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 قاونن هوای پاک

 ۲۵/۰۴/۱۳۹۶مصوب 
  :کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است اصطالحات به ـ ۱ماده

ساز و غیر  های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون آالینده از اعم  عبارت است از انتشار یک یا چند آالینده هوا: آلودگیـ ۱
ای تغییر دهد  گونه  مقدار و مدتی که کیفیت هوا را به ساخت، به یعی یا انسانصورت طب بو و صدا در هوای آزاد، به  ساز، یون

آور بوده و یا سبب از بین  شناختی)اکولوژیکی( یا آثار و ابنیه زیان که برای سالمت انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم
  . رفتن یا کاهش سطح رفاه عمومی گردد

 کننده هوا  ها از منابع آلوده یزان مجاز خروجی آالیندهم ها: حدود مجاز انتشار آالیندهـ ۲

  :به شرح زیر عبارتند از کننده هوا منابع آلودهـ ۳

ها و هواویزهای  سوزی جنگلها و مراتع، آتشفشان های شن، آتش های گرد و غبار، طوفان طبیعی: شامل طوفان ـ منابع 
  .باشد دریایی می

   ساخت: شامل؛ ـ منابع انسان 

  .کند متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می ف( منابعال 

های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی  ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، کشاورزی، بخش ب( منابع
 .شود ها می که در محلی ثابت سبب انتشار آالینده

  .شود آورده می« زیست سازمان حفاظت محیط»جای  به « سازمان»: برای رعایت اختصار، در این قانون واژه سازمان ـ۴
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مواقعی است که با استمرار پایداری جوی )براساس اعالم سازمان هواشناسی( و یا افزایش  مواقع اضطراری:ـ  ۵
ن و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان( شرایط ها )براساس اعالم وزارت بهداشت، درما میزان غلظت آالینده

 .زیست را دچار مخاطره جدی بنماید  مدت، سالمت انسان و محیط ای در کوتاه گونه به

ها  هایی که شمول قانون بر آن مؤسسات اعم از دولتی و غیردولتی و دستگاه ها و  تمامی اشخاص، دستگاه ـ۲ماده 
می اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، مستلزم ذکر و یا تصریح نام است و تما

حسن اجرای این  ها و نواحی صنعتی موظفند تا مقررات این قانون را رعایت نمایند. سازمان مسؤول نظارت بر شهرک
تصویب  تهیه و بههای موضوع این قانون توسط سازمان  نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی باشد. آیین قانون می

 .رسد هیأت وزیران می

های  ها یا محدودیت در مواقع اضطرار، سازمان با همکاری وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران باید ممنوعیت ـ۳ماده
کننده هوا برقرار نماید و بالفاصله  بار و مقابله با منابع آلوده موقت زمانی، مکانی و نوعی را برای پیشگیری از اثرات زیان

شدن شرایط اضطراری و کاهش آلودگی هوا،  اطالع عموم برساند. با برطرف های همگانی، به مراتب را از طریق رسانه
 .دهد سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده، اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به عموم اطالع می

متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای مشمول  ـ۱تبصره
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران به  شوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و  موتوری که وارد محدوده ممنوعه می

 .گردد تصویب هیأت وزیران رسیده و جهت اقدام قانونی الزم به مجلس شورای اسالمی ارسال می

ربط در محدوده ضوابط قانونی موظف به همکاری و  های ذی ها و ارگان امی دستگاهدر این شرایط تمـ ۲تبصره
قانون  (۵۷۶باشند. مسؤوالن و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول ماده ) اعالمی سازمان می الزامات  رعایت

 .شوند می (مجازات اسالمی )کتاب پنجم ـ تعزیرات

های  روزرسانی آن را با همکاری وزارتخانه ر و بهنامه اجرائی مدیریت شرایط اضطرا سازمان موظف است آیینـ ۳تبصره
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران  و « صنعت، معدن و تجارت»و « کشور»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

 .هیأت وزیران برساند تصویب به قانون این ابالغ از پس ماه شش حداکثر و کند  تهیه

http://www.ekhtebar.com/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%e2%80%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b1/
http://www.ekhtebar.com/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%e2%80%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b1/
http://www.ekhtebar.com/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%e2%80%8c-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b1/
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های موضوع این  ها مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آالینده ری و واردات آنتولید انواع وسایل نقلیه موتو ـ۴ماده
 .باشد قانون، اعالمی از سوی سازمان می

استاندارد ساخت و تولید حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و یا مؤثر برآالیندگی 
ساز)کاتالیست( توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و  واکنشنقلیه از قبیل اگزوز، صافی)فیلتر( و  وسایل

