضـوابط و مقـررات سـتاد                 :  مراكز فني مجاز   -د

اي، حـسب مـورد بـراي انجـام         دهمعاينه فني وابسته به شهرداري و يا سازمان راهداري و حمل و نقل جـا              
  .گرددمعاينه فني وسايل نقليه درون شهري و برون شهري ايجاد مي

دارندگان وسايل . باشد،ممنوع استاي كه فاقد برگ معاينه فني معتبر مي       رانندگي با وسيله نقليه    -2ماده  
تعيين شده حاضر و پـس  نقليه مكلفند وسايل نقليه خويش را جهت انجام معاينه فني در مراكز فني مجاز            

  .از احراز شرايط الزم برگه يا برچسب معاينه دريافت نمايند
در طول مدتي كه برچسب يا برگه معاينه فنـي اعتبـار دارد،در صـورت بـروز نقـص فني،مالـك                     -تبصره

  .موظف است نسبت به رفع نقص اقدام نمايد
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و نظارت بر مراكز فني مجـاز و   ضوابط ايجاد، تشخيص صالحيت،اختيارات،نحوه صدور مجوز      -3ماده  
قسمتهايي كه بايد مورد معاينه قرار گيرند،بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه توسـط كـارگروهي بـا                  

هاي راه و ترابري،صنايع و معادن، سازمان حفاظت محيط         مسئوليت وزارت كشور و عضويت وزارتخانه     
  .شودغ ميزيست و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران تهيه و ابال

اردانهاي فني و يا افراد با تجربه داراي گواهي انجام كـار            بايد توسط مهندسان يا ك    يه فني مي   معا -تبصره
  . از مراجع صالحيتدار صورت پذيريد

 ستادهاي معاينه فني و مراكز معاينه فني مجاز به منظور تشخيص اصالت خودرو در هنگام معاينه                 -4ماده
  .وي انتظامي از كارشناسان واجد شرايط استفاده مي نمايدفني ضمن هماهنگي با نير

  :باشد دوره هاي معاينه فني انواع خودروها به شرح زير مي-5ماده 
   انواع وسايل نقليه عمومي مسافري و باربري در فواصل سه ماه يا بيشتر-الف
تظـامي در فواصـل سـه        وسايل نقليه متعلق به دولت،نهادهاي عمومي غير دولتي،نيروهاي نظامي و ان           -ب

  .ماه يا بيشتر
  . ساير وسايل نقليه و موتوسيكلتها در فواصل ساالنه يا بيشتر-پ

ه مــورخ 22175ت /2508موضــوع تــصويب نامــه شــماره    ( بــراي خودروهــاي فرســوده،  -1تبــصره
  .برگه معاينه فني صادر نخواهد شد) 24/1/1382

  .ه اخذ برچسب يا برگه معاينه فني ندارند خودروهاي نو تا دو سال پس از توليد نياز ب-2تبصره 
 مراكز معاينه فني براي وسايل نقليه اي كه سالم و بـدون نقـص فنـي تـشخيص داده شـوند،برگ                      -6ماده

اي معيوب يا ناقص تشخيص داده شود،راننده       چنانچه ضمن معاينه وسيله نقليه    .نمايندمعاينه فني صادر مي   
- تا تاريخي كه  بـرگ اجـازه نامـه صـادر شـده بـه وي تـسليم مـي                     تواند وسيله نقليه را   يا مالك فقط مي   

  .گردد،به تعميرگاه يا توقفگاه منتقل سازد
اي فاقــد اصــالت تــشخيص داده شود،ضــمن عــدم صــدور بــرگ معاينــه   چنانچــه وســيله نقليــه-تبــصره

  .شودفني،مراتب به مراجع انتظامي اطالع داده مي
اي بـا همكـاري     ا و سـازمان راهـداري و حمـل و نقـل جـاده              ستاد معاينه فني خـودرو شـهرداريه       -7ماده

نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و نيروي انتظامي موظفند بر نحوه عملكرد مراكز صدور بـرگ           
 اين آيـين نامـه نظـارت مـستمر اعمـال نماينـد و در صـورت                  3معاينه فني بر اساس دستورالعمل موضوع       

بوط،نسبت به جلوگيري از ادامه تخلف و رفع آن اقـدام و در             مشاهده عدم رعايت ضوابط و مقررات مر      
  .گرددمجوز مركز براي انجام معاينه و صدور برگ معاينه ابطال مي صورت تكرار،

هرهايي  فرهنگي جمهـوري اسـالمي ايـران در شـ           تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و       -8ماده
تواننـد بـا تاييـد كـارگروه        مراكز مجاز معاينه فني مـي      ارد،كه تجهيزات كامل انجام معاينه فني وجود ند       
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 اين آيين نامه نسبت به انجام معاينه فني با رعايت حداقل شرايط مـورد قبـول نماينـدگان                   3موضوع ماده   
  .اعضاي كار گروه ياد شده در استانها، اقدام نمايند

داري  ريال دريافت و بـه حـساب خزانـه         مبلغ دوهزار  هاي معاينه فني،   مراكز مجاز عالوه بر هزينه     -9ماده
  .نمايندكل واريز مي

 برگه و برچسبهاي معاينه فني مورد استفاده در مراكز مجاز معاينه فني سراسر كـشور بـر اسـاس               -10ماده
سـازمان راهـداري و حمـل        طرح نمونه مورد تاييد كارگروهي متشكل از سازمان شـهرداريهاي كـشور،           

  .ي جمهوري اسالمي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست ميباشدنيروي انتظام اي،ونقل جاده
در  شـود،  برگه و برچسب معاينه فني كه از طريق سـتاد معاينـه فنـي و مراكـز كجـاز صـادر مـي                       -تبصره

  .سراسر كشور معتبر است
 ادارات راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند با متخلفان موضوع اين آيين نامه برابر -11ماده
.درات رفتار نماينمقر
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شورايعالي حفاظت محيط زيست  27/12/1382 مورخ 258مصوبه شماره 
  راجع به تعرفه خدمات آزمايشگاهي

شورايعالي به استناد تبصره يك ماده واحده قانون اجازه دريافت وجه در مقابـل ارائـه خـدمات                  
ه انجـام آزمـايش هـاي       ، تعرفه هاي مربوط ب    3/11/1361آزمايشگاهي و حق الزحمه كارشناسي مصوب       

  :به شرح ذيل تصويب نمود% 10شيمي، ميكروبيولوژي و هوا در زمينه محيط زيست را با افزايش 
   شــورايعالي حفاظــت محــيط زيــست 28/8/1381 مــورخ 241ايــن مــصوبه جــايگزين مــصوبه شــماره  (

  .)مي گردد

 10 افزايش 83سال   عنوان  رديف
  )به ريال(درصدي 

  6050  دماي آب هنگام آزمايش   .1
  7986  رنگ آب   .2
  7986  كدورت   .3
  pH  7986 اندازه گيري   .4
  6655  قابليت هدايت الكتريكي   .5
  10648   درجه103-105مواد معلق در    .6
  18150   درجه550مواد معلق فرار در    .7
  7986   درجه103-105كل جامدات محلول در    .8
  18150   درجه180كل جامدات محلول در    .9

  6655  ) ساعته2(مواد قابل ته نشيني    .10
  13310  اكسيژن محلول   .11
  BOD5(  53240(اكسيژن مورد نياز بيوشيميايي    .12
  79860  (COD)اكسيژن مورد نياز شيميايي    .13
  EDTA(  10648تيتراسيون (سختي كل    .14
  10648  اسيديته كل   .15
  10648  قليائيت كل   .16
  10648  كربنات   .17
  10648  بيكربنات   .18
  10648  كلسيم   .19
  10648  منيزيم   .20
  13310  سديم   .21
  13310  پتاسيم   .22
  10648  سولفور   .23
  24200  سولفيت   .24
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 10 افزايش 83سال   عنوان  رديف
  )به ريال(درصدي 

  13310  سولفات   .25
  13310  كلرايد   .26
  10648  فلورايد   .27
  10648  يدايد   .28
  30250  سيليس   .29
  10648  آمونياك   .30
  10648  نيتريت   .31
  10648  نيترات   .32
  66550  ازت آلي   .33
  66550  ازت كجلدال   .34
  10648  فسفات كل   .35
  10648  كل كربن آلي   .36
  79860  مواد پاك كننده   .37
  66550  )روش وزني(چربي و روغن در آب    .38
  145200  )روش فلورومتري(چربي و روغن در آب    .39
  26620  سيانايد   .40
  13310  تركيبات فنلي   .41
  60500   *)خشك كردن به روش انجماد(آماده سازي نمونه ها    .42
  96800  استخراج مواد نفتي از رسوبات   .43
  36300  اندازه گير شوري آب   .44
  121000  (JAR TEST)آزمايش جار    .45
  30250  اندازه گيري سرعت جريان آب   .46
  26620  )سيستم شعله(اندازه گيري فلزات روش جذب اتمي    .47
  53240  )سيستم كوره(اندازه گيري فلزات روش جدب اتمي    .48
  30250   ظرفيتي6اندازه گيري كرم    .49
  36300  اندازه گيري كرم كل   .50
  96800  )روش فلورمتري(اندازه گيري كل هيدروكربن نفتي    .51
  GC(  121000روش (اندازه گيري هيدوركربن هاي نفتي    .52
  C G(  145200روش (اندازه گيري سموم شيميايي    .53
  C VAAS(  60500روش (اندازه گيري جيوه    .54
ــزات خـــــــاص     .55 ــري فلـــــ ــدازه گيـــــ ــد هايدر(انـــــ ــداروش توليـــــ  يـــــ

  HGA(  
60500  
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 10 افزايش 83سال   عنوان  رديف
  )به ريال(درصدي 

  MPN(  53240روش (شمارش كليه كليفرمها    .56
  MPN(  53240روش (وعي شمارش كاليفرمهاي مدف   .57
  48400  شماره استرپتوكوك   .58
  79860  شمارش كلي سالمونال و شيگال   .59
  53240  كل باكتري هاي روي ژلوز   .60
  48400  باكتري هاي آهن   .61
  79860  تشخيص نوع كليفرم   .62
  29040  دياتومه   .63
  29040  كلروفيسه   .64
  24200  سيتوفيسه   .65
  29040  پروتوزوآ   .66
  24200  روتيفر   .67
  36300  نماتد   .68
  24200  كرستاسته   .69
  133100  ) ساعتي24ميانگين (تعيين ميزان كل هيدروكربورها در محيط    .70
  133100  )ميانگين ساعتي(تعيين ميزان كل هيدروكربورها در محيط    .71
  133100  )ميانگين ساعتي(محيط  تعيين ميزان كربن منوكسايد در   .72
  133100  )ميانگين ساعتي(محيط  تعيين ميزان كربن منواكسايد در   .73
  133100  ) ساعتي24ميانگين (تعيين ميزان انيدريد سولفورو در محيط    .74
  133100  )ميانگين ساعتي(انيدريد سولفورو در محيط  تعيين ميزان   .75
  133100  )ساعتي24ميانگين (تعيين ميزان كل اكسيدهاي ازت در محيط    .76
  133100  )ميانگين ساعتي(تعيين ميزان كل اكسيدهاي ازت در محيط    .77
  133100  ) ساعتي24ميانگين (عيين ميزان گرد و غبار در محيط ت   .78
  53240  ) ساعتي12ميانگين (تعيين ميزان گرد و غبار در محيط    .79
  39930  ) ساعتي و كمتر8ميانگين )تعيين ميزان گرد و غبار در محيط   .80
  532400  تعيين ميزان گرد و غبار خروجي از دودكشي كارخانجات   .81
  242000  گاز بار خروجي از دودكش كارخانجات براي هرتعيين ميزان گرد و غ   .82
تعيين ميزان گرد و غبار خروجـي از دودكـش كارخانجـات بطـور همزمـان در                    .83

  يك مرحله
  حذف گرديد

  133100  روي دودكش تعيين درصد تيرگي بر   .84
تعيين ميزان انواع گازهاي خروجي آالينده از اگزوز اتومبيلهـا در يـك مرحلـه                  .85

  سنجش
181500  
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 10 افزايش 83سال   عنوان  رديف
  )به ريال(درصدي 

  26620  تعيين ميزان تيرگي از اگزوز اتومبيل ها در يك مرحله سنجش   .86
  121000  ) شب10 صبح الي 7(اندازه گيري ميزان تراز معادل صدا روز هنگام    .87
  242000  ) صبح7 شب الي 10(اندازه گيري ميزان تراز معادل صدا شب هنگام    .88
  133100  اندازه گيري ميزان ارتعاش هر آزمايش   .89
 ري ميــــــزان تــــــراز فــــــشار صــــــدا لحظــــــه اي در روز انــــــدازه گيــــــ   .90

)spl) (7 شب10 صبح الي (  
11000  

   ريال210000 هيدروكربنهاي نفتي جمعاً 8000+800+50000اندازه گيري و آماده سازي * 
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 شورايعالي حفاظت محيط زيست 27/12/1382 مورخ 249مصوبه شماره 
توسعه اي و ملي راجع به ارزيابي زيست محيطي طرح و پروژه هاي بزرگ 

