بررسی ساماندهی و قانون هوای پاک
دوشنبه  30مردادماه  139۶خورشیدی

چارچوب کار
توضیح

موضوع
پیشینه قانون هوای پاک

ضرورت به هنگام سازی قوانین گذشته ،تغییرات درشرایط آلودگی هوا و منابع آن
این قانون مشتمل بر  3۴ماده و  39تبصره است
که در تاریخ  2۵تیرماه  139۶تصویب مجلس رسیده و در تاریخ  11مرداد 139۶
از سوی شورای نگهبان تایید شد.

ابالغ قانون هوای پاک به
شهرداری تهران

الزام آمور بودن اجرای آن برابر اصل قانون و ابالغیه شهرداری و دستور مدیر عامل
محترم

ارتباط قانون با ساماندهی

مهمترین :بند الف ماده  3۴سایر مواد تا حدی مرتبط:

چگونگی اجرای قانون

بررسی  ،جمع بندی ،استعالم از  :تدوین مقررات و سازمان

قوانین نسخ شده

 ،قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  3/2/13۷۴و اصالحات و الحاقات
بعدی آن ،تصمیم قانونی راجع به آییننامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب
 29/۴/13۵۴کمیسیونهای مشترک مجلسین ،قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه
استاندارد ایران مصوب  ،2/3/1339قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب  2۴/9/13۴9و اساسنامه مؤسسه استاندارد
و تحقیقات صنعتی ایران مصوب»9/۴/13۴۴

اصالحات در برخی قوانین

الف ـ متن ذیل به انتهای بند ( )20قانون شهرداریها مصوب 11/۴/133۴
کمیسیونهای مشترک مجلسین الحاق میشود:
«این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرائی میگردد».

مواد قانون هوای پاک و ارتباط با ساماندهی
متن و موضوع

شماره
ماده

ارتباط با ساماندهی

1

اصطالحات

استفاده از تعاریف درمتون آموزشی ،در نظر
داشتن شمول صنایع و مراکز تجاری

2

دستگاه ها مشمول و تدوین آیین نامه

ارایه پیشنهاد ساماندهی به سازمان برای آیین نامه
به منظور تامین دیدگاه های ساماندهی

3

الزام همکاری دستگاه ها در موقع اضطرار

ترسیم شرایط و چگونگی همکاری ساماندهی
وآمادگی برای شرایط اضطرار

مواد قانون هوای پاک و ارتباط با ساماندهی
متن و موضوع

شماره
ماده
۴

ارتباط با ساماندهی

تولید انواع وسایل نقلیه موتوری و واردات آنها مستلزم رعایت همکاری در شناسایی واحدهای
تولیدی برای انطباق
حدود مجاز انتشار آالیندههای

۵

ضمانت( گارانتی) خودروها

------

۶

معاینه فنی خودروها

الزام در داشتن گواهی معاینه فنی
برای خودرو های ساماندهی

۷

تامین نیاز سفرهای درون شهری بدون ایجاد آلودگی

پیشنهاد شبکه عمومی حمل و نقل
برای آمد و شد به مجتمع های
صنفی

8

خودروهای فرسوده

پیش بینی مراکز اسقاط بعنوان
مجتمع صنفی

9

واردات خودروهای برقی ـ بنزینی(هیبریدی) و خودروهای
الکتریکی و موتورسیکلت برقی

شناسایی واحدهای تولید کننده این
نوع خودروها

10

ناوگان حمل و نقل عمومی درونشهری

-------

11

مواد قانون هوای پاک و ارتباط با ساماندهی
متن و موضوع

ارتباط با ساماندهی

11

احداث ،توسعه ،تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای
تولیدی ،صنعتی و معدنی

نظارت بر واحدهای تولیدی
جلوگیری از تاسیس  ،داشتن آمار
و اطالعات واحدهای تولیدی

11
تبصره
3

واحدها و پروژههای بزرگ و متوسط درحال فعالیت یا جدید
که برحسب قوانین و مقررات مشمول ارزیابی زیستمحیطی
میباشند ،موظف به نصب و راهاندازی سامانههای پایش
برخط لحظهای (آنالین) و ارسال اطالعات روزآمد به مرکز
پایش سازمان میباشند .صدور و تمدید پروانههای
بهرهبرداری آنها ،منوط به اجرای این تبصره است

