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  242................................................................................................)7/8/1382وب مص(
 آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاري اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر -34
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 شوراي انقالب 11/3/59قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 
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مصوب (هاي بهداشتی در سطح شهر تهران   تأمین، احداث و نگهداري سرویس-13

20/2/1383 (..........................................................................................................301  
 به از رده خارج کردن یک  منوط کردن شماره شدن و ورود هر خودرو به شهر تهران-14

  306...............................................................) 4/12/1383مصوب (خودروي فرسوده 
  308.......................) 22/3/1384مصوب (هاي شرق و غرب تهران   جانمایی گورستان-15
  309)26/7/1384مصوب ( چگونگی صدور مجوز انتقال و قطع درختان در شهر تهران -16
مصوب (هر تهران  نحوه تأمین ایمنی و نگهداري مواد شیمیایی خطرناك در سطح ش-17

1/9/1384 (.............................................................................................................311  
 الزام شهرداري تهران به تهیه و ارائه آیین نامه اجرایی زمانبندي و نحوه وصول بهاي -18

خدمات شهرداري در امور ساماندهی محل و مدیریت مراکز تخلیه و دفع ضایعات 
  312..............................)16/11/1384مصوب (دهاي ساختمانی خاك و نخاله و پسمان

مصوب (اضی تاالب بهرام ف مزاحم و آالینده شهر تهران به ار مجوز انتقال صنو-19
2/3/1385(..............................................................................................................313  

مصوب (حیطی شهر تهران  ساماندهی مدیریت سیما و منظر شهري و ارتقاء کیفیت م-20
21/6/1385(............................................................................................................317  

مصوب ( شیمیایی خطرناك  تعیین بهاي خدمات ساماندهی ایمنی و نگهداري مواد-21
9/8/1385(..............................................................................................................319  

نماي زي مصرف سوخت در اماکن و استفاده از مصالح مناسب در  بهینه سا-22
  321.............................................................................)9/8/1385مصوب (ها  ساختمان

مصوب (سبز شهر تهران  اصالحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي -23
14/11/1385(.........................................................................................................325  

مصوب ( مدیریت پسماند  مجوز چگونگی محاسبه و اخذ بهاي خدمات-24
12/04/1386(.........................................................................................................327  

  333)12/4/1386مصوب (زیست هران به اجراي نظام مدیریت محیط  الزام شهرداري ت-25
 الزام شهرداري تهران به انجام مطالعات توجیه فنی، اقتصادي، زیست محیطی، -26

 شهرداري هاي ها و پروژه فرهنگی و اجتماعی و ارائه برنامه زمانبندي براي کلیه طرح
  335....................................................................................)13/6/1386مصوب (تهران 
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ی در شهر ان به انجام مطالعات و استفاده از فضاهاي زیرسطح الزام شهرداري تهر-27
  337....................................................................................)10/7/1386مصوب (تهران 

 پیشنهاد قانون تأمین اعتبار مورد نیاز توسعه تأسیسات شبکه فاضالب شهر تهران به -28
عدت به این امر دولت و مجلس شوراي اسالمی و الزام شهرداري تهران جهت مسا

  338.............................................................................................)20/8/1386مصوب (
ء ساماندهی راه کارهاي حقوقی -29  اجرایی برخورد با متخلفین پخش، دفع، حمل و امحا

مصوب (مومی شهر تهران غیرمجاز و نامناسب پسماندها در فضاها و معابر ع
29/8/1386(............................................................................................................341  

مصوب (وسعه شهري هاي ت ریزي و طرح  تعیین سلسله مراتب و فرآیند نظام برنامه-30
13/9/1386(............................................................................................................345  

مصوب (نوات شهر تهران رداري تهران به تشکیل کمیته بررسی و ساماندهی ق الزام شه-31
20/9/1386(............................................................................................................348  

هاي ملی خجیر و   الزام شهرداري به انجام اقدامات الزم جهت حفظ پارك-32
ب مصو(جهت این امر ) هاي اجرایی ذیربط دستگاه(حصار و پیشنهاد به دولت  سرخه

4/10/1386(............................................................................................................350  
آوري و دفع پسماندهاي ویژه   و چگونگی اعمال نظارت بر جمع تعیین بهاي خدمات-33

  353........................)4/10/1386مصوب (ي در شهر تهران پزشکی، صنعتی و کشاورز
زیست شهر  الزام شهرداري تهران به تهیه نظام جامع و ثبت پایش و ارزشیابی محیط -34

  357....................................................................................)17/2/1387مصوب (تهران 
مصـوب  ( تهـران هرـا در شـودروهـی خـنه فـی معاینـرایـات اجـگیري اقدام  پی-35

24/02/1387(.........................................................................................................358  
 چگونگی جلب مشارکت شهروندان تهرانی، اصناف، نهادهاي دولتی و عمومی در -36

  361.........)28/3/1387مصوب (ق در شهر تهران جویی و بهینه سازي مصرف بر صرفه
 در هاي اقتصادي جلب مشارکت شهروندان  تعیین بهاي خدمات تشویقی و شاخص-37

ها در شهر تهران  ایجاد و توسعه فضاي سبز بر بدنه و فضاهاي بالاستفاده ساختمان
  364................................................................................................)4/4/1387مصوب (

مصوبه ضوابط اجرایی مربوط به -38  اصالحیه تبصره ذیل ماده هفتم مصوبه اصالحیه 
مصوب (ي سبز در شهرها چگونگی اجراي ماده یکم قانون حفظ و گسترش فضا

25/4/1387(............................................................................................................369  
هاي توسعه  ریزي و طرح اصالحیه مصوبه تعیین سلسله مراتب و فرآیند نظام برنامه -39

  370....................................................................................)1/5/1387مصوب (شهري 
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 الزام شهرداري تهران به تهیه و ارائه الیحه ساماندهی فعالیت صنایع، صنوف و -40
مصوب ) ( صنایع و صنوفراهنماي تهیه الیحه ساماندهی فعالیت(مشاغل شهر تهران 

15/5/1387(............................................................................................................372  
ران به خاورشهر  انتقال بخشی از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آالینده شهر ته-41

  374.............................................................................................)15/5/1387مصوب (
هاي   الزام شهرداري تهران به تهیه و ارائه الیحه مدیریت کاهش آوار و نخاله-42

  378......................................................)29/5/1387مصوب (ی و بازیافت آن ساختمان
عتراض فرمانداري تهران به متن مصوبه انتقال  جوابیه شوراي اسالمی شهر تهران به ا-43

مصوب (هران به خاورشهر بخشی از مشاغل و صنوف مزاحم و آالینده شهر ت
7/7/1387(..............................................................................................................379  

  381........................................)12/8/1387مصوب (بز شهر تهران  ساماندهی فضاي س-44
 جوابیه شوراي اسالمی شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به متن مصوبه -45

  384.........................................)27/8/1387مصوب ( سبز شهر تهران ضايساماندهی ف
 پیشنهاد تأمین اعتبار موردنیاز اجراي پروژه فاضالب شهر تهران به دولت و مجلس -46

 1388الب در سال شوراي اسالمی و تعیین بهاي خدمات فروش انشعاب فاض
  385................................................................................................)5/9/1387مصوب (

اهاي شهر  و نورپردازي فض الزام شهرداري تهران به تهیه و ارائه طرح جامع روشنایی-47
  389....................................................................................)26/9/1387مصوب (تهران 

 دستورالعمل فرهنگ سازي و آموزش عمومی به منظور ترغیب دارندگان خودرو به -48
  391....................................................)24/10/1387ب مصو(انجام معاینه فنی خودرو 

آوري   مسکوت ماندن بررسی طرح الزام شهرداري تهران به انجام و اجراي طرح جمع-49
  392..................................................)6/11/1387مصوب ( شهر تهران سطحیهاي  آب

ر دانش و  الزام شهرداري تهران به انجام مطالعات و طراحی و تدوین طرح ایجاد شه-50
  393.................................................................................)8/11/1387مصوب (طبیعت 

 جوابیه شوراي اسالمی شهرتهران به اعتراض فرمانداري تهران به متن مصوبه الزام -51
 دانش و طبیعت دوین طرح ایجاد شهرشهرداري تهران به انجام مطالعه و طراحی و ت

  401...........................................................................................)20/12/1387مصوب (
  402..............)16/1/1388مصوب ( طرح جامع مدیریت پسماندهاي جامد شهر تهران -52
ایشی و هاي گرم  الزام شهرداري تهران به صدور پایانکار مشروط به تکمیل سیستم-53

  406.............................................................................)15/2/1388مصوب (سرمایشی 
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ها، ظروف و محصوالت  ر الگو و کاهش مصرف کیسه الزام شهرداري تهران به تغیی-54
ه  یکبار مصرف پالستیکی و جایگزین کردن مواد قابل بازیافت غیرپالستیکی در کلی

  407..........................................)15/2/1388مصوب ( شهرداري تهران مراکز وابسته به
  410..................)22/2/1388مصوب ( مدیریت پسماند  چگونگی محاسبه و اخذ بهاي-55
  414..........................................................)20/2/1388ب مصو( شهر دوستدار کودك -56
مصـوب   (ـالح الگـوي مـصـرف ه اصـامـراي برنـه اجـران بـرداري تهـزام شهـ ال-57

12/03/1388(.........................................................................................................419  
  423.................................)3/6/1388مصوب (کت فاضالب تهران  برنامه پنج ساله شر-58

  آراء وحدت رویه: فصل چهارم
 17/2/1369 رأي وحدت رویه دیوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوب مورخ -1

مورخ (ها  شورایعالی شهرسازي و معماري ایران در مورد تأمین فضاي سبز کنار اتوبان
26/6/1370(............................................................................................................429  

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در خصوص  1378-10-5 - 359 رأي شماره -2  
 قانون نحوه 6هاي ذیل آن از آئین نامه اجرایی تبصره ماده   و تبصره2ابطال ماده 

مورخ  (16957 ت 55487نامه شماره دگی هوا موضوع تصویب جلوگیري از آلو
05/10/1378(.........................................................................................................433  

 هیأت دیوان عدالت اداري در خصوص ابطال 24/11/1378، 387 و 386 رأي شماره -3
ن 16/3/1379هایی از طرح تفصیلی شهرستان ارومیه مورخ  قسمت  هیأت عمومی دیوا

  436.......................................................................)24/11/1378مورخ (عدالت اداري 
 شورایعالی شهرسازي و معماري ایران مورخ 16/6/1371به جلسه مورخ  ابطال مصو-4

 440.................)17/11/1379مورخ ( هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 17/11/1379

 25/10/1386 طرح جامع شهر کرج مصوب 3-1-5 و 2-1-5 ابطال قسمتی از بندهاي -5
ن و هیأت عمومی دی30/2/1380شورایعالی شهرسازي و معماري ایران مصوب  ا

  444..........................................................................)30/2/1380مورخ (عدالت اداري 
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در مورد ابطال 30/2/1380 – 62 و 61 رأي شماره -6

 10/9/1378 مورخ 828، 9588 و 5/8/1378 مورخ 898، 8213هاي شماره  بخشنامه
  446.............................)30/2/1380مورخ (هاي نفتی ایران  شرکت ملی پخش فرآورده

 وزارت کشور و 29/6/73 و 9/11/72، 11/11/65، 1/7/59هاي مورخ  ه ابطال آئین نام-7
  450....)6/2/1383مورخ ( مسکن و شهرسازي  وزارت14361هاي شماره  دستورالعمل

هاي خدماتی و فضاي سبز مازاد   ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج در خصوص کاربري-8
  455............................)19/7/1383مورخ ( و برنامه  شوراي طرح239 مصوبه 2بر بند 



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  14

 456 )15/9/1383مورخ (ازمان زیباسازي  ابطال پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره س-8 -9

 شعبه هفتم تجدید نظر دیوان 7/83/584 نقض رأي صادره در پرونده کالسه ت -10
  459..........................................................................)29/9/1383مورخ (عدالت اداري 

هر  سبز شها و فضاي  سازمان پارك2/4/1382 و 31/3/1383 ابطال مصوبه مورخ -11
  461......................................................................................)14/1/1384مورخ (تهران 

ن 632/83/8 نقض رأي صادره در پرونده کالسه ت -12  شعبه هشتم تجدید نظر دیوا
  462............................................................................)6/9/1384مورخ (عدالت اداري 

مورخ ( ابطال مصوب چهل و چهارمین جلسه شوراي اسالمی شهر تهران -13
18/10/1384(.........................................................................................................464  

 تخریب منابع طبیعی و محیط  رأي در خصوص اعمال ارتکابی متهمان در مورد-14
  470.............)23/12/1384مورخ ( هیأت عمومی دیوان عالی کشور 5/2/1385زیست 

  476...............................)29/5/1385مورخ (هایی از شهردار مشهد   ابطال دستورالعمل-15
 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت 777/84 نقض رأي صادره در پرونده کالسه -16

 479...................................................................................)17/10/1385مورخ (اداري 

 قانون، حفاظت و 56عیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده  ت-17
 در موارد اراضی واقع در داخل 1346ها و مراتع کشور مصوب  برداري از جنگل بهره

 481..............................................................................................)24/11/1385مورخ (

 معاون امور عمرانی استانداري 13/4/1385 مورخ 41/4/12508 ابطال بخشنامه شماره -18
  487.................................................................................)9/10/1386ورخ م(مازندران 

 مصوبه اصالحی ضوابط اجرایی چگونگی ماده یکم 8 تبصره ماده 8 و 7 ابطال مواد -19
 علنی –قانون حفاظت و گسترش فضاي سبز شهرها در پنجاه و سومین جلسه رسمی 

 490.................................)20/5/1387مورخ (العاده شوراي اسالمی شهر تهران   فوق–

  اه ها و دستورالعمل بخشنامه: فصل پنجم
  497.......)6/5/1355تاریخ صدور (محیط زیست  شورایعالی حفاظت 68 مصوبه شماره -1
اي محیطی ه  مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست راجع به جلوگیري از آلودگی-2

  498.....................................................................................)20/3/1366تاریخ صدور (
  499....................)8/10/1368تاریخ صدور (ي فاضالب ها خانه  لزوم حفظ حریم تصفیه-3
اي گیري گازه فاظت محیط زیست راجع به کنترل و اندازه مصوبه شورایعالی ح-4

  500.......................................................................)7/12/1369تاریخ صدور (خروجی 
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 شورایعالی حفاظت محیط زیست در مورد واگذاري زمین به 135 مصوبه شماره -5
  502.........................)12/10/1370تاریخ صدور (شرکت ملی گاز ایران در شهر تهران 

تاریخ صدور (ودگی هوا از آل بخشی از وظایف شهرداري تهران براي جلوگیري -6
23/1/1373(............................................................................................................503  

تاریخ (ار زمانه هاي دو زمانه و چه  حد مجاز گازهاي خروجی از اگزوز موتور سیکلت-7
  505................................................................................................)25/4/1374صدور 

تاریخ صدور ( وضع محل  زیباسازي منظر نازیباي بناهاي مخروبه و غیرمناسب با-8
21/3/1376(............................................................................................................506  

  507...)27/5/1377تاریخ صدور (حیط زیست حفاظت م شورایعالی 162 مصوبه شماره -9
 مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست در مورد حدمجاز گازهاي خروجی از اگزوز -10

  509...................................................)27/5/1377تاریخ صدور (ه موتوري وسائل نقلی
آوري زباله با کلیه امکانات که  هاي جمع برداري از ایستگاه  واگذاري اختیار کامل بهره-11

تاریخ صدور (ي باشد به سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهردار  مناطق میدر اختیار
25/8/1378(............................................................................................................510  

   دورـخ صـتاری(اران ـمانکه پیـز بـاي سبـري و فضـات شهـور خدمـاع امـ ارج-12
25/08/1378(.........................................................................................................511  

تاریـخ صـدور (هـاي احداثـی  جتمـعر به مـم شهـع مزاحـل و صنایـال مشاغـ انتق-13
26/04/1379(.........................................................................................................512  

هاي  هاي شناسایی شده در طرح بهینه سازي ایستگاه  تملک محل استقرار ایستگاه-14
  513.............)1/12/1379تاریخ صدور (د انتقال هاي جدی موجود و مکان یابی ایستگاه

هاي موردنظر در زمینه مکان یابی و طراحی ظروف و مخازن ذخیره   انجام کلیه فعالیت-15
تولیدي در شهر تهران توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد سازي انواع زایدات جامد 

  514.......................................................)6/6/1380تاریخ صدور (و سازمان زیباسازي 
  515.......................)21/3/1381مصوب (واي آزاد ایران  تعیین حدود مجاز صدا در ه-16
  517.........................................................)5/6/1381تاریخ صدور (پارك محله  ایجاد -17
  518................)2/2/1382صدور تاریخ (راي درمان  وظایف و اختیارات محوله به شو-18
  519.........................................................)26/6/1382تاریخ صدور (فضاي سبز  حفظ -19
 قرار دادن اراضی بالمعارض مستعد توسعه، جهت طراحی و مشارکت در اجرا به -20

تاریخ صدور (فضاي سبز منظور وحدت رویه در خصوص مسائل شهري و 
31/6/1382(............................................................................................................521  

  522.....)19/11/1382تاریخ صدور ( فاضالب  رفع آب ماندگی ناشی از تخلیه زباله و-21
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آوري پسماندهاي خشک سطح محدوده شهر تهران به  مند نمودن واگذاري جمع  نظام-22
  524.........................................................) 3/10/1383تاریخ صدور (بخش خصوصی 

 عدم نیاز اخذ پایان کار جدید و یا پرداخت جریمه در مواردي که امالك داخل -23
تاریخ صدور ( بهداشتی هستند ها داراي واحدهاي مجزا به لحاظ سرویس بزرگراه

7/10/1383 (..........................................................................................................525  
 لزوم اتخاذ تدابیر الزم جهت رعایت اصول و ضوابط بهداشتی و ایمنی مطابق با -24

  526.........)23/2/1385تاریخ صدور (دستورالعمل بهداشت و ایمنی طبخ و توزیع غذا 
  527...........................) 28/2/1387تاریخ صدور ( حفظ و گسترش فضاي سبز شهري -25
ایت موازین بهداشتی و ایمنی توسط واحدهاي سازمانی تابعه شهرداري  لزوم رع-26

  529......................................................................................) 6/5/1387تاریخ صدور (
531...........)11/5/1388( تعیین شد 90 و 89، 88 استانداردهاي هواي پاك براي سال -27



 

 

 مقدمه
و  قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست، ابزار مهمی براي نظارت 

ها و  این حقوق در تعیین خط مشی. مدیریت توسعه پایدار شهري است
اقدامات حفاظتی محیط زیست شهري و همچنین استفاده عاقالنه و پایدار از 

از  تحکیم و اجراي ابزارها و مکانیزم. منابع طبیعی مؤثر است هاي حقوقی یکی 
م و سیزدهم ـول یازدهـن اصـهمچنی. است» 1ارـور کـدست«ده ـاي عمـه هدف

وص اهمیت قوانین زیست محیطی از جمله مواردي ، در خص»اعالمیه ریو«
هستند که به عنوان ابزاري ضروري براي دستیابی به منافع توسعه پایدار، تأکید 

ها  هاي فزاینده شهروندان، شهرداري در سطح ملی نیز، بر مبناي حمایت. دارند
و هاي اجرایی  نامه به سرعت در راستاي اصالح یا افزایش قوانین داخلی و آیین

  . ضوابط اداري در جهت تقویت مدیریت زیست محیطی گام برداشته است
 محیط زیست از یک سري نوآوري بدیع سود جسته و در حقیقت حقوق

دهد و قوانین و  هاي جدید تطبیق می به همین سبب خود را عنداللزوم با تکنیک
مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به شکل 

ا . گردد ي تکنیکی و در قالب یک سري استانداردهاي خاص بیان میدستورها ب
ها و  کننده کلیه فعالیت توجه به مفهوم رایج و متداول محیط زیست که بیان

رابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان یا محیط پیرامونشان 
 تحت گردد که حقوق محیط زیست، عالوه بر باشد این نتیجه حاصل می می

هاي مختلف حقوق کالسیک و آن قسمت از  پوشش قرار دادن تمام رشته
  
» 21دستور کار  «1992در سال » اجالس جهانی ریودو ژانیرو« یکی از مهم ترین مصوبات -1

اهداف این دستور کار دستیابی به توسـعه  .  فصل تدوین گردیده است40باشد که در      می
  . پایدار می باشد
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هاي حقوقی  حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمت
  . گیرد وارد کند را نیز در بر می

تردید اهمیت و جایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل  بی
و پ باشد که مسایل زیست  آور این مهم می یامپنجاهم قانون اساسی متبلور شده 

ه  محیطی یک امر کامالً فرابخشی بوده و می بایست کلیه آحاد جامع
ها هر یک به فراخور توان و کارایی  ها و دستگاه الخصوص سازمان علی

تشکیالت خود در حفظ و نگهداري از محیط زیست به عنوان یک وظیفه 
ی و یا تخریب غیرقابل جبران محیط عمومی و همینطور فعالیتی که از آلودگ

  . زیست جلوگیري کند، کوشا باشند
هاي ناصحیح و غیرعادالنه در تعامل با طبیعت و آلوده  به درستی که شیوه

هاي زیست  دهنده فقدان آگاهی ساختن محیط زیست در کشورمان، نشان
و  محیطی و ضعف ساز و کارهاي قانونی در صیانت از محیط زیست 

  .  آلوده ساختن آن استجلوگیري از
در همین راستا شهرداري تهران نیز براي از بین بردن این نقیصه بزرگ و 
اساسی، آگاهی افراد نسبت به مسائل محیط زیست شهري را افزایش و در 
ایجاد ساختار مناسب همراه با الزامات قانونی براي رعایت حقوق عمومی 

  . ها باالبرده است بله با آالیندهها را براي مقا ها و حساسیت تالش و انگیزه
اندیشی حقوقدانان  ها به ویژه در ابعاد تخصصی و هم افزایش همین آگاهی
هاي ارتقاي روند رعایت الزامات قانونی و تحقیق  و قضات در مورد شیوه

حقوق عمومی، همچنین هم افزایی توانمندي نهادهاي اجرایی، تقنینی و قضایی 
  . هاي شهرداري است ترین هدف  یکی از اساسیگیري عزمی ملی، براي شکل

ترشدن مسئله حفظ محیط زیست و لزوم توجه بیشتر  بدین منظور با جدي
ه  رسد که شهرداري به ابعاد این مسئله از دیدگاه مدیریت شهري، به نظر می ها ب

عنوان نهادهاي اساسی تأثیرگذار در محقق ساختن اهداف حفاظت از محیط 
بنابراین شناخت وظایف . دار خواهند بود اي را عهده مدهزیست شهري، نقش ع

ریزي و ارتقاي  ها در این زمینه، کمک شایانی به بهبود برنامه قانونی شهرداري
  . رسانی در بخش محیط زیست شهري خواهد کرد کیفیت خدمات

ها در تقابل با وظایف سایر نهادهاي دخیل از  جایگاه و نقش شهرداري
سازد، وظیفه حفظ   شهرها، این نکته را مشخص میمدیریت محیط زیست

محیط زیست شهري همانند برخی دیگر از وظایف مدیریت شهري در ایران، 
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چنین به نظر . هاي متعددي شده است ها و ناهنجاري دستخوش ناهماهنگی
ي  می رسد که جداي از نحوه عملکرد و ارزیابی انجام وظایف در کلیه نهادها

اي بوده است که  سیر تحول قوانین موجود گاه به گونهدولتی و غیردولتی، 
بیشتر به سمت خروج این نهادها از وظایف اساسی شان و همچنین اهداف 

گیري در  از این رو تصمیم. گیري شده است مدیریت واحد شهري جهت
ر  خصوص ساماندهی و اصالح وضع موجود با استمداد از قوانین جدیدت

ها در مدیریت  یت جایگاه واقعی شهرداريموضوعی است که باید در تقو
شهري و تبیین وظایف هر یک از عناصر دخیل در حفظ محیط زیست شهري 

ها  ها، نهادهاي دولتی، بخش خصوصی و جزء این اعم از شوراها، شهرداري
  . بیشتر مورد توجه قرار گیرد

براین اساس در مجموعه حاضر تالش بر گردآوري و تهیه اهم قوانین و 
بدین . باشد رات مورد عمل و کاربردي در حوزه محیط زیست شهري میمقر

هاي  منظور کلیه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع منابع طبیعی و پارك
:  فصل مجزا شامل5جنگلی، آلودگی هوا، صدا، آب و همین طور صنایع در 

قوانین، مصوبات هیأت وزیران، آراء وحدت رویه، مصوبات شوراي اسالمی 
 تهران، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط، گردآوري، تبویب و بر شهر

  . مبناي تاریخ تصویب تنظیم شده است
امید است که اقدام در جهت تهیه و انتشار مجموعه قوانین و مقررات مورد 

تر به  عمل شهرداري بتواند گامی مؤثر در جهت دسترسی آسان و اشراف دقیق
ا از این طریق قوانین از سوي مدیران، کار شناسان و عموم شهروندان بوده ت

هاي مادي و معنوي اجتماعی به شهر فراهم  موجبات کاهش میزان خسارت
  . گردد

در پایان ضمن قدردانی و تشکر از کلیه همکارانی که ما را در گردآوري، 
اند، از عموم  تبویب، طراحی، چاپ و انتشار این مجموعه یاري داده

 فرهیخته، صمیمانه استدعا دارم با تذکر اشکاالت و ارشاد صاحبنظران دلسوز و
هاي خود دریغ  ها و بزرگواري در جهت تعالی این مجموعه ما را از محبت

  . نفرمایند
  نادر شکري

  مدیر کل تدوین قوانین و مقررات
ن شهرداري تهرا
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  09/04/1308: تاریخ تصویب

  مجلس شوراي ملی: مرجع تصویب

  نون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل ژنو مربوط به قا 
  منع استعمال گازهاي سمی و مواد میکروبی

   :ماده واحده
اجازه می ه  مجلس شوراي ملی به دولت  ا ب دهد که الحاق دولت ایران ر

اد ماه 25 (1925 ژوئن 17پروتکل ژنو  منع استعمال  مربوط به) 1304 خرد
این قانون که مشتمل بر یک ماده   .عالم داردگازهاي سمی و مواد میکروبی ا

است در جلسه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب 
  .دمجلس شوراي ملی رسی
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  04/05/1328: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي ملی: مرجع تصویب

   انجمن شهرها و قصبات،ها قانون تشکیل شهرداري 
  :ت وظایف انجمن به قرار ذیل اس:35ماده  

و -6  مراقبت براي اجراء وظایف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر 
 هاي شهرداري و تیمارستان و داراالیتام و سایر نظارت در امور بیمارستان

  .شود مؤسساتی که از طرف شهرداري ایجاد می 
هاي عمومی و آبریزها و گورستان و   مراقبت براي ایجاد رختشویخانه- 11

اموات مطابق اصول بهداشتخانه و حم شوي مرده   .ل 
  : وظایف شهرداري به شرح ذیل است:39ماده  

و  ها و انهار عمومی و مجاري آب  ایجاد و توسعه و تنظیف خیابان-1 ها 
  .هاي عمومی و تأمین روشنایی شهر به وسائل ممکنه ها و باغ ها و میدان کوچه
از آلودگی آن  تأمین آب آشامیدنی به مقدار احتیاج اهالی و جلوگیري -2

  .به کثافات
ي -4 امور بهداشت و سالمت سکنه شهر و ایجاد وسائل برا  مراقبت در 

 کوبی و سرم و واکسن زدن براي جلوگیري از امراض مسریه منجمله آبله
  .صبه و دیفتريح

ه - 19 امراض ساری و حریق و جلوگیري از شیوع   حفظ شهر از آفات سیل 
امراض   هاي مجاور در موقع بروز شهرداريحیوانی و انسانی و اطالع دادن به 

و اعدام و بر طرف نمودن حیواناتی که مبتال به امراض ساریه بوده و یا در شهر 
  .بالصاحب بوده و مضر هستند
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  29/09/1329: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي ملی : مرجع تصویب

  نامه شوراي عالی بهداشت آیین 
ه  شوراي عالی بهداشت براي بحث:ماده اول   و اظهارنظر در امور مربوطه ب

  .شود بهداشت عمومی کشور تشکیل می
  :باشد از این قرار  نفر عضو می21 شوراي عالی بهداشت داراي :ماده دوم 

  . رییس بهداري شهرداري تهران- 11
 وظیفه شوراي عالی بهداشت عبارت است از مطالعه و اظهار :ماده سیزدهم 

  :بهداشت عمومی از قبیلنظر در کلیه امور مهم مربوط به 
هاي بهداشتی مخصوصاً در مسائل  نامه  مطالعه در طرح قوانین و آیین-1
  :ذیل
 ، ماالریا،هاي واگیر هاي مربوط به مبارزه با بیماري نامه  قوانین و آیین)الف 

  . آفات اجتماعی و اعتیادات مضره و غیره،تراخم
 کارخانجات و ،کانهاي مربوط به بهداشت کود نامه  قوانین و آیین)ب

  .کارگران و زندان و غیره
هاي راجع به بهداشت ساختمانها اعم از منازل  نامه  قوانین و آیین)ج

  .مسکونی و اماکن عمومی
  .هاي مربوط به جلوگیري از تقلبات دارویی و غذایی نامه  قوانین و آیین)د 

  .نامه داروهاي مخدره و ادویه انحصاري  آیین)ـه
بهداشتی و کارمندان فنی  تصویب برنا)و  مه عملیات و تعلیمات مأمورین 

  .ها آزمایشگاه
از قبیل آب آشامیدنی -3 اظهارنظر در مسائل بهداشت عمومی   -  مطالعه و 

  .هاي معدنی و مجاري فاضالب و غیره طرز استخراج و استعمال آب
ي   مطالعه و اظهار نظر در کلیه مقررات مربوط به رفع مزاحمت-4 ها

  . و سایر مسائلی که با بهداشت عمومی تماس داردبهداشتی
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  29/11/1329: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي ملی : مرجع تصویب

  قانون بهداشت شهري 
 هرکس بدون داشتن مدارك علمی قانونی و یا گواهی رسمی در :1ماده  

و  هاي تخصصی بدون اجازه مقام صالحیتدار به امور پزشکی و جراحی رشته
 دندانپزشکی و مامایی و تصدي آزمایشگاه اشتغال ورزد یا از داروسازي و

علمی  پروانه و مدارك علمی و تخصصی دیگري استفاده کند یا پروانه و مدارك
خود را به شخص دیگري واگذار نماید به حبس تأدیبی از چهار ماه تا دو سال 

  .شود محکوم می
ایندگی از طرف ها به نم  وزارت بهداري و بهداري شهرداري:1تبصره  

 وزارت نامبرده مکلفند محل کار اشخاص مذکور در این ماده را تعطیل نموده
  .پرونده امر را به مقامات صالحیتدار بفرستند

ا   کسانی که در حین تصویب این قانون به عنوان نسخه:2تبصره   پیچی و ی
ا د ساختن دندان مصنوعی اجازه و سابقه ده سال تمام کار در رشته مربوطه ارند ب

د  دارا بودن گواهینامه دوره اول متوسطه و یا امتحان ورودي معادل آن می توانن
کالس مخصوصی  هاي پزشکی والیات در هاي بهداري و دانشکده در آموزشگاه

ن  که حداکثر تا یک ماه پس از تصویب قانون تأسیس می شود و برنامه و دوره آ
تنظیم خواهد شد  بهدارينامه که از طرف وزارتین فرهنگ و  طبق آیین

نویسی نمایند و پس از طی دوره مربوط و توفیق در امتحان گواهینامه کمک  نام
توانند در  گواهی مزبور می دارندگان. داروساز و کمک دندانساز دریافت دارند

نقاطی که وزارت بهداري تعیین خواهد کرد به کار حرفه خود که فقط منحصر 
  .بپردازند ن مصنوعی استپیچی و ساختن دندا به نسخه

 ماماها و ، دامپزشکان، دندانپزشکان، داروسازان، جراحان، پزشکان:2ماده  
ر  متصدیان آزمایشگاه چنانچه در روي تابلو و یا آگهی و یا سر نسخه و سای

نوشتجات خود عنوان علمی غیر از عنوان مدارك تحصیلی که رسمی شناخته 
بهدار خواهد کرد که در   ي به آنها کتباً اخطارشده باشد به کار برند وزارت 

ظرف یک هفته عناوین مزبور را اصالح نمایند و پس از گذشتن یک هفته در 
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حبس تأدیبی از یک  صورتی که همان عناوین و یا نظایر آن را استعمال کنند به
ا وکسانی که بد  .ماه تا چهار ماه محکوم خواهند شد ن داشتن مدارك علمی و ی

رسمی مبادرت به اعمال مذکور در این ماده بنمایند بدون اخطار گواهینامه 
  .خواهند بود  مشمول مجازات مقرر در این ماده

و :3ماده    پزشکان و داروسازان و دندانپزشکان و دامپزشکان و ماماها 
به  ها و مؤسسات دارویی و بازرگانی و کلیه اشخاصی که آزمایشگاه متصدیان

ه  باعث گمراهی و یا فریب بیماران میاساس  وسیله تبلیغات بی د و یا ب شون
مدت   وعده دروغ بیمار را از درمان صحیح باز دارند مثل اینکه معین کنند در

کمی که موافق موازین طبی نیست بیمار را درمان کرده و یا به وسیله دارویی بر 
پیمان یا  شوند و یا با بستن خالف حقیقت در ظرف مدت معین معالجه می

هایی بر خالف اصول پزشکی بیمار را فریب دهند بنا به اعالم  تشار آگهیان
سال  وزارت بهداري و ادارات بهداري محل به حکم دادگاه از دو ماه تا یک

ممنوعیت از عمل پزشکی یا تأدیه غرامت از دویست تا سه هزار ریال یا به هر 
  .شوند دو مجازات محکوم می

پزشکان از وظایف نظام ) غیر جزایی (ی  رسیدگی به تخلفات شغل:بصرهت 
ي عالی بهداشت است ه  پزشکی و در صورت عدم تشکیل آن وظیفه شورا ک

  .شود نامه آن طبق نظر کمیسیون بهداري و دادگستري تنظیم می آیین
ا :4ماده    وزارت بهداري موظف است مرکز و مؤسسات و اماکن خطرناك ی

و   فت عمومی و سبب فساد اخالقناسالم یا ناراحت و اماکنی که منافی ع بوده 
و  نماید به موجب آیین همچنین مزاحمت مجاورین را فراهم می نامه تعیین 

و  بندي نموده و براي هر یک از لحاظ لزوم خارج شدن از محوطه طبقه شهر 
بهداشتی مقررات خاصی تهیه و آگهی نماید و رعایت دستورات فنی و  . حومه 

بهداشتی مقرره  وظف به انجام دستورهاي فنی وصاحبان این قبیل مؤسسات م
بوده و در صورت تخلف در دفعه اول بهداري به متخلف کتباً اخطار خواهد 

یک هفته تا شش  نمود که ظرف مهلت معینی که نسبت به اهمیت موضوع از
ماه به تشخیص رییس بهداري محل و دو نفر از اعضاء انجمن شهرداري هر 

اجرا گذارده وشهر تجاوز ننماید مقرر پس از گذشتن  ات مذکور را به موقع 
مهلت مزبور در صورتی که مطابق اخطار عمل ننمود دادگاه با تقاضاي بهداري 

عدم سالمت و یا  بر حسب مورد او را به رفع خطر و مرتفع ساختن موجبات
ناراحتی به هزینه خود و یا تعطیل محل کار محکوم خواهد کرد این حکم 
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تأدیبی محکوم  عالوه متخلف از ده روز تا دو ماه حبسه شود ب میموقتاً اجرا 
  .خواهد شد

 بهداري موظف است به مالکین و در صورت اقتضا به متصرفین :5ماده  
 نقاطی که در نتیجه عدم رعایت مقررات بهداشتی باعث مزاحمت مجاورین

زاحمت شوند اخطار نماید در ظرف مهلتی که از سه ماه تجاوز نکند رفع م می
ه  کند و چنانچه مالک یا متصرف در مهلت مقرر رفع مزاحمت ننمود شهرداري ب

هزینه خود رفع مزاحمت نموده و هزینه آن را از مالک و بر حسب اقتضا در 
  .وصول نماید صورتی که مزاحمت از طرف متصرف شده باشد از متصرف

از قبیل   (سازند هایی که مواد خوراکی و آشامیدنی می کارخانه :6ماده  
) قندسازي  سازي و  لیموناد، مرباسازي،سازي  کمپوت،سازي  کره،کنسروسازي

مکلفند از وزارت بهداري تحصیل پروانه نمایند و در صورتی که بر خالف 
د کارخانه توقیف و سازنده آن به حبس  شرایط پروانه مواد مزبوره را بسازن

دگاه ضمن حکم خود طبق گردند دا تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم می
  .تقاضاي بهداري دستور از بین بردن آن را نیز خواهد داد

 وزارت بهداري مکلف است مراکزي را که مواد غذایی و آشامیدنی :7ماده  
ل سازند معاینه و در صورتی که مواد مزبور یا ظروف آن موافق اصو می

ی در تهیه آن اقدام بهداشتی نباشد به فروشنده اخطار نماید طبق اصول بهداشت 
ماه   کند در صورت تخلف از دستور بهداري متخلف به حبس تأدیبی از یک

ي  الی شش ماه محکوم خواهد شد و دادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضا
بهداري ساخته شده معدوم   بهداري امر خواهد داد آنچه را که مخالف با دستور 

  .یا ضبط نموده یا به مصرف معینی برساند
 بازي هایی که در مواد خوراکی و البسه و لوازم آرایش و اسباب  رنگ:8ماده  

که  شود باید از نوع مخصوص مجازي باشد کودکان و امثال آنها مصرف می
بهداري آگهی خواهد شد   متخلفین به حبس - فهرست آن از طرف وزارت 

  .شوند تأدیبی از دو ماه تا چهار ماه محکوم می
آمیزي ظروف و اشیاء به کار برده  سفیدگري و رنگ موادي که براي :9ماده  
از دو  شود باید از نوع خالص و بدون سمیت باشد متخلفین به حبس تأدیبی می

  .گردند ماه تا شش ماه محکوم می
 کسانی که بخواهند اماکن عمومی و مؤسسات بهداشتی و درمانی :10ماده  

بودن   محل راجع به متناسبدائر نمایند قبالً باید پروانه بهداشتی از بهداري
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ساختمان و تجهیزات آن اخذ نمایند و نسبت به اماکن مزبور فوق که دائر 
اماکن  باشند بهداري محل مکلف به بازرسی بوده و در صورتی که وضعیت می

مزبور مضر و یا مخالف بهداشت باشد به دارنده آن اخطار خواهد شد تا در 
اخطار  واقص الزم است معایبی که به اوظرف مدت معینی که متناسب با رفع ن

شده رفع کند و چنانچه در ظرف مهلت مقرر رفع معایب را نکرد آن مکان از 
  .طرف بهداري بسته خواهد شد

 صاحبان اماکن و مؤسسات در صورتی که به تشخیص بهداري :تبصره 
  .توانند در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت کنند معترض باشند می

اي متضمن شرایط تشکیل  نامه  وزارت بهداري مکلف است آیین:11ده ما 
تهیه   ها هاي دارویی و وظایف داروسازان و نگهبانی داروخانه داروخانه و بنگاه

. و پس از تصویب کمیسیون بهداري و دادگستري مجلس به موقع اجرا گذارد
دارویی  نه یا بنگاهنامه در دفعه اول به تعطیل داروخا متخلفین از مواد این آیین

از یک هفته تا یک ماه و در صورت تکرار به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش 
  .شوند می ماه و تعطیل داروخانه یا بنگاه از دو ماه تا شش ماه محکوم

و :12ماده    گزارشی که بازرسان فنی و مأمورین بهداشتی وزارت بهداري 
این   شوند و در حدود عین میبهداري شهرداري که به موجب ابالغ وزارتی م
دهند و بر حسب این قانون به  قانون یا قوانین بهداشتی به مقامات مربوطه می

ده  شود دادگاه مکلف است خارج از نوبت در ظرف مدت دادگاه ارجاع می
  .روز رسیدگی نماید و نظریه دادگاه فقط قابل پژوهش است

 وانی وزارت بهداري در مورد بازرسی مصنوعات و محصوالت حی:تبصره 
  .تواند از دام پزشکان استفاده نماید می

تواند در صورت لزوم وظایف مربوط بخود را   وزارت بهداري می:13ماده  
  .هاي شهرداري واگذارد که در این قانون مصرح است به بهداري

هاي مربوط به این قانون را وزارت بهداري و وزارت  نامه  آیین:14ماده  
از تصویب کمیسیون دادگستري و بهداري در کشور تهیه نم وده و پس 

  .کشور قابل اجرا خواهد بود تمام
ها طرح جامعی   دولت مکلف است براي تأمین بهداشت دهستان:15ماده  

 تنظیم و پس از تصویب کمیسیون بهداري مجلس شوراي ملی به وسیله
  .هاي ثابت یا سیار به موقع اجرا گذارد سازمان
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ه  شهرهایی که آب آشامیدنی مردم لوله در :16ماده   کشی نشده و تصفی
نگردیده وزارت بهداري مکلف است که آب مشروب شهرنشینان را زیر 

رتیبی که تأمین  نظر گرفته و متناسب با وضع آن شهر با نظر شهرداري آنجا ت
نامه مخصوص با موافقت شهرداري  وضع صحی مردم را بنماید بدهد و آیین

ماید که براي متخلفین از آن مقررات از یک ماه الی شش ماه و منتشر ن تهیه
حبس تأدیبی طبق حکم دادگاه بتواند تعیین نماید این مقررات شامل 

کنند یا در موقع حمل و  که آب قنوات مورد شرب مردم را آلوده می اشخاصی
  .شوند نمایند می نقل و فروش آب اقدام می

 است در جلسه یکشنبه بیست و نهم این قانون که مشتمل بر شانزده ماده 
و سیصد و بیست و نه به تصویب مجلس شوراي ملی   بهمن ماه یک هزار 

  .رسید
   رضا حکمت-رییس مجلس شوراي ملی  
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  11/04/1334: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي ملی : مرجع تصویب

  قانون شهرداري
  : وظایف انجمن به قرار زیر است:45ماده  

و  مراقبت در اجرا-6 ء وظایف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر 
امور بیمارستان  ها و سایر مؤسساتی که از طرف ها و پرورشگاه نظارت در 

  .شود شهرداري اداره می
هاي عمومی و آبریزها و گورستان و   مراقبت براي ایجاد رختشویخانه- 10

  .خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت  شوي مرده
نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین  - 11

مؤسسات   مقررات مخصوص براي حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل
اتخاذ تدابیر احتیاطی براي جلوگیري از مخاطرات  بر طبق پیشنهاد شهرداري و 

  .حریق و امثال آن
از- 18 بهداشت  تصویب مقررات الزم براي اراضی غیر محصور شهر   نظر 

  .و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر
  : وظایف شهرداري به شرح ذیل است:55ماده  

و  ها و باغ ها و میدان ها و کوچه  ایجاد خیابان-1 هاي عمومی و مجاري آب 
  .توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه

و -2  تنظیف و نگاهداري و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاري آبها 
 اضالب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایلف

  .ممکنه
 سد معبر عمومی براي کسب یا سکنی یا هر عنوان دیگر ممنوع :1تبصره  

  .ها موظفند از آن جلوگیري کنند است و شهرداري
 تنظیم و وضع مقررات مربوط به تولید و توزیع و فروش نیروي :2تبصره 
  .تعیین نرخ آن در شهرها با شهرداري استها و  کلیه برق
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 مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با مؤسسات -4
بهداري در آبله امراض   کوبی و تلقیح واکسن و غیره براي جلوگیري از وزارت 

  .ساریه
 قانون تعلیمات اجباري و تأسیس مؤسسات 8 ماده 1 اجراي تبصره -6

 هنگی مانند نوانخانه و پرورشگاه یتیمان و درمانگاهبهداشتی و تعاونی و فر
هاي   ساریه و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کالس بیمارستان امراض

و   اکابر و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوبه 
همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی 

 ان صدي سه درآمد مستمر وصولی سالیانه شهرداري و کمک بهبه میز
شهرداري در این قبیل موارد با تصویب انجمن شهر . هاي خانه و مدرسه انجمن

ا می  تواند از اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ حق مالکیت مجانی و ب
  .دشرایط معین به منظور ساختن و استفاده به اختیار مؤسسات مزبور بگذار

ها و مراکزي که مواد   جلوگیري از افتتاح و دایر نگاه داشتن دکان- 20
 سازند در داخل شهر و همچنین ممانعت از دایر نگاه داشتن محترقه می

پزخانه و دباغی و نظایر آن در داخل شهر یا نقاطی که انجمن شهر  کوره
اح و مخالف بهداشت و رفاه اهالی تشخیص دهد و همچنین جلوگیري از افتت

هایی که مزاحم اهالی شهر باشد در داخل شهر یا  نگاه داشتن کارخانه  دایر
  .مجاور آن

  : بودجه هر شهرداري به نسبت ذیل به مصارف معینه خواهد رسید:68ماده  
  .براي هزینه اداري و تنظیف و امثال آن% 5/19 -7

 ماه  شهرداري مکلف است هر شش ماه یک بار منتهی تا پانزدهم:71ماده  
شهر  بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداري را که به تصویب انجمن

رسیده براي اطالع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال 
ه  نماید و همچنین شهرداري مکلف است هر شش ماه یک دفعه آمار کلی

ر امور سازي و ساختمان عمارات و سای عملیات انجام شده از قبیل خیابان
از  اي اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را براي اطالع عموم منتشر نموده و نسخه

  .آن را به وزارت کشور بفرستد
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  05/03/1348: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي اسالمی : مرجع تصویب

  قانون پیشگیري و مبارزه با خطرات سیل 
ین بهداشت  به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تام:1ماده  

کلیه  عمومی وزارت کشور مکلف است بالفاصله پس از تصویب این قانون
اقدامات الزم را براي حفظ و اصالح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن 

هاي  ساختمان  کانال فاضالب به عمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات و
ا حقوقی در هر نقطه متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی و ی

استفاده نموده و تعرف  که براي تامین منظورهاي مذکور ضرورت داشته باشد
در نقاطی که شهرداري وجود دارد اراضی و مستحدثات و . یا تملک نماید

کشور در اختیار شهرداري  هاي مورد تصرف یا تملک از طرف وزارت ساختمان
رتیب مقرر در این قانون قرار خواهد گرفت تا شهرداري خسارت مربوط ر ا به ت

  .بپردازد
ها طبق این  در هر نقطه که استفاده از اراضی و مستحدثات و ساختمان 

ا  قانون ضروري باشد کلیه مالکین و متصرفین مکلفند از تاریخ اخطار ی
شهرداري بر حسب اقتضاء ظرف مدتی که حداکثر از یک ماه بیشتر  آگهی

د مستحدثات  نخواهد بود اراضی و اختیار شهرداري قرار دهن و ساختمان را در 
غیر این صورت از طرف شهرداري اقدام به تصرف و یا تملک خواهد   و در
  .شد

ه :1تبصره   در صورتی که اراضی مورد لزوم طبق تشخیص وزارت کشور ب
حریم   هاي هوایی موجود قبالً مسیل یا در ها و عکس موجب مدارك یا نقشه

هایی در آنها احداث شده باشد  از این که بایر و یا ساختمانقانونی آن بوده اعم 
ائم ده باشد و در تصرف متجاوزین اصلی یا ق قی مان ه   مقام قهري آنان با اً ب مجان

تواند در صورتی که مدعی حقی  تملک شهرداري در خواهد آمد ولی ذینفع می
  .باشد به مراجع قانونی مراجعه نماید
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قبیل اراضی و مستحدثات بعد از تاریخ اول در صورتی که نسبت به این  
 دهنده مسئول جبران   نقل و انتقاالتی صورت گرفته باشد انتقال1347اسفند ماه 

  .گیرندگان خواهد بود خسارت انتقال
 شهرداري مکلف است بها و یا خسارت ناشی از تصرف و تملک :2تبصره  

تاریخ   که قبل ازهاي موضوع تبصره یک را  اراضی و مستحدثات و ساختمان
ر 1347اول اسفند ماه   برابر موازین قانونی به ملکیت اشخاص درآمده باشد ب

کمیسیون قطعی  حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی پرداخت نماید و نظر
  .است
وزارت  آیین  نامه مربوط به تشکیل کمیسیون موضوع این تبصره از طرف 

  .1جلسین خواهد رسیدهاي کشور م کشور تهیه و به تصویب کمیسیون

  
طرات  ماده یک قانون پیشگیري و مبارزه با خ2نامه کمیسیون فنی موضوع تبصره  آیین  - 1

  :کمیسیون کشور مجلسین26/10/1346مصوب   سیل
 در نقاطی که وزارت کشور اجراء قانون پیشگیري و مبارزه با خطرات سیل را :1ماده  

شهرداري و نقاطی که شهرداري ندارد  نماید کمیسیون فنی مرکب از اشخاص زیر در اعالم می
  :شود در بخشداري تشکیل می

 مطلع در ارزیابی و تقویم اراضی و امالك از طرف انجمن  یک نفر نماینده بصیر و)الف 
طرف شوراي اداري شهرستان یا  شهر در نقاطی که انجمن شهر نداشته باشد نماینده مزبور از

  .شوراي بخش انتخاب خواهد شد
 یک نفر کارشناس یا ارزیاب که آشنایی الزم به امور ثبتی داشته باشد به انتخاب )ب

  .به انتخاب رییس دادگاه بخش ن و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشدرییس دادگاه شهرستا
  . یک نفر نماینده از طرف فرماندار)ج

االمکان از بین کارشناسان رسمی دادگستري یا افراد بصیر و   نمایندگان مذکور حتی:تبصره 
  .شوند دارند انتخاب می مطلع محلی که در کار ارزیابی و تقویم امالك سابقه

 فرماندار و رییس دادگاه و انجمن شهر مکلف هستند ظرف ده روز از تاریخ :2ه ماد 
در کمیسیون فنی انتخاب و  درخواست شهرداري یا بخشداري نماینده خود را براي شرکت

  .معرفی نمایند
تواند در صورت لزوم براي پیشرفت کار مبادرت به   شهرداري یا بخشداري می:تبصره 

 .بنماید  یون فنی به ترتیب مقرر فوقتشکیل بیش از یک کمیس
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بها و یا خسارتی که از طرف شهرداري به این قبیل اشخاص پرداخت  
شود به انضمام زیان دیرکرد به مأخذ قانونی از متجاوز اصلی با رعایت  می

نون نوسازي و عمران شهري از طریق اجراي ثبت وصول 13یک ماده  تبصره  قا
  .خواهد شد

 قسمتی از وجوه پرداختی تشخیص متجاوز اصلی و تعیین تمام یا
شهرداري که باید از متجاوز اصلی وصول شود با کمیسیونی خواهد بود که از 

کشور و دادگستري و آبادانی و مسکن و یا نمایندگان آنها تشکیل  وزراي
  .گردد می

هایی که مشمول تبصره   در مورد اراضی و مستحدثات و ساختمان:3تبصره  
و  کلف است بها و یا خسارت ناشی ازباشد شهرداري م یک و دو نمی تصرف 

تملک خود را بر حسب مورد طبق تشخیص کمیسیون فنی مذکور در تبصره 
  .دو پرداخت کند

هاي مورد نیاز براي اقدامات اجرایی   به منظور کمک به تامین هزینه:2ماده  
و  هاي شهر مکلفند عوارض مخصوصی بر اراضی مقرر در ماده یک انجمن

 و مستحدثات و مؤسسات تولیدي و بازرگانی و حق کسب و پیشه ها ساختمان
  .و سایر منابعی که مقتضی بدانند برقرار نمایند

از طرف مؤدیان ظرف :1تبصره   در صورت عدم پرداخت عوارض مزبور 
 اي معادل نصف ها اعالم خواهد شد جریمه مدتی که از طرف شهرداري

 به وصول آن طبق قانون عوارض مزبور نیز تعلق خواهد گرفت و نسبت
  .ها عمل خواهد شد شهرداري

نون :2تبصره   کلیه عواید حاصل منحصراً براي مصارف مقرر در این قا
قانونی  اختصاص داشته و در صورت تخلف عمل مرتکب در حکم تصرف غیر

  .باشد در اموال دولت می
از ت  مصوبات انجمن:3ماده   ارت یید وزأهاي شهر در اجراي این قانون پس 

  .کشور به موقع اجرا گذارده خواهد شد
 وزارت کشور مجاز است اجراي ماده یک را در خارج از محدوده :4ماده  

دهد به  شهرها و همچنین در روستاهاي کشور در نقاطی که ضروري تشخیص
ا . مورد اجرا بگذارد پرداخت بها یا جبران خسارت ناشیه از اجراي این ماده ب

  . ماده یک به عهده وزارت کشور خواهد بودرعایت شقوق مذکور در
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 براي مبارزه با خطر سیل و سایر حوادث طبیعی در سراسر مملکت :5ماده  
اختیار  هاي دولتی مکلف هستند کلیه امکانات خود را در ها و سازمان وزارتخانه

  .وزارت کشور قرار دهند
 2نامه موضوع تبصره  هاي اجرایی این قانون به استثناي آیین نامه  آیین:6ماده  

  .خواهد رسید  ت دولتأماده یک به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هی
 این قانون پس از تصویب در نقاطی که از طرف وزارت کشور :7ماده  

  .شود بالفاصله به مورد اجرا گذاشته خواهد شد اعالم می
اجراي این قانون هس  وزارت کشور و شهرداري:8ماده     .تندها مأمور 
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و پنج تبصره که در جلسه نهم اردیبهشت  

و چهل و هشت به تصویب مجلس شوراي ملی رسیده  ماه یک هزار و سیصد 
بود در جلسه روز دوشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت 

  .شمسی به تصویب مجلس سنا رسید
  یامام  جعفر شریف-رئیس مجلس سنا  
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  12/11/1350: تاریخ تصویب
 مجلس شوراي ملی: مرجه تصویب

هاي وزارت  قانون تجدید تشکیالت و تعیین وظایف سازمان  17ماده 
  کشاورزي و منابع طبیعی و انحالل وزارت منابع طبیعی

 براساس مواد فوق وظایف وزارت کشاورزي و منابع طبیعی به :17ماده 
  :گردد شرح زیر تعیین می

و   روش اتخاذ-2 ها و تدابیر ضروري در زمینه حفظ منابع طبیعی 
ها و بهبود محیط زیست از طریق پیشگیري و ممانعت از  جلوگیري از انهدام آن

   .اقدام مضر و نظارت بر حسن اجراي مقررات موضوعه هر
از  هاي کشور و فراهم آوردن موجبات بهره  حفظ و اصالح خاك-8 برداري 

از سایر و اصالح و توسعه و تکثیر و بهرهها و همچنین حفاظت  آن  برداري 
هاي   آبزیان دریاها و آب، حیوانات وحشی، مراتع،ها جنگل (منابع طبیعی  

 .و بهسازي محیط زیست از نظر ایجاد فضاي سبز) داخلی
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  28/03/1353: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي ملی : مرجع تصویب

  قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست 
د ی سازمان عالوه بر وظا:6ماده  ف و اختیاراتی که در قانون شکار و صی

 براي سازمان شکاربانی و نظارت بر صید مقرر بوده داراي وظایف و
  :اختیارات زیر است 
هاي علمی و اقتصادي در زمینه   انجام دادن تحقیقات و بررسی)الف 