  در سواحل كشور
 قـانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و              105شورايعالي حفاظت محيط زيست به استناد مـاده         

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، طرح و پروژه هاي بزرگ توسعه اي و ملـي در سـواحل كـشور را بـه                      
  :ن نمودشرح آئين نامه ذيل مشمول ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي تعيي

  آئين نامه طرح هاي مشمول ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي در سواحل كشور
در راستاي تكميل آئين نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي مصوب جلسه دوم دي مـاه هـزار و سيـصد و                     
هفتاد و شش شورايعالي حفاظت محيط زيست براي سواحل كشور، مواد به شرح زيـر بـه تـصويب مـي                     

  :رسد
اين آئين نامه محدوده عرضي اراضي ساحلي و مستحدث قانوني درياي خزر، خليج فارس و               -ماده يك 

عمان و يك كيلومتر از خط مبدا ساحلي تا حداكثر سه كيلومتر از ساحل در بر مي گيرد كه از اين پس                      
  .محدوده ارزيابي زيست محيطي ساحلي ناميده مي شود

مـصوبات  ( در كـشور     "ارزيابي اثرات زيـست محيطـي     "  كليه طرح هاي مشمول تهيه گزارش         -ماده دو 
مستقل از مقياس و اندازه آنها در محـدوده ارزيـابي زيـست محيطـي               ) شورايعالي حفاظت محيط زيست   

  .ساحلي ملزم به تهيه گزارش اثرات زيست محيطي هستند
  :ند از ساير طرح هاي مشمول تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي در اين آئين نامه عبارت-ماده سه
  : طرح هاي صنعتي و خدمات مرتبط شامل-الف

   متر مربع5000كارگاه ها و مجتمع هاي صنعتي و خدمات مربوط به بيش از  -1
   متر مربع10000نمايشگاه هاي دائمي صنعتي و خدماتي بيش از  -2
  مربع  متر5000انبارهاي مواد شيميايي و كاالي خطرناك بيش از  -3
  مربع  متر10000راهسازي بيش از كارگاههاي فعاليت هاي عمراني و  -4
  ذخيره گلوگاه هاي مواد سوختي بيش از يك ميليون ليتر -5
  متر مربع5000پايانه هاي بار و مسافر بيش از  -6

  : طرح هاي كشاورزي و خدماتي مرتبط شامل-ب
   هكتار5واحدهاي پرورش طيور، دام و ساير حيوانات اهلي و وحشي بيش از  -1
  متر مربع000/10آبزيان بيش از واحدهاي پرورش ماهي و ساير  -2

طرح هاي سازه هاي دريايي، بنادر صيادي، پايانه هاي نفت و گاز و عمليات اليروبي در هر  -پ
  مقياس
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   طرح هاي تاسيسات آبي و بهداشتي-ت
  شبكه جمع آوري و واحدهاي تصفيه و دفع فاضالب در مقياس شهري -1
 ) متر مكعب50000بيش از (تصفيه خانه بزرگ آب در مقياس شهري  -2

   و دفن پسماند در مقياس شهريع طرح هاي دف-ث
  : طرح هاي متفرقه شامل-ج

   مترمربع5000مراكز نظامي و آموزشي با زيربناي بيش از  -1
   متر مربع10000شهرك هاي توريستي بيش از  -2
   مترمربع5000شهرك هاي سينمايي بيش از  -3
 متـر  10000ورزشـي بـيش از   پارك ها و يا اردوگاههاي تفريحي، آموزشي و پژوهـشي و             -4

  مربع
مانند تاالب، شـهر،    ( درون محدوده ارزيابي زيست محيطي ساحلي، در نواحي حساس ويژه            -ماده چهار 

كليه طرح هاي مندرج در ماده سه اين آئين نامه مستقل از مقياس ملزم به               ) جنگل و نزديكي كوه به دريا     
  .تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي هستند

 نواحي حساس ويژه درون حريم زيست محيطي ساحلي بـه پيـشنهاد مـشترك سـازمان حفاظـت       -هتبصر
محيط زيست و وزارت مسكن و شهرسازي و با همكاري دستگاههاي ذي ربط بـه تـصويب شـورايعالي               

تا زمان تعيـين نـواحي فـوق الـذكر، اسـتعالم از سـازمان حفاظـت                 .  حفاظت محيط زيست خواهد رسيد    
  .رد مكان طرح هاي مشمول اين ماده ضروري استمحيط زيست در مو
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  فهرست مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست

  نام منطقهرديف
شماره 
آخرين 
  مصوبه

  محل جغرافيايي  تاريخ مصوب

  ي پارك مل- الف
  غربي و شرقي.آ  21/5/1354  63  پارك ملي اروميه  1
  فارس  6/7/1374  142  پارك ملي بختگان  2
  فارس  23/12/1349  33  پارك ملي بمو  3
  گيالن  21/3/1381  232  پارك ملي بوجاق  4
  مازندران  27/12/1382  252  پارك ملي پابند  5
  خراسان  21/6/1361  101  پارك ملي تندوره  6
  چهارمحال بختياري  6/7/1374  145  پارك ملي تنگ صياد  7
  سمنان  21/3/1381  234  پارك ملي توران  8
  كرمان  3/6/1378  167  ك ملي خبرپار  9

  تهران  21/6/1361  90  پارك ملي خجير  10
  خراسان  21/3/1381  235  پارك ملي ساريگل  11
  خراسان  21/3/1381  233  پارك ملي سالوك  12
  تهران  21/6/1361  91  پارك ملي سرخه حصار  13
  اصفهان  6/7/1374  144  پارك ملي كاله قاضي  14
  سمنان  21/6/1361  102  پارك ملي كوير  15
  مازندران  27/12/1382  251  پارك ملي كياسر  16
  گلستان  21/6/1361  97  پارك ملي گلستان  17
  تهران  25/7/1380  197  پارك ملي الر  18
  بوشهر  27/12/1382  253  پارك ملي ناي بند  19

   آثار طبيعي ملي- ب
  تانسيستان و بلوچس  21/3/1381  216  اثر طبيعي چشمه گل فشان پيرگل  1
  مازندران  20/3/1366  116  اثر طبيعي ملي خشكه داران  2
  گيالن  20/6/1366  113  )هرزويل(اثر طبيعي درخت كهنسال سرو   3
  ايالم  6/5/1355  72  عي ملي دهلراناثرطبي  4
  يزد  27/12/1382  254  اثر طبيعي ملي سرو ابركوه  5
  كرمان  27/12/1382  255  اثر طبيعي ملي سرو سيرج  6
  كرمان  6/5/1355  71  )ليليوم لدبوري(بيعي ملي سوسن سفيد اثر ط  7
  غربي. آ  11/3/1379  169  اثر طبيعي ملي غار  سهوالن  8
  كرمانشاه  25/7/1380  202  اثر طبيعي ملي قوري قلعه  9
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  نام منطقهرديف
شماره 
آخرين 
  مصوبه

  محل جغرافيايي  تاريخ مصوب

  اردبيل  21/3/1381  225  يخگان اثر طبيعي ملي غار  10
  وچستانسيستان و بل  21/3/1381  224  اثر طبيعي ملي قلل تفتان  11
  مازندران  21/3/1381  222   سياه كمان، تخت سليمان،اثر طبيعي ملي قلل سه گانه علم كوه  12
  مازندران  21/3/1381  221  اثر طبيعي ملي قله دماوند  13
  اردبيل  21/3/1381  223  سبالنتله اثر طبيعي ملي   14
  چهارمحال بختياري  27/11/1375  150  اثر طبيعي ملي الله واژگون  15
  هرمزگان  27/12/1382  256  اثر طبيعي ملي گنبدهاي نمكي خرسين   16

  27/11/1375پناهگاه هاي حيات وحش -ج
  گيالن  21/5/1354  63  )لوندويل(پناهگاه حيات وحش آستارا   1
  گيالن  21/5/1354  63  پناهگاه حيات وحش اميركاليه  2
  زنجان  21/5/1354  65  پناهگاه حيات وحش انگوران  3
  فارس  6/7/1374  142   حيات وحش بختگانپناهگاه  4
  يزد  21/3/1381  230  پناهگاه حيات وحش بوروئيه  5
  كرمانشاه  21/5/1354  66  پناهگاه حيات وحش بيستون  6
  سمنان  21/3/1381  234  پناهگاه حيات وحش توران  7
  مركزي  21/3/1381  245  پناهگاه حيات وحش جاسب  8
  خراسان  21/3/1381  228  پناهگاه حيات وحش حيدري  9

  بوشهر  21/5/1354  63  )خارك و خاركو(پناهگاه حيات وحش خاركو   10
  سمنان  17/9/1357  117  پناهگاه حيات وحش خوش ييالق  11
  يزد  21/3/1381  231  پناهگاه حيات وحش دره انجير و ني باز  12
  خوزستان  21/5/1384  63  پناهگاه حيات وحش دز  13
  مازندران  21/5/1384  63  پناهگاه حيات وحش دشت ناز  14
  مازندران  21/5/1384  63  پناهگاه حيات وحش دودانگه  15
  مركزي  21/3/1381  247  پناهگاه حيات وحش راسبند  16
  كرمان  3/6/1378  167  پناهگاه حيات وحش روچون  17
  گيالن  21/3/1381  229  پناهگاه حيات وحش سرخانگل تاالب انزلي  18
  گيالن  21/5/1354  63  پناهگاه حيات وحش سلكه  19
  مازندران  21/5/1354  63  پناهگاه حيات وحش سمسكنده  20
  خوزستان  25/7/1380  198  پناهگاه حيات وحش شادگان  21
  هرمزگان  21/5/1354  63  پناهگاه حيات وحش شيدرو  22
  خراسان  21/3/1381  227  پناهگاه حيات وحش شيراحمد  23
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  نام منطقهرديف
شماره 
آخرين 
  مصوبه

  محل جغرافيايي  تاريخ مصوب

  مازندران  21/5/1354  63  پناهگاه حيات وحش فريدونكنار  24
  اصفهان  6/7/1374  143  پناهگاه حيات وحش قميشلو  25
  خوزستان  21/5/1354  63  پناهگاه حيات وحش كرخه  26
  اصفهان  6/7/1374  144  پناهگاه حيات وحش كاله قاضي  27
  شرقي. آ  21/5/1354  63  پناهگاه حيات وحش كيامكي  28
  اصفهان  7/12/1369  130  پناهگاه حيات وحش موته  29
  كرمان  21/5/1354  63  پناهگاه حيات وحش مهروئيه  30
  خراسان  21/5/1354  63  پناهگاه حيات وحش مياندشت  31
  مازندران  21/5/1354  78  پناهگاه حيات وحش ميانكاله  32
  خراسان  25/7/1380  200  پناهگاه حيات وحش نايبندان طبس  33
  چستانسيستان وبلو  21/8/1381  243  پناهگاه حيات وحش هامون  34

   مناطق حفاظت شده - د
  مازندران  15/10/1378  189  گاهرمنطقه حفاظت شده آبشار شي  1
  فارس  15/10/1378  192  منطقه  حفاظت شده آبشار مارگون  2
  اردبيل  9/9/1379  174  منظقه حفاظت شده آق داغ  3
  فارس  21/6/1381  98  منظقه حفاظت شده ارژن  4
  شرقي. آ  20/9/1352  43  منظقه حفاظت شده ارسباران  5
  مازندران  25/7/1380  211  منظقه حفاظت شده اساس  6
  لرستان  17/6/1349  18  منظقه حفاظت شده اشترانكوه  7
  تهران و مازندران  28/9/1346  4  منظقه حفاظت شده البرز مركزي  8
  مركزي  21/3/1381  246  منظقه حفاظت شده الوند  9

  زنجان  21/5/1354  65   منظقه حفاظت شده انگوران  10
  قزوين  27/11/1375  151  منظقه حفاظت شده باشگل  11
  خراسان  15/10/1378  180  كشميرباغ منظقه حفاظت شده   12
  مازندران  25/7/1380  212  منظقه حفاظت شده بلس كوه  13
  كرمانشاه  15/10/1378  187  منظقه حفاظت شده بوزين و مرخيل  14
  مازندران  15/10/1378  191  منظقه حفاظت شده بوال  15
  فارس  16/11/1351  39  منظقه حفاظت شده بهرام گور  16
  كردستان  21/6/1361  105  منظقه حفاظت شده بيجار  17
  كرمان  27/11/1375  153  منظقه حفاظت شده بيدوئيه  18
  كرمانشاه  21/5/1354  66  منظقه حفاظت شده بيستون  19