گرفتن اطالعات واحدهای مشمول
از سازمان و درج در سوابق
پرونده های بند  20و استفاده از
این اهرم برای اجرای رای با
همکاری سازمان

11
تبصره
۴

کلیه مراکز ،واحدهای صنعتی و تولیدی ،حسب تشخیص
سازمان مکلفند نسبت به نمونهبرداری و اندازهگیری آلودگی
هوا ،در فاصله زمانی ممکن و در چهارچوب خوداظهاری،
در پایش اقدام کنند.

گرفتن اطالعات واحدهای مشمول
از سازمان و درج در سوابق
پرونده های بند  20و استفاده از
این اهرم برای اجرای رای با
همکاری سازمان

مواد قانون هوای پاک و ارتباط با ساماندهی
متن و موضوع

ارتباط با ساماندهی

 12سازمان مکلف است که تمامی مراکز و واحدهای صنعتی ،گرفتن اطالعات واحدهای مشمول
تولیدی ،عملیات معدنی ،خدماتی ،عمومی و کارگاهی را که از سازمان و درج در سوابق
آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب است ،مشخص نموده پرونده های بند  20و استفاده از
و مراتب را با تعیین نوع ،میزانآلودگی ،وسعت منطقه تحت این اهرم برای اجرای رای با
همکاری سازمان
تأثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤوالن یا مدیران
عامل و یا باالترین مقام تصمیمگیر واحد ابالغ کند تا در
مهلت معینی که توسط سازمان تعیین میشود نسبت به رفع
آلودگی یا تغییر تولید یا تغییر فرآیند تولید یا تعطیلی کار و
فعالیت خود (براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی)
اقدام نمایند .درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها ،طبق مفاد
این قانون ،به واحدهای مذکور ،جریمه ایجاد و انتشار
آلودگی تعلق میگیرد

مواد قانون هوای پاک و ارتباط با ساماندهی
متن و موضوع
12
تبصره1

ـتصمیمگیری در خصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت
کارخانجات ،معادن بزرگ و واحدهای آالینده بزرگ که
تأثیرات ملی و منطقهای دارند برعهده ستادی متشکل از
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،رئیس سازمان ،استاندار و
باالترین مقام دستگاه ذیربط است.

تبصره2ـ در صورت عدم اجرای مفاد این ماده ،در پایان
12
تبصره  2مهلت مقرر ،سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نموده
و متخلف را جهت پیگرد قضائی ،طبق مفاد این قانون به
مرجع صالح قضائی معرفی میکند .واحد تولیدی عالوه بر
جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا
پنج برابر خسارات وارده به محیطزیست محکوم میشود.
مجازات مقرر در این تبصره درخصوص مالکان ،مسؤوالن
و مدیران کارخانجات ،واحدها و کارگاههای تولیدی ،صنایع
نفتی و گازی ،نیروگاهها و سایر واحدهای تولیدی ،خدماتی
و معدنی آلودهکننده نیز که پس از تعطیلی ،رأسا ً و بدون
کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت
آنها نمایند ،اعمال میشود.

ارتباط با ساماندهی
شناسایی واحدهای مشمول و اعالم
به سازمان برای طرح مضوع در
ستاد مربوطه وآگاهی از مصوبات
آن ستاد
پیگیری اعمال این ماده برای
آندسته از واحدهای مشمول که در
شهر مزاحم و آالینده می باشند و
صدور رای بند  20برای آنها در
تقویت بخش اجرایی بند 20

مواد قانون هوای پاک و ارتباط با ساماندهی
متن و موضوع

ارتباط با ساماندهی

 13ـحداکثر یکسال پس از الزماالجراء شدن این قانون،
تمامی مراکز صنعتی ،تولیدی ،عملیات
معدنی ،خدماتی ،عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و
غیردولتی موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده
کنند .در صورت عدم وجود سوخت مناسب ،واحدهای
مذکور مکلفند به هرنحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا
آالیندههای منتشره ،در حدود مجاز انتشار آالیندههای هوا
باشد.