و  حفاظت و بهبود و بهسازي محیط زیست و جلوگیري از آلودگی 
  :خوردن تعادل محیط زیست از جمله موارد ذیل همبر

  ).حفظ مناسبات محیط زیست ( طرق حفظ تعادل اکولوژیک طبیعت -1
 تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و -2

 نمایند و این تغییرات سبب شیمیایی و بیولوژیک خاك، آب و هوا ایجاد می
ها،  ند تغییر و تخریب مسیر رودخانهمان. گردند دگرگونی وضع طبیعی می

ی م خوردن زهکشه ها و مراتع، دگرگونی اکولوژي دریاها، به تخریب جنگل
  .ها و دگرگونی و انهدام تاالبها عی آبطبی

  .آور به محیط زیست  استفاده از سموم کشاورزي یا مواد مصرفی زیان-3
  . زیستآور به محیط  طرز جلوگیري از پخش و ایجاد صداهاي زیان-4
  . حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق زیباسازي آن-5

 پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیري از آلودگی آب، هوا، )ب
 خاك، پخش فضوالت اعم از زباله و مواد زائد کارخانجات و به طور کلی

  .باشند عواملی که مؤثر بر روي محیط می
بهسازي محیط زیست در  هرگونه اقدام مقتضی به منظور )ج بهبود و 

  .حدود قوانین مملکتی با حفظ حقوق اشخاص
هاي آموزشی به منظور تنویر و هدایت افکار   تنظیم و اجراي برنامه)د 

  .عمومی در زمینه حفظ و بهسازي محیط زیست
  .هاي وحش و موزه تاریخ طبیعی  ایجاد باغ)هـ
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 نوعی و ، مکانی،مانیگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زر برقراري ه)و 
و   قانون4طریقی و کمی شکار و صید و اعالم آن طبق مقررات ماده  شکار 

  .صید
المللی به منظور حفظ  هاي مشابه خارجی و بین  همکاري با سازمان)ز 

  .محیط زیست در حدود تعهدات متقابل
برداري از آنها  هاي عمرانی و یا بهره  هرگاه اجراي هر یک از طرح:7ماده  

و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست ن با قانون   به تشخیص سازما
غایرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه مربوط اعالم م

ا با همکاري سازمان  هاي ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح خواهد نمود ت
 در صورت وجود اختالف نظر، طبق تصمیم .مزبور تجدیدنظر به عمل آید

 . 1ست وزیر عمل خواهد شدنخ
د :9ماده    اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نمای

  .ممنوع است
منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد  

 خارجی به آب یا هوا یا خاك یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی
ا  طور زیانیا بیولوژیک آن به  ده و ی آور به حال انسان یا سایر موجودات زن

  .گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد
 استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتی و جانوران و حشرات :تبصره 

وزارت کشاورزي و منابع طبیعی مشمول این  موذي با رعایت قوانین و مقررات 
ا ماده نخواهد بود ولی در صور از سموم براي مقاصد باال مغایر ب تی که استفاده 

و   بهسازي محیط زیست باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط 
 .جایگزینی مواد و طرق دیگري را براي دفع آفات توصیه خواهد نمود

لودگی یا تخریب محیط زیست و جلوگیري  :10ماده   مقررات جلوگیري از آ
تعیین  آور به محیط زیست و همچنین ضوابط ي زیاناز پخش و ایجاد صداها

هاي   این قانون و محدودیت و ممنوعیت9معیار و میزان آلودگی موضوع ماده 

  
ل 1353 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب :ماده واحده  - 1  در موارد ذی

  :گردد اصالح می
 جایگزین »رییس جمهور « حذف و به جاي آن کلمه 7 مذکور در ماده »وزیر نخست «کلمه 

   .گردد می
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هایی  نامه آیین مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي محیط زیست به موجب
و  خواهد بود که به تصویب کمیسیون هاي کشاورزي و منابع طبیعی و بهداري 

  .ین برسددادگستري مجلس
ي  نامه  سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین:11ماده   ها

زیست  هایی که موجبات آلودگی محیط  کارخانجات و کارگاه10مذکور در ماده 
ه  را فراهم می نماید مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دالئل بر حسب مورد ب

به رفع   مدت معینی نسبتنماید که ظرف ها اخطار می صاحبان یا مسئوالن آن
و فعالیت خودداري کنند در صورتی که در . موجبات آلودگی مبادرت یا از کار 

ه  ها مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آن ممانعت ب
  .عمل خواهد آمد

در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض  
ازتوانند  باشند می  به دادگاه شهرستان محل شکایت نمایند دادگاه فوراً و خارج 

کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص  نوبت به موضوع رسیدگی می 
  .رأي دادگاه قطعی است. دهد رأي به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد

 تواند در مورد منابع و عواملی که خطرات فوري  رییس سازمان می:تبصره 
از ادامه کار و ها  فعالیت آن  در بر داشته باشند بدون اخطار قبلی دستور ممانعت 

  .را بدهد
 11هاي موضوع ماده   صاحبان یا مسئوالن کارخانجات و کارگاه:12ماده  

توقف و  ممکلفند به محض ابالغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را
  .تعطیل نمایند

فعالیت مز ي دادگاه صالحیتدار ادامه کار یا  ن یا رأ بور منوط به اجازه سازما
شصت و یک روز تا یک   اي از در صورت تخلف به حبس جنحه. خواهد بود

سال و یا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و یک تا پنجاه هزار ریال و یا به 
  .هر دو محکوم خواهند شد

هاي موضوع  امهن  کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین:13ماده  
خواهد  هاي مزبور تعیین نامه  تخلف نمایند بر حسب مورد که در آیین10ماده 

 .شد به جزاي نقدي از پانصد ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد
نون در 13 و 12 و 11 مناطقی از کشور که مقررات مواد :19ماده    این قا
یت شرایط و ضوابطی که ها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعا آن
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ي  نامه اجرایی این قانون مقرر می آیین در گردد تعیین و پس از تصویب شورا
  .شود عالی اعالم می

د با تصویب شوراي عالی حفاظت محیط زیست   سازمان می:20ماده   توان
ا نسبت به اجراي مواد   این 13 و12 و 11قسمتی از وظایف و اختیارات خود ر

هرها و هر یک از مناطق کشور ضمن تعیین حدود بر قانون در محدوده ش
نماید،  هاي مربوط یا هر سازمان دولتی ذیربط محول حسب مورد به شهرداري
د  ها و سازمان در این صورت شهرداري اجراي آن خواهن هاي مذکور مسئول 

  .بود
 هاي مذکور در ماده نامه نامه اجرایی این قانون به استثناء آیین  آیین:21ماده  
وزیران   پس از تأیید شوراي عالی حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت10
  .رسد می

قانون فوق مشتمل بر بیست و یک ماده و نه تبصره پس از تصویب مجلس  
هشتم   شنبه بیست و در جلسه روز سه 20/03/1353سنا در جلسه روز دوشنبه 

ي خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مج لس شورا
 .ملی رسید
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 10/01/1358:تاریخ تصویب
 شوراي قانون اساسی: محل تصویب

 اصل پنجاه قانون اساسی

و   نسل  که  محیط زیست ، حفاظت  اسالمی  در جمهوري: پنجاهم اصل  امروز 
   باشند، وظیفه  داشته  رشدي  رو به  اجتماعی  حیات  بعد باید در آن هاي نسل

   با آلودگی  که  و غیر آن  اقتصادي هاي  رو فعالیت از این. دگرد   می  تلقی عمومی
   .  است  پیدا کند، ممنوع  مالزمه  آن  جبران  غیر قابل  یا تخریب محیط زیست
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  03/03/1359: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي اسالمی: مرجع تصویب

ا   الیحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهره
ه  به منظور حفظ و گ:1ماده  سترش فضاي سبز و جلوگیري از قطع بی روی

و  ها، پارك درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه ها، باغات 
هایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها  محل

  . بدون اجازه شهرداري ممنوع است
مکلفند ظرف مدت ها در محدوده قانونی و حریم شهرها   شهرداري:2ماده 

هاي  یک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع، محیط و سن تقریبی درختان محل
 سال یک بار قابل تجدید 5مشمول این قانون را تنظیم کنند و این شناسنامه هر 

  . باشد و سند اجراي این قانون می
ا  ها و پارك ها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراه  شهرداري:تبصره ها ر

  . پس از تنظیم مشخصات آنان پالك کوبی کنند
توانند براي تنظیم یا تطبیق  ها برحسب مورد می  مأموران شهرداري:3ماده 

امه و نمایندگی دادستانی وارد  برگ شناسایی درختان با در دست داشتن معرفی ن
  . هاي مشمول این قانون بشوند محل

 2که شناسنامه موضوع ماده  از تاریخ اجراي این قانون اعم از این :4ماده 
تنظیم و ابالغ شده باشد یا نه، قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با 

  . تحصیل اجازه از شهرداري طبق مقررات  و ضوابط مربوط
هاي کسب و پیشه و تجارت   اراضی مشجر، اماکن مسکونی، محل:1تبصره 

از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول  این قانون مستثنی که مساحت آن 
  . است

تفکیک قطعات ارضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد مترمربع با رعایت 
ولی قطع درخت در قطعات تفکیک شده به هر . مقررات شهرسازي مجاز است

  . مساحت که باشد بدون تحصیل اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است
طرح جامع و یا هادي شهرها هاي ساختمانی که براساس   در پروانه:2تبصره 

ر ساختمان باید قطع  ها صادر می از طرف شهرداري شود تعداد درختی که در اث
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در صورتی که پس از دریافت پروانه و قطع . شود تعیین و قید خواهد شد
درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود 

  . ین قانون خواهد شدهاي مقرر در ا مرتکب، مشمول مجازات
د   مالکین باغات و محل:3تبصره  هایی که به صورت باغ شناخته شوند مکلفن

ه  هایی که اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر می به ازاي درخت شود ب
ر  تعداد دو برابر در همان محل و یا هر محلی که شهرداري تعیین خواهد کرد ب

  . در فصل مناسب غرس نمایندهاي موجود  طبق ضوابط و دستورالعمل
ها و   کاشت و حفاظت و آبیاري درختان معابر، میادین، بزرگراه:4تبصره 

  . باشد ها می هاي عمومی از اهم وظایف شهرداري پارك
 ضوابط مروبط به خزانه و جابجا کردن، جانشین ساختن و قطع :5ماده 

بهره از نهالستان درختان که مالزمه با  ها و باغات و موارد  انها، قلمست برداري 
  . هاي اجرایی این قانون تعیین خواهد گردید نامه دیگر دارد به موجب آیین

ر خالف مقررات این قانون مرتکب قطع :6ماده   هر کس عالماً و عامداً و ب
و یا موجبات از بین رفتن درختان مشمول این قانون را فراهم سازد به حبس 

و جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي ن قدي بر حسب نوع و محیط سن درخت 
  . موقعیت آن از یک هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد

 در صورتی که قطع درخت از طرف مالکین به نحوي باشد که باغی :1تبصره 
سازي استفاده کند همه  را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه

و ش زمین به نفع شهرداري ضبط می ود و به مصرف خدمات عمومی شهر 
  . رسد محرومین می

هاي مذکور در این ماده قابل تعلیق و یا تبدیل به جزاي   مجازات:2تبصره 
  . نقدي نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود

ا   گزارش مأموران شهرداري:7ماده  هاي مأمور اجراي این قانون که قبالً ب
اند به منزله گزارش ضابطین دادگستري  ي آشنا شدهوظایف ضابطین دادگستر

  . است
 هرکس اعم از مأموران مجري این قانون و یا سایر اشخاص عالماً :8ماده 

ا  ه خالف حقیقت به کسب نسبت دهد و ی جرایم مذکور در این قانون را ب
،  گزارش خالف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم می شود

بینی شده باشد که در  در قوانین جزایی مجازات شدیدتري پیشمگر این که 
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 در این 6مقررات ذیل ماده . این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد
  . الرعایه است مورد نیز الزم
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  16/12/1361: تاریخ تصویب  
  مجلس شوراي اسالمی : مرجع تصویب

   قانون توزیع عادالنه آب
برداري از منابع عمومی آب براي مصارف   تخصیص و اجازه بهره:21ماده 

  .شرب، کشاورزي، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است
آوري و دفع   تقسیم و توزیع آب شهري و اداره تأسیسات و جمع:2تبصره 

شرکت  هاي مستقلی به نام فاضالب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکت
اسب دیگري خواهد بود که در هر آب و فاضالب شهرها و یا دستگاه من

 در. باشند ها می صورت تحت نظارت شوراي شهر و وابسته به شهرداري
  .صورت نبودن شوراي شهر نظارت با وزارت کشور است

الذکر مسئولیت آب شهرها و  هاي فوق ها و دستگاه تا تأسیس شرکت 
 بر عهده هایی است که فعالً ها به عهده دستگاه آوري و دفع فاضالب آن جمع
  .دارند

اماکن و جاده:37ماده   و چاهی نباید در  ي   هیچ نهر و جوي و قنات  ها
و اماکن متبرکه و باستانی و حریم آنها به صورتی باشد که ایجاد خطر   عمومی 

ر  و مزاحمت براي ساکنین و عابرین و وسائط نقلیه و اماکن مذکور نماید در غی
وزارتخانهاین صورت مالک یا مالکین موظفند طبق  هاي  مشخصات فنی 

در . مربوطه اقدامات الزم براي رفع خطر و یا مزاحمت را به عمل آورند
اجراي اخطار کتبی وزارتخانه ذیربط و شهرداري  صورتی که مالک یا مالکین از 

، در رفع خطر ) در شهرها ( حداکثر به مدت یک ماه طبق مشخصات مذکور
 را از مالک یا مالکین اً اقدام و هزینه آناقدام نکنند دولت براي رفع خطر رأس

ه خطر قابل رفع نباشد آن را مسدود  دریافت خواهد کرد و در صورتی ک
  .نماید می

کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم   احداث نهر یا جوي و لوله:تبصره 
ر از وزارت نیرو و در معاب  تأسیسات آب و یا برق موکول به تحصیل اجازه 

  .د موافقت شهرداري و وزارت نیرو خواهد بوشهرها با جلب
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 مؤسساتی که آب را به مصارف شهري یا صنعتی یا معدنی یا :47ماده  
رسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضالب را  دامداري و نظایر آن می

  .تصویب مقامات مسئول ذیربط تهیه و اجراء کنند با
   



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  48

  11/10/1369: تاریخ تصویب
  س شوراي ملیمجل: مرجع تصویب

  هاي آب و فاضالب قانون تشکیل شرکت 
برداري تأسیسات مربوط به توزیع آب شهري و   ایجاد و بهره:1ماده  

آوري و انتقال و تصفیه فاضالب شهرها در داخل محدوده  همچنین جمع
شهرهاي هر استان به عهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و  قانونی

  .ط وزارت نیرو تشکیل خواهد شدفاضالب استان خواهد بود که توس
 در صورتی که بنا به تشخیص وزارت نیرو در شهرهاي یک استان :1تبصره  

هاي  تکشر توان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضالب باشد می
  .آب و فاضالب متعددي طبق مقررات این قانون تشکیل داد

ا تصویب  شرکت آب و فاضالب هر استان بر حسب ضرورت و:2تبصره    ب
تشکیل  تواند در سایر شهرهاي همان استان نسبت به مجمع عمومی شرکت می

ها اقدام نموده و تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت  شرکت
  .1تفویض نماید

  
هاي آب و فاضالب مصوب  کتقانون تشکیل شر) 1(ماده ) 2( تبصره :ماده واحده  - 1

  :شود به شرح زیر اصالح می 11/10/1369
شرکت آب و فاضالب هر استان برحسب ضرورت و با تصویب مجمع عمومی : 2تبصره  

و  تشکیل شرکته تواند در هر یک از شهرهاي همان استان نسبت ب شرکت می ها اقدام نموده 
کانات و اختیارات خود را به آن شرکت منتقل ها، کارکنان، ام تمام یا قسمتی از اموال، دارائی

گانه تهران که قبالً بدین منظور  هاي فاضالب تهران و آب و فاضالب مناطق شش شرکت  .نماید
مقرر این قانون  تسهیالت  کنند و از اند با این تبصره تطبیق وضع پیدا می ایجاد و تشکیل شده
ه واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ قانون فوق مشتمل بر ماد  .استفاده خواهند نمود

و در تاریخ   بیست و ششم دي ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شوراي اسالمی تصویب
 . به تأیید شوراي نگهبان رسیده است03/11/1380
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هاي تأمین و انتقال آب بر حسب مورد و در صورت   اجراي طرح:3تبصره  
این  ضالب از طریق وزارت نیرو بههاي آب و فا توانایی و در خواست شرکت

  .شود ها تفویض می شرکت
،  برداري از کل تأسیسات آب مشروب اعم از تصفیه بهره :4تبصره  خانه

 هاي آب و هاي کنترل و غیره به عهده شرکت خطوط انتقال، منابع سیستم
  .باشد فاضالب می

و المنفعه و اشخاص حق ها، مؤسسات عام ها و شهرداري  بانک:2ماده   یقی 
 ها تواند در این شرکت حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می

  .گذاري و مشارکت نمایند سرمایه
هاي موضوع این قانون داراي شخصیت حقوقی و استقالل   شرکت:3ماده  

اداره  مالی بوده و به صورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت
  .خواهند شد

ی که بنا به تشخیص وزارت نیرو تشکیل و اداره این  در صورت:تبصره 
ا شرکت  ها در شرایط و مناطق خاص به صورت غیردولتی ممکن نباشد ب

  .شود تصویب هیأت وزیران شرکت به صورت دولتی تشکیل و اداره می
ها و  هاي موضوع این قانون هر یک از شرکت  با تشکیل شرکت:4ماده  

ومؤسسات و واحدهایی که در حال   حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهري 
برداري از آن را به عهده دارند منحل و کلیه  آوري و دفع فاضالب و بهره معج

 ها با رعایت تأسیسات، ماشین آالت، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آن
  .گردد مقررات مربوط تملک می

و   با تشکیل شرکت:1تبصره   هاي آب و فاضالب حقوق مشترکین آب 
ا  ها و دستگاه ضالب از شرکتفا هاي قبلی که وابسته به وزارت نیرو ی

هاي جدید منتقل  به شرکت) بدون داشتن سهامدار خصوصی (باشد  ها شهرداري
و آن قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیالت موجود آب و فاضالب 

ز هاي وصولی ا ها و خودیاري گونه حق انشعاب از محل دریافت آن شهرها که
مشترکین ایجاد شده است جزء دارایی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع 

  .گیرند قانون قرار نمی  این6ماده 
هاي  تواند در موارد الزم با اصالح اساسنامه شرکت  وزارت نیرو می:2تبصره  

اقدام   موجود آب و فاضالب نسبت به اجراي این قانون و اعمال نظارت خود
  .نماید
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صورت توافق طرفین انتقال تأسیسات، ماشین آالت، ابنیه،  در :3تبصره  
و  حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت عادله روز ارزیابی

ها و همچنین کسر وجوه موضوع  پس از کسر دیون متعلقه و حق انشعاب
  .پذیرد ورت میص 5  بندهاي الف و ب ماده

اضی و امالك و ماشین  در صورتی که هر یک از تأسیسات و ار:4تبصره  
 آالت و ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تأسیسات

  .فاضالب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد
 کلیه تأسیسات، ماشین آالت، اراضی، ابنیه، حقوق و هر نوع :5تبصره  

  اي و سازمان آب و هاي آب منطقه شرکت(ها و وزارت نیرو  مایملک شهرداري
آوري و دفع  که در امر تقسیم و توزیع آب شهري و جمع) برق خوزستان

ن از آن تا زما  فاضالب در زمان تصویب این قانون مورد استفاده بوده و یا پس 
کار گرفته شود پس از ه هاي آب و فاضالب خریداري و ب تحویل به شرکت

نون در اختیار آن شرکت تشکیل شرکت آب و فاضالب مطابق مقررات این قا
  .گیرد می  قرار
  : منظور از:5ماده  
وزارت نیرو  ( تأسیسات، ماشین آالت، ابنیه، حقوق و مایملک دولت )الف 

نمایندگی  اي ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به هاي آب منطقه و شرکت
که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردي است که از ) از طرف دولت

  :هاي زیر ایجاد، خریداري و حاصل شده است محل
هاي دولت در امر تأمین و توزیع آب و دفع  گذاري  کلیه سرمایه-1

هاي ذیربط گذاشته شده و هزینه شده  فاضالب شهر که قبالً در اختیار دستگاه
  .است
 کلیه وجوه دیگري که براي تأمین و توزیع آب شهرها و احداث -2

 گذاري دجه عمومی دولت به عناوین دیگري سرمایهتأسیسات فاضالب از بو
  .شده است 

اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک )ب  منظور از تأسیسات، ماشین آالت، 
 هاي دولت و ها نیز در این قانون کلیه مواردي است که از محل کمک شهرداري

ها  هایی که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهاي شهرداري ردم و وامم
  .خریداري و حاصل شده باشدایجاد، 
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 تأسیسات، ماشین آالت، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو :6ماده  
ه  ها و شهرداري) اي و سازمان آب و برق خوزستان هاي آب منطقه شرکت ( ب

ارزیابی کارشناس رسمی 5شرح مندرج در بندهاي الف و ب ماده  از   پس 
ن سرمایه غیر نقدي سازمان دادگستري تا حد سرمایه شرکت به عنوا

اي ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات  منطقه آب
ه ها در شرکت حسب مورد منظور می مهندسی آب و شهرداري  گردد و مابقی ب

و  مبلغ اجاره .هاي آب و فاضالب داده خواهد شد اجاره شرکت بها، مدت 
وسیله وزارت نیرو به تملیک شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط 

  .خواهد شد تعیین
دار مسئولیت تقسیم و توزیع  هایی که تاکنون عهده  کارکنان دستگاه:7ماده  

ا  یآوري و دفع فاضالب شهري بوده و براساس شرح وظایف و آب و جمع
نمایند، با تشکیل  هاي فوق فعالیت می پست سازمانی در ارتباط با مسئولیت

 گردند ها منتقل می ا حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتهاي جدید ب شرکت
یابند مادام که شرکت  ل وضع مییو براساس مقررات اداري، مالی شرکت تبد 

امه داده و در غیر این   به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود اد
صورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضالب تعیین تکلیف 

  .خواهند شد
 مشکالت مربوط به امور استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن :تبصره 

ارکنان  ک هاي آب و فاضالب براي که در اثر نقل و انتقال یا انحالل دستگاه
  .ایجاد شود در چارچوب قانون حل و فصل خواهد شد
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  05/9/1370: تاریخ تصویب 
  مجلس شوراي ملی : مرجع تصویب

  لی کاهش اثرات بالیاي طبیعیقانون تشکیل کمیته م
  : ماده واحده 

 به منظور »کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی «به موجب این قانون 
و پیدا کردن راه کارهاي منطقی جهت  مبادله اطالعات، مطالعه، تحقیقات علمی 

پیشگیري و کاهش اثرات بالیاي طبیعی ناشی از طوفان، سیل، خشکسالی، 
هاي الیه زمین، نوسانات  لغزش هی، آلودگی هوا، زلزله وسرمازدگی، آفات گیا
ها و امثال آن، به ریاست وزیر کشور و  ها و رودخانه آب دریاها و دریاچه

وزراء، معاونین ذیربط شرکت  در غیاب (عضویت وزراء و مسئولین سازمانها 
وزارت نیرو، وزارت ) نمایند می ن هواشناسی کشور،  و عضویت سازما

آموزشکشاورزي، و پزشکی، وزارت جهاد سازندگی،  زارت بهداشت، درمان و 
وزارت راه و ترابري، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست، 

ژئوفیزیک، جمعیت هالل احمر، سازمان  وزارت مسکن و شهرسازي، مؤسسه
ها و مراتع، وزارت بازرگانی و هر وزارتخانه، مؤسسه، نهاد و نیروهاي  جنگل

،  ظامی و یا نظامی که ریاست اینانت کمیته حسب ضرورت مصلحت بداند
  .گردد تشکیل می

و :1تبصره    کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی جهت انجام مطالعات 
و  پیش  دار بر روي بالیاي طبیعی کشور، تاریخچه آنها، تحقیقات دامنه آگاهی 

، همچنین براي اعالم وضعیت اضطراري و نحوه مقابله یا  جبران خسارتها
  .هاي فرعی مورد نیاز تشکیل خواهد داد کمیته

هاي این   سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبار مورد نیاز طرح:2تبصره  
ي  طرح بینی نشده باشد در قالب هاي مربوطه پیش کمیته که توسط دستگاه ها

  .مصوب دستگاه مربوط تصویب نماید
هاي استانی کاهش اثرات بالیاي  یل کمیته وزیر کشور، دستور تشک:3تبصره  

خواهد  طبیعی را به ریاست استاندار، براي هر استان، با وضعیت فوق صادر
  .کرد
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 ماه یک بار نتایج مربوط به 6 وزارت کشور موظف است هر :4تبصره  
اجرایی  هاي هاي پیشنهادي را به اطالع دستگاه مطالعات و تحقیقات و راه حل

هاي مجلس شوراي اسالمی   تمهیدات الزم و کلیه کمیسیونمربوطه به منظور
  .برساند

ر   آیین:5تبصره   نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با نظرخواهی سای
  .اعضاء کمیته تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

از اختیارات خود را به کمیته:6تبصره   هاي   کمیته ملی مجاز است بخشی 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره   .ستانی تفویض نمایدفرعی یا ا

در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد 
 به تأیید شوراي 16/05/1370تصویب و در تاریخ  مجلس شوراي اسالمی

  .نگهبان رسیده است
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  31/06/1371: تاریخ تصویب
  سالمیمجلس شوراي ا: محل تصویب

قانون اجازه عضویت جمهوري اسالمی ایران در کنوانسیون بازل 
ا دفع آن  بخش و مرزي مواد زاید زیان درباره کنترل انتقاالت برون   ه

  :ماده واحده
شود به عضویت کنوانسیون بازل درباره کنترل  به دولت اجازه داده می

 1989مارس   22بخش و دفع آنها مصوب  مرزي مواد زاید زیان انتقاالت برون
  .سوئیس درآید و اسناد آن را تسلیم نماید

االختیار درباره کنوانسیون جهانی مربوط به  کنفرانس نمایندگان تام 
  هاي مضر مرزي زباله کنترل انتقاالت برون

کنوانسیون بازل   از دستور کار3فقره   1989 مارس 22 - 20ل، زبا 
  ي مضر و دفع آنهاها مرزي زباله درباره کنترل انتقاالت برون

  مقدمه 
  :اعضاء این کنوانسیون 
هاي مضر و سایر انواع زباله و انتقال  با علم به زیان احتمالی زباله 

با توجه به تهدید روزافزون سالمت انسان   مرزي آنها براي سالمت انسان برون
هاي مضر و سایر انواع زباله و انتقال  و محیط زیست از ایجاد و پیچیدگی زباله

و نیز با توجه به این نکته که مؤثرترین طریق حفظ سالمت   مرزي آنها برون
ها، تقلیل ایجاد  انسان و محیط زیست در خطرات عارض از این گونه زباله

، لحاظ کمی و کیفی و نتیجتاً کاهش خطر بالقوه آنها می  ها به حداقل از آن  باشد
اره زبالهها باید تدابیر الزم  با اعتقاد به این که دولت  هاي  را اتخاذ نمایند تا در اد

 ها حفظ سالمت مرزي آن مضر و سایر انواع زباله، از جمله انتقال و دفع برون



 55  قوانین: فصل اول

با در نظر گرفتن   انسان و محیط زیست، در هر جا که دفع شود مدنظر باشد،
هاي مضر  ها باید اطمینان حاصل کنند که عوامل ایجاد زباله این نکته که دولت

حفظ محیط زیست،  انواع زباله وظایف خود را به نحوي انجام دهند کهو سایر 
با علم کامل به این که هر   شود، مورد توجه باشد، ها دفع می در هر جا که زباله

ورود و دفع زباله هاي مضر و سایر انواع  دولتی این حق مطلق را دارد که از 
 به تمایل روزافزون و نیز با توجه  زباله در سرزمین خود جلوگیري نماید،

مرزي  ها، به ویژه کشورهاي در حال رشد، به جلوگیري از انتقاالت برون دولت
ا اعتقاد  خود، هاي مضر و سایر انواع زباله بر سرزمین زباله ه  ب  به این ک
هاي مضر و سایر انواع زباله باید تا جایی که حفظ محیط زیست ایجاب  زباله

با   ایجاد شده است، ها در آن جا د که زبالهکند، در همان کشوري دفع شو می
هاي مضر و سایر انواع زباله، از  مرزي زباله اطالع از این که انتقاالت برون

 ها به کشوري دیگر باید فقط تحت شرایطی مجاز دانسته کشور محل ایجاد آن
شود که سالمت انسان و محیط زیست آن جا را به خطر نیندازد و نیز این 

با توجه به این که تشدید   ا مفاد این کنوانسیون مطابقت داشته باشد،انتقاالت ب
هاي مضر و سایر انواع زباله موجب اداره  مرزي زباله نظارت در انتقاالت برون

حجم این گونه انتقاالت   ها از لحاظ زیست محیطی و نیز تقلیل صحیح آن
اي مبادله صحیح ها بر با اعتقاد به این که دولت  مرزي خواهد گردید، برون

ه  مرزي زباله اطالعات درباره کنترل انتقاالت برون هاي مضر و سایر انواع زبال
با در نظر گرفتن این که برخی از   اتخاذ نمایند،  هاي دیگر تدابیري به سرزمین
المللی، متعرض مسأله حفظ و حمایت محیط  اي و نیز بین هاي منطقه موافقتنامه

ا اعالمیه کنفرانس   اند، خطرناك شده  کاالهايزیست در رابطه با انتقال با توجه ب
رهنمودها و اصول براي ) 1972استکهلم  (سازمان درباره محیط زیست انسان 

ي ) قاهره (محیط زیست،  هاي مضر جهت حفظ اداره صحیح زباله مصوب شورا
 1430طی قطعنامه شماره ) UNEP(سرپرستی برنامه محیط زیست سازمان ملل 

اره انتقال   ،1987 ژوئن 17مورخ  توصیه کمیته کارشناسان سازمان ملل درب
 تدوین شده و هر دو سال یک بار آن را به 1957که در سال  (کاالهاي مضر 

ورند روز درمی ها، مدارك و مقررات مربوط که در سیستم  ها، اعالمیه توصیه  ،)آ
و مطالعات انجام  شده در سازمان ملل تنظیم و تصویب گردیده و کارها 

نظر به روح، اصول، اهداف و وظایف   المللی، و بین اي هاي منطقه سازمان
و  منشور جهانی براي طبیعت، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سی 
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عنوان نظام اخالقی مربوط به حفظ محیط  به) 1982(هفتمین اجالس خود 
  .زیست انسان و حفاظت از منابع طبیعی

ا  مسئول ایفاي تعهدات بینها  با تأیید این که دولت  المللی خود در رابطه ب
 حمایت از سالمت انسان و حفظ و حمایت محیط زیست هستند و به موجب

با علم این که در صورت نقض عملی مفاد   الملل مسئولیت دارند، حقوق بین
الملل مربوط به معاهدات  این کنوانسیون یا هر پروتکل مربوط به آن حقوق بین

از   خواهد بود،قابل اجراء  ه و استفاده  از نیاز به ادامه توسع با آگاهی 
و  هایی که از لحاظ سالمت محیط زیست زباله کمتري تولید می تکنولوژي کنند 

هاي مطلوب  داري مناسب و سیستم بازپروري، خانه هاي صحیح اتخاذ شیوه
نها به اداره زباله و    حداقلهاي مضر و سایر انواع زباله به منظور کاهش ایجاد آ

مرزي  نیز با علم به توجه فزاینده جهانی به لزوم کنترل شدید انتقال برون
هاي مضر و سایر انواع زباله و نیاز به کاهش این گونه انتقاالت، در  زباله
مرزي  با نگرانی از مسأله انتقاالت غیر قانونی برون  امکان، به حداقل، حد

یز با در نظر گرفتن امکانات محدود هاي مضر و سایر انواع زباله، و ن زباله
اره زباله کشورهاي در حال رشد براي با آگاهی   هاي مضر و سایر انواع زباله، اد

هاي مضر و سایر انواع  از لزوم ترغیب انتقال تکنولوژي براي اداره صحیح زباله
رشد طبق روح  شود، خاصه به کشورهاي در حال اي که در محل ایجاد می زباله

 درباره UNEP شوراي سرپرستی 1416ي قاهره و قطعنامه شماره رهنمودها
و نیز با علم به این   .زیست  ترغیب انتقال تکنولوژي مربوط به حمایت از محیط

و  هاي بین هاي مضر و سایر انواع زباله باید طبق کنوانسیون که زباله المللی 
مرزي  انتقال برونو نیز با اعتقاد به این که   هاي مربوط انتقال یابد، توصیه

هاي مضر و سایر انواع زباله باید فقط هنگامی مجاز دانسته شود که انتقال  زباله
ضرر است، و با  لحاظ زیست محیطی بی ها از و نهایتاً دفع این گونه زباله

تصمیم به محافظت از سالمت انسان و محیط زیست از طریق کنترل شدید در 
اداره زبالهاس مقابل اثرات زیانباري که ممکن ر  ت از ایجاد و  هاي مضر و سای

  : انواع زباله حادث شود، به نحو ذیل توافق نمودند
   حدود کنوانسیون:1ماده  

ي  مرزي قرار می هاي ذیل که مورد انتقال برون  زباله-1 گیرند براي منظورها
د  محسوب می»هاي مضر زباله «این کنوانسیون     .شون
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ه   می1ه مندرج در ضمیمه هایی که جزء گرو  زباله)الف  باشند، مگر آن ک
  .  نباشند3داراي خصوصیات مذکور در ضمیمه 

نیستند، ولی طبق مقررات محلی ) الف (هایی که مشمول بند   زباله)ب
 هاي مضر محسوب کننده یا عبور زباله کننده و وارد کشورهاي عضو صادر

   .شوند می
 هستند و مورد انتقال 2هایی که از گروه مندرج در ضمیمه   زباله-2
ه » سایر انواع زباله«گیرند، براي منظورهاي این کنوانسیون  مرزي قرار می برون ب
  .آیند می  شمار
هاي دیگر  هایی که به علت رادیواکتیو بودن مشمول سیستم  زباله-3

المللی مشخصاً قابل اجرا در مورد مواد  المللی کنترل، از جمله اسناد بین بین
   .گیرند باشند، در چهارچوب این کنوانسیون قرار نمی  میاکتیو رادیو
از عملیات عادي کشتی  زباله-4 د  هاي ناشی  ها، که دفع آنها مشمول سن

  .گیرند باشد، در چهارچوب این کنوانسیون قرار نمی المللی دیگري می بین
  براي منظورهاي این کنوانسیون  ها  تعریف:2ماده  

د  یایی است که طبق مقررات قانون ملی دفع میاجسام یا اش :ها زباله  -1 شون
  .یا باید دفع شوند

هاي مضر یا سایر انواع  آوري، انتقال و دفع زباله به معنی جمع : اداره-2
  .باشد هاي دفع می زباله، از جمله مراقبت بعدي از محل

ت از هاي مضر یا سایر انواع زباله اس به معنی انتقال زباله :مرزي انتقال برون  -3
ک  اي تحت حاکمیت اي تحت حاکمیت ملی یک دولت به ناحیه ناحیه ملی ی

اي که تحت  اي یا از طریق ناحیه دولت دیگر یا از طریق آن، یا به ناحیه
این   حاکمیت ملی دولت دیگري نباشد، مشروط بر آن که الاقل دو دولت در

  .انتقال ذیمدخل باشند
 این کنوانسیون مشخص 4ضمیمه به معنی هر عملی است که در  :دفع  -4

  .شده است
هاي مضر و سایر  به معنی محل یا وسایل دفع زباله: محل یا وسایل مجاز  -5

،  انواع زباله است که مرجع مربوط کشوري که محل یا وسایل در آن قرار دارد
  .آن را مجاز دانسته است

ر به معنی یک مرجع دولتی است که یک کشور عضو د :مرجع ذیصالح  -6
ه خود صالح می ا مسئول دریافت اطالعیه داند، تعیین می نواحی ک  نماید ت
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هاي مضر یا سایر انواع زباله اطالعات مربوط  مرزي زباله مربوط به انتقال برون
  . باشد6به آن، و جوابگویی به آن اطالعیه طبق ماده 

 بدان اشاره شده 5به معنی واحد کشور عضوي است که در ماده  : مرکز-7
  .باشد می 15 و 13بینی شده در مواد   مسئول دریافت یا ارائه اطالعات پیشو

به معنی  :محیطی هاي مضر و سایر انواع زباله به نحو صحیح از لحاظ زیست اداره زباله  -8
سایر انواع زباله به   هاي مضر و انجام اقدامات عملی است به منظور اداره زباله

بار احتمالی این  ست در برابر اثرات زیاننحوي که سالمت انسان و محیط زی
  .ها حفظ گردند گونه زباله

ا  :ناحیه تحت حاکمیت ملی یک دولت  -9 احیه دریایی ی به معنی هر گونه اراضی، ن
ا   المللی در هوایی است که در داخل آن، یک دولت طبق حقوق بین رابطه ب

  .نماید  میسالمت انسان و محیط زیست مسئولیت اداري و انضباطی اعمال
مرزي  به معنی کشور عضوي است که قرار است انتقال برون : کشور صدور-10
  .هاي مضر و سایر انواع زباله از آن جا آغاز شود زباله

هاي  مرزي زباله به معنی کشور عضوي است که انتقال برون :کشور ورود  -11
آن  نظور بارگیريمضر و یا سایر انواع زباله به منظور دفع آنها در آنجا یا به م

اي که تحت حاکمیت ملی هیچ دولتی نیست انجام  قبل از دفع در ناحیه
  . گیرد می

ه  :کشور عبور  -12 ورود است ک به معنی کشوري جز کشور صدور و یا کشور 
است  شود یا قرار هاي مضر و سایر انواع زباله از طریق آن انجام می انتقال زباله
  .انجام شود

باشند،  به معنی کشورهاي صدور، ورود یا عبور می :بطکشورهاي ذیر  -13
  .خواه عضو کنوانسیون باشند و خواه نباشند

  .به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است :شخص  -14
به معنی شخصی است که تحت حاکمیت دولت کشور  :صادرکننده  -15

  .دهد می  هاي مضر و سایر انواع زباله را باشد که ترتیب صدور زباله صدوري می
به معنی شخصی است که تحت حاکمیت دولت کشور  : واردکننده-16

  .دهد هاي مضر و سایر انواع زباله را می باشد که ترتیب ورود زباله ورودي می
هاي مضر یا سایر  به معنی شخصی است که انتقال زباله :دهنده انتقال  -17

  .دهد انواع زباله را انجام می
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هاي مضر یا سایر  خصی است که فعالیتش زبالهبه معنی ش :ایجادکننده  -18
شخصی   کند، یا هر گاه شخص ایجادکننده معلوم نباشد، انواع زباله ایجاد می

  .کند ها را در اختیار دارد یا آن را کنترل می است که آن زباله
هاي مضر یا سایر انواع زباله  به معنی شخصی است که زباله :کننده دفع  -19

  .ها را دفع نماید شود تا آن براي او حمل می
به معنی سازمانی است که توسط  :سازي سیاسی و یا اقتصادي پارچه سازمان یک  -20
عضو آن  هاي هاي داراي حاکمیت ملی تشکیل شده است و دولت دولت

سازمان صالحیت مربوط به امور تحت این کنوانسیون را به آن سازمان واگذار 
ا  می ام طبق مقررات داخلی خوداند و داراي اختیارات ت نموده باشند ت

ا آن موافقت نماید و رسماً آن را تأیید کند یا بدان ملحق یکنوانسیون را بپذیرد، 
  .گردد

ا  مرزي زباله به معنی هر گونه انتقال برون :انتقال غیر قانونی  -21 هاي مضر ی
  . مشخص گردیده است9باشد که در ماده  سایر انواع زباله می

  هاي مضر هاي ملی از زباله  تعریف:3ماده  
 هر عضو کنوانسیون باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ امضاء این -1

 هایی که در غیر از زباله (هایی  کنوانسیون دبیرخانه کنوانسیون را از موضوع زباله
هاي  که طبق قوانین ملی خود به عنوان زباله)  ذکر شده است2 و 1هاي  ضمیمه 

همضر در نظر گرفته   یا تعریف کرده است، آگاه سازد و نیز شرایط مربوط ب
ها را به اطالع  مرزي قابل اجراء در مورد این گونه زباله هاي انتقال برون شیوه

  .دبیرخانه برساند
 هر عضو کنوانسیون باید دبیرخانه را متعاقباً از تغییرات عمده در -2

  . ارائه داده است مطلع سازد1اطالعاتی که طبق بند 
 دریافت 2 و 1 دبیرخانه باید فوراً اطالعاتی را که به موجب بندهاي -3

  .داشته است به آگاهی همه اعضاء کنوانسیون برساند
 اعضاء کنوانسیون باید اطالعاتی را که دبیرخانه به آنها داده است در -4

  .اختیار صادرکنندگان خود بگذارند
   تعهدات عمومی:4ماده  
هاي مضر یا سایر انواع   خود در منع ورود زباله اعضایی که از حق)الف 

کنند باید اعضاي دیگر را از تصمیم خود طبق ماده  زباله براي دفع استفاده می
  .آگاه سازند 13
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ا  توانند صدور زباله  اعضاء کنوانسیون می)ب هاي مضر و سایر انواع زباله ر
  ند، هنگامی که بها ها را منع کرده به کشور اعضایی که ورود این گونه زباله

اند منع نمایند یا، صدور آن را اجازه  فوق مطلع شده) الف (موجب بند فرعی 
  .ندهند
،  توانند صدور زباله اعضاء کنوانسیون می) پ هاي مضر و سایر انواع زباله را

،  هرگاه کشور واردکننده کتباً در مورد خاصی از ورود زباله موافقت نکرده باشد
ر واردکننده ورود این گونه زباله را منع ننموده باشد، منع و در صورتی که کشو
  .کنند، یا اجازه ندهند

نماید-2   . هر عضو کنوانسیون باید تدابیر مناسب را جهت موارد ذیل اتخاذ 
هاي مضر و سایر انواع زباله در   حصول اطمینان از این که ایجاد زباله)الف 

 هاي اجتماعی، د باید جنبهکشور خود به حداقل کاهش یابد، در این مور
  .تکنولوژیکی و اقتصادي مد نظر باشد

ي   حصول اطمینان از داشتن امکانات کافی دفع زباله، براي اداره زباله)ب ها
این   محیطی، به منظور مضر و سایر انواع زباله به نحو صحیح از لحاظ زیست

  .ها در همان سرزمین دفع شوند که در حد امکان این زباله
هاي مضر  اندرکار اداره زباله ول اطمینان از این که اشخاص دست حص)پ

و سایر انواع زباله در داخل آن سرزمین اقدامات الزم را جهت پیشگیري 
اره این گونه زباله از و سایر انواع زباله به عمل  آلودگی ناشی از اد هاي مضر 

آمد عواقب آن را براي سالمت انسان و  محیط آورند و هرگاه آلودگی پیش 
  .به حداقل برسانند زیست
اطمینان از این که انتقال برون مرزي زباله)ت ر   حصول  هاي مضر و سای

هاي مضر و سایر انواع زباله به  انواع زباله به حداقل تقلیل یابد و با اداره زباله
صحیح از لحاظ زیست محیطی مطابقت داشته باشد و این عمل به طرزي   نحو

انسان و محیط زیست در برابر اثرات سوء ناشی از انجام شود که سالمت 
  .گونه انتقاالت حفظ شود این

هاي مضر یا سایر انواع زباله به کشور یا گروه   جلوگیري از صدور زباله)ث
 سازي اقتصادي و کشورهاي عضو این کنوانسیون، که به یک سازمان یکپارچه

 طبق قوانین خود خاصه کشورهاي در حال رشد، که. یا سیاسی تعلق دارند 
اند، و نیز هر گاه این کشورها تشخیص  هرگونه ورود زباله را ممنوع کرده

هاي مورد بحث طبق ضوابطی که اعضاء کنوانسیون در اولین  که زباله دهند
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گیرند، به نحو صحیحی از لحاظ زیست  نشست خود درباره آنها تصمیم می
  .اداره نخواهد شد محیطی
و  عات مربوط به انتقال برون مرزي زباله درخواست ارائه اطال)ج هاي مضر 

 به کشورهاي ذیربط، - الف - 5سایر انواع زباله طبق مفاد الحاقیه شماره 
  .تبیین اثرات انتقال مورد نظر بر سالمت انسان و محیط زیست با

ه   جلوگیري از ورود زباله)ح هاي مضر و سایر انواع زباله، در صورتی ک
هاي مورد بحث به نحو صحیح از لحاظ زیست  هتشخیص دهند که زبال

  .اداره نخواهند شد محیطی
هاي ذینفع  هاي اعضاي دیگر کنوانسیون و سازمان  همکاري در فعالیت)خ

به طور مستقیم و از طریق دبیرخانه، از جمله توزیع اطالعات درباره 
 اداره صحیح هاي مضر و سایر انواع زباله، به منظور بهبود مرزي زباله برون انتقال

قانونی  ها از لحاظ زیست محیطی و نیز جلوگیري از انتقاالت غیر این گونه زباله
  .آن

و  دارند که انتقال غیر قانونی زباله  اعضاء کنوانسیون اعالم می-3 هاي مضر 
  .سایر انواع زباله عملی جنایتکارانه است

غیره را جهت  هر عضو کنوانسیون باید تدابیر مناسب اداري یا قانونی و -4
اعمال  اجراي مفاد این کنوانسیون، از جمله تدابیري به منظور جلوگیري و تنبیه

  .مغایر این کنوانسیون، اتخاذ نماید
هاي مضر و   هیچ یک از اعضاء کنوانسیون نباید اجازه دهد که زباله-5

سایر انواع زباله به کشوري که عضو کنوانسیون نیست صادر شود یا از کشوري 
  .ضو کنوانسیون نیست وارد گرددع که

هاي مضر  نمایند که اجازه ندهند که زباله  اعضاء کنوانسیون موافقت می-6
 درجه 60اي در جنوب  و سایر انواع زباله براي دفع در داخل ناحیه

ها مورد انتقاالت برون مرزي قرار  خواه اینگونه زباله  .جنوبی صادر گردد عرض
  .گیرند و خواه نگیرند

  :الوه بر این، هر عضو کنوانسیون باید ع-7
هاي مضر و   اجازه ندهد که اشخاص تحت حاکمیت ملی خود زباله)الف 

 سایر انواع زباله را منتقل یا دفع کنند، مگر آن که این اشخاص مختار یا مجاز
  .باشند که این گونه عملیات را انجام دهند 
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اي که مورد انتقاالت  الههاي مضر و سایر انواع زب  مقرر دارد که زباله)ب
از لحاظ بین مرزي قرار می برون  المللی در گیرند، و طبق مقررات و ضوابطی که 

زنی و حمل و نقل مورد قبول همگان است،  بندي و برچسب زمینه بسته 
ي  زنی و حمل و نقل گردد و این که به سایر شیوه بندي، برچسب بسته ها

  .الزم مبذول گرددالمللی توجه  شناخته شده بین مربوطه
هاي مضر و سایر انواع زباله، داراي سند انتقال از   مقرر دارد که زباله)پ

  .نقطه آغاز تا نقطه دفع آن باشد
هاي مضر یا سایر انواع   هر عضو کنوانسیون باید بخواهد که زباله-8
ي  زباله اي که قرار است صادر گردد به نحوي که در کشور صدور یا هر جا

شود که از لحاظ زیست محیطی سالم باشد، رهنمودهاي فنی براي  دیگر اداره
هاي مشمول این کنوانسیون طبق ضوابط زیست محیطی توسط  اداره زباله

  .کنوانسیون در نخستین اجالسشان تعیین خواهد گردید اعضاء
مرزي   اعضاء کنوانسیون باید تدابیر مناسب اتخاذ نمایند تا انتقال برون-9
  : و سایر انواع زباله فقط در موارد مجاز دانسته شود کههاي مضر زباله
و   توانایی فنی وسایل الزم، محل- کشور صدور )الف  هاي دفع مناسب 

از لحاظ ظرفیت کافی براي دفع زباله  هاي مورد بحث به نحو مؤثر و 
  محیطی صحیح نداشته باشد، یا زیست 

بازپروري ) Recycling(هاي مورد بحث به عنوان مواد اولیه براي   زباله)ب
  یا صنایع بازسازي در کشور ورود الزم باشد، یا

مرزي مورد بحث مطابق ضوابط دیگري باشد که اعضاي   انتقال برون)پ
 کنوانسیون تعیین خواهند کرد، مشروط به این که آن ضوابط مغایر با اهداف

  .این کنوانسیون نباشد
 انواع زباله در آن جا ایجاد هاي مضر و سایر  تعهد کشورهایی که زباله- 10

ها باید به نحو سالم از لحاظ زیست  شود مبنی بر این که این زباله می
اداره شود، نباید تحت هیچ شرایطی به کشورهاي ورود یا عبور منتقل  محیطی

  .گردد
 هیچ چیز در این کنوانسیون نباید مانع شود که یک کشور عضو - 11

مفاد این کنوانسیون و مقررات حقوق کنوانسیون مقررات اضافی، که با 
مطابقت داشته باشد، به منظور حفظ بهتر سالمت انسان و محیط  الملل بین

  .زیست وضع کند
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ها   هیچ چیز در این کنوانسیون نباید به هیچ وجه حاکمیت ملی دولت- 12
ه ها طبق قوانین بین بر دریاي ساحلی آن  الملل و حقوق حاکمه و حاکمیتی ک

الملل   مناطق اقتصادي انحصاري و فالت قاره خود طبق قوانین بینها در دولت
 ها و هاي دریانوردي یا هوانوردي کشتی و نیز به اعمال حقوق و آزادي

بینی شده در اسناد مربوطه  الملل پیش هواپیماها، که به موجب حقوق بین
  .منعکس است، لطمه وارد آورد

ر فواصل معین امکانات تقلیل  اعضاء کنوانسیون باید تعهد کنند که د- 13
هاي مضر و سایر انواع زباله را که به  مقدار آلودگی احتمالی زباله

د  دیگر، به ویژه کشورهاي در حال رشد، صادر می کشورهاي شود، مورد تجدی
  .نظر قرار دهند

   تعیین مراجع و مراکز صالح:5ماده  
  :به منظور اجراي این کنوانسیون اعضاي کنوانسیون باید 

در مورد .  یک یا چند مرجع صالح و مرکز تعیین یا تأسیس نمایند-1
  .کشور عبور یک مرجع صالح باید جهت دریافت اطالعیه تعیین شود

ها، به   ظرف سه ماه از تاریخ به اجراء درآمدن این کنوانسیون براي آن-2
 خودهایی را به عنوان مراجع صالح و مرکز  دبیرخانه اطالع دهند که چه سازمان

  .اند تعیین کرده
 ظرف یک ماه از تاریخ تصمیم خود، دبیرخانه را از تغییرات مربوط به -3

  .تعیین مراجع صالح و مرکز خود، طبق بند فوق، آگاه سازند
  مرزي بین اعضاي کنوانسیون  انتقال برون:6ماده  

 کشور صدور باید کتباً و از طریق مرجع صالح کشور صدور، مرجع -1
 هاي مضر یا سایر مرزي زباله اي ذینفع را از هر گونه انتقال برونصالح کشوره

انواع زباله که در نظر دارد انجام دهد مطلع سازد، یا از ایجادکننده یا صادرکننده  
محتوي   این گونه اطالعیه باید. ها بخواهد که چنین اقدامی را به عمل آورد زباله

و به زبان قابل قبول کشور ورود  الف 5مطالب و اطالعات مذکور در الحاقیه 
  .فقط یک اطالعیه باید به هر کشور ذینفع ارسال گردد. باشد
دهنده پاسخ دهد و موافقت خود   کشور ورود باید کتباً به کشور اطالع-2

ا  را تحت شرایطی یا بدون قید و شرط اعالم دارد، از اجازه انتقال امتناع ورزد ی
د . اطالعات بیشتري درخواست نماید نهایی کشور ورود بای یک نسخه از پاسخ 
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ارسال   به جاي مراجع صالح کشورهاي ذینفع که اعضاي کنوانسیون هستند
  .گردد
 تا زمانی که کشور صدور تأیید کتبی مبنی بر موارد ذیل را دریافت -3

نکرده است نباید به ایجادکننده یا صادرکننده زباله اجازه شروع انتقال 
  .بدهد  مرزي را برون
  .دهنده موافقت کتبی کشور ورود را دریافت کرده است  اطالع)الف 

ه  دهنده تأییدیه وجود قرارداد بین صادرکننده و دفع  اطالع)ب کننده را، ک
  هاي مورد نظر تصریح گردیده است، طی آن اداره صحیح زیست محیطی زباله

  .دریافت نموده است
وصول اطالعیه را به طرف  هر کشور عبور عضو کنوانسیون باید فوراً -4
 تواند متعاقباً ظرف شصت روز موافقت این کشور می. دهنده اعالم دارد اطالع

خود را با انتقال زباله تحت شرایطی یا بدون قید و شرط کتباً به آگاهی طرف 
 دهنده برساند یا از دادن اجازه امتناع ورزد و یا درخواست اطالعات اطالع

 نباید تا موافقت کتبی کشور عبور را دریافت نکرده کشور صدور. اضافی بنماید
 مرزي را بدهد، ولی هرگاه در هر زمان یک عضو است اجازه انتقال برون

 یا به طور کلی و یا در موارد - کنوانسیون تشخیص دهد که موافقت کتبی قبلی  
هرگاه  هاي مضر یا سایر انواع زباله ضرورت ندارد، یا  براي عبور زباله- خاص 

 فوراً اعضاي دیگر کنوانسیون را از 13رایط را تغییر دهد، باید طبق ماده ش
اریخ  تدر این صورت اگر ظرف مدت شصت روز از. تصمیم خود مطلع سازد

اي که توسط کشور عبور داده شده است، کشور صدور پاسخی  وصول اطالعیه
طریق   تواند اجازه شروع صدور زباله را از دریافت نکند، کشور صدور می

  .کشور عبور صادر نماید
مرزي زباله فقط طبق قوانین کشور صدور   در موردي که انتقال برون-5

  : مضر شناخته شده باشد
کننده و کشور   این ماده که شامل حال واردکننده یا دفع9 الزامات بند )الف 
و  کننده می وارد شود، و با اعمال تغییرات الزم در مورد صادرکننده 

   .باشد نیز قابل اجراء میصدور  کشور
ورود یا کشورهاي ورود و عبور که اعضاء )ب  در صورتی که کشور 

 4 ،3، 1کنوانسیون هستند، زباله را مضر تشخیص داده باشند، الزامات بندهاي 
و کشور صدور می  این ماده که شامل حال صادر6و  باشد، با اعمال  کننده 
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کننده و کشور ورود نیز قابل اجراء  تغییرات الزم در مورد واردکننده یا دفع
  .بود  خواهد
ها را مضر تشخیص داده باشد، مفاد   هرگاه فقط کشور عبور این زباله)پ

   . شامل حال آن کشور خواهد بود4بند 
تواند، در صورت موافقت کتبی کشورهاي ذیربط، در   کشور صدور می-6

   از یک اطالعیه کلیموارد زیر به ایجادکننده یا صادرکننده اجازه دهد که
اي که خصوصیات  هاي مضر یا سایر انواع زباله در موردي که زباله. استفاده کند