 زيست محيطي مرتبط با صنعت پااليش و پخشهاي  و آئين نامهقوانين 

١٥٤ 

  نام منطقهرديف
شماره 
آخرين 
  مصوبه

  محل جغرافيايي  تاريخ مصوب

  سمنان  6/5/1355  70  منظقه حفاظت شده پرور  20
  خراسان  21/6/1361  101  هروظقه حفاظت شده تندمن  21
  فارس  15/10/1378  194  منظقه حفاظت شده تنگ بستانك  22
  كهكيليويه و بويراحمد  25/7/1380  206  منظقه حفاظت شده تنگ سولك  23
  چهارمحال و بختياري  6/7/1374  145  منظقه حفاظت شده صياد  24
  نانسم  21/3/1381  234  منظقه حفاظت شده توران  25
  تهران  21/6/1361  96  منظقه حفاظت شده جاجرود  26
  هرمزگان  8/5/1366  112  منظقه حفاظت شده جزاير فارور  27
  خراسان  15/10/1378  179  منظقه حفاظت شده جنگل ارس سيستان  28
  گلستان  20/9/1352  51  منظقه حفاظت شده جهان نما  29
  ندرانماز  25/7/1380  209  منظقه حفاظت شده چهار باغ  30
  هرمزگان  25/6/1361  86  منظقه حفاظت شده حرا  31
  بوشهر  6/5/1355  74  منظقه حفاظت شده حله  32
  همدان  25/7/1380  203  منظقه حفاظت شده خانگرمز  33
  مازندران  15/10/1378  190  منظقه حفاظت شده خيبوس و انجيل سي  34
  خوزستان  7/6/1346  1  منظقه حفاظت شده دز  35
  كهكيليويه و بويراحمد  23/10/1377  126  اظت شده دنامنظقه حف  36
  كهكيليويه و بويراحمد  25/7/1380  208  منظقه حفاظت شده دناي شرقي  37
  كهكيليويه و بويراحمد  25/7/1380  205  منظقه حفاظت شده ديل  38
  ايالم  25/7/1380  217  منظقه حفاظت شده دينار كوه  39
  بوشهر  15/10/1378  244  عي حرامنظقه حفاظت شده رويشگاههاي طبي  40
  گلستان  25/7/1380  248  منظقه حفاظت شده زاو  41
  خراسان  21/3/1381  235  منظقه حفاظت شده ساريگل  42
  خراسان  21/3/1381  233  منظقه حفاظت شده سالوك  43
  چهارمحال وبختياري  28/9/1369  125  منظقه حفاظت شده سبزكوه  44
  هرمزگان  9/9/1379  173  منظقه حفاظت شده سراج  45
  خراسان  21/6/1361  87  منظقه حفاظت شده سراني  46
  زنجان  27/11/1375  149  منظقه حفاظت شده سرخ آباد  47
  مازندران  15/10/1378  177  منظقه حفاظت شده سروالت و جواهردشت  48
  لرستان  7/12/1369  124  منظقه حفاظت شده سفيد كوه  49
  مازندران  15/10/1378  176  بارمنظقه حفاظت شده سياهرود رود  50
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  نام منطقهرديف
شماره 
آخرين 
  مصوبه

  محل جغرافيايي  تاريخ مصوب

  گيالن  22/6/1361  93  منظقه حفاظت شده سياه كشيم  51
  يزد  25/7/1380  218  كوه اردكانسياه منظقه حفاظت شده   52
  خوزستان  15/10/1378  181  منظقه حفاظت شده شالو و مونگشت  53
  مازندران  25/7/1380  213  منظقه حفاظت شده شش رودبار  54
  سيستان و بلوچستان  15/10/1378  186   شده شيلهمنظقه حفاظت  55
  خوزستان  15/10/1378  182  منظقه حفاظت شده شيمبار و حوزه درياچه سد كارون  56
  خراسان  21/6/1361  97  منظقه حفاظت شده قرخود  57
  كرمانشاه  15/10/1378  188  هجمنظقه حفاظت شده قال  58
  يزد  7/12/1369  123  منظقه حفاظت شده كالمند  59
  ايالم  25/7/1380  216  منظقه حفاظت شده كبيركوه  60
  خوزستان  7/6/1346  1  منظقه حفاظت شده كرخه  61
  يزد  27/11/1375  155  منظقه حفاظت شده كوه بافق  62
  سيستان و بلوچستان  15/10/1378  184  منظقه حفاظت شده بيرك  63
  ستانسيستان و بلوچ  15/10/1378  185  زكومنظقه حفاظت شده كوه پ  64
  كهكلويه وبويراحمد  25/7/1380  207  منظقه حفاظت شده كوه خامين  65
  كهكلويه وبويراحمد  23/10/1377  163  خيز و كوه سرخكوه منظقه حفاظت شده   66
  سمنان  21/6/1366  102  منظقه حفاظت شده كوير  67
  سيستان و بلوچستان  21/5/1361  99  منظقه حفاظت شده گاندو  68
  گيالن  15/10/1378  175  شده گشت رودخان و سياه مزگيمنظقه حفاظت   69
  هرمزگان  21/6/1361  95  منظقه حفاظت شده گنو  70
  همان  7/12/1369  127  منظقه حفاظت شده لشگردر  71
  گلستان  15/10/1378  178  منظقه حفاظت شده لوه  72
  گيالن  22/6/1356  80  منظقه حفاظت شده ليسار  73
  فارس  15/10/1378  193  الهمنظقه حفاظت شده ماله گ  74
  ايالم  27/11/1375  154  منظقه حفاظت شده مانشت و قالرنگ  75
  غربي. آ  7/6/1346  1  منظقه حفاظت شده مراكان  76
  بوشهر  6/5/1355  73  منظقه حفاظت شده مند  77
  فارس  27/11/1375  152  منظقه حفاظت شده ميان جنگل فسا  78
  غربي. آ  25/7/1380  220  منظقه حفاظت شده ميرآباد  79
  مازندران  25/7/1380  215  )شاه نظروالويج(زمنظقه حفاظت شده وا  80
  تهران  21/6/1361  89  منظقه حفاظت شده ورجين  81
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  نام منطقهرديف
شماره 
آخرين 
  مصوبه

  محل جغرافيايي  تاريخ مصوب

  مازندران  25/7/1380  214  ))هراز(لسي كوه، سياه بيشه (منظقه حفاظت شده هراز   82
  فارس  4/10/1353  62  منظقه حفاظت شده هرمد  83
  مازندران  25/7/1380  210  ت شده هزار جريبمنظقه حفاظ  84
  مركزي  7/7/1366  115  منظقه حفاظت شده هفتاد قله  85
  خوزستان  25/7/1380  219  منظقه حفاظت شده هفت شهيدان  86
  چهارمحال و بختياري  15/10/1378  183  منظقه حفاظت شده هلن  87

   رودخانه هاي حفاظت شده-ـ ه
  تهران  7/6/1346  1  جاجرود  1
  مازندران  7/6/1346  1  چالوس  2
  مازندران  7/6/1346  1  سردآب رود  3
  تهران  7/6/1346  1  كرج  4
  مازندران  7/6/1346  1  الر و هراز  5
كليه مردابها و رودگاهها و خليج هاي مجاور درياي خزر و همچنين رودخانه هاي واقع در استانهاي گيالن و مازندران كه به آبهاي   6

  )7/6/1346 مورخ 1مصوبه شماره (ر مي ريزند مزبور يا درياي خز
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  قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي ) 5(ه دآئين نامه اجرايي ما
  ) هيات وزيران19/1/1383 مورخ ـ ه30370ت /1402مصوبه شماره ( صنايع كشور

و معادن، امور  بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع 19/1/1383هيات وزيران در جلسه مورخه 
قانون تنظيم بخشي از ) 22(اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي ) 113(مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصالح ماده 
شده رابه  قانون ياد) 5( ماده  آئين نامه اجرايي– 1382 مصوب -و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

  :شرح زير تصويب نمود
  : در اين آئين نامه، اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند-1ماده 

شركت هاي سهامي داراي پروانه بهره برداري صنعتي :  شركتها و واحدهاي صنعتي و معدني-الف
  .قانونيو يا معدني از وزارت صنايع و معادن يا ساير مراجع 

درآمد حاصل شركت در همان سال مالي پس از كسر كليه هزينه ها و :  سود خالص-ب
  .استهالكات و ذخيره ها

  : امور پژوهشي و تحقيقات زيست محيطي طرحهاي-ج
و توليد پاكتر   (Green Productivity)اجراي پروژه هاي بهره وري سبز  -1

(Production Cleaner)  
  هت بكارگيري بسته بندي هاي قابل بازيافت در محصوالتاجراي پروژه هاي پژوهشي ج -2
اجراي پروژه هاي پژوهشي مرتبط با سيستم هاي مديريت زيست محيطي سري ايزو  -3

14000  
ه ينپژوهش در زمينه بهينه سازي فرآيندهاي موجود با تاكيد بر كاهش ضايعات و كم -4

  سازي پسماندها
يع اقماري جهت ايجاد حلقه سبز حمايت از پروژه هاي پژوهشي زيست محيطي در صنا -5

  (Green Supply Chain)تامين كنندگان 
 تصفيه فاضالب صنعتي ،اجراي طرحهاي پژوهشي درخصوص مديريت پسماندهاي ويژه -6

  .و كنترل آلودگي هوا
  پژوهش در زمينه استفاده از برچسب زيست محيطي در محصوالت و بسته بنديها  -7
  ي عمومي و تخصصي واحدظرفيت سازي و اشاعه فرهنگ زيست محيط -8

شركتهاي داراي رتبه مهندسي محيط زيست و :  شركتهاي پژوهشي و تحقيقاتي زيست محيطي-د
تائيد صالحيت شده توسط وزارت صنايع و معادن و يا (يا سازمانهاي غيردولتي زيست محيطي 

  )سازمان حفاظت محيط زيست حسب مورد
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قانون ياد شده را در بودجه هاي ساالنه ) 5(ع ماده  شركتهاي دولتي موظفند اعتبارات موضو-2ماده 
  .پيش بيني و به نحو مقرر در اين آئين نامه هزينه نمايند
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   كل كشور1383 قانون بودجه سال 12آئين نامه اجرايي بند الف تبصره 
  ) هيات وزيران27/2/1383 مورخ ـ ه30616ت  /8804مصوبه شماره(

 سازمان 14/2/1383 مورخ 13707/101 بنا به پيشنهاد شماره 23/2/1383هيات وزيران در جلسه مورخ 
 كل كشور، 1383قانون بودجه سال ) 12(تبصره ) الف(مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد بند 

  :آئين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود
اساس شرح عمليات  ه شده بر ميزان كمك بالعوض، يارانه سود تسهيالت و وجوه ادار-1ماده 

  .موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي شود
 ي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي نفت، نيرو، صنايع و معادن، مسكن وهگرو  كار-2ماده 

عتي ايران و جامعه شهرسازي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، موسسه استاندارد و تحقيقات صن
براي بررسي توجيه فني، اقتصادي و ) بدون حق راي در مورد اعطاي كمك(مهندسان مشاور ايران 

اجرايي پروژه هاي پيشنهادي و اعالم نظر در مورد اعطاي كمك بالعوض يا پرداخت يارانه سود 
  .تسهيالت يا وجوه اداره شده تشكيل مي شود

ر كار گروه، بايد ميزان اثربخشي آن در بهينه سازي مصرف انرژي و  براي تائيد هر پيشنهاد د-تبصره
  .مقدار كاهش شدت انرژي، ميزان پرداخت ها و زمان بندي اجراي پروژه مشخص شده باشد

  : نحوه پرداخت يارانه سود تسهيالت اعطايي و چگونگي تصويب پروژه ها به شرح زير است-3ماده 
يد پيشنهاد خود توسط بانك اعتبار دهنده، پروژه را به وزارت  متقاضيان وام بايد پس از تائ-الف

  .نفت و يا نيرو ارائه كنند
 دستگاه اجرايي ذي ربط موظف است ظرف حداكثر يك ماه، پيشنهادهاي دريافتي را پس از -ب

  .اين آئين نامه مطرح كند) 2(بررسي و ارزيابي در كار گروه موضوع ماده 
يافت گزارش دستگاه اجرايي، نسبت به بررسي درخواست ها اقدام  كار گروه مزبور پس از در-پ

و در صورت تائيد با توجه به سهم آورده شده متقاضي و توجيه فني و اقتصادي پروژه، ميزان يارانه 
  .سود تسهيالت را مشخص مي كند

نفع و  دستگاه اجرايي ذي ربط ميزان و نحوه يارانه قابل پرداخت را در مورد هر پروژه به ذي-ت
  .بانك اعتبار دهنده اعالم مي نمايد

  : نحوه پرداخت كمك بالعوض اعطايي و چگونگي تصويب پروژه ها به شرح زير است-4ماده 
 متقاضيان پيشنهاد خود را همراه با گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي، روش و زمانبندي -الف

  . يا نيرو ارائه مي كننداجرا و نحوه نظارت در زمان بهره برداري به وزارت نفت و
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 دستگاه اجرايي ذي ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه، پيشنهادهاي دريافتي را پس از -ب
اين آئين نامه مطرح ) 2(بررسي و ارزيابي، همراه با نظريه كارشناسي، در كار گروه موضوع ماده 

