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   کلیات -فصل اول 
  : در این آئین نامه عبارات و اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :1ماده 
جغرافیائی داخل شهري است که عبور ومرور براي تمام یا برخی از وسایل محدوده : محدوده ممنوعه تردد -الف 

  . نقلیه در آن ممنوع است 
ساعاتی از شبانه روز است که عبورومرور تمام یا برخی از وسایل نقلیه در آن ساعات : ساعات ممنوع تردد - ب 

  . ممنوع است 
در اختیار یا نظارت مراجع دولتی یا عمومی بوده و در  وسایل نقلیه اي که در مالکیت یا: وسایل نقلیه عمومی  -ج 

  . شبکه حمل و نقل عمومی شهري به کار گرفته می شود
خودروهائی هستند که بدون نیاز به مجوز، مجاز به حرکت در محدوده می باشند و شامل : خودروهاي آزاد -د

ت واحد اتوبوسران ، تاکسی هاي پالك اتوبوسهاي شرک... ) پلیس، آتش نشانی، آمبوالنس و (خوروهاي امداد 
  . نارنجی و تاکسی هاي خطی فقط در مسیر تعیین شده می باشند

  . خودروهائی هستند که در صورت داشتن مجوز، مجاز به حرکت در محدوده می باشند: خوردوهاي مجاز -ه 
  

  ا نوحه اعمال محدودیت و صدور مجوز و چگونگی نظارت بر اجراي محدودیته -فصل دوم 
شهرهاي مشمول محدودیتی ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موضوع این آئین نامه در نقاطی که بنا به اعالم  :2ماده 

سازمان حفاظت محیط زیست ، آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوري بیش از حد مجاز و سهم وسایل 
نابع آلوده کننده باشد، به پیشنهاد سازمان نقلیه موتوري و تردد شهري در آلودگی هواي آنها بیش از سایر م

حفاظت محیط زیست یا شهرداري مربوط یا نیروي انتظامی وتصویب شوراي هماهنگی ترافیک استان مربوط 
  . تعیین می شوند

وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوري براي تعیین ساعات و محدوده ممنوعه تردد و نیز  :1تبصره 
  قانون جلوگیري از آلودگی هوا تعیین می شود ) 6(مجاز موضوع تبصره ماده وسایل نقلیه 

هر گونه سیاستگذاري و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین محدوده ، ساعات ممنوعیت ، تعداد و نوع  :2تبصره 
گی خودروهاي آزاد ومجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران بنا به پیشنهاد شوراي عالی هماهن

ترافیک شهرهاي کشور و تصویب وزیر کشور ودر شهرهاي دیگر به پیشنهاد شوراي هماهنگی ترافیک استان و 
  . تصویب وزیر کشور، تعیین می گردد

اعمال هرگونه ممنوعیت و محدودیت تردد باید همزمان ب پیش بینی تسهیالت حمل ونقل عمومی الزم  :3تبصره 
  . براي مردم آن محدوده باشد
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تعیین می ) 2(عبور و مرور وسایل نقلیه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه که مطابق تبصره هاي ماده  :3ه ماد

  . شود منوط به اخذمجوز تردد از شهرداري مربوط است 
  . بهاي مجوزهاي صادره ، توسط سازمان حمل و نقل ترافیک تعیین می شود: تبصره 

  
مجوزهاي  - 1372مصوب  -قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا ) 7(در مواقع اضطرارري موضوع ماده  :4ماده 

تردد صادر شده پس از اطالع از طریق رسانه هاي همگانی به گونه اي که اعالم خواهد شد، به طورموقت از 
  . درجه اعتبار ساقط می شوند

  
، مردم را از محدوده ها  شهرداري هاي کشور مکلف هستند از طریق انتشار آگهی در رسانه هاي همگانی :5ماده 

و ساعات ممنوعه تردد آگاه نماینده و با نصب تابلوهاي ویژه با هماهنگی اداره راهنمائی و رانندگی نیروي 
  . انتظامی جمهوري اسالمی ایران در میان ورودي محدوده ممنوعه ، هشدارهاي الزم را به عموم افراد بدهند

  
ب تابلو عبور ممنوع در مبادي ورودي به محدوده ممنوعه ، از تردد نیروي انتظامی موظف است با نص :6ماده 

این آئین نامه در ساعات و محدوده ممنوعه موردنظر جلوگیري کند و با ) 3(وسایل نقلیه فاقد مجوز موضوع ماده 
  . م کندمتخلفین برابر مقررات مربوط رفتار نماید، همچنین موارد استثناء را بر روي تابلوهاي نصب شده ، اعال

  
  ساماندهی حمل ونقل شهري  -فصل سوم 

به منظور کاهش تعداد و طول سفرهاي روزانه شهري ،کاهش مراجعات حضوري به دستگاه هاي اجرائی  :7ماده 
، کاهش شلوغی و تراکم ترافیک و ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی در شهرهاي بزرگ کشور، 

فیک شهرهاي کشور موظف است با همکاري سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور شوراي عالی هماهنگی ترا
وسایر وزارتخانه ها و سازمانها به تناسب موضوع ، راهکارهاي مناسب را در جهت غیرمتمرکز کردن خدمات 

، )غیره مدارس ، ادارات ، بانکها،بازار و (اداري و بانکی در امور غیرستادي ، توزیع ساعات شروع و اتمام کار
تفویض اختیار امور قابل واگذاري به ادارات تابعه ، هدایت شهرداري ها به ایجاد مجتمع هاي خدمات محله 

ومناطق شهري و افزایش تعداد شعب ادارات و ارگانهاي جاذب سفر به تناسب نیاز جمعیت شهرها نظایر آن را 
ی از تردد وسایل نقلیه موتوري و تقلیل همچنین به منظور کاهش آلودگی هوا ناش. تدوین و تصویب نماید

