
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

    هواهواهواهوا    ييييآلودگآلودگآلودگآلودگ    ازازازاز    ييييجلوگيرجلوگيرجلوگيرجلوگير    نحوهنحوهنحوهنحوه    قانونقانونقانونقانون

 1374 ماه ارديبهشت مصوب

            اتاتاتاتييييكلكلكلكل    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 هيكل ها يآلودگ از هوا حفاظت و يساز  پاك منظور به و رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون پنجاهم اصل تحقق جهت ـ 1 ماده

 . ندينما تيرعا را قانون نيا در مقرر ياستهايس و مقررات موظفند يحقوق و يقيحق اشخاص هيكل و موسسات و ها دستگاه

 و وجود از است عبارت هوا يآلودگ از منظور.  است ممنوع دينما فراهم را هوا يآلودگ موجبات كه يعمل هر به اقدام ـ 2 ماده

 آن تيفيك كه يمدت و مقدار به آزاد يهوا در زا پرتو ريغ و زا پرتو تشعشع گاز، ، عيما جامد، از اعم كننده آلوده چند اي كي پخش

 . دهد رييتغ باشد هيابن و آثار اي و اهانيگ اي و زنده موجودات ريسا اي و انسان يبرا آور انيز كه يطور به را

 : شوند يم  يبند  طبقه ريز دسته سه به دارند قرار قانون نيا مقررات تحت كه هوا كننده  آلوده منابع ـ 3 ماده

   يموتور هينقل ليوسا ـ الف

  ها روگاهين و ها كارگاه و كارخانجات ـ ب

 . متفرقه منابع و يخانگ و يتجار منابع ـ ج

            ييييموتورموتورموتورموتور    ههههيييينقلنقلنقلنقل    للللييييوساوساوساوسا    ــــ    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 ممنوع ندينما آزاد يواردهوا گريد يها  كننده  آلوده و دود مقرر مجاز حد از شيب كه يموتور هينقل ليوسا از استفاده ـ 4 ماده

 بيتصو به و نييتع عيصنا وزارت يهمكار با ستيز طيمح  حفاظت سازمان توسط يموتور هينقل ليوسا يخروج مجاز حد است

 . رسد يم  ستيز طيمح حفاظت يعال يشورا

  آلوده يخروج مجاز حد تيرعا بر يمبن مخصوص نامهيگواه يدارا ديبا شود يم گرفته كار به كه يموتور هينقل لهيوس هر ـ 5 ماده

 حفاظت سازمان دييتا مورد مراكز در را خود هينقل ليوسا ساله  همه مكلفند يموتور هينقل ليوسا دارندگان. باشد هوا يها  كننده

 مجاز حد تيرعا بر يمبن نامهيگواه و داده قرار نهيمعا و شيآزما تحت گردد يم جاديا ها يشهردار توسط كه ستيز طيمح

 نيا يياجرا نامه  نييدرا كه يبيترت به مذكور نامهيگواه فاقد هينقل ليوسا تردد از صورت نيا ريغ در. ندينما افتيدر را يآلودگ

 . شد خواهد يريجلوگ شود يم نييتع قانون



 وزارت توسط كه يا  تعرفه طبق مذكور هينقل ليوسا دارندگان از يموتور هينقل ليوسا نهيمعا و شيآزما انجام نهيهز ـ 1 تبصره

 . شد خواهد اخذ رسد يم رانيوز  اتيه بيتصو به و هيته ستيز طيمح حفاظت سازمان و كشور

 سازمان و شود يم نييتع  قانون نيا بيتصو از پس سال كي حداكثر آن يها تبصره و ماده نيا ياجرا شروع خيتار ـ 2 تبصره

 را ماده نيا ياجرا جهت الزم امكانات مذكور مدت ظرف موظفند ربطيذ يدستگاهها ريسا و يشهردار و ستيز طيمح حفاظت

 . كنند فراهم

 هينقل ليوسا تردد نحوه موظفند  ربط يذ يها سازمان و ها  وزارتخانه ، رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين ها،يشهردار ـ 6 ماده

 روزانه يسفرها يجوابگو هوا يآلودگ كاهش ضمن كه دهند سامان و يطراح يصورت به را يشهر نقل و حمل ستميس و يموتور