  .كند
 انعقاد قرارداد كمك  در صورت تائيد پيشنهاد در كار گروه، دستگاه اجرايي نسبت به-پ

  .بالعوض اقدام مي نمايد
 چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نيابد، كمك بالعوض و همچنين يارانه سود -1تبصره

تسهيالت اعطايي به ميزان عدم تحقق، وام محسوب مي شود و متقاضي مكلف به تاديه تمامي وجوه 
حوه تاديه وام مذكور با توجه به نرخ سود تسهيالت  شرايط و ن.استفاده شده و سود تعلق گرفته مي باشد

اعطايي سيستم بانكي به بخش صنعت، در قرارداد منعقد شده بين استفاده كنندگان و دستگاه اجرايي 
  .ذيربط با بانك اعتباردهنده تعيين مي شود

) 40303225به شماره رديف ( اعتبار مربوط به طرح توسعه استفاده از المپ هاي كم مصرف -3تبصره 
المپ هاي . مي شود      ريال به ازاي هر المپ، به صورت يارانه پرداخت ) 000/10(حداكثر تا ده هزار 

  .مزبور بايد با تضمين مدت زمان مصرف، به مصرف كنندگان ارائه شود
در اجراي پروژه پيشنهادي و در ) 2( كمك بالعوض و يارانه مصوب كار گروه موضوع ماده -5ماده 
پرداخت ) معادل يارانه يا كمك مزبور(خذ وثيقه معتبر به نفع دستگاه اجرايي ارائه كننده كمك قبال ا

وثايق اخذ شده ) 4(ماده ) 1(درصورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد و يا اجراي تبصره . خواهد شد
  .آزاد خواهد شد

پروژه    در رابطه با اجراي  دستگاه هاي اجرايي موظفند يك نسخه از قراردادهاي منعقد شده -6ماده 
اين آئين نامه را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال ) 4(و )  3(هاي تصويبي در قالب مواد 

  .كنند
 1383قانون بودجه سال ) 1( طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي منظور در پيوست شماره -10ماده 

  .كل كشور، غير انتفاعي به شمار مي روند
 دستگاه هاي اجرايي ذي ربط موظفند با استفاده از مهندسان مشاور ذيصالح نسبت به اجرا و -11ماده

  .نظارت بر طرح هاي عمراني موضوع اين آئين نامه اقدام كنند
 دستگاه هاي اجرايي موظفند هر سه ماه يكبار گزارش عمليات اجرايي طرحهاي مربوط را به -12ماده 

سازمان ياد شده موظف است گزارش پيگيري، .  كشور ارائه كنندسازمان مديريت و برنامه ريزي
  .نظارت و پيشرفت طرح هاي بهينه سازي انرژي را هر سه ماه يكبار به هيات وزيران ارائه نمايد
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   كل كشور1383 قانون بودجه سال 20آئين نامه اجرايي بند پ تبصره 
  )يران هيات وز29/1/1383 مورخ ـ ه30458ت /2854مصوبه شماره (

 بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي 16/1/1383هيات وزيران در جلسه مورخه 
 كل كشور، 1382قانون بودجه سال ) 20( تبصره "پ"كشور و حفاظت محيط زيست و به استناد بند 

  :آئين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود
 استاني موظفند اعتبارات برنامه نظام محيط زيست و مديريت سبز را صرف  دستگاههاي ملي و-1ماده 

  :اجراي فعاليت هاي زير نمايند
 استقرار نظام مديريت محيط زيستي شامل آموزش، جلب مشاركت  كاركنان، شناسايي -الف

  .مواردي كه نياز به اصالح دارند، برنامه اجرايي رفع آنها، مميزي و گزارش دهي
درصد از اعتبار برنامه مزبور براي اطالع رساني و تنوير افكار كاركنان ) 15(كثر  صرف حدا-ب

  .دستگاههاي اجرايي
 كاهش مصرف حاملهاي انرژي از طريق ترميم ساختمانها و استفاده از وسايل و تجهيزات كم -پ

مصرف، انرژي هاي نو، اصالح روش هاي حمل ونقل با هدف كاهش مصرف سوخت و استفاده 
  .از طبيعياز گ
  … كاهش مصرف آب با استفاده از فناوري هاي مناسب و اصالحات الزم-ت
استقرار نظام مكاتبات ( كاهش مصرف كاغذ و ساير مواد مصرفي با توجه به فعاليت دستگاه ها -ث

  ).رايانه اي
  ).به جاي تعويض سريع( بهبود نظام تعمير و نگهداري وسايل و تجهيزات -ج
  .ر مصرفي با دوام خريد كاالهاي غي-چ
  . بازيافت ضايعات تصفيه و بازچرخاني آب-ح
  .با حشرات داخل ساختمانها و فضاي سبز  شناسايي و استفاده از روش هاي زيستي براي مبارزه-خ
 "د" موضوع بند "انجام طرح هاي محيط زيست يك در هزار" شركتهاي دولتي از محل اعتبار -تبصره
ز درامدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين فعاليت هاي ياد شده را قانون وصول برخي ا) 45(ماده 

  .اجرا مي كنند
 دستگاه ها و شركتهاي دولتي براساس امكانات و اهميت فعاليت هاي مرتبط، اولويت هاي -2ماده 

  .ساالنه خود را تعيين و در ابتداي سال به سازمان حفاظت محيط زيست اعالم نمايند
گذاردن فناوري هاي  نتقال سريع تجربه هاي موفق داخلي و خارجي، در اختيار به منظور ا-3ماده 

مناسب، برنامه هاي اجرايي موارد مختلف و ديگر موارد، وب سايت دولت سبز توسط سازمان حفاظت 
  .محيط زيست طراحي و اجرا مي شود
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 سازمان حفاظت  روساي دستگاههاي اجرايي موظفند هر شش ماه گزارش پيشرفت كار را به-4ماده 
اساس شاخص ها و جمع بندي به هيات دولت ارائه  محيط زيست ارسال نمايند تا پس از ارزشيابي بر

  .شود
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 ،قانون برنامه سوم توسعه اقتصاديتنفيذي ) 134(آئين نامه اجرايي ماده 
 قانون برنامه 20، موضوع ماده اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران
  چهارم توسعه

  )ن هيات وزيرا8/4/1384جلسه مورخ ه مصوب(
  :اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند در اين آئين نامه -1ماده 

كليه واحدهاي آالينده توليدي، صنعتي، معدني، دامداري، خدماتي و : آاليندهواحد ) الف
ترمكعب  م3000مجتمعها و شهرك هاي صنعتي، مسكوني و ساير مواردي است كه بيش از 

  .فاضالب در ماه توليد مي كنند
  .آلودگي هاي ناشي از فاضالب و پسابهاي خروجي از واحد آالينده:  آلودگي) ب
  .استاني آنسازمان حفاظت محيط زيست و يا واحدهاي : سازمان) پ
  وزارت نيرو و يا شركتها و يا واحدهاي تابعه و وابسته به آن: وزارت نيرو ) ت

اً يا به درخواست وزارت نيرو ميزان آلودگي واحدهاي آالينده را تعيين و به واحد  سازمان راس-2ماده 
واحد . ذيربط و وزارت نيرو اعالم و مهلت مناسبي جهت كنترل و رفع آاليندگي تعيين مي نمايد

  .آالينده موظف است تا زمان رفع آلودگي جرايم مربوطه را به خزانه واريز نمايد
ند از امكانات وزارت نيرو براي نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي استفاده  سازمان مي توا-1تبصره
  .نمايد

  . سازمان مي تواند مهلت تعيين شده را تمديد نمايد-2تبصره 
د با اعالم ن درصورتي كه واحدها به آلودگي خود ادامه داده و از پرداخت جريمه خودداري كن-3ماده 

 آب و تعليق پروانه بهره برداري از منابع آب واحد آالينده اقدام سازمان، وزارت نيرو نسبت به قطع
 هيات وزيران و به 24/9/1363سازمان طبق آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب  .خواهد نمود
 مجلس شوراي اسالمي نسبت به تعطيل 16/12/1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب ) 46(استناد ماده 

  .معرفي به مراجع قضايي اقدام مي نمايدكردن واحد آالينده و 
متشكل از واحدهاي استاني سازمان، وزارتخانه هاي نيرو، بهداشت، كار گروهي هر استان   در-4ماده 

درمان و آموزش پزشكي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نماينده استانداري و دستگاه اجرايي 
ف احتمالي در مورد مهلت داده شده به واحد اتخاذ ذيربط، تشكيل مي گردد تا نسبت به رفع اختال

  . با سه راي موافق الزم االجرا است كار گروه تصميمات.تصميم نمايد
 مديريت مجتمع ها و شهركهاي مسكوني، صنعتي، توليدي، خدماتي و مشابه آن كه داراي -5ماده 

به عنوان شخصيت حقوقي خصوص مفاد اين آئين نامه  سيستم متمركز جمع آوري فاضالب هستند در
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مگر آنكه توافق ديگري بين آنان و سازمان به . مسئول بوده و موظف به پرداخت جرائم متعلقه مي باشند
  .عمل آيد

 مبالغ واريز شده به خزانه، از محل رديفي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد در -6 ماده 
وزارت نيرو و بر حسب نظر سازمان بين دستگاههاي اجرايي اختيار سازمان قرار مي گيرد تا با پيشنهاد 

متولي طرح هاي حفاظت كيفي منابع آب و طرحهاي پيگيري تصفيه و دفع بهداشتي فاضالب از جمله 
  .موارد زير توزيع شود

  . تعيين، تملك حريم و حفاظت منابع آب سطحي و زيرزميني-الف
  . پايش كيفي منابع آب سطحي و زيرزميني-ب
جمع آوري، تصفيه و دفع بهداشتي فاضالبهاي شهري، روستايي و شهركها و نواحي صنعتي و  -ج

  .پادگانها
 اطالع رساني و آموزش عمومي در جهت حفاظت كيفي منابع آب و تشويق پرسنل و غير -د

 41پرسنل در قبال و نسبت به فعاليت و كوشش در جهت حسن اجراي اين آئين نامه يا رعايت ماده 
  . استخدامي كشوريقانون

 جهت جلوگيري از استمرار در پرداخت جريمه و واداشتن واحدهاي آالينده به رفع آلودگي -7ماده 
 2 جريمه با ضريب ، پس از پايان مهلت،در مورد واحدهايي كه نسبت به رفع آلودگي اقدام نكنند

شد، به طوري كه محاسبه مي شود و اين ضريب پس از گذشت هر سال دو برابر سال قبل خواهد 
  . خواهد بود… و 8، براي سال سوم 4، براي سال دوم 2ضريب در مدت يك سال پس از پايان مهلت 

 واحدهايي كه به تشخيص سازمان اقدامات مطلوبي را جهت رفع آلودگي انجام داده اند -تبصره
  .تخفيف از جريمه متعلقه خواهند شد% 90مشمول تا 

راي اين آئين نامه بوده و موظف است گزارش عملكرد موضوع اين  سازمان مسئول حسن اج-8ماده 
  .آئين نامه را ساالنه به هيات وزيران و سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه نمايد

 تا زمان كاهش آاليندگي و رسيدن به حد استاندارد، نحوه محاسبه جرايم و جداول اين آئين -9ماده 
   - تصوير پيوست-)104(ماده ) ج(ول آئين نامه اجرايي بند نامه مطابق با نحوه محاسبه و جدا

  .مي باشد
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  )16/12/1383(آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند
  

 -1383 مـصوب    –قانون مديريت پسماندها    ) 2( عالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در ماده          -1ماده  
  : رود ، عبارات و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي

  – 1383 مصوب –قانون مديريت پسماندها : قانون  -1
 جدا كردن زباله ها از يكديگر: جداسازي  -2

 فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد: بازيافت  -3

 كار گروه ملي مديريت پسماندها: كارگروه ملي  -4

برنامـه چهـارم توسـعه      قـانون   ) 68(ماده  » ب«موضوع بند   (صندوق ملي محيط زيست     : صندوق   -5
 )1383 مصوب –اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران: موسسه استاندارد  -6

آن دسته از پسماندهاي ويژه ايجاد شـده توسـط اشخاصـي كـه عمـدتاً توليدكننـده                  : جزء ويژه    -7
 .پسماند عادي هستند

 حيط زيستسازمان حفاظت م: سازمان  -8

 براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاههاي مـذكور در قـانون، كـارگروه ملـي بـا تركيـب زيـر                      -2ماده  
  :تشكيل مي شود 

  )رئيس كارگروه(رئيس سازمان حفاظت محيط زيست  -1
 )رئيس سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور(معاون وزارت كشور  -2

 معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -3

 ن وزارت صنايع و معادنمعاو -4

 معاون وزارت نفت  -5

 معاون وزارت نيرو -6

 معاون وزارت جهاد كشاورزي -7

 معاون موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران -8

 معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران -9

 معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور -10

 معاون شهرداري تهران -11

 وردمعاونان ساير دستگاهها حسب م -12
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 كارگروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مديران دستگاههاي مذكور در              –تبصره  
استان به مـسئوليت معـاون امـور عمرانـي اسـتانداري و دبيـري مـدير كـل دفتـر شـهري و روسـتايي                          