مرك  گها به طور مرتب از طریق کند، زباله ها تغییر نمی فیزیکی و شیمیایی آن
و واحد کشور صدور، از طریق گمرك ورود معین و واحد کشور  خروج معین 

کشور یا  گمرك ورود و خروج معین و واحدورود و در مورد عبور از طریق 
  .گردد کننده معین و واحد ارسال می کشورهاي عبور براي دفع

ک   کشورهاي ذیربط می-7 توانند موافقت کتبی خود را مبنی بر استفاده از ی
ارائه برخی اطالعات مانند مقادیر6اطالعیه کلی مذکور در بند    در صورت 
اي که ارسال خواهد   مضر و سایر انواع زبالههاي دقیق یا لیست ادواري زباله

   .شد اعالم دارند
اطالعیه کلی و موافقت کتبی مورد اشاره در بندهاي -8  7 و 6 ممکن است 

 هاي مضر یا سایر انواع زباله طی یک دوره هاي متعدد زباله شامل محموله
  . ماه باشد12حداکثر 

 مسئول انتقال  اعضاء کنوانسیون باید بخواهند که هر شخصی که-9
هاي مضر یا سایر انواع زباله است مدرك انتقال را به محض  مرزي زباله برون

ها همچنین باید بخواهند  آن. هاي مورد نظر امضاء نماید یا دریافت زباله تحویل
اریخ  ها را توسط دفع کننده دریافت زباله که دفع کننده و در زمان مناسب و ت
در اطالعیه مشخص شده است، به اطالع دفع را، همان گونه که  خاتمه

هرگاه این امر به اطالع کشور . صادرکننده و مرجع صالح کشور صدور برسانند
نرسیده باشد مرجع صالح کشور صدور یا صادرکننده باید کشور ورود   صدور

  .را مطلع سازد
ي - 10  اطالعیه و پاسخ مندرج در این ماده باید به مرجع صالح اعضا

 مورد کشورهاي غیر عضو به هر مرجع دولتی مناسب، تسلیم ذیربط، یا در
  .شود
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هاي مضر یا سایر انواع زباله باید تحت  مرزي زباله  هر انتقال برون- 11
اي قرار گیرد که کشور ورود یا کشور عبور  نامه پوشش بیمه، یا هرگونه ضمانت

   .عضو کنوانسیون هستند مناسب تشخیص دهند ه ک
مرزي از یک کشور عضو کنوانسیون از طریق کشورهایی  ونانتقال بر :7ماده  

  .که عضو کنوانسیون نیستند
 کنوانسیون با تغییرات الزم حسب مورد، شامل انتقال 6 ماده 2بند  

هاي مضر یا سایر انواع زباله از یک کشور عضو کنوانسیون از  مرزي زباله برون
  .د، خواهد بودیک کشور یا کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستن طریق

   وظیفه ورود مجدد:8ماده  
هاي مضر یا سایر انواع زباله، که  مرزي زباله در صورتی که انتقال برون

نتواند با توجه به مفاد این   اند کشورهاي ذیربط در مورد آن موافقت نموده
د  کنوانسیون، طبق شرایط قرارداد به طور کامل انجام گیرد، کشور صدور بای

نودهاي مو زباله روز از تاریخی که کشور   رد نظر را توسط صادرکننده ظرف 
ن ،واردکننده  کشور صدور و دبیرخانه را مطلع ساخته است یا طی مدت زما

بدین . صدور باز گرداند دیگري که کشورهاي ذیربط توافق نمایند به کشور
به ها  منظور، کشور صدور و هر کشور طرف عبور زباله نباید از اعاده آن زباله

  .کشور صدور مخالفت نماید
   انتقال غیر قانونی:9ماده  

هاي  مرزي زباله  براي منظور این کنوانسیون، در موارد ذیل انتقال برون-1
  :شود مضر یا سایر انواع زباله غیر قانونی محسوب می

  . انتقال بدون اطالع به کشورهاي ذیربط طبق مقررات این کنوانسیون)الف 
  .افقت کشور ذیربط طبق مقررات این کنوانسیون انتقال بدون مو)ب
 انتقال با موافقت کشورهاي ذیربط از طریق جعل، قلب واقعیت یا )پ
  .تقلب

  . در صورتی که نحوه انتقال عمالً با مدارك مربوط مغایر باشد)ت
امپینگ ( در صورتی که انتقال منجر به دفع عمدي )ث هاي  زباله) مانند د

قوانینمضر یا سایر انواع زبا  له بر خالف مقررات این کنوانسیون و اصول کلی 
  .المللی گردد بین
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ه  مرزي غیرقانونی زباله  در مورد انتقال برون-2 نواع زبال هاي مضر یا سایر ا
د  در نتیجه رفتار صادرکننده یا ایجادکننده، کشور صدور باید اقداماتی انجام دهن

  .هاي مورد نظر تا زباله
ه  توسط صادرکنند)الف  ه یا ایجادکننده، یا در صورت لزوم توسط خود او ب

  .کشور صدور بازگردانده شود، یا هرگاه این کار عملی نباشد
 به نحو دیگري که با مقررات این کنوانسیون مطابقت داشته باشد، )ب

اریخی که مورد انتقال غیرقانونی به کشور صدور 30ظرف مدت   روز از ت
هاي ذیربط توافق کنند، خود  ت زمانی که طرفداده شده است، یا طی مد اطالع

  .آنها را دفع نماید
ها به کشور صدور مخالفت  هاي ذیربط نباید با اعاده زباله بدین منظور طرف 

اه آن ایجاد کنند   .نمایند یا موانعی در ر
اي که در  هاي مضر یا سایر انواع زباله مرزي زباله  در مورد انتقال برون-3

 کننده، غیرقانونی شناخته شده است، کشور ورود باید ه یا دفعاثر عمل واردکنند
کننده به نحوي  کننده یا دفع هاي مورد بحث توسط وارد مطمئن گردد که زباله 

ظرف  شود که از لحاظ زیست محیطی سالم است، یا در صورت لزوم دفع می
از انتقال غی30 اریخی که کشور ورود   طی قانونی مطلع شده است یار روز در ت

 توسط خود  مدت زمان دیگري که مورد توافق کشورهاي ذیربط قرار گیرد،
هاي ذیربط باید حسب ضرورت  بدین منظور طرف. کشور واردکننده دفع گردد

محیطی با یکدیگر  ها به نحو صحیح و سالم از لحاظ زیست در مورد دفع زباله
  .همکاري نمایند

ی را نتوان به صادرکننده یا  در مواردي که مسئولیت انتقال غیرقانون-4
 هاي ذیربط یا سایر کننده منتسب دانست، طرف ایجادکننده یا واردکننده یا دفع

ا  اعضاي کنوانسیون حسب ضرورت باید از طریق همکاري اقداماتی نمایند ت
در  هاي موردنظر در اسرع وقت به نحوي سالم از لحاظ زیست محیطی یا زباله

  .د یا به مناسبت در هر جاي دیگر دفع گرددکشور صدور یا در کشور ورو
 هر عضو کنوانسیون باید مقررات ملی مناسبی به منظور جلوگیري از -5

باید  انتقال غیرقانونی زباله یا مجازات این عمل وضع نماید، اعضاي کنوانسیون
  .جهت تحقق اهداف این ماده یا یکدیگر همکاري نمایند
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ی  همکاري بین:10ماده     الملل
اعضاي این کنوانسیون باید به منظور بهبود و اداره صحیح وسایل  -1
 هاي مضر و سایر انواع زباله از لحاظ زیست محیطی با یکدیگر همکاري زباله

  .نمایند
  : بدین منظور اعضاء کنوانسیون باید-2
، )الف   در صورت تقاضا، اطالعاتی، خواه به طور دوجانبه و خواه چندجانبه

 هاي مضر و سایر انواع زباله از  اداره صحیح و سالم زبالهبا توجه به ترغیب
لحاظ زیست محیطی از جمله با در نظر گرفتن هماهنگی در ضوابط و  

اداره مناسب زباله رویه اختیار هاي فنی بر این   هاي مضر و سایر انواع زباله، در 
  .بگذارند 

 و محیط هاي مضر بر سالمت انسان  در نظارت بر اثرات اداره زباله)ب
  .زیست با یکدیگر همکاري کنند

ه   با توجه به قوانین، مقررات و سیاست)پ هاي داخلی خود در زمینه توسع
 هاي جدید و سالم از لحاظ زیست محیطی و مولد و استفاده از تکنولوژي

د  حداقل زباله و بهبود تکنولوژي هاي موجود در حد امکان حذف تولی
 هاي مؤثر اداره صحیح باله و دستیابی به روشهاي مضر یا سایر انواع ز زباله

ها به طریقی سالم از نظر زیست محیطی، از جمله بررسی اثرات اقتصادي،  آن
یافته،  تکامل هاي جدید یا اجتماعی و زیست محیطی استفاده از این تکنولوژي

  .همکاري نمایند
نتقال هاي داخلی خود در زمینه ا  با توجه به قوانین، مقررات و سیاست)ت

 هاي مضر و سایر هاي اداره مربوط به اداره صحیح زباله تکنولوژي و سیستم
ها باید همچنین  آن. انواع زباله از لحاظ زیست محیطی، فعاالنه همکاري کنند 

ممکن  در مورد توسعه ظرفیت فنی بین اعضاي کنوانسیون، به ویژه اعضایی که
باشد یا درخواست مساعدت است که مساعدت فنی در این زمینه نیاز داشته 

  .فنی نمایند همکاري کنند
هاي عمل مناسب فنی همکاري   در زمینه تهیه رهنمودها و یا شیوه)ث
  .نمایند
ه -3  اعضاي کنوانسیون باید طرق و وسایل مناسب را به منظور مساعدت ب

، بند )پ(و ) ب(، )الف (کشورهاي در حال رشد در اجراي بندهاي فرعی 
  .ار گیرند به ک4ماده  2
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 با در نظر گرفتن نیازهاي کشورهاي در حال رشد، همکاري بین -4
 المللی به منظور آگاهی عمومی، هاي ذیصالح بین اعضاي کنوانسیون و سازمان

از  هاي مناسب اداره صحیح زباله تکنولوژي وسعهت هاي مضر و سایر انواع زباله 
داقل زباله را تولید هایی که ح لحاظ زیست محیطی و استفاده از تکنولوژي

  .گردد ترغیب می نماید، می
  اي هاي دو جانبه، چندجانبه و منطقه  موافقتنامه:11ماده  

توانند به انعقاد   اعضاء کنوانسیون می5، بند 4 با وجود مقررات ماده -1
انتقال  اي یا اتخاذ ترتیباتی مربوط به هاي دو جانبه، چندجانبه و منطقه موافقتنامه

هاي مضر و سایر انواع زباله، با اعضاي کنوانسیون یا   زبالهمرزي برون
 مشروط به این که این. کشورهاي غیر عضو کنوانسیون مبادرت نمایند

هاي مضر یا سایر انواع زباله، طبق  ها یا ترتیبات از اداره صحیح زباله موافقتنامه
حاوي  ات بایدها یا ترتیب این موافقتنامه. شرایط این کنوانسیون، عدول ننماید

مقرراتی باشد که در مقایسه با مقررات این کنوانسیون در ارتباط با اداره سالم 
مصالح و  ها از لحاظ زیست محیطی کاستی نداشته باشد، به ویژه باید زباله

  .منافع کشورهاي در حال رشد در آنها ملحوظ گردد
ترتیبات دوجانبه، ها یا   اعضاء کنوانسیون باید دبیرخانه را از موافقتنامه-2

هایی که قبل از به اجراء درآمدن   یا آن1اي مذکور در بند  چندجانبه یا منطقه
و  مرزي زباله ها، به منظور کنترل انتقاالت برون کنوانسیون براي آن این هاي مضر 

 .اند آگاه سازند هاي آن موافقتنامه، منعقد نموده سایر انواع زباله بین طرف
مرزي که طبق این گونه  یون نباید بر انتقاالت برونمقررات این کنوانس 

 ها به اداره گیرد، اثر بگذارد مشروط به آن که آن موافقتنامه ها انجام می موافقتنامه
هاي مضر یا سایر انواع زباله طبق مقررات این کنوانسیون خللی  صحیح زباله
  .وارد ننماید

  ها  مشاوره در مورد مسئولیت:12ماده  
وانسیون باید جهت تهیه یک پروتکل، در اسرع وقت، به منظور اعضاي کن 

 هاي مربوط به مسئولیت و جبران زائد خسارات وضع مقررات و اتخاذ شیوه
هاي مضر و سایر انواع زباله، با یکدیگر  ناشی از انتقال و دفع برون مرزي زباله

  .همکاري نمایند
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   انتقال اطالعات:13ماده  
از بروز حادثه اعضاء کنوانسیون با-1 ن  ید در صورت اطالع  اي در جریا

هاي مضر یا سایر انواع زباله، که احتماالً  انتقال برون مرزي یا دفع زباله
ي  ممکن است موجب خطراتی براي سالمت انسان یا محیط زیست در کشورها

  .دیگر باشد، آن کشورها را فوراً مطلع سازند
ریق دبیرخانه در موارد ذیل آگاه  اعضاء کنوانسیون باید یکدیگر را از ط-2
  :سازند

  .5 تغییرات مربوط به تعیین مراجع ذیصالح یا مراکز، طبق ماده )الف 
هاي مضر، طبق   تغییرات مربوط به تعریف مقامات کشور خود از زباله)ب

  .، و در اسرع وقت3ماده 
تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها مربوط به عدم موافقت کلی یا جزئی  ) پ

  هاي مضر یا سایر انواع زباله جهت دفع در داخل منطقه تحت ورود زبالهیا 
  .حاکمیت ملی خود

 تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها به منظور محدود یا منع کردن حدود )ت
  .هاي مضر یا سایر انواع زباله زباله

  . این ماده الزم باشد4 هرگونه اطالعات دیگري که طبق بند )ث
ا در اعضاء کنوانسیون -3 نظر گرفتن قوانین و مقررات ملی خود  باید ب

گزارش درباره سال قبل حاوي اطالعات ذیل، از طریق دبیرخانه، قبل از پایان 
 تشکیل 15هر سال به کنفرانس اعضاء کنوانسیون که به موجب ماده  یافتن

  :گردد، تسلیم نمایند می
  .اند یین گردیده تع5 مراجع ذیصالح و مراکز که توسط آنها طبق ماده )الف 

هاي مضر یا سایر انواع  مرزي زباله  اطالعات مربوط به انتقال برون)ب
  :اند، شامل اي که در آنها دخالت داشته زباله

هاي مضر یا سایر انواع زباله صادر شده، نوع، خصوصیات،   مقدار زباله-1
 ها یهها همانگونه که در پاسخ اطالع مقصد، هر کشور محل عبور و شیوه دفع آن

  .اعالم گردیده است
هاي مضر و سایر انواع زباله وارد شده، نوع، خصوصیات،   مقدار زباله-2

  .ها هاي دفع آن مبداء و شیوه
  .هاي موردنظر انجام نگردیده است  موارد دفع که طبق شیوه-3
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هاي مضر یا سایر انواع زباله   اقدامات الزم جهت کاهش مقدار زباله-4
  .مرزي مورد انتقال برون

 اطالعات مربوط به تدابیر اتخاذ شده توسط آنها در اجراي این )پ
  .کنوانسیون

اره آمار رسمی گردآوري شده درباره اثرات ایجاد نقل )ت  اطالعات درب
  .هاي مضر، سایر انواع زباله بر سالمت انسان و محیط زیست مکان و دفع زباله

اي  انبه، چندجانبه و منطقهها و ترتیبات دوج  اطالعات درباره موافقتنامه)ث
  . این کنوانسیون11منعقد و اتخاذ شده، طبق ماده 

مرزي  آمده طی انتقال و دفع برون  اطالعات درباره حوادث پیش)ج
ن  زباله هاي مضر و سایر انواع زباله و مربوط به تدابیر اتخاذ شده جهت جبرا

  .آن
  .نها اطالعات مربوط به طرق دفع در محدوده حاکمیت ملی آ)چ
هایی جهت   اطالعات درباره تدابیر انجام شده براي اتخاذ تکنولوژي)ح

  .هاي مضر و سایر انواع زباله کاهش و یا پیشگیري از ایجاد زباله
  . امور دیگري که کنفرانس کنوانسیون اعضاء مناسب تشخیص دهند)خ
ن  اعضاي کنوانسیون باید، با توجه به قوانین و مقررات ملی خود، اطمینا-4

هاي  زباله مرزي هایی از اطالعیه مربوط به هر انتقال برون حاصل کنند که نسخه
ه -مضر یا سایر انواع زباله و پاسخ آن  ه یک عضو کنوانسیون ک  هنگامی ک
آور بوده  زیان مرزي براي محیط زیستش تشخیص داده است که آن انتقال برون

  .ل گردد به دبیرخانه ارسا-است، چنین درخواستی کرده باشد 
  هاي مالی  جنبه:14ماده  

و   اعضاء کنوانسیون موافقت می-1 نمایند که حسب نیازهاي خاص مناطق 
 اي براي آموزش و انتقال اي و زیر منطقه مناطق فرعی مختلف، مراکز منطقه

هاي مضر و سایر انواع زباله و به حداقل  تکنولوژي مربوط به اداره زباله
 عضاء کنوانسیون باید در مورد برقراري ا.گرددها تأسیس  رساندن ایجاد آن

  .هاي مناسب و داوطلبانه تأمین مالی تصمیم بگیرند مکانیسم
ا به منظور مساعدت   اعضاء کنوانسیون باید برقراري یک تنخواه-2 گردان ر

ه  موقت در موارد اضطراري جهت به حداقل رساندن خسارات مربوط ب
از انتقال برون هاي مضر و سایر انواع زباله یا هنگام  الهمرزي زب حوادث ناشی 

  .ها، مدنظر قرار دهند دفع آن زباله
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   کنفرانس اعضاء:15ماده  
گردد، نخستین  وسیله تشکیل می  یک کنفرانس اعضاء کنوانسیون بدین-1

سال از   قبل از پایان یکUNEPجلسه کنفرانس اعضاء باید توسط مدیر اجرایی 
پس از آن جلسات عادي .  کنوانسیون تشکیل شوداالجراء شدن این تاریخ الزم

نشست خود  کنفرانس اعضاء باید در فواصل زمانی که کنفرانس در نخستین
  .نماید، برگزار گردد تعیین می

ه کنفرانس الزم   جلسات فوق-2 العاده کنفرانس اعضاء باید در هر زمانی ک
آن  ، مشروط بهبداند یا به درخواست هر یک از اعضاي کنوانسیون تشکیل شود

که ظرف شش ماه از تاریخی که چنین درخواستی از طرف دبیرخانه به آنها 
  .باشد سوم اعضاء کنوانسیون قرار گرفته شود، مورد تأیید الاقل یک ابالغ می

نامه هر ارگان  نامه خود یا آیین  کنفرانس اعضاء باید به اتفاق آراء آیین-3
  نیز مقررات مالی براي باالخص تعیینفرعی را که ممکن است تأمین نماید، و

  .مشارکت مالی اعضاي این کنوانسیون را تصویب کند
 اعضاء کنوانسیون باید در نخستین جلسه خود هر گونه تدابیر دیگري -4

ارتباط با حفظ و حمایت را که براي مساعدت در ایفاي مسئولیت  هاي خود در 
روري تشخیص داده محیط زیست دریایی در چهارچوب این کنوانسیون ض

  .شود، اتخاذ نماید
 کنفرانس اعضاء باید اجراي مؤثر این کنوانسیون را به طور مستمر مورد -5

  :بررسی و ارزیابی قرار دهند، عالوه بر این باید
ه  ها، خط مشی سازي سیاست  هماهنگ)الف  ها و تدابیر مناسب جهت ب

 له را براي سالمت انسانهاي مضر و سایر انواع زبا حداقل رساندن زیان زباله
  .ترغیب نمایند

ها و ضمائمی براي این کنوانسیون، با توجه   در صورت لزوم اصالحیه)ب
  اطالعات علمی، فنی، اقتصادي و زیست محیطی تهیه و- از جمله -به 

  .تصویب کنند 
هاي حاصل از عملکرد   هرگونه اقدام دیگري را که براساس تجربه)پ

، 11بینی شده در ماده  ها و ترتیبات پیش وافقتنامهکنوانسیون و عملکرد م
  .نیل به اهداف این کنوانسیون الزم بدانند، موردتوجه و عمل قرار دهند براي

  .هایی را مورد توجه و تصویب قرار دهند  حسب ضرورت پروتکل)ت
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هاي فرعی به منظور اجراي این کنوانسیون تأسیس   حسب نیاز ارگان)ث
  .کنند

هاي تخصصی آن، و همچنین هر کشوري که عضو  ل، ارگان سازمان مل-6
توانند به عنوان ناظر در جلسات کنفرانس  این کنوانسیون نیست، می

هر ارگان یا سازمان دیگري، خواه ملی، . کنوانسیون نماینده اعزام دارند اعضاء
 هاي مضر هاي مربوط به زباله المللی، دولتی یا غیردولتی، که در زمینه خواه بین

سایر انواع زباله واجد شرایط باشد و تمایل خود را به اعزام نماینده به عنوان  ا ی
  ناظر به جلسات کنفرانس اعضاء کنوانسیون به اطالع دبیرخانه رسانده باشد،

سوم اعضاء حاضر با این  تواند در جلسات شرکت کند، مگر آن که الاقل یک می
بود   اي خواهد نامه  مشمول آیینپذیرش و شرکت ناظران. امر مخالفت نمایند

  .نماید که کنفرانس اعضاء تصویب می
و -7 ء درآمدن این کنوانسیون  از به اجرا  کنفرانس اعضاء باید سه سال بعد 

ر بودن کنوانسیون را مورد  پس از آن حداقل هر شش سال یک بار، مؤث
مرزي  و در صورت لزوم منع کامل یا جزئی انتقاالت برون. قرار دهد ارزیابی

هاي مضر و سایر انواع زباله را با توجه به آخرین اطالعات علمی،  زباله
  .محیطی، فنی و اقتصادي اعمال نماید زیست

   دبیرخانه:16ماده  
  : وظایف دبیرخانه از این قرار است-1
ارائه خدمات به جلسات پیش) الف  و 15بینی شده در مواد  ترتیب دادن و   
17.  

ارسال گزار)ب  ،3هایی براساس اطالعات کسب شده طبق مواد  ش تهیه و 
ارگان13  و11، 6، 4 از جلسات   هاي  و همچنین براساس اطالعات حاصل 

ه 15یافته به موجب ماده  فرعی تأسیس  و نیز براساس اطالعات مناسب ارائ
  .الدول و غیردولتی مربوط هاي بین شده توسط سازمان

فعالیت انجام  تهیه گزارش)پ اره  ه هایی درب  شده خود در ایفاي وظایفش ب
  .ها به کنفرانس اعضاء موجب این کنوانسیون و ارائه آن گزارش

المللی مربوط به ویژه اتخاذ   انجام هماهنگی الزم با ارگانهاي بین)ت
  .ترتیبات زاید حسب ضرورت براي ایفاي مؤثر وظایف خود

ین  ا5 برقراري تماس با مراکز و مراجع ذیصالحی که طبق ماده )ث
  .اند کنوانسیون تأسیس شده



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  74

ي   گردآوري اطالعات مربوط به محل)ج ها و امکانات موجود اعضاء که برا
اطالعات  هاي مضر و سایر انواع زباله آنها فراهم شده است و ارائه این دفع زباله

  .به اعضاء کنوانسیون
ن  دریافت اطالعات درباره مواد ذیل از اعضاء کنوانسیون و انتشار آن بی)چ

  .آنها
   منابع مساعدت و آموزش فنی-
   دانش فنی و علمی موجود-
  هاي کارشناسی کسب شده  منابع نظرات و مشاوره-
 در -  در صورت تقاضا - به منظور مساعدت    نحوه دسترسی به منابع،-
  هاي، زمینه
  . اجراي سیستم انتشار اطالعات مربوط به این کنوانسیون-
  ر انواع زباله،هاي مضر و سای  اداره زباله-
هاي مضر و سایر  هاي مناسب زیست محیطی مربوط به زباله  تکنولوژي-

  .کند یا هیچ هایی که یا فضوالت کمی تولید می انواع زباله، از قبیل تکنولوژي
  هاي دفع  ارزیابی امکانات و محل-
  هاي مضر و سایر انواع زباله  کنترل زباله-
  . اقدامات اضطراري-
اعضاء تأمین اطالعات درباره مشاوران و مؤسسات  حسب تقاضاي )ح

اي که داراي صالحیت فنی الزم براي ارائه مساعدت به اعضاء  مشاوره
مرزي، مقارنه  باشد بررسی اخطار مربوط به انتقال برون منظورهاي ذیل می براي

 حمل زباله مضر یا سایر انواع زباله با اعالم اخطار مربوط به آن و حصول
از  هاي دفع زباله  این که وسایل و شیوهاطمینان از هاي مضر و سایر انواع زباله 

 ها بر عهده هزینه انجام این گونه بررسی. خطر است لحاظ زیست محیطی بی
  .دبیرخانه نخواهد بود

و   مساعدت به اعضاء در صورت تقاضاي آن)خ ها، در تعیین موارد حمل 
 اعضاء ذیربط از انتقاالت نقل غیرقانونی زباله و در جریان گذاردن فوري

  .قانونی که در شرف انجام یافتن است غیر
ین  هاي ذیصالح مربوط بین  همکاري با اعضاء و سازمان)د  المللی در تأم

 کارشناس و تجهیزات به منظور مساعدت فوري به کشورها در صورت بروز
  .شرایط اضطراري
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اي منظورهاي  ایفاي وظایف دیگري که ممکن است کنفرانس اعضاء بر)ذ 
  .این کنوانسیون در نظر بگیرند

 وظایف دبیرخانه تا پایان نخستین جلسه کنفرانس اعضاء، که طبق ماده -2
  .گیرد  انجام میUNEPگردد موقتاً توسط   تشکیل می15

ا از سازمان-3 ي   کنفرانس اعضاء در نخستین اجالس خود دبیرخانه ر ها
ه ایفاي وظایف دبیرخانه به موجب الدول موجود که ابراز تمایل ب صالح بین

کنفرانس اعضاء در این اجالس . اند، تعیین خواهد کرد کنوانسیون نموده این
 فوق 1همچنین ایفاي وظایف محوله به ویژه وظایف تعیین شده طبق بند 

ي . دبیرخانه موقت را مورد ارزیابی قرار خواهد داد توسط اره ساختارها و درب
  .یف تصمیم خواهد گرفتمناسب براي انجام آن وظا

   اصالح کنوانسیون:17ماده  
هایی براي این کنوانسیون پیشنهاد  تواند اصالحیه  هر عضو کنوانسیون می-1

. بدهد تواند پیشنهادهایی جهت اصالح آن پروتکل نماید و هر عضو پروتکل می
  .ها باید مالحظات علمی و فنی مربوط مورد توجه قرار گیرد در این اصالحیه

هاي این کنوانسیون باید در یکی از جلسات کنفرانس اعضاء   اصالحیه-2
هاي هر پروتکل باید توسط اعضاي پروتکل مربوط  اصالحیه. تصویب گردد

متن هر اصالحیه پیشنهادي کنوانسیون . یکی از جلسات خود تصویب شود در
بینی نشده باشد،  یا هر پروتکل هر گاه به نحو دیگري در پروتکل پیش

اي که قرار است آن را تصویب نماید توسط  الاقل شش ماه قبل از جلسه دبای
هاي  دبیرخانه همچنین باید اصالحیه. دبیرخانه به اطالع اعضاء برسد

  .کنندگان این کنوانسیون به آنها ابالغ نماید را براي آگاهی امضاء پیشنهادي
ا براي نیل به توافق -3 ء  اعضاء کنوانسیون باید مساعی ممکن ر به اتفاق آرا

در صورتی . درباره هر اصالحی پیشنهادي این کنوانسیون به عمل آورند
مساعی براي نیل به توافق با اتفاق آراء به نتیجه نرسد و توافق حاصل نگردد  که

حاضر و  چهارم رأي اکثریت اعضاء به عنوان آخرین راه حل اصالحیه توسط سه
ي  وسیله مرجع امانتصاحب رأي در جلسه تصویب خواهد شد و به  دار برا

  .خواهد گردید تصویب، موافقت، تأیید یا پذیرش رسمی اعضاء براي آنها ارسال
فوق در مورد اصالحیه3 شیوه عمل مذکور در بند -4 هاي آن پروتکل   

ه  انجام خواهد شد، به استثناي این که دوسوم آراء اکثریت اعضاء آن پروتکل ک



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  76

ها  ق رأي هستند، براي تصویب آن اصالحیهجلسه حضور دارند و داراي ح در
  .کافی است

ها باید نزد   اسناد تصویب، موافقت و تأیید و پذیرش رسمی اصالحیه-5
فوق 4 و 3هاي مصوب طبق بندها  اصالحیه. دار سپرده شود مرجع امانت  

نهمین روز دریافت اسناد تصویب، موافقت  اعضاء که آنها را پذیرفته براي اند از 
  چهارم اعضایی که اصالحیه  و پذیرش رسمی آنها وسیله الاقل سهو تأیید

د  پروتکل مربوطه را پذیرفته اند، در صورتی که به نحو دیگري در پروتکل قی
ها در مورد هر عضو دیگر  اصالحیه. االجراء خواهد بود نشده باشد، الزم

 پذیرش نهمین روز بعد از آن که آن عضو اسناد تصویب، موافقت و تأیید و از
  .االجراء خواهد بود ها را سپرده است، الزم رسمی اصالحیه

 یعنی اعضایی که »اعضاء حاضر و صاحب رأي « به منظور این ماده -6
  .دهند حضور دارند و رأي مثبت یا منفی می

  ها  انتخاب و اصالح الحاقیه:18ماده  
ینفک این هاي هر پروتکل جزء ال هاي این کنوانسیون یا الحاقیه  الحاقیه-1

شده  بینی مگر آن که به نحو دیگري پیش. ها خواهند بود کنوانسیون یا پروتکل
هاي آنها نیز  هاي آن اشاره به الحاقیه باشد، و اشاره به این کنوانسیون یا پروتکل

  .خواهند بود ها منحصر به امور علمی، فنی و اداري این الحاقیه. خواهد بود
هاي  هاي دیگري در خصوص الحاقیه ینیب ها پیش  هرگاه در پروتکل-2

 االجرا شدن هاي ذیل در مورد پیشنهاد، تصویب و الزم ها نشده باشد شیوه آن
  .گردد ها، اعمال می هاي اضافی بر این کنوانسیون یا پروتکل الحاقیه 

هاي آن طبق روش مذکور در  هاي این کنوانسیون و پروتکل  الحاقیه)الف 
  .گردد  پیشنهاد و تصویب می4 و 3 ،2 بندهاي 17ماده 

ا )ب  هر عضو که قادر نباشد الحاقیه این کنوانسیون یا الحاقیه پروتکلی ر
اریخ اعالم تصویب توس از ت ط که عضو آن است بپذیرد باید ظرف شش ماه 

ا از موضوع آگاه سازد مرجع امانت ار، این مرجع ر د  مرجع امانت. د ار بای د
تواند در هر  هر عضو می. عالم مطلع سازدبالفاصله همه اعضاء را از این ا

هاي مورد بحث  اعالم مخالفت قبلی خود را پس بگیرد و در نتیجه الحاقیه زمان
  .براي آن عضو قابل اجراء خواهند گردید



 77  قوانین: فصل اول

امانت)پ ار   پس از انقضاي شش ماه از تاریخ ابالغ امر از طرف مرجع  د
دالحاقیه براي کلیه آن اعضاي کنوانسیون یا پروتکل   مربوط که طبق مقررات بن

  .گردد االجرا می اند، الزم فوق اطالعیه نداده) ب(فرعی  
هاي این کنوانسیون یا هر   پیشنهاد، تصویب و به اجرا درآمدن الحاقیه-3

ه در مورد پیشنهاد، تصویب و پروتکل آن مشمول همان شیوه عملی می  شود ک
ها ملحوظ  هاي پروتکل ا الحاقیههاي این کنوانسیون ی االجرا شدن الحاقیه الزم 

فنی   هاي آنها باید مالحظات مربوطه علمی و ها و اصالحیه در الحاقیه. گردد می
  .نیز مورد توجه قرار گیرد

 هرگاه الحاقیه اضافی یا اصالحیه یک الحاقیه مستلزم اصالحیه بر این -4
شده نباید ها باشد، الحاقیه اضافی یا الحاقیه اصالح  کنوانسیون یا پروتکل

اند  االجرا نشده ها الزم زمانی که اصالحیه این کنوانسیون یا اصالحیه پروتکل تا
  .به مرحله اجرا درآیند

   رسیدگی:19ماده  
کند که عضوي دیگر به تعهدات خود به موجب  هر عضوي که تصور می 

ه  کند می این کنوانسیون عمل نکرده یا عمل نمی تواند موضوع را ب
اً و همزمان عضوي را که این دبیرخا اطالع نه برساند و در این صورت باید فور

. ادعا علیه او شده است مستقیماً یا از طریق دبیرخانه از جریان امر آگاه سازد
  .وسیله دبیرخانه در اختیار اعضاء قرار گیرد بهاطالعات مربوطه باید  کلیه
   حل و فصل اختالفات:20ماده  

ن اعضاء در خصوص تفسیر، رعایت و  در صورت بروز اختالف بی-1
هاي مربوطه، باید اعضاء از طریق  اجراء مقررات این کنوانسیون یا پروتکل

آمیز دیگر به انتخاب خود اختالفات را حل و فصل  یا هر طریق مسالمت مذاکره
  .نمایند
ا -2  هرگاه اعضاء ذیربط نتوانند از طریق مذکور در بند قبل اختالف خود ر

   در صورت توافق طرفهاي اختالف، اختالف باید در دادگاهتسویه کنند،
 6المللی عدالت یا نزد هیأت داوري، که طبق شرایط مندرج در الحاقیه  بین

ولی عدم حصول توافق . بینی شده است، مطرح گردد راجع به داوري پیش
المللی عدالت یا در هیأت داوري، اصحاب  مورد طرح اختالف در دادگاه بین در

از طرق مذکور در بند دعو   آزاد1ي را از مسئولیت ادامه یافتن راه حل 
  .سازد نمی 
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 هنگام تصویب، پذیرش، موافقت و تأیید رسمی یا الحاق به این -3
سازي سیاسی  کنوانسیون یا هر زمان بعد از آن، یک دولت و یا سازمان یکپارچه

) الف (فق خاصی تعهد تواند اعالم نماید که رسماً و بدون توا اقتصادي می و یا
  رجوع به حکمیت طبق) ب(المللی عدالت و یا  طرح اختالف در دادگاه بین

. ، را بالقوه اجباري شناخته است6بینی شده در الحاقیه شماره  شیوه عمل پیش
اعضاء  این اعالم باید کتباً به اطالع دبیرخانه برسد و دبیرخانه هم باید آن را به

  .کنوانسیون ابالغ کند
   امضاء:21ماده  
ن  این کنوانسیون براي امضاء، دولت  ها، و نامیبیا، به نمایندگی شوراي سازما

 سازي سیاسی و یا اقتصادي، در شهر بال ملل براي نامیبیا، و سازمان یکپارچه
اریخ  از 1989 مارس 22در ت ، و در وزارت امور خارجه سوئیس فدرال در برن 

متحده  ، و در دفتر مرکزي سازمان ملل1989 ژوئن 30 تا 1989 مارس 23تاریخ 
  .، مفتوح خواهد بود1990 مارس 22 تا 1989 ژوئیه 1در نیویورك از 

   تصویب، پذیرش، تأیید و موافقت رسمی:22ماده  
ها و   این کنوانسیون مشمول تصویب، پذیرش، تأیید و موافقت دولت-1

 یبیا و مشمول تأیید ونیز نامیبیا، به نمایندگی شوراي سازمان ملل براي نام
. سازي سیاسی و یا اقتصادي خواهد بود هاي یکپارچه موافقت رسمی سازمان 

سپرده  اسناد تصویب، پذیرش، تأیید یا موافقت رسمی باید نزد مرجع امانتدار
  .شود

هاي عضو آن   فوق بدون این که دولت1 هر سازمان مذکور در بند -2
. عهدات تحت این کنوانسیون خواهد بودطرف این کنوانسیون باشند ملزم به ت

هایی که یک یا چند دولت عضوش طرف کنوانسیون است،  مورد سازمان  در
ي  هاي عضو آن باید در مورد مسئولیت سازمان و دولت هاي مربوطه خود برا

در این گونه موارد . تعهداتشان به موجب این کنوانسیون تصمیم بگیرند ي اجرا
 حق نخواهند داشت مستقالً حقوق تحت کنوانسیون هاي عضو سازمان و دولت

  .اعمال نمایند  را
 فوق، در اسناد تأیید یا موافقت رسمی 1هاي مذکور در بند   سازمان-3

خود باید حدود صالحیت خود را نسبت به امور تحت حاکمیت کنوانسیون 
اساسی ها باید همچنین مرجع امانتدار را از تغییرات  این سازمان. نمایند اعالم
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در حدود صالحیت خود آگاه سازند و مرجع مزبور نیز باید اعضاء کنوانسیون 
  .این امر مطلع نماید را از
   الحاق:23ماده  

ا -1 ي مهلت امضاء براي الحاق دولتها و نامیبی  این کنوانسیون پس از انقضا
 سازي هاي یکپارچه به نمایندگی شوراي سازمان ملل براي نامیبیا و سازمان

امانتدار   .اسی و یا اقتصادي مفتوح خواهد بودسی  اسناد و الحاق باید نزد مرجع 
  .سپرده شود

 فوق، بایستی در اسناد الحاق، حدود 1هاي مذکور در بند   سازمان-2
صالحیت خود را نسبت به انجام امور مربوط به موضوعات کنوانسیون 

ار را از هر گونه تغییرات ها همچنین باید مرجع امانتد این سازمان. نمایند اعالم
  .عمده در حدود صالحیت خویش آگاه سازند

سازي سیاسی و  هاي یکپارچه ، نسبت به سازمان22 ماده 2 مقررات بند -3
  .شوند، اعمال خواهد گردید یا اقتصادي که به این کنوانسیون ملحق می

   حق رأي:24ماده  
 هر طرف متعاهد بینی شده است  ذیل پیش2 جز در مواردي که در بند -1

  .این کنوانسیون حق یک رأي خواهد داشت
سازي سیاسی و یا اقتصادي در مورد امور مربوط  هاي یکپارچه  سازمان-2

و ماده 3 بند 22به حوزه صالحیتشان طبق ماده  ا2، بند 23  ا ب   حق رأي خود ر
هاي عضو خود که عضو کنوانسیون یا پروتکل  مقدار آراء مساوي تعداد دولت

  .وط به آن هستند، اعمال خواهند کردمرب
کنند،  ها از حق خود استفاده می هاي عضو این سازمان در صورتی که دولت 

  .ها نباید حق رأي خود را اعمال نمایند و بالعکس خود سازمان
   مجري شدن:25ماده  

از تاریخ ایداع رسمی اسناد -1  این کنوانسیون در نودمین روز پس 
  .گردد االجراء می  و موافقت رسمی و الحاق الزمتصویب، پذیرش، تأیید

سازي سیاسی و یا اقتصادي که   در مورد هر دولت یا سازمان یکپارچه-2
ا پذیرد، با آن موافقت می کند، می این کنوانسیون را رسماً تصویب می  نماید ی

کند، یا بعد از تاریخ ایداع بیستمین سند تصویب، پذیرش، موافقت و  أیید میت
سپردن  گردد، در نودمین روز بعد از تاریخ د و الحاق رسمی بدان ملحق میتأیی

اسناد تصویب، پذیرش، موافقت، تأیید یا الحاق رسمی توسط این گونه دولت 
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االجرا  الزم سازي اقتصادي و یا سیاسی این کنوانسیون یا سازمان یکپارچه
  .گردد می

ن  فوق، هیچ سند سپرده2 و 1 براي اهداف بندهاي -3  شده توسط سازما
 هاي سازي سیاسی و یا اقتصادي به عنوان اسناد اضافه بر آن چه دولت یکپارچه

  .اند، محسوب نخواهد شد عضو آن سازمان ایداع کرده
  ها  تشریط و بیانیه:26ماده  

  . هیچ گونه تشریط یا قیدي نسبت به این کنوانسیون نباید اعمال گردد-1
هاي  شود که یک دولت یا سازمان ین نمی این ماده مانع از ا1 بند -2

سازي سیاسی و یا اقتصادي، در هنگام امضاء، تصویب، پذیرش،  یکپارچه
از   موافقت و تأیید کنوانسیون و الحاق رسمی به آن اظهارات و بیاناتی براي 

جمله هماهنگ ساختن قوانین و مقررات با مفاد این کنوانسیون بنماید، مشروط 
و بیانات به منظور حفظ یا تغییر اثرات حقوقی این که این گو بر نه اظهارات 

  .مفاد کنوانسیون در ارتباط با آن دولت نبوده باشد
   انصراف:27ماده  

از تاریخ مجري شدن کنوانسیون براي هر -1  در هر زمان سه سال پس 
 دار از کنوانسیون تواند با تسلیم اطالعیه کتبی به مرجع امانت عضو، آن عضو می

  .راف حاصل نمایدانص
اریخ دریافت اطالعیه توسط مرجع -2  انصراف پس از یک سال از ت

  امانتدار، یا هر تاریخ بعد که ممکن است در اطالعیه قید شده باشد، قابل اجراء
  .خواهد بود

   مرجع امانتدار:28ماده  
هاي مربوطه  دبیر کل سازمان ملل مرجع امانتدار این کنوانسیون و پروتکل 

  .اهد بودآن خو
   متون معتبر:29ماده  
متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیایی این کنوانسیون  

  .داراي اعتبار یکسان هستند
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  1الحاقیه شماره  
  بندي مواد زائدي که باید تحت کنترل قرار گیرند طبقه 
  :انواع مواد زائد 

  .ها ستانهاي پزشکی در بیمار  مواد زائد حاصل از مراقبت-1
  .هاي دارویی  مواد زائد حاصل از تولید و تهیه فرآورده-2
  . داروهاي زائد-3
 مواد زائد حاصل از تولید، فرموالسیون و کاربرد داروهاي گیاهی و مواد -4

  .ها ارگانیسم کشنده میکرو
از ساخت فرموالسیون و کاربرد مواد شیمیایی و مواد -5  مواد زائد حاصل 

  .ها نیسمکشنده میکرو ارگا
  .هاي آبی  مواد زائد حاصل از تولید، فرموالسیون و کاربرد حالل-6
  . مواد زائد حاصل از تصفیه حرارتی و آبکاري فلزات به وسیله سیانیدها-7
  .هاي رایج مناسب نیستند هاي معدنی که براي استفاده  ضایعات روغن-8
  .ي آبها هاي آب و هیدروکربن هاي زائد مخلوط روغن  امولسیون-9

 و یا PCBفنلیهاي پولی کلرینه شده  بی  مواد زائد و ذرات آلوده شده با- 10
  .PBBنفیلهاي پولی برومینه شده   و یا بیPCTهاي پولی کلرینه شده  توفنیل
  . بقایاي قیر حاصل از پاالیش، تقطیر و تصفیه حرارتی- 11
ها،  نگ مواد زائد حاصل از تولید، فرموالسیون و کاربرد جوهرها، ر- 12

  .هاي جال مواد رنگی، الك الکل و روغن
از تولید، فرموالسیون و کاربرد رزین- 13 ) صمغ کاج (ها   مواد زائد حاصل 

  .ها کننده ها و نرم ، چسب)شیره گیاهی (التکس 
از فعالیت- 14 ا   مواد زائد شیمیایی حاصل  هاي تحقیقاتی، عمرانی ی

ا جدید بوده و اثراتشان بر روي اي ندارند و ی آموزشی که ماهیت شناخته شده
  .محیط ناشناخته است انسان یا
  . ضایعاتی که ماهیت انفجاري دارند و تابع سایر قوانین نیستند- 15
 مواد زائد حاصل از تولید، فرموالسیون و کاربرد مواد شیمیایی مورد - 16

  .استفاده در عکاسی
  .اه  مواد زائد حاصل از پرداخت سطحی فلزات و پالستیک- 17
  . بقایاي حاصل از عملیات دفع مواد زائد صنعتی- 18

  :باشند ضایعاتی که داراي مواد متشکله زیر می 
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  هاي فلزي  کربونیل- 19
   بریلیوم، ترکیبات بریلیوم- 20
   ترکیبات کرم شش ظرفیتی- 21
   ترکیبات مس- 22
   ترکیبات روي- 23
   آرسنیک، ترکیبات آرسنیکی- 24
  میون نیوم، ترکیبات سله  سله- 25
   کادیموم، ترکیبات کادمیوم- 26
  موان، ترکیبات آنتی موان  آنتی- 27
   تلوریوم، ترکیبات تلوریوم- 28
   جیوه، ترکیبات جیوه- 29
   تالیوم، ترکیبات تالیوم- 30
   سرب، ترکیبات سرب- 31
   ترکیبات فلوراین غیر آلی به استثناي کلسیم فلوراید- 32
   سیانیدهاي غیر آلی- 33
  رم حالل یا جامد اسیدها به ف- 34
  با بازهاي به صورت جامد) BASIC( بازها به فرم حالل یا جامد - 35
  )پودر یا الیاف ( پنبه نسوز - 36
   ترکیبات آلی فسفره- 37
   سیانیدهاي آلی- 38
  ها ها، ترکیبات فنل از جمله کلروفنل  فنل- 39
   اترها–40
  هاي آلی هالوژن  حالل- 41
  ي هالوژنها هاي آلی غیر از حالل  حالل- 42
   دبی بنزوفوران پولی کلرهCogenor هر گونه خانواده - 43
   هرگونه خانواده بنزوپی دایوکسین پولی کلره- 44
ها اشاره   ترکیبات ارگانوهالوژن غیر از موادي که در این الحاقیه به آن- 45

  )44، 43، 42، 41، 39هاي  مثالً شماره (شده 
  2الحاقیه شماره  
دبندي ضایعاتی ک طبقه    ه نیاز به توجه خاص دارن
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   مواد زائد خانگی-  46
  . بقایاي حاصل از سوزاندن مواد زائد خانگی-  47

  3الحاقیه شماره  
  1لیست مشخصات خطرناك براي مواد زائد 
  )1Hکد   (1گروه سازمان ملل  
   مواد منفجره:مشخصات 
 یا یک ماده منفجره یا ماده زائد منفجره عبارت از یک ماده مایع، جامد 

که در یک درجه حرارت، فشار و ) یا مخلوطی از مواد زائد (زائدي است 
هاي شیمیایی که منجر به تولید گاز  معین قادر است به وسیله واکنش سرعت

نماید می   .شود به محیط اطراف خود خسارت وارد 
  )3Hکد   (3گروه سازمان ملل  
   مایعات قابل اشتعال:مشخصات 
ارتند از مایعات یا مخلوط مایعات، یا مایعات حاوي مایعات قابل اشتعال عب 

هاي جال، الك الکل و غیره که  ها، روغن مانند رنگ جامدات به صورت تعلیق 
بندي  شامل مواد یا مواد زائدي که از جهات دیگر جزء مواد خطرناك طبقه

از   در درجه حرارتی کهclosed - cupباشند که در آزمایش  اند نمی شده بیش 
ه open - cup درجه سانتیگراد نباشد و در آزمایش 5/60  در درجه حرارتی ک

خود بیرون   درجه سانتیگراد نباشد بخارهاي قابل اشتعال از6/65بیش از 
هاي فوق دقیقاً با هم قابل مقایسه نبوده و حتی  چون نتایج آزمایش . (دهند می

مقررات نیز در  ند لذاک نتایج جداگانه به وسیله همان آزمایش نیز اغلب تغییر می
اجازه می دهد که این چنین تغییرات در متن  این موارد قابل تغییر بوده و 

  ).تعاریف گنجانیده شوند
  )4,1Hکد   (4,1گروه سازمان ملل  
   مواد جامد قابل اشتعال:مشخصات 
شامل مواد جامد یا مواد جامد زائد، جز آنهایی که تحت عنوان مواد قابل  

باشند که تحت شرایطی در حال حمل و نقل  اند می ندي شدهب انفجار طبقه

  
هاي سازمان ملل متحد در حمل  بندي مواد خطرناك که شامل توصیه طبق سیستم طبقه - 1

 .1988سازمان ملل، نیویورك،  .باشد میو نقل کاالهاي خطرناك 
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آسانی قابل احتراق هستند، یا ممکن است در اثر اصطکاك موجب  به
  .سوزي گردند آتش

  )4,2Hکد   (4,2گروه سازمان ملل 
   مواد یا مواد زائدي که قابلیت احتراق خود به خود دارند:مشخصات 
 هنگام حمل و نقل اگر با مشکلی مواد یا مواد زائدي که در شرایط عادي 

ه خود ایجاد حرارت می ه  مواجه شدند خود ب ا هوا ب کنند، یا در تماس ب
  .گرم شده و قابلیت احتراق دارند شدت

  )4,3Hکد   (4,3گروه سازمان ملل  
 مواد یا مواد زائدي که در تماس با آب گازهاي قابل اشتعال :مشخصات 

  کنند می متصاعد
ا  د مواد یا مواد ز ئدي که در فعل و انفعال با آب قابلیت اشتعال به خود دارن

  .کنند یا گازهاي قابل اشتعال به مقدار خطرناك متصاعد می
  )5,1Hکد   (5,1گروه سازمان ملل  
   ترکیب با اکسیژن:مشخصات 
ر   مواد یا مواد زائدي که بالقوه قابل احتراق نیستند ولی ممکن است در اث

  . احتراق سایر مواد یا به احتراق سایر مواد کمک کندترکیب با اکسیژن موجب
  )5,2Hکد   (5,2گروه سازمان ملل  
   پروکسیدهاي آلی:مشخصات 
باشند که حاوي ساختمان اکسیژن  شامل آن دسته از مواد یا مواد زائدي می 

اپایدارند و ممکن است تحت  دوظرفیتی بوده که نسبت به حرارت ن
  .عاً تجزیه شوندحرارت محیط خارج سری تأثیر
  )6,1Hکد   (6,1گروه سازمان ملل  
  )حاد ( سموم :مشخصات 
از   مواد یا مواد زائدي هستند که اگر خورده شوند، استنشاق شوند و یا 

طریق تماس با پوست جذب گردند موجب مرگ شده یا سالمت انسان را به 
د جدي به خطر می طور   .اندازن
  )6,2Hکد   (6,2گروه سازمان ملل  
  زا  مواد عفونت:مشخصات 
هاي فعال و یا زهر آنها بوده  مواد یا مواد زائدي که حاوي میکروارگانیسیم 

  .گردند و به طور مشخص یا مشکوك موجب بیماري در حیوان یا انسان می
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  )8Hکد   (8گروه سازمان ملل  
   مواد خورنده:مشخصات 
ي مواد یا مواد زائدي که با فعل و انفعاالت شیمیایی ه  نگامی که با بافتها

شوند، یا در صورت  کنند موجب صدمات شدید می زنده تماس حاصل می
یا آنها را از بین . زنند کردن به اشیاء دیگر یا وسایط حمل و نقل لطمه می نشت

  .ممکن است خطرات دیگري نیز در بر داشته باشند. برند می
  )10Hکد   (9گروه سازمان ملل  
  ازهاي سمی در تماس با آب یا هوا متصاعد شدن گ:مشخصات 
مواد یا مواد زائدي که در فعل و انفعاالت با هوا یا آب ممکن است  

  .گازهاي سمی به مقدار خطرناك متصاعد کنند
  )11Hکد   (9گروه سازمان ملل  
  )مزمن ( سموم :مشخصات 
مواد یا مواد زائدي که اگر استنشاق شده، خورده شوند، یا از طریق تماس  

  .زایی پوست جذب گردند اثرات مزمن در بر داشته از جمله خواص سرطانبا 
  )12Hکد   (9گروه سازمان ملل  
  )کننده محیط زیست مسموم ( مواد اکوتوکسیک :مشخصات 
مواد یا مواد زائدي که اگر در محیط رها شوند بالفاصله ممکن است اثرات  

هحاد از خود نشان دهند یا از طریق تجمع در بافتهاي   زنده اثرات سوء داشت
  .باشند 

  )13Hکد   (9گروه سازمان ملل  
دهد از جمله نشت  مشکالتی که بعد از عملیات دفع روي می  :مشخصات 

  .تواند دربرگیرنده هر یک از مشخصات لیست شده در باال باشد کردن می
  ها آزمایش 
 مشخص هاي احتمالی برخی از مواد از انواع مواد زائد هنوز کامالً زبان 

ها از لحاظ کمی هنوز  هیچ گونه آزمایشی براي تعیین این زیان. نگردیده است
احتمالی . وجود نیامده است به نمودن خطرات  براي یافتن طرقی جهت مشخص 

عمل  این مواد زائد براي انسان و محیط زیست الزم است تحقیقات بیشتري به
تاندارد در نظر گرفته شده هاي اس در مورد ترکیبات و مواد خالص آزمایش. آید

ن  می برند که هاي استاندارد را به کار می بسیاري از کشورها آزمایش. است توا
گیري در خصوص این   جهت تصمیم1در مورد مواد مذکور در الحاقیه شماره 
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ها  از آن  باشند هاي مورد اشاره در این الحاقیه می که آیا این مواد داراي ویژگی
  .استفاده کرد

  4اقیه شماره الح 
  عملیات دفع 
هاي متداول مانند بازیابی،   عملیاتی که شامل هیچ کدام از روش)الف 

  .گردد استفاده مجدد، احیاء، استفاده مجدد مستقیم یا هر نوع روش دیگري نمی
بخش الف شامل کلیه عملیات دفع است که به طور عملی به کار برده  
  .شود می

  )مانند دفن در زمین و غیره ( دفع در زمین یا روي زمین -1
ها  مانند تجزیه بیولوژیکی مواد زائد مایع یا لجن در خاك ( اصالح زمین -2

  )و غیره
ها، غارهاي نمکی یا اماکن  مانند تزریق در چاه ( تزریق در اعماق زمین -3

  )طبیعی
 ها، استخرها، هاي زائد در گودال مانند دفع مایعات یا لجن ( دفن سطحی -4

  ).ها و غیره حوضچه
ا تکنیک خاص -5 ه  مانند قرار دادن مواد زائد در کپسول ( دفن ب هاي دربست

  )و ایزوله از یکدیگر و از محیط و غیره
  ها  دفع مواد زائد در منابع آب غیر از دریاها و اقیانوس-6
   دفع در اقیانوس یا دریا از جمله در بستر دریا-7
و  ین الحاقیه مشخص نشده تصفیه بیولوژیکی که در جاي دیگر ا-8 اند 

 باشد که در عملیات شامل مواد یا مخلوطی از مواد زائد منتج از این روش می
  .گردد بخش الف مطرح می

 اصالح فیزیکی، شیمیایی، که در جاي دیگر این الحاقیه مشخص -9
د منتج از این روش می نشده  باشند که در اند شامل مواد یا مخلوطی از مواد زائ

مانند تبخیر، خشک کردن، آهکی کردن،  (شوند  ت بخش اول مطرح میعملیا 
  )خنثی سازي، ترسیب و غیره

   سوزاندن در خشکی- 10
ا- 11    سوزاندن در دری
و  ( انباشتن دائمی - 12 مانند قرار دادن ظروف حاوي مواد زائد در معدن 

  )غیره
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  . مخلوط کردن قبل از هر یک از عملیات مذکور در بخش الف- 13
  .بندي قبل از هر یک از عملیات مذکور در بخش الف بسته - 14
 انبار کردن موقت جهت انجام هر یک از عملیات مذکور در بخش - 15

  .الف
هاي متداول بازیابی، استفاده مجدد، احیاء،  عملیاتی که شامل روش) ب

  .باشد استفاده مجدد مستقیم یا هر نوع روش دیگري می
ظ  مربوط به موادي میشامل هرگونه عملیات ) ب(بخش   شود که از لحا

قانونی به عنوان مواد زائد خطرناك تعیین گردیده و همچنین عملیات مذکور 
  .شود ها می شامل حال آن) الف (بخش   در

غیر از روش سوزاندن به طریق  ( استفاده مواد زائد به عنوان سوخت -1
  .با تولید انرژي) مستقیم

  .ها  احیاء و تولید مجدد حالل-2
  .روند  احیاء و استفاده مجدد از مواد آلی که به عنوان حالل به کار نمی-3
  . احیاء و استفاده مجدد از فلزات و ترکیبات فلزي-4
  . احیاء و استفاده مجدد از سایر مواد غیرآلی-5
  . تولید مجدد اسیدها و بازها-6
  . بازیابی ترکیبات مورد استفاده براي کاهش آلودگی-7
  . کاتالیزورها بازیابی-8
هایی که در پاالیش و یا موارد دیگر به کار   استفاده مجدد از روغن-9

  .روند می
ا - 10 از آن در کشاورزي ی  استفاده براي اصالح زمین به منظور استفاده 

  .توسعه اکولوژیکی
 استفاده از مواد باقیمانده حاصل از هر یک از عملیات مذکور در - 11
  .10 تا 1هاي  شماره

ا 1هاي  تغییر مواد زائد براي هر یک از عملیات مذکور در شماره - 12  ت
11.  