 .گیرد می شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت  نظارت می

های  نقلیه موتوری اعم از داخلی و وارداتی مستلزم رعایت حدود مجاز انتشار آالینده گذاری انواع وسایل شماره
 حدود که ای نقلیه وسایل  باشد. سازمان موظف است از ادامه تولید و ورود می ازمانس تأییدیه اخذ و قانون این  موضوع

نمایند، جلوگیری نماید. پیش فروش یا فروش  شده موضوع این قانون را رعایت نمی های تعریف مجاز انتشار آالینده
 .گونه وسایل نقلیه موتوری ممنوع است این

قانون برنامه پنجساله ششم مان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای سازمان مکلف است با همکاری ساز تبصره ـ
ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء  ، حدود مجاز انتشار آالیندهتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 .دهد

تا حداقل های خارجی مکلفند خودروهای مشتریان خود را  تمامی خودروسازهای داخلی و واردکنندگان خودرو ـ ۵ماده
ها( ضمانت)گارانتی( کامل نمایند. کلیه قطعات، لوازم و  مجرد تحقق هر کدام از آن سال تمام یا چهل هزار کیلومتر )به دو

های خودرو  تجهیزات مکانیکی، الکترونیکی، هشداردهنده و تعویضی متعلق به خودروها که وظیفه کنترل انتشار آالینده
باشند و درصورت خرابی، هزینه اصالح، تعمیر، تنظیم و  مشمول ضمانت کامل میرا برعهده دارند درطی این مدت 

 .صورت رایگان، حسب مورد برعهده خودروساز داخلی یا نمایندگی خودروساز خارجی است تعویض قطعه، به

ن ماده، کنندگان خودروهای خارجی مکلفند عالوه بر رعایت حداقل ضمانت مندرج در ای واردکنندگان و عرضه تبصره ـ
 .برداران داخلی اعمال نمایند های مازاد شرکت سازنده را نسبت به بهره سایر خدمات و ضمانت

های هوا و صدا، انجام  های فنی و ایمنی و کنترل آالینده منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینه به ـ ۶ماده
های دولتی،  ن، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخشسنگی معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه

 .های زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است شوند، در دوره کار گرفته می عمومی و غیردولتی به

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
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دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل  ـ۱تبصره
 .شود یه عمومی یکسال تعیین مینقل

نقلیه موضوع این ماده با اتمام دوره معافیت  راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است درصورتی که دارنده وسایل
یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی معاینه فنی خودداری نماید، 

نمودن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون  ضمن متوقف
 .رسیدگی به تخلفات رانندگی جهت دارنده خودرو اقدام نماید

درصورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا مأموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخالف ـ ۲تبصره
صدور گواهی معاینه فنی نمایند به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خالف واقع،  موضوع این ماده، اقدام بهمقررات 

و  ۲/۳/۱۳۷۵های بازدارنده مصوب  قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات( ۵۴۰موضوع ماده)
 .شوند اصالحات و الحاقات بعدی( محکوم می

که از ضوابط تأسیس، فعالیت و تعرفه انجام معاینات مربوط تخلف نمایند با اعالم سازمان،  مراکز معاینه فنی ـ۳تبصره
مصوب  قانون مجازات اسالمی (۱۹وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده )

لغو دائم پروانه ماه تا یکسال و یا  محکوم و درصورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ۱/۲/۱۳۹۲
 .شوند فعالیت محکوم می

آموزش و  وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی جهت ساماندهی، 
های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل  ها و دهیاری ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی توسط سازمان شهرداری

 .رسد صرف میم ای به جاده

های کشور و راه و شهرسازی  نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانهـ ۴تبصره
  .رسد تصویب هیأت وزیران می تعیین و به

های  صدور گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی براساس استانداردها و ضوابط سازمان ـ ۵تبصره
عهده  گیرد و مسؤولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور بر ربط انجام می المللی مرتبط توسط دستگاه اجرائی ذی بین

 .سازمان است

http://www.ekhtebar.com/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7/
http://www.ekhtebar.com/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a7-%da%86%d9%87%d8%a7/
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 .فروشندگان خودرو مکلفند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام نمایند ـ ۶تبصره

تردد   موظفند نحوه  ربط های ذی ها و سازمان ، وزارتخانه ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  ها، نیروی شهرداریـ ۷ماده
  کاهش  ضمن  و ساماندهی کنند که  طراحی  صورتی را به  شهری  و نقل  حمل  و سامانه)سیستم(  موتوری  نقلیه  وسایل
 .باشد  شهری  روزانه  سفرهای  هوا جوابگوی  آلودگی

و   مطلوب  استفاده  بینی ، پیش مجاز تردد شهری  و محدوده  ساعات  در برگیرنده  که  ماده  این  رائیاج  نامه آیینـ   تبصره
حداکثر   و سازمان  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی  کشور، نیروی  وزارت  باشد توسط می  عمومی  نقلیه  بیشتر از وسایل