 . باشد يشهر

 از شتريب و مطلوب استفاده ينيب  شيپ ،  يشهر تردد مجاز محدوده و ساعات رندهيبرگ در كه ماده نيا يياجرا نامه  نييآ ـ تبصره

 سازمان و رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين و) ها  يشهردار( كشور وزارت توسط باشد يم آن امثال و يعموم هينقل ليوسا

 . ديرس خواهد رانيوز اتيه بيتصو به و هيته ربط يذ يها  سازمان يهمكار با لزوم درصورت و ستيز طيمح حفاظت

 وزارت صيتشخ به  كه برسد يحد به شهرها يهوا يآلودگ ،  يجو خاص تيفيك علت به كه ياضطرار مواقع در ـ 7 ماده

 با ستيز طيمح حفاظت سازمان ندازد،يب مخاطره  به دايشد را ستيز طيمح و انسان سالمت يپزشك آموزش و درمان ، بهداشت

 يمكان ، يزمان موقت يها تيمحدود اي ها تيممنوع)  رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين و هايشهردار( كشور وزارت يهمكار

 . ديرسان خواهد عموم اطالع به يهمگان يها  رسانه قيطر از را مراتب بالفاصله و نموده برقرار كننده  آلوده منابع  يبرا را ينوع و

 مراتب و اقدام شده برقرار تيمحدود و تيممنوع رفع به نسبت سازمان هوا، يآلودگ كاهش و ياضطرار تيوضع شدن برطرف با

 . ديرسان خواهد عموم اطالع به يمقتض نحو به را

 ليقب از هينقل ليوسا احتراق با مرتبط قطعات ريسا و موتور نيهمچن و يموتور هينقل ليوسا ورود و ديتول و ساخت ـ 8 ماده

 . باشد يم  ستيز طيمح حفاظت ياستانداردها تيرعا مستلزم لتريف و كاربوراتور

 خود يموتور هينقل ليوسا ديتول تابعه يها شركت و واحدها يديتول يها  برنامه و ها استيس است موظف عيصنا وزارت ـ 9 ماده

 ساخت يزير  برنامه در ايثان ردينپذ صورت راستاندارديغ  قطعات و موتورها با هينقل ليوسا ديتول اوال كه دينما ميتنظ ينحو به را

 صورت ينحو به ها لياتومب ساخت و يطراح ثالثا دهد قرار تياولو در را يعموم نقل و حمل و هينقل ليوسا ديتول برنامه خودرو

 . باشد داشته وجود هم گاز از استفاده امكان المقدور يحت  كه رديگ

 . باشد يم قانون نيا 8 ماده موضوع ياستانداردها تيرعا مستلزم يموتور هينقل لهيوس نوع هر يگذار شماره ـ 10 ماده

 نفت وزارت ، عيصنا وزارت يهمكار با ستيز طيمح حفاظت سازمان توسط قانون نيا 9 و 8 مواد موضوع ياستانداردها ـ 11 ماده

 .ديرس خواهد رانيوز  اتيه بيتصو به و هيته صالح يذ يقاتيتحق موسسات و

        هاهاهاها    روگاهروگاهروگاهروگاهيييينننن    وووو    هاهاهاها    كارگاهكارگاهكارگاهكارگاه    وووو    كارخانجاتكارخانجاتكارخانجاتكارخانجات    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 موجود يها كارگاه و كارخانجات ديتول خط اي و محل رييتغ و توسعه و ديجد يكارگاهها و كارخانجات احداث ـ 12 ماده

 . باشد يم  ستيز طيمح حفاظت سازمان يارهايمع و ضوابط تيرعا مستلزم



 جواز از يرونوشت ، سيتاس جواز صدور هنگام يسازندگ جهاد و يكشاورز ، فلزات و معادن ، عيصنا يها  وزارتخانه ـ 13 ماده

 . خواهندنمود ارسال ستيز طيمح حفاظت سازمان به را مربوط سيتاس

 12 ماده موضوع استقرار ضوابط  طبق را خود يديتول اي و يصنعت يواحدها استقرار محل مكلفند مذكور سيتاس جواز دارندگان

 . ندينما نييتع قانون نيا

 حفاظت سازمان اعالم براساس فوق 12 ماده موضوع ضوابط تيرعا با استقرار محل دييتا به موكول يبردار بهره پروانه صدور

 . باشد يم ستيز طيمح

 يها  ناليترم و ها فرودگاه ، ينظام عيصنا كارخانجات ، يميپتروش كارخانجات ها، شگاهيپاال ها، روگاهين احداث ـ 1 تبصره