آوري مواد به منظور استفاده از آنها در عملیات مربوط به بخش   جمع- 13
  )ب(
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  )الف  (5لحاقیه شماره ا 
  اطالعاتی که باید هنگام تسلیم اطالعیه ارائه گردد 

  . دالیلی براي صدور ماده زائد-1
  .)1( ده زائد صادرکننده ما-2
  .)1(ماده زائد و محل تولید ) تولیدکنندگان ( تولیدکننده یا -3
  .)1(کننده ماده زائد و محل دفع   دفع-4
ها، در صورت  ماده زائد و عوامل آن) کنندگان یا حمل (کننده   حمل-5

  .)1(معلوم بودن 
  .)2(مرجع صالحیتدار    کشور صدور ماده زائد-6
  .)2(رجع صالحیتدار م   کشورهاي ترانزیت-7
  .)2(مرجع صالحیتدار    کشور واردکننده ماده زائد-8
  . اطالعیه کلی یا اطالعیه واحد-9

د ) هاي یا تاریخ ( تاریخ - 10 ئ مورد نظر حمل و مدتی که طی آن ماده زا
  .)3) (از جمله نقاط مبداء و مقصد (قرار است صادر بشود و مسیر مورد نظر 

اه ( نظر  طرق حمل و نقل مورد- 11 آهن، خط دریایی، خط هوایی،  جاده، ر
  .)هاي داخلی آب

  .)4( اطالعات مربوط به بیمه - 12
و UN و شماره V تعیین ماده زائد و شرح فیزیکی آن از جمله شماره - 13  

 ها از جمله شرایط و اطالعات مربوط به شرایط عمل با آن) 5(ترکیب آن 
  .اضطراري مانند حوادث احتمالی

  ....)تانکر، بشکه و، مانند بدون ظرف (بندي مورد نظر  بسته نوع - 14
  ).6( وزن با حجم تقریبی بار - 15
  ).7( مراحلی که طی آن ماده زائد تولید شده است - 16
بندي الحاقیه  ، طبقه1 در مورد مواد زائد مندرج در الحاقیه شماره - 17
  .UN و گروه H، ویژگیهاي خطر، شماره 2شماره 
  .3طبقه الحاقیه شماره  روش دفع - 18
  . اعالم صحت اطالعات توسط تولیدکننده یا صادر کننده ماده زائد- 19
از جمله مشخصات فنی حمل  (کننده   اطالعات ارائه شده توسط دفع- 20

به صادرکننده یا تولیدکننده ماده زائد مبنی بر این که طبق قوانین ) دفع
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و معیارهاي زیست محیطی مقررات کشور واردکننده و با رعایت ضوابط  و
  .دلیلی براي عدم قبول ماده زائد براي دفع وجود دارد

و دفع- 21 کننده   اطالعات مربوط به نحوه انعقاد قرارداد بین صادرکننده 
ائد   .ماده ز

  :توضیحات 
 اسم کامل و نشانی، شماره تلفن، تلکس یا پست تصویري و نام و -1

  .توان با او تماس گرفت  که مینشانی، شماره تلفن، تلکس، تلفاکس، شخص
فن، تلکس و تلفاکس-2   . نام کامل و نشانی، شماره تل
ها به طور جداگانه صادر   هرگاه یک اطالعیه کلی در مورد بارگیري-3

 شود، چه تاریخ هر بارگیري مشخص شده باشد یا نشده باشد باید تعداد می
  .بینی شده مشخص گردد هاي پیش بارگیري

تی در مورد چگونگی بیمه محموله و نحوه رعایت این  تهیه اطالعا-4
  .کننده ماده زائد کننده و دفع شرایط توسط صادرکننده، حمل

 ماهیت و غلظت ترکیبات خیلی خطرناك از نظر سمیت و سایر -5
خطراتی که در زمان حمل و نقل یا در موقع دفع ماده زائد ممکن است روي 

  .دهد
و  در مورد اطالعیه کلی مربوط-6  به چند محموله، هم کل مقدار موردنظر 

  .ها ضروري است نیز مقادیر مورد نظر براي هر یک از محموله
از -7  تا آن جا که الزم است پس از خاتمه عملیات دفع، خطرات ناشی 

ارزیابی و مشخص گردد   .دفع مواد زائد 
  )ب (5الحاقیه شماره  
  ائه گردداطالعاتی که باید در مورد سند نقل و انتقال ار 

  .)1( صادرکننده ماده زائد -1
  .)1(ماده زائد و محل تولید ) یا تولیدکنندگان ( تولیدکننده -2
  .)1(کننده ماده زائد و محل دفع آن   دفع-3
  .ها آن) یا عوامل (یا عامل ) 1(زباله ) کنندگان یا حمل (کننده   حمل-4
  . موضوع اطالعیه کلی یا اطالعیه واحد-5
ع حرکت از مرز و دریافت رسید توسط هر شخصی که  تاریخ شرو-6

  .گیرنده ماده زائد است  تحویل
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اه  آهن، راه جاده، راه ( طرق مختلف حمل و نقل -7 هاي آبی داخلی، ر
شامل کشورهاي صادرکننده، ترانزیت و واردکننده، ماده ) دریایی، راه هوایی

  .باشددر صورتی که محل ورود و خروج محموله مشخص شده   زائد،
از ماده زائد -8 خواص فیزیکی، نام و گروه بارگیري  ( مشخصات کاملی 

UN شمارهV 9 شمارهHو شماره حسب مورد .(  
 اطالعاتی در مورد نیازهاي ضروري براي حمل و نقل ماده زائد از -9

  .بینی شرایط اضطراري مانند حوادث احتمالی جمله پیش
  .ها  نوع و شماره بسته- 10
  . حجم بار وزن و یا- 11
 صدور اظهارنامه توسط تولیدکننده یا صادرکننده مبنی بر صحت - 12

  .اطالعات داده شده
 صدور اظهارنامه توسط تولیدکننده یا صادرکننده مبنی بر عدم مخالفت - 13

  .مراجع ذیصالح همه کشورهاي ذیربط که اعضاء کنوانسیون هستند
 بر مشخص نمودن کننده ماده زائد مبنی  صدور گواهی توسط دفع- 14

  .روش دفع و تاریخ تقریبی دفع
  :ها یادداشت 
اطالعات الزم مربوط به سند انتقال باید در صورت امکان با سند مربوطه  

در صورتی که چنین کاري میسر . طبق مقررات حمل در یک سند باشد
ا  نباشد، اطالعات باید اطالعات ارائه شده به موجب حمل مقررات حمل ر

هاي مربوط به این  سند انتقال باید دستورالعمل.  نه تکرار آن باشدتکمیل کند و
هایی را پر کند در بر  شخصی باید اطالعات را ارائه دهد و یا چه فرم که چه

  .داشته باشد
و نشانی، -1 و نام   اسم کامل و نشانی، شماره تلفن، تلکس یا تلفاکس، 

ا توان در م شماره تلفن، تلکس یا تلفاکس شخصی که می وارد اضطراري ب
  .تماس گرفت او

  )6(الحاقیه شماره  
  داوري

 کنوانسیون به نحو دیگري 20 هرگاه موافقتنامه مذکور در ماده :1ماده  
  . ذیل باید انجام شود10 تا 2بینی نکرده باشد، داوري طبق مواد  پیش
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نموده  طرف مدعی باید به دبیرخانه اطالع دهد که طرف:2ماده   د  ها توافق  ان
  به داوري ارجاع شود و به خصوص20 ماده 3 یا بند 2که اختالف طبق بند 

. ها مورد اختالف است ذکر کند مواد کنوانسیون را که تفسیر یا اجراي آن 
  .دبیرخانه باید اطالعات واصله را به آگاهی کلیه اعضاء کنوانسیون برساند

 اصحاب  هیأت داوري مرکب از سه عضو خواهد بود هر یک از:3ماده  
د  دعوي باید یک داور تعیین کند و دو داوري که بدین نحو منصوب می گردن

با توافق داور ثالث را تعیین کنند، و این داور رییس هیأت داوري خواهد  باید
سرداور نباید تبعه هیچ یک از طرفهاي دعوا یا مقیم در سرزمین یکی . بود
  .ه باشدطرفها، یا در سمت دیگري در دعوي ذیمدخل بود از

  :4ماده  
از انتصاب داور دوم تعیین  -1 هرگاه رییس دیوان داوري تا دو ماه بعد 

 نگردد، دبیر کل سازمان ملل به درخواست هر یک از دو طرف دعوي ظرف دو
  .ماه دیگر او را منصوب خواهد کرد 

 هرگاه یکی از دو طرف دعوي ظرف دو ماه بعد از دریافت درخواست، -2
د موضوع را به اطالع دبیر کل یین نکند، طرف دیگر میداور خود را تع  توان

. سازمان ملل برساند تا وي رییس دیوان را ظرف دو ماه دیگر منصوب نماید
ور خود را تعیین نکرده است  رییس دیوان پس از نصب باید از طرفی که دا

و باید موضوع . بخواهد که یک داور ظرف دو ماه تعیین کند بعد از این مدت ا
 ل برساند و او طی دو ماه دیگر این انتساب رالا به اطالع دبیر کل سازمان مر
  .انجام خواهد داد 

  :5ماده  
الملل و براساس مقررات   دیوان داوري تصمیم خود را طبق قوانین بین-1

  .این کنوانسیون اتخاذ خواهد کرد
شود   هر دیوان داوري که به موجب مقررات این الحاقیه تشکیل می-2

  .نامه خود را تدوین خواهد نمود یینآ
  :6ماده  

 تصمیمات دیوان داوري خواه در مورد مسائل شکلی و خواه در مورد -1
  .موضوعات ماهوي باید با اکثریت آراء اعضاء اتخاذ گردد
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.  دیوان داوري باید اقدامات الزم را جهت احراز حقایق به عمل آورد-2
  طرفین تدابیر حمایتی موقت و اساسیتواند به درخواست هر یک از دیوان می

  .توصیه نماید
هاي دعوا باید هر گونه امکانات الزم را براي انجام مؤثر دادرسی   طرف-3

  .در اختیار بگذارند
  . غیبت یا قصور هر یک از طرفین دعوا نباید مانع جریان دادرسی گردد-4

الف ناشی  دیوان دعاوي متقابلی را که مستقیماً از موضوع اخت:7ماده  
نها تصمیم خواهد گرفت می   .گردد استماع خواهد کرد و درباره آ

ه  :8ماده   جز در مواردي که دیوان داوري تحت شرایط خاص دعوا ب
وران، باید به دارد، هزینه اي دیگر مقرر می گونه  هاي داوري، از جمله دستمزد دا

ا را در ه دادگاه صورت هزینه. طور مساوي توسط طرفین دعوا تقبل گردد
  .پرونده ضبط و صورت حساب قطعی مربوطه را به طرفین تسلیم خواهد نمود

کنندگان کنوانسیون، که داراي منافعی در موضوع   هر یک از امضاء:9ماده  
ر  دعوا است که جنبه حقوقی دارد و ممکن است تصمیم در مورد دعوا ب

  .ی مداخله نمایدتواند با موافقت دیوان در دادرس منافع اثر بگذارد، می آن
  :10ماده  

1- ، اریخ تشکیل رأي خود را صادر نماید  دیوان باید ظرف پنج ماه از ت
مگر آن که الزم تشخیص دهد که مهلت را تمدید کند مشروط به این که از 

  .تجاوز نماید پنج ماه
این رأي قطعی و نسبت به .  رأي دیوان باید مستند و مستدل باشد-2

  .ر خواهد بودآو طرفین دعوا الزام
 کلیه اختالفات طرفین مربوط به تفسیر یا اجراي رأي، باید توسط یکی -3

 از طرفین به اطالع دیوانی که رأي را صادر کرده است برسد و هرگاه این دیوان
د  نتواند به آن رسیدگی کند، اختالف باید در دیوان دیگري که بدین منظور مانن

  .شود مطرح گردد دیوان نخست تشکیل می
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و  

شنبه سی و یکم شهریور  بیست و نه ماده و شش الحاقیه در جلسه روز سه
و هفتاد و یک مجلس شوراي اسالمی تصویب و در  ماه یک هزار و سیصد 

  .االجراء است ه و الزم به تأیید شوراي نگهبان رسید12/07/1371تاریخ 
  یرییس مجلس شوراي اسالم -علی اکبر ناطق نوري  
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  20/9/1373: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي اسالمی: مرجع تصویب

  ساله دوم توسعه اقتصادي، قانون برنامه پنج  83 و 82تبصره 
یران    اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ا

  
جتماعی هاي اقتصادي و ا  در طول برنامه دوم کلیه فعالیت) الف:82تبصره 

منظور  بایستی با رعایت مالحظات زیست محیطی صورت گرفته و به این
  :اجراي موارد زیر الزامی است

هاي بزرگ تولیدي و خدماتی باید قبل از اجرا و در  ها و پروژه  طرح-1
 یابی براساس الگوهاي مصوب مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان

  .ارزیابی زیست محیطی قرار گیردشوراي عالی حفاظت محیط زیست مورد 
 انجام هرگونه فعالیت صنعتی و معدنی باید با در نظر گرفتن اهداف -2

  .توسعه پایدار در چهارچوب ضوابط استانداردهاي زیست محیطی باشد
برداري از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه محیط   بهره-3

 مندي به نحوي که ضمن بهرهزیست و ظرفیت قابل تحمل محیط صورت گیرد 
صحیح از منابع طبیعی موجبات حفظ تعادل و تناسب محیط زیست فراهم 

  .شود
از انرژي در کشور باید از طریق تجدید نظر در الگوي مصرف -4  استفاده 

  .ها صورت گیرد و کاهش در آلودگی سوخت
گی )ب  دولت مکلف است در طول برنامه دوم نسبت به کاهش میزان آلود

استاندارد   ي تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراك، شیراز و اصفهان در حدهوا
  .سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید

ا  آیین  نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان حفاظت محیط زیست و ب
  .هاي ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید همکاري دستگاه

ي  فع آلودگی منابع آب توسط فاضالب به منظور جلوگیري و ر:83تبصره   ها
د   هاي صنعتی صنعتی، صنایع و کارخانجات واقع در شهرها و شهرك موظفن

ه  هاي جمع برداري شبکه نسبت به ایجاد و بهره آوري و انتقال و تأسیسات تصفی
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و با مشارکت و  فاضالب صنعتی براساس استانداردهاي سازمان محیط زیست
  .ها اقدام نمایند  فاضالب استانهاي آب و یا نظارت شرکت
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  03/02/1374: مصوب
  مجلس شوراي اسالمی  : محل تصویب

 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا  

   کلیات:فصل اول 
 جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و :1اده م

و مؤس  ها و ها کلیه دستگاه به منظور پاکسازي و حفاظت هوا از آلودگی سات 
هاي مقرر در این  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست

  .قانون را رعایت نمایند
 اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع :2ماده  

کننده  آلوده منظور از آلودگی هوا عبارتست از وجود و پخش یک یا چند. است
شع پرتوزا و غیرپرتوزا در هواي آزاد به مقدار و اعم از جامد، مایع، گاز، تشع

موجودات   آور براي انسان و یا سایر مدتی که کیفیت آن را به طوري که زیان
  .زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد

کننده هوا که تحت مقررات این قانون قرار دارند به سه   منابع آلوده:3ماده  
  .شوند ي میبند دسته زیر طبقه

   وسائل نقلیه موتوري)الف 
  ها ها و نیروگاه  کارخانجات و کارگاه)ب
   منابع تجاري و خانگی و منابع متفرقه)ج
   وسائل نقلیه موتوري:فصل دوم 
و  :4ماده   استفاده از وسایل نقلیه موتوري که بیش از حد مجاز مقرر دود 

  حد مجاز خروجی.ع استهاي دیگر وارد هواي آزاد نمایند ممنو کننده آلوده
ن حفاظت محیط زیست با همکاري وزارت   وسایل نقلیه موتوري توسط سازما

  .رسد صنایع تعیین و به تصویب شوراي عالی حفاظت محیط زیست می
شود باید داراي   هر وسیله نقلیه موتوري که به کار گرفته می:5ماده  

 هاي هوا کننده دهگواهینامه مخصوصی مبنی بر رعایت حد مجاز خروجی آلو
دارندگان وسایل نقلیه موتوري مکلفند همه ساله وسایل نقلیه خود را در . باشد

ایجاد  ها زیست که توسط شهرداري مراکز مورد تأیید سازمان حفاظت محیط
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گردد تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهینامه مبنی بر رعایت حد مجاز  می
د  ر این صورت از تردد وسایل نقلیهدر غی. آلودگی را دریافت نمایند فاق

شود  نامه اجرایی این قانون تعیین می گواهینامه مذکور به ترتیبی که در آیین
  .جلوگیري خواهد شد

ن :1تبصره   هزینه انجام آزمایش و معاینه وسایل نقلیه موتوري از دارندگا
ظت حفا اي که توسط وزارت کشور و سازمان وسایل نقلیه مذکور طبق تعرفه

  .رسد اخذ خواهد شد محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران می
هاي آن حداکثر یک سال   تاریخ شروع اجراي این ماده و تبصره:2تبصره 

و  شود و سازمان حفاظت محیط زیست پس از تصویب این قانون تعیین می
هاي ذیربط موظفند ظرف مدت مذکور امکانات الزم  شهرداري و سایر دستگاه

  .ت اجراي این ماده را فراهم کنندجه
و  ها، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، وزارتخانه  شهرداري:6ماده   ها 

حمل و  هاي ذیربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوري و سیستم سازمان
نقل شهري را به صورتی طراحی و سامان دهند که ضمن کاهش آلودگی هوا 

  .هري باشدجوابگوي سفرهاي روزانه ش
نامه اجرائی این ماده که در برگیرنده ساعات و محدوده مجاز   آیین:تبصره 

امثال  بینی استفاده مطلوب و بیشتر از وسایل نقلیه عمومی و تردد شهري، پیش
و نیروي انتظامی جمهوري ) ها شهرداري (باشد توسط وزارت کشور  آن می

همکاري   صورت لزوم بااسالمی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و در
  .هاي ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید سازمان

ي :7ماده    در مواقع اضطراري که به علت کیفیت خاص جوي، آلودگی هوا
 شهرها به حدي برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش

ن پزشکی سالمت انسان و محیط زیست را شدیداً به مخاطره بیانداز د، سازما
انتظامی  ها و نیروي شهرداري (حفاظت محیط زیست با همکاري وزارت کشور 

هاي موقت زمانی، مکانی و  ها یا محدودیت ممنوعیت) جمهوري اسالمی ایران
را از طریق  کننده برقرار نموده و بالفاصله مراتب نوعی را براي منابع آلوده

  .یدهاي همگانی به اطالع عموم خواهد رسان رسانه
با برطرف شدن وضعیت اضطراري و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به  

ه  رفع ممنوعیت و محدودیت برقرار شده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی ب
  .اطالع عموم خواهد رسانید 
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و :8ماده    ساخت و تولید و ورود وسایل نقلیه موتوري و همچنین موتور 
مستلزم   نقلیه از قبیل کاربراتور و فیلترسایر قطعات مرتبط با احتراق وسایل 

  .باشد رعایت استانداردهاي حفاظت محیط زیست می
هاي تولیدي واحدها  ها و برنامه  وزارت صنایع موظف است سیاست:9ماده  

نماید که  هاي تابعه تولید وسایل نقلیه موتوري خود را به نحوي تنظیم و شرکت
 ثانیاً ، و قطعات غیراستاندارد صورت نپذیردتولید وسایل نقلیه با موتورها اوالً

و نقل عمومی  ریزي ساخت خودرو برنامه تولید وسایل نقلیه و حمل در برنامه
ها به نحوي صورت  ثالثاً طراحی و ساخت اتومبیل، را در اولویت قرار دهد

  .باشد المقدور امکان استفاده از گاز هم وجود داشته گیرد که حتی
ذاري هر نوع وسیله نقلیه موتوري مستلزم رعایت گ  شماره:10ماده  

  .باشد  این قانون می8استانداردهاي موضوع ماده 
 این قانون توسط سازمان حفاظت 9 و 8 استانداردهاي موضوع مواد :11ماده  

تحقیقاتی  محیط زیست با همکاري وزارت صنایع، وزارت نفت و مؤسسات
  .هد رسیدذیصالح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خوا

  ها ها و نیروگاه  کارخانجات و کارگاه:فصل سوم 
هاي جدید و توسعه و تغییر محل و   احداث کارخانجات و کارگاه:12ه ماد 

  هاي موجود مستلزم رعایت ضوابط و یا خط تولید کارخانجات و کارگاه
  .باشد معیارهاي سازمان حفاظت محیط زیست می

عادن و فلزات، کشاورزي و جهاد هاي صنایع، م  وزارتخانه:13ماده  
ه  سازندگی هنگام صدور جواز تأسیس رونوشتی از جواز تأسیس مربوط را ب

  .سازمان حفاظت محیط زیست ارسال خواهند نمود
ا   دارندگان جواز تأسیس مذکور مکلفند محل استقرار واحدهاي صنعتی و ی

  .تعیین نمایند این قانون 12تولیدي خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 
برداري موکول به تأیید محل استقرار با رعایت ضوابط  صدور پروانه بهره 

فوق بر اساس اعالم سازمان حفاظت محیط زیست می12موضوع ماده    .باشد  
ها، کارخانجات پتروشیمی،کارخانجات  ها، پاالیشگاه  احداث نیروگاه:1تبصره  

و  رگیري موکول به رعایتهاي با ها و ترمینال صنایع نظامی، فرودگاه ضوابط 
  .باشد معیارهاي سازمان حفاظت محیط زیست از لحاظ محل استقرار می
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ا 13 و 12 ضوابط و معیارهاي موضوع مواد :2تبصره  ب  توسط سازمان 
ن مشارکت وزارتخانه  هاي مذکور در این ماده تهیه و به تصویب هیأت وزیرا

  .خواهد رسید
ي  سازمان حفاظت محیط :3تبصره  زیست موظف است ضوابط و معیارها

 هاي ذیربط به دارندگان جواز زیست محیطی الزم را از طریق وزارتخانه
  . نمایدمتأسیس اعال

هاي جدیدي که ضوابط و معیارهاي   فعالیت کارخانجات و کارگاه:14ماده  
برداري   را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره12موضوع ماده 

هائی که بیش از حد مجاز موجبات آلودگی  ها و نیروگاه کارگاهکارخانجات و  از
  .هوا را فراهم آورند، ممنوع است

و   سازمان حفاظت محیط زیست کارخانجات و کارگاه:15ماده   ها 
هائی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهاي محیط زیست  نیروگاه
نوع و  باشد را ا تعیین  و مشخص نموده و مراتب را ب  میزان آلودگی به صاحبان 

ها ابالغ خواهد کرد تا در مهلت  ها و نیروگاه یا مسئوالن کارخانجات و کارگاه
هاي ذیربط تعیین  که توسط سازمان با همکاري و مشارکت دستگاه معینی

شود نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام  می
  .نمایند

رتی که صاحب یا مسئول کارخانه و کارگاهی که موجبات  در صو:1تبصره 
ظرف  نماید با دالیل قابل قبول سازمان اثبات نماید که آلودگی هوا را فراهم می

تواند براي یکبار  باشد سازمان می مهلت تعیین شده رفع آلودگی عملی نمی
  .شود ها قائل مهلت اضافی مناسب و در مورد این گونه کارخانجات و کارگاه

ي :2تبصره   سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهاي هوا
ر ه که به ها هاي حاصل از کارخانجات و کارگاه کننده پاك و استانداردهاي آلوده
گردند را براي هر منطقه و با توجه به کیفیت هوا و  طریق وارد هواي آزاد می

اختیار و صاحبان   متقاضیانمناسبات زیست محیطی آن مناطق تهیه نموده و در 
این ) استانداردهاي محیط زیست (حد مجاز   .ها قرار دهد کارخانجات و کارگاه

ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران 
  .خواهد رسید

و   در صورتی که صاحبان و مسئوالن کارخانجات و کارگاه:16ماده   ها 
اکننده ظرف مه هاي آلوده نیروگاه لودگی ی  لت تعیین شده مبادرت به رفع آ



 99  قوانین: فصل اول

فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند، در پایان مهلت مقرر  ممانعت از کار و 
 به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضائی ذیربط

از کار  محل که بالفاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود 
  .آمد کننده جلوگیري به عمل خواهد هاي آلوده جات و کارگاهو فعالیت کارخان

هاي مزبور منوط به  ها و نیروگاه ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاه 
 صدور اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و یا رأي دادگاه صالحیتدار خواهد

  .بود
و ها   در صورتی که صاحبان و مسئوالن کارخانجات و کارگاه:تبصره 

و  کننده پس از ابالغ سازمان حفاظت محیط زیست از فعالیت هاي آلوده نیروگاه
از  ادامه کار کارخانجات و کارگاه هاي مربوط ممانعت به عمل نیاورده و یا پس 

ا   هاي مذکور رأساً و بدون کسب اجازه از تعطیل کارخانجات و کارگاه سازمان ی
ها  ازگشائی و ادامه فعالیت آنبدون صدور رأي دادگاه صالحه، مبادرت به ب

مقررات  هاي مقرر در این قانون و سایر بنمایند بر حسب مورد به مجازات
نونی و قضائی محکوم خواهند شد و  مربوط به عدم رعایت دستورات مراجع قا

ي  کارگاه چنانچه مدیران و مسئوالن مذکور اداره و تصدي کارخانجات و ها
ي  عهده داشته باشند موضوع در هیأتدولتی یا وابسته به دولت را بر ها

مسئوالن نیز  رسیدگی به تخلفات اداري وزارتخانه یا دستگاه متبوع مدیر یا
  .مطرح و حکم مقتضی صادر خواهد گردید

 در مواقع اضطراري و یا شرایط جوي نامناسب، رئیس سازمان :17ماده  
و کارگاه حفاظت محیط زیست می فعالیتهائی را که تواند کارخانجات  ها  آن  

ها  داشته باشد با اخطار سریع خواستار توقف فعالیت آن خطرات فوري دربر
موجبات خطر  گردد و در صورت استنکاف به حکم رئیس دادگاه محل تا رفع

  .تعطیل نماید
 در مواردي که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از فعالیت :18ماده  

 ها به دیگر بجز انتقال یک یا برخی از آنها از طریق  کارخانجات و یا کارگاه
فعالیت کارخانجات و کارگاه نقاط مناسب امکان هاي مذکور در  پذیر نبوده و یا 

ظت احف مناطق مسکونی سالمت ساکنان آن مناطق را به خطر بیاندازد سازمان
هاي دولتی ذیربط طرح  ها و دیگر دستگاه محیط زیست با همکاري وزارتخانه

و  شهرك  ترجیحاً (هاي مذکور را به نقاط مناسب  انجات و کارگاهانتقال کارخ ها 
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دولت در صورت . نماید تهیه و به هیأت وزیران ارائه می) هاي صنعتی قطب
  .صالحدید و موافقت حسب مورد اقدام خواهد نمود

ي  هاي صنعتی و نیروگاه ها و مجتمع ها و شهرك  قطب:19ماده   ها و واحدها
فضاي  ها و یا مجموعه  درصد از فضاي شهرك10داقل تولیدي مکلفند ح

تخصیص داده شده جهت احداث واحدهاي تولیدي و خدماتی را به ایجاد 
  .فضاي سبز و مشجر و کشت درختان مناسب منطقه اختصاص دهند

برداري از واحدهاي صنعتی و تولیدي مذکور منوط به رعایت این ماده  بهره 
نظارت  هاي صنعتی موظف به وزارتخانه. اشدب و ایجاد فضاي سبز مناسب می

  .باشند بر حسن اجراي این ماده می
و  ها و کوره ها و نیروگاه  کارخانجات و کارگاه:20ماده   هاي آجرپزي 

هاي احتراقی مناسب  پزي موظف به استفاده از سوخت و سیستم آهک
  .هستنددسترسی به نحوي که موجبات کاهش آلودگی هوا را فراهم نماید،  قابل

امه:تبصره رسانی  ریزي گازرسانی و سوخت  وزارت نفت موظف است در برن
و  کارگاه خود تأمین سوخت مناطق صنعتی و مراکز استقرار کارخانجات و ها 

  .هاي آجرپزي مجاور شهرهاي بزرگ را در اولویت قرار دهد کوره
ودیت نامه اجرائی این فصل و همچنین ضوابط مربوط به محد  آیین:21ماده  

ا  استقرار صنایع در مجاورت شهرها توسط سازمان حفاظت محیط زیست ب
  .هاي ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مشارکت وزارتخانه

  ه منابع تجاري، خانگی و منابع متفرق:فصل چهارم 
از   پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده:22ماده   کننده هوا بیش از حد مجاز 

  .اري، خانگی و متفرقه در هواي آزاد ممنوع استمنابع تج
ن   نوع و میزان آلودگی توسط سازما منابع تجاري، خانگی و متفرقه از جهت 

ماده  بندي شده و حد مجاز موضوع این حفاظت محیط زیست مشخص و طبقه
توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد 

  .رسید
ها، و  ها، هتل ها، نانوائی کننده از قبیل حمام منابع آلوده کلیه :23ماده  

  مکلفند ضمن اتخاذ تدابیر الزم جهت جلوگیري از انتشارهها و غیر رستوران
و سایر موارد آلوده  کننده در هواي آزاد، از سوخت مناسب ترجیحاً  دود و دوده 

  .شود استفاده نمایند گاز شهري که موجب کاهش آلودگی هوا می
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ین   وزارت نفت موظف است در برنامه سوخت رسانی شهرهاي بزرگ، تأم
  سوخت مناسب و گازرسانی منابع تجاري و واحدهاي خدمات عمومی را در

  .اولویت قرار دهد
هاي شهري و خانگی و هرگونه نخاله در   سوزاندن و انباشتن زباله:24ماده  

از ممنوع می   .باشد معابر عمومی و فضاي ب
هاي  وزارتین مسکن و شهرسازي و کشور موظفند هنگام تهیه طرح :25ماده  

 ریزي نمایند که فصل هادي و جامع و بهسازي شهرها به نحوي برنامه
اي از مطالعات طرح را به بررسی مسائل زیست محیطی اختصاص  جداگانه

 هاي مسکونی از نظر ها و مجتمع اي که طراحی شهرها و شهرك دهند به گونه
و حمل و نقل، ضوابط  و باز، همجواري کاربريفضاي سبز   ها، شبکه معابر 

ن  تراکم ساختمانی و غیره با معیارهاي زیست محیطی مورد تأیید سازما
  .متناسب باشد

و  ها و شهرك هاي مسکونی، قطب هاي شهرها، شهرك  نقشه:تبصره  ها 
 هاي صنعتی، اداري، کشاورزي و غیره موکول به رعایت ضوابط و مجتمع

  .باشد ررات حفاظت محیط زیست میمق
وزارت 25نامه اجرائی موضوع ماده   آیین:26ماده   نون مشترکاً توسط   این قا

ه  ، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیهيمسکن و شهرساز و ب
  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

از حد مجاز ممنوع می:27ماده    .باشد  ایجاد هرگونه آلودگی صوتی بیش 
ه  نامه جلوگیري از آلودگی صوتی توسط سازمان حفاظت محیط زیست آیین تهی

  .و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
  ها  مجازات:فصل پنجم 
کننده غیرمجاز تردد   افرادي که با وسایل نقلیه موتوري آلوده:28ماده  
  7هاي موضوع ماده  ها و ممنوعیت نمایند و همچنین کسانی که محدودیت می

این قانون را رعایت ننمایند به حکم دادگاه صالح به جزاي نقدي از پنج هزار 
 ریال تا یکصد هزار ریال بنا بر تعداد سیلندر حجم موتور میزان آلودگی و

کننده   ضمناً از تردد وسایل نقلیه آلوده.دفعات تکرار جرم محکوم خواهند شد 
  .اهد آمدمذکور تا رفع موجبات آلودگی جلوگیري به عمل خو

کننده که  هاي آلوده  صاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاه:29ماده  
  این قانون عمل نمایند براي بار اول به جزاي17 و 16 و 14برخالف مواد 
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نقدي از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس 
 ار ریال تا دو میلیونتعزیري از دو ماه تا شش ماه و جزاي نقدي از هفتصد هز

  .شوند ریال محکوم می
و کارگاه:1تبصره   کننده  هاي آلوده  صاحبان و مسئوالن این گونه کارخانجات 

محیط  عالوه بر محکومیت مذکور مکلف به پرداخت ضرر و زیان وارده به
  .باشند زیست و اشخاص حقیقی و حقوقی به حکم دادگاه صالحه می

و  در مورد جرائم :2تبصره   مقرر در این قانون عالوه بر اشخاص حقیقی 
خصوصی  حقوق سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی

  .باشد در زمینه خسارات وارده به محیط زیست می
 کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط زیست :30ماده  

  فعالیت کارخانجات وبرداري و تعیین میزان آلودگی ناشی از براي نمونه
و اماکن عمومی ممانعت به عمل  کارگاه ها منابع تجاري بهداشتی و خدمات 

اختیار ایشان اطالعات مورد نیاز سازمان را در   آورده و یا اسناد و مدارك و 
ارائه نمایند بر حسب  اطالعات خالف واقع  نگذارند و یا اسناد و مدارك و 

ا پنج میلیون ریالمورد و اهمیت موضوع به جزاي نقدي   از پانصد هزار ریال ت
 ماه و جزاي نقدي مذکور 3و در صورت تکرار به حبس تعزیري از یک ماه تا 

  .محکوم خواهند شد
م :تبصره  در صورتی که مأموران سازمان حفاظت محیط زیست در جرائ

ه  موضوع این ماده همکاري یا مشارکت داشته یا گزارش خالف واقع ارائ
ر   بر محکومیت در هیأتنمایند عالوه هاي رسیدگی به تخلفات اداري به حداکث

  .مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد
 صاحبان و مسئوالن منابع تجاري و اماکن عمومی که برخالف ماده :31ماده  
از هر بار24 و   این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند پس  اخطار 

ي نقدي از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در پایان مهلت مقرر به جزا
محکوم  صورت تکرار از سیصد هزار ریال تا دو میلیون ریال جزاي نقدي

  .خواهند شد
 مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی و همچنین :32ماده  

ل و ریا عاملین آلودگی صوتی به جزاي نقدي از سی هزار ریال تا سیصد هزار
  .در صورت تکرار از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شد
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   مقررات مختلف:فصل ششم 
ا :33ماده   ب  سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران موظف است 

افکار   هاي مناسب جهت تنویر همکاري سازمان حفاظت محیط زیست، برنامه
 حفاظت محیط زیست را تنظیم و عمومی، آموزش و قوانین و مقررات مسائل

  .به مورد اجرا بگذارد
اجراي این قانون پس وصول بالفاصله به :34ماده    درآمدهاي حاصل از 

هر  وجوه واریزي در%) 50(حساب خزانه واریز گردیده و معادل پنجاه درصد 
سال و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال جهت اجراي این قانون به صورت 

حفاظت  در الیحه بودجه هر سال منظور و در اختیار سازمانردیف جداگانه 
تا سقف چهارصد میلیون ریال در %) 20(محیط زیست و معادل بیست درصد 

  .گیرد اختیار نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران قرار می
از  نامه  آیین:35ماده   هاي اجرائی این قانون عالوه بر مواردي که در هر یک 

پس از  بت به آن تعیین تکلیف شده است حداکثر ظرف سه ماهمواد قانون نس
ا  تصویب این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست و بر حسب مورد ب

ه تصویب هیأت مشارکت یا همکاري دستگاه ن  هاي ذیربط تهیه و ب وزیرا
  .خواهد رسید

در  از تاریخ ابالغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن :36ماده  
  .گردد زمینه جلوگیري از آلودگی هوا لغو می

و چهارده تبصره در جلسه روز   قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده 
ي  یکشنبه سوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورا

  . به تأیید شوراي نگهبان رسیده است13/02/1374اسالمی تصویب و در تاریخ 
   اکبر ناطق نوري  علی-المی رئیس مجلس شوراي اس 
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  31/03/1374: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي اسالمی : مرجع تصویب

ا قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ  3ماده    1ه
هاي موضوع این قانون که  مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ :3ماده  

  بر الزام بهها را تغییر کاربري دهند عالوه غیر مجاز، اراضی زراعی و باغ
رداخت جزاي نقدي تا سه بر2پرداخت عوارض موضوع ماده   ي ا به پ بها بر 

 در. ها به قیمت روز زمین با کاربري جدید محکوم خواهند شد اراضی و باغ
صورت تکرار جرم عالوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه  

از وزارت کشاورزي موظف است پرونده. محکوم خواهند شد  هاي متخلفین 
این قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات  

و  مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی 
  .براساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند 

  
  31/3/1374قانون اصالح قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب  - 1

 :گردد آن به شرح ذیل اصالح می) 2( قانون مذکور و تبصره) 3(  ماده:4ماده 
کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهاي موضوع این قانون که به صورت : 3ماده 

 قانون اقدام به تغییر  این) 1( ماده  )1( جاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصرهغیرم
کاربري نمایند، عالوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي 

است و   اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربري جدید که مورد نظر متخلف بوده
 ماه محکوم خواهند  کرار جرم به حداکثر جزاي نقدي و حبس از یک ماه تا ششدر صورت ت

  .شد
ها و نهادها که در اجراي این قانون به  یک از کارکنان دولت و شهرداري  هر:2بصره ت

باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزاي نقدي از یک تا   تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده
 و باغها به قیمت روز زمین با کاربري جدید که مورد نظر متخلف سه برابر بهاي اراضی زراعی

است و در صورت تکرار عالوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و   بوده
سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و . شد شهرداریها محکوم خواهند

 .شوند ت از سردفتري محکوم میدر صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومی
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دهاي ها و نها  شهرداري،هاي دولتی  شرکت،مؤسسات، ها سازمان :1بصره ت
و شرکت ها مستلزم  آن  ها و مؤسسات دولتی که شمول قانون نسبت به عمومی 

  .باشند ذکر نام است نیز مشمول مقررات این قانون می
اجراي این   هر یک از کارکنان دولت و شهرداري:2بصره ت ها و نهادها که در 

رابر سه ب  قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند به جزاي نقدي تا
ها به قیمت روز زمین با کاربري جدید و در صورت تکرار  بهاي اراضی و باغ

ها محکوم  شهرداري  عالوه بر جریمه مذکور به انفصال دائم از خدمات دولتی و
  . خواهند شد

سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت محکوم 
  .خواهند شد
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  01/03/1375: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي اسالمی: تصویبمرجع 

  قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی کشور 
   و انتخاب شهرداران

  : وظایف شوراي اسالمی شهر به شرح زیر است:71ماده  
  . نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر- 18
امور تماشاخانه- 19 ه   نظارت بر  ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، ک

 شود با وضع و تدوین ، تعاونی و یا دولتی اداره میتوسط بخش خصوصی
ر  مقررات خاص براي حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل مؤسسات ب
  طبق پیشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیري از خطر

  .سوزي و مانند آن تشآ
 تصویب مقررات الزم جهت اراضی غیر محصور شهري از نظر - 20

  .آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهربهداشت و 
اموات - 21  نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل 

  .مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر
  . وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسیرهاي تأسیسات شهري- 22
اجراي طرح- 23 ها،  هاي مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان  نظارت بر 

  .موضوعه میادین و فضاهاي سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات
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  02/03/1375: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي اسالمی: مرجع تصویب

  مجازات اسالمی  قانون 690 و 688ماده 
  )هاي بازدارنده تعزیرات و مجازات (

 هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل :688ماده  
بهداشتی  وده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیرآل

ها،  کننده در رودخانه فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم
فاضالب خام یا پس  ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز زباله در خیابان

و  ممنوع میهاي فاضالب براي مصارف کشاورزي  خانه آب تصفیه باشد 
ا  مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز شدیدتري نباشند به حبس ت

  .یک سال محکوم خواهند شد
 تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و :1تبصره  

عهده  شود یا خیر و نیز اعالم جرم مذکور به آلودگی محیط زیست شناخته می
و بهداشت، درمان   آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست وزارت 

  .1باشد می
 منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن :2تبصره  

 مواد خارجی به آب یا هوا یا خاك یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی،
ده   شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوري که به حال انسان یا سایر موجودات زن

  .ان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهدیا گیاه

  
مصوب ) تعزیرات (قانون مجازات اسالمی ) 688(ماده ) 1( تبصره :ماده واحده

  :گردد  مجلس شوراي اسالمی به شرح زیر اصالح می02/03/1375
 تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست :1تبصره  

فضوالت دامی و همچنین اعالم جرم   بودن کشتار دام و دفعشود و نیز غیرمجاز شناخته می
مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت 

 .دامپزشکی خواهد بود محیط زیست و سازمان
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کنی، دیوارکشی، تغییر  سازي از قبیل پی هر کس به وسیله صحنه :690ماده  
زارعت  بندي، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و حد فاصل، امحاي مرز، کرت

و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در 
ع  ها، ها، قلمستان ا و مراتع ملی شده، کوهستان، باغه آیش زراعی، جنگل مناب

و  سارها، انهار طبیعی و پارك آب، چشمه هاي ملی، تأسیسات کشاورزي 
و  دامداري و دامپروري و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی 

ها یا اوقاف  هاي وابسته به دولت یا شهرداري امالك متعلق به دولت یا شرکت
باقیه که براي  مچنین اراضی و امالك و موقوفات و محبوسات و اثالثو ه

المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور  مصارف عام
بدون اجازه  تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگري، مبادرت نماید یا

سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصالح دیگر مبادرت به عملیاتی 
اقدام به هر گونه   ید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یانما

ا ممانعت از حق در موارد مذکور  و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت ی تجاوز 
دادگاه موظف . شود می نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم

از حق  ا است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت  ی
  .اعاده وضع به حال سابق نماید

آید و مقام  الذکر خارج از نوبت به عمل می  رسیدگی به جرائم فوق:1تبصره  
ا صدور  قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را ت

  .حکم قطعی خواهد داد
ر  در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوي:2تبصره    ب

ازداشت صادر خواهد شد، مدعی د  می ارتکاب جرم موجود باشد قرار ب توان
  . تقاضاي خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید
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  06/03/1375: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي اسالمی: مرجع تصویب

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون تغییرات آب  
  میالدي 1992 هجري شمسی برابر با 1371 و هوا مصوب

   :ماده واحده 
ر  به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون تغییرات آب و هوا مشتمل ب

و  یک مقدمه و بیست و شش ماده و دو ضمیمه به شرح پیوست ملحق شود 
دولت جمهوري اسالمی ایران در صورتی . اسناد مربوط به آن را تسلیم کند

از ماده مجاز به استفا باشد که در این  می  کنوانسیون در مورد حل اختالف14ده 
  .مورد مراتب به تصویب مجلس شوراي اسالمی برسد

 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا 
  :اعضاء این کنوانسیون 

با تصدیق این امر که تغییرات در آب و هواي کره زمین و اثرات سوء آن  
  .باشد  بشر مینگرانی مشترك

هاي بشري باعث افزایش قابل توجه  با ابراز نگرانی در مورد این که فعالیت 
  اي در جو شده و این که این افزایش باعث تشدید اثر تراکم گازهاي گلخانه

ي  اي می طبیعی گلخانه شود که این خود به طور متوسط باعث افزایش گرما
 هاي طبیعی و نوع  بر اکوسیستمتواند اثرات سوء سطح زمین و جو شده و می

  .بشر داشته باشد
اي در  اي از گازهاي قبلی و فعلی گلخانه با توجه به این که سهم عمده 

کشورهاي پیشرفته تولید شده و میزان گازهاي سرانه در کشورهاي در حال 
هنوز در سطح نسبتاً پایین قرار دارد و سهم جهانی گازهاي حاصله در  توسعه

ها رو به  جهت جوابگویی به نیازهاي اجتماعی و توسعه آناین کشورها 
  .خواهد بود افزایش

هاي  اي در اکوسیستم و با آگاهی از نقش و اهمیت منابع گازهاي گلخانه 
بینی تغییرات آب و هوایی  و با توجه به این که در مورد پیش  زمینی و دریایی
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اي عدم قطعیت زیادي  مخصوصاً در ارتباط با زمان، میزان و الگوهاي منطقه
  .وجود دارد

ترین نوع همکاري توسط  تغییرات جهانی آب و هوایی نیاز به گسترده
المللی دارد  بین ها در یک واکنش مناسب و مؤثر تمامی کشورها و شرکت آن

هاي مشترك ولی متفاوت و شرایط اجتماعی  ها و توانایی که بر مبناي مسئولیت
  .ددگر ها تعیین می و اقتصادي آن

با یادآوري موارد مذکور در اعالمیه کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد 
مطابق   هجري شمسی16/03/1351محیط زیست بشر که در استکهلم در تاریخ 

  . میالدي به تصویب رسیده است1972با ژوئن 
الملل داراي حق  کشورها بر مبناي منشور ملل متحد و اصول حقوق بین 

هاي داخلی زیست محیطی  سیاست از منابع خود بر اساسبرداري  حاکمیت بهره
باشند که اطمینان حاصل  باشند و داراي این مسئولیت می اي خود می و توسعه

و  صالحیت و کنترل آن ها در حیطه نمایند که این فعالیت ها باعث بروز آسیب 
خسارت به محیط زیست سایر کشورها یا نواحی ماوراي حیطه حقوق ملی 

  .رددها نگ آن
المللی  با تأکید مجدد بر اصول حاکمیت ملی کشورها در همکاري بین

بایست  و با قبول این امر که کشورها می  جهت بررسی تغییرات آب و هوایی
ي  اقدام به قانونگذاري مؤثر براي محیط زیست نمایند و این که استانداردها

ر موارد زیست بایست بیانگ هاي مدیریتی می اولویت زیست محیطی و اهداف و
اي باشند و این که استانداردهاي بکار گرفته شده توسط  محیطی و توسعه

براي سایر کشورها، مخصوصاً کشورهاي در حال  تواند برخی از کشورها می
  . توسعه، نامناسب بوده یا بار اقتصادي یا اجتماعی سنگینی را در بر داشته باشد

) 1989 دسامبر 22 (01/10/1368 مورخ 228/44مفاد قطعنامه شماره 
ه  مجمع عمومی در مورد کنفرانس سازمان ملل متحد براي محیط زیست و توسع

 207/44و ) 1988 دسامبر 6 (15/09/1367 مورخ 53/43هاي شماره  و قطعنامه
 21 (30/09/1369مورخ   212/45و ) 1989 دسامبر 22 (01/10/1368مورخ 

در مورد ) 1991 دسامبر 19 (28/09/1370 مورخ 169/44و ) 1990دسامبر 
و همچنین با   فعلی و آتی بشر ي ها حفاظت از آب و هواي جهانی براي نسل

ر 22( 01/10/1368 مورخ 206/44یادآوري بندهاي قطعنامه شماره   دسامب
افزایش سطح   مجمع عمومی در مورد اثرات سوء محتمل ناشی از) 1989
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 نواحی پست ساحلی و موارد ها و نواحی ساحلی، مخصوصاً دریاها بر جزیره
مجمع ) 1989دسامبر  19 (28/09/1368 مورخ 172/44مربوطه قطعنامه شماره 

  .زایی عمومی در مورد اجراي برنامه عملیاتی مبارزه با پیشروي صحراها و بیابان
وین در مورد حمایت از ) 1985 (1364و همچنین با یادآوري کنوانسیون  

مونترال در مورد موادي که باعث ) 1987 (1366الیه اوزون و پروتکل 
اریخ  الیه اوزون می کاهش مورد ) 1990 ژوئن 29 (08/04/1369گردند که در ت

  .اصالح قرار گرفت
و  با توجه به اعالمیه وزراي شرکت  کننده در دومین کنفرانس جهانی آب 

و با آگاهی از کارهاي تحلیلی   ،)1990 نوامبر 7 (16/08/1369هوا در 
ي که توسط از کشورها در مورد تغییرات آب و هوایی در جریان ارزشمند

جهانی، برنامه زیست محیطی  هاي شایان سازمان هواشناسی باشند و کمک می
هاي سیستم سازمان ملل متحد و  ها و سازمان سازمان ملل متحد و سایر ارگان

می و براي تبادل نتایج تحقیقات عل الدولی المللی و بین همچنین مؤسسات بین
  .هماهنگی تحقیقات

و با شناخت این امر که اقداماتی که براي درك و مقابله با تغییرات آب و  
باشند در صورتی حداکثر تأثیر زیست محیطی و اجتماعی  هوایی مورد نیاز می

و  و اقتصادي را خواهند داشت که بر مبناي مالحظات مربوطه علمی، فنی 
ها  هاي جدید در این زمینه  به یافتهاقتصادي استوار باشند و با دستیابی

هاي مختلف  و با تصدیق این که فعالیت  .ارزیابی مجدد و مکرر قرار گیرند مورد
و  براي مقابله با تغییرات آب و هوایی را می توان به صورت اقتصادي توجیه 

  .محیطی نیز به کار برد براي حل سایر مشکالت زیست
شرفته با انجام واکنش فوري به همچنین با تصدیق نیاز کشورهاي پی 

هاي کامالً معین به عنوان اولین گام به  پذیر و بر مبناي اولویت  صورت انعطاف
اي که  هاي جامع جهانی و ملی و در صورت توافق، منطقه استراتژي  سوي

ز  اي را در نظر گیرند و میزان افزایش اثر گلخانه تمامی گازهاي گلخانه اي را نی
  .دهندنظر قرار  مورد

اي کوچک  هاي پست قرار دارند و کشورهاي جزیره کشورهایی که در زمین
داراي نواحی خشک و نیمه خشک  باشند یا و آنهایی که داراي سواحل پست می

یا مناطقی باشند که احتمال بروز سیل، خشکسالی یا پیشروي صحرا و 
هاي  وسیستمدر حال توسعه با اک ها وجود دارد و کشورهاي زایی در آن بیابان
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تغییرات  پذیري زیادي را در مورد اثرات سوء طبیعی کوهستانی احتمال آسیب
هاي خاص این گونه کشورها،  و با تصدیق دشواري  آب و هوایی دارند،

ها به ویژه مبتنی بر تولید،  مخصوصاً کشورهاي در حال توسعه که اقتصاد آن
جه اقدامات معموله به باشد در نتی هاي فسیلی می سوخت استفاده و صادرات

ه   اي منظور محدود نمودن گازهاي گلخانه و با تأیید این که واکنش نسبت ب
ه  تغییرات آب و هوایی می اجتماعی ب بایست هماهنگ با توسعه اقتصادي و 

از بروز حوادث ها  سوء بر توسعه اقتصادي و اجتماعی آن صورت جامع باشد تا 
دار کشورهاي در حال توسعه براي  ویتجلوگیري نماید و نیازهاي مشروع اول

  .فقرزدایی کامالً مورد نظر قرار گیرد  حصول به رشد اقتصادي و
ه   و با تصدیق این که تمامی کشورها مخصوصاً کشورهاي در حال توسع

 نیاز به دسترسی به منابعی دارند که براي حصول به توسعه پایدار اجتماعی و
ي باشند و ای اقتصادي مورد نیاز می  ن که پیشرفت کشورهاي در حال توسعه برا

نظر  ها افزایش خواهد یافت و با در نیل به هدف مذکور، مصرف سوخت آن
اي با  گرفتن امکان حصول بازدهی بیشتر انرژي و براي کنترل گازهاي گلخانه

و   هاي جدیدي بر مبناي شرایطی که کاربرد اقتصادي استفاده از تکنولوژي
ي  ودمند سازدها را س اجتماعی آن ا عزم حفاظت از سیستم آب و هوا برا و ب

  :هاي آتی، موارد زیر را مورد موافقت قرار دادند نسل حاضر و نسل
   تعاریف:1ماده  
  :در این کنوانسیون 

 به معنی تغییرات محیط فیزیکی یا »اثرات سوء تغییرات آب و هوا «ـ 1
آور  اراي اثرات زیانزندگی گیاهی و جانوري ناشی از تغییرات آب و هوا د

ر  وري اکوسیستم ترکیب جهندگی یا بهره بر هاي طبیعی یا تحت کنترل یا ب
  .باشد هاي اقتصادي، اجتماعی یا سالمت و رفاه بشر می عملکرد سیستم

ه صورت »تغییر آب و هوا«ـ 2  به معنی تغییري در آب و هواست که ب
ت که باعث متغییر هاي بشري اس مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فعالیت

ترکیب جو جهان شده و جدا از تغییرات طبیعی آب و هواست که در  نمودن
  .آید هاي زمانی مختلف پدید می دوره

و هوا « -3 آتمسفر، هیدروسفر، بیوسفر و ژئوسفر »سیستم آب  ه مجموعه   ب
  .شود ها اطالق می و تداخل آن
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اي یا مواد  خانه به معنی آزاد نمودن گازهاي گل»گازهاي منتشره « -4
  .باشد تمسفر در یک ناحیه معین و دوره زمانی خاص میاها به  متشکله آن

 به معنی آن قسمت از اجزاء گازي آتمسفر است »اي گازهاي گلخانه « -5
نموده  که طبیعی و ناشی از فعالیت بشر بوده و تششع مادون قرمز را جذب 

  .نمایند دوباره منتشر می و
 به معنی سازمانی است که توسط »اي همبستگی اقتصادي سازمان منطقه «ـ 6

مورد   گیري در کشورهاي حاکم بر یک منطقه تأسیس شده و داراي حق تصمیم
ي  مواد این کنوانسیون یا پروتکل هاي آن بوده و بر مبناي اساسنامه خود دارا

  .باشد می مجوز امضاء، تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق به اسناد مربوطه
هایی از سیستم آب و هوایی است   به معنی قسمت یا قسمت»خزنم « -7