 .رسد می  وزیران  هیأت  تصویب  و به  شود ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون تهیه می

سنگین، سنگین،  تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه ـ ۸ماده
موتورسیکلت مکلفند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند و مسؤولیت خود را از این 

بیمه داخلی تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران بیمه کنند. تعیین سن  جهت، نزد یکی از مؤسسات
ماه  ای است که حداکثر ظرف مدت سه نامه فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده براساس آیین

ان ملی استاندارد ایران و پس از ابالغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازم
 .رسد وزیران می تصویب هیأت بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به

خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل  تخصیص بیمه شخص ثالث،   صدورگواهی معاینه فنی، حمل بار و مسافر، 
امی جمهوری اسالمی ایران خودروهای باشد. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظ نقلیه موتوری فرسوده ممنوع می

ها و مناطقی که ممنوع  محدوده به ازای هر روز تردد با عنوان ورود و تردد وسایل نقلیه غیرمجاز در معابر،   فرسوده را
 .کند اعالم شده است، جریمه می

ن قانون، ساز و جویی حاصل از بهبود و مدیریت سوخت ناشی از اجرای ای دولت موظف است از محل صرفه ـ۱تبصره
 .نقل عمومی با خودروهای نو را فراهم کند و  کار و تسهیالت الزم جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل 

قیمت جهت جایگزین کردن  منظور اعطای تسهیالت ارزان است در بودجه ساالنه ردیفی به  دولت مکلف ـ۲تبصره
تصویب  به  ساله تعیین کند و با بازپرداخت ده( %۴هاردرصد)های فرسوده موجود با کارمزد چ ها و موتورسیکلت خودرو

 .مجلس شورای اسالمی برساند
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های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی )گمرک  کشور موظف است با همکاری وزارتخانه وزارت ـ۹ماده
هزار نفر  هرهای باالی دویستنقل عمومی شهری با اولویت ش و ، زمینه نوسازی ناوگان حمل(جمهوری اسالمی ایران

این قانون از طریق کمک بالعوض، یارانه، تسهیالت یا ( ۶جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده)
صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی)هیبریدی( و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به 

 .انجام برساند

ودروهای برقی ـ بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ختبصره ـ 
 .باشند معاف می

ها و بودجه عمومی خود در قانون بودجه  کشور موظف است از محل درآمدهای عمومی شهرداری وزارت ـ۱۰ماده
با اولویت ( %۵شهری را به میزان ساالنه پنج درصد) درون ، ناوگان حمل و نقل عمومی(میزان پنجاه درصد )هریک به

 .شهرها و شهرهای باالی پانصد هزار نفر جمعیت افزایش دهد کالن

هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت ـ ۱۱ماده
های درخواست  ماه به استعالم وظف است حداکثر ظرف مدت یکباشد. سازمان م مقررات ابالغی از سوی سازمان می

صورت  کننده به برداری را پاسخ دهد و درصورت عدم موافقت آن سازمان، دالیل آن را به استعالم جواز تأسیس و بهره
 .باشد منزله تأیید می کتبی ارائه کند. عدم پاسخ در مدت یادشده، به

زیست  رئیس(، مدیرکل محیط)از معاونان استاندار با تعیین استاندار در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی 
استان)دبیر(، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان 

 .شود جهادکشاورزی استان، مدیرکل سازمان بازرسی استان و فرماندار مربوطه تشکیل می

کند و در  ماه رسیدگی می اضی مرجع استانی فوق به اختالفات فیمابین حداکثر ظرف مدت یکدرصورت اعتراض متق
صورت  های ابالغی سازمان(، مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت آالینده نبودن )براساس قوانین و دستورالعمل

  .باشد ان مستقر میزیست هر است کل حفاظت محیط کند. دبیرخانه کمیسیون در اداره تقاضا را رد می

کمیسیون مکلف است مبنای نظرات خود را در مورد موضوع این ماده از جمله در خصوص محدوده، حریم و  ـ۱تبصره
 .ها تعیین کند فاصله با شهر و روستا را صرفًا با توجه به آالیندگی آن
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میسیون( ضمن پرداخت در صورت بررسی در ک)متخلفان از مصوبات و تصمیمات سازمان و کمیسیون ـ ۲تبصره
 .باشند جریمه رفع آالیندگی، مکلف به جبران خسارت وارده می

شود و با  در صورت عدم جبران و یا تمرد از تصمیمات سازمان و یا کمیسیون، موضوع مجددًا در کمیسیون مطرح می
شود و با  عرفی میقضائی م کل محیط زیست متخلف به مرجع تصویب کمیسیون، ضمن توقف فعالیت با شکایت اداره