 . باشد يم استقرار محل لحاظ از ستيز  طيمح حفاظت سازمان يارهايمع و ضوابط تيرعا به موكول يريبارگ

 به و هيته ماده نيا در مذكور يها  وزارتخانه مشاركت با سازمان توسط 13 و 12 مواد موضوع يارهايمع و ضوابط ـ 2 تبصره

 . ديرس خواهد رانيوز اتيه بيتصو

 ربط يذ يها  وزارتخانه قيطر از را الزم يطيمح ستيز يارهايمع و ضوابط است موظف ستيز طيمح حفاظت سازمان ـ 3 تبصره

 . دينما اعالن سيتاس جواز دارندگان به

 تيفعال نيهمچن و نديننما تيرعا را 12 ماده موضوع يارهايمع و ضوابط كه يديجد يها كارگاه و كارخانجات تيفعال ـ 14 ماده

 .  است ممنوع آورند فراهم را هوا يآلودگ موجبات مجاز ازحد شيب كه ييها روگاهين و ها كارگاه و كارخانجات از يبردار  بهره و

 ياستانداردها مجاز حد از  شيب آنها يآلودگ كه ييها روگاهين و ها كارگاه و كارخانجات ستيز طيمح حفاظت سازمان ـ 15 ماده

 و ها كارگاه و كارخانجات والنئمس اي و صاحبان به يآلودگ  زانيم و نوع نييتع با را مراتب و نموده مشخص را باشد ستيز طيمح

 نسبت شود يم نييتع ربط يذ يدستگاهها مشاركت و يهمكار با سازمان توسط كه ينيمع  مهلت در تا كرد خواهد ابالغ ها روگاهين

 . ندينما اقدام يآلودگ رفع تا خود تيفعال و كار ليتعط اي يآلودگ  رفع به

 قبول قابل ليدال با دينما يم  فراهم را هوا يآلودگ موجبات كه يكارگاه و كارخانه ولئمس اي صاحب كه يصورت در ـ 1 تبصره

 در مناسب ياضاف مهلت بار كي يبرا تواند يم سازمان باشد ينم  يعمل يآلودگ رفع شده نييتع مهلت ظرف كه دينما اثبات سازمان

 . شود ليقا كارگاهها و كارخانجات گونه نيا مورد

 از حاصل يها  كننده  الوده ياستانداردها و پاك يهوا ياستانداردها است موظف ستيز طيمح حفاظت سازمان ـ 2 تبصره

 ستيز مناسبات و هوا تيفيك به توجه با و منطقه هر يبرا را گردند يم آزاد يهوا وارد قيطر هر به كه كارگاهها و كارخانجات

 . دهد قرار كارگاهها و كارخانجات صاحبان و انيمتقاض ارياخت در و نموده هيته مناطق آن يطيمح

 خواهد رانيوز اتيه بيتصو  به و هيته ستيز طيمح حفاظت سازمان توسط ماده نيا)  ستيز طيمح ياستانداردها( مجاز حد

 . ديرس

 مبادرت شده نييتع مهلت ظرف  كننده  آلوده يها روگاهين و كارگاهها و كارخانجات والنئمس و صاحبان كه يصورت در ـ 16 ماده

 حفاظت سازمان درخواست به مقرر مهلت انيپا در ند،يننما  مربوط كارگاه و كارخانه تيفعال و كار از ممانعت اي يآلودگ رفع به



 و كار از شود يم گذاشته اجرا مورد به يانتظام نيمأمور توسط بالفاصله كه محل ربط يذ  ييقضا مرجع دستور و ستيز طيمح

 . آمد خواهد عمل به يريجلوگ كننده آلوده يكارگاهها و كارخانجات  تيفعال

 يرا اي و ستيز طيمح حفاظت  سازمان اجازه صدور به منوط مزبور يروگاههاين و كارگاهها و كارخانجات تيفعال اي كار ادامه

 . بود خواهد تداريصالح دادگاه

 حفاظت سازمان ابالغ از  پس كننده آلوده يروگاههاين و كارگاهها و كارخانجات مسووالن و صاحبان كه يصورت در ـ تبصره

 و كارخانجات ليتعط از پس اي و اوردهين عمل به ممانعت  مربوط يها كارگاه و كارخانجات كار ادامه و تيفعال از ستيز طيمح