  .نماید اي یا مواد متشکله آن را انبار می که گاز گلخانه
اي، یا مایع   به معنی هر روند یا فعالیتی است که یک گاز گلخانه»حفره «ـ 8

  .برد تمسفر بیرون میااي را از  گاز شده یا مواد متشکله گاز گلخانه
اي، مایع گاز   معنی هر روند یا فعالیتی است که یک گاز گلخانه به»منبع«ـ 9

  .نماید تمسفر میااي را وارد  شده یا مواد متشکله گاز گلخانه
   هدف:2ماده  
هدف نهایی این کنوانسیون و هر گونه اسناد حقوقی مربوطه که ممکن  

است توسط کنفرانس اعضاء مورد تصویب قرار گیرد، دستیابی به ثبات در 
آتمسفر مطابق مفاد مربوطه کنوانسیون در سطحی است  گاز گلخانه تراکم اي در 

 .که از تداخل خطرناك فعالیتهاي بشر با سیستم آب و هوایی جلوگیري نماید
ه  این سطح می  بایست در آن چنان چهارچوب زمانی حاصل گردد ک

بند و ها بتوانند به صورت طبیعی با تغییرات آب و هوا تطابق یا اکوسیستم
حاصل شود که تولید مواد غذایی با تهدید روبرو نبوده و توسعه  اطمینان

  .اقتصادي بتواند به صورتی پایدار ادامه یابد
   اصول:3ماده  
و  کنوانسیون در فعالیت: اعضا  هاي خود براي دستیابی به اهداف کنوانسیون 

  :اهند گرفتاجراي مفاد آن از جمله توسط موارد زیر مورد راهنمایی قرار خو
هاي فعلی و آتی بشر  بایست سیستم آب و هوا را به نفع نسل ـ اعضاء می1

 هاي هاي مشترك ولی متفاوت و قابلیت بر مبناي تساوي و بر طبق مسئولیت
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بایست پیشرو  بنابراین کشورهاي پیشرفته می. خود مورد حمایت قرار دهند 
  .دمبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات سوء آن باشن

ـ نیازهاي خاص و شرایط ویژه کشورهاي در حال توسعه به ویژه 2
باشند و  پذیر می هایی که در مقابل اثرات سوء تغییرات آب و هوا آسیب آن

ار  کشورهاي در حال توسعه مخصوصاً اي که توسط این کنوانسیون تحت ب
 قرار بایست مورد توجه کامل گیرند می مسئولیت غیر عادي یا نامتناسب قرار می

  .گیرند
بینی،  اي جهت پیش بایست اقدامات پیشگیرانه ـ اعضاء کنوانسیون می3

جلوگیري یا به حداقل رساندن دالئل تغییرات آب و هوا و کاهش اثرات سوء 
هاي جدي یا برگشت  در مواردي که احتمال بروز آسیب. را به کار گیرند آن

ت علمی به عنوان دلیلی بایست از فقدان قطعی ناپذیر وجود داشته باشد نمی
به تعویض انداختن این گونه اقدامات استفاده نمود و این نکته را باید در  براي

ها و اقداماتی که در رابطه با تغییرات آب و هوا  نظر داشت که سیاست
بایست از لحاظ مالی قابل توجیه باشند تا منافع جهانی را با  دارند می وجود

براي دستیابی به این امر، این گونه . ایندحداقل هزینه ممکن تضمین نم
 اجتماعی را در - هاي مختلف اقتصادي  بایست زمینه اقدامات می ها و سیاست

ها و مخازن مربوطه  نظر گرفته و به صورت جامع بوده و تمامی منابع و حفره
ا  ها را پوشش داده و تمامی بخش اي و تنظیم آن گلخانه گازهاي هاي اقتصادي ر

توانند به  ها جهت رویارویی با تغییرات آب و هوایی می تالش. نددر برگیر
  .همکاري بین اعضاء ذینفع انجام پذیرند صورت

ها و  سیاست.  اعضاء محق بوده و باید توسعه مداوم را تشویق نمایند-4
از   اقدامات به منظور حفاظت از سیستم آب و هوا در مقابل تغییرات ناشی 

ت متناسب با شرایط خاص هر عضو بوده و هماهنگ بایس هاي بشر می فعالیت
اقتصادي  هاي توسعه ملی باشند و این نکته را در نظر گیرند که توسعه با برنامه

هاي مقابله با تغییرات آب و هوا امري ضروري  براي به کارگیري سیاست
  .باشد می

المللی که  بایست براي ایجاد یک سیستم باز اقتصادي بین  اعضاء می-5
 جر به رشد اقتصاد پایدار و توسعه در تمامی اعضاء مخصوصاً کشورهاي درمن

حال توسعه گردیده و بتواند با مشکالت تغییرات آب و هوا بهتر روبرو شود  
 اقداماتی که براي مبارزه با تغییرات آب و هوا معمول. همکاري نمایند
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ل گردد، منجمله اقدامات یکجانبه نباید در تجارت بین می ی باعث ایجاد ابزار المل
  .هاي پنهان گردد تعیین غیر قابل توجیه یا عمدي یا محدودیت

   تعهدات:4ماده  
و   تمامی اعضاء با در نظر گرفتن مسئولیت-1 هاي مشترك ولی متمایز خود 

  :اي براي توسعه و شرایط خود باید هاي خاص ملی و منطقه اولویت
ي بشري به وسیله منابع و نحوه ها  آمار ملی گازهاي حاصله از فعالیت)الف 

 اي که تحت کنترل هاي کلیه گازهاي گلخانه ها به وسیله حفره حذف آن
ا توسعه، مورد بازنگري دوره پروتکل مونترال نمی اي، منتشر و در  باشند ر

امر طبق ماده . دسترس کنفرانس اعضاء قرار دهند ا استفاده ) 12(این  و ب
ه توسط کنفرانس اعضاء مورد توافق قرار هایی انجام خواهد گرفت ک روش از

  .گیرد می
اي که شامل  هاي منطقه هاي ملی و در صورت نیاز برنامه  برنامه)ب

از  اقداماتی براي تعدیل تغییرات آب و هوایی در اثر گازهاي ناشی 
هاي کلیه گازهاي  ها توسط حرفه بشري به وسیله منابع و رفع آن هاي فعالیت
ترل پروتکل مونترال نیستند و اقدامات الزم براي تسهیل اي که تحت کن گلخانه
باشند را تدوین، اجراء، منتشر و مورد  ها با تغییرات آب و هوا می آن انطباق

  .بازنگري منظم قرار دهند
و   توسعه، اجرا، و انتشار و انتقال تکنولوژي)پ هاي، عملیات تجربی 

 ا دیگري که تحت کنترله اي ناشی از فعالیت روندهایی که گازهاي گلخانه
ها  باشد را کنترل نموده یا کاهش داده یا از ایجاد آن پروتکل مونترال نمی

نمایند این امر در . جلوگیري نماید را ترویج و در موارد مزبور همکاري 
و  بخش کلیه ها شامل بخش انرژي، حمل و نقل، صنعت کشاورزي، جنگلداري 

  .باشد دفع زباله صادق می
ستمر را ترویج داده و در صورت اقتضاء حفظ و افزایش  مدیریت م)ت
 اي که تحت کنترل پروتکل مونترال ها و منابعی از گازهاي گلخانه حفره
ده، جنگل نمی ها و سایر  ها و اقیانوس باشند از جمله موجودات زن

هاي دریایی، ساحلی یا زمینی را تشویق و در موارد مزبور همکاري  اکوسیستم
  .نمایند
اي آمادگی جهت تطابق با اثرات تغییرات آب و هوا، ایجاد و بسط  بر)ث
 هاي جامع براي مدیریت نواحی ساحلی، منابع آب و کشاورزي و برنامه
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و   حمایت و بازسازي مناطق، مخصوصاً در آفریقا که تحت تأثیر خشکسالی 
  .اند همکاري نمایند پیشروي صحرا یا سیل قرار گرفته

ها و اعمال   و هوا را تا حد امکان در سیاست مالحظات تغییرات آب)ج
 هاي مناسبی اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی خود در نظر گرفته و روش

نظیر ارزیابی اثرات تنظیم و تعیین شده در سطح ملی را از نظر کاهش اثرات 
ا  ها یا اقدامات انجام شده براي کاهش تغییرات آب و هوا یا تطابق سوء پروژه ب

  .زیست در نظر بگیرند قتصاد و بهداشت عمومی و کیفیت محیطآن، بر ا
 اجتماعی و غیره و - تحقیقات عملی، تکنولوژیکی، فنی، اقتصادي )چ

منظور  نظارت منظم و ایجاد آرشیوهاي اطالعاتی مربوط به سیستم آب و هوا به
هاي موجود در مورد دالئل، اثرات،  درك بیشتر و کاهش یا حذف عدم قطعیت

اجتماعی  بندي تغییرات آب و هوا و پیامدهاي اقتصادي و  و زمانمیزان
  .هاي واکنشی را تشویق و در موارد مزبور همکاري نمایند استراتژي

 تبادل کامل، آزاد و فوري اطالعات مربوطه علمی، تکنولوژیکی، فنی، )ح
هوا    اجتماعی و حقوقی مربوط به سیستم آب و هوا، تغییرات آب و-اقتصادي 

هاي واکنشی مختلف را تشویق و در  پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی استراتژيو 
  .موارد مزبور همکاري نمایند

و   آموزش، تربیت و افزایش آگاهی)خ هاي عمومی در مورد تغییرات آب 
  هوا را تشویق و نسبت به آن همکاري نموده و شرکت گسترده در این امر، از

  .را ترغیب نمایندهاي غیر دولتی  جمله شرکت سازمان
اطالعات مربوط به اجرا را به کنفرانس اعضاء انتقال ) 12( مطابق ماده )د 

  .دهند
 باشند و سایر اعضاء  کشورهاي عضو که در زمره کشورهاي پیشرفته می-2

  :رسانند نمایند که موارد زیر را به انجام مشخصاً تعهد می) 1(مذکور در ضمیمه 
ا هر یک از این اعضاء ب) الف  ب راي کند کردن روال تغییرات آب و هوا 

 هاي بشري خود و حفاظت و اي ناشی از فعالیت محدود نمودن گازهاي گلخانه
و  اي سیاست ها و مخازن گازهاي گلخانه ارتقاء حفره  هاي ملی را اتخاذ 

ه. اقداماتی را به کار خواهند گرفت   این سیاست و اقدامات نشان خواهند داد ک
ته در اصالح روندهاي بلند مدت خود در مورد گازهاي شورهاي پیشرفک

 هاي بشري به صورت هماهنگ با اهداف کنوانسیون عمل حاصله از فعالیت
نموده و این نکته که در پایان این دهه بازگشت به سطوح قبلی گازهاي ناشی  
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تحت  اي که اکسیدکربن و سایر گازهاي گلخانه هاي بشري شامل دي از فعالیت
باشند به انجام اینگونه اصالحات کمک خواهند  روتکل مونترال نمیکنترل پ

عملیات و   ها و نقطه آغاز نمود را تصدیق نموده و تفاوت موجود در دیدگاه
و نیاز به حفظ رشد اقتصادي  ساختارهاي اقتصادي و منابع کشورهاي عضو 

سهیم لزوم   هاي موجود و سایر شرایط فردي و نیز قوي و پایدار، تکنولوژي
شدن منصفانه و مقتضی هر یک از این اعضاء در تالش جهانی در خصوص 

اقدام به اجراي  توانند این اعضاء می. دهند هدف مذکور را در مدنظر قرار می
ها و اقدامات به صورت مشترك با اعضاء دیگر نموده یا دیگر  گونه سیاست این

مذکور در این جزء  داعضاء را در رسیدن به اهداف کنوانسیون مخصوصاً موار
  .یاري نمایند

از ) 6( براي رسیدن به این هدف هر یک از این اعضاء طی )ب ماه 
از آن به صورت  الزم و پس  االجرا شدن کنوانسیون در مورد عضو مزبور 
ها و اقدامات خود  اطالعات دقیقی در مورد سیاست) 12(طبق ماده   اي و دوره

ه فوق و همچ) الف (در ارتباط با جزء  نین نتایج حاصله از عملیات مربوط ب
هاي  ها توسط حفره ناشی از فعالیت بشري به وسیله منابع و حذف آن گازهاي

باشند را براي دوره  اي که تحت کنترل پروتکل مونترال نمی گازهاي گلخانه
ا هدف رساندن سطوح گاز دي) الف (در جزو   مذکور ر  را ب اکسید و سای

باشند، به سطوح سال  ت کنترل پروتکل مونترال نمیاي که تح گازهاي گلخانه
این اطالعات توسط کنفرانس اعضاء در اولین . مبادله خواهند نمود 1990

د ) 7(اي طبق ماده  نشست و سپس به صورت دوره مورد بررسی قرار خواهن
  .گرفت
ها به  اي به وسیله منابع و حذف آن  محاسبه میزان تولید گازهاي گلخانه)پ

بایست با استفاده از  فوق می) ب(ها براي اهداف جزء  فرهوسیله ح
ها و اثرات  هاي علمی انجام پذیرد که شامل ظرفیت مؤثر حفره آگاهی بهترین

هاي انجام  کنفرانس اعضاء روش. گونه گازها بر تغییرات آب و هوا باشد این
ه  این محاسبات را در اولین نشست خود مورد بررسی و توافق و سپس ب

  .اي مورد بازنگري قرار خواهد داد  دورهصورت
  )ب(و ) الف (هاي  کنفرانس اعضاء در اولین نشست خود تناسب جزء) ت

رتو بهترین اطالعات موجود. فوق را بررسی خواهند نمود  این بازنگري در پ
علمی و ارزیابی تغییرات آب و هوا و اثرات آن و نیز اطالعات مربوط فنی،  
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 کنفرانس اعضاء بر مبناي این. نجام خواهد پذیرفتاقتصادي و اجتماعی ا
بازنگري اقدام به انجام واکنش مناسب خواهد نمود که ممکن است شامل 

فوق ) ب(و ) الف (هاي  تصویب اصالحات تعهدات موضوع جزء
گیري در  کنفرانس اعضاء در اولین نشست خود همچنین اقدام به تصمیم .باشد

  .  فوق خواهد نمود»الف«بر مبناي جزء مورد ضوابط اجراي مشترك کار 
 31 (10/10/1377حداکثر تا ) ب(و ) الف (هاي  بازنگري جزء دومین

اي انجام خواهد گرفت که طول این  و سپس به صورت دوره) 1998دسامبر 
کنفرانس اعضاء تا زمان دستیابی به اهداف کنوانسیون تعیین   دوره توسط

  .خواهد گردید
  :اقدام به موارد زیر خواهند نمود هر یک از اعضاء )ث
 هماهنگی اسناد تهیه شده اقتصادي و سازمانی براي رسیدن به اهداف -1

  . کنوانسیون با سایر اعضاء در صورت اقتضاء
ها و تجارب خود که مشوق عملیاتی  اي سیاست  تعیین و بازنگري دوره-2

   فعالیت بشراي ناشی از است که منجر به سطوح باالتري از گازهاي گلخانه
گردد که تحت کنترل پروتکل مونترال نبوده و در غیر این صورت پدید  می

  .خواهد آمد
ر 31 (10/10/1377 کنفرانس اعضاء در صورت انقضاء حداکثر تا )ج  دسامب
 اقدام به بازنگري اطالعات موجود از نظر اخذ تصمیماتی در مورد) 1998

با تصویب عضو مربوطه ) 2(و ) 1(هاي  هاي ضمیمه هاي لیست اصالحیه 
  .خواهد نمود

قید نشده باشد در سند ) 1( هر یک از اعضایی که در ضمیمه شماره )چ
تواند قصد خود  تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق و یا هر زمان بعد از آن می

. را به امین اسناد کتباً اعالم نماید) ب(و ) الف (هاي  متعهد شدن به جزء براي
  .کنندگان خواهد رسید مین اسناد به اطالع سایر اعضاء و امضاءاین امر توسط ا

 کشورهاي پیشرفته عضو و سایر کشورهاي پیشرفته مذکور در ضمیمه -3
اقدام به تأمین منابع جدید و مضاعف مالی براي پرداخت ) 2(

خواهند نمود که کشورها در حال توسعه عضو کنوانسیون بر مبناي  هایی هزینه
این کشورها . اند صرف نموده) 12(ماده ) 1( موجب بند تعهدات خود به

) 1(ها افزوده کامل اجراي اقدامات موضوع بند  براي پرداخت هزینه همچنین
 این ماده که بین یک کشور در حال توسعه عضو و یک مؤسسه یا مؤسسات
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طبق ماده مذکور مورد توافق قرار گرفته اقدام به ) 11(المللی مذکور در ماده  بین
 تأمین منابع مالی مورد نیاز کشورهاي در حال توسعه منجمله براي انتقال

و . تکنولوژي خواهند نمود اجراي این تعهدات با در نظر گرفتن نیاز به کفایت 
 بینی در واریز اعتبارات و اهمیت مشارکت مناسب کشورهاي قابلیت پیش

  .پذیرد پیشرفته در تحمل بار مالی مربوطه انجام می
هاي پیشرفته عضو و سایر کشورهاي پیشرفته مذکور در ضمیمه  کشور-4

 به کشورهاي در حال توسعه که به ویژه در مقابل اثرات سوء تغییرات آب) 2(
هاي انطباق با اثرات سوء مذکور  باشند در پرداخت هزینه پذیر می و هوا آسیب

  .کمک خواهند نمود
 مذکور در ضمیمه  کشورهاي پیشرفته عضو و سایر کشورهاي پیشرفته-5

اعتبار  در صورت اقتضاء تمامی اقدامات الزم براي ترغیب، تسهیل و تأمین) 2(
هاي کامل و معقول زیست محیطی  ها و تکنولوژي انتقال یا دسترسی به آگاهی

ساختن   به سایر اعضاء، مخصوصاً به کشورهاي در حال توسعه جهت قادر
در این روند، . نجام خواهند دادها به اجراي مفاد این کنوانسیون را ا آن

 هاي ها و قابلیت کشورهاي پیشرفته عضو از توسعه و ارتقاء تکنولوژي
هایی  سایر اعضاء یا سازمان. کشورهاي در حال توسعه حمایت خواهند نمود

انتقال  توانند اقدام به تسهیل باشند نیز می که در موقعیت انجام چنین کاري می
  .یندها نما اینگونه تکنولوژي

از  بایست درجه فوق می) 2( در اجراي تعهدات موضوع بند -6 اي 
که در ) 1(پذیري توسط کنفرانس اعضاء براي اعضاء مذکور در ضمیمه  انعطاف

باشند در نظر گرفته شود تا این  گذر از مراحل انتقال به اقتصاد بازار می حال
  آب و هوا از جمله درگونه اعضاء بتوانند به تعهدات خود در مقابله با تغییرات

اي ناشی از فعالیت بشري که تحت  خصوص سطح تاریخی گازهاي گلخانه 
  .باشند، عمل نمایند کنترل پروتکل مونترال نمی

 میزان انجام مؤثر تعهدات کشورهاي در حال توسعه به موجب این -7
کنوانسیون به اجراي مؤثر تعهدات مالی و انتقال تکنولوژي کشورهاي پیشرفته 

د  به امر را کامالً در نظر خواهن موجب کنوانسیون بستگی خواهد داشت و این 
و اجتماعی و فقرزدایی از اولویت  هاي مهم گرفت که توسعه اقتصادي 

  .باشند کشورهاي در حال توسعه می
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ه -8  در اجراي تعهدات موضوع این ماده، اعضاء به نوع اقداماتی که ب
ه  موجب این کنوانسیون مورد نیاز می ه اقدامات مربوط ب باشند، از جمل

گویی به نیازهاي خاص  اعتبار، بیمه و انتقال تکنولوژي براي جواب تأمین
ا  از اثرات سوء تغییرات آب و هوا و ی کشورهاي عضو در حال توسعه که ناشی 

باشد، توجه کامل  اجراي اقدامات واکنشی مخصوصاً در موارد زیر می اثرات
  :خواهند داشت

  .باشند اي و کوچک می رهایی که جزیره کشو)الف 
  .باشند  کشورهایی که داراي نواحی ساحلی پست می)ب
نواحی در ) پ کشورهایی با نواحی خشک، نیمه خشک، نواحی جنگلی و 

  .ها معرض نابودي جنگل
باشند که در معرض بالیاي طبیعی   کشورهایی که داراي مناطقی می)ت

  .قرار دارند
 که در معرض خشکسالی و پیشروي صحرا قرار  کشورهایی با مناطقی)ث
  .دارند

  . کشورهایی با نواحی شهري که از آلودگی جوي باالتر برخوردارند)ج
باشند، منجمله  ها شکننده می  کشورهایی با مناطقی که داراي اکوسیستم)چ

  .هاي کوهستانی اکوسیستم
ه ها وابستگی زیادي به درآمد ناشی از  کشورهایی که اقتصاد آن)ح  تولید، ب
و یا مصرف سوخت عمل  ها فسیلی و تولیدات کاالهاي آوري و صادرات 

  .زا دارد مربوطه انرژي 
  .اند ها که با خشکی احاطه شده  کشورهاي ترانزیت و آن)خ

ارتباط با این بند  همچنین کنفرانس اعضاء می  تواند در صورت اقتضاء در 
  .اقداماتی به عمل آورد

 و شرایط ویژه کشورهایی که از کمترین میزان  اعضاء نیازهاي خاص-9
توسعه برخوردارند را در اقدامات خود در رابطه با تأمین اعتبار و 

  .تکنولوژي در نظر خواهند گرفت انتقال
 در اجراي تعهدات خود در این کنوانسیون 10 اعضاء بر اساس ماده - 10

 يوضعیت اعضاي دیگر مخصوصاً کشورهاي در حال توسعه که دارا
پذیر در مقابل اثرات سوء اجراي اقدامات مقابله با تغییرات  اقتصادهاي آسیب

  .باشند را در نظر خواهند گرفت آب و هوایی می
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این امر مخصوصاً در مورد کشورهاي عضوي که داراي اقتصادهاي متکی  
 هاي آوري و صادرات و یا مصرف سوخت به درآمد حاصله از تولید، به عمل

هاي فسیلی  زا و یا استفاده از سوخت  تولیدات مربوطه انرژيفسیلی و سایر 
اعمال   هاي جدي در بردارد، ها براي اعضاء مذکور دشواري هستند که تغییر آن

  .گردد می
   تحقیقات و مشاهده منظم:5ماده  
اجراي تعهدات خود به موجب جزء   اقدام ) 4(ماده ) 1(بند ) چ(اعضاء در 

  :دبه موارد زیر خواهند نمو
المللی  هاي بین ها یا سازمان ها و شبکه  حمایت و پیشبرد بیشتر برنامه)الف 

  هاي تحقیقاتی، الدولی به منظور تعیین، هدایت، ارزیابی و تأمین هزینه و بین
آوري اطالعات و مشاهده منظم با در نظر گرفتن نیاز براي به حداقل  جمع

  .کاري رساندن دوباره
الدولی به منظور تقویت مشاهده  المللی و بین ینهاي ب  حمایت از تالش)ب

 هاي تحقیقات علمی و فنی ملی مخصوصاً در ها و توانایی منظم و ظرفیت
هاي  کشورهاي در حال توسعه و ترغیب دسترسی و تبادل اطالعات و تحلیل 

  .اند مربوطه که از وراي قلمرو صالحیت ملی به دست آمده
و  در نظر گرفتن نیازها و امور )پ ویژه کشورهاي در حال توسعه 

ها براي شرکت در امور  هاي درونی آن ها و قابلیت همکاري در پیشبرد ظرفیت
  .فوق) ب(و ) الف (در بندهاي   مذکور

  هاي عمومی  آموزش، تربیت، آگاهی:6ماده  
اقدام ) 4(ماده ) 1(، بند )خ(اعضاء در اجراي تعهدات خود به موجب جزء  

  :د نمودبه موارد زیر خواهن
 ترغیب و تسهیل موارد زیر در سطح ملی و در صورت اقتضاء در )الف 

 اي طبق قوانین و مقررات ملی و در چارچوب اي یا ناحیه سطح منطقه
  :هاي مربوطه ظرفیت

هایی براي آموزش و آگاهی به عموم در مورد   توسعه و اجراي برنامه-1
  .تعمیرات آب و هوا و اثرات آن

  . به اطالعات در مورد تغییرات آب و هوا و اثرات آن دسترسی عمومی-2
ه -3  شرکت عموم مردم در مقابله با تغییرات آب و هوا و اثرات آن و توسع

  .هاي مناسب واکنش
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  . آموزش پرسنل علمی، فنی و مدیریتی-4
المللی و در صورت نیاز توسط   همکاري و ترویج در سطح بین)ب
  :هاي موجود در مورد هیأت
هاي تهیه شده براي آموزش و آگاهی عموم در  ه و تبادل برنامه توسع-1

  .مورد تغییرات آب و هوا و اثرات آن
ي  هاي آموزشی و تربیتی شامل تقویت سازمان  توسعه و اجراي برنامه-2 ها

  ملی و تبادل یا اعزام پرسنل براي تربیت کارشناسان در این زمینه مخصوصاً
  .براي کشورهاي در حال توسعه

   کنفرانس اعضاء:7اده م 
  .شود  بدین وسیله کنفرانس اعضاء تأسیس می-1
 کنفرانس اعضاء به عنوان باالترین مقام این کنوانسیون بر اجراي -2

ه  کنوانسیون و هر نوع سند حقوقی مربوط که ممکن است کنفرانس اعضاء ب
ي  برساند نظارت مستمر داشته و در حدود اختیارات خود تصمیم تصویب ها

بدین منظور . زم براي پیشبرد اجراي مؤثر کنوانسیون را اخذ خواهد نمودال
  :موارد زیر را به انجام خواهد رساند کنفرانس

اي تعهدات اعضاء و ترتیبات سازمانی طبق کنوانسیون،   بررسی دوره)الف 
هاي  آگاهی در راستاي اهداف کنوانسیون، تجارب حاصله در اجراي آن و تکامل

  .وژیکیعلمی و تکنول
اطالعات در مورد اقدامات انجام شده توسط )ب سهیل تبادل   ارتقاء و ت

 اعضاء براي مقابله با تغییرات آب و هوا و اثرات آن بنا به تقاضاي دو یا چند
هاي متفاوت اعضاء و  ها و توانایی عضو با در نظر گرفتن شرایط، مسئولیت 

  .ها طبق کنوانسیون تعهدات مربوطه آن
ه و اصالح دوره ارتقاء )ت اي طبق  هاي مقایسه اي روش و هدایت توسع

د  اهداف و مفاد کنوانسیون که در کنفرانس اعضاء مورد توافق قرار می گیرن
اي و حذف  سازي فهرست منابع انتشار گازهاي گلخانه جمله به منظور آماده از

د  نها و ارزیاب تأثیر اقدامات جهت محدود نمودن میزا ها به وسیله حفره آن تولی
  .ها گازها و افزایش روند حذف آن

 ارزیابی اجراي کنوانسیون توسط اعضاء، اثرات کلی اقدامات انجام )ث
و  ی گرفته طبق کنوانسیون مخصوصاً اثرات زیست محیطی، اقتصادي و اجتماع

ر  نیز تأثیر مضاعف آن ها و میزان پیشرفت براي دستیابی به اهداف کنوانسیون ب
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 عاتی که طبق مفاد کنوانسیون در دسترس کنفرانس قرارمبناي کلیه اطال
  .گیرد می 

و   بررسی و تصویب گزارش)ج هاي منظم در مورد اجراي کنوانسیون 
  .ها اطمینان از انتشار آن

  .ها در مورد موضوعات الزم براي اجراي کنوانسیون  ارائه توصیه)چ
و ) 4(ماده ) 5(و ) 4(، )3(بندهاي   تالش براي بسیج منابع مالی طبق)ح
  ).11(ماده 

هاي فرعی که براي اجراي کنوانسیون الزم به نظر   تأسیس هیأت)خ
  .رسند می

  .ها ها و ارائه رهنمود به آن هاي دریافتی از این هیأت  بررسی گزارش)د
 موافقت با قواعد اجرایی و مالی براي خود و هر هیأت فرعی و تصویب )ذ 
  .ها به اتفاق آراء آن

 استفاده از خدمات و همکاري و اطالعات ارائه شده توسط جستجو و) ر
صورت   الدولی و غیر دولتی ذیصالح در هاي بین المللی و هیأت هاي بین سازمان
  .اقتضاء

از )ز   اجراي وظایف دیگري که براي دستیابی به اهداف کنوانسیون مورد نی
  .است ذار شدهباشد و نیز تمامی وظایفی که به موجب کنوانسیون به آن واگ می

 کنفرانس اعضاء در اولین نشست خود اقدام به تعیین آیین رسیدگی -3
و هیأت ه خود   هاي فرعی تأسیس شده به موجب کنوانسیون خواهد نمود ک

گیري  گیري براي اموري است که در تشریفات تصمیم شامل تشریفات تصمیم
اکثریت  شاملتواند  این گونه تشریفات می. در کنوانسیون تصریح نشده است
  .هاي خاص باشد تعیین شده الزم براي اتخاذ تصمیم

) 21( اولین نشست کنفرانس اعضاء توسط دبیرخانه موقتی موضوع ماده -4
 گردد و تاریخ برگزاري آن حداکثر تا یک سال پس از زمان برگزار می

هاي عادي کنفرانس  پس از آن نشست. شدن کنوانسیون خواهد بود االجرا الزم 
 گردد مگر این که کنفرانس اعضاء به نحو اء هر سال یک بار برگزار میاعض

  .دیگري اتخاذ تصمیم نماید 
العاده کنفرانس اعضاء در مواقعی که توسط کنفرانس  هاي فوق  نشست-5

ه  ضروري به نظر رسد یا بنا بر تقاضاي کتبی هر یک از اعضاء به شرطی ک
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از ارسال تقاضا به اعض در اء توسط دبیرخانه حداقل یک ظرف شش ماه پس 
  .گردد سوم اعضاء از آن پشتیبانی نمایند، برگزار می

رژي  هاي تخصصی و آژانس بین  سازمان ملل متحد، آژانس-6 المللی ان
و نیز هر یک از کشورهاي عضو یا کشورهایی که عضو کنوانسیون نبوده  اتمی 

کنفرانس اعضاء شرکت هاي  توانند به عنوان ناظر در نشست باشند می ناظر می  و
که در   المللی، دولتی یا غیر دولتی، هر هیأت یا آژانس اعم از ملی یا بین. نمایند

ر  امور مربوط به این کنوانسیون واجد شرایط باشند و تمایل خود را مبنی ب
نموده باشد  شرکت در نشست کنفرانس اعضاء به عنوان نظار به دبیرخانه اعالم

را دریافت نماید مگر این که حداقل یک سوم از اعضاء تواند مجوز مربوطه  می
منوط به آیین  پذیرش و شرکت ناظرین. موجود به این امر اعتراض نمایند

  .رسد رسیدگی است که توسط کنفرانس اعضاء به تصویب می
   دبیرخانه:8ماده  

  .گردد وسیله دبیرخانه کنوانسیون ایجاد می  بدین-1
  :دان  وظایف دبیرخانه عبارت-2
ه  هاي کنفرانس اعضاء و هیأت  ترتیب دادن نشست)الف  هاي فرعی آن ب

  .ها موجب کنوانسیون و ارائه خدمات الزم به آن
  .شوند هایی که به دبیرخانه تسلیم می  گردآوري و انتقال گزارش)ب
ه )پ  تسهیل مساعدت به اعضاء، مخصوصاً کشورهاي عضو در حال توسع

  و تبادل اطالعات مورد نیاز براساس مفاددر صورت تقاضا براي گردآوري 
  .کنوانسیون

ها به کنفرانس  هاي خود و ارائه آن هایی در مورد فعالیت  تهیه گزارش)ت
  .اعضاء
ا دبیرخانه)ث اطمینان از هماهنگی الزم ب هاي  هاي سایر هیأت  حصول 

  .المللی مربوطه بین
از براي انجام  ورود به هر گونه ترتیب قراردادي یا سازمانی مورد ن)ج ی

  .مؤثر وظایف دبیرخانه بر اساس راهنمایی کلی کنفرانس اعضاء
اي که در کنوانسیون یا هر یک از   انجام سایر وظایف دبیرخانه)چ

هاي آن مشخص شده و هر گونه وظایف دیگري که ممکن است  پروتکل
  .کنفرانس اعضاء معین گردد  توسط



 125  قوانین: فصل اول

 دبیرخانه دائم را تعیین  کنفرانس اعضاء در اولین نشست خود یک-3
وظیفه آن را مشخص خواهد نمود رتیبات و نحوه انجام    .نموده و ت

   هیأت فرعی براي مشاوره علمی و تکنولوژیکی:9ماده  
 براي »هیأت فرعی ارائه مشاوره علمی و تکنولوژیکی « بدین وسیله -1

 کیارائه به موقع اطالعات و مشاوره راجع به موضوعات علمی و تکنولوژی
ر  مربوط به کنوانسیون به کنفرانس اعضاء یا در صورت اقتضاء به سای

  . گردد هاي فرعی آن تأسیس می هیأت
ه  شرکت در این هیأت براي تمامی اعضاء آزاد ده و به صورت چند نظام ب

ین هیأت متشکل از نمایندگان دولتی است که از ا. اداره خواهد شد
هاي  مورد تمامی جنبه این هیأت در. باشند هاي مربوطه برخوردار می تخصص

  .کار خود به صورت منظم به کنفرانس اعضاء گزارش ارائه خواهد داد
هاي ذیصالح   این هیأت تحت هدایت کنفرانس اعضاء و با کمک هیأت-2

  :المللی موجود اقدام به موارد زیر خواهد نمود بین
و اثرات  ارزیابی وضعیت دانش علمی در مورد تغییرات آب و هوا )الف

  .آن
ي )ب اجرا  تهیه ارزیابی علمی در مورد اثرات اقدامات به عمل آمده در 

  .کنوانسیون
و   تعیین تکنولوژي)پ هاي ابداعی مؤثر و پیشرفته و ارائه معلومات خاص 

  .ها تکنولوژي ها و ابزار ترویج توسعه و یا انتقال اینگونه مشاوره در مورد روش
المللی در  هاي علمی، همکاري بین مهارائه مشاوره در مورد برنا) ت

ها و  تحقیقات و توسعه مربوط به تغییرات آب و هوا و نیز در مورد روش
  .پشتیبانی از افزایش ظرفیت بالقوه در کشورهاي در حال توسعه ابزار

هاي علمی، تکنولوژیکی و اصولی که ممکن است   جوابگویی به سئوال)ث
  . فرعی به هیأت ارائه گرددهاي از طرف کنفرانس اعضاء یا هیأت

ا   کنفرانس اعضاء می-3 تواند شرح وظایف و حدود اختیارات این هیأت ر
  .مورد تشریح بیشتر قرار دهد

   هیأت فرعی براي اجرا:10ماده  
 به منظور کمک به کنفرانس »هیأت فرعی براي اجرا « بدین وسیله -1

شرکت در . گردد سیس میاعضاء در ارزیابی و بررسی اجراي مؤثر کنوانسیون تأ
بوده و از نمایندگان دولتی که در امور مربوط  این آزاد  هیأت براي تمام اعضاء 



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  126

این هیأت در مورد . شود به تغییرات آب و هوا تخصص دارند تشکیل می
  .هاي کار خود به کنفرانس اعضاء گزارش ارائه خواهد نمود جنبه تمامی
اقدام به موارد زیر خواهد  این هیأت تحت هدایت کنفرانس اعضاء -2
  :نمود
جهت ) 12(ماده ) 1( بررسی اطالعات مبادله شده بر اساس بند )لفا 

ارزیابی اثرات کلی اقدامات انجام شده توسط اعضاء در پرتو آخرین 
  .علمی و در مورد تغییرات آب و هوا  هاي ارزیابی
 کمک جهت) 12(ماده ) 2( بررسی اطالعات مبادله شده بر اساس بند )ب

  ).4( ماده) 2(بند ) ت(هاي موضوع جزء  به کنفرانس اعضاء در انجام بازنگري
ي )پ  در صورت اقتضاء کمک به کنفرانس اعضاء در تهیه و اجرا
  .هاي خود تصمیم

   ترتیبات مالی:11ماده  
 بدین وسیله ترتیباتی براي تدارك منابع مالی به صورت اعطایی یا -1

 این ترتیبات تحت. گردد ل تکنولوژي تعیین میواگذاري منجمله براي انتقا
راهنمایی کنفرانس اعضاء عمل کرده و در مقابل آن مسئول و پاسخگو خواهد  

مطلوبیت  اي و معیارهاي هاي برنامه ها، اولویت کنفرانس در مورد سیاست. بود
عملیات این ترتیبات به یک یا . کنوانسیون مربوط هستند تصمیم خواهد گرفت

  .المللی محول خواهد شد سه موجود بینچند مؤس
ه -2 رتیبات شرکت داشت  تمامی اعضاء به صورت یکسان و معادل در این ت

  .و سیستم مدیریت آن به صورت باز خواهد بود
 کنفرانس اعضاء و مؤسسه یا مؤسساتی که عملیات ترتیبات مالی را بر -3

 به توافق عهده دارند در مورد ترتیبات الزم جهت اجراي بندهاي فوق
  :باشند رسید که این ترتیبات شامل موارد زیر می خواهند

ا   شروطی براي تضمین اینکه پروژه)الف  هاي تأمین شده جهت مقابله ب
 اي و معیارهاي مطلوبیت هاي برنامه ها، اولویت تغییرات آب و هوا با سیاست

  .تعیین شده توسط کنفرانس اعضاء هماهنگی دارند 
توان تصمیم تأمین اعتبار ویژه را بر  ها می سیله آن شروطی که به و)ب

اي و معیارهاي مطلوبیت مورد  هاي برنامه ها، اولویت مبناي این سیاست
  .قرار داد  بازنگري
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هاي منظم توسط مؤسسه یا مؤسسات به کنفرانس اعضاء   ارائه گزارش)پ
ور در مورد عملیات تأمین اعتبار که هماهنگ با مسئولیت پاسخگویی مذک

  .فوق باشند) 1(بند  در
ه ) ت تعیین میزان اعتبار موجود و مورد نیاز براي اجراي کنوانسیون ب

 بینی و شرایطی که میزان مذکور براساس آن به صورت مشخص و قابل پیش
  .اي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت صورت دوره

ادن  کنفرانس اعضاء در اولین نشست خود با بازنگري و مد نظر قرار د-4
ا براي اجراي موارد) 21(ماده ) 3(ترتیبات موقت مذکور در بند    ترتیبات الزم ر

رتیبات موقت تصمیم فوق گیري خواهد  الذکر اتخاذ نموده و در مورد ابقاء این ت
  در طی چهار سال پس از آن، کنفرانس اعضاء ترتیبات مالی را مورد. نمود

  .عمل خواهد آوردبازنگري قرار داده و اقدامات الزم را به 
ه   کشورهاي پیشرفته عضو همچنین می-5 توانند منابع مالی مربوط ب

کنوانسیون را فراهم و کشورهاي در حال توسعه از این منابع از طریق مجاري 
  .اي یا چندجانبه بهره جویند جانبه، منطقه دو

   تبادل اطالعات مربوط به اجراي کنوانسیون:12ماده  
از طریق دبیرخانه کنوانسیون ) 4(ماده ) 1(بق بند  هر یک از اعضاء ط-1

  :اطالعات ذیل را به کنفرانس اعضاء ارائه خواهد نمود
اي خارج از کنترل پروتکل مونترال  آمار ملی کلیه گازهاي گلخانه) الف

 هاي در حدود ها توسط حفره ناشی از فعالیت بشري با ذکر منابع و حذف آن
ا  ا استفاده  هایی که توسط کنفرانس اعضاء مورد توافق  ز روشامکانات خود و ب

  .گیرند قرار می
ي )ب  شرح کلی از اقدامات انجام شده یا آتی آن عضو براي اجرا

  .کنوانسیون
 هر گونه اطالعات دیگري که عضو مربوط آن را در ارتباط با حصول )پ

 رتبه اهداف کنوانسیون و قابل ذکر در تبادل اطالعاتی بداند از جمله در صو
  .امکان مطالب مربوط به محاسب روند گازهاي منتشره در سطح جهان

 هر یک از کشورهاي پیشرفته عضو و هر عضو دیگر مذکور در ضمیمه -2
  :عناصر اطالعاتی ذیل را مشمول مبادله اطالعاتی خود خواهد نمود) 1(

ها و اقداماتی که به منظور انجام تعهدات موضوع   شرح دقیق سیاست)الف
  .اتخاذ نموده است) 4) (2(بند ) ب(و ) الف (هاي  جزء
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) الف (ها و اقدامات مذکور در جزء   برآورد دقیق در مورد اثر سیاست)ب
اي ناشی از فعالیت بشري به وسیله منابع و  الذکر بر گازهاي گلخانه فوق

ماده ) 2(بند ) الف (ها در طی دوره مذکور در جزء  ها از طریق حفره آن حذف
)4.(  

 همچنین هر یک از کشورهاي پیشرفته عضو و هر کشور پیشرفته عضو -3
) 5 و4، 3(جزئیات اقدامات انجام شده بر اساس بندهاي ) 2(مذکور در ضمیمه 

اطالعات خود وارد خواهد ساخت) 4(ماده    .را در 
ه   کشورهاي عضو در حال توسعه می-4 تواند به صورت داوطلبان
هاي خاص،  ار مالی با در نظر گرفتن تکنولوژيهایی را براي تأمین اعتب پروژه
از  هایی که براي اجراي آن پروژه تجهیزات، فنون یا شیوه  مواد، ها مورد نی

باشند را پیشنهاد داده و در صورت امکان به همراه آن برآوردي از افزایش  می
اي و نیز فوائد  کاهش انتشار و افزایش میزان حذف گازهاي گلخانه  ها و هزینه

  .اصله را ارائه نمایندح
 هر یک از کشورهاي پیشرفته عضو و هر عضو دیگر مذکور در ضمیمه -5

الجراء ماه اول پس از الزم) 6(اقدام به برقراري اولین تماس در طی ) 1(   ا
گردیدن کنوانسیون براي آن عضو اقدام به اولین مبادله اطالعاتی خود خواهد 

 تواند اولین مذکور درج نگردیده میهر عضوي که نام آن در ضمیمه . نمود
ن  سال پس از الزم) 3(مبادله اطالعاتی را ظرف  االجراء شدن کنوانسیون براي آ

شدن  االجراء سال پس از الزم) 3(عضو یا فراهم شدن منابع مالی طبق بند 
انجام ) 4(ماده ) 3(کنوانسیون براي آن عضو یا فراهم شدن منابع مالی طبق بند 

  .دهد
توانند اولین  اي عضوي که از توسعه بسیار کمی برخوردارند میکشوره 

 کنفرانس اعضاء با در. مبادله اطالعاتی خود را بنا بر صالحدید خود انجام دهند
بندي مذکور در این بند اقدام به تعیین جدول زمانی  نظر گرفتن جدول زمان 

  .براي مبادله اطالعاتی بعدي اعضاء خواهد نمود
بایست در  شود می که بر مبناي این بند توسط اعضاء مبادله می اطالعاتی -6

هیأت   اولین فرصت توسط دبیرخانه کنوانسیون در اختیار کنفرانس اعضاء و هر
تواند در صورت نیاز روال تبادل  کنفرانس اعضاء می. فرعی دیگر قرار گیرد

ررسی مجدد قرار دهد   .اطالعات را مورد ب
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ن نشست خود اقدام به ارائه ترتیبات الزم براي  کنفرانس اعضاء از اولی-7
پشتیبانی فنی و مالی از کشورهاي در حال توسعه به صورت درخواست 

و  و همچنین گردآوري و تبادل اطالعات بر مبنی این ماده نموده و نیازهاي مالی 
تعیین  4اي را طبق ماده  هاي پیشنهادي و اقدامات مقابله فنی الزم براي پروژه

تواند به شکل مناسب توسط سایر اعضاء،  چنین حمایتی می. کردخواهد 
  .المللی و یا دبیرخانه کنوانسیون انجام پذیرد هاي ذیصالح بین سازمان

توانند بر مبناي ضوابط تعیین شده توسط  ها اعضاء می  هر یک از گروه-8
 کنفرانس اعضاء و با اعالم قبلی موضوع به کنفرانس اعضاء در زمینه انجام
تعهدات خود بر طبق این ماده اقدام به تبادل اطالعاتی مشترك نمایند مشروط 

یک   بر این که این مبادالت شامل اطالعاتی در مورد انجام تعهدات انفرادي هر
  .از اعضاء مزبور در این کنوانسیون باشند

 اطالعات واصله به دبیرخانه که توسط عضو مربوطه براساس ضوابط -9
 گردد قبل از این که در وي کنفرانس اعضاء محرمانه تلقی میتعیین شده از س

هاي ذیربط مبادله و بازنگري اطالعات قرار گیرد توسط دبیرخانه  اختیار هیأت 
  . بودن آنها حفظ شود»محرمانه «گردد تا جنبه  آوري می جمع

اي به توانایی هر یک از  فوق و بدون این که خدشه) 9( طبق بند - 10
 فشاء مبادالت اطالعاتی خود در هر زمان وارد آید، دبیرخانهاعضاء براي ا

ه  کنوانسیون مبادالت اطالعاتی اعضاء بر مبناي این ماده را در زمانی که ب
  .شوند در اختیار عمومی قرار خواهد داد کنفرانس اعضاء ارائه می

   حل مسائل مربوط به اجراي کنوانسیون:13ماده  
ت خود ایجاد یک روند چند جانبه و کنفرانس اعضاء در اولین نشس 

مشورتی براي حل مسائل مربوط به اجراي کنوانسیون را مورد بررسی قرار 
ها قرار  این روند در صورت درخواست اعضاء در دسترس آن. داد  خواهد

  .خواهد گرفت
  حل اختالفات :14ماده  

ي  در صورت بروز اختالف بین دو یا چند عضو در مورد تفسیر یا اجرا-1
کنوانسیون، اعضاء مذکور براي حل اختالف، از طریق مذاکره یا هرگونه 

  .دوستانه دیگر اقدام خواهند نمود روش
 هنگام تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به کنوانسیون یا هر زمان بعد از -2

به   تواند اي همبستگی اقتصادي نباشد می آن، هر عضوي که یک سازمان منطقه
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ن اسناد اعالم نماید که در رابطه با اختالف مربوط به تفسیر صورت کتبی به امی
عضو   یا اجراي کنوانسیون، بالفعل و بدون نیاز به توافق خاص، نسبت به هر

دیگري که تعهد یکسانی را پذیرفته باشد، عمالً موارد ذیل را مورد قبول قرار 
  :دهد می

  .المللی  ارجاع اختالف به دیوان دادگستري بین)الف 
 داوري براساس تشریفاتی که کنفرانس اعضاء در اولین فرصت به )ب

  .کند صورت یک ضمیمه در مورد داوري تدوین می
د  اي باشد می هر عضوي که یک سازمان همبستگی اقتصادي منطقه  توان

) ب(اي با اثر مشابه در ارتباط با داوري و طبق تشریفات مذکور در بند  بیانیه
  .صادر نماید فوق

فوق تا زمانی که طبق شرایط خود منقضی ) 2(نه صادره طبق بند  بیا-3
گردد یا تا سه ماه پس از وصول بیانیه کتبی فسخ آن توسط امین اسناد 

  .خواهد بود معتبر
 بیانیه جدید، اعالمیه فسخ یا انقضاء یک بیانیه به هیچ عنوان تأثیري بر -4

 لی یا دادگاه داوريالمل جریان رسیدگی مطروحه نزد دیوان دادگستري بین
  .نخواهد داشت مگر اینکه طرفین اختالف به نحو دیگري توافق نمایند

ماه پس از اعالم یکی ) 12(فوق، اگر ظرف ) 2( با رعایت عملکرد بند -5
حل  ها، اعضاء ذیربط موفق به از اعضاء به دیگري دال بر وجود اختالف بین آن

 باشند، بنابر تقاضاي هر یک از فوق نشده) 1(اختالف از طرق مذکور در بند 
  .طرفین، اختالف به کمیسیون مصالحه ارجاع خواهد شد

اختالف تشکیل -6  کمیسیون مصالحه بر اساس تقاضاي هر یک از طرفین 
  .خواهد شد

این کمیسیون شامل تعداد یکسانی از افراد منتخب هر طرف ذیربط و یک  
 هر طرف تعیینرییس است که به صورت مشترك توسط اعضاء منتخب 

اي خواهد نمود که توسط  این کمیسیون اقدام به صدور رأي توصیه. شود می 
ررسی قرار خواهد گرفت   .طرفین با حسن نیت مورد ب

 مراحل دیگر مربوط به مصالحه توسط کنفرانس اعضاء در اولین فرصت -7
  .اي براي مصالحه تصویب خواهد شد ممکن به صورت ضمیمه
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گیرد  راي هر سند حقوقی که کنفرانس اعضاء در نظر می مفاد این ماده ب-8
بینی  اطالق خواهد داشت مگر اینکه سند مذکور به نحو دیگري پیش

  .باشد نموده
  هاي کنوانسیون  اصالحیه:15ماده  

هایی را براي کنوانسیون پیشنهاد  تواند اصالحیه  هر یک از اعضاء می-1
  .نمایند
ست عادي کنفرانس اعضاء تصویب هاي کنوانسیون در نش  اصالحیه-2

از  بایست حداقل شش ماه قبل متن پیشنهادي اصالح کنوانسیون می. خواهند شد
اطالع  نشستی که اصالحیه براي تصویب ارائه می شود توسط دبیرخانه به 

هاي پیشنهادي  دبیرخانه همچنین نسبت به ارسال اصالحیه. اعضاء برسد
  . به امین اسناد جهت اطالع اقدام خواهد نمودکنندگان کنوانسیون و نیز امضاء به

 اعضاء تمامی تالش خود را به کار خواهند گرفت تا به اتفاق آراء در -3
ء . هاي پیشنهاد کنوانسیون به توافق برسند مورد اصالحیه اگر اتفاق آرا

نشود و توافقی به دست نیاید اصالحیه با رأي اکثریت سه چهارم  حاصل
اصالحیه . هنده در جلسه به تصویب خواهد رسیدد اعضاي حاضر و رأي

ي  مصوب امین اسناد خواهد رسید که وي آن را برا توسط دبیرخانه به اطالع 
  .پذیرش به تمامی اعضاء اعالم خواهد نمود

.  اسناد پذیرش هر اصالحیه نزد امین اسناد کنوانسیون سپرده خواهد شد-4
رسند در روز نودم پس  میفوق به تصویب ) 3(هایی که طبق بند  اصالحیه

تاریخ دریافت سند اعالم پذیرش حداقل سه چهارم اعضاء کنوانسیون براي  از
  .االجرا خواهد شد اند الزم اعضایی که آن را پذیرفته

 اصالحیه براي هر عضو دیگر در روز نودم پس از تاریخ تقدیم سند -5
  .جرا خواهد شداال پذیرش اصالحیه مذکور توسط آن عضو به امین اسناد الزم

 به معنی اعضایی است که »دهنده اعضاء حاضر و رأي « در این ماده -6
  .دهند حاضر بوده و رأي مثبت یا منفی می

   تصویب و اصالح ضمائم کنوانسیون:16ماده  
باشد، مگر اینکه  هاي الینفک آن می  ضمائم کنوانسیون یکی از قسمت-1

ارجاع. دبینی شده باش به نحو دیگري صریحاً پیش  ارجاع به کنوانسیون به معنی 
) ب(بدون خدشه به موارد مذکور در جزء . باشد به هر یک از ضمائم آن نیز می
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نوع  ها و هر ها و فرم این ضمائم محدود به لیست) 14(ماده ) 7(و بند ) 2(بند 
  .باشند برگه تشریحی دیگر با ماهیت علمی، فنی، تشریفاتی یا سازمانی می

) 3(، )2(بایست طبق تشریفات مذکور در بندهاي  نوانسیون می ضمائم ک-2
  .پیشنهاد شده و به تصویب برسند) 15(ماده ) 4(و 

از اعالم ) 2(اي که طبق بند   ضمیمه-3 فوق تصویب شده شش ماه پس 
ه  تصویب آن به اعضاء توسط امین اسناد براي تمام اعضاء به جز اعضایی ک

امین طی این دوره عدم پذیرش ضمیم در ه از سوي خود را به صورت کتبی به 
اعالمیه  این ضمیمه براي اعضایی که. االجرا خواهد شد اعالم نموده باشند الزم

اریخ وصول اعالمیه  عدم پذیرش خود را پس می گیرند در روز نودم پس از ت
  .شد االجرا خواهد پس گرفته اعالمیه عدم پذیرش توسط امین اسناد الزم

هاي ضمایم کنوانسیون  االجراشدن اصالحیه یب و الزم پیشنهاد، تصو-4
 االجرا شدن مشمول همان تشریفاتی است که براي پیشنهاد، تصویب و الزم

  .شود فوق به کار گرفته می) 3(و ) 2(ضمایم طبق بندهاي 
 چنانچه تصویب یک ضمیمه یا اصالحیه یک ضمیمه متضمن اصالح -5

 تا زمانی که اصالحیه کنوانسیون باشد آن یا اصالحیه ضمیمه
  .االجرا نشده باشد نخواهد بود الزم کنوانسیون

  ها پروتکل :17ماده  
هاي عادي خود  تواند در هر یک از نشست  کنفرانس اعضاء می-1

  .هایی را براي کنوانسیون تصویب نماید پروتکل
از برگزاري نشست -2  متن هر پروتکل پیشنهادي حداقل شش ماه قبل 

  .یرخانه با اطالع اعضاء خواهد رسیدمربوطه توس دب
  .االجرا شدن هر پروتکل در همان سند تعیین خواهند شد  شرایط الزم-3
  .ها گردند توانند عضو پروتکل  فقط اعضاء کنوانسیون می-4
ها طبق هر پروتکل فقط توسط اعضاي پروتکل مربوطه اخذ   تصمیم-5

  .شوند می
   حق رأي:18ماده  

د   داراي یک رأي می هر عضو کنوانسیون-1 باشد مگر در مواردي که در بن
  .زیر عنوان شده است) 2(

اي همبستگی اقتصادي در امور مربوطه خود تعداد  هاي منطقه  سازمان-2
خواهند   رأي برابر با تعداد کشورهاي عضو خود که عضو کنوانسیون نیز هستند
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ن از حق چنین سازمانی در صورتی که هر یک از کشورهاي عضو آ. داشت
نمود، عکس  رأي خود استفاده نماید اقدام به استفاده از حق رأي خود نخواهد

  .این امر نیز صادق است
   امین اسناد:19ماده  
هایی است که  دبیر کل سازمان ملل متحد امین اسناد کنوانسیون و پروتکل 

  .شوند تصویب می) 17(طبق ماده 
   امضاء:20ماده  
ء کشورهاي عضو سازمان ملل متحد یا هر یک این کنوانسیون جهت امضا 

 هاي تخصصی آن یا کشورهاي عضو اساسنامه دیوان دادگستري از آژانس
اي همبستگی اقتصادي در طول کنفرانس  هاي منطقه المللی و سازمان بین 

 سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه که در ریودوژانیرو برگزار
 الی 30/03/1371زمان ملل متحد در نیویورك از گردد و سپس در مقر سا می 

  .مفتوح خواهد بود) 1993 ژوئن 19 الی 1992 ژوئن 20 (29/03/1372
   ترتیبات موقت:21ماده  