پیگیری اعمال این ماده برای
آندسته از واحدهای مشمول که در
شهر مزاحم و آالینده می باشند و
صدور رای بند  20برای آنها در
تقویت بخش اجرایی بند 20

1۴ـ در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از
مراکز صنعتی ،تولیدی ،معدنی ،خدماتی ،عمومی و
کارگاهی به تشخیص سازمان فقط از طریق انتقال تمام یا
بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آنها به نقاط
مناسب امکانپذیر میباشد و یا فعالیت مراکز مذکور در
مناطق مسکونی سالمت ساکنان آن مناطق را بهخطر
بیاندازد ،مالکان و مدیران واحد موظفند در مهلت
تعیینشده در طرح انتقال ،نسبت به انتقال واحد مربوطه
اقدام کنند .مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای
نقدی معادل سهدرصد( )3:درآمد ساالنه ناخالص همان
واحد محکوم میشود

پیگیری اعمال این ماده برای
آندسته از واحدهای مشمول که در
شهر مزاحم و آالینده می باشند و
صدور رای بند  20برای آنها در
تقویت بخش اجرایی بند 2

مواد قانون هوای پاک و ارتباط با ساماندهی
متن و موضوع

ارتباط با ساماندهی
ارایه پیشنهادهای مورد نظر
ساماندهی برای گنجاندن در آیین
نامه مربوطه

1۴
تبصره

مکان ،زمان ،مهلت و منابع اعتباری و تسهیالت و
تشویقات الزم جهت انتقال واحدهای فوقالذکر براساس
آییننامهای است که با پیشنهاد سازمان و با همکاری
وزارتخانههای ذیربط حداکثر ظرف مدت سهماه از تاریخ
ابالغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران
میرسد.

ماده 1۵

شهرکها ،مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی جدیداالحداث گنجاندن این بند در قرارداد های
ساخت مجتمع های صنفی ،خدماتی
مکلفند برحسب اقلیم ،حداقل دهدرصد( )10:از فضای
که شهرداری آنها را احداث می
تخصیص دادهشده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد
کند .الزام به اجرا و گزارش نتیجه
فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه
اختصاص دهند .بهرهبرداری از واحدهای مذکور منوط به به سازمان بعنوان عملکرد
ساماندهی
رعایت این ماده و تأیید آن توسط سازمان است.

مواد قانون هوای پاک و ارتباط با ساماندهی
متن و موضوع

ارتباط با ساماندهی

1۶

کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان برای
نمونهبرداری و تعیین میزانآلودگی ناشی از فعالیت
مراکز صنعتی ،تولیدی ،معدنی ،خدماتی ،عمومی و
کارگاهی ممانعت کنند و یا اسناد و مدارک و اطالعات
موردنیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد
و مدارک و اطالعات خالف واقع ارائه نمایند ،به حداقل
جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار به حداقل
جزای نقدی درجه چهار موضوع ماده ( )19قانون
مجازات اسالمی محکوم میشوند.

معرفی افراد و واحدهای متخلف
از آرای بند  20برای اعمال این
ماده قانونی بعنوان اهرم اجرایی
بند  20و افزایش قدرت شهرداری
در اجرای آرا

تبصره1

تمامی مراکز و واحدهای متوسط پنجاه نفر به باال
موضوع این قانون برای انجام امور مربوط به
نمونهبرداری ،اندازهگیری ،پایش و کنترل مستمر آلودگی
هوا مکلف به ایجاد واحد سالمت ،بهداشت و محیط
زیست ( ) HSEو بهکارگیری متخصص محیطزیست
میباشند.