سفرهاي غیر ضرور شهري با هماهنگی وزارت پست وتلگراف و تلفن ترتیبی اتخاذ کند تا کلیه دستگاههاي دولتی 
و موسسات عمومی به ویژه ارائه دهندگان خدمات عمومی ، به طور ساالنه درصدي از مراجعات حضوري ارباب 

بکه پست ، پست بانک ، مخابرات ، شبکه اطالع رسانی الکترونیک و جایگزین اطالع رجوع خود را با استفاده از ش
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  . رسانی و به کارگیري شیوه مکاتبه به جاي مراجعه ، پاسخگوئی کنند
میزان کاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل ارائه از راههاي یاد شده ، در هر سال به پیشنهاد : تبصره 

  . رافیک و باهماهنگی دستگاه هاي ذیربط تهیه و به تصویب شوراي عالی اداري می رسدشوراي عالی هماهنگی ت
  

به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل داخل شهري ، دولت ساالنه تسهیالت مناسب را در اختیار  :8ماده 
ا استفاده از آن قرار می دهد تا ب) شرکتها و سازمانهاي اتوبوسرانی و حمل ونقل ریلی شهري (وزار کشور 

شهرداري هاي کشور مکلف هستند تا رسیدن به ظرفین مطلوب . تسهیالت ، به ظرفیت موجود ناوگان اضافه شود
  به مجموع ظرفین ناوگان موجود اضافه نمایند %) 10(ساالنه حداقل ده درصد

، افزایش ظرفیت وزارت صنایع و معادن مکلف است به منظور پاسخگوئی به نیاز ناوگان حمل و نقل شهري 
  . تولیدات خود را در زمینه وسایل نقلیه عمومی در اولویت قرار دهد

  
به منظوراعمال سیاستهاي هماهنگ ، تعیین خط مشی الزم ، هدایت و نظارت بر تغییر سوخت خودروها از  :9ماده 

ترافیک شهرهاي کشور  فرآورده هاي نفتی آالینده به گاز طبیعی و دیگر سوختهاي نوین ، شوراي عالی هماهنگی
  . با همکاري ارگانهاي مرتبط اقدامهاي الزم را معمول خواهند نمود

در جلسات شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشورکه موضوع هدایت و نظارت بر تغییر سوخت  :تبصره
  خودروها از فرآورده هاي نفتی و آالینده به گاز 

  . نماینده وزارت نفت با حق راي دعوت به عمل آیدطبیعی و دیگر سوختهاي نوین مطرح است از 
  
به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران و شهرهاي بزرگ ، دستگاه هاي اجرائی ، شهرداري ها، نیروي  :10ماد

تدریجی وسایل نقلیه تحت اختیار خود، ) گازطبیعی (نظامی و انتظامی موظفند نسبت به تبدیل به گازسوز نمودن 
سازمان حفاظت محیط زیست کشور موظف است گزارش ساالنه عملکرد . ي مشخص اقدام نمایندبراساس زمانبند

این اقدام در مورد نیروهاي مسلح با هماهنگی و موافقت ستاد کل نیروهاي . دستگاهها را به دولت گزارش نماید
  . مسلح انجام می شود

  
گی ناشی از سوختهاي فسیلی نسبت به تولید و وزارت نفت مکلف است به منظور به حداقل رساندن آلود :11ماده 

  . ، در حد نیاز اقدام نماید)گوگرد( MPP 500عرضه گازوئیل با استاندارد بین المللی به کمتر از 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است براي به اجرا درآمدن مفاد این ماده اعتبارات الزم را  :تبصره

  . در بودجه ساالنه کشور پیش بینی نماید
  



  قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا 6آئین نامه اجرائی تبصره ماده  
 
 
  

                         

 

درمان و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت،
  معاونت سالمت

  محیط و کار مرکز سالمت

4 

سازمان صدا و سیما مکلف است با همکاري دستگاه هاي ذیربط، برنامه هائی را در راستاي نمایاندن  :12ماده 
لیه از نظر اقتصادي و زیست محیطی ، همچنین برنامه هاي آموزشی متضمن تغییر سوخت مصرفی وسایل نق

  . مالحظات ایمنی مربوط به گازسوز شدن را از طریق صدا و سیما، به عموم مردم ارائه نماید
  

موسسه تحقیقات و استاندارهاي صنعتی ایران مکلف است بررسی هاي الزم در مورد تدوین  :13ماده 
مراجع . ازسوز کردن وسایل نقلیه را انجام و نتیجه جهت اجرا به مراجع ذیربط ارائه نمایداستاندارهاي ایمنی گ

  . ذیربط در تولید و اصالح سیستم سوخت وسایل نقلیه موظف به رعایت استاندارد مزبور می باشند
  

عه واحدهاي از تاریخ الزم االجراشدن این تصویبنامه ، صدور مجوز سرمایه گذاري جدید و با توس :14ماده 
تولیدي موتورهاي دو زمانه ممنوع و وزارت صنایع و معادن موظف است تمامی تولیدکنندگان داخلی موتور 

سیکلت هاي یاد شده را مکلف نماید حداکثر تادوسال از زمان الزم االجراشدن این آئین نامه ، تولید خود را با 
  . راجایگزین نمایند استاندارهاي زیست محیطی تطبیق و نوع موتور چهارزمانه

ترددد موتورهاي دو زمانه پس از دو سال الزم االجراء شدن این تصویبنامه در هفت شهر بزرگ کشور  :تبصره
  . ممنوع است 

  
  . از تاریخ الزم االجراشدن این آئین نامه ، واردات موتور سیکلتهاي دو زمانه ممنوع است  :15ماده 

 محمدرضاعارف -معاون اول رئیس جمهور