كارگروه مذكور مي تواند در صورت لزوم كارگروههاي شهرستاني         . استانداردي تشكيل مي گردد   
  .تركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهدرا با 

  : وظايف كارگروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي باشد – 3ماده 
قـانون بـراي   ) 2(ماده  ) 2(تدوين، تنظيم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره           -1

بايد فهرست پسماندهاي ويژه مورد     دستگاهها  . تصويب در شوراي عالي حفاظت محيط زيست      
نظر خود را به كارگروه ملي اعالم نمايند و دستگاههاي پيشنهاد دهنده در هنگام بررسي موارد                

  .پيشنهادي خود با حق راي در كارگروه حضور مي يابند
 ايجاد هماهنگي بين دستگاهها، براي پيشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به موسسه استاندارد -2

ــ -3 ــي و      ايج ــي، آموزش ــور فرهنگ ــراي ام ــانون در اج ــتگاههاي مجــري ق ــين دس ــاهنگي ب اد هم
 رسانياطالع

آيـين نامـه نـاظر بـر اخـذ هزينـه هـاي بازيافـت از                 ) 12(پيشنهاد اصالح فهرست موضـوع مـاده         -4
 توليدكنندگان و واردكنندگان

 پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي -5

 :العملهاي مربوط به پيشنهاد ضوابط و دستور -6

   دفع، پردازش و بازيافت پسماندها-الف
  حدود تشخيص پسماندهاي ويژه -  ب

 . شيوه هاي توليد و مصرف به نحوي كه پسماند كمتري ايجاد شود -  ت

چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماندها به اشخاص حقيقي و حقـوقي متقاضـي سـرمايه                -  ث
 .گذاري در امور مديريت پسماندها

 ر پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندهاارائه ساي -7

 مديريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را بـه گونـه                  -4ماده  
اي تهيه كنند كه در مراكز استانها و همچنين شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفـر تـا پايـان سـال                    

 ، همـه پـسماندهاي عـادي را بـه صـورت تفكيـك       1392ن سال  و در ساير شهرها وروستاها تا پايا    1390
  .شده جمع آوري نمايند

اين آيين نامه و طرح تفصيلي آن در شوراي    ) 2( طرح جامع ياد شده در كارگروه تبصره ماده          -1تبصره  
  .اسالمي مربوط تصويب مي شود
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ما مـديريت اجرايـي      جزء ويژه پسماندهاي عادي و كشاورزي، پسماند عادي محسوب نشده ا           -2تبصره  
آن به عهده مديريت اجرايي پسماند عادي مي باشـد كـه در برنامـه راهبـردي مـديريت پـسماند عـادي،                       

  .اجزاي آن پيش بيني خواهد شد
سـازمان  ( اعتبارات مورد نياز براي آموزش و اطالع رسـاني پـسماندها توسـط وزارت كـشور                  -3تبصره  

  . شدتامين خواهد) شهرداريها و دهياريهاي كشور
 وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامـه هـاي اجرايـي مـديريت پـسمادهاي عـادي و                     -5ماده  

كشاورزي و پسماند ويژه تبـديل شـده بـه پـسماند عـادي از قبيـل توليـد، ذخيـره سـازي، جمـع آوري،                          
از ابـالغ   قانون، شـش مـاه پـس        ) 11(جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع را با رعايت ماده             

  .اين آيين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد
شيوه نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايـران              : تبصره  

  .به منزله اعالم بوده و الزم االجرا مي باشد
  : وزارت كشور موظف است -6ماده 

به مديريتهاي اجرايي پـسماند عـادي و شـوراهاي          ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي قانوني را        -1
  .اسالمي ابالغ نمايد

بانك اطالعاتي مديريت پسماندهاي عادي وكشاورزي را تهيه و براي تكميل بانـك اطالعـاتي       -2
 .جامع پسماندها به سازمان ارائه نمايند

ت محل دفع پسماندهاي عادي را براساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سـازمان و وزار    -3
 .جهاد كشاورزي تعيين نمايد

شيوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پـسماند بـه اشـخاص حقيقـي و حقـوقي ذي                     -4
 .صالح را تهيه نمايد

-هاي اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آيـين              شيوه نامه  -5

 .ند را تهيه نمايدنامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته ا

قـانون  ) 5(با وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـكي در تهيـه شـيوه نامـه موضـوع مـاده                        -6
 .همكاري نمايد

 محلهاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم، با اجراي مفاد قانون نحـوه خريـد و تملـك                    -7ماده  
  . برداري گردد و مقررات مربوط بهرهدر اختيار مديريتهاي اجرايي پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط

 توليدكنندگان پسماند عـادي و اشـخاص حقيقـي و حقـوقي مـسئول مراكـز و مجتمعهـايي كـه                      -8ماده  
كنند، از قبيل ساكنين منازل، مديران و متصديان مجتمعها و شهركها، اردوگاهها،            پسماند عادي توليد مي   
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ي، آموزشي، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مـديريت    ها، واحدها و مجتمعهاي تجاري، خدمات     سربازخانه
  .نامه مي باشندهاي آييناجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه

 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح                  -9ماده  
مقررات و شيوه نامه هاي مربوط در خصوص جداسازي، ذخيـره و            شهر، روستا و بخش مي نمايند، بايد        

  .انتقال نخاله هاي ساختماني را رعايت نمايند
 بخشداريها بايد براساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت كشور نسبت بـه جمـع آوري،                -10ماده  

ن ها و سـاير تاسيـسات   حمل و دفع پسماندهاي عادي بين راهي از قبيل پسماندهاي رستورانها، پمپ بنزي      
  .اطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايند

 راهداريها بايـد در مـديريت پـسماندهاي حـريم جـاده هـا و امـاكن بـين راهـي بـا بخـشداريها                          –تبصره  
  .همكاري نمايند

 كليه مراكز توليدكننده پسماندهاي ويـژه همچنـين توليدكننـدگان جـزء ويـژه پـسماند عـادي                   -11ماده  
  .ايد نسبت به جداسازي پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايندب) خانگي(

 توليدكنندگان و واردكنندگان اقـالم مـشروح زيـر بايـد پـسماند حاصـل از كاالهـاي خـود را                     -12ماده  
كـاال را   در صورتي كه نتوانند به اين امـر اقـدام نماينـد، بايـد برابـر نـيم در هـزار ارزش                       . بازيافت نمايند 

صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصـل از  . همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند      
. هر يك از اقالم مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت كننده آن قلم از پسماند قرار دهـد    

  .هند شدقانون محكوم خوا) 16(متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده 
   و الستيكPETمواد پليمري از قبيل پالستيكها،  -1
 كاالهاي شيشه اي، كريستال -2

 اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژ -3

 اشياي ساخته شده از چوب و نئوپان -4

 كاالهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا -5

 انواع روغنهاي روانكار -6

 .كيل شوندكاالهايي كه حداقل از دو جزء شيشه، فلز، پليمر، سلولز تش -7

 لوازم برقي و الكترونيكي -8

 انواع مصالح ساختماني از نوع كاني هاي غيرفلزي -9

 واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند، به ازاي استفاده از اينگونه مـواد                  -1تبصره  
  .از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود
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ود را صادر مي كنند و يا واردكنندگاني كه كاالي خـود             واحدهاي توليدي كه محصوالت خ     -2تبصره  
را مرجوع مي كنند، به ازاي ميزان كاالي صادر شده و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعيين شـده معـاف                     

  .خواهند بود
 تجديدنظر در اقالم و مبلغ مذكور حسب مـورد پـس از طـرح در كـارگروه ملـي بـا پيـشنهاد                        -3تبصره  

  . وزيران خواهد بودسازمان و تصويب هيئت
 توليدكنندگان، واردكنندگان و كساني كه مسئوليت بسته بندي مواد و محصوالتي كه منجر به            -13ماده  

بايد نحـوه اسـتفاده، نگهـداري،       ) از جمله سموم و كودهاي شيميايي     (ايجاد پسماندهاي ويژه مي گردند      
رد آلوده شده به آنهـا را پـس از تاييـد    حمل و نقل و دفع پسماندهاي حاصل از مصرف و نيز اشياء و موا    

  .مراجع ذي ربط، بر روي بسته بندي درج نمايند
 وزارت امور اقتصادي و دارايي بايـد از طريـق گمركـات، از ورودي كاالهـايي كـه براسـاس                     -14ماده  

  .فهرست اعالم شده از سوي سازمان، داراي پسماند ويژه غيرمجاز مي باشد جلوگيري نمايد
زمان بايد نسبت به تدوين فهرست كاالهايي كه پس از مصرف، پسماند بيشتر يـا پـسماند بـا       سا -15ماده  

كنند اقدام و شيوه نامه نحـوه مـديريت آنهـا را تهيـه و               تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي      بازيافت مشكل 
  .حسب مورد به دستگاه ذي ربط اعالم نمايد

از ابالغ اين آيين نامـه اسـتانداردهاي زيـر را تـدوين              موسسه استاندارد بايد ظرف يكسال پس        -16ماده  
  :نمايد

  استاندارد كاغذ و پالستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي -1
استانداردهاي كود آلي به خصوص كود كمپوسـت حاصـل از پـردازش پـسماندهاي عـادي و                   -2

 كشاورزي

با مديريت پسماندها از جمله دسـتگاههاي زبالـه سـوز و            استاندارد تاسيسات و تجهيزات مرتبط       -3
 نوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي

 استاندارد عاليم نشان دهنده نوع و جنس پالستيكهاي قابل تجزيه در طبيعت -4

 .استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كارگروه ملي پيشنهاد مي شود -5

ت كـه بـا ضـوابط زيـست محيطـي سـازمان تطـابق داشـته باشـند، از حـداكثر                       واحدهاي بازياف  -17ماده  
تسهيالتي كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شـود برخـوردار خواهنـد                   

  .بود
 در صورت پرداخت هرگونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كود شيميايي،                -1تبصره  

  .ت نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شدكودهاي كمپوس
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 33188ت/16825 وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافـت را براسـاس تـصويب نامـه شـماره        -2تبصره  
  . خريداري نمايد8/4/1384مورخ 

 سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دسـتگاههاي اجرايـي ذي ربـط در هـر مـورد،       -18ماده  
  .صالحيت مشاوران و پيمانكاران ذي صالح حقيقي و حقوقي اقدام نمايدنسبت به تشخيص 

ملزم به كاهش مقدار و يا شـدت        ) 1( توليدكنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره         -19ماده  
آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي        

كـارگروه  (جدول مذكور حـسب مـورد بـا پيـشهاد سـازمان             .  و به سازمان گزارش نمايند     اظهارنامه ثبت 
  .و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير مي باشد) ملي

سازمان بايد  . قانون محكوم خواهند شد   ) 16(متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده            
  .به تهيه فرمهاي اظهارنامه مربوط اقدام نمايدظرف شش ماه پس از ابالغ اين آيين نامه، نسبت 

  

  )19(موضوع ماده ): 1(جدول شماره 
  ميزان پسماند و يا مشخصات آن  نوع پسماند  توليدكنندگان پسماند

   درصد وزن روغن پايه توليدي20حداكثر تا   مجموع پسماندها  واحدهاي تصفيه دوم روغن
   درصد وزن كلر توليدي5/2حداكثر تا   وه اي خشكپسماندهاي جي  واحدهاي كلرآلكالي با سل جيوه

   برابر وزن روي توليدي4حداكثر تا   مجموع پسماندها  توليد روي به روش انحالل در اسيد
  

 كليه توليدكنندگان، واردكنندگان و توزيع كنندگان كـاال و مـواد بايـد مشخـصات، مقـدار و                   -20ماده  
درج در اظهارنامـه، بـه سـازمان و دسـتگاه ذي ربـط ارايـه       نحوه مديريت پسماند ويژه خود را به شرح من 

  .قانون محكوم خواهند شد) 16(متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده . نمايند
قــانون ) 11( پــسماندهاي دامپزشــكي بــه عنــوان پــسماندهاي ويــژه كــشاورزي، مــشمول مــاده -21مــاده 
  .باشندمي

قانون، براساس كميـت و كيفيـت پـسماندهاي ويـژه صـنعتي،       ) 11(ايت ماده    سازمان بايد با رع    -22ماده  
  .محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد نمايد

 سازمان بايد ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع و دفن پسماندها اعم از ويژه و عادي را تعيين               -23ماده  
  . ذي ربط اعالم نمايدو به دستگاههاي

 سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به يكديگر براساس تعيين      -24ماده  
  .ميزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند مي باشد

 دستگاههاي ذي ربط بايد قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعالم                  -25ماده  
  .ه وزارت نيرو در زمينه عدم تاثيرپذيري منابع آبي اقدام نمايدو اخذ تاييدي
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 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد در شرح خـدمات مـشاوران تهيـه كننـده طرحهـاي            -26ماده  
  .قانون را منظور نمايد) 11(ماده ) 1(توسعه عمران، اجراي تبصره 