عنوان گردیده است به صورت موقت ) 8( وظایف دبیرخانه که در ماده -1
 30/09/1369 مورخ 212/45اي که طی قطعنامه شماره  توسط دبیرخانه

مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شده است به اجرا ) 1990مبر دسا 21(
خواهد  در خواهند آمد که این امر تا پایان اولین نشست کنفرانس اعضاء به طول

  .انجامید
ه ) 1( ریاست دبیرخانه موقت مذکور در بند -2 زدیکی ب فوق همکاري ن

 حاصل شود کهالدولی تغییرات آب و هوا خواهد داشت تا اطمینان  هیأت بین
ا . هاي علمی و فنی مورد نظر باشد تواند جوابگوي مشاوره می مشاوره مذکور ر
  .توان از سایر مؤسسات علمی مربوطه نیز دریافت نمود می

3- ،  تشکیالت زیست محیطی جهانی برنامه توسعه سازمان ملل متحد
رمیم و توسعه برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و بانک بین  المللی ت

را بر عهده ) 11(صورت موقت انجام عملیات ترتیبات مالی مذکور در بند  به
د . خواهند داشت در این رابطه تشکیالت زیست محیطی جهانی بای

ازسازي ساختاري مناسب قرار گرفته و عضویت آن به صورت جهانی  مورد ب
  .باشد) 11(درآید تا بتواند پاسخگوي الزامات ماده 

  رش، تأیید یا الحاق تصویب، پذی:22ماده  
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 کنوانسیون منوط به تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق کشورها و -1
از. اي همبستگی اقتصادي خواهد بود هاي منطقه سازمان   کنوانسیون از روز بعد 

اسناد مربوط به تصویب، پذیرش، تأیید . امضاء براي الحاق مفتوح خواهد بود
  .ده خواهند شدیا الحاق نزد امین اسناد کنوانسیون سپر

و   هر سازمان منطقه-2 اي همبستگی اقتصادي که عضو کنوانسیون شود 
ه  هیچ یک از کشورهاي آن عضو کنوانسیون نباشد متعهد به انجام کلی

ن . کنوانسیون خواهد بود تعهدات در صورتی که یک یا چند کشور عضو سازما
ي عضو آن در مذکور، عضو کنوانسیون نیز باشند، سازمان مربوطه و کشورها

هاي خود براي انجام تعهدات موضوع این کنوانسیون تصمیم  مسئولیت  مورد
 در چنین مواردي، سازمان مربوطه و کشورهاي عضو آن. خواهند گرفت

  .توانند مشترکاً اقدام به استفاده از حقوق خود در این کنوانسیون نمایند نمی
اد مربوط به تصویب، اي همبستگی اقتصادي در اسن هاي منطقه  سازمان-3

ا پذیرش، تأیید یا الحاق خود اقدام به اعالم حدود صالحیت خود در رابطه ب
ها همچنین هرگونه  این سازمان. امور تحت نظارت کنوانسیون خواهند نمود 

اطالع  اصالح قابل توجه در حدود صالحیت خود را به امین اسناد کنوانسیون
  . اطالع اعضاء خواهد رسیدخواهند داد که متعاقباً توسط وي به

  االجرا شدن  الزم:23ماده 
 کنوانسیون در روز نودم پس از دریافت پنجاهمین سند تصویب، -1

  .االجرا خواهد شد پذیرش، تأیید یا الحاق الزم
اي همکاري اقتصادي که پس از   براي هر کشور یا سازمان منطقه-2

حاق اقدام به تصویب، دریافت پنجاهمین سند تصویب، پذیرش، تأیید یا ال
االجرا شدن کنوانسیون از روز  تأیید یا الحاق به کنوانسیون نماید الزم  پذیرش،

نودم پس از ارائه سند تصویب، پذیرش، تأیید و الحاق آن سازمان یا کشور 
  .خواهد شد آغاز

هاي  فوق، هر یک از اسنادي که توسط سازمان) 2(و ) 1( در بندهاي -3
  اقتصادي ارائه شود عالوه بر اسناد ارائه شده از سوياي همبستگی منطقه

  .کشورهاي عضو آن سازمان در نظر گرفته نخواهد شد
   حق شرط:24ماده  
  .توان براي کنوانسیون قائل شد هیچگونه حق شرطی را نمی 
  گیري کناره :25ماده  
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 در هر زمان پس از سه سال از تاریخی که کنوانسیون براي یک عضو -1
از الجرا گردیده، آن عضو میا الزم ا اعالم کتبی به امین اسناد کنوانسیون   تواند ب

  .گیري نماید کنوانسیون کناره 
گیري عضو  گیري یک سال پس از دریافت اعالم کناره  این گونه کناره-2

گیري  توسط امین اسناد کنوانسیون یا هر زمان بعدي که در اعالمیه کناره
  .ا خواهد شداالجر شده باشد الزم عنوان
گیري نماید، چنین تلقی خواهد شد   هر عضوي که از کنوانسیون کناره-3

  .گیري نموده است باشد کناره ها می هاي کنوانسیون نیز که عضو آن از پروتکل
   متون معتبر:26ماده  
هاي عربی، چینی، انگلیسی،  هاي اصلی این کنوانسیون به زبان نسخه 

از اعتبار یکسان برخوردار بوده و نزد دبیر کل فرانسوي، روسی و اسپانیایی 
  .ملل متحد سپرده خواهند شد سازمان

باشیم با رویت موارد فوق  کنندگان زیر که داراي اختیار مجاز می ما امضاء 
  .ایم اقدام به امضاء این کنوانسیون نموده

اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد   انجام شده در نیویورك، نوزدهم 
 ک هجري شمسی مطابق با نهم ماه مه یک هزار و نهصد و نود و دوو ی

  .میالدي 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و   

بیست و شش ماده و ضمایم آن در جلسه روز یکشنبه شامل مقدمه و بیست 
ار و شش ماده و ضمایم آن در جلسه روز یکشنبه ششم خرداد ماه یک هز و

 سیصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ
  . به تأیید شوراي محترم نگهبان رسیده است13/03/1375

  رییس مجلس شوراي اسالمی -اکبر ناطق نوري   علی 
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  25/09/1377 :تاریخ تصویب
   مجلس شوراي اسالمی: محل تصویب

د   اصالح قانون شکار و صی
  :شود رح زیر اصالح میبه ش) 12( ماده :7ماده  
ا سه :12ماده    هرکس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از سه ماه ت

 ریال تا) 1,500,000(سال و یا به جزاي نقدي از یک میلیون و پانصد هزار 
  :شود  ریال محکوم می)18,000,000(هجده میلیون  

 آثار هاي ملی و ها و تعلیف و تخریب در پارك  از بین بردن رستنی)ج
  .طبیعی ملی و هر گونه تجاوز و فعالیت غیر مجاز در اینگونه مناطق

  :شود به شرح زیر اصالح می) 13( ماده :8ماده 
نود:13ماده   ک  و  هرکس مرتکب اعمال زیر شود به مجازات حبس از  ی

) 1,800,000(روز تا سه سال یا جزاي نقدي از یک میلیون و هشتصد هزار 
ریال و در صورت تکرار به هردو مجازات ) 20,000,000 (تا بیست میلیون ریال

  :شود محکوم می
  .هاي ملی شکار در پارك) ب
هاي ملی و آثار  سوزي در پارك ایجاد یا فراهم کردن مقدمات آتش) ـه

ر طبیعی ملی و مناطق حفاظت شده یا پناهگاه مباالتی  اثر بی هاي حیات وحش ب
  . تخلف از نظامات دولتیعدم رعایت مقررات محیط زیست و یا یا

ار  سوزي عمدي در پارك  در صورت ایجاد آتش:1تبصره   هاي ملی و آث
اسالمی  قانون مجازات) 675(هاي مقرر در ماده  طبیعی ملی، مرتکب به مجازات

  .محکوم خواهد شد
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  17/01/1379: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي اسالمی: محل تصویب

   توسعه اقتصادي، اجتماعیقانون برنامه سوم  105 و 104ماده 
یران    و فرهنگی جمهوري اسالمی ا

گیري پایدار از منابع  منظور حفاظت از محیط زیست و بهره  به:104ماده  
  :طبیعی کشور، اجراي موارد زیر الزامی است

ع   بهره)الف  برداري از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه مناب
تولیدات  موظف است ضمن حفظ روند رشدبدین منظور دولت . صورت گیرد

، »تعادل دام و مرتع «هایی از قبیل  برداري پایدار از منابع، با اجراي طرح و بهره
از جنگل« نشینان، عشایر و  تأمین علوفه دام و سوخت جنگل« و »خروج دام 

روستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در 
امه  کردن مشارکت مردم در  منابع پایه و نهادینهمدیریت یکپارچه ریزي،  برن

 ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ »گیري و اجراء تصمیم
  .شود
ا  آیین  نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی موردنظر، ب

  هاي کشاورزي و پیشنهاد مشترك سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه
  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ه هاد سازندگی بج

هاي غیردولتی حامی محیط  سازمان «منظور تقویت و پشتیبانی از    به)ب
 این هاي مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به ، کمک»زیست و منابع طبیعی

ها که به حساب  این کمک. شود ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می سازمان
 اي که به پیشنهاد نامه گردد، دریافت و براساس آیین واریز میخاصی در خزانه 

و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد  سازمان برنامه 
 رسد و مشتمل بر حداکثر میزان تصویب هیأت وزیران می سازندگی تهیه و به

  .ها قرار خواهد گرفت ها و نحوه اعطاي آنهاست، در اختیار این سازمان کمک
کننده محیط زیست، باالخص در مورد  منظور کاهش عوامل آلوده  به)ج

 منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهاي تولیدي موظفند براي تطبیق
. ها اقدام کنند مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگی 
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 هاي قابل قبول واحدها عنوان هزینه هاي انجام شده در این مورد به هزینه
  .گردد ور میمنظ
ها  هاي آن از واحدهائی که از انجام این امر خودداري نمایند و فعالیت 

باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده 
گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی براي  درآمد عمومی واریز می به اخذ و

نامه این بند  آیین. هاي سالم سازي محیط زیست هزینه شود اجراي طرح
ن   مشتمل بر اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازما مبلغ و چگونگی 

  .رسد وزیران می تصویب هیأت حفاظت محیط زیست به
 دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی )د 

حد   رهواي شهرهاي تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراك، شیراز و اصفهان د
نامه اجرائی این بند  آیین. استانداردهاي سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید

اقتصادي،  قانون برنامه پنجساله دوم توسعه) 82(نامه اجرائی تبصره  همان آیین
  .باشد  می20/09/1373اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

حل دریاي خزر، دولت منظور جلوگیري از آلودگی و ساماندهی سا  به)ـه
  .موظف است نسبت به آزادسازي حریم دریا اقدام نماید

 براي تشویق انتقال واحدهاي تولیدي و صنعتی مستقر در داخل )و 
  :گردد محدوده شهرهاي کشور تمهیدات زیر اتخاذ می

ا   تغییر کاربري عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداري-1 ب ها و 
امکان پذیر خواهد بودتوافق مالکین حقیقی   . و حقوقی 

هاي نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به   وزارتخانه-2
آب،  االشتراك و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز، االمتیاز وحق خرید حق

و یا انتقال امتیازات  برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادالنه روز 
وقت و بدون  نماید در اسرع انی که صاحب امتیاز معرفی میبه متقاضی، یادشده

  .مطالبه وجه اقدام نماید
تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول  منظور کاهش آلودگی هوا در  به)ز 

  :گیرد برنامه سوم انجام می
هاي اجرائی  هاي دولتی و دستگاه مؤسسات، شرکت  ها،  کلیه وزارتخانه-1

عیوب منجر  کنند موظفند نسبت به رفع ومی استفاده میکه بنحوي از بودجه عم
  .اقدام نمایند) از هرنوعی که باشند (تولید آلودگی خودروهاي خود  به
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اتوبوس-2 نی   شهرداري تهران موظف است خودروها و  هاي دچار نقص ف
  .اصالح نماید منجر به سوخت بد خود را تعمیر و

ه  بوس ها و مینی  تمدید جواز کار تاکسی-3 هاي تحت پوشش منوط ب
  .ایجاد آلودگی است نداشتن نقص فنی منجر به

ریال در اختیار سازمان ) 20,000,000,000( سالیانه مبلغ بیست میلیارد -4
ا منحصراً حفاظت محیط زیست قرار می از   مصروف کمک بهگیرد ت بخشی 

هاي شخصی داراي نقص فنی شود که آلودگی  ها و سواري هزینه موتورسیکلت
  .کنند و متقاضی کمک هستند ایجاد می

ها و  سازي هوا توسط موتورسیکلت  از سال دوم برنامه سوم آلوده-5
ه) راننده (شود و متخلف  جرم محسوب می) از هرنوع که باشند (خودروها   ب

نوبت تخلف محکوم می ریال در) 500,000(هزار  جزاي نقدي پانصد شود  هر 
ونوبت بعدي احتساب تخلف، حداقل   گذشت یک هفته از تخلف قبلی 

  .باشد ارتکاب جرم می
هاي بزرگ تولیدي و خدماتی باید پیش از  ها و پروژه  کلیه طرح:105ماده  

ضوابط  یابی، براساس اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان
پیشنهادي شوراي عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیأت وزیران مورد 

ها  مجریان طرح رعایت نتایج ارزیابی توسط. محیطی قرار گیردارزیابی زیست 
اجراي این ماده برعهده . هاي مذکور الزامی است و پروژه نظارت بر حسن 

  .باشد سازمان برنامه و بودجه می
 سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهاي عملی و :تبصره 

طریقی  به  حفاظت شده راهاي عمرانی و اشتغال زائی در مناطق  اجرائی پروژه
هاي توسعه عمرانی  فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی، طرح

  .متوقف نگردد
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  19/01/1380: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي اسالمی : مرجع تصویب

انون تصویب پروتکل کنترل انتقاالت برون مرزي و دفع مواد زاید ق
  خطرناك و دیگر ضایعات در دریا

  :دهماده واح 
پروتکل کنترل انتقاالت برون مرزي و دفع مواد زائد خطرناك و دیگر 

پیوست تصویب   ضایعات در دریا مشتمل بر شانزده ماده و پنج ضمیمه به شرح
  .شود و اجازه تسلیم اسناد آن داده می

  :مقدمه 
اي کویت براي همکاري در  کشورهاي متعاهد که عضو کنوانسیون منطقه 

 1978 مصوب - یط زیست دریایی در برابر آلودگی مورد حفاظت از مح
با تصدیق به خطري که انتقاالت   باشند؛  می- )  هجري شمسی1357( میالدي

و  برون مرزي و دفع مواد زاید خطرناك و دیگر ضایعات متوجه سالمت انسان 
اینکه انتقاالت و دفع مزبور، اثرات   نماید و محیط زیست منطقه پروتکل می

 گونه مواد زاید را از منشأ آنها به کشورهاي عبور و کشورهایی که زیانبار این
گهداري خواهد نها دفع یا ن با اعتقاد به اینکه   دهد؛ شد، انتقال می  مواد زاید در آ

و دیگر ضایعات، و در  کاهش یا کنار گذاشتن تولید مواد زاید خطرناك 
محیطی در محل  ستصورتی که این امر میسر نباشد، دفع صحیح آنها از نظر زی

تولید یا در نزدیکی آن مؤثرترین راه براي کاهش خطراتی است که به واسطه 
برون مرزي آنها متوجه  مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات از جمله انتقاالت

با تشخیص کامل اینکه هر   شود؛ سالمت انسان و محیط زیست دریایی می
ورود یا دفع مواد زاید خطرناك کشور متعاهد داراي حق حاکمیت براي تحریم 
با تأکید بر اهمیت   باشد؛ می  و دیگر ضایعات خارجی در سرزمین خود

اي به منظور نظارت بر انتقاالت برون  همکاري و هماهنگی اقدامات منطقه
متعاهد و محدودیت   مرزي مواد زاید خطرناك و دیگر ضایعات بین کشورهاي

) 11(با توجه به ماده   متعاهد براي دفع؛واردات مواد زاید از کشورهاي غیر 
کنوانسیون بازل در مورد کنترل انتقاالت برون مرزي مواد زاید خطرناك و دفع 



 141  قوانین: فصل اول

 و با اعتقاد - ) هجري شمسی 1367اسفند  ( میالدي 1989 مصوب مارس -آنها 
ن ملل متحد در   شده؛ به روح کنوانسیون یاد ا آگاهی از مفاد کنوانسیون سازما ب

، ) هجري شمسی1361( میالدي 1982 مصوب - قوق دریا خصوص ح
مارپول  (ها و پروتکل آن  جلوگیري از آلودگی کشتی  المللی کنوانسیون بین

المللی جلوگیري از آلودگی دریا به وسیله تخلیه مواد   و کنوانسیون بین1)78/73
 هجري شمسی و 1351( میالدي 1972 مصوب -زاید و دیگر ضایعات

همچنین با در نظر  )  هجري شمسی1375( میالدي 1996وب پروتکل آن مص
المللی مربوط به ویژه اعالمیه ریو درباره  هاي بین گرفتن اقدامات و موافقتنامه

و دستور ) شمسی  هجري1371) ( میالدي1992(محیط زیست و توسعه 
) 19(و با رعایت ماده ) 5(و ) 4(با عالقمندي به تحکیم اجراي مواد   ؛21کار
  :به شرح زیر توافق نمودند  اي کویت؛ انسیون منطقهکنو
   حیطه شمول پروتکل:1ماده  

از -1  این پروتکل در مورد مواد زاید زیر که مشمول انتقاالت برون مرزي 
  منطقه پروتکل یا به آن یا از طریق آن و همچنین دفع آنها هستند، اعمال

  :خواهد شد
اند  درج شده) 1(هاي ضمیمه  بندي یدي که در هر یک از طبقها مواد ز)الف 

  هاي مواد زاید خطرناك خواهند بود مگر اینکه این مواد هیچ یک از ویژگی
  را دارا نباشند؛ و) 3(مندرج در ضمیمه 

اند،  درج شده) 2(هاي ضمیمه  بندي یک از طبقه  مواد زایدي که در هر)ب
  .دیگر ضایعات خواهند بود

کتیو بودن مشمول سایر نظامهاي نظارتی  مواد زایدي که به سبب رادیوا-2
  .المللی هستند، از حیطه شمول این پروتکل مستثنی هستند بین

 مواد زایدي که از تأسیسات ساحلی ناشی شده و تحت شمول پروتکل -3
  مصوب–راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فالت قاره 

از حیطه شمول این  قرار - )  هجري شمسی1368(میالدي  1989 دارند، 
  .باشند پروتکل مستثنی می

  
 به 26/10/1380 قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به پروتکل مزبور در تاریخ - 1

  .اي اسالمی رسیده استتصویب مجلس شور
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اي تفسیر نخواهد شد به معناي   هیچ یک از مفاد این پروتکل به گونه-4
  ممنوعیت یا تنظیم انتقاالت برون مرزي و دفع مواد زاید خطرناك و دیگر

که به محیط زیست دریایی منطقه پروتکل وارد  (ضایعات از طریق زمین یا هوا 
  .باشد) دشو نمی
   تعاریف:2ماده  
  :از نظر این پروتکل 

اند یا قرار  عبارت از مواد یا اجسامی است که دفع شده» مواد زاید  «-1
  .است دفع شوند یا براساس مقررات قوانین ملی الزم است دفع گردند

آوري، حمل و دفع مواد زاید خطرناك یا   به معناي جمع،»مدیریت  «-2
  .باشد هاي دفع می مراقبت بعدي از محلدیگر ضایعات از جمله 

 عبارت است از هرگونه انتقال مواد زاید ،»انتقاالت برون مرزي  «-3
اي که تحت صالحیت ملی یک کشور  خطرناك یا دیگر ضایعات از منطقه

اي که تحت صالحیت ملی کشور دیگر است یا از  از طریق منطقه  باشد یا می
باشد، به شرطی که  ی هیچ کشوري نمیاي که تحت صالحیت مل طریق منطقه

  .دو کشور در انتقال دخالت داشته باشند  حداقل
مدیریت صحیح مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات از نظر زیست   «-4

د،»محیطی    به معناي انجام تمام اقدامات عملی براي تضمین این است که موا
جب حفظ سالمت زاید خطرناك یا دیگر ضایعات به نحوي مهار شده که مو

  آور ناشی از این گونه ضایعات انسان و محیط زیست در برابر اثرات زیان
  .خواهد شد

 عبارت است از هر کشوري که انتقال برون مرزي ،»کشور واردکننده  «-5
ن  مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات به آن طراحی شده یا به منظور دفع در آ

اي که تحت صالحیت ملی هیچ کشوري  نطقهبراي بارگیري قبل از دفع در م  یا
  .نظر گرفته شده است باشد، در نمی

 عبارت است از هر کشوري که از آن انتقال برون ،»کشور صادرکننده  «-6
 مرزي مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات قرار است انجام شود یا انجام شده

  .است 
ا  عبارت است از هر کشوري بجز کشور ،»کشور عبور  «-7 صادرکننده ی

واردکننده که از طریق آن انتقال مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات قرار 
  .شود انجام گردد یا انجام می است
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،   عبارتند از کشورهایی که کشور وارد،»کشورهاي مربوط  «-8 کننده
  .صادرکننده یا عبور باشند اعم از آنکه از کشورهاي متعاهد باشند یا نباشند

از هر شخصی است که تحت صالحیت کشور وارد» ندهواردکن « -9  عبارت 
  .دهد باشد و ترتیب ورود مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات را می کننده می

 عبارت از هر شخصی است که تحت صالحیت کشور ،»صادرکننده  «- 10
ا صادرکننده می  باشد و ترتیب صدور مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات ر

  .دهد می 
هاي وي باعث   عبارت از هر شخصی است که فعالیت،»تولیدکننده  «- 11

  شود یا در صورتی که شخص تولید مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات می
  .مزبور ناشناخته باشد شخصی که این ضایعات را تحت تملک و یا کنترل دارد

ا ،»دفع کننده  «- 12  عبارت است از هر شخصی که مواد زاید خطرناك ی
  .دهد شود و دفع آن ضایعات را انجام می گر ضایعات براي وي حمل میدی

این ) 4( عبارت است از هرگونه عملیاتی که در ضمیمه ،»دفع  «- 13
  .پروتکل مشخص گردیده است

 عبارت است از هر شخصی که حمل و نقل مواد زاید ،»حمل کننده  «- 14
  .دهد خطرناك یا دیگر ضایعات را انجام می

  .عبارت از هر شخص حقیقی یا حقوقی است، »شخص  «- 15
 عبارت است از هر نوع شناوري که در محیط زیست دریایی ،»کشتی  «- 16

 ها، قایقهاي هاي هیدروفویل، هاورکرافتها، زیردریایی کند و شامل قایق عمل می
  .باشد شناور و سکوهاي شناور یا ثابت می 

این پروتکل ) 3(که در ماده اي  عبارت است از منطقه» منطقه پروتکل  «- 17
  .تعریف شده است

 عبارت است از هر کشوري که عضو این پروتکل ،»کشور متعاهد  «- 18
  .شده است

اي کویت براي همکاري در   عبارت از کنوانسیون منطقه،»کنوانسیون  «- 19
میالدي  1978 مصوب -مورد حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی 

  .باشد  می- ) ی هجري شمس1357(
ه ،»شورا  «- 20  عبارت است از رکن سازمان متشکل از کشورهاي متعاهد ک

  .کنوانسیون تشکیل شده است) 16( طبق ماده
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اي براي حفاظت از محیط   عبارت است از سازمان منطقه،»سازمان  «- 21
  .کنوانسیون تشکیل شده است) 16(زیست دریایی که طبق ماده 

ه در ماده  عبار،»مرجع صالح  «- 22 از مرجع ملی ک کنوانسیون ) 1(ت است 
 تعریف شده است یا مرجع یا مراجعی که در دولت کشور متعاهد از سوي

مرجع ملی منصوب شده و مسؤول اجراي تعهدات و وظایفی است که در این  
  .پروتکل تصریح شده است

عبارت است از رهنمودهایی براي » اي رهنمودهاي فنی منطقه  «- 23
ه مدیریت  صحیح مواد زاید خطرناك و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی ک

  .این پروتکل وضع شده است) 14(ماده ) پ(موجب بند   به
وجود   عبارت از هرگونه تأسیسات به» اي تأسیسات دریافت منطقه  «- 24

  اي براي دریافت ضایعات و تدارك خدمات براي آمده بر مبناي ابتکار منطقه
   متعاهد استبیش از یک کشور

 عبارت از هرگونه انتقال برون مرزي مواد ،»حمل و نقل غیر قانونی  «- 25
این پروتکل ) 10(اي که در ماده  زاید خطرناك یا دیگر ضایعات به گونه

  .شده است  مشخص
   منطقه شمول:3ماده  
ه  «از این پس  (شود  اي که این پروتکل در مورد آن اعمال می منطقه  منطق

 اي که در بند عبارت است از منطقه دریایی به گونه) شود امیده مین» پروتکل
کنوانسیون تعریف شده به اضافه آبهایی که در سمت خشکی ) 2(ماده ) الف (

ه از آن پهناي دریاي سرزمینی کشورهاي متعاهد   خطوط مبدایی قرار دارد ک
 از جمله شود و در مورد بستر رودخانه تا حد آبهاي شیرین و گیري می اندازه

  .یابد مناطق جزر و مدي، باتالقهاي شور، خورها و مصب خورها امتداد می
   تعهدات کلی:4ماده  

ا در نظر گرفتن جنبه-1 هاي اجتماعی، فنی و اقتصادي   کشورهاي متعاهد ب
حاصل   از به حداقل رسیدن تولید مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات اطمینان

  .خواهند کرد
عاهد کلیه اشخاصی را که تحت صالحیت ملی آن قرار  هر کشور مت-2

دارند، از حمل و نقل یا دفع مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات منع خواهد 
  .مگر این قبیل اشخاص مجاز به انجام چنین عملیاتی باشند  کرد
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ن -3  هر کشور متعاهد اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا اطمینا
  که به مدیریت مواد زاید خطرناك و دیگر ضایعاتحاصل نماید که اشخاصی

تحت صالحیت ملی آن اشتغال دارند اقدامات ضروري را براي جلوگیري از 
 ایجاد آلودگی ناشی از مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعاتی که حاصل چنین

باشد و در صورت ایجاد آلودگی، براي کاهش عواقب آن براي  مدیریتی می 
  .کنند حیط زیست اتخاذ میسالمت انسان و م

 هر کشور متعاهد مقرر خواهد نمود که مواد زاید خطرناك و دیگر -4
و  ضایعاتی که قرار است مشمول انتقال برون مرزي قرار گیرد مطابق قواعد 

ه  استانداردهاي بین  المللی که به طور عمومی پذیرفته و به رسمیت شناخت
  . و حمل گرددبندي گردد، برچسب زده شود اند بسته شده

و -5 ه انتقال مواد زاید خطرناك  تعاهد مقرر خواهد نمود ک  هر کشور م
گردد  دیگر ضایعات همراه با سند انتقال از جایی که انتقال برون مرزي آغاز می

  .محل دفع آنها انجام پذیرد  تا
د -6  کشورهاي متعاهد از کنترل مؤثر تأسیسات حمل و نقل و دفع مواد زای

اثرات   یگر ضایعات از جمله بازرسی و نظارت مرتب و روزمره برخطرناك یا د
  .زیست محیطی این عملیات اطمینان حاصل خواهند نمود

 هر کشور متعاهد مقرر خواهد نمود که مواد زاید خطرناك یا دیگر -7
ضایعاتی که قرار است صادر شود، در کشور واردکننده یا هر جاي دیگر، به 

  .شود نترل میصحیح زیست محیطی ک نحو
و -8  کشورهاي متعاهد در نظارت بر اثرات مدیریت مواد زاید خطرناك 

  .دیگر ضایعات بر سالمت انسان و محیط زیست همکاري خواهند کرد
هاي مربوط به  هاي فنی و سایر کمک  کشورهاي متعاهد در توسعه برنامه-9

و دیگر ضایعات از نظر زیست  مدیریت صحیح مواد زاید خطرناك 
  .همکاري خواهند نمود یطیمح

 کشورهاي متعاهد حمل و نقل غیرقانونی مواد زاید خطرناك یا دیگر - 10
  .ضایعات را جرم به شمار خواهند آورد

و - 11  هر کشور متعاهد به منظور اجراي مفاد این پروتکل، اقدامات قانونی 
ات مجاز  اداري مناسب و اقدامات دیگري از جمله اقداماتی براي جلوگیري و

  .اعمال مغایر با این پروتکل را اتخاذ خواهد نمود
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و - 12  هر کشور متعاهد مرجع صالح خود را که مسؤول انجام تعهدات 
  .وظایف مقرر در پروتکل است، تعیین خواهد نمود

 کشورهاي متعاهدي که حق خود را به منظور اعمال ممنوعیت - 13
کنند،  ع اعمال میواردات مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات براي دف

متعاهد دیگر را به طور مستقیم یا از طریق سازمان به طور کتبی   کشورهاي
کشورهاي متعاهد از صدور مواد زاید خطرناك و دیگر . مطلع خواهند نمود

،  کشورهاي متعاهدي که ورود مواد زاید مزبور را ممنوع کرده  ضایعات به اند
  . را صادر نخواهند نمودجلوگیري خواهند کرد یا مجوز صدور آنها

 هیچ یک از مفاد این پروتکل به هیچ وجه تأثیري بر حق حاکمیت - 14
الملل مشخص  کشورهاي متعاهد بر دریاي سرزمینی آنها که طبق حقوق بین

است و حقوق حاکمیت و صالحیتی که کشورهاي متعاهد در مناطق   شده
لملل دارد و اعمال ا انحصاري اقتصادي و فالت قاره خود مطابق حقوق بین

ه  و حقوق دریانوردي توسط کشتی  ها آزادي ها و هواپیماهاي کلیه کشورها ب
المللی مربوط  بینی شده و در اسناد بین الملل پیش اي که در حقوق بین گونه

  .یافته، نخواهد داشت انعکاس
   ممنوعیت ورود:5ماده  

ي غیر متعاهد  واردات مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات از کشورها-1
به داخل منطقه پروتکل یا عبور این مواد از این منطقه به منظور دفع 

  .توسط هر کشور متعاهد ممنوع است نهایی
توانند مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات را به   کشورهاي متعاهد می-2

  منظور احیاي منابع، بازیافت مواد، بازسازي، استفاده مجدد مستقیم یا
د ها استفاده ي ثانوي از کشورهاي غیرمتعاهد از طریق منطقه پروتکل وارد نماین

  :مشروط بر اینکه
 کشور واردکننده داراي تأسیسات و توانایی فنی براي مدیریت صحیح )الف 

ي   مواد زاید خطرناك و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی طبق رهنمودها
صالح کشور واردکننده اي باشد و تأسیسات مزبور با مشورت مرجع  فنی منطقه

  . نزد سازمان به ثبت رسیده باشد
 کشور صادر کننده فاقد توانایی فنی، تأسیسات الزم یا محلهاي مناسب )ب

دفع براي دفع صحیح مواد زاید و خطرناك و دیگر ضایعات از نظر 
  .محیطی باشد زیست
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 مربوط المللی هاي بین  انتقال برون مرزي مواد زاید طبق کلیه موافقتنامه)پ
  .و قوانین ملی صورت پذیرد

   ممنوعیت دفع:6ماده  
 دفع مواد زاید خطرناك در منطقه پروتکل ممنوع است، مگر اینکه دفع -1

است،   مشخص شده) 4(ضمیمه ) ب(این مواد به منظور عملیاتی که در بخش 
  .صورت بگیرد

ف به ها موظ المللی مربوط، کلیه کشتی  در راستاي نظامهاي حقوقی بین-2
 فراهم نمودن تأسیسات مناسب دریافت مواد زاید در روي عرشه براي دفع

به منظور دریافت . باشند بعدي مواد زاید در تأسیسات دریافت منطقه ملی می 
 اي و یا ملی این گونه مواد زاید و مواد زاید بنادر، تأسیسات مناسب منطقه

ه شده در ئاي خدمات اراد برنتوان کشورهاي متعاهد می. فراهم خواهد گردید 
و   تأسیسات دریافت به خاطر مدیریت مواد زاید، با در نظر گرفتن مقررات ملی

  .هایی را وضع نمایند اي هزینه رهنمودهاي فنی منطقه
اي است که توسط مرجع   دفع دیگر ضایعات مستلزم اخذ مجوز اولیه-3

  .گردد میه ئاي ارا صالح هر کشور متعاهد طبق رهنمودهاي فنی منطقه
و دیگ:7ماده   ر  صدور مواد زاید خطرناك  ر ضایعات به کشورهاي غی

صدور مواد زاید خطرناك و دیگر ضایعات به وسیله کشور متعاهد به  متعاهد
  :پذیر است، مشروط بر اینکه کشور غیر متعاهد امکان

 کشور صادرکننده از طریق سازمان، سایر کشورهاي مربوط را از قصد )الف 
  .اي صدور مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات آگاه سازدخود بر
 کشور واردکننده داراي تأسیسات و توانایی فنی براي مدیریت صحیح )ب

  .مواد زاید خطرناك و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی باشد
 انتقال برون مرزي طبق مقررات کنوانسیون بازل در خصوص کنترل )پ

 هاي د خطرناك و دفع آنها و سایر موافقتنامهانتقاالت برون مرزي مواد زای
  .المللی مربوط و قوانین ملی انجام گردد بین 

و دیگر ضایعات بین    انتقال برون مرزي مواد زاید خطرناك:8ماده  
  کشورهاي متعاهد

بینی گردیده، هیچ کشور  زیر پیش) 2( به استثناي موادي که در بند -1
ا به هیچ کشور متعاهد دیگريمتعاهدي مواد زاید خطرناك و دیگ   ر ضایعات ر

  :صادر نخواهد کرد مگر در موارد زیر
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  .اي از سوي شورا به تصویب رسیده باشد  رهنمودهاي فنی منطقه)الف 
 کشور واردکننده داراي تأسیسات و توانایی فنی براي مدیریت صحیح )ب

 هايمواد زاید خطرناك و دیگر ضایعات از نظر زیست محیطی طبق رهنمود
کننده  اي باشد و تأسیسات مزبور با مشورت مرجع صالح کشور وارد فنی منطقه 

  .نزد سازمان به ثبت رسیده باشد
 کشور صادرکننده فاقد توانایی فنی و تأسیسات الزم یا محلهاي مناسب )پ

  دفع براي دفع مواد زاید خطرناك و دیگر ضایعات طبق رهنمودهاي فنی
  .اي باشد منطقه
تواند توسط یک کشور متعاهد  زاید خطرناك یا دیگر ضایعات می مواد -2

) 4(ضمیمه ) ب(به کشور متعاهد دیگر براي عملیاتی که در بخش 
  .گردیده است، صادر گردد مشخص

 کشور صادرکننده به طور مستقیم یا از طریق سازمان هرگونه انتقال -3
  ا به طور کتبی بهبرون مرزي پیشنهادي مواد زاید خطرناك و دیگر ضایعات ر

این اطالعیه شامل اعالمیه و . کشورهاي متعاهد مربوط اطالع خواهد داد
 تنها ارسال یک. خواهد بود) 5(ضمیمه ) الف (اطالعات مندرج در بخش 

اطالعیه به هر کشور متعاهد مربوط و ارسال رونوشت آن به سازمان کافی  
  .خواهد بود

ی بر قبول انتقال مواد با یا بدون  کشور واردکننده پاسخ خود را مبن-4
شرایط، عدم صدور مجوز براي انتقال یا درخواست اطالعات بیشتر به طور 

رونوشت پاسخ نهایی کشور واردکننده . ه خواهد دادئبه اطالع دهنده ارا  کتبی
  .به مراجع صالح کشورهاي مربوط و سازمان ارسال خواهد شد

باشد، وصول اطالعیه را   می هر کشور عبور که کشور متعاهد نیز-5
د  پس از آن کشور عبور می. بالدرنگ به اطالع دهنده اعالم خواهد کرد توان

سی روز پاسخ خود را مبنی بر قبول انتقال با یا بدون شرایط، عدم   ظرف
صدور مجوز براي انتقال یا درخواست اطالعات بیشتر به طور کتبی به اطالع 

ننده تا زمانی که رضایت کتبی کشور عبور را کشور صادرک. ارایه دهد  دهنده
  به هر حال. دریافت نداشته است شروع انتقال برون مرزي را اجازه نخواهد داد

چنانچه در هر زمانی کشور متعاهد تصمیم بگیرد که در مورد انتقال برون 
  مرزي مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات به طور کلی یا تحت شرایط ویژه



 149  قوانین: فصل اول

یت کتبی قبلی ننماید یا شرایط خود را در این خصوص اصالح تقاضاي رضا
  . ساخت  نماید، سایر کشورهاي متعاهد را بالدرنگ از تصمیم خود آگاه خواهد

اریخ د ر مورد اخیر چنانچه کشور صادرکننده ظرف مدت سی روز از ت
صادرکننده   دریافت اطالعیه از سوي کشور عبور، پاسخی دریافت ندارد، کشور

  .واند اجازه صدور را از طریق کشور عبور بدهدت می
به همراه ) 5(ضمیمه ) ب(اي از اسناد انتقال مندرج در بخش   نسخه-6

  .اطالعیه به سازمان ارسال خواهد شد
 هرگونه انتقال برون مرزي مواد زاید خطرناك و یا دیگر ضایعات تحت -7

وسیله   کن است بههاي دیگري که مم نامه الضمان یا ضمانت پوشش بیمه، وجه
  .کشور وارد کننده یا کشور عبور مقرر شده باشد، قرار خواهد گرفت

ا یکدیگر همکاري ب کشورهاي متعاهد به منظور نیل به اهداف این ماده -8
از  خواهند کرد و در ارتقاي مدیریت صحیح مواد زاید و دیگر ضایعات 

  .هند کرداي تالش خوا زیست محیطی طبق رهنمودهاي فنی منطقه نظر
   استفاده طرف ثالث از تأسیسات بندري:9ماده  
د   چنانچه تأسیسات بندري در داخل منطقه پروتکل براي صدور مواد زای

خطرناك یا دیگر ضایعات استفاده شود، هر کشور متعاهدي که داراي 
ا   صالحیت ملی بر این تأسیسات باشد و آگاهانه استفاده از چنین تأسیساتی ر

قی مجاز یا ممن وع کرده باشد، از نظر این پروتکل به عنوان کشور صادرکننده تل
  .شد  خواهد

   حمل و نقل غیرقانونی:10ماده  
و -1  از نظر این پروتکل، هرگونه انتقال برون مرزي مواد زاید خطرناك 

الملل باشد،  دیگر ضایعات که مغایر با این پروتکل و مقررات کلی حقوق بین
  .غیر قانونی تلقی خواهد شدعنوان حمل و نقل   به

 در موردي که انتقال برون مرزي مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعات -2
در نتیجه نحوه عمل صادر کننده یا تولید کننده، به عنوان حمل و نقل 

قانونی تلقی گردد، کشور صادرکننده اطمینان حاصل خواهد نمود که ظرف  غیر
 ننده در مورد حمل و نقل غیرقانونیمدت سی روز از تاریخی که کشور صادرک

مطلع شده یا ظرف هر مدتی که کشورهاي مربوط ممکن است پذیرفته باشند،  
  :مواد زاید مورد نظر
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ن )الف   توسط صادرکننده یا تولیدکننده یا در صورت لزوم به وسیله خود آ
  شود، یا، اگر این کار عملی نباشد؛ کشور به کشور صادرکننده بازگردانده می

  .گردد  طبق مفاد این پروتکل به گونه دیگري دفع می)ب
بدین منظور کشورهاي مربوط با بازگرداندن این قبیل مواد زاید به کشور  

صادرکننده مخالفت نکرده و یا مانع آن نخواهند شد یا از آن جلوگیري 
  .کرد نخواهند

ات  در مواردي که انتقال برون مرزي مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایع-3
در نتیجه عمل واردکننده یا دفع کننده به عنوان حمل و نقل غیرقانونی 

ه مواد زاید مورد  تلقی گردد، کشور واردکننده اطمینان حاصل خواهد نمود ک
نظر توسط وارد کننده یا دفع کننده یا در صورت لزوم توسط خود آن کشور 

و نقل مدت سی روز از تاریخی که کشور وارد کننده متوجه حمل   طی
غیرقانونی شده است یا ظرف هر مدت دیگري که کشورهاي مربوط ممکن 

  .پذیرفته باشند، به گونه صحیح از نظر زیست محیطی دفع گردیده است  است
بدین منظور کشورهاي مربوط در صورت لزوم در دفع مواد زاید به گونه 

  .صحیح از نظر زیست محیطی با یکدیگر همکاري خواهند کرد
اردي که مسؤولیت حمل و نقل غیرقانونی را نتوان به صادرکننده  در مو-4

  یا تولیدکننده یا وارد کننده یا دفع کننده نسبت داد، کشورهاي مربوط از طریق
ه  همکاري اطمینان حاصل خواهند کرد که مواد زاید مورد نظر در اسرع وقت ب

ر گونه صحیحی از نظر زیست محیطی در کشور صادرکننده یا در کشو
  .کننده یا هر جاي دیگري که مقتضی شناخته شود، دفع گردیده است وارد

داخلی مناسبی را براي جلوگیري از    هر کشور متعاهدي قانون ملی-5
ه. حمل و نقل غیرقانونی و مجازات آن وضع خواهد نمود  کشورهاي متعاهد ب

  .منظور نیل به اهداف این ماده با یکدیگر همکاري خواهند نمود 
   وظیفه در قبال ورود مجدد:11ده ما 
هرگاه انتقال برون مرزي مواد زاید خطرناك یا دیگر ضایعاتی که مورد  

ا  قبول کشورهاي مربوط می باشد، با رعایت مفاد این پروتکل نتواند مطابق ب
قرارداد به اتمام رسد، چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخی که کشور   شرایط

 داطالع کشور صادرکننده و سازمان رسانده، نتوانواردکننده مراتب را به 
از نظر زیست محیطی ایجاد   ترتیبات نها به گونه صحیح  دیگري براي دفع آ

کرد، کشور صادرکننده اطمینان حاصل خواهد نمود که مواد زاید مورد نظر به 
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بدین منظور کشور . شود صادرکننده به کشور صادرکننده بازگردانده می  وسیله
 نده و کشور عبور مانع برگشت این قبیل مواد زاید به کشور صادرکنندهصادرکن

  .نخواهد شد 
  ها  اتخاذ سایر محدودیت:12ماده  
به منظور حفاظت بهتر از سالمت انسان و محیط زیست، هیچ یک از مفاد  

 این پروتکل، هر کشور متعاهد را از وضع شرایط دیگري که در راستاي مفاد
و طبق کنوانسیون بازل در خصوص کنترل انتقاالت برون این پروتکل بوده  

باشند،  الملل می مرزي مواد زاید خطرناك و دفع آنها و قواعد حقوق بین
  .نخواهد کرد منع

   ترتیبات سازمانی:13ماده 
  :سازمان عالوه بر موارد دیگر، موارد زیر را انجام خواهد داد 

ي  برقراري تماس با مراجع صالح در کشورهاي -1 اجرا متعاهد در مورد 
  .این پروتکل

 تدارك آموزش متخصصان ملی به ویژه براي نظارت و اجراي مفاد این -2
  .پروتکل

رتیب تدارك کمک و راهنمایی حقوقی و فنی به کشورهاي متعاهد -3  ت
  .براي اجراي مؤثر این پروتکل در صورت درخواست

و اطالعات  بادل دادهاي به منظور ت هاي منطقه  ارتقاي شبکه و توانایی-4 ها 
  .مرتبط با این پروتکل

 نگهداري دفتر ثبت ویژه تأسیسات دفع در کشورهاي متعاهدي که -5
 داراي توانایی فنی کافی براي مدیریت صحیح مواد زاید خطرناك و دیگر

اي هستند که در رهنمودهاي فنی  گونه ضایعات از نظر زیست محیطی به 
  .ت مراجع صالحاي مقرر شده، با مشور منطقه
 برقراري نظام نظارتی واحد براي انتقال برون مرزي مواد زاید خطرناك -6

  .و دیگر ضایعات در منطقه پروتکل
ي   تسهیل ایجاد تأسیسات دریافت منطقه-7 اي با همکاري نزدیک کشورها

  .المللی مربوط  بین. اي متعاهد و سازمانهاي منطقه
ت دریافتی از کشورهاي متعاهد در  تهیه گزارشهایی بر مبناي اطالعا-8

اجراي این پروتکل و ارایه آنها به شورا   .مورد 
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اي مربوط و  المللی و منطقه هاي بین  ایجاد و برقراري ارتباط با سازمان-9
 هاي خصوصی مربوط در خارج از کشورهاي متعاهد، از جمله ازمانس

  .ایعاتکنندگان مواد زاید خطرناك و دیگر ض تولیدکنندگان و حمل 
 ایجاد و برقراري ارتباط با دبیرخانه کنوانسیون بازل در خصوص - 10

  .مرزي مواد زاید خطرناك و دفع آنها کنترل انتقاالت برون
 انجام وظایف دیگري که ممکن است براي اجراي این پروتکل به - 11

  .وسیله شورا به آن محول شود
   وظایف شورا:14ماده  
  :واهد دادشورا وظایف زیر را انجام خ 
 بازنگري اجراي پروتکل و بررسی کارایی اقدامات اتخاذ شده و نیاز )الف 

  .به اتخاذ اقدامات دیگري از جمله الحاق ضمایم
  . تصویب، بازنگري و اصالح هر ضمیمه این پروتکل در صورت لزوم)ب
  .اي  تصویب، تجدیدنظر و اصالح رهنمودهاي فنی منطقه)پ
براي اجراي این پروتکل ممکن است مقتضی  انجام سایر وظایفی که )ت
  .باشند

   مقررات کلی:15ماده  
 مفاد کنوانسیون مربوط به هر پروتکلی در مورد این پروتکل اعمال -1

  .خواهد شد
و ) 20(ها و ضمایم آنها که طبق مواد   روش انجام اصالحات پروتکل-2

  .ال خواهد شدکنوانسیون اتخاذ گردیده است، در مورد این پروتکل اعم) 21(
کنوانسیون اتخاذ ) 22( آیین کار و مقررات مالی که به موجب ماده -3

  .گردیده است، و اصالحات آنها در مورد این پروتکل اعمال خواهد شد
دهند، مگر اینکه در   ضمایم، بخش الینفک این پروتکل را تشکیل می-4

  .آنها به طور صریح به گونه دیگري قید شده باشد
  قررات نهایی م:16اده م
ا 17 این پروتکل در تهران، جمهوري اسالمی ایران، از تاریخ -1  مارس ت

  هجري1419 صفر 19 تا 1418 ذیقعده 18 میالدي برابر با 1998 ژوئن 14
براي امضاي هر )  هجري شمسی1377 خرداد 25 تا 1376 اسفند 26(قمري  

  .کشور عضو کنوانسیون مفتوح خواهد بود
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وط به تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق کشورهاي عضو  این پروتکل من-2
کویت  اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق نزد دولت. کنوانسیون خواهد بود

) 30(سپرده خواهد شد و دولت کویت وظایف امین اسناد را طبق ماده 
  .دار خواهد بود کنوانسیون عهده

اریخ سپردن حد-3 اقل پنج سند  این پروتکل در نودمین روز پس از ت
تنفیذ، پذیرش یا تصویب پروتکل یا الحاق به آن از سوي کشورهاي موضوع 

  .االجرا خواهد گردید این ماده الزم) 1( بند
 این پروتکل پس از تاریخ سپردن پنج سند تنفیذ پذیرش یا تصویب یا -4

 این ماده، در نودمین) 1(الحاق به این پروتکل، در مورد هر کشور موضوع بند 
وز پس از تاریخ سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق توسط آن ر 

  .االجرا خواهد شد کشور الزم
کننده زیر که از سوي  االختیار امضا در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان تام 

  باشند این پروتکل را امضا دولتهاي متبوع خود به طور مقتضی مجاز می
  .اند نموده
و این پروتکل در تهران  و نود  و نهصد  اریخ هفدهم مارس یکهزار   در ت

  26(هشت میالدي برابر با هجدهم ذیقعده یکهزار و چهارصد و هجده قمري 
به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی که هر سه )  هجري شمسی1376اسفند 

  .متن از اعتبار یکسانی برخوردارند، تنظیم گردیده است
  می رئیس مجلس شوراي اسال–مهدي کروبی 
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  20/02/1383:تاریخ تصویب
  مجلس شوراي اسالمی شهر تهران:  مرجع تصویب

  قانون مدیریت پسماندها
قانون اساسی جمهوري اسالمی ) 50( جهت تحقق اصل پنجاهم :1ماده 

 و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت 1ایران
ها و مؤسسات و نهادهاي دولتی و  ازمانها و س ها، کلیه وزارتخانه بهینه آن

نون بر آن ام نهادهاي عمومی غیر دولتی که شمول قا و   میها مستلزم ذکر ن باشد 
و  کلیه شرکت ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظند مقررات 

  .هاي مقرر در این قانون را رعایت نمایند سیاست
ي   عبارت و اصطالحاتی که در این قانون ب:2ماده  ه کار رفته است دارا

  :باشد معانی زیر می
  . سازمان حفاظت محیط زیست:سازمان) الف
شود  گفته می) غیر از فاضالب( به مواد جامد، مایع و گاز :پسماند) ب

که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید 
  . شود کننده زائد تلقی می

  :شوند ه تقسیم میپسماندها به پنج گرو
  : پسماندهاي عادي-1

فعالیت به کلیه پسماندهایی گفته می هاي  شود که به صورت معمول از 
از آن روزمره انسان از قبیل  ها تولید می ها در شهرها، روستاها و خارج  شود 

  .هاي ساختمانی هاي خانگی و نخاله زباله
  ):بیمارستانی( پسماندهاي پزشکی -2

از بیمارستانبه کلیه پسماندها ها، مراکز  ي عفونی و زیان آور ناشی 
هاي تشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته  بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه

سایر پسماندهاي خطرناك بیمارستانی از شمول این تعریف خارج . شود می
  .است

  
 . قانون اساسی رجوع شود50اصل :  جهت رؤیت متن مزبور به فصل اول- 1
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  : پسماندهاي ویژه-3
ل یکی از شود که به دلیل باال بودن حداق به کلیه پسماندهایی گفته می

خواص خطرناك از قبیل سمیت، بیماري زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، 
خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از 
پسماندهاي پزشکی و نیز بخشی از پسماندهاي عادي، صنعتی، کشاورزي که 

  .دشون نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهاي ویژه محسوب می
  : پسماندهاي کشاورزي-4

فعالیت شود  هاي تولید در بخش کشاورزي گفته می به پسماندهاي ناشی از 
، محصوالت کشاورزي )دام، طیور و آبزیان(از قبیل فضوالت، الشه حیوانات 

  .فاسد یا غیر قابل مصرف
  : پسماندهاي صنعتی-5

اندهاي هاي صنعتی و معدنی و پسم به کلیه پسماندهاي ناشی از فعالیت
شود  پاالیشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن گفته می

  .هاي صنعتی ها، سرریزها و لجن از قبیل براده
شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسؤول : مدیریت اجرایی  پسماند) ج
ریزي، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع  برنامه

بازیافت، پردازش و دفع ، سازي، جداسازي، حمل و نقل رهآوري، ذخی
  .باشد پسماندها و همچنین آموزش و اطالع رسانی در این زمینه می

از  کلیه روش:  دفع-1 از پسماندها  هاي از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی 
  .قبیل بازیافت، دفن بهداشتی، زباله سوزي

ایی، بیولوژیکی که منجر به  کلیه فرایندهاي مکانیکی، شیمی: پردازش-2
  .تسهیل در عملیات دفع گردد

و ) 9(منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده ) د قانون حفاظت 
  . است28/3/13531بهسازي محیط زیست مصوب 

  
اقدام «:  مقرر داشته28/3/1353 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوبه 9 ماده - 1

  . به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است
عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به منظور از آلوده ساختن محیط زیست 

ر  آب، هوا، خاك یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن به طو
  . جودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهدآور به حال انسان یا سایر مو زیان
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 پسماندهاي پزشکی و نیز بخشی از پسماندهاي عادي، صنعتی و :1تبصره 
 سماندهاي ویژه محسوبکشاورزي که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزو پ

  .شوند می
ي   فهرست پسماندهاي ویژه از طرف سازمان، با همکاري دستگاه:2تبصره  ها

  .ذیربط تعیین و به تصویب شوراي عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید
 پسماندهاي ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود :3تبصره 

  .باشند می
هاي  هاي شهري و تخلیه چاه  تصفیه فاضالبهاي حاصل از  لجن:4تبصره 

جذبی فاضالب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته 
  . پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاري :3ماده 
، ها حسب م وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و سایر دستگاه ورد

ازیافتی و استفاده هاي مجاز  استاندارد کیفیت و بهداشت محصوالت و مواد ب
  .آنها را تهیه نماید

هاي اجرایی ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها   دستگاه:4ماده 
ا به ترتیبی که در آیین نامه  مشخص 1هاي اجرایی این قانون تدابیر الزم ر

بایستی دربر گیرنده موارد  نامه اجرایی مذکور می آیین. خواهد شد، اتخاذ نمایند
  :زیر نیز باشد

 مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتري -1
  .ایجاد نماید

_______________________________________  
باتی و جانورات و حشرات موذي با استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات ن: تبصره

رعایت قوانین و مقررات وزارت کشاورزي و منابع طبیعی مشمول این ماده نخواهد بود ولی 
در صورتی که استفاده از سموم براي مقاصد باال مغایر با بهسازي محیط زیست باشد سازمان 

راي دفع آفات ضرورت تجدیدنظر در مقررات مربوط و جایگزینی مواد و طرق دیگري را ب
 . »توصیه خواهد نمود

 از سوي هیأت وزیران 5/5/1384نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در تاریخ   آیین- 1
مصوبات هیأت وزیران : جهت رؤیت متن مصوبه مزبور به فصل دوم. (به تصویب رسیده است

  )رجوع شود
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ر   تسهیالت الزم براي تولید و مصرف کاالهایی که بازیافت آنها سهل-2 ت
د است، فراهم شود و تولید و واردات محصوالتی که دفع و بازیافت  پسمان

  .تر است، محدود شود ها مشکل آن
 تدابیري اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش -3
  .یابد

هاي بازیافت برعهده   مسؤولیت تأمین و پرداخت بخشی از هزینه-4
  .تولیدکنندگان محصوالت قرار گیرد

یارها و ضوابط هاي اجرایی پسماندها موظفند براساس مع  مدیریت:5ماده 
نمایند تا سالمت،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ 

  .ها تأمین و تضمین شود بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آن
هایی   سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و سایر رسانه:6ماده 

ی و فرهنگی هاي آموزش که نقش اطالع رسانی دارند و همچنین دستگاه
و  موظفند جهت اطالع رسانی و آموزش، جداسازي صحیح، جمع آوري 

  .ها و مسؤولین مربوط همکاري نمایند بازیافت پسماندها اقدام و با سازمان
هاي جهاد کشاورزي، صنایع و معادن، کشور و بهداشت،   وزارتخانه:تبصره

ظفند نسبت درمان وآموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهاي کشاورزي، مو
آموزش روستائیان و تولید کنندگان اقدام الزم را به عمل  به اطالع رسانی و 

  .آورند
 مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و :7ماده 

و  ها و دهیاري روستاها و حریم آنها به عهده شهرداري ها و در خارج از حوزه 
مدیریت . باشد ها می  عهده بخشداريها به ها و دهیاري وظایف شهرداري