 تيفعال ادامه و ييبازگشا به مبادرت ، صالحه دادگاه يرا صدور بدون اي سازمان از اجازه  كسب بدون و رأسا مذكور يكارگاهها

 ييقضا و يقانون مراجع  دستورات تيرعا عدم به مربوط مقررات ريسا و قانون نيا در مقرر يمجازاتها به مورد برحسب نديبنما آنها

 بر را دولت به وابسته اي يدولت يكارگاهها و كارخانجات  يتصد و اداره مذكور مسووالن و رانيمد چنانچه و شد خواهند محكوم

 حكم و مطرح زين مسوول اي ريمد متبوع دستگاه اي وزارتخانه يادار تخلفات به يدگيرس  يها  اتيه در موضوع باشند داشته عهده

 . ديگرد خواهد صادر  يمقتض

 كارگاه و كارخانجات تواند يم  ستيز طيمح حفاظت سازمان سيير ،  نامناسب يجو طيشرا اي و ياضطرار مواقع در ـ 17 ماده

 به استنكاف صورت در و گردد آنها تيفعال توقف خواستار  عيسر اخطار با باشد برداشته در يفور خطرات آنها تيفعال كه را ييها

 . دينما ليتعط خطر  موجبات رفع تا محل دادگاه سيير حكم

 انتقال جز به گريد قيطر از كارگاهها اي و كارخانجات تيفعال از يناش يآلودگ بردن نيب از اي كاهش كه يموارد در ـ 18 ماده

 سالمت يمسكون مناطق در مذكور يها كارگاه و كارخانجات  تيفعال اي و نبوده ريپذ  امكان مناسب نقاط به آنها از يبرخ اي كي

 ربط يذ يدولت يها دستگاه گريد و ها  وزارتخانه يهمكار با ستيز طيمح حفاظت سازمان ندازديب خطر به را مناطق آن ساكنان

 رانيوز اتيه به و  هيته)   يصنعت يقطبها و ها شهرك حايترج(  مناسب نقاط به را مذكور يها كارگاه و كارخانجات انتقال  طرح

 . خواهدنمود اقدام مورد حسب موافقت و ديصالحد صورت در دولت. دينما يم هيارا

 شهرك يفضا از درصد 10 حداقل مكلفند يديتول يواحدها و روگاههاين و يصنعت يها  مجتمع و ها شهرك و ها قطب ـ 19 ماده 

 كشت و مشجر و سبز يفضا جاديا به را يخدمات و يديتول  يواحدها احداث جهت شده داده صيتخص يفضا مجموعه اي و ها

 . دهند اختصاص منطقه مناسب درختان

 يها  وزارتخانه. باشد يم مناسب سبز يفضا جاديا و ماده نيا تيرعا به منوط مذكور يديتول و يصنعت يواحدها از يبردار بهره

 . باشند يم ماده نيا ياجرا حسن بر نظارت به موظف يصنعت

 يها ستميس و سوخت از استفاده به موظف يپز  آهك و يآجرپز يها  كوره و ها روگاهين و ها كارگاه و كارخانجات ـ 20 ماده

 . هستند دينما رافراهم هوا يآلودگ كاهش موجبات كه ينحو به يدسترس قابل مناسب ياحتراق

 استقرار مراكز و يصنعت مناطق  سوخت نيتام خود يرسان  سوخت و يرسان گاز يزير  برنامه در است موظف نفت وزارت ـ تبصره

 . دهد قرار تياولو در را بزرگ يشهرها مجاور يآجرپز يها كوره و ها كارگاه و كارخانجات

 سازمان توسط شهرها مجاورت در عيصنا استقرار تيمحدود به مربوط ضوابط نيهمچن و فصل نيا يياجرا نامه  نييآ ـ 21 ماده

 .ديرس خواهد رانيوز اتيه بيتصو  به و هيته ربط يذ يها  وزارتخانه مشاركت با ستيز طيمح حفاظت



            متفرقهمتفرقهمتفرقهمتفرقه    منابعمنابعمنابعمنابع    وووو    ييييخانگخانگخانگخانگ    ،،،،        ييييتجارتجارتجارتجار    منابعمنابعمنابعمنابع    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 ممنوع آزاد يهوا در ومتفرقه يخانگ ، يتجار منابع از مجاز حد از شيب هوا كننده  آلوده مواد نوع هر انتشار و پخش ـ 22 ماده