ا شـش مـاه پـس از ابـالغ ايـن آيـين نامـه،                 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايـد تـ          -27ماده  
  .قانون را تهيه و ابالغ نمايد) 5(معيارها و ضوابط موضوع ماده 

بطـور  ( مديريت اجرايي پـسماندها بايـد از خـدمات كارشناسـان و متخصـصين واجـد شـرايط                    -28ماده  
  .استفاده نمايند) ترجيحي بهداشت محيط و محيط زيست

قانون مديريت پسماندها، به منظور كنتـرل انتـشار آلودگيهـاي           ) 7(ده   مراجع مسئول موضوع ما    -29ماده  
ها و پسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تامين كننده آب شرب، از دفـع پـسماندهاي                  ناشي از انتقال زباله   

  .موجود در آبراهه ها، منابع آبي و مخازن پشت سدها جلوگيري نمايند
آزاد و يا در پسماند سـوزهاي غيراسـتاندارد و مغـاير بـا ضـوابط و                  سوزاندن پسماند در محيط      -30ماده  

  .شيوه نامه هاي مربوط، ممنوع است
 تخليه كنندگان پـسماندهاي ويـژه در امـاكن غيرمجـاز و همچنـين خودروهـاي تخليـه كننـده                     -31ماده  

 محكـوم   قـانون ) 20(و  ) 16(پسماندهاي ويژه حسب مورد، به حداكثر مجازاتهاي تعيـين شـده در مـواد               
  .خواهند شد

 سازمان بايد تا يكسال پـس از ابـالغ ايـن آيـين نامـه، بانـك اطالعـاتي جـامع پـسماندها را بـا                           -32ماده  
  .همكاري دستگاهها و مديريتهاي اجرايي ذي ربط تهيه نمايد

 نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه، تابع آيين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرنـاك                  -33ماده  
و اصـالحيه هـاي   )  هيات وزيران27/12/1380 هـ مورخ 22029ت/44870موضوع تصويب نامه شماره   (

  .بعدي آن خواهد بود
 كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي پـسماندهاي ويـژه مـي            -34ماده  

مرجـع ملـي    ( اختيـار سـازمان      نمايند بايد مفاد كنوانسيون بازل را رعايـت نمـوده و اطالعـات الزم را در               
اشخاص حقيقي و حقوقي كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطالعـات             . قرار دهند ) كنوانسيون بازل 

قـانون محكـوم خواهنـد      ) 16(نادرست به سازمان ارائه نمايند به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در مـاده              
  .شد

 و كنوانـسيون    MARPOLبع ضـميمه پـنجم كنوانـسيون        هاي دريايي و مصالح اليروبي تـا       زباله -35ماده  
دفع مواد زايد در دريا بوده و كارگروه ملـي بايـد در تـدوين ضـوابط و شـيوه نامـه هـاي مربـوط، مفـاد                            

  .كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد
 نيروهاي انتظامي و مامورين سازمان، همچنين مامورين وزارت كشور، شهرداريها، دهياريهـا و              -36ماده  

خشداريها در صورتي كه وظايف ضابطين قوه قضاييه را زيرنظر دادستان تعلـيم گرفتـه باشـند از لحـاظ                    ب
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. گيرنـد اجراي قانون و آيين نامه و شيوه نامه هاي ناشي از آن در رديف ضـابطين قـوه قـضاييه قـرار مـي            
 نحـوه اقـدام     وزارتخانه هاي كشور و دادگستري بايد زمينه هـاي آمـوزش، تنظـيم و تـدوين شـيوه نامـه                   

مامورين وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـكي، وزارت جهـاد             . ماموران مذكور را فراهم آورند    
كشاورزي، وزارت نيرو بايد نسبت به شناسايي، گزارش و پيگيري از تخلفهاي مرتبط با اين قانون اقـدام           

  .نمايند
جـراي تكـاليف ايـن تبـصره، برنامـه          قـانون، بايـد در ا     ) 6( دستگاههاي مذكور در تبصره مـاده        -37ماده  

  .ساالنه خود را تنظيم و اعتبارات الزم را پيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود
 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بايد اعتبارات الزم جهت اجرايي شدن اين آيين نامه را                 -38ماده  

  .در لوايح بودجه پيش بيني نمايد
، سـازمان شـهرداريها و      )بخشداريها(وزارت كشور   : عبارتند از   ) 21(ل ماده    دستگاههاي مشمو  -39ماده  

، سازمان حفاظـت محـيط زيـست، وزارت جهـاد كـشاورزي،             )شهرداريها و دهياريها  (دهياريهاي كشور   
  .وزارت صنايع و معادن، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت راه و ترابري
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نون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و  قا66آئين نامه اجرايي ماده 
  )6/4/1386مصوب (فرهنگي جمهوري اسالمي ايران

 كليه دستگاههاي اجرايي و موسسات و نهادهاي عمومي غيـر دولتـي موظفنـد اعتبـار منـدرج در          -1ماده
  :اين آيين نامه را صرف اجراي فعاليتهاي مديريت سبز به شرح زير نمايند)  1( ماده )1(تبصره 

استقرار نظام مديريت محيط زيستي شامل شناسايي مواردي كـه نيـاز بـه بهبـود مـستمر يـا اصـالح                      -الف
  .جلب مشاركت كاركنان، مميزي و گزارش دهي آموزش، تدوين و اجراي برنامه اصالحي آنها،. دارند

  كاركنان مصرف حداكثر پانزده درصد از اعتبار فعاليت مزبور براي اطالع رساني و تنوير افكار -ب

 مصرف بهينـه حاملهـاي انـرژي از طريـق تـرميم سـاختمانها و اسـتفاده از وسـايل و تجهيـزات كـم                          -پ
مصرف، انرژيهاي نو، اصالح روشهاي حمل و نقل با هدف كاهش مصرف سـوخت و اسـتفاده از گـاز                    

  .طبيعي

  . كاركنان مصرف بهينه آب با استفاده از فناوريهاي مناسب و اصالحات الزم و ارتقاي آگاهي-ت

-استقرار نظام مكاتبـات رايانـه      ( كاهش مصرف كاغذ با توجه به نوع فعاليت دستگاهها و موسسات           -ث

  .)اي

  .مواد مصرفي و تجهيزات مصرف بهينه مواد اوليه،) ج

  .وريگيري از فناوريهاي مناسب و افزايش بهرهكاهش توليد پسماند از طريق بهره) چ

  . وسايل و تجهيزات به جاي تعويضبهبود نظام تعمير و نگهداري) ح

  .تصفيه، و بازچرخان آب در جهت ايجاد فضاي سبز و ساير موارد بازيافت ضايعات،) خ

  .براي كنترل و بهينه سازي مصرف استفاده از تكنولژيهاي پاك و سازگار با محيط زيست) د

  .كاهش مصرف مصنوعات يكبار مصرف پايدار در محيط زيست) ذ

  .ت مناسب در مناطق روستايي و عشايري بجاي هيزمجايگريني سوخ) ر
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 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبـار مـورد نيـاز دسـتگاهها را در لـوايح                     -1تبصره
  .بودجه سنواتي پيش بيني نمايد

قـانون  )  45(  مـاده "د" شركتها و واحدهاي توليدي از محل اعتبار يك در هزار موضوع بنـد   -2تبصره  
 هزينـه هـاي مربـوط را        -1373مصوب  -برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين         وصول  

  .تامين خواهند نمود

 سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به منظور انتقال سريع تجربـه هـاي موفـق داخلـي و                    -2ماده  
د مـرتبط بـا     خارجي، در اختيار گذاردن روشها و فناوريهاي مناسب، تـدوين برنامـه هـاي اجرايـي مـوار                 

  .مديريت سبز ، سامانه دولت سبز را بهنگام نمايد

 دستگاههاي اجرايي موظفند هر سه ماه يكبار، گزارش پيشرفت كار را به سازمان حفاظت محيط                -3ماده
بندي، هـر شـش مـاه يكبـار بـه هيـات             زيست ارسال نمايند تا پس از ارزشيابي بر اساس شاخصها و جمع           

  .وزيران ارائه شود
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  بط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي ضوا«
  )19/12/1386 (»و پسماندهاي وابسته
  

  اهداف–فصل اول 
  :  اجراي اين ضوابط در جهت دستيابي به اهداف زير است-1ماده 
  .  حفظ سالمت عمومي و محيط زيست در مقابل اثرات نامطلوب پسماندهاي پزشكي-الف 
  . مند پسماندهاي پزشكي اسب و ضابطه اطمينان از مديريت اجرايي من-ب
مند براي توليد، حمل، نگهداري، تصفيه، امحا و دفع پسماندهاي  اي مناسب و ضابطه   ايجاد رويه-پ

 . پزشكي

  تعاريف -فصل دوم 
  : روند  عبارات و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي-2ماده 
  .  است- 1383 مصوب -ن مديريت پسماندها منظور قانو:  قانون مديريت پسماندها-الف
 . سازمان حفاظت محيط زيست:  سازمان-ب

 . وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي:  وزارت-پ

آور ناشي از بيمارستانها، مراكز  به كليه پسماندهاي عفوني و زيان:  پسماندهاي پزشكي ويژه-ت
راكز مشابه كه به دليل باال بودن حداقل يكي بهداشتي، درماني، آزمايشگاههاي تشخيص طبي، و ساير م

زايي، قابليت انفجار يا اشتغال، خورندگي و مشابه آن كه به  از خواص خطرناك از قبيل سميت، بيماري
 . شود نياز دارند، گفته مي) مديريت خاص(مراقبت ويژه 

 پسماند شيميايي و -3 پسماند تيز و برنده -2 پسماند عفوني -1:  چهار دسته اصلي پسماند پزشكي-ث
 .  پسماند عادي-4دارويي 

  . اقداماتي كه ويژگي خطرناك بودن پسماند پزشكي را رفع كند :خطرسازي  بي-ج
نامه اجرايي مديريت پسماندها   ساير تعاريف مندرج در اين ضوابط همان تعاريف قانون و آيين-چ

 . خواهد بود

  حدود و اختيارات -فصل سوم
 . ئول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب است وزارت، مس-3ماده 

 اجراي ضوابط و روشهاي مصوب براي كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه پسماندهاي پزشكي -4ماده 
آوري، دريافت، ذخيره، حمل، تصفيه، دفع و يا  را در هر شكلي توليد، تفكيك، جداسازي، جمع

 . نمايند الزامي است مديريت مي
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هاي اجرايي پسماند مؤظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت ترتيبي اتخاذ كنند تا   مديريت-5ماده 
 . سالمت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تأمين و تضمين شود

اند در جهت كاهش ميزان توليد پسماند برنامه عملياتي داشته   توليدكنندگان پسماند مؤظف-6ماده 
 . باشد

خاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به تأسيس مركز درماني اعم از بيمارستان، درمانگاه  كليه اش-7ماده 
 . نمايند، مؤظفند برنامه مديريت اجرايي پسماند واحد ياد شده را به تأييد وزارت برسانند و كلينيك مي

ه پسماند  پسماندهاي پزشكي ويژه براساس تعريف مندرج در قانون، تا قبل از زماني كه تبديل ب-8ماده 
 . شوند عادي شوند، به عنون پسماند ويژه محسوب مي

 بندي پسماندهاي پزشكي   طبقه-فصل چهارم 
 : بندي پسماندهاي پزشكي به شرح زير است  طبقه-9ماده 

 ). شبه خانگي( عادي -الف

 ). پسماندهاي پزشكي ويژه(هاي پزشكي   پسماندهاي ناشي از مراقبت-ب

 آوري  بندي و جمع  تفكيك، بسته-فصل پنجم 
اعم از بيمارستانها، درمانگاهها، مراكز بهداشت، ( كليه مراكز توليدكننده پسماند پزشكي -10ماده 

ها و ساير مراكز توليد  ها، مطب ها، فيزيوتراپي ها، داندانپزشكي آزمايشگاهها، مراكز تزريق، راديولوژي
ها و ساير مراكز  ها، مطب ها، فيزيوتراپي كيها، داندانپزش ، مراكز تزريق، راديولوژي)پسماند پزشكي

مؤظفند در مبدأ توليد، پسماندهاي عادي و پسماندهاي پزشكي ويژه خود را با ) توليد پسماند پزشكي
  . بندي كنند آوري، تفكيك و بسته رعايت موارد زير جمع

 از بيمارستانها، اعم( به منظور مديريت بهينه پسماند، مراكز توليدكننده پسماند پزشكي -11ماده 
ها،  ها، فيزيوتراپي ها، داندانپزشكي ها، مراكز بهداشت، آزمايشگاهها، مراكز تزريق، راديولوژي درمانگاه