محکوم  ۱/۲/۱۳۹۲قانون مجازات اسالمی مصوب ( ۱۹حکم این مرجع به جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده )
  .شود می

های بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی  واحدها و پروژه ـ۳تبصره
ای )آنالین( و ارسال اطالعات  های پایش برخط لحظه اندازی سامانه باشند، موظف به نصب و راه محیطی می زیست

 .ها، منوط به اجرای این تبصره است برداری آن های بهره باشند. صدور و تمدید پروانه روزآمد به مرکز پایش سازمان می

داری و بر  کلیه مراکز، واحدهای صنعتی و تولیدی، حسب تشخیص سازمان مکلفند نسبت به نمونه ـ۴تبصره
 .گیری آلودگی هوا، در فاصله زمانی ممکن و در چهارچوب خوداظهاری، در پایش اقدام کنند اندازه

عمومی و  خدماتی،  صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی،  واحدهای و  سازمان مکلف است که تمامی مراکز ـ۱۲ماده
آلودگی،  مراتب را با تعیین نوع، میزان ها بیش از حدمجاز مصوب است، مشخص نموده و کارگاهی را که آلودگی آن

 واحد گیر تصمیم مقام باالترین یا و عامل مدیران  وسعت منطقه تحت تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤوالن یا
یا  شود نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید که توسط سازمان تعیین می  معینی مهلت در تا کند ابالغ

تعطیلی کار و فعالیت خود )براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی( اقدام نمایند. درطی مدت تعیین تکلیف این 
 .گیرد این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می  واحدها، طبق مفاد

نجات، معادن بزرگ و واحدهای آالینده بزرگ که گیری در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخا تصمیم ـ۱تبصره
ای دارند برعهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان، استاندار و  تأثیرات ملی و منطقه

 .ربط است باالترین مقام دستگاه ذی
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ها جلوگیری نموده و  الیت آندر صورت عدم اجرای مفاد این ماده، در پایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعـ ۲تبصره
کند. واحد تولیدی عالوه بر جبران  متخلف را جهت پیگرد قضائی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی می

 .شود زیست محکوم می خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط

خصوص مالکان، مسؤوالن و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاههای تولیدی، صنایع مجازات مقرر در این تبصره در 
کننده نیز که پس از تعطیلی، رأسًا و بدون  نفتی و گازی، نیروگاهها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده

 .شود یها نمایند، اعمال م کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آن

 .رسد تصویب هیأت وزیران می شود و به های هوا توسط سازمان پیشنهاد می حدود مجاز انتشار آالیندهـ ۳تبصره

االجراء شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات  سال پس از الزم حداکثر یک ـ۱۳ماده
موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده کنند. در کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی  و عمومی   خدماتی، معدنی، 

های منتشره،  صورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هرنحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آالینده
 .های هوا باشد در حدود مجاز انتشار آالینده

 و عمومی  خدماتی،  معدنی، تولیدی، صنعتی،  در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز ـ۱۴ماده
نقاط   ها به سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آن تشخیص به کارگاهی

خطر بیاندازد،  باشد و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سالمت ساکنان آن مناطق را به پذیر می مناسب امکان
شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام کنند. مستنکف  کان و مدیران واحد موظفند در مهلت تعیینمال

 .شود ناخالص همان واحد محکوم می درآمد ساالنه ( %۳درصد) از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سه

الذکر براساس  و تشویقات الزم جهت انتقال واحدهای فوقمکان، زمان، مهلت و منابع اعتباری و تسهیالت تبصره ـ 
ماه از تاریخ ابالغ  ربط حداکثر ظرف مدت سه های ذی وزارتخانه  ای است که با پیشنهاد سازمان و با همکاری نامه آیین

 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می این قانون تهیه می

از ( %۱۰درصد) شهرکها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدیداالحداث مکلفند برحسب اقلیم، حداقل ده ـ۱۵ماده
واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه   شده جهت احداث فضای تخصیص داده
 .یید آن توسط سازمان استبرداری از واحدهای مذکور منوط به رعایت این ماده و تأ اختصاص دهند. بهره
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آلودگی ناشی از فعالیت مراکز  برداری و تعیین میزان کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای نمونه ـ۱۶ماده
عمومی و کارگاهی ممانعت کنند و یا اسناد و مدارک و اطالعات موردنیاز سازمان را  خدماتی،  صنعتی، تولیدی، معدنی، 

نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطالعات خالف واقع ارائه نمایند، به حداقل جزای نقدی درجه هفت و در  در اختیار ایشان
 .شوند قانون مجازات اسالمی محکوم می( ۱۹صورت تکرار به حداقل جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده )

برداری،  برای انجام امور مربوط به نمونه تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به باال موضوع این قانون ـ۱تبصره
و  ( HSE ) زیست گیری، پایش و کنترل مستمر آلودگی هوا مکلف به ایجاد واحد سالمت، بهداشت و محیط اندازه

 .باشند زیست می کارگیری متخصص محیط به

درجه شش موضوع ماده آزمایشگاههای معتمد و همکار نیز درصورت ارائه گزارش غیرواقع، به جزای نقدی  ـ۲تبصره
 .شوند قانون مجازات اسالمی محکوم و در صورت تکرار، تعلیق یا لغو امتیاز می( ۱۹)

ای است که به پیشنهاد مشترک سازمان،  نامه بندی شده، مطابق آیین بازرسی سازمان از مراکز طبقه ـ۳تبصره
ماه از  ازمان انرژی اتمی حداکثر ظرف مدت سهو س« اطالعات«  و« پشتیبانی نیروهای مسلح و دفاع »های  وزارتخانه

 .رسد وزیران می تصویب هیأت شود و به تاریخ ابالغ این قانون تهیه می

ها و  ها در موتورخانه کننده هوا، ملزم به رعایت حدود مجاز انتشار آالینده برداران منابع ثابت آلوده تمامی بهرهـ ۱۷ماده
ها  از انتشار آالینده  جلوگیری  جهت  اتخاذ تدابیر الزم  نین این مراکز مکلفند ضمنهای احتراقی خود هستند. همچ سامانه

کنند و ملزم به انجام معاینه فنی ساالنه سامانه موتورخانه   استفاده  )ترجیحًا گاز شهری( مناسب   آزاد، از سوخت  در هوای
زمان ملی استاندارد ایران، مطابق با حدود مجاز شده از سوی سا های احتراقی توسط شرکتهای تأیید صالحیت و سامانه

 .باشند ها می انتشار آالینده

اداری، بهداشتی، درمانی، خدماتی، عمومی و تجاری که موجبات آلودگی   مالکان، مسؤوالن یا رؤسای مراکز ـ۱تبصره
رفع آلودگی در مهلت مقرر مرتبه تذکر کتبی توسط سازمان، اقدامی برای  هوا را فراهم کنند درصورتی که پس از یک

شوند و در  قانون مجازات اسالمی حسب مورد محکوم می( ۱۹انجام ندهند، به جزای نقدی درجه هشت موضوع ماده )
صورت تکرار، عالوه بر حداکثر جزای نقدی مذکور، با درخواست سازمان و حکم مرجع قضائی صالح به تعطیلی موقت از 

 .شوند ماه تا دوسال محکوم می شش
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 .شوند منابع آالینده خانگی در کالنشهرهای باالی پانصدهزار نفر جمعیت، صرفًا مشمول جزای نقدی میـ ۲تبصره

آور و نحوه نظارت  نامه اجرائی این ماده از جمله روشهای تشویقی در مرحله نخست و سپس روشهای الزام آیینـ ۳تبصره
های  ای موضوع این ماده توسط سازمان با همکاری وزارتخانه ی دورهها های معاینات مراکز معاینه بر اجرای آن و هزینه

ماه از  نفت، کشور، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف مدت سه
 .رسد تصویب هیأت وزیران می شود و به تاریخ ابالغ این قانون تدوین می

االجراء شدن این قانون، سوخت تولیدی کشور از جمله  حداکثر تا سه سال پس از الزموزارت نفت مکلف است ـ ۱۸ماده
مکلف است از تولید  سازمان. کند عرضه مصوب ملی استاندارد با مطابق را سفید نفت  کوره و گاز، نفت بنزین، نفت

 .سوخت غیراستاندارد جلوگیری نماید

ندارد موظف است از واردات سوخت فاقد استاندارد ملی جلوگیری پس از مهلت موضوع این قانون، سازمان ملی استا
عمل آورد. وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان موظفند گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر  به

 .ماه یکبار منتشر کنند شش

نحوی اقدام نماید  ذیر و پاک بهینه بههای تجدیدپ وزارت نیرو مکلف است نسبت به توسعه، تولید و عرضه انرژی ـ۱۹ماده
 .های تجدیدپذیر تأمین شود افزایش ساالنه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژی( %۳۰درصد) که حداقل سی

های  ها و انباشتن پسماند های بیمارستانی و صنعتی در معابر عمومی و فضای باز یا سوزاندن آن انباشت پسماند ـ۲۰ماده
ها یا  ها و دهیاری شده توسط شهرداری ی در معابر عمومی و فضای باز خارج از مکانهای تعیینخانگی و ساختمان

ها و همچنین سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول ممنوع بوده و متخلف حسب  سوزاندن آن
 .دشو قانون مجازات اسالمی محکوم می( ۱۹مورد به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده )

کشاورزی، عشایری و   برداران بخش طرق مقتضی به اطالع بهره وزارت جهادکشاورزی مکلف است مفاد این ماده را به
 .طبیعی برساند منابع

 .باشد می ۲۰/۲/۱۳۸۳مصوب  قانون مدیریت پسماندتعاریف پسماندهای مندرج در این ماده مطابق  ـ۱تبصره

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7/
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های  سال پس از ابالغ این قانون برای شهرهای مختلف زمینه ها موظفند ظرف مدت سه دولت و شهرداری ـ۲تبصره
 .کنند فراهم خصوصی بخش کمک با  راتبدیل این پسماندها به انرژی یا کود 

های گیاهی  ها و آلودگی زدن نباتات یا بقایای گیاهی تنها راه دفع آفات و بیماری در موارد استثنائی که آتشـ ۳تبصره
 .گردد شود، اقدام می می ابالغ و تدوین سازمان تأیید با  باشد، براساس شرایطی که توسط وزارت جهادکشاورزی و

ارت راه و شهرسازی موظف است هنگام تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها، شهرکها و شهرهای جدید و وز  ـ۲۱ماده
ای از مطالعات طرح به  جداگانه ریزی کند که فصل  نحوی برنامه طرحهای هادی روستایی یا توسعه این مناطق، به

فضای سبز و   های مسکونی از نظر محیطی اختصاص یابد و طراحی شهرها و شهرکها و مجتمع بررسی مسائل زیست
و نقل، ضوابط تراکم  ها و رعایت حریمهای قانونی، شبکه معابر و حمل  باز، همجواری کاربری فضای

محیطی مورد تأیید سازمان و ضوابط، شرایط و استانداردهای  با شرایط اقلیمی، معیارهای زیست متناسب  ساختمانی،
 .شت، درمان و آموزش پزشکی باشدمورد تأیید وزارت بهدا پیوست سالمت 

های شهرهای باالی پنجاه هزار نفر جمعیت موظفند با  سال پس از ابالغ این قانون، شهرداری حداکثر تا ده ـ۲۲ماده
 تولید. برسانند  طبیعی شهرستان، سرانه فضای سبز خود را حداقل به پانزده مترمربع همکاری وزارت نیرو و ادارات منابع

طبیعی و عملیات کاشت، نگهداری  مقاوم و بومی( برعهده ادارات منابع کم، آب نیاز با های گونه)نیاز مورد لنها تأمین و
باشد. وزارت نیرو موظف به تأمین منابع آب مورد نیاز از محل پساب شهر  ها می برداری برعهده شهرداری و بهره

 .باشد داری میآبیاری توسط شهر  نوین روشهای از استفاده به مشروط  ربط، ذی

های نیرو،  کشور با همکاری وزارتخانه ماه از تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش آیین
 .رسد تصویب هیأت وزیران می شود و به راه و شهرسازی و سازمان تهیه می  جهادکشاورزی،

 ای و منظور ایجاد همکاری منطقه به قانون اساسی (۷۷دولت مکلف است با رعایت اصل هفتاد و هفتم)ـ ۲۳ماده
 و کشور درسطح آن مخرب پیامدهای و خسارات کاهش نیز  گرد و غبار و  المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد بین

ربط و مشارکت کشورهای مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات الزم را  المللی ذی هماهنگی و همکاری نهادهای بین با منطقه
  .عمل آورد به

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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زدایی  گلها، مراتع و آبخیزداری( مکلف است عالوه بر اجرای طرحهای بیابانوزارت جهادکشاورزی)سازمان جنـ ۲۴ماده
های  زایی و تولید گرد و غبار در داخل کشور رأسًا یا با مشارکت مردم، دستگاه های مستعد بیابان مقرر، جهت مهار کانون

های مردم نهاد  و سازمان یقانون اساس( ۷۷المللی با رعایت اصل هفتاد و هفتم) های بین اجرائی محلی و سازمان
داخلی، ساالنه حداقل معادل سیصدهزار هکتار نسبت به اجرای اقدامات مقابله با پدیده گرد و غبار با اولویت عملیات 

بومهای حساس اقدام کند. دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای  ها و زیست بیابانزدایی در مناطق بحرانی و کانون
 .های ساالنه منظور نماید ع این ماده را هرساله در بودجهاجرای عملیات موضو

ها و  دریاچه خورها،  تاالبها،  ها،  محیطی رودخانه سازمان مکلف است با همکاری وزارت نیرو نیاز آبی زیستـ ۲۵ماده
حقآبه موارد بومها را تعیین و وزارت نیرو متناسب با شرایط ترسالی، عادی و خشکسالی ساالنه نسبت به تخصیص  زیست