 .  است

 و شده يبند  طبقه و مشخص  ستيز طيمح حفاظت سازمان توسط يآلودگ زانيم و نوع جهت از متفرقه و يخانگ ، يتجار منابع

 . ديرس خواهد رانيوز اتيه بيتصو به و  هيته ستيز طيمح حفاظت سازمان توسط ماده نيا موضوع مجاز حد

 جهت الزم ريتداب اتخاذ  ضمن مكلفند رهيغ و رستورانها و هتلها ها،يينانوا حمامها، ليقب از كننده آلوده منابع هيكل ـ 23 ماده

 كاهش موجب كه يشهر گاز حايترج مناسب ازسوخت ، آزاد يهوا در كننده آلوده مواد ريسا و دوده و دود انتشار از يريجلوگ

 . ندينما استفاده شود يم هوا يآلودگ

 يواحدها و يتجار منابع يگازرسان و مناسب سوخت نيتام ،  بزرگ يشهرها يرسان  سوخت برنامه در است موظف نفت وزارت

 . دهد قرار تياولو در را يعموم خدمات

 . باشد يم ممنوع باز  يفضا و يعموم معابر در نخاله هرگونه و يخانگ و يشهر يها  زباله انباشتن و سوزاندن ـ 24 ماده

 يزير  برنامه ينحو به شهرها يبهساز و جامع و يهاد يطرحها هيته هنگام موظفند كشور و يشهرساز و مسكن نيوزارت ـ 25 ماده

 و شهرها يطراح كه يا گونه به و دهند اختصاص يطيمح ستيز ليمسا  يبررس به را طرح مطالعات از يا  جداگانه فصل كه ندينما

  تراكم ضوابط ، نقل و حمل و معابر شبكه ها، يكاربر يهمجوار باز، و سبز يفضا نظر از يمسكون  يمجتمعها و ها شهرك

 . باشد متناسب سازمان دييتا مورد يطيمح ستيز يارهايمع با رهيغ و يساختمان

 به موكول رهيغ و ي،كشاورز يادار ، يصنعت يمجتمعها و ها شهرك و ها قطب ، يمسكون يها شهرك شهرها، يها  نقشه ـ تبصره

 . باشد يم ستيز طيمح حفاظت مقررات و ضوابط تيرعا

 سازمان و كشور وزارت ، يشهرساز و مسكن وزارت توسط مشتركا قانون نيا 25 ماده موضوع يياجرا نامه  نييآ – 26 ماده

 . ديرس خواهد رانيوز اتيه بيتصو به و هيته ستيز طيمح حفاظت

 . باشد يم ممنوع مجاز حد از شيب يصوت يآلودگ هرگونه جاديا - 27 ماده

 .ديرس خواهد رانيوز  اتيه بيتصو به و هيته ستيز طيمح حفاظت سازمان توسط يصوت يآلودگ از يريجلوگ نامه  نييآ

        مجازاتهامجازاتهامجازاتهامجازاتها    ــــ    پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 تيممنوع و ها تيمحدود كه  يكسان نيهمچن و ندينما يم تردد مجاز ريغ كننده آلوده يموتور هينقل ليوسا با كه يافراد ـ 28 ماده

 بنابر الير هزار كصدي تا الير هزار پنج از ينقد يجزا  به صالح دادگاه حكم به نديننما تيرعا را قانون نيا 7 ماده موضوع يها

 مذكور كننده آلوده هينقل ليوسا تردد از ضمنا شد خواهند محكوم جرم تكرار دفعات و يآلودگ زانيم موتور، حجم لندر،يس تعداد

 . آمد خواهد عمل به يريجلوگ يآلودگ موجبات رفع تا



 يبرا ندينما عمل قانون نيا 17 و 16 و 14 مواد برخالف كه كننده آلوده يها كارگاه و كارخانجات نيمسئول و صاحبان ـ 29 ماده

 يجزا و ماه شش تا ماه دو از يريتعز حبس به  تكرار صورت در و الير ونيليم كي تا الير هزار پانصد  از ينقد يجزا به اول بار

 . شوند يم محكوم الير  ونيليم دو تا الير هزار هفتصد از ينقد

 پرداخت به مكلف مذكور  تيمحكوم بر عالوه كننده آلوده يها كارگاه و كارخانجات گونه نيا والنئمس و صاحبان ـ 1 تبصره