 : مؤظفند اقدامات زير را انجام دهند) ها و ساير مراكز توليد پسماند پزشكي مطب

در مورد پسماندهاي عادي  ( ترجيح بر استفاده از كاالهايي با توليد پسماند كمتر و غيرخطرناك-الف
  ). بيمارستاني، كاالهايي با توليد پسماند قابل بازيافت) خانگي شبه(

 .  مديريت و نظارت مناسب بر مصرف-ب

 .  جداسازي دقيق پسماند عادي از پزشكي ويژه در مبدأ توليد پسماند-پ

خطرتر به جاي  اي كم، استفاده از رنگهPVC ترجيح بر استفاده از محصوالت كم خطرتر به جاي -ت
 . رنگهاي با پايه فلزي

 :  اولويت استفاده از-ث

 . پذير هاي زيست تجزيه كننده  پاك-1

 . تر  مواد شيميايي ايمن-2
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 .  استفاده از مواد با پايه آب به جاي مواد با پايه حالل-3

و در صورت مراجعه  هر واحد بايد برنامه عملياتي مديريت پسماند پزشكي ويژه خود را تهيه -12ماده 
 . نمايندگان سازمان يا وزارت ارائه دهد

 توليدكنندگان پسماند پزشكي مؤظفند پسماندهاي توليدي خود را شناسايي و آمار توليد را به -13ماده 
 . به صورت روزانه ثبت نمايند» عادي«و »  دارويي-شيميايي «، »تيز و برنده«، »عفوني«تفكيك 

خطر،  ونقل بي بايد پسماندهاي پزشكي ويژه را به منظور اطمينان از حمل توليدكنندگان -14ماده 
سازي و اطمينان از  هاي مديريت پسماند و بهينه كاهش حجم پسماندهاي پزشكي ويژه، كاهش هزينه

  . امحا، از جريان پسماندهاي عادي مجزا نمايند
لي از يكديگر ضروري  تفكيك انواع مختلف پسماندهاي پزشكي برحسب چهار دسته اص-تبصره 
 . است

باشند نياز به جداسازي و تفكيك از   كليه پسماندهايي كه روش امحاي آنها يكسان مي-15ماده 
 . يكديگر ندارند

  .  پسماندهاي حاوي فلزت سنگين خطرناك بايد به طور جداگانه تفكيك شود-16ماده 
اي عفوني، شيميايي، راديواكتيو و  در صورت مخلوط شدن پسماند عادي با يكي از پسمانده-17ماده 

 . نظاير آن خارج كردن آن ممنوع است

هايي قرار داده  ها، ظروف يا محفظه  پسماندهاي پزشكي بالفاصله پس از توليد بايد در كيسه-18ماده 
 . شوند كه شرايط مندرج دراين بخش را دارا باشند

شود الزم است كه كيسه   استفاده مي در صورتي كه از روش اتوكالو براي تصفيه پسماند-تبصره 
  .  قابل اتوكالو كردن باشدSafety Boxپالستيكي پسماندهاي عفوني و 

گونه نشت و  اي صورت پذيرد كه امكان هيچ گونه بندي پسماند پزشكي ويژه بايد به  بسته-19ماده 
 . سوراخ و پاره شدن را نداشته باشد

ها نبايد  كنند، اين بسته اند، معموالً حجم زيادي را اشغال ميهاي حاوي پسم  از آنجايي كه بسته-تبصره 
 . پيش از تصفيه يا دفع فشرده شوند

آوري و تفكيك  هاي قطع شده بدن و جنين مرده طبق احكام شرع جمع  اعضا و اندام-20ماده 
  . گردد مي

  .  شوندهاي مورد تأييد قرار داده  پسماندهاي تفكيك شده بايد در ظروف و كيسه-21ماده 
آوري و نگهداري شود  جمع) Satety Box( كليه پسماندهاي تيز و برنده بايد در ظروف -22ماده 

  : كه اين ظروف بايد داراي ويژگيهاي زير باشند
 .  به آساني سوراخ يا پاره نشوند-الف
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 .  بتوان به آساني درب آن را بست و مهروموم نمود-ب

د كه بتوان پسماند را بدون اعمال فشار دست، در ظروف انداخت اي باش  دهانه ظرف بايد به اندازه-پ
 . و خارج كردن آنها از ظرف ممكن نباشد

 . هاي ظرف نفوذناپذير باشد و سياالت نتوانند از آن خارج شوند  ديواره-ت

 .  پس از بستن درب، از عدم خروج مواد از آن اطمينان حاصل شود-ث

 . ونقل ظرف آسان و راحت باشد  حمل-ج

  . آوري و نگهداري پسماندهاي تيز و برنده استفاده نشود هاي پالستيكي براي جمع  از كيسه-23ماده 
ساز و خردكننده نبايد در مورد پسماندهاي پزشكي استفاده  كننده و فشرده  دستگاه متراكم-24ماده 

طرسازي پسماندها، خ شود مگر آنكه قبل از استفاده از دستگاه فوق و يا همزمان، ضدعفوني و يا بي
آوري پسماندهاي تيز و برنده نيز نبايد به وسيله هيچ دستگاهي متراكم  ظروف جمع. انجام شده باشد

 . شوند

  : هاي پالستيكي حدقل بايد داراي ويژگيهاي زير باشند  كيسه-25ماده 
 . ندآوري و نگهداري پسماندهاي غير از پسماندهاي تيز و برنده استفاده شو  براي جمع-الف

 .  بيش از دو سوم ظرفيت پر نشوند تا بتوان در آنها را به خوبي بست-ب

 .  با منگنه و يا روشهاي سوراخ كننده ديگر بسته نشوند-پ

 : هاي سخت حداقل بايد داراي ويژگيهاي زير باشند  ظروف با ديواره-26ماده 

 . شندهاي معمولي و شكستگي و خوردگي مقاوم با  در برابر نشت، ضربه-الف

 بايد پس از هر بار استفاده بررسي و كنترل شود تا از تميز بودن، سالم بودن و عدم نشت اطمينان -ب
 . حاصل شود

 .  نبايستي مورد استفاده مجدد قرار گيرند  ظروف معيوب-پ

هاي پالستيكي ريخته و حمل شوند   معايعات، محصوالت خوني و سياالت بدن نبايد در كيسه-27ماده 
 . هاي مخصوص باشند نكه در ظروف يا كيسهمگر آ

 جنس ظروف نگهداري پسماند بايد با روش تصفيه يا امحا سازگاري داشته باشد، همچنين -28ماده 
  . هاي هالوژن ساخته شده باشند هاي فاقد تركيب ظروف پالستيكي بايد از پالستيك

  . نشت نگهداري شوند پسماندهاي سيتوتوكسيك بايد در ظروف محكم و غيرقابل -29ماده 
هاي تأييد شده براي نگهداري  آوري در ظروف و كيسه  پسماندهاي پزشكي بايد پس از جمع-30ماده 

كه قابل استفاده  اين سطلها در صورتي. هاي مشخص قرار داده شوند و حمل، در داخل سطل با رنگ
  . مجدد باشند بايد پس از هر بار خالي شدن، شسته و ضدعفوني شوند

  : شود  جهت رفع آلودگي و گندزدايي از سطلها، از روشهاي زير استفاده مي-رهتبص
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 .  ثانيه15به مدت حداقل )  درجه فاز نهايت180( درجه سانتيگراد 82 شستشو با آب داغ حداقل -الف

 :  گندزدايي با مواد شيميايي زير به مدت دست كم سه دقيقه-ب

 . رس كلر قابل دست500ppm محلول هيپوكلريت -1

 .  عامل فعال500ppm محلو فنل -2

 .  يد قابل دسترس100ppm محلول يد -3

 .  عامل فعال400ppm محلول آمونيوم كواترنري -4

 .  ساير مواد گندزداي داراي مجوز با طيف متوسط-5

 . جايي پسماندهاي عفوني استفاده كرد دار نبايد براي انتقال و جابه  از سطوح شيب-31ماده 

 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مؤظف است با همكاري وزارت و ساير -32ماده 
نامه اجرايي قانون  آيين) 16(قانون و ماده ) 3(دستگاههاي اجرايي حسب مورد، استانداردهاي ماده 

  . مديريت پسماندها مربوط به پسماندهاي پزشكي را ظرف سه ماه تهيه كند
 : اي ويژگيهاي زير باشدگذاري بايد دار  برچسب-33ماده 

 هيچ كيسه محتوي پسماند نبايد بدون داشتن برچسب و تعيين نوع محتواي كيسه از محل توليد -الف
 . خارج شود

 . گذاري شوند ها يا ظروف حاوي پسماند بايد برچسب  كيسه-ب

اپي درج ها با اندازه قابل خواندن بايد بر روي ظرف يا كيسه چسبانده و يا به صورت چ  برچسب-پ
 . شوند

 .  برچسب در اثر تماس يا حمل، نبايد به آساني جدا يا پاك شود-ت

 .  برچسب بايد از هر طرف قابل مشاهده باشد-ث

) 3(پيوست شماره ) 2(كننده نوع پسماند بايد به شكل مندرج در جدول شماره   نماد خطر مشخص-ج
است براي پسماند عفوني و پسماند تأييد شده » پيوست تصويب نامه هيئت وزيران«كه به مهر 

 . راديواكتيو و پسماند سيتوتوكسيك باشد

 :  بر روي برچسب بايد مشخصات زير ذكر شود-ح

 .  نام، نشاني و شماره تماس توليدكننده-1

 .  نوع پسماند-2

 . آوري  تاريخ توليد و جمع-3

 .  تاريخ تحويل-4

 .  نوع ماده شيميايي-5

 . خطرسازي  تاريخ بي-6
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ونقل پسماند، مؤظفند از تحويل گرفتن پسماندهاي فاقد برچسب خودداري   مسئوالن حمل-34ماده 
 . نمايند

هاي محتوي پسماند پزشكي ويژه، پر شد بايد پس از بستن،   وقتي سه چهارم ظروف و كيسه-35ماده 
 . آوري نمود آنها را جمع

آوري و  جمع) ر صورت لزوم چند بار در روزيا د( پسماندهاي عفوني و عادي بايد همه روزه -36ماده 
 . به محل تعيين شده براي ذخيره موقت پسماند، حمل شوند

ها و ظروفي از همان نوع قرارداده  ها و ظروف مصرف شده بالفاصله كيسه  بايد جاي كيسه-37ماده 
 . شود

شو و گندزدايي هاي زباله پس از خارج كردن كيسه پر شده پسماند، بالفاصله شست  سطل-38ماده 
 . شوند

  نگهداري -فصل ششم 
 .  نگهداري پسماندهاي پزشكي بايد جدا از ساير پسماندهاي عادي انجام شود-39ماده 

 .  محل ذخيره و نگهداري موقت بايد در داخل مركز توليد زباله طراحي شود-40ماده 

 :  جايگاه نگهداري پسماند بايد داراي شرايط زير باشد-41ماده 

 پسماندهاي پزشكي بايد در محل به دور از تأثير عوامل جوي نگهداري شوند و وضعيت كلي -الف
بندي يا ظرف آنها در برابر شرايط نامساعد آب و هوايي مثل باران، برف، گرما، تابش خورشيد و  بسته

 . نظاير آن محافظت شود

بت به رطوبت نفوذناپذير بوده و اي ساخته شوند كه نس گونه  جايگاههاي نگهداري پسماندها بايد به-ب
  .  نگهداري آسان با شرايط بهداشتي مناسب را فراهم آورد قابليت

هاي نگهداري بايد دور از محل خدمت كاركنان، آشپزخانه، سيستم تهويه و تبريد و محل   جايگاه-پ
 . وآمد پرسنل، بيماران و مراجعان باشد رفت

  . به محل نگهداري پسماندها ممكن نباشد... ن و ورود و خروج حشرات، جوندگان، پرندگا-ت
 .  محل نگهداري پسماند بايد داراي تابلوي گويا و واضح باشد-ث

 .  محل نگهداري نبايد امكان فساد، گنديدن با تجزيه زيستي پسماندها را فراهم كند-ج

محتويات آنها در محيط ها پاره و  اي باشد كه ظروف يا كيسه  انبارداري اين پسماندها نبايد به شيوه-چ
 . رها شود

 .  امكان كنترل دما در انبار نگهداري و نيز نور كافي وجود داشته باشد-ح

  سيستم تهويه آن كنترل شود و جريان.  سيستم تهويه مناسب با كنترل خروجي وجود داشته باشد-خ
 . هواي طبيعي از آن به بخشهاي مجاور وجود نداشته باشد
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 .  زدايي وجود داشته باشد ن و ضدعفوني محل و آلودگي امكان تميز كرد-د

 . ريزي پسماند جلوگيري شود  فضاي كافي در اختيار باشد تا از روي هم-ذ

 .  داراي سقف محكم و سيستم فاضالب مناسب باشد-ر

 . ونقل پسماند آسان باشد  دسترسي و حمل-ز

 . بري وجود داشته باشد بارگيري با كاميون، وانت و ساير خودروهاي بار  امكان-س

 .  انبار داراي ايمني مناسب باشد-ش

 . شوي باشد  محل بايستي مجهز به سيستم آب گرم و سرد و كف-ص

شود بايد فضاي كافي براي  خطرسازي در محل اتاقك نگهداري توليد انجام مي  چنانچه بي-ض
 . هاي مورد نظر در محل نگهداري پسماند فراهم باشد استقرار سيستم