در صورت . اجرایی پسماندهاي صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود
ها  ها و بخشداري ها، دهیاري تبدیل آن به پسماند عادي به عهده شهرداري

  .خواهد بود
ه  هاي اجرایی می  مدیریت:تبصره توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط ب

جداسازي ودفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار آوري،  جمع
  .نمایند

هاي مدیریت پسماند را از تولید تواند هزینه مدیریت اجرایی می:8ماده 
ي کننده پسماند با تعرفه اي که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراها
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رف شود، دریافت نموده و فقط ص اسالمی بر حسب نوع پسماند تعیین می
  .1هاي مدیریت پسماند نماید هزینه

 وزارت کشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه ریزي و :9ماده 
ن  تدابیرالزم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زما

این قانون ) 7(هاي اجرایی مندرج در ماده  مدیریت. بندي آن را تدوین نماید
اجرایی این موظفند در چارچوب برنام و در مهلتی که در آیین نامه  فوق   ه 

شود، کلیه پسماندهاي عادي را به صورت تفکیک شده  قانون پیش بینی می
  .آوري، بازیافت یا دفن نمایند جمع

نون :10ماده  اجراي وظایف مندرج در این قا  وزارت کشور موظف است در 
از تصویب این قانون، نسبت به تهیه  دستورالعمل ظرف مدت شش ماه پس 
ها  ها، دهیاري تشکیالت و سامان دهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداري

  .ها اقدام نماید و بخشداري
هاي بهداشت، درمان و   سازمان موظف است با همکاري وزارتخانه:11ماده 

، صنایع و معادن، نیرو و نفت )در مورد پسماندهاي پزشکی(آموزش پزشکی 
ي (، جهاد کشاورزي )عتی و معدنیدر مورد پسماندهاي صن( در مورد پسماندها

هاي مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را تدوین  ضوابط و روش) کشاورزي
  .و در شوراي عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند

اجراي ضوابط و روش وزارتخانه ي  هاي مذکور مسؤول نظارت بر  ها
  .مصوب هستند

دها براساس ضوابط زیست محیطی توسط هاي دفن پسمان  محل:12ماده 
  .وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزي تعیین خواهد شد

هاي   شوراي عالی شهرسازي و معماري موظف است در  طرح:1تبصره 
  .اي جامع، مناطق مناسبی را براي دفع پسماندها در نظر بگیرد ناحیه

ا  وزارت کشور موظف است اعتبارا:2تبصره  ت، تسهیالت و امکانات الزم ر
از محل هاي دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش  جهت ایجاد و بهره برداري 

  .خصوصی فراهم نماید

  
ر ساله از سوي ه» مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهاي خدمات مدیریت پسماند «- 1

ي مصوب به فصل  جهت رؤیت آخرین تعرفه. (رسد شوراي اسالمی شهر تهران به تصویب می
 )مصوبات شوراي اسالمی شهر تهران رجوع شود: سوم
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 مخلوط کردن پسماندهاي پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و :13ماده 
ها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع  پخش آن

  .است
 نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ویژه تابع مقررات کنوانسیون :14 ماده

ا نظارت مرجع ملی کنوانسیون و انتقال درون مرزي .  خواهد بود1بازل و ب نقل 
  .2نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران خواهد بود پسماندهاي ویژه تابع آیین

کی از  تولید کنندگان آن دسته از پسماندهایی که داراي ی:15ماده 
باشند، موظفند با بهینه سازي فرآیند و  هاي پسماندهاي ویژه نیز می ویژگی

بازیابی، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي که حدود مجاز در 
  .آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی شده است، در حد مجاز نگهدارند

و  نگهداري، مخلوط کردن، جمع آوري، حمل :16ماده  و نقل، خرید 
فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و 

در غیر این صورت اشخاص مختلف به حکم . آیین نامه اجرایی آن خواهدبود
مراجع قضایی به جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از پانصد 

ریال و براي سایر ) 100,000,000(ریال تا یکصد میلیون ) 500,000(هزار 
) 100,000,000(ریال تا یکصد میلیون ) 2,000,000(پسماندها از دو میلیون 

ریال و در صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم 
  .شوند می

) 2,000,000(به جزاي نقدي از دو میلیون ) 13(متخلفین از حکم ماده 
، هر بار به دو ) 100,000,000(ریال تا یکصد میلیون  و در صورت تکرار ریال 

  .شوند  میبرابر مجازات قبلی در این ماده محکوم
) 2,000,000(به جزاي نقدي از دو میلیون ) 13(متخلفین از حکم ماده 

ر ) 100,000,000(ریال تا یکصد میلیون  ریال و در صورت تکرار به دو براب
ار قبل حداکثر مجازات و در صورت تکرار مجدد ه ر بار به دو برابر مجازات ب

  .شوند محکوم می

  
 . قوانین رجوع شود:  جهت رؤیت متن قانون مزبور به فصل اول- 1
مصوبات :  دوم فصل5/5/1384نامه اجرایی قانون پسماندها مصوب   آیین33 به ماده - 2

 . هیأت وزیران رجوع شود
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این قانون موظفند پسماندهاي مشمول ) 14( متخلفین از حکم ماده :17ماده 
کنوانسیون بازل را به کشور مبدأ اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در 

مرجع ملی کنوانسیون مذکور در (داخل تحت نظارت و طبـق نظر سـازمان 
در غیر این صورت به . ا هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایندب) ایران

  .محکوم خواهند شد) 16(هاي مقرر در ماده  مجازات
 در شرایطی که آلودگی، خطر فوري براي محیط و انسان دارد، با :18ماده 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین  اخطار سازمان و وزارت 
لودگی و تخریب محیط آلودگی موظفند فوراً ا ه منجر به بروز آ قداماتی را ک

و پاکسازي محیط  زیست متوقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع آلودگی 
نوبت به موضوع رسیدگی . نمایند در صورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از 

و متخلفین و عاملین را عالوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع 
  .زي خواهد نمودآلودگی و پاکسا

ر :19ماده  ، مرجع قضایی مرتکبین را عالوه ب  در تمام جرایم ارتکابی مذکور
پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا 

  .جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسؤول محکوم خواهد نمود
ر  خودروهاي تخلیه کننده پسماند در اماکن :20ماده  غیرمجاز، عالوه ب
  .هاي مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد مجازات

، :تبصره  در صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهري و بین شهري باشد
  .شوند  میبه حداکثر میزان توقیف محکوم

 درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه داري کل کشور :21ماده 
ساله معادل وجوه واریزي از محل اعتبارات ردیف خاصی که در واریز و همه 

آئین  شود، در اختیار دستگاه قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می هایی که در 
نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، 

ز فرهنگ سازي، اطالع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت ا
  .محیط زیست و تأمین امکانات الزم در جهت اجراي این قانون گردد



 161  قوانین: فصل اول

 آئین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاري وزارت :22ماده 
هاي اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و  کشور و سایر دستگاه

  .1رسد به تصویب هیأت وزیران می
ن  نظارت و مسؤولیت حسن اجراي :23ماده  این قانون بر عهده سازما

  . باشد می
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز 
و هشتاد و سه مجلس  یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد 

 به تأیید شوراي نگهبان رسیده 9/3/1383شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 
  .است

  
 از سوي هیأت وزیران 5/5/1384نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در تاریخ   آیین- 1

 ) مصوبات هیأت وزیران رجوع شود: جهت رؤیت به فصل دوم. (به تصویب رسیده است
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  11/06/1383:تاریخ تصویب
  مجلس شوراي اسالمی: مرجع تصویب

  فرهنگی   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و
  جمهوري اسالمی ایران

عمل  هاي ذیل را به دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدام  :61ماده  
  :آورد
کلیه . کننده را آغاز نماید  طرح خوداظهاري براي پایش منابع آلوده)الف 

ن ت  واحدهاي ولیدي، خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازما
ها و  گیري آلودگی برداري و اندازه نسبت به نمونه حفاظت محیط زیست

واحدهایی که . مذکور ارائه دهند هاي خود اقدام و نتیجه را به سازمان تخریب
نون نحوه جلوگیر  )30(تکالیف این بند را مراعات ننمایند مشمول ماده  ي از قا

  . خواهند بود03/02/1374آلودگی هوا مصوب 
رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی   به منظور جلوگیري از افزایش بی)ب

کودهاي شیمیایی، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود   و
ضوابط ورود، ساخت، . بیولوژیک به تدریج فراهم شود کمپوست و مبارزه

یمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت  شودهايفرموالسیون و مصرف ک
هاي جهاد کشاورزي، بهداشت،  وزارتخانه تأثیرات زیست محیطی را توسط

و  درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد 
  .برساند  وزیران تصویب هیأت تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به

 هاي کشور و اتخاذ روشی که با همکاري ارائه برنامه مدیریت پسماند)ج
،  ها، دهیاري ها، بخشداري شهرداري ها در وهله اول در سه استان مازندران

طوري که در پایان برنامه چهارم، جمع آوري،  شود به  گیالن و گلستان اجرا
و  پسماندها با روش حمل و نقل، بازیافت و دفع کلیه هاي فنی زیست محیطی 

و  اعتبارات الزم، کلیه شبکه همچنین ضمن تأمین. بهداشتی انجام شود ها 
هاي خوزستان،  استان آوري و تصفیه فاضالب در دست اجراي تأسیسات جمع

به  ها را تکمیل و شهرهاي مراکز استان گیالن، مازندران، گلستان و تهران و
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برداري رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و باتوجه به  مرحله بهره
  .مرحله اجرا برساند  بهاولویت

  :دولت مکلف است  :62ماده  
، )الف   در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هواي شهرهاي تهران، اهواز

ي  تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را در اراك، حد استاندارد مصوب شورا
  .محیط زیست کاهش دهد ت عالی حفاظ

ن نامه اجرایی این بند توسط سازمان حف آیین  اظت محیط زیست، سازما
هاي نفت، صنایع و معادن، بهداشت،  ریزي کشور و وزارتخانه برنامه  مدیریت و

تصویب هیأت وزیران  پزشکی، راه و ترابري و کشور تهیه و به درمان و آموزش
  .رسانده شود

  در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و)ب
دهاي فرسود موتورسیکلت    .ه کشور از رده خارج شون

ه  :63ماده   ا پایان سال اول برنامه چهارم، ب  دولت موظف است حداکثر ت
جلوگیري از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریاي   منظور ساماندهی و

هاي ضروري همچون  سواحل که متضمن اقدام خزر، طرح جامع ساماندهی
و مدیریت  تعیین و آزادسازي حریم، استقرار یکپارچه سواحل، ضوابط 

و آبزي پروري بازبینی و  استانداردهاي زیست محیطی و دریانوردي، صیادي
هاي  دستگاه اصالح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسؤولیت

  .بط در زمینه سیاستگذاري اجرا و نظارت تدوین نمایدیرذ
 دولتی را به ها و مؤسسات دولت موظف است کلیه وزارتخانه :تبصره 

متر ) 60(ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت  شکلی
  .انجام پذیرد%) 100(صد  در صد حریم دریا

،  نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه آیین  ریزي کشور
،  حفاظت محیط زیست، وزارتخانه سازمان هاي مسکن و شهرسازي، کشور

بط تهیه و یرهاي ذ ترابري، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاه زي، راه وجهادکشاور
  .رسید وزیران خواهد تصویب هیأت به

  :سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است  :64ماده  
ه هاي عمومی و دستیابی به توسعه پایدار ب  در راستاي ارتقاي آگاهی)الف 

دار از  رگذار و اولویتهاي اث حفظ محیط زیست و با تأکید بر گروه  منظور 
توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  ابتداي برنامه چهارم
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ا ایران، آیین با پیشنهاد شوراي عالی حفاظت محیط زیست  نامه اجرایی مربوط ر
هاي دولتی و  بط، رسانهیرهاي ذ دستگاه کلیه. تصویب هیأت وزیران برساند به

هاي آموزشی بدون  اجراي برنامه یران ملزم بهصدا و سیماي جمهوري اسالمی ا
  .باشند دریافت وجه موضوع این ماده می

و  نظام اطالعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه) ب اي، ملی 
نماید تا زمینه پایش، اطالع رسانی  استانی تا امه چهارم ایجاد  پایان سال اول برن

بط مکلفند در تدوین و یر ذهاي دستگاه. محیطی فراهم گردد زیست و ارزیابی
  .نظام همکاري نمایند اجرایی نمودن این

دولت موظف است نسبت به تدوین اصول توسعه پایدار بوم   :65ماده  
سازي  هاي بهینه الگوهاي تولید و مصرف و دستورالعمل شناختی، به ویژه در

مرتبط موظف به رعایت اصول و  هاي دستگاه. مربوطه اقدام نماید
  .باشند خود می  هاي اجرایی ها و برنامه هاي مذکور در طرح عملدستورال

نهادهاي عمومی غیردولتی  هاي اجرایی و مؤسسات و کلیه دستگاه  :66ماده  
هاي مصرف  اي دولت، اعمال سیاست کاهش اعتبارات هزینه  موظفند جهت

ریت زیست براي اجراي برنامه مدیریت سبز شامل مدی  بهینه منابع پایه و محیط
، کاهش مواد زائد )شامل کاغذ (تجهیزات   مصرف انرژي، آب، مواد اولیه و

ازیافت آن اي که  نامه طبق آیین) نقلیه ها و وسایط در ساختمان (ها  جامد و ب
ریزي کشور  برنامه  توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و

د   زیران خواهدتصویب هیأت و بط تهیه و بهیرهاي ذ با همکاري دستگاه رسی
  .اقدام نمایند
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  08/07/1386: تاریخ تصویب
  مجلس شوراي اسالمی: محل تصویب

  قانون مدیریت خدمات کشوري 8 بند ط و ك ماده 
آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار : حاکمیتی  امور:8ماده 

ه و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامع
مندي از این نوع خدمات موجب محدودیت براي استفاده  گردیده و بهره

 :از قبیل .شود دیگران نمی
  . حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی)ط
ها و   ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیري از بیماري)ك

  .هاي عمومی  بحرانهاي واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و آفت





 

 

 صل دوم ف

  مصوبات هیأت وزیران





 
  26/10/1349: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

   ماده یک 2آیین نامه کمیسیون فنی موضوع تبصره 
  قانون پیشگیري و مبارزه با خطرات سیل

ا :1ماده  ب  در نقاطی که وزارت کشور اجراي قانون پیشگیري و مبارزه 
نماید کمیسیون فنی مرکب از اشخاص زیر در  الم میخطرات سیل را اع

  .شود شهرداري و نقاطی که شهرداري ندارد در بخشداري تشکیل می
از ) الف اراضی و امالك  یک نفر نماینده بصیر و مطلع در ارزیابی و تقویم 

طرف انجمن شهر؛ در نقاطی که انجمن شهر نداشته باشد نماینده مزبور از 
  . رستان یا شوراي بخش انتخاب خواهد شدطرف شوراي اداري شه

یک نفر کارشناس یا ارزیاب که آشنایی الزم به امور ثبتی داشته باشد ) ب
ه  به انتخاب رئیس دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد ب

  . انتخاب رئیس دادگاه بخش
  . یک نفر نماینده از طرف فرماندار) ج

االمکان از بین کارشناسان رسمی دادگستري یا  حتی نمایندگان مذکور :تبصره
د  افراد بصیر و مطلع محلی که در کار ارزیابی و تقویم امالك سابقه دارن

  . شوند انتخاب می
و انجمن شهر مکلف هستند ظرف ده روز :2ماده   فرماندار و رئیس دادگاه 

اریخ درخواست شهرداري یا بخشداري نماینده خود را براي شرکت  در از ت
  . کمیسیون فنی انتخاب و معرفی نمایند

تواند در صورت لزوم براي پیشرفت کار   شهرداري یا بخشداري می:تبصره
  . مبادرت به تشکیل بیش از یک کمیسیون فنی به ترتیب مقرر فوق بنماید

 براي ارزیابی، تشخیص، تعیین بها و یا خسارت ناشی از تصرف :3ماده 
ها حضور کلیه اعضاء کمیسیون فنی ضروري  ناراضی و مستحدثات و ساختما

باشد و فهرست ارزیابی باید به امضاء  است ولی نظر اکثریت مالك عمل می
کلیه اعضاء کمیسیون برسد و هرگاه یک نفر از اعضاء در اقلیت باشد نظر خود 

  . را مستدالً زیر فهرست بنویسد
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د  از مالک یا نماینده او براي حضور در جلسه کم:1تبصره  یسیون فنی بای
عدم حضور مالک یا نماینده او مانع رسیدگی کمیسیون و . دعوت به عمل آید
  . اخذ تصمیم نیست

 کمیسیون فنی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول :2تبصره 
پرونده به کمیسیون فهرست بهاي اراضی و امالك و مستحدثات را تهیه و بر 

  . ري تسلیم نمایدحسب مورد به شهرداري یا بخشدا
بی :4ماده  فهرست ارزیا  شهرداري یا بخشداري مکلف است پس از وصول 

هاي اجرایی قانون  هایی که در معرض طرح اراضی و مستحدثات و ساختمان
شوند مفاد فهرست ارزیابی را ظرف  پیشگیري و مبارزه با خطرات سیل واقع می

 وسایل مقتضی دیگر آگهی یک هفته در یکی از جراید کثیراالنتشار محل و یا
ه  نماید و عالوه بر آن باید نتیجه ارزیابی هر ملک را به وسیله پست سفارشی ب

  . مالک آن اعالم کند
.  اعضاء کمسیون موظفند در تمام جلسات حضور به هم رسانند:5ماده 

غیبت بدون عذر موجه بیش از دو جلسه پیاپی و یا سه جلسه متناوب و غیبت 
سه پیاپی در حکم انصراف عضو غایب از ادامه کار و مجوز بیش از پنج جل

  . باشد می) 1(انتخاب جانشین وي به طریق مقرر در ماده 
الزحمه اعضاء کمیسیون فنی به تناسب تشکیل جلسات و حجم   حق:6ماده 

نامه به پیشنهاد شهرداري و تصویب  هاي اجرایی این آیین کار و نیز سایر هزینه
قاط فاقد شهرداري با پیشنهاد بخشدار و تصویب وزارت انجمن شهر و در ن

کشور از محل اعتبارات شهرداري و یا وزارت کشور بر حسب مورد پرداخت 
  . خواهد شد

 اجراي تصمیمات کمیسیون فنی برحسب مورد به عهده وزارت :7ماده 
  . کشور یا شهرداري است

نون 2ناد تبصره نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره به است آیین  قا
 به 10/10/1349شنبه  پیشگیري و مبارزه با خطرات سیل در تاریخ روز پنج

تصویب کمیسیون کشور مجلس شوراي ملی و در تاریخ شنبه بیست و ششم 
دي ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیون کشور 

  . مجلس سنا رسیده است
  ی جعفر شریف امام–رئیس مجلس سنا 
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  03/12/1354: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

 آیین نامه 42، 41، 39، 36، 35، 19، 18، 17، 16، 14، 13مواد 
یی قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست   اجرا

 قانون حفاظت و بهسازي محیط 20 و19مقررات مربوط به اجراي موا 
  :   زیست

 قانون حفاظت و بهسازي 20 و 19 حدود مناطق مذکور در مواد :13ماده 
  . توسط شوراي عالی تعیین و از طرف سازمان آگهی خواهد شد1محیط زیست

 قانون حفاظت و بهسازي محیط 19 تعیین مناطق موضوع ماده :14ماده 
  :باشد زیست منوط به حصول حداقل یکی از شرایط و ضوابط ذیل می

ا وجود یک یا چند منبع مولد آلودگی در منطقه که مح) الف یط را آلوده و ی
  .دهد در معرض آلودگی قرار می

هاي مختلف انسانی از قبیل صنعتی، کشاورزي، تجاري  به سبب فعالیت) ب
و اثرات نامطلوب یا دگرگونی در محیط زیست و یا وضع طبیعی منطقه حاصل 

  .شده و یا در معرض اینگونه خطرات قرار گرفته باشد
رورت پیشگیري از ایجاد وجود مراکز جمعیتی در منطقه و ض) ج

  . هاي مضر به بهداشت و سالمت مردم آلودگی
قرار داشتن یک یا چند پارك ملی یا آثار طبیعی ملی یا پناهگاه حیات ) د

وحش و یا منطقه حفاظت شده در جوار یا داخل منطقه به منظور پیشگیري از 
  . دگرگونی و تخریب وضع خاص طبیعی مناطقه چهارگانه مذکور

ا   این آیین14 احراز هر یک از شرایط و ضوابط موضوع ماده :15ماده  ب نامه 
  . باشد سازمان می

و 12 و 11االجرا شدن مقرراد مواد   پس از الزم:16ماده   قانون حفاظت 
ا  بهسازي محیط زیست در صورتی که صاحب و یا مسئول کارخانه و ی

و نماید  کارگاهی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می با دالیل 

  
 . قوانین رجوع شود:  جهت رؤیت متن قانون مذکور به فصل اول- 1
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ن  مدارك قابل قبول سازمان اثبات نماید که ظرف مهلت مقرر در اخطار سازما
باشد، سازمان مجازات فقط براي یکبار مهلت اضافی  رفع آلودگی عملی نمی

  . ها قائل شود گونه کارخانجات و کارگاه براي این
و 13 و 12، 11 محول نمودن اجراي مقررات مواد :17ماده   قانون حفاظت 

بهسازي محیط زیست به شهرداري و یا هر سازمان دولتی ذیربط در صورتی 
و 19امکان پذیر است که قبالً مناطق مورد نظر طبق ماده   قانون مذکور تعیین 

  . اعالم شده باشد
 قانون حفاظت و بهسازي محیط 20که به استناد ماده   در صورتی:18ماده 

، 11زمان نسبت به اجراي مواد زیست اجراي قسمتی از وظایف و اختیارات سا
نون مذکور به شهرداري13 و 12 ،   قا ها یا هر سازمان دولتی ذیربط محول گردد

  . سازمان مراتب را بر حسب مورد کتباً به مراجع مربوطه اعالم خواهد داشت
ها   این آیین نامه به شهرداري18 وظایف و اختیاراتی که طبق ماده :19ماده 

گردد باید به طور تفکیک شده تعیین و   دولتی محول میهاي ذیربط یا سازمان
  . مشخص شده باشد

وحش در هر یک از نقاط کشور مستلزم تحصیل پروانه   ایجاد باغ:35ماده 
ن  ضوابط و مقررات مربوط به باغ. باشد از سازمان می هاي وحش توسط سازما

ه هاي وحش موجود مکلف ب صاحبان یا مسئوالن باغ. تعیین خواهد شد
  . باشند دریافت پروانه و رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می

و  وحش با شهرداري تواند براي ایجاد باغ  سازمان می:36ماده  ها مشارکت 
  . همکاري نماید

هاي دولتی وابسته به دولت در  ها و مؤسسات و شرکت  وزارتخانه:39ماده 
از هاي خود به مناطقی که  که در اجراي وظایف و طرح صورتی داراي آثاري 

ها، بقایاي جانوران و گیاهان دوران پیشین باشند برخورد نمایند و مراتب  فسیل
آوري اینگونه آثار که داراي ارزش  را به سازمان اعالم و در مورد حفظ و جمع

  . علمی باشند با سازمان همکاري و تشریک مساعی خواهند نمود
ها و  بسته به دولت و دانشگاهها و مؤسسات دولتی و وا  وزارتخانه:41ماده 

آموزشی و موزه ا  مؤسسات  ها در مورد اجراي ضوابط مربوط به این فصل ب
  . سازمان همکاري و تشریک مساعی خواهند نمود
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هاي پیشین را که  ها و بقایاي جانوران و گیاهان دوره  سازمان، فسیل:42ماده 
هاي   و بررسیها و مؤسسات آموزشی و علمی کشور جهت تحقیقات دانشگاه

  . علمی نیاز دارند در صورت امکان تأمین خواهد نمود
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  22/03/1363: تاریخ تصویب 
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

  1نامه اماکن عمومی آیین 9 و 8ماده 
 شامل 11 از ردیف 2 صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده :8ماده  

 سلف  ،ها د کودكها و مه  پانسیون،ها  رستوران،ها  مسافرخانه،ها هتل(
و ـه یـابی و چلوخورشتـوکبـ چل،انـفروش هـاغذی، ها هـخان وهـ قه،ها سـسروی ا 

به شهربانی معرفی   )ها  کافه قنادي،تریاها  کافه،هاي سینما و تئاتر بوفه، ها طباخی
تا نسبت به تعیین صالحیت و صدور پروانه خدمتگزاري جهت آنان اقدام 

ساعت اعالم   48یک از آنان مراتب را ظرف مدت گردد و در صورت تغییر هر 
  .نمایند

باشد و کارکنان اماکن   مدت اعتبار پروانه خدمتگزاري یکسال می:تبصره 
 موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام 8عمومی مندرج در ماده 

  .نمایند
ایستی  ب8 کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده :9ماده  

  .داراي کارت بهداشت از مرجع مربوطه و پروانه کار از شهربانی باشند

  
 عیناً 28نامه اماکن عمومی الحاق و ماده   به آیین30 و 29، 28 به عنوان مواد  مواد زیر- 1

  :  درج گردید31به عنوان ماده 
در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان : 29ماده 

 . نشانی باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره برداري قرار گیرد آتش
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  13/03/1369: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

تهران  (زیست شهر تهران  کننده و مزاحم محیط انتقال صنایع آلوده 
 هاي داخل محدوده شهر تهران به ها و مرغداري و دامداري) بزرگ

  1رخارج از محدوده شه
و ) تهران بزرگ (کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران  صنایع آلوده 

براساس ) تهران بزرگ (هاي داخل محدوده شهر تهران  ها و مرغداري دامداري
از  تفصیلی و اجرایی که طبق ضوابط زیر تهیه می هاي طرح گردند، به خارج 

  .محدوده شهر انتقال یابند
و اجرایی انت  طرح-1 کننده و مزاحم محیط  قال صنایع آلودههاي تفصیلی 

و  زیست داخل محدوده شهر تهران توسط کمیته اي با مسئولیت استاندار تهران 
هاي اجرایی ذیربط و شهرداري تهران تهیه و پس  حضور نمایندگان دستگاه  با

از تصویب کمیسیونی متشکل از وزراي کشور، صنایع سنگین، صنایع، 
ن و شهرسازي، سرپرست سازمان حفاظت محیط بازرگانی و مسک  کشاورزي،

اجرا گذاشته شود   .زیست و شهردار تهران، به مورد 
هاي صنعتی  هاي صنعتی ایران مجري طرح ایجاد شهرك  شرکت شهرك-2

ه  باري استقرار صنایع آلوده کننده و مزاحم شهر تهران خواهد بود و کلی
 زیربنایی و خدماتی ذیربط مکلف به همکاري و تأمین نیازهاي هاي دستگاه
  .باشند هاي مزبور می شهرك

  
  :گردد  به شرح زیر اصالح می9/4/1369 مورخ ـه119ت942 شماره نامه تصویب  - 1
  .گردد  می»کشاورزي « جایگزین کلمه »جهاد سازندگی «عبارت ) 5(و ) 1( در بندهاي -
 اضافه »کار و امور اجتماعی « عبارت »مسکن و شهرسازي «بعد از عبارت ) 1(در بند  -

  .گردد می
  معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی  
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هاي مشروحه زیر جهت ایجاد  قطعه زمین به پالك) 17( هفده -3
هاي صنعتی براي استقرار صنایع انتقالی از محدوده شهر تهران، در  شهرك

  .هاي صنعتی ایران قرار گیرد شهرك اختیار شرکت
و  د، مرادتپه، قلیچهاي صحبت آبا پالك:  اشتهارد-در محور کرج ) الف  آباد 

  . دو قطعه1161 و 1160، 1159هاي شماره  در پالك
  .آباد، محمدآباد و قنبرآباد هاي شمس پالك:  قم-در محور تهران ) ب
  .)تپه سیاه (آباد و اسدآباد  هاي دولت پالك:  ورامین-در محور تهران ) ج

  .یدارپالکهاي نصیرآباد، ده حسن و سف:  ساوه-در محور تهران ) د 
  .آباد پالك نجم:  قزوین-در محور کرج ) ـه
  .آباد آباد، قرمزتپه و عباس هاي علی پالك:  گرمسار-در محور تهران ) ن
هاي صنعتی و تولیدي و صنفی که براساس ضوابط  ها و کارگاه  فعالیت-4

کننده و مزاحم محیط  هاي تفصیلی و اجرایی انتقال، آلوده مندرج در طرح
شوند ظرف مهلت زمانی که بنا به پیشنهاد  ان تشخیص داده میتهر  زیست شهر

تعیین ) 1(هاي صنعتی ایران و تصویب کمیسیون موضوع بند  شرکت شهرك
انتقال ) 3(هاي مذکور در بند  هاي انتخاب شده در پالك محل شود، به می
ي  شهرداري تهران، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمان. یابند می ها

امه فعالیت آن  س از مهلت مزبورذیربط پ ي  ها در مکان براساس مقررات از اد ها
  .فعلی جلوگیري خواهند کرد

واحدهاي تولیدي و صنعتی و صنفی مشمول این بند که بدون پروانه  
اند در صورت موافقت وزارتخانه صنعتی ذیربط با ادامه فعالیت  فعالیت داشته

با تأیید وزارتخانه صنعتی ) 3(ع بند هاي موضو انتقال به پالك از پس  آنها،
  .ذیربط کارت شناسایی دریافت خواهند داشت

هاي داخل  ها و مرغداري هاي اجرایی و ضوابط انتقال دامداري  طرح-5
محدوده شهر تهران اعم از سنتی یا صنعتی و داراي پروانه یا فاقد پروانه، 

  .ودش کشاورزي تهیه و به مورد اجرا گذاشته می وزارت توسط
قانون تشکیل شوراي عالی شهرسازي ) 5( کمیسیون موضوع ماده -6

گردند،  هاي انتقال تخلیه می نسبت به تغییر کاربري اماکنی که بر اثر اجراي طرح
اي، اقدام خواهد  ها و نیازهاي محلی و منطقه وسعت و موقعیت آن با توجه به

  .نمود
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زارت بهداشت،  شهرداري تهران، سازمان حفاظت محیط زیست و و-7
کننده و مزاحم  درمان و آموزش پزشکی موظفند در انتقال و تعطیل صنایع آلوده

هاي داخل محدوده شهر  ها و مرغداري زیست شهر تهران و دامداري محیط
  .هاي انتقال همکاري نمایند تهران با مجریان طرح

خ مور12- 2762نامه مفاد ابالغیه شماره   از تاریخ ابالغ این تصویب-8
  .گردد یکن می لم  کان2/2/1368

   معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی  
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  21/09/1369: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

مربوط به مبارزه با آلودگی هواي تهران در   مطرح شدن مسائل 
  شورایعالی حفاظت محیط زیست

  :مقرر نمود21/9/1369هیأت وزیران در جلسه مورخ  
ا آلودگی هواي تهران در شوراي عالی حفاظت مسائل مربوط ب  ه مبارزه ب

  .محیط زیست مطرح شود
   معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی  
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  08/12/1369: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

یی ماده  آیین  قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و ) 62(نامه اجرا
  مصرف آن در موارد معین

قانون وصول برخی از درآمدهاي ) 62(ذکور در ماده  اصطالحات م:1ماده 
 کمیسیون مشترك امور 20/8/1369دولت و مصرف آن در موارد مصوب 

نامه به  و دارایی و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمی و این آیین  اقتصادي
  :گردند شرح زیر تعریف می

ظت آن دسته از کارکنان شاغل در سازمان حفا : مأموران سازمان-1
و مقررات  محیط زیست می از قانون  م ناشی  باشند که در کشف و تعقیب جرائ

فعالیت و مشارکت   شکار و صید و پیگیري پرونده مربوط در مراجع قضایی 
  .دارند
ها و  کسی است که ارتکاب جرم و وجود متخلف در شکارگاه : مخبر-2

ادارات و واحدهاي حفاظت محیط زیست به طور صحی ح گزارش مناطق را به 
و گزارش او قبل از شروع عملیات و دستگیري متخلفین در دفتر   دهد می

هاي محرمانه در دفتر خاصی نزد مدیر کل،  گزارش. مربوط به ثبت رسیده است
  .گردد ثبت می

کسی است که نگهداري حمل و نقل و ورود و خروج  : کاشف-3
ازهاي شکاري قاچاق را  ه غیرمجاز جانوران وحشی از جمله ب ا ب کشف و آن ر

شده و نام او در صورتمجلس  سازمان یا واحدهاي ذیربط ارائه می مأموران
  .گردد مربوط ذکر می

کسانی هستند که به موجب قوانین و مقررات  : مأموران انتظامی-4
شوند و به طور مستقیم در  جاري تحت عنوان مأمور انتظامی شناخته می

شی از قانون و مقررات شکار و صید کشف و تعقیب جرائم نا عملیات اجرایی
  .نمایند یا با مأموران سازمان در این خصوص همکاري می. مشارکت دارند

نون ) 8(هاي شکار و صید موضوع ماده  بهاي پروانه%) 30( معادل :2ماده   قا
زیست دریافت  حفاظت و بهسازي محیط زیست صرف امور حفظ محیط
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ه  مخبرین به شرح مقرر در این آیینالکشف مأموران و  عنوان حق شود به می نام
  .گردد پرداخت می

الکشف به مأموران و مخبرین عبارت   مبناي محاسبه و پرداخت حق:4ماده  
 »چ«است از بهاي جانوران وحشی که بابت مطالبه ضرر و زیان، بر اساس بند 

 توسط شوراي عالی حفاظت محیط 1346قانون شکار و صید مصوب ) 3( ماده
  .شود یین میزیست تع

 نسبت سهم عوامل کشف و تعقیب جرائم در هر مورد که منجر به :5ماده  
ن  تشکیل پرونده و صدور حکم محکومیت متخلف می شود یا ضرر و زیا

گردد بر مبناي بهاي جانوران وحشی  طرف متخلفین پرداخت می  متعلقه از
به و پرداخت نامه و به شرح زیر محاس این آیین) 4(مورد تخلف موضوع ماده 

  :خواهد شد
درصد بهاي جانوران و حداکثر تا هفتاد هزار ریال ) 3( مخبرین معادل -1

  .در هر پرونده
درصد بهاي جانوران و حداکثر ) 4( مأموران انتظامی و کاشفین معادل -2

  .تا صد هزار ریال در هر پرونده
ا ) 20( مأموران سازمان معادل -3 درصد بهاي جانوران و حداکثر ت

  .چهارصد هزار ریال در هر پرونده
درصد بهاي جانوران و ) 3( مأموران و مسئولیت تعقیب پرونده معادل -4

  .حداکثر تا هفتاد هزار ریال در هر پرونده
 در صورتی که رؤساي ادارات و سرپرستان واحدهاي محیط زیست :1تبصره  

 د از سهمبا مشارکت و هدایت مأموران موجبات کشف جرائم را فراهم نماین
  .مربوط کاشفین استفاده خواهند کرد

 چنانچه هر یک از عوامل و اشخاص مذکور در این ماده در دو یا :2تبصره  
د   .چند عنوان سهیم باشند فقط حق دریافت سهم زیادتر را دارن

 در موادي که اشخاص مذکور در هر یک از بندهاي چهارگانه این :3تبصره  
ن)  یک نفر باشندبیش از (ماده متعدد باشند   سهم مقرر به نسبت فعالیت و میزا

  .مشارکت آنان تقسیم خواهد شد
ر   مأموران سازمان در حوزه استحفاظی خود نمی:4تبصره   توانند از سهم مخب

  .یا کاشف استفاده کنند
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 به مأموران سازمان که ضمن انجام مأموریت محول شده به آنان و :6ماده  
شوند با تشخیص و نظر  و مصدوم یا کشته میدستگیري متخلفین، مجروح 

ن  رییس سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد به هر یک از مأمورا
مجروح و مصدوم تا مبلغ پانصد هزار ریال و در صورتی که صدمه وارده منجر 

ا   به نقص عضو شود تا مبلغ یک میلیون ریال و به بازماندگان مأمور مقتول ت
نامه پرداخت خواهد   از محل اعتبارات موضوع این آیینمبلغ دو میلیون ریال

  .شد
نی که در   رییس سازمان حفاظت محیط زیست می:7ماده   تواند به مأمورا

جریان کشف و تعقیب جرائم از خود شایستگی و فداکاري بیش از حد بروز 
ن اقدامات مؤثري به عمل   اند و یا داده از حقوق سازما در تعقیب جرائم و دفاع 

اند به نحوي که منجر به دستگیر باندهاي قاچاقچیان بازهاي شکاري شده  وردهآ
و زیان قابل توجه به نفع سازمان گردد مبالغی  و یا موجب وصول ضرر 

از محل اعتبارات موضوع این آیین نامه پرداخت  حداکثر تا پانصد هزار ریال 
  .نماید

   معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی  
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  23/04/1370:  تاریخ تصویب 
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

  اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  5ماده 
  )اصالح اساسنامه شرکت خدمات مهندسی آب (

  :شود اساسنامه به شرح زیر اصالح می) 5(ماده 
امور آب و فاضالب  تهیه استانداردها و رویه) هـ هاي اجرایی مربوط به 

  وبهتر به مشترکین و استفاده بهینه از امکاناتشهري به منظور ارائه خدمات 
اس ـالب براسـاضـاي فـه هـخان هـی از تصفیـروجـس آب خـپ  یـفـرل کیـکنت

  .استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود
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  24/04/1371: تاریخ تصویب 
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

  نامه بهداشت محیط آیین 10ماده 
هاي منتقل شده به وسیله بند  ظور پیشگیري از شیوع بیماري به من:10ماده   

هاي ناقل بیماري، همچنین جلوگیري از آلودگی محیط به سموم  پایان و حیوان
امکان روش  و مواد هاي مبارزه از طریق بهسازي محیط  شیمیایی، در صورت 

بوده و دستگاه بهسازي کانون ارجح  و  هاي اجرایی ذیربط موظف به  هاي جلب 
هاي وزارت  ها و دستورالعمل هاي ناقل برابر توصیه و حیوان تکثیر بند پایان

  .باشند بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می
آوري، حمل و دفع زباله  ها جمع ها مکلفند در تنظیم روش  شهرداري:تبصره 

ت، ـاي وزارت بهداشـه ها و توصیه لـري، دستورالعمـشهر و سایر خدمات شه
  .ش پزشکی و سایر مراجع ذیربط را رعایت نمایندآموز درمان و
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  12/02/1372: تاریخ تصویب 
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

ملی  آیین  یی ماده واحد قانون تشکیل کمیته    نامه اجرا
  کاهش اثرات بالیاي طبیعی

به منظور پیشگیري و کاهش اثرات ناشی از بالیاي طبیعی، مبادله  :1ماده  
حقیقات علمی، کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی اطالعات، مطالعه و ت

گانه به  هاي فرعی تحقیقاتی تخصصی نه از یک کمیته هماهنگی و کمیته متشکل
  .شود شرح زیر تشکیل می

هاي زمین   کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی از زلزله و لغزش الیه)الف 
  : مشروحه زیرهاي به مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازي و عضویت دستگاه

وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، وزارت  
شناسی کشور،  مسکن و شهرسازي، سازمان انرژي اتمی ایران، سازمان زمین

ن ـه، وزارت کشـی زلزلـی و مهندسـشناس هـی زلزلـالملل بین هـمؤسس ور، سازما
رکز تحقیقات ساختمان حفاظت محیط زیست، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، م

صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، وزارت نیرو، شهرداري  مسکن، سازمان
  .تهران

 کمیته فرعی دفع آفات و امراض نباتی و سرمازدگی به مسئولیت )ب
  :هاي مشروحه زیر وزارت کشاورزي و عضویت دستگاه

ن ـازمـرو، سـی، وزارت نیـازندگـاد سـهـاورزي، وزارت جـوزارت کش  ا
وري اسالمی ایران، وزارت ـاي جمهـدا و سیمـور، سازمان صـاسی کشـهواشن

ن و آموزش ـت، وزارت بهداشـزیس طـت محیـحفاظ ازمانـور، سـکش ت، درما
  .پزشکی، سازمان انرژي اتمی ایران

 کمیته فرعی احیاي مراتع و مقابله با خشکسالی به مسئولیت وزارت )ج
  :هاي مشروحه زیر جهاد سازندگی و عضویت دستگاه

ن ـازمـرو، سـاورزي، وزارت نیـازندگی، وزارت کشـهاد سـوزارت ج  ا
و  هواشناسی کشور، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا 

  .جمهوري اسالمی ایران، وزارت پست و تلگراف و تلفن سیماي
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ه  کمیته فرعی پیشگیري از سیل و نوسانات آب دریا و طغیان رودخا)د نه ب
  :هاي مشروحه زیر مسئولیت وزارت نیرو و عضویت دستگاه

و ترابري،   وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد سازندگی، وزارت راه 
و  وزارت مسکن و شهرسازي، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، سازمان صدا 

شناسی  جمهوري اسالمی ایران، سازمان هواشناسی کشور، سازمان زمین سیماي
  .، وزارت کشاورزي، وزارت پست و تلگراف و تلفنکشور
 کمیته فرعی رفع آلودگی هوا به مسئولیت سازمان حفاظت )ـه
  : مشروحه زیريها زیست و عضویت دستگاه محیط

زیست، وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین،  سازمان حفاظت محیط 
ن و آموزش پزشکی، وزار بهداشت، درما ت وزارت معادن و فلزات، وزارت 

ن  فرهنگ و آموزش عالی، وزارت کشور، سازمان هواشناسی کشور، سازما
انرژي اتمی ایران، وزارت نفت، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران، 

زیست دانشگاه تهران، مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه  مطالعات محیط مؤسسه
  .تهران، شهرداري تهران

از ط) و  ن کمیته فرعی مقابله با خطرات ناشی  وفان به مسئولیت سازما
  :هاي مشروحه زیر هواشناسی کشور و عضویت دستگاه

وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت جهاد سازندگی، وزارت  
 ، کشاورزي، وزارت کشور، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان هواشناسی کشور

ژئوفیزیک دانشگاه تهران، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی  مؤسسه
  .ن، وزارت پست و تلگراف و تلفنایرا

 کمیته فرعی امداد و نجات به مسئولیت جمعیت هالل احمر و عضویت )ز
  :هاي مشروحه زیر دستگاه

جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران، وزارت بهداشت، درمان و  
آموزش پزشکی، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، 

اه و ترابري، وزارت جهاد و امی نیروهاي نظ فرماندهان انتظامی، وزارت ر
سازندگی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی 

شناسی و مهندسی  المللی زلزله زیست، مؤسسه بین حفاظت محیط ایران، سازمان
زلزله، سازمان بهزیستی کشور، وزارت پست و تلگراف و تلفن، شهرداري 

  .تهران
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و  کمیته)ح بودجه  ن برنامه و   فرعی جبران خسارات به مسئولیت سازما
  :هاي مشروحه زیر عضویت دستگاه

  ، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارایی، وزارت کشور
وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت کشاورزي، وزارت جهاد سازندگی، بانک 

زمان تأمین اجتماعی، جمهوري اسالمی ایران، شرکت بیمه ایران، سا مرکزي
  .وزارت تعاون، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران

 کمیته فرعی بهداشت و درمان به مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و )ط
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمعیت هالل  :آموزش پزشکی

 و احمر جمهوري اسالمی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سازمان صدا
ایران، وزارت جهاد سازندگی، وزارت نیرو، وزارت  سیماي جمهوري اسالمی

  .کشور، سازمان بهزیستی کشور
 کمیته هماهنگی به مسئولیت وزارت کشور و مرکب از مسئوالن :2ماده  

  .باشد گانه فوق می هاي نه کمیته
ها فرعی داراي دبیر هستند که با حکم مسئول   هر یک از کمیته:3ماده  
 سال منصوب شده و در جلسات مربوط 2یته فرعی مربوط براي مدت کم

  .نمایند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است شرکت می بدون حق رأي
 هر کمیته فرعی با حضور مسئول و حداقل دو سوم اعضاي کمیته :4ماده  

و  تشکیل می شود و تصمیمات اتخاذ شده با رأي اکثریت اعضاي حاضر معتبر 
  . بودخواهد نافذ
 کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی با دعوت وزیر کشور که :5ماده  

ریاست کمیته ملی را به عهده دارد به طور منظم و سه ماه یک بار تشکیل 
لیکن در . شده در قانون باید در آن حضور یابند و مقامات تعیین دهد جلسه می

وز شرایط اضطراري کمیته مذکور به طور فوق ارت کشور تشکیل العاده در 
  .شود ها ابالغ می توسط وزیر کشور به استان گردد و نتیجه آن می

ه :6ماده    کمیته کاهش اثرات بالیاي طبیعی استانی با حکم وزیر کشور ب
 بط استانی و شهردار مرکز استان تشکیلیرریاست استاندار و حضور مسئوالن ذ

حکم استاندار با همان هاي فرعی عنداللزوم با  شود و هر یک از کمیته می
ترکیب مسئوالن مشابه در استان به ریاست نماینده استاندار تشکیل شده و 

   .نمایند می انجام وظیفه
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دهد و  کمیته فرعی به طور منظم هر ماه یک بار تشکیل جلسه می :7ماده 
در صورت . هاي تعیین شده در آن الزامی است حضور نمایندگان دستگاه

توانند با اطالع قبلی، به همراه کارشناسان یا  ان مینمایندگ ضرورت این
در شرایط اضطراري کمیته مزبور . مشاورین خود در جلسه شرکت نمایند

  .تشکیل دهد العاده تواند جلسات فوق می
توانند براي پیشبرد امور مربوط به خود، از  هاي فرعی می  کمیته:8ماده  

 آموزش عالی و متخصصان و ها و مؤسسات هاي علمی دانشگاه اعضاي هیأت
  .هاي اجرایی دعوت به عمل آورند دستگاه کارشناسان

هاي فرعی با تصمیم مسئول  العاده هر یک از کمیته  جلسات فوق:9ماده  
ا  کمیته فرعی مربوط، یا درخواست سه تن از اعضا در وزارتخانه یا سازمان ی

  .هد شدکه مسئول کمیته به آن وابسته است تشکیل خوا ي ا مؤسسه
  هاي فرعی  وظایف کمیته:10ماده  

هاي فرعی، انجام مطالعات و کارهاي  وظایف کلی و عمومی کمیته
ه  حل تحقیقاتی در زمینه ارائه راه هایی است که منجر به جلوگیري از بروز حادث

ها ظرف  شرح وظایف تفصیلی کمیته. اثرات آن خواهد شد طبیعی یا کاهش
ه یک ماه از تاریخ تشکیل، تو سط اعضاي کمیته مربوط تهیه و به تصویب کمیت

  .بالیاي طبیعی خواهد رسید ملی کاهش اثرات
 مسئول هر کمیته فرعی به پیشنهاد وزیر مربوط و حکم وزیر کشور :11ماده  

هاي فرعی در رده معاون وزیر یا ریاست  مسئوالن کمیته. گردد منصوب می
  .باشند می سازمان

ار  گردد و عهده ، در وزارت کشور تشکیل می کمیته هماهنگی:12ماده   د
و  بندي نظرات ارائه شده توسط کمیته جمع هاي فرعی و تجزیه و تحلیل 

ي   هماهنگی آنها ارائه به کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی برا جهت 
  .باشد بررسی و تصویب می

و هاي م ها با رعایت مقررات و دستورالعمل الجلسه کمیته حق :13ماده   ربوط 
قانون تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات بالیاي طبیعی ) 2(بر اساس تبصره 

  .خواهد شد پرداخت
 به منظور تسهیل هماهنگی در مبادله اطالعات و تحقیقات و انجام :14ماده  

ه    پشتیبانی کارشناسی در موارد مزبور و نیز تأمین خدمات الزم، ب
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وزارت کشور تشکیل کمیته هماهنگی، تشکیالت  عنوان دبیرخانه مناسبی در 
  .شود می

   معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی  
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  20/04/1372:تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

االجرا بودن ضوابط مندرج در مقررات ملی تأسیسات بهداشتی از  الزم 
یران ملی ساختمان ا   مجموع مقررات 

ز مجموعه مقررات  مندرج در مقررات ملی تأسیسات بهداشتی اضوابط  
و  ملی ساختمانی ایران که به شرح پیوست توسط وزارت مسکن 

تأیید وزیر مسکن و شهرسازي رسیده است در  شهرسازي تدوین و به
ه  (قانون نظام مهندسی ساختمان ) 15(محدوده شهرهاي مشمول ماده  ب
  .باشد االجرا می الزم) ماده  همان2استثناي شهرهاي موضوع تبصره 

قانون نظام معماري و ) 6(ماده ) 2( شهرهاي مشمول تبصره :1تبصره  
قانون نظام مهندسی ساختمان جزو ) 15(ساختمانی سابق در انطباق با ماده 

  .شوند این مقررات محسوب می حوزه شمول
ها، صاحبان حرف مهندسی ساختمان و مالکین موظف   شهرداري:2تبصره 

  .باشند  شده میبه رعایت این مصوبه در حوزه شمول تعیین
  یس جمهورئ ر-اکبر هاشمی رفسنجانی  
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  18/02/1373: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

نامه  هاي اجرایی در اجراي فصل چهارم آیین همکاري کلیه دستگاه 
  خودرو  راهنمایی و رانندگی در مورد معاینه فنی و تنظیم موتور

فظ سالمتی جامعه کلیه با توجه به اثرات معاینه نیز خودرو در ح 
نامه راهنمایی و رانندگی در  هاي اجرایی در اجراي فصل چهارم آیین دستگاه

ز  مورد معاینه فنی و تنظیم موتور خودرو و صدور گواهی انجام آن به استناد نی
صدور گواهی یاد شده به منزله رعایت . معاینه خودرو همکاري نمایند

  .باشد وا نمیآلودگی ه استانداردهاي جلوگیري از
   معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی  
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  18/02/1373: تاریخ تصویب
   هیأت وزیران: مرجع تصویب

  نامه جلوگیري از آلودگی آب آیین 22 و ماده 8، ماده 5تبصره ماده 
ا ذکر روش:5ماده  و   استانداردهاي مربوط به آلودگی آب ب هاي سنجش 

ها و مؤسسات  همکاري وزارتخانهسایر مقررات مربوط توسط سازمان و با 
اجرا گذارده می این آیین) 3( مذکور در ماده   .شود نامه تهیه و به مورد 

 در مورد مقررات مربوط به تخلیه هر نوع فاضالب به شبکه عمومی :تبصره 
 آوري، نگهداري و حمل و دفع مواد زاید جامد کمیسیون فاضالب شهر و جمع

هاي نیرو، بهداشت، درمان و  االختیار وزارتخانه دائمی متشکل از نمایندگان تام
ن  آموزش پزشکی، کشور، صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و سازما

هاي مسئول آب و فاضالب شهري در  حفاظت محیط زیست و سایر سازمان
وزارت کشور تشکیل و تصمیمات اتخاذ شده به مرحله اجرا گذارده خواهد 

  .شد
فند ظرف مهلت مذکور در اخطاریه نسبت به رفع  مسئولین مکل:8ماده  

) 11(آلودگی در حد استاندارد اقدام کنند در غیر این صورت براساس ماده 
فعالیت با بهره قانون حفاظت ا  و بهسازي محیط زیست از  برداري منبع مربوط ت

  .رفع آلودگی جلوگیري خواهد شد
ه نامه مو  چنانچه تخلف از مقررات این آیین:22ماده   جب ورود هرگون

خسارت به محیط زیست آبزیان و منابع طبیعی شود، دادگاه حسب درخواست 
مسئولین را به پرداخت و جبران خسارت وارد شده محکوم خواهد   سازمان،

  .کرد
 90302نامه شماره  موضوع تصویب (نامه جلوگیري از آلودگی آب  آیین 

  .شود لغو می) 28/9/1364مورخ 
  ون اول رییس جمهور معا-حسن حبیبی  
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  04/07/1373: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران:مرجع تصویب

ا   تعیین سن فرسودگی خودروه
  :شود سن فرسودگی خودروها به شرح جدول زیر تعیین می -1
  

سن فرسودگی   نوع خودرو  ردیف
  )سال(

  10  موتور سیکلت  1
سواري و خودرو کار پالك شخصی تا چهار سیلندر تک   2

  30  دیفرانسیل
  25  بیش از چهار سیلندر و یا دو دیفرانسیل  3
  15  ها سایر پالك  4
  20  انواع وانت  5
  20  بوس  اتوبوس شهري و انواع مینی  6
  25  اتوبوس بین شهري  7
  25  کامیون و تریلی  8
ه -2  خودروهایی که نتوانند برچسب معاینه فنی اخذ کنند، بدون توجه ب

  .شوند ، فرسوده محسوب می سن
  جمهور  معاون اول رییس-ارف محمدرضا ع
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  06/10/1374: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

یی بند  آیین  قانون وصول برخی از ) 45( ماده »الف «نامه اجرا
  1درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین

نامه به شرح زیر   اصطالحات و عناوین به کار رفته در این آیین:1ماده  
  :گردد تعریف می

  . سازمان حفاظت محیط زیست: سازمان)الف 
 قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد : قانون)ب

  .1373معین مصوب 
 آن دسته از کارکنان شاغل سازمان هستند که در : مأموران سازمان)ج

ها  زمینه حفاظت محیط زیست و جلوگیري از تخلفات و پیگیري پرونده
وران انتظامی که به طور مستقیم در کشف و تعقیب جرایم مأم  .فعالیت دارند

  .شوند ناشی از صید دخالت دارند در حکم مأموران سازمان تلقی می
 کسی است که ارتکاب جرم و وجود مختلف در : مخبر یا کاشف)د 

ها و مناطق را به ادارات و واحدهاي حفاظت محیط زیست به طور  شکارگاه
او قبل از شروع عملیات و دستگیري متخلفین داده و گزارش  صحیح گزارش

  
قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و ) 45(ماده ) الف (نامه اجرایی بند  آیین  - 1

مورخ  ـ ه15126ت  33873نامه شماره   موضوع تصویب-مصرف آن در موارد معین 
  :شود  به شرح زیر اصالح می12/10/1374

قیب مأموران انتظامی که به طور مستقیم در کشف و تع «عبارت ) 1(ماده ) ج( در بند - 1
  .شود حذف می» شوند می جرایم ناشی از صید دخالت دارند در حکم مأموران سازمان تلقی

  :یابند به شرح زیر تغییر می) 3(ماده ) 3(و ) 2( بندهاي - 2
  %).10( مأموران سازمان در امور تعقیب و پیگیري پرونده، معادل - 3
معادل چهل «ل آن، عبارت و در سطر او) 4(به ماده ) 5(حذف و عنوان ماده ) 4( ماده - 4

یابد و   تغییر می»واریزي  معادل هفتاد درصد وجوه « به عبارت »درصد بقیه اعتبارات تخصیصی
 .شود ماده یاد شده حذف می) د (بند 
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و  و نقل  گهداري، حمل  در دفتر مربوط به ثبت رسیده است یا کسی است که ن
ا  ورود و خروج غیر ازهاي شکاري قاچاق ر مجاز جانوران وحشی از جمله ب

دهد و نام او در  ه میئکند و به مأموران سازمان یا واحدهاي ذیربط ارا کشف می
  .گردد ذکر می وطصورت مجلس مرب