گرفتن اطالعات و آمار این گونه
واحدها و میزان اجرای این ماده
قانونی از سازمان برای تکمیل
پروند های بند  20و پیگیری های
احتمالی

مواد قانون هوای پاک و ارتباط با ساماندهی
متن و موضوع
18

ارتباط با ساماندهی
---

تامین سوخت با استاندارد ملی مصوب

----------

 19توسعه ،تولید و عرضه انرژیهای تجدیدپذیر و پاک بهینه
 20ممنوعیت سوزاندن پسماند

اعمال بند  20برای واحدهای
شغلی مشمول و اعالم نتیجه به
سازمان بعنوان عملکرد ساماندهی

 21الزام انجام مطالعات طرح به بررسی مسائل زیستمحیطی

شناسایی نیازهای ساماندهی در
اجرای ماموریت ها که با طرح
جامع شهر مرتبط است و اعالم آن
به وزاریت راه و شهر سازی و پی
یری اجرای آن

 22تامین سرانه فضای سبز توسط شهرداری ها

--------

 23جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار
 2۴بیابان زدایی
 2۵تخصیص حق آبه تاالبها
 2۶شبکه هشدار طوفان و گرد و غبار

-------------------------

مواد قانون هوای پاک و ارتباط با ساماندهی
متن و موضوع
 2۷مقابله با ریز گردها

ارتباط با ساماندهی
---------

 28فرهنگ سازی توسط صدا و سیما

مطالعه و تدیون برنامه ها و محتوی
آموزشی از ابعاد ساماندهی برای
کاهش آلودگی هوا و پیگیری تولید و
پخش آن از صدا و سیما

 29ـ ایجاد هرگونه آلودگی صوتی توسط منابع ثابت و متحرک،
ممنوع میباشد .در مورد منابع ثابت ،مرتکب به جزای نقدی
درجه هفت موضوع ماده( )19قانون مجازات اسالمی محکوم
میشود.

شناسایی واحدهای مولد آلودگ
صوتی ،صدور رای بند  20و اعالم
به سازمان برای استفاده از اهرم این
ماده قانونی برا یرفع مزاحمت سرو
صدا ،پیشنهاد برای آیین نامه ماده

 30آالینده های پرتوی
 31نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و یگان حفاظت
سازمان مکلفند بهعنوان ضابط دادگستری ،در موارد وقوع
جرائم مشهود مذکور در این قانون رأسا ً یا در صورت اعالم
سازمان یا با اطالع از وقوع جرائم غیرمشهود مندرج در این
قانون با نظر دادستان شهرستان ذیربط اقدام الزم را در
چهارچوب قوانین و مقررات با واحدهای آلودهکننده یا اشخاص
حقیقی یا حقوقی مربوط بهعمل آورند.

ایجاد هماهنگی و جلب همکاری
یگان حفاظت شهرداری( اجراییات
 ،پلیس شهرداری) با نیروهای ناجا
و سازمان برا یاجرای ارای بند 20

مواد قانون هوای پاک و ارتباط با ساماندهی
متن و موضوع

ارتباط با ساماندهی

 32برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون ،به
تشخیص رئیس قوهقضائیه شعبهای تخصصی در هر حوزه
قضائی اختصاص مییابد

ایجاد ارتباط و تعامل سازنده با
شعبه تخصصی برای پیگیری
پرونده های ساماندهی با استفاده از
این قانون

 33محل مصرف جرایم

معرفی واحدهای آالینده شهر برای
استفاده از تسهیالت صندوق

ماده3۴ـ از تاریخ الزماالجراء شدن این قانون ،قانون نحوه
جلوگیری از آلودگی هوا مصوب  3/2/13۷۴و اصالحات و
الحاقات بعدی آن ،تصمیم قانونی راجع به آییننامه جلوگیری از
آلودگی هوا مصوب  29/۴/13۵۴کمیسیونهای مشترک
مجلسین ،قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران
مصوب  ،2/3/1339قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب  2۴/9/13۴9و
اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مصوب »9/۴/13۴۴نسخ و اصالحات ذیل اعمال میگردد:
الف ـ متن ذیل به انتهای بند ( )20قانون شهرداریها مصوب
 11/۴/133۴کمیسیونهای مشترک مجلسین الحاق میشود:
«این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرائی میگردد».

بررسی چگونگی استفاده از یند
الف این ماده برای تقویت بند  20و
استفاده آن در متن آرای بند 20
برای واخدهای آالینده هوا و
معرفی به سازمان برا یاعمال
مقررات این قانون برای تحکیم و
افزایش قدرت اجرایی ساماندهی