 .کند اقدام  فوق

هواشناسی کشور( با همکاری سازمان مکلف است، حداکثر ظرف مدت   وزارت راه و شهرسازی)سازمان ـ۲۶ماده
گاهی رخداد دوسال پس از ابالغ این قانون، شبکه ملی هشدار و پیش  .های سیل، طوفان و گرد و غبار را تکمیل کند آ

ورزی)سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری(، راه و شهرسازی و کشور از محل اعتبارات های جهادکشا وزارتخانه ـ۲۷ماده
ها از محل منابع مالی در اختیار اعم از عوارض و وجوه عمومی  ها و دهیاری ای و شهرداری مندرج در ردیفهای بودجه

بز شهرها و روستاهای تحت تأثیر رسد، مکلفند حریم سبز بزرگراهها و کمربند س سال که به تأیید سازمان می طی پنج
 .ایجاد نمایند روستایی،  رخدادهای گرد و غبار را با روش آبیاری مدرن و با اولویت استفاده از پسابهای شهری و

وزارت نیرو مکلف است منابع آب مورد نیاز را از آب مازاد حاصل از تغییر روش آبیاری سنتی به روش آبیاری  ـ۱تبصره
محل  از  وضوع این ماده تأمین کرده و تخصیص دهد و در صورت کسری منابع، تخصیص الزم رانوین در مناطق م

 .پساب تولیدی یا منابع دیگر تأمین کند

از منابع در ( %۲۰های کشور( مکلف است حداقل بیست درصد) ها و دهیاری وزارت کشور)سازمان شهرداریـ ۲تبصره
 .ها پرداخت نماید ها و دهیاری این ماده اختصاص دهد و به شهرداری اختیار خود را به توسعه کمربند سبز موضوع

های تولیدشده در زمینه  های دولتی مکلفند برنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانهـ ۲۸ماده
گاهی و م  رسانی مورد تأیید از سوی سازمان سازی، آموزش و اطالع سازی، ظرفیت فرهنگ قابله با پدیده درخصوص آ

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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گهی  ای در آن رعایت شده باشد، در قالب برنامه رسانه ضوابط که درصورتی را غبار و گرد های رخداد  آلودگی هوا، های آ
سازمان صدا و   رسانی و پخش کنند. طریقه جبران هزینه بها، اطالع( %۵۰درصد)  ای با اخذ پنجاه و یا آموزشی رسانه

 .شود بینی می های دولتی در بودجه ساالنه پیش و سایر رسانهسیمای جمهوری اسالمی ایران 

ثابت، مرتکب به   باشد. در مورد منابع ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک، ممنوع می ـ۲۹ماده
 .شود قانون مجازات اسالمی محکوم می( ۱۹جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده)

ف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل نیروی انتظامی مکل ـ۱تبصره
ریال، در صورت تکرار برای بار دوم به پرداخت دوبرابر جریمه مذکور و در صورت تکرار بیش ( ۱.۰۰۰.۰۰۰یک میلیون)

 .یدریال محکوم نما( ۳.۰۰۰.۰۰۰از دوبار، به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیون)

ماه از تاریخ  های مربوطه حداکثر ظرف مدت سه نامه اجرائی این ماده توسط سازمان و با همکاری دستگاه آیین ـ۲تبصره
 .رسد تصویب هیأت وزیران می شود و به ابالغ این قانون تهیه می

اطالعات نسبت به سازمان مکلف است با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری  ـ۳۰ماده
ساز اقدام  ساز و غیریون شده کلیه امواج رادیویی، الکترومغناطیسی، پرتوهای یون جلوگیری از انتشار خارج از حدود تعیین

شده در  ساز از حدود تعیین ن ساز و غیر یو منظور حصول اطمینان از عدم افزایش میزان و شدت امواج و پرتوهای یون و به
 .اندازی کند یش مربوطه را راههوای آزاد، شبکه پا

بار  ماده را رعایت نکنند، برای اولین این موضوع پرتوهای و امواج انتشار شده تعیین حدود اشخاص حقیقی و حقوقی که 
قانون مجازات اسالمی محکوم و در صورت تکرار عالوه بر حداکثر جزای ( ۱۹)به جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده 

 .شوند ل و تجهیزات مرتبط نیز محکوم مینقدی، به ضبط اموا

شده انتشار امواج و پرتوهای موضوع این ماده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و با همکاری  حدود تعیین تبصره ـ
های ارتباطات و فناوری اطالعات و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی  مشترک سازمان، وزارتخانه

 این  ماه از تاریخ ابالغ ظرف مدت شش ۱۳۶۸قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ( ۲۲رعایت ماده)استاندارد ایران با 
 .رسد وزیران می ود و به تصویب هیأتش می تدوین قانون
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عنوان ضابط دادگستری، در موارد  نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و یگان حفاظت سازمان مکلفند به ـ۳۱ماده
مذکور در این قانون رأسًا یا در صورت اعالم سازمان یا با اطالع از وقوع جرائم غیرمشهود مندرج در وقوع جرائم مشهود 