تواند شامل سطلهاي داراي سيستم حفاظتي واقع در   محل نگهداري براي واحد كوچك مي-42ماده 
  . اين محل امن باشد

محل نگهداري پسماند بايد سيستم امنيتي مناسب و مطمئن داشته و ورود و خروج پسماند با -43ماده 
امكان (يري به عمل آيد نظارت مسؤول مربوط صورت پذيرد و از ورود افراد غيرمسؤول به آن جلوگ

 )قفل كردن فراهم باشد

 بازديد از محل به منظور جلوگيري از نشت و با ايجاد عفونت توسط توليدكننده صورت -44ماده 
 . پذيرد

فاصله زماني بين توليد و ( در صورت عدم وجود سيستم سردكننده، زمان نگهداري موقت -45ماده 
 : جاوز كندنبايد از موارد زير ت) تصفيه يا امحا

 .  ساعت در فصل گرم48 ساعت در فصل سرد و 72:  شرايط آب و هوايي معتدل-الف

 .  ساعت در فصل گرم24 ساعت در فصل سرد و 48:  شرايط آب و هوايي گرم-ب

 انواع پسماندهاي پزشكي ويژه بايد جدا از يكديگر در محل نگهداري شوند و محل -46ماده 
خصوص پسماندهاي عفوني،  به.  با عالمت مشخصه تعيين شودنگهداري هر نوع پسماند بايد

 . وجه در تماس با يكديگر قرار نگيرند سيتوتوكسيك، شيميايي، راديواكتيو به هيچ

 ونقل   حمل-فصل هفتم 
 : ونقل در واحد توليدكننده پسماند بايد به صورت زير صورت پذيرد  حمل-47ماده 

 پسماند به صورتي طراحي گردد كه با استفاده از چرخ دستي  حمل پسماند در درون مركز توليد-الف
 . پذير باشد يا گاري براي بارگيري و تخليه آسان پسماند، امكان

 . ها يا ظروف را پاره نكند اي كه كيسه گونه هاي تيز و برنده باشد، به  فاقد لبه-ب

 .  شستشوي آن آسان باشد-پ
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 .  وسايل هر روز نظافت و ضدعفوني شوند-ت

 . ناپذير باشد دستي پسماند براي حمل مواد ديگر استفاده نشود و نشت  از چرخ-ث

 .  از سيستم پرتاب براي انتقال زباله به محل نگهداري استفاده نشود-ج

 پسماند از انتهاي بخش در بيمارستان براي انتقال به محل نگهداري موقت   تعويض وسيله حمل-48ماده 
 . ضروري است

 زباله قابل  توان از سطل ها مي  واحدهايي كه حجم توليد پسماند كم است مانند مطب در-49ماده 
  . هاي مقاوم براي حمل زباله استفاده شود نشت، مقاوم و مجهز به كيسه شستشو، غير قابل

توان حمل پسماند به محل امحا را از طريق قرارداد به شركتهاي صالح   توليدكننده پسماند مي-50ماده 
قانون مديريت پسماندها ) 7(ر كند، نظارت بر حسن انجام كار برعهده توليدكننده منطبق با ماده واگذا

 . خواهد بود

اي صورت پذيرد كه وضعيت  گونه ها و ظروف بايد به ونقل و بارگيري بسته جايي، حمل  جابه-51ماده 
 .  پسماند نشوندريزي بندي و ظروف ثابت مانده و دچار نشت، پارگي، شكستگي و بيرون بسته

 . ونقل فرامرزي پسماند، تابع قوانين و ضوابط كنوانسيون بازل است  حمل-52ماده 

 :  بارگيري بايد با شرايط زير صورت پذيرد-53ماده 

 .  واحد امحاكننده، از دريافت پسماندهاي فاقد بر چسب اكيداً خودداري نمايد-الف

تخليه مجهز به پوشش مناسب مطابق دستورالعمل ماده  كارگران بايد در مراحل مختلف بارگيري و -ب
 . قانون مديريت پسماندها كه توسط وزارت تدوين شده است باشند) 5(

 . توان مستقيماً در خودرو قرار داد ها و ظروف را مي  كيسه-پ

 : كننده پسماند بايد داراي ويژگيهاي زير باشد  خودرو حمل-54ماده 

  . كامالً سرپوشيده باشد-الف

 . ناپذير باشد  قسمت بار نفوذناپذير و نشت-ب

 . آوري و نگهداري شيرابه باشد  قسمت بار دو جداره بوده و داراي سيستم جمع-پ

 .  قسمت بار داراي سيستم ايمني، ضد حريق و ضد سرقت باشد-ت

 المللي نوع پسماند و نام شركت  بر روي بدنه خودرو در دو سمت و در سمت عقب، نماد بين-ث
 . كننده و شماره مجوز خودرو درج شود حمل

 .  از خودرو حمل پسماند براي حمل مواد ديگر با پسماندهاي عادي استفاده نشود-ج

 .  اندازه خودرو متناسب با حجم پسماند باشد-چ

 .  متر باشد2/2 ارتفاع دروني خودرو حدود -ح

 .  اتاق راننده از قسمت بار مجزا باشد-خ
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پوش خودرو از جنس فرش يا موكت نباشد و  كف.  ضدعفوني كردن داشته باشد امكان نظافت و-د
 . االمكان پوششي يكپارچه و بدون درز داشته باشد حتي

 . ونقل و در زمان عدم استفاده قسمت بار قفل شود  در حين حمل-ذ

يب باشند، به اين ترت  خودروهايي كه قسمت باركش آنه قابل جدا شدن است، ارجح مي-55ماده 
توان قسمت بار را در واحد بارگيري قرار داد و يا از آن به عنوان انبار استفاده كرده و پس از پر  مي

 .  تعويض نمود شدن، آن را با يك باركش خالي،

است، بايد ) 46(تر از زمانهاي مندرج در ماده   در مواردي كه زمان نگهداري يا حمل طوالني-56ماده 
 . ردكننده استفاده كرداز كاميونهاي با سيستم س

  . حادثه براي رساندن پسماند به محل امحا استفاده شود ترافيك و كم  از مسيرهاي كم-57ماده 
دار و براساس مجوز و فرمهايي  ونقل پسماند پزشكي صرفاً توسط شركتهاي صالحيت  حمل-58ماده 

رخواست بايد به مسئوالن شود و در صورت نياز و د صورت گيرد كه توسط وزارت و سازمان صادر مي
 . نظارتي اعم از وزارت، سازمان و مأموران راهنمايي و رانندگي ارائه گردد

 . وانتقال پسماند پزشكي توسط پست ممنوع است  حمل-تبصره

 حمل پسماند، صرفاً به مقصد نهايي مشخص شده در مجوز و بدون اتالف زمان صورت -59ماده 
 . پذيرد

ونقل پسماندهاي تفكيك شده پزشكي ويژه با پسماندهاي عادي ممنوع  ل جابجايي و حم-60ماده 
 . است

 خطرسازي، تصفيه و امحا   بي-فصل هشتم 
خطرسازي و امحاي پسماندهاي پزشكي ويژه بستگي به عوامل مختلفي از   انتخاب روش بي-61ماده 

 شرايط اقليمي، جمله نوع پسماند، كارايي روش ضدعفوني، مالحظات زيست محيطي و بهداشتي،
 . شرايط جمعيتي، ميزان پسماند و نظاير آن دارد

سازي،  خطر بايست يكي يا تلفيقي از روشهاي بي  هر توليدكننده پسماند پزشكي ويژه مي-62ماده 
 . تصفيه و امحا را انتخاب و پس از تأييد وزارت به اجرا گذارد

هاي متمركز بايد از نظر فني و خروجي  يستم مكان استقرار سيستم مورد استفاده در خصوص س-63ماده 
 . ها به تأييد سازمان برسد آالينده

خطرسازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده توسط مراكز عمده توليدكننده پسماند پزشكي   بي-64ماده 
و در شهرهاي متوسط و بزرگ بايد در محل توليد انجام شود تا مخاطرات ) مانند بيمارستانها(ويژه 
در شهرهاي كوچك و روستاها و مراكز . هاي مربوطه به حداقل برسد ونقل و هزينه ي از حملناش

 . خطر گردند توانند در سايت مركزي بي كوچك، پسماندها مي
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آزمايشگاهها،  اعم از درمانگاهها، مراكز بهداشت،( ساير مراكز توليد پسماند پزشكي ويژه -65ماده 
ها و ساير مراكز توليد پسماند  ها، مطب ها، فيزيوتراپي  دانپزشكيها، دان مراكز تزريق، راديولوژي

خطر كنند و يا از امكانات  اي يا مركزي، زباله توليدي را بي هاي منطقه توانند در سايت مي) پزشكي
 . خطرساز بيمارستانهاي مجاور استفاده كنند بي

 . ممنوع استجوز  تحويل پسماند به واحدهاي مركزي تصفيه يا دفع فاقد م-66ماده 

 . خطرساز پسماند بايد از وزارت و سازمان مجوز دريافت كنند  واحدهاي متمركز بي-67ماده 

سازوكار  قانون مديريت پسماندها پس از تبديل پسماند پزشكي ويژه به عادي،) 7( مطابق ماده -68ماده 
 . گيرد  مديريت آن همانند پسماند عادي صورت مي

  : يل پسماند پزشكي ويژه به عادي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد هر روش تبد-69ماده 
 Microbial inactivation(سازي ميكروبي اسپورهاي باكتري   دستگاه بايد قابليت غيرفعال-الف

efficacy ( به ميزان حداقل تا)6. (را داشه باشد) 10(كاهش لگاريتمي در پايه ) 6log10 (  
 . خطرسازي توليد نگردد اك در حين بي محصوالت جانبي سمي يا خطرن-ب

 .  خطر و احتمال انتقال بيماري و عفونت را حذف نمايد-پ

 .  مستندات مربوط به انجام فرآيند و بررسي صحت عملكرد دستگاه وجود داشته باشد-ت

راحتي و بدون انجام فرآيند  خطر بوده و به  خروجي هر روش بايستي براي انسان و محيط زيست بي-ث
 . گري قابل دفع باشددي

 .  از لحاظ ايمني داراي شرايط مناسب باشد و در كليه مراحل كار، ايمني سيستم حفظ شود-ج

 . صرفه باشد  مقرون به-چ

 .  توسط جامعه قابل پذيرش باشد-ح

 . خطر باشد و يا حداقل خطر را ايجاد نكند بي....  از نظر بهداشتي و ايمني براي كاركنان و كاربران و-خ

 . المللي كشور باشد  در راستاي عمل به تعهدات بين-د

 .  كليه روشهاي مورد استفاده بايد در قالب مديريت پسماند به تأييد مراجع صالح برسد-ذ

كاهش ) 6( در زمانهاي اپيدمي و خاص وزارت معيار جديد و موقت متناسب با شرايط و حداقل تا -ر
 . نمايد  را اعالم ميباكتريهاي شاخص) 10(لگاريتمي در پايه 

آوري و براي دفع به گورستان محل حمل شده و به   اعضا و اندامهاي قطع شده بايستي مجزا جمع-ز
 . روش خاص خود دفن شود

پيوست «كه به مهر ) 2( ضوابط و معيارهاي روشهاي عمده تصفيه در پيوست شماره -تبصره
   .تأييد شده است خواهد بود» نامه هيئت وزيران تصويب

 . سوز اعم از متمركز و غير متمركز در شهرها ممنوع است  نصب هرگونه زباله-70ماده 
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 استقرار هرگونه سيستم تصفيه يا امحاي مركزي منوط به انجام مطالعات ارزيابي اثرات -71ماده 
 . محيطي خواهد بود زيست

دكننده مؤظف به بررسي  كارآمدن فناوريهاي نو، واحدهاي تولي  با تغيير فناوري و روي-72ماده 
  . باشند ترمي كارآيي اين فناوريها و در صورت تأييد، استفاده از آنها به جاي روشهاي قديمي

 اين ضوابط به عنوان ضوابط جايگزين هر نوع ضابطه قبلي در اين خصوص تلقي شده و در -73ماده 
  .صورت وجود موارد مشابه، اين ضوابط معتبر و قابل اجرا است



 زيست محيطي مرتبط با صنعت پااليش و پخشهاي  و آئين نامهقوانين 

١٨٦ 

 



 زيست محيطي مرتبط با صنعت پااليش و پخشهاي  و آئين نامهقوانين 

١٨٧ 

 



 زيست محيطي مرتبط با صنعت پااليش و پخشهاي  و آئين نامهقوانين 

١٨٨ 

 



 زيست محيطي مرتبط با صنعت پااليش و پخشهاي  و آئين نامهقوانين 

١٨٩ 

 



 زيست محيطي مرتبط با صنعت پااليش و پخشهاي  و آئين نامهقوانين 

١٩٠ 

  