 . باشند يم صالحه دادگاه  حكم به يحقوق و يقيحق اشخاص و ستيز طيمح به وارده انيز و ضرر

 مورد حسب بر ستيز طيمح  حفاظت سازمان يحقوق و يقيحق اشخاص بر عالوه قانون نيا در مقرر جرائم مورد در ـ 2 تبصره

 . باشد يم  ستيز طيمح به وارده خسارات نهيزم در يخصوص يمدع اي يشاك

 از يناش يآلودگ زانيم نييتع و يبردار  نمونه يبرا ستيز طيمح حفاظت سازمان مأموران يبازرس انجام از كه يكسان ـ 30 ماده

 مدارك و اسناد اي  و آورده عمل به ممانعت يعموم اماكن و خدمات و يبهداشت  ، يتجار منابع ها، كارگاه و كارخانجات تيفعال

 و مورد برحسب ندينما هيارا واقع خالف اطالعات و مدارك و اسناد اي و نگذارند شانيا ارياخت در را سازمان ازين مورد اطالعات و

 و ماه سه تا ماه كي از يريتعز حبس به تكرار صورت در و الير ونيليم پنج تا الير پانصدهزار از ينقد يجزا به موضوع  تياهم

 . شد خواهند محكوم مذكور ينقد يجزا

 گزارش اي داشته مشاركت اي يهمكار  ماده نيا موضوع ميجرا در ستيز طيمح حفاظت سازمان مأموران كه يصورت در ـ تبصره

 ماده نيا در مقرر مجازات حداكثر به يادار تخلفات به يدگيرس  يها اتيه در تيمحكوم بر عالوه ندينما هيارا واقع خالف

 . شد خواهند محكوم

 ندينما فراهم را هوا يآلودگ موجبات  قانون نيا 24 ماده خالف بر كه يعموم اماكن و يتجار منابع والنئمس و صاحبان ـ 31 ماده

 صدهزاريس از تكرار صورت در و الير هزار پانصد تا الير هزار كصدي از ينقد يجزا به مقرر مهلت انيپا و اخطار بار هر از پس

 . شد خواهند محكوم ينقد  يجزا الير ونيليم دو تا الير

 هزار يس از ينقد يجزا به يصوت  يآلودگ نيعامل نيهمچن و يخانگ منابع و متفرقه منابع از حاصل يآلودگ نيولئمس ـ 32 ماده

 .شد خواهند محكوم الير ونيليم كيتا الير هزار كصدي از تكرار صورت در و الير هزار صديس تا الير

        مختلفمختلفمختلفمختلف    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ــــ    ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

 مناسب يها برنامه  ، ستيز طيمح  حفاظت سازمان يهمكار با است موظف رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا سازمان ـ 33 ماده

 . بگذارد اجرا مورد به و ميتنظ را ستيز طيمح حفاظت ليمسا مقررات و نيقوان و آموزش ، يعموم افكار ريتنو جهت

%) 50( درصد پنجاه معادل و دهيزگرديوار خزانه حساب به بالفاصله وصول از پس قانون نيا ياجرا از حاصل يدرآمدها ـ 34 ماده

 بودجه حهيال در جداگانه فيرد صورت به قانون نيا ياجرا جهت الير ارديليم كي سقف تا حداكثر و سال هر در يزيوار وجوه

  ارياخت در الير ونيليم چهارصد سقف تا%) 20( درصد ستيب معادل و ستيز طيمح حفاظت سازمان ارياخت در و منظور سال هر

 . رديگ يم قرار رانيا ياسالم يجمهور يانتظام يروين



 است شده فيتكل نييتع  آن به نسبت قانون مواد از كي هر در كه يموارد بر عالوه قانون نيا يياجرا يها  نامه  نييآ ـ 35 ماده

 يهمكار اي مشاركت با مورد حسب بر و ستيز طيمح  حفاظت سازمان توسط قانون نيا بيتصو از پس ماه سه ظرف حداكثر

 . ديرس خواهد رانيوز اتيه  بيتصو به و هيته ربط يذ يدستگاهها

 .گردد يم لغو هوا  يآلودگ از يريجلوگ نهيزم در آن با ريمغا مقررات و نيقوان هيكل قانون نيا ابالغ خيتار از ـ 36 ماده