کننده یا  در چهارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلوده را الزم اقدام ربط ذی شهرستان دادستان نظر با  این قانون
 .عمل آورند اشخاص حقیقی یا حقوقی مربوط به

ای تخصصی در هر  قضائیه شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه برای ـ۳۲ماده
 .یابد حوزه قضائی اختصاص می

آن دسته از کارکنان سازمان که دوره آموزش ضابط دادگستری را زیر نظر دادستان مربوط طی کرده باشند،  ـ۱تبصره
 .شوند ط دادگستری تعیین میعنوان ضاب برای اجرای مفاد این قانون به

وزارت جهاد کشاورزی)سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری( و سازمان، در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از  ـ۲تبصره
 .ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون، از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی معاف هستند فعالیت

داری کل کشور واریز تا صرفًا در قالب  حساب خزانه حاصل از اجرای این قانون به درآمدهای( %۱۰۰صددرصد) ـ۳۳ماده
از وجوه مذکور ( %۲۰کننده هوا هزینه شود. بیست درصد) بودجه سنواتی جهت تکالیف این قانون و مقابله با منابع آلوده

ه منابع آالینده هوا جهت رفع و زیست به منظور ارائه تسهیالت ب از طریق مؤسسه عمومی غیردولتی صندوق ملی محیط
 .یابد کاهش آلودگی هوا اختصاص می

زیست مندرج در این قانون هر دوسال یکبار توسط سازمان با همکاری  های وارده به محیط تعدیل میزان جریمه خسارت
 .رسد تصویب مجلس شورای اسالمی می ربط تهیه و در الیحه بودجه به های ذی دستگاه

و اصالحات و  ۳/۲/۱۳۷۴مصوب  از آلودگی هواقانون نحوه جلوگیری االجراء شدن این قانون،  الزم از تاریخـ ۳۴ماده
های  کمیسیون ۲۹/۴/۱۳۵۴نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  الحاقات بعدی آن، تصمیم قانونی راجع به آیین

، قانون مواد الحاقی به ۲/۳/۱۳۳۹مشترک مجلسین، قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب 
و اساسنامه مؤسسه استاندارد و  ۲۴/۹/۱۳۴۹تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب قانون تأسیس مؤسسه اس

 :گردد نسخ و اصالحات ذیل اعمال می «۹/۴/۱۳۴۴تحقیقات صنعتی ایران مصوب
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های مشترک مجلسین الحاق  کمیسیون ۱۱/۴/۱۳۳۴مصوب  ها قانون شهرداری (۲۰الف ـ متن ذیل به انتهای بند )
  :شود می

 «.گردد این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرائی می»

به « یکسال»عبارت  ۲۳/۳/۱۳۸۶مصوب  کنندگان خودرو قانون حمایت از حقوق مصرف (۲ماده )( ۱ب ـ در تبصره )
 .شود اصالح می« چهل هزار کیلومتر»به « کیلومتر سی هزار»و « دو سال»

برای »به عبارت « سال بیش از پنج»عبارت  ۸/۱۲/۱۳۸۹مصوب  قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (۹پ ـ در ماده )
 .شود اصالح می« خودروهای شخصی و دولتی چهارسال و برای وسایل نقلیه عمومی یکسال

 :اصالح شود« سازمان»مندرج در عنوان و متن قوانین زیر به کلمه « مؤسسه»ت ـ کلمه 

  ۲۰/۸/۱۳۴۳الـمللی استانداردها مصوب ـ قانون عضـویت مؤسسه اسـتاندارد ایران در سازمان بین۱

های تحقیقات صنعتی و  ـ قانون اجازه عضویت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در انجمن جهانی سازمان ۲
  ۳۰/۳/۱۳۵۶و مکانیک خاک در کمیته مذکور مصوبفنی و کمیته اروپایی بتون و عضویت آزمایشگاه فنی 

های  و اصالحیه ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ـ قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۳
 آن  ۲۰/۱/۱۳۸۵و  ۱۳/۳/۱۳۷۶مصوب 

و پنجم تیرماه یکهزار  قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست
 به تأیید شورای نگهبان رسید.  ۱۱/۵/۱۳۹۶و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%8a/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-%db%b1/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%af%da%af%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1389/
http://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%b3%d9%8a%d8%af%da%af%d9%8a-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1389/
https://telegram.me/ekhtebar
https://telegram.me/ekhbot
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
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 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

  →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید  ←

http://instagram.com/ekhtebar
http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ekhtebar/otlI&amp;loc=en_US
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com