  .شود هاي محرمانه در دفتر خاصی نزد مدیر کل، ثبت می گزارش
قانون که بابت ) 45(ماده ) الف ( بهاي جانوران وحشی موضوع بند :2ماده  

ضرر و زیان از شکارچیان و متخلفین از قوانین و مقررات شکار و صید، 
قانون ) 8(ع ماده هاي شکار و صید موضو گردد و نیز بهاي پروانه می دریافت

اي که  هاي جداگانه  به حساب1353حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب 
شود و معادل هفتاد درصد مبالغ  شوند واریز می افتتاح شده یا می توسط خزانه

واریزي از محل اعتبار مربوط در قانون بودجه هر سال در اختیار سازمان قرار 
  .نامه به مصرف برسد این آیین) 5(و ) 4(، )3(ترتیب مقرر در مواد  گیرد تا به می

از :3ماده    هفتاد درصد وجوه واریزي که بابت بهاي ضرر و زیان 
گردد در  شکارچیان و متخلفین از قوانین و مقررات شکار و صید دریافت می

ا  هر مورد که منجر به تشکیل پرونده و صدور حکم مراجع قضایی شده و ی
گردد به شرح زیر تقسیم و  تخلفین پرداخت میضرر و زیان متعلقه از طرف م

  :پرداخت خواهد شد
  .بهاي جانوران وحشی%) 15( مخبرین یا کاشفین معادل -1
  بهاي جانوران وحشی%) 45( مأموران سازمان معادل -2
ن %) 10( مأموران کشف جرایم و تعقیب پرونده معادن -3 بهاي جانورا

  وحشی
 اشخاص مذکور در این ماده در دو یا چنانچه هر یک از عوامل و :1تبصره  

د   .چند عنوان سهیم باشند فقط حق دریافت سهم زیادتر را دارن
 در مواردي که اشخاص مذکور در هر یک از بندهاي این ماده :2تبصره  

سهم مقرر به نسبت فعالیت و میزان ) بیش از یک نفر باشند (متعدد باشند 
  .تقسیم خواهد شد مشارکت آنان

ر   مأموران سازمان در حوزه استحفاظی خود نمی:3تبصره  توانند از سهم مخب
  .استفاده کنند

اجراي این ماده در هر مورد از بابت وصول   صرفه:4تبصره   جویی حاصل از 
سقف   تا1346قانون شکار و صید مصوب ) 3(ماده ) چ(ضرر زیان موضوع بند 
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و م قررات حفاظت محیط هفتاد درصد به مأمورانی که در جهت اجراي قوانین 
و جرایم جلوگیري  زیست و شکار و صید فعالی داشته یا از بروز تخلفات 

  .اند پرداخت خواهد شد نموده
هاي شکار و صید به صورت غیر   معادل سري درصد بهاي پروانه:4ماده  

و  نقدي از طریق تهیه تجهیزات الزم براي مأموران جهت کنترل مناطق 
و حفاظت محی  ها و شکارگاه ط زیست و ایجاد آمادگی آنان جهت کشف 

  .تعقیب جرایم به آنان پرداخت خواهد شد
ي :5ماده   بها  معادل چهل درصد بقیه اعتبارات تخصیصی بابت وصول 

از  پروانه هاي شکار و صید به تشخیص و دستور رییس سازمان یا مقامات مجاز 
رداخت می طرف   :شود وي به شرح زیر به مأموران سازمان پ
 به هر مأموري که ضمن انجام وظیفه و مأموریت محول شده، مصدوم )لفا 

گیرد حداکثر تا سه میلیون ریال و در  یا مجروح شده و تحت مداوا قرار می
  .که صدمه وارد شده منجر به نقص عضو شود، حداکثر پنج میلیون ریال صورتی
اجرا)ب وظایف قانونی و  ي  به خانواده مأمورانی که در جهت انجام 

هاي محول شده و در جریان کشف و تعقیب جرایم شکار و صید و  مأموریت
دهند، حسب مورد پنج  با متخلفین جان خود را از دست می  حین برخورد

  .میلیون تا دوازده میلیون ریال
و )ج ا کشف  وظایف قانونی محول شده و ی  به مأمورانی که در اجراي 

از حقوق سازمان دچار ا   خسارات مالی شدهتعقیب جرایم و دفاع  اند و ی
اند یا در جهت حفظ منافع سازمان  قابل توجهی ابراز داشته شایستگی و تالش

،  نامه اقدامات قانونی مؤثر به عمل آورده و تأمین درآمدهاي موضوع این آیین اند
  .ریال  حداکثر چهار میلیون

 درمانی اي  حداقل ده درصد از اعتبارات این ماده به منظور پوشش بیمه)د 
اختصاصی مأمورانی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مجروح یا به هر علت 

  .نیاز به مداوا دارند، اختصاص خواهد یافت  دیگر
   معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی  
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  26/01/1375: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران : مرجع تصویب

   1تشکیل شوراي هماهنگی پروژه شهرهاي سالم کشور
و حفظ، :1ماده   به منظور رعایت اصول بهداشتی در ایجاد و توسعه شهرها 

تأمین و ارتقاي سالمت و بهداشت عمومی و تحقق هدف سالمت براي همه، 
امیده » شورا« که از این پس –شوراي هماهنگی پروژه شهرهاي سالم کشور  ن

  : شود  با ترکیب زیر تشکیل می–شود  می
  زش پزشکیوزیر بهداشت، درمان و آمو) الف

  وزیر پس، تلگراف و تلفن) ب
  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی) ج
  وزیر مسکن و شهرسازي) هـ
  وزیر آموزش و پرورش) و
  وزیر صنایع) ز

  وزیر نیرو) ح
  وزیر کشور) ط
  رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران) ي
  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) ك

  
  : شود  به شرح زیر اصالح می28/1/1375هـ مورخ 14342ت732 تصویب نامه شماره - 1
  . شود اضافه می» روستاها«لمه ک» توسعه شهرها«، بعد از عبارت 1 در ماده -
جایگزین » شوراي هماهنگی پروژه شهرهاي سالم و روستاهاي سالم کشور« عبارت -

  . شود می» شوراي هماهنگی پروژه شهرهاي سالم کشور«عبارت 
 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر کشاورزي به اعضاي -

  . شوند م و روستاهاي سالم کشور اضافه میشوراي هماهنگی پروژه شهرهاي سال
که با همکاري و هماهنگی شوراهاي اسالمی شهر و روستا اقدام «، عبارت 2 در ماده -

  . شود ، به آن ماده اضافه می»خواهند نمود
 . شود اضافه می» و روستاها«عبارت » توسعه شهرها«، بعد از عبارت 2 در تبصره ماده -
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  رئیس سازمان بهزیستی کشور) ل
  شهردار تهران) م

 ریاست شورا بر عهده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :1تبصره 
  .خواهد بود
ا براي شرکت در   وزراي عضو می:2تبصره  توانند یکی از معاونان خود ر

  . جلسات شورا معرفی کنند
هاي کشور به عهده شوراهاي  ها و شهرستان  وظایف شورا در استان:2ماده 

  .  شهرستانهاستبهداشت استان و
 اعضاي شوراها، موضوع این ماده موظفند در اعمال وظایف قانونی :تبصره

ا  هاي ذیربط براي ایجاد و توسعه شهرها، تصمیمات و سیاست دستگاه هاي شور
  . را رعایت کنند

د :3ماده   تشکیل شورا نباید موجب توسعه سازمانی و ایجاد تشکیالت جدی
  . شود

  ول رییس جمهورمعاون ا  -حسن حبیبی  
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  10/02/1375:تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

نامه نحوه انتخاب و برکناري شرایط و حدود اختیارات و وظایف  آیین 
   اماکن مذهبی و موقوفاتيامین یا هیأت امنا

از :12ماده    ایجاد مستحدثات الزم براي سکونت و ایجاد تأسیسات عمومی 
امر بهداشت از اهم کشی آ قبیل وضوخانه، لوله ب، برق، راه و مراقبت در 

باشد، پس از آن که تأسیسات مذکور به قدر  امین یا هیأت امنا می وظایف
کفاف بوجود آمد عایدات اماکن مذهبی صرف تعمیر و نگهداري آنها و ایجاد 

ذکور به قدر کفاف به وجود آمد عایدات اماکن مذهبی  م این قبیل تأسیسات
هداري آنها و ایجاد این قبیل تأسیسات براي ساکنان صرف تعمیر و نگ

  .شد هاي مجاوز مذکور خواهد آبادي
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  14/09/1375: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

یی بندهاي  آیین قانون وصول برخی ) 45( ماده »ب، ج و د«نامه اجرا
  از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین

ها و واحدهاي صنعتی و معدنی موظفند یک در  ه کارخانجات، کارگا:4ماده  
هزار فروش تولیدات خود اعم از کاال و خدمات را در هر سال به حساب 

هاي مربوط به حفاظت  واریز و از محل وجوه این حساب هزینه اي جداگانه
  .1نامه پرداخت نمایند ها را طبق مقررات این آیین محیط زیست و کنترل آلودگی

جه به اینکه تشخیص درآمد حاصل از فروش تولیدات  با تو:6ماده  
ه ) 45( ماده »د «ها و اجراي بند  کارخانجات و کارگاه از طریق رسیدگی ب

باشد، ادارات کل امور اقتصادي و دارایی  میسر می هاي مالیاتی آنان حساب
ها و تشخیص رقم درآمد و مالیات  هاي آن ها پس از رسیدگی به حساب استان

و  درآمد هر یک از کارخانجات و کارگاه نا به درخواست سازمانمتعلقه، ب ها 
ها  واحدهاي صنعتی را به سازمان یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استان

) هاي مستقیم  قانون مالیات232ماده  به عنوان یکی از مراجع ذیربط موضوع (
  .اعالم خواهند نمود

ه ها و واحدهاي صنع  کارخانجات، کارگاه:تبصره  تی و معدنی موظفند بنا ب
ا رأساً ) 45( ماده »د «درخواست سازمان مبالغ یک در هزار موضوع بند  نون ر قا

از طریق  و یا در صورتی که عملیات فروش تولیدات و عرضه خدمات خود را 
هاي تکمیلی  دفاتر مرکزي یا دفاتر فروش در نقاط دیگر و یا به صورت فعالیت

دهند، از طریق دفاتر فروش ذیربط  دیگر انجام میطریق مؤسسات  و تبدیلی از
  .به سازمان اعالم نمایند

  
قانون وصول برخی از درآمدهاي ) 45(ماده ) د (و ) ج(، )ب(دهاي نامه اجرایی بن آیین - 1

 مورخ ـه16410ت106935تصویبنامه شماره  موضوع  (دولت و مصرف آن در موارد معین 
  :شود به شرح ذیل اصالح می) 21/9/1375

  . حذف گردد) 4( عبارت اعم از کاال و خدمات از ماده - 1
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ها و واحدهاي صنعتی موظفند منفرداً یا   کارخانجات و کارگاه:7ماده  
هاي صنعتی، در  ها و مجتمع مشترکاً در چارچوب واحدهاي مستقر در شهرك

ز ها و ایجا محیط زیست و جبران زیان ناشی از آلودگی زمینه حفظ د فضاي سب
ها تحت نظر و با موافقت قبلی سازمان حسب مورد  مشجر و جذاب آلودگی

  :1نامه به عمل آورند این آیین) 4(محل وجوه موضوع ماده   اقدامات زیر را از
 انجام مطالعات و تحقیقات کاربردي جهت پیشگیري و کنترل آلودگی )الف

  .کننده ناشی از فعالیت منابع آلوده
گیري کنترل آلودگی هوا  هاي اندازه ها و ایستگاه صب دستگاه تأمین و ن)ب

  .هاي تصفیه فاضالب و ایجاد آزمایشگاه و سیستم
 تهیه و تأمین تجهیزات و وسایل مناسب براي پیگیري و جلوگیري و یا )ج

  .ها کاهش مؤثر آلودگی
  .ها هاي کارشناسی و خدمات فنی رفع آلودگی  پرداخت هزینه)د 

و کارگاه ایجاد فضا)ـه و  ي سبز مشجر در محوطه کارخانجات  ها 
  .واحدهاي صنعتی و معدنی و سایر نقاط به تشخیص سازمان

 در صورتی که حفظ محیط زیست و پیشگیري و ممانعت از آلودگی :8ماده  
و ایجاد فضاي سبز در سطح یک منطقه وسیع یا شهرستان و یا استان به 

حوي که تأمین امکانات و وجوه سازمان ضرورت داشته باشد به ن تشخیص
هاي  مذکور از عهده یک واحد صنعتی و معدنی خارج باشد، سازمان هزینه

را بر اساس طرح مصوب با تعیین سهم هر یک از  انجام فعالیت مذکور
هاي اجراي  ها مشخص و مراتب را جهت پرداخت هزینه کارخانجات و کارگاه

  .نامه به آنان اعالم خواهد نمود ناین آیی) 4( طرح از محل وجوه موضوع ماده
محیطی موضوع این ماده در هر استان به تصویب  هاي زیست  طرح:تبصره 

کمیسیونی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل سازمان حفاظت محیط 

  
ماده ) د (و ) ج(، )ب(نامه اجرایی بندهاي  آیین) 7(ماده به ) ز (عنوان بند ه عبارت زیر ب  - 1

ه  ( مصرف آن در موارد معین قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و) 45( موضوع تصویبنام
  :گردد اضافه می) 21/9/1375هـ مورخ  16410ت106935شماره 

ط به جهت ترویج مسائل مربو در هاي آموزشی وارایه آموزش الزم برگزاري دوره) ز 
نویر افکار عمومی حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی اشاعه فرهنگ  و ها و همچنین ت

 . زیست محیطی تحت نظر سازمان
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و   زیست، صنایع، امور اقتصادي و دارایی، برنامه و بودجه و معادن و فلزات 
مدیر .  سازندگی استان مربوط خواهد رسیدرؤساي سازمان کشاورزي و جهاد

حفاظت محیط زیست استان سمت دبیر کمیسیون فوق را بر عهده   کل سازمان
  .خواهد داشت

و ) 7(هاي موضوع مواد  ها و هزینه  تشخیص اولویت انجام فعالیت:9ماده  
نامه با توجه به شرایط هر منطقه و نوع و میزان آلودگی محیط  این آیین) 8(

ها و واحدهاي صنعتی و معدنی بر  فعالیت کارخانجات و کارگاه  و نوعزیست
  .باشد عهده سازمان می
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  08/05/1376: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

  هاي داخل محدوده شهرها ها و مرغداري انتقال دامداري 
   به خارج از محدوده شهر

از پنجاههاي داخل محدوده شهرهاي با  ها و مرغداري دامداري   هزار  بیش 
هاي تفصیلی و اجرایی که طبق ضوابط  نفر جمعیت، براساس طرح) 50,000(

  :یابند می گردند، به خارج از محدوده شهر انتقال  تهیه می  زیر
هاي  ها و مرغداري هاي تفصیلی و اجرایی و تجمیع انتقال دامداري  طرح-1

ه نفر جمعیت ت50,000داخل محدوده شهرهاي با بیش از   وسط کمیسیونی ب
مسؤولیت استاندار و با عضویت رییس سازمان جهاد سازندگی استان، مدیر کل  

صنایع   مسکن و شهرسازي استان، رییس سازمان کشاورزي استان، مدیرکل
کل منابع طبیعی استان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، راستان، مدی

و رماندار  امه و بودجه استان و ف مشمول    شهردار شهرهايرییس سازمان برن
اجرا گذاشته می   .شود حسب مورد تهیه و به مورد 

و تسریع در :تبصره   کمیسیون فوق مکلف است در خصوص تعیین کاربري 
بط یرهاي ذ انتقال واحدهاي دامداري، هماهنگی الزم را با کمیسیون

  .عالی شهرسازي و معماري به عمل آورد شوراي
هاي  است ضمن هماهنگی با دستگاه وزارت جهاد سازندگی مکلف -2

 هاي دامپروري براي تجمیع و انتقال بط استانی نسبت به ایجاد مجتمعیرذ
  .ها اقدام نماید ها و مرغداري دامداري

بندي  هاي مذکور، براساس برنامه زمان ها به مجتمع  انتقال دامداري:تبصره 
  .شده صورت خواهد گرفت

در شهرها نسبت به نگهداري دام اقدام  با افرادي که به صورت غیرمجاز -3
  .شود نمایند، مطابق مقررات برخورد می می

  معاون اول رییس جمهور  -حسن حبیبی  
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  07/08/1376: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

  نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و  آیین 
  سایر مواد دخانی در اماکن عمومی

ر  وق افراد جامعه و تأمین سالمت آن به منظور حفظ حق:1ماده   ها در براب
هاي ناشی از استعمال دخانیات، استعمال هر نوع سیگار و  ها و بیماري زیان

  .دخانی در اماکن عمومی مسقف به هر نحو ممنوع است  سایر مواد
شود که محل استفاده  هایی اطالق می  اماکن عمومی مسقف به محل:1تبصره 

،  میو مراجعه عمومی مردم  باشد از قبیل اماکن متبرکه و مقدسه، مساجد
هاي نمایش،  ها، سالن ها، مطب ها، درمانگاه ها، کارخانجات، بیمارستان مصلی 

ا، ـپذیره انـا و میهمـانسراهـو مهم) اـه هتل (ا ـه هـن مهمانخانـا، سالـماهـسین
، )اـه الـترمین (ا ـه انهـایـ، پ)اـه موزه (ا ـه گنجینه ،)اـه رستوران( اـراهـس خوراك

هاي عمومی،  هاي بزرگ، اماکن فرهنگی و فرهنگسراها، کتابخانه فروشگاه
و مراکز آموزشی و پژوهشی، وسایل نقلیه  ها ها، مدارس، دانشگاه ورزشگاه

نهادهاي انقالب اسالمی،  عمومی، مؤسسات و سازمان هاي دولتی و عمومی، 
  .1ها هاي دولتی و شهرداري ها، شرکت بانک

 مسئوالن اماکن عمومی موظفند تابلوي ممنوعیت مصرف دخانیات :2تبصره 
 هایی که قابل رؤیت باشد نصب نمایند و ممنوعیت را به تعداد مناسب در محل

د اماکن عمومی را یادآور شون   .استعمال دخانیات در 
هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد   وزارتخانه:2ماده  

ها  هاي فرهنگی و شهرداري  سازمان صدا و سیما و سایر دستگاهاسالمی و
و تبیین زیان موظفند به هاي جانی، بهداشت،  منظور جلوگیري از اعتیاد جوانان 

اجتماعی و مالی ناشی از مصرف دخانیات از هرگونه اقدامی که موجب تبلیغ، 

  
نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در  آیین) 1( در تبصره ماده - 1

ه 15/10/1376هـ مورخ 17446.  ت75024نامه شماره  اماکن عمومی، موضوع تصویب  واژ
  . گردد اصالح می» از قبیل«به عبارت » شامل«
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جلوگیري تحریک افراد به استعمال یا مصرف بیشتر دخانیات شود،  تشویق یا
و نسبت به تهیه برنامه هاي منظم و منسجم فرهنگی و تبلیغی مناسب در  نموده 

مضرات و تقبیح مصرف مواد دخانی براي همگان به ویژه جوانان  زمینه تبیین
اقدام نمایند و همچنین براي حسن اجراي این قانون اقدامات الزم را به عمل 

ش چگونگی اجراي این قانون را وزیران هر شش ماه یک بار گزار هیأت. آورند
  .هاي مربوط دریافت خواهد کرد از سازمان

 شرکت دخانیات ایران موظف است هشدارهاي الزم مربوطه :1تبصره  
  .هاي سیگار اعالم نماید مضرات سیگار را در روي بسته

نامه اجرایی این   تبلیغ و هرگونه اقدامی که به ترتیب مقرر در آیین:2تبصره  
  .جر به تشویق عموم به مصرف دخانیات شود، ممنوع استقانون من

ها   سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، شهرداري:3ماده  
ها  و مطبوعات باید ترتیبی اتخاذ نمایند که در کارها و انتشارات خود، فیلم

رد هاي تولید، تبلیغ دخانیات به طور مستقیم یا غیرمستقیم صورت نگی سریال و
  .ها استعمال دخانیات ننمایند هاي مثبت فیلم و شخصیت

   معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی  
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  08/07/1377: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

یی تبصره  آیین   قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه 82نامه اجرا
  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

تبصره ) الف (بند ) 1(هاي بزرگ موضوع ردیف   و پروژهها  طرح:1ماده  
اجتماعی و فرهنگی   قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي،) 82(

بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، توسط   اسالمی ایران، جمهوري
  .شود شوراي عالی حفاظت محیط زیست تعیین می

ها  است الگوهاي ارزیابی طرح سازمان حفاظت محیط زیست مکلف :تبصره
هاي بزرگ تولیدي و خدماتی را بر حسب اولویت تهیه و جهت  و پروژه

  .ه نمایدئشوراي عالی حفاظت محیط زیست ارا تصویب به
ه  :21 ماده به منظور اعمال مدیریت صحیح و منطبق با توسعه پایدار در زمین

ي  « نامه  که از این پس در این آیین-پسماندهاي صنعتی و معدنی  پسماندها
 سازمان حفاظت محیط زیست موظف است -شوند   نامیده می»خطرناك

استراتژي مدیریت این گونه پسماندها را که در برگیرنده تعاریف مربوط و 
بط تهیه یرهاي ذ باشد با همکاري دستگاه وابط زیر میه ضضوابط الزم، از جمل

  :و به تصویب شوراي عالی حفاظت محیط زیست برساند
 ضوابط ناظر بر کاهش پسماندهاي خطرناك در فرآیندهاي تولیدي از )الف

اي ـه آوري ـنري فـِگیارـه کـد و بـت تولیـریـاي مدیـه تـطریق اعمال سیاس
  .پاك) هاي تکنولوژي (

  
و ) 82(آیین نامه اجرایی تبصره   - 1 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعی 

 هـ مورخ 15978 ت 47921فرهنگی جمهوري اسالمی ایران موضوع تصویب نامه شماره
  : شود  به شرح زیر اصالح می22/7/1377

آیین نامه یاد شده پس از اعتبار در زمینه پسماندهاي صنعتی و ) 2(در سطر اول ماده  
  .شود معدنی عبارت به استثناي مواد پرتوزا افزوده می

  حسن حبیبی ـ معاون اول رییس جمهوري
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هاي حمل و نقل ایمن پسماندهاي   ضوابط ناظر بر ایجاد سیستم)ب
  .خطرناك

زیابی و دفع نهایی پسماندهاي ضوابط ناظر بر ایجاد تأسیسات با) ج
  . خطرناك

 کلیه واحدهاي صنعتی و معدنی مکلفند پسماندهاي خطرناك :3ماده  
ه طریقی که در دستورالعمل فعالیت خود را ب امه ملی  حاصل از  ها و ضوابط برن

  .شود، تمشیت و دفع نماید آیین نامه تعیین می  این) 2( ماده
از  هر گونه فعالیت معدنی و :4ماده   بهره برداري  مبادرت به اکتشاف و 

  .باشد معادن، مستلزم رعایت ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی می
 سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط و استانداردهاي زیست 

ي  محیطی مذکور را با توجه به اهداف توسعه پایدار تدوین و به تصویب شورا
  .حفاظت محیط زیست برساند عالی

هاي اکتشاف و بهره برداري از معادن در مناطق   صدور پروانه:تبصره
) الف ( موضوع بند -چهارگانه تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست 

بهسازي محیط زیست   )3(ماده   کماکان تابع مقررات قانونی -قانون حفاظت و 
  .باشد مربوط و مصوبات شوراي عالی حفاظت محیط زیست می

ها اعم  ري از خاك رس، شن و ماسه معمولی در رودخانه بهره بردا:5ماده  
می و فصلی، موکول به رعایت ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی ئاز دا

  .باشد می
 هرگونه بهره برداري از منابع طبیعی تجدید شونده از قبیل جنگل، :6ماده  

 مرتع و آبزیان در کشور باید براساس طرح مصوب با توجه به توان بالقوه
و   محیط و ر مطالعات امکان سنجی از محیط زیست محل اجراي طرح  متکی ب

  .مطالعات توان سنجی از منابع مورد بهره برداري باشد
وزارت   طرح:1تبصره  هاي بهره برداري موضوع این ماده باید به تصویب 

جهاد سازندگی یا مؤسسات وابسته به وزارت مذکور براساس مقررات مربوط 
  .عه پایدار برسداهداف توس  و

هاي ویژه و  برداري از منابع طبیعی قابل تجدید در اکوسیستم  بهره:2تبصره 
 قانون حفاظت و) 3( موضوع بند الف ماده -پذیر و در مناطق چهارگانه  آسیب

 تابع مقررات قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست - بهسازي محیط زیست  
  .باشد و آیین نامه اجرایی آن می



 207  مصوبات هیأت وزیران: فصل دوم

 به منظور بررسی و تعیین ظرفیت قابل تحمل محیط و نظارت عالی :7ماده  
از  در زمینه اجراي صحیح طرح هاي بهره برداري از منابع طبیعی تجدید شونده 

ه  جهت امکان سنجی و توان سنجی با مراحل اجراي طرح کمیت تطبیق مطالعات 
ن عالی نظارت با مسئولیت وزارت جهاد سازندگی و با عضویت یکی از مع اونا

ها و مراتع، وزارت کشاورزي، وزارت  محیط زیست، سازمان جنگل حفاظت
فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت 

  .شود سهامی شیالت ایران تشکیل می نیرو و شرکت
 حدود اختیارات و نحوه تشکیل کمیته عالی نظارت به تصویب :تبصره

  .رسد یست میشوراي عالی حفاظت محیط ز
ه  به منظور کاهش آلودگی ناشی از مصرف سوخت :8ماده   ها و استفاده بهین

از انرژي در کشور باید در الگوي مصرف انرژي تجدیدنظر گردد به همین 
وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط  جهت استانداردهاي مصرف انرژي توسط 

ت ضرورت با وزارت صنایع و سازمان برنامه و بودجه و در صور زیست،
بط تدوین و به تصویب شوراي عالی حفاظت یرهاي ذ دستگاه همکاري سایر

  .محیط زیست خواهد رسید
هاي دولتی و  هاي دستگاه  به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت:9 ماده 

محیطی در  همچنین واحدهاي بزرگ صنعتی و تولیدي با مالحظات زیست
ها و واحدهاي مذکور موظفند با  هاهداف توسعه پایدار، دستگا جهت تحقق

هاي موجود نسبت  هماهنگی سازمان اداري و استخدامی کشور و از محل پست
یک واحد یا دفتر محیط زیست تحت نظر مستقیم باالترین   به ایجاد و استقرار

  .مقام دستگاه دولتی و یا مدیر عامل واحدهاي بزرگ اقدام نمایند
تبصره  )ب(  هواي شهرهاي مذکور در بند به منظور کاهش آلودگی:10ماده  

قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی،   )82(
اي به ریاست  بط، کمیتهیرهاي ذ اسالمی ایران، در هر یک از استان جمهوري

استاندار و با عضویت مدیران کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع، 
ها، صدا  تلفن، حفاظت محیط زیست، سازمان جنگلتلگراف و   وزارت پست و

یک از  و سیما، معاون راهنمایی و رانندگی ناحیه نیروي انتظامی و شهردار هر
اه  ها و روش تشکیل خواهد شد تا ضمن تدوین طرح  شهرهاي مذکور هاي کوت

مدت و میان مدت، راه کارهاي مناسب و عملی در جهت کاهش مؤثر و سریع 
ا توجه به قانون نحوه جلوگیري از آلودگی بموردنظر را  هرهايآلودگی هواي ش
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بط به یرهاي ذ هوا و سایر قوانین و مقررات مربوط تنظیم و از طریق دستگاه
حفاظت محیط زیست استان، دبیر کمیته و مسؤول  مدیر کل. اجرا در آورند

 تشکیل جلسات و تنظیم موارد قابل طرح در کمیته و پیگیري مصوبات کمیته
  . است

از :1تبصره   در خصوص شهر تهران، کمیته مورد نظر به ریاست یکی 
ا ) به انتخاب رییس سازمان(معاونان سازمان حفاظت محیط زیست  و ب

هاي  نمایندگان تام االختیار ترجیحاً مدیران کل استانی وزارتخانه عضویت
 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنایع، کشور، نفت و پست و تلگراف و

صدا و سیما، شهرداري تهران و معاونت راهنمایی و رانندگی و  تلفن، سازمان
ها و مراتع و با دبیري  امور حمل و نقل نیروي انتظامی و سازمان جنگل

  .شود زیست استان تهران تشکیل می مدیرکل حفاظت محیط
اه   اداره کل حفاظت محیط زیست استان:2تبصره  هاي مورد نظر مکلفند ر
و دملی جهت رسیدن به استاندارکارهاي ع هاي سازمان بهداشت جهانی را تهیه 

  .دستور جلسه قرار دهند  در
  معاون اول رییس جمهور  -حسن حبیبی  
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  19/02/1378:تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

تعیین استاندارد گازهاي خروجی از اگزوز خودروهاي سواري و 
کنندگان داخلی  ندگان و تولیدوانت و رعایت آن توسط کلیه واردکن

  انواع خودروهاي بنزینی سواري و وانت
استاندارد گازهاي خروجی از اگزوز خودروهاي سواري و وانت به شرح  

  :شود جدول زیر تعیین می
از بیش از بیش از     وزن مرجع تا بیش 

  2150 2150 تا 1930 تا 1700تا  1470 تا 1250 تا 1020 1020 کیلوگرم 1
  gr/test 1250 1470 1700 1930 آالینده 

CO 58 67 76 84 93 101 110  
HC+NOX 19 20,5 22 23,5 25 26,5 28  

و  * ( و سرنشین  از وزن خودرو آماده حرکت بدون بار  وزن مرجع عبارت 
  ) کیلوگرم100عالوه ه راننده با باك پر از سوخت و ملزومات ضروري ب

انواع خودروهاي بنزینی سواري کلیه وارد کنندگان و تولید کنندگان داخلی  
 را در eec/83/351  یا معادل آنecr -15,04و وانت موظفند استاندارد اروپایی 

  . ساخت یا ورود خودروهاي مذکور رعایت نمایند
د  :تبصره ه کارخانجات سازنده خودروهاي داخلی نتوانن در صورتی ک

 دارند تا براساس فرصت 1378استاندارد فوق را رعایت نمایند، تا پایان سال 
،  اي که به تایید وزارت صنایع و سازمان حفاظت محیط زیست می برنامه رسانند

ا استاندارد فوق اقدام نمایند، در غیر این  نسبت به تطبیق تولیدات خود ب
  .  ممنوع است1379صورت تولید این نوع خودروها از آغاز سال 

 29/1/1373 مورخ 10ت 233این متن جانشین تصویب نامه شماره  
  .شود می

   معاون اول رییس-حسن حبیبی  
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  19/03/1378: تاریخ تصویب
 هیأت وزیران: مرجع تصویب

  1آیین نامه اجرایی نحوه جلوگیري از آلودگی صوتی
  :  تعاریف:1ماده  

 صدا یا صوت عبارت است از امواج طولی که از ارتعاش سریع اجسام -1
  . شود د میو مواد اعم از جامد، مایع و گاز تولی

و -2 از پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا   آلودگی صوتی عبارت است 
  ). غیر سر پوشیده (ارتعاش مربوط بیش از حد مجاز و مقرر در فضاي باز 

ده -3  حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد آلودگی صوتی هم نامی
ول اي که با توجه به اص عبارت است از میزان و مشخصات ویژه  شود، می

گیري صدا براي منابع مولد  محیط زیست و برمبناي واحد اندازه  حفاظت
  . شود هاي مختلف تعیین می آلودگی صوتی و فضاي مورد انتشار و محیط

  .باشد گیري صدا یا صوت دسی بل می  واحد اندازه-4
،   عامل آلودگی صوتی که به اختصار عامل آلودگی نیز نامیده می-5 شود

و هدایت عبارت است از هر ه اداره یا تصدي منابع ثابت   شخص حقیقی ک
سیار مولد آلودگی صوتی را خواه براي خود، یا به نمایندگی از طرف  منابع

شخص یا اشخاص حقیقی دیگر بر عهده داشته و یا شخصاً به طرق مختلف 
  . 2ایجاد آلودگی است عامل

  
 19/3/1378نامه اجرایی نحوه جلوگیري از آلودگی صوتی مصوب   ماده یک آیین-1       

  : شود به شرح زیر اصالح می
  . شود حذف می» مربوط« کلمه 2 بند در) الف
دسی «گیري شدت صدا یا صوت   واحد اندازه-4«: شود  بدین شرح اصالح می4بند ) ب

  . گردد  اندازه گیري می(A)باشد که در شبکه وزنی  می» بل
ع  آیین) 1(ماده ) 5(در بند   - 2 نامه اجرایی نحوه جلوگیري از آلودگی صوتی موضو

یا به نمایندگی از « بعد از عبارت 1/4/1378 مورخ ـه16525ت  60742تصویبنامه شماره 
 .گردد  اضافه می»یا حقوقی« عبارت »طرف شخص یا اشخاص حقیقی
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ده هاي آلودگی صوتی که به اختصار منابع آل  منابع و کانون-6 وده کننده نامی
  : شود، عبارتند از می

  .ها ها و پاالیشگاه  نیروگاه)الف 
  ها  ها و کارگاه  کارخانه)ب
  . وسایل نقلیه موتوري اعم از هوایی، دریایی، زمینی و زیر زمینی)ج

هاي دائمی وسایل نقلیه  هاي حمل و نقل و توقفگاه ها، پایانه  فرودگاه)د 
  .موتوري

وسایل نقلیه موتوري و آن دسته از واحدهاي صنفی که هاي   تعمیرگاه)هـ 
  . ها با آلودگی صوتی مالزمه دارد فعالیت آن

  . هاي تمرین نظامی  میادین تیر و محل)و 
استقرار بلندگوها در ، سایر منابع مانند ژنراتورها و موتورهاي تولید برق) ز 

عمل   یا تركهاي غیر سرپوشیده، مباشرت به هر عمل اماکن عمومی و محوطه
  . که ایجاد آلودگی صوتی نماید

7- ، از سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و مقصود از قانون  منظور 
  . باشد  می3/2/1374قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب 

 مبادرت به هر گونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم :2ماده  
استاندارد آلودگی صوتی توسط حد مجاز یا . باشد نماید ممنوع می

هاي ذي ربط تهیه و به  حفاظت محیط زیست با همکاري دستگاه سازمان
  . رسد تصویب شوراي عالی محیط زیست می

) 6( هاي آلودگی موضوع بند  سازمان ضمن شناسایی منابع و کانون:3ماده  
 ردهايها بر اساس استاندا این آیین نامه و تعیین میزان آلودگی آن) 1(ماده 

مراتب را به عامل یا عاملین منابع مذکور اعالم نموده و مهلت ) 2(موضوع ماده 
  .کند مناسبی را براي رفع آلودگی تعیین می

عاملین منابع صوتی مذکور مکلفند در مهلت مناسب تعیین شده حسب  
  . نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدامی نمایند مورد

 صوتی و شرایط ارائه نتایج مربوط هاي سنجش میزان آلودگی روش :تبصره
  . توسط سازمان تعیین و بنا به مورد به عاملین اعالم خواهد شد

ها در پایان   در صورتی که عاملین آلودگی در کارخانجات و کارگاه:4ماده  
 مهلت مقرر نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام ننمایند، از فعالیت اینگونه منابع

  . قانون ممانعت به عمل خواهد آمد) 16(به ترتیب مقرر در ماده 
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 سازمان مجاز است در اجراي وظایف قانونی خود و اطمینان از :5ماده 
ع  رعایت مفاد قانون و این آیین نامه هر زمانی که الزم بداند هر یک از مناب

  . کننده را بازرسی نماید آلوده
غیرمستقیم از  با عاملین و یا هر شخص دیگري که به طور مستقیم یا :تبصره 

ه ارائ  انجام بازرسی و یا تعیین میزان آلودگی صوتی جلوگیري نموده و یا از 
قانون رفتار ) 30(آمار و اطالعات مورد نیاز سازمان خودداري نماید طبق ماده 

  .خواهد شد
نون ) 5( مراکز معاینه و آزمایش وسایل نقلیه موتوري موضع ماده :6ماده   قا

حد   لیه موتوري مورد بازدید را از جهت استانداردها وموظفند انواع وسایل نق
  . مجاز آلودگی صوتی نیز تحت آزمایش و معاینه قرار دهند

 به کار انداختن و تردد هرگونه وسیله نقلیه موتوري مولد آلودگی :7ماده  
  نیروي انتظامی از تردد هر نوع وسیله نقلیه موتوري. باشد صوتی ممنوع می

ممانعت به عمل آورده و عاملین یا رانندگان ) 6( موضوع ماده فاقد گواهینامه
 قانون محکوم) 32(هاي مقرر در ماده  گونه وسایل نقلیه را به مجازات این

   .خواهند نمود
 تولید کنندگان، سازندگان و وارد کنندگان وسایل نقلیه موتوري :8ماده  

ه موتوري و قطعات موظفند هنگام ساختن و تولید یا وارد کردن وسایل نقلی
)  انواع یاتاقان و بلبرینگ، لنت ترمز، بوق، الستیک،  اگزوز،انباره ( آنها

استانداردها و حد مجاز آلودگی صوتی حاصل از اینگونه منابع را که 
  . سازمان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت، رعایت نمایند توسط

ه شو  کلیه هواپیماهایی که در ایران ثبت می:9ماده   و یا در آسمان ایران ب ند 
ضوابط   نمایند، ملزم به رعایت هاي آن تردد می آیند یا در فرودگاه پرواز در می

  . باشند می) IOCAO-1974(المللی  و استانداردهاي سازمان هوانوردي بین
 نظارت بر اجراي این ماده بر عهده سازمان هواپیمایی کشوري :1تبصره 

  . است
هاي واصله به سازمان محیط زیست از طریق   شکایت رسیدگی به:2تبصره  

  . سازمان هواپیمایی انجام خواهد شد
و  ها، پایانه  احداث و توسعه و تغییر محل فرودگاه:10ماده   هاي حمل و نقل 

 هاي دائمی وسایل نقلیه موتوري سنگین موکول به انجام ارزیابی توقفگاه
حیط زیست و تأیید زیست محیطی براساس الگوي مصوب شورایعالی م
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رعایت   سازمان حفاظت محیط زیست براي استقرار در محل مناسب از جهت
  . باشد حد مجاز آلودگی صوتی می

ن   ها،  انجام ارزیابی زیست محیطی در فرودگاه:تبصره  با همکاري سازما
  . هواپیمایی کشوري انجام خواهد شد

قلیه موتوري و واحدهاي هاي وسایل ن  استقرار و فعالیت تعمیرگاه:11ماده  
ه  این آیین نامه موکول) 1(ماده ) 6(صنفی آلوده کننده موضوع بند هـ ردیف  ب

  . باشد رعایت حد مجاز آلودگی صوتی می
عاملین اینگونه منابع آلوده کننده موظفند حد مجاز آلودگی مربوط را  

ون  قان32هاي مقرر در ماده  رعایت نمایند در غیر این صورت به مجازات
  . خواهند شد محکوم

 در صورتی که رفع آلودگی صوتی ناشی از فعالیت منابع آلوده :12ماده  
 این آیین نامه که در داخل محدوده شهرها و نقاط) 12(کننده موضوع ماده 

ارند به طرق دیگري جز انتقال آن هاي مناسب  ها به محل مسکونی استقرار د
 ه منابع توسط سازمان و با همکاريگون امکان پذیر نباشد، طرح انتقال این

و   ،)ها ها و بخشداري شهرداري (وزارت کشور  وزارت مسکن و شهرسازي تهیه 
  . پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد

 سازمان موظف است به منظور کنترل و جلوگیري از ایجاد آلودگی :13ماده  
) 6(  جزء»ز «، »و «، »ح«موضوع بندهاي  (صوتی توسط سایر منابع آلوده کننده 

و  ها و محدودیت ممنوعیت) 1(ماده  هاي نوعی، کمی، زمانی و مکانی را تعیین 
  . به تصویب شوراي عالی حفاظت محیط زیست برساند

و   عاملین این قبیل منابع آلوده کننده که به علت رعایت ممنوعیت:تبصره ها 
 ن موجبات آلودگی صوتی را فراهمهاي برقرار شده توسط سازما محدودیت

  . قانون محکوم خواهند شد) 32(نمایند، به مجازات مقرر در ماده 
  حسن حبیبیـ  معاون اول رییس جمهوري 
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  28/06/1378: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

هاي دیزلی که فاقد  ها و اتوبوس ممنوعیت تولید و ورود مینی بوس
  باشند  میک ی:استاندارد مصوب یورو

 - قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا ) 10(و ) 8( به استناد مواد :1ماده  
 هاي ها و اتوبوس  تولید و ورود مینی بوس1/1/1380 از تاریخ - 1374مصوب  

) 3(موضوع بند ) EURO-1(دیزلی که فاقد استاندارد مصوب یورو یک 
زیست  ظت محیط شوراي عالی حفا27/5/1377مورخ ) 162(مصوب شماره 

  . باشد  ممنوع می،باشند
هاي دیزلی  ها و مینی بوس تشخیص عدم تطبیق نوع موتورهاي اتوبوس 

ا استاندارهاي مصوب  ، با سازمان حفاظت )یک - یورو  (موضوع این ماده ب
  .باشد زیست می محیط

ي  ها و اتوبوس شماره گذاري مینی بوس 1/1/1380 از تاریخ :2ماده   ها
  .1ننده گازوئیل، در سطح شهر تهران ممنوع استشهري مصرف ک

  
ع 12/7/1378 مورخ ـه20711 ت75660اصالحی تصویبنامه شماره ) 2(ماده  - 1 ، موضو

  :شود  به شرح زیر اصالح می3/4/1380مورخ ـ ه24709ت 13954  تصویبنامه شماره
 در 1/1/1382هاي شهري مصرف کننده گازوییل از تاریخ  گذاري اتوبوس  شماره:2ماده 

هاي شهري گازوییل سوز همچنان از تاریخ  بوس گذاري مینی شماره. باشد می شهر تهران ممنوع
  .  در تهران ممنوع است1/1/1380

تگاه اتوبوس شهرداري تهران مجاز است از محل اعتبارات خود، تعداد پانصد دس: 1تبصره 
گذاري و به ناوگان حمل   شماره1382دیزلی عالوه برسهمیه اتوبوس گاز طبیعی سوز در سال 

استانداردهاي زیست محیطی خودروهاي یادشده با توافق وزارت .نماید و نقل همگانی اضافه
  .رسد محیط زیست می ، به تأیید سازمان حفاظت صنایع و معادن

اتوبوس گاز طبیعی سوز که در تهران تحویل و به  در قبال هر دستگاه :2تبصره 
تهران موظف است یک دستگاه اتوبوس دیزلی فرسوده را از رده  رسد، شهرداري برداري می بهره

  .*خارج نماید
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هاي تحت پوشش  ها و اتوبوس بوس  به منظور گاز سوز کردن مینی:3ماده  
امور بودجه، وزارت  ن برنامه و  و حومه، سازما  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران 

ي  اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به استناد تبصره  ها
جلوگیري از  قانون نحوه) 6(نامه اجرایی تبصره ماده  آیین) 11(ماده   )4( و  )1(

تسهیالت و اعتبارات الزم را به صورت اعطاي  -  1376مصوب   -آلودگی هوا 
ا سود متضمن نرخ ترجیحی با معرفی سهیالت بانکی ب ها، در  شهرداري وام و ت

  .  دادهاي موضوع این ماده قرار خواهند اختیار مالکان مینی بوس
 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به تناسب تأمین اعتبار :4ماده  

هاي تحت پوشش را به گاز سوز  مکلف است مینی بوس) 4(موضوع ماده 
  .نماید تبدیل

د  هاي گاز سوزي که جانشین می بوس  خروجی اگزوز مینی:تبصره شوند، بای
  .استانداردهاي مربوط را دارا باشند

   معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی  

_______________________________________  
  معاون اول رییس جمهور  - محمدرضا عارف 

 به شرح 19/8/1383هـ مورخ 29604 ت46435تصویبنامه شماره ) 2(ماده ) 2(تبصره * 
 :گردد میح صالزیر ا

 در قبال هر دستگاه از پانصد دستگاه اتوبوس دیزلی یادشده که در تهران تحویل :2  تبصره
رسد شهرداري تهران موظف است یک دستگاه اتوبوس دیزلی فرسوده را  برداري می و به بهره

  .از رده خارج نماید
 جمهور  رییس  اول  معاون-   محمدرضا عارف
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  13/06/1379: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

اي به منظور انجام اقداماتی در زمینه اعمال مدیریت  تشکیل کمیته 
تصمیماتی   مصرف آب در شرایط دوره بحرانی در تهران و اتخاذ

  جهت کاهش میزان مصرف آب
یریت مصرف آب در شرایط  به منظور انجام اقداماتی در زمینه اعمال مد-1
مسکن و شهرسازي،  بحرانی در تهران کمیته اي متشکل از وزراي نیرو،  دوره

ار تهران تشکیل می گردد  کشور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزي و شهرد
ررسی در کمیته یاد شده جهت  هاي مربوط به موضوع فوق پس از  تا طرح ب

  .ه شودئطرح در هیات دولت ارا
ا-2  ماه، مطالعات نهایی منابع آبی حوزه 9رت نیرو موظف است ظرف  وز

ها  و رعایت حقابه هاي تهران و گیالن  طالقان رود و تقسیم بهینه آب بین حوزه
با توجه به نیازهاي کشاورزي، شرب، زیست محیطی حوزه سفید رود را انجام 

  .یین نمایدتهران را براساس آن تع  آبی گیالن، قزوین و  هاي داده و سهمیه
  با توجه به محدودیت مستمر و روز افزون منابع آب شهر تهران، کلیه-3

و  شهرداري  هاي نظامی و انتظامی، هاي دولتی، پادگان ها، شرکت وزارتخانه ها 
از شبکه بخش د  هاي آب شهري تهران استفاده می خدماتی کارخانجات که  نمای

،  مانی یا خط تولید میساخت  مواردي که مربوط به توسعه به استثناي شود
درصد نسبت ) 30(%هاي الزم کاهش  مکلفند طی دوره بحرانی با اعمال انضباط

  . مصرف آب خود را هدف گیري نمایند  به ابتداي سالجاري از میزان
زارت نیرو مجاز است در حدود توانایی مالی نسبت به نصب تجهیزات و

ا براي اینگونه مشترکی  کاهنده و کنترل مصرف، و هزینه مربوطه ر ن اقدام نموده 
گزارش عملکرد . با درج در قبوض مصرف آب ظرف یکسال دریافت نماید

ن  طور ماهانه به سازمان مدیریت و برنامه  این بند به ریزي کشور اعالم و سازما
  .ه خواهد کردئت وزیران اراأمذکور نیز هر سه ماه یکبار گزارش الزم را به هی

ا   است برنامه وزارت نیرو موظف-4 هاي مختلف مدیریت مصرف آب ر
خانگی شهر   صرفه جویی در مصارف) 12(% درصد 12براي اعمال حداقل 
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براي ) 1(تهران در دوره بحرانی تهیه و پس از بررسی در کمیته موضوع ماده 
  .طرح در هیات دولت ارایه نماید

 هاي  شرکت آب و فاضالب تهران مجاز است نسبت به اعمال نرخ-5
و  بخش  اي براي آن گروه از مصرف کنندگان آب شهري در جریمه هاي خانگی 

غیر خانگی که در دوره بحران آب شهر تهران بیش از الگوي مصوب، مصرف 
  .اي اقدام نماید نماید به صورت پله می

د -6  شهرداري تهران و کلیه مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی موظفن
آب با کیفیت   فضاي سبز شهر را از منابعظرف یکسال کلیه انشعابات آب 

  .تر و خارج از شبکه شهري تأمین نمایند پایین
از   وزارت نیرو موظف است براي آن دسته از شهرك-7 هایی که در خارج 

گردند به  فاضالب می  هاي آب و   ساله شهر تهران تحویل شرکت25محدوده 
  .صورت محلی تأمین آب نماید

 اصالح و تولید تجهیزاتی که به نحوي مصرف آب  با عنایت به اهمیت-8
شیرها و   دهند، وزارت صنایع تمهیدات الزم جهت تولید را کاهش می

ه  هایی با مصرف کم و کاهش حجم فالش تانک سردوشی هاي بهداشتی را ب
  .جدي نماید اینگونه تجهیزات حمایت  عمل آورد و از سازندگان

اي  ن موظف است به عنوان وظیفه صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایرا-9
هاي محلی و  شبکه  ملی نسبت به اطالع رسانی منسجم و گسترده از طریق

  .سراسري خود به طور مستمر اقدام نماید
   معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی  
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  16/06/1379: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

  دگی هواآیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیري از آلو 
  کلیات: فصل اول  
نامه به کار رفته است، به شرح   عبارات و اصطالحاتی که در این آیین:1ماده  

  :شوند زیر تعریف می
 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب :قانون) الف 

  مجلس شوراي اسالمی3/2/1374
  . سازمان حفاظت محیط زیست: سازمان)ب
د آلوده کننده هوا)پ ا  هر : موا نوع ماده گازي، بخار، مایع، جامد و ی

از آن و باعث آلودگی  مجموعه ترکیبی  آزاد پخش  ا  ها که در هواي  هوا و ی
موجب تشدید آلودگی آن شود و یا ایجاد بوهاي نامطبوع نماید از قبیل دود، 

منواکسیدکربن،  دوده، ذرات معلق، اکسیدهاي گوگرد، اکسیدهاي ازت، 
  .ها، اسیدها، آمونیاك و نظایر آن ربنها، هیدروک اکسیدکننده

ییدیه کتبی مراکز معاینه مبنی بر رعایت حد أت:  گواهینامه مخصوص)ت
برچسب صادر و بر  مجاز آلودگی توسط وسایل نقلیه موتوري که به صورت 

ر  این گواهینامه می. شود روي وسایل نقلیه مذکور الصاق می تواند عالوه ب
  .را در بر داشته باشد یت ضوابط ایمنی رعایت حد مجاز آلودگی، رعا

 هر شخص حقیقی که اداره یا تصدي منابع مولد : آلوده کننده)ث
اشخاص  آلودگی را خواه براي خود، خواه به نمایندگی از طرف شخص یا 

حقیقی و حقوقی دیگر بر عهده داشته و یا شخصاً و به طرق مختلف عامل 
  .ایجاد آلودگی باشد

هاي موضوع  ها و کارگاه لوده کننده هوا غیر از کارخانه منابع آ:2ماده  
نون به شرح زیر طبقه بندي  آیین   :شوند می نامه اجرایی فصل سوم قا

اي که با موتورهاي درونسوز   هر نوع وسیله:وسایل نقلیه موتوري) الف
ه  گیرد و  کند و براي حمل و نقل مورد استفاده قرار می حرکت می در صورت ب

  .گردد تن منشأ ایجاد یک یا چند ماده آلوده کننده میکار انداخ
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  : منابع تجاري، خانگی و منابع متفرقه)ب
اطالق می  منابع تجاري به محل-1 شود که براي انجام  هاي مشخصی 

گهداري و عرضه تولیدات  و  فعالیتهاي مختلف تجاري و خدماتی و ن و کاال 
ه محدود به موارد زیر گردد، گیرد و بدون اینک خدمات مورد استفاده قرار می

  :گردد هاي زیر می گروه خدماتی و یا تجاري شامل  برحسب نوع فعالیت
ها،  ها، نانوایی پزي ها، شیرینی ها، رستوران ها، مهمانخانه  هتل:گروه اول 

  .ها ها و امثال این گرمابه
ها، مؤسسات  هاي صنعتی، کشتارگاه ها، مرغداري  دامداري:گروه دوم 

  .ي حیوانات و امثال آننگهدار
ها و امثال  ها، مراکز درمانی و بهداشتی، آزمایشگاه  بیمارستان:گروه سوم

  .ها این
 منابع خانگی، از قبیل منازل و واحدها و مجتمعهاي مسکونی به مکانی -2

  .شود می شود که صرفاً جهت سکونت مورد استفاده واقع  اطالق می
ها، وسایل  ها، کارگاه ی غیر از کارخانه منابع متفرقه عبارتست از منابع-3
د  موتوري و منابع تجاري و خانگی و هر عملی که ایجاد  نقلیه آلودگی هوا نمای

  .ها و انباشتن مواد زاید و متعفن در هواي آزاد از قبیل آتش سوزي زباله
 سازمان موظف است نسبت به شناسایی و تعیین نوع و میزان مواد :3ماده  

هوا به طرق مقتضی از جمله اخذ اطالعات، مدارك الزم و در آلوده کننده 
  .صورت لزوم بازدید و بازرسی اقدام نماید

و :تبصره  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند آمار، اطالعات و اسناد 
اجراي قانون و  ه  این آیین مدارك مورد نیاز سازمان را که در جهت  نام

اختیار سازمان قر درخواست می   .ار دهندشود، در 
   وسایل نقلیه موتوري:فصل دوم 
 شرایط ایجاد مراکز معاینه وسایل نقلیه موتوري اعم از بنزینی، :4ماده  

هاي کشور و  گازسوز و تجهیزات آن توسط سازمان با هماهنگی وزارتخانه
  .صنایع تنظیم و ابالغ خواهد شد

 در  سازمان مجاز است در جهت حصول اطمینان از روند مطلوب:تبصره
و  قانون و عملکرد صحیح مراکز معاینه ) 5(اجراي ماده  نسبت به اخذ آمار 

هاي ذیربط و انجام  اطالعات هر یک از مراکز مزبور از طریق شهرداري
نقلیه موتوري که توسط مراکز  هاي موردي از برخی وسایل  معاینات و آزمایش
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یافت داشته اند، یاد شده مورد آزمایش قرار گرفته و گواهی زیست محیطی در
  .اقدام نماید

 رانندگان وسایل نقلیه موتوري مکلفند برچسب حاوي گواهینامه :5ماده  
شود، بر روي  تعیین می مخصوص را در محل مناسبی که توسط مراکز معاینه 

  .شیشه اتومبیل خود نصب نمایند
 طبق زمان بندي مصوب شوراي عالی ترافیک از تردد وسایل نقلیه :6ماده 

شهرهاي تهران،  باشند، در ) 5(توري که فاقد بر چسب موضوع ماده مو
اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اراك، اهواز و کرج توسط ماموران انتظامی 

رانندگان وسایل نقلیه مذکور  جلوگیري شده و ) انندگی رمأموران راهنمایی و  (
  .قانون محکوم خواهند شد) 28(مطابق ماده 

قلیه مذکور تا هنگام رفع موجبات آلودگی و انجام معاینه  وسایل ن:1تبصره  
  .داشت فنی مجدد و دریافت گواهینامه، اجازه تردد نخواهند 

 شمول مقررات این ماده به سایر شهرها بنا به تصویب شوراي عالی :2تبصره  
  .محیط زیست خواهد بود

زمان تعیین  از تردد موتورهاي دو زمانه براساس زمان بندي که سا:3تبصره  
  .کند در شهرهاي یاد شده جلوگیري خواهد شد می

   منابع تجاري و متفرقه:فصل سوم 
قانون، دستورالعمل مربوط به مواقع اضطراري ) 7( در اجراي ماده :7ماده  

وزارت کشور ابالغ  بط تهیه و توسط یرهاي ذ هوا توسط سازمان و سایر دستگاه
  .شود می

از شنا:8ماده   سایی و طبقه بندي منابع تجاري، خانگی و منابع  سازمان پس 
باشد،  بیش از حد مجاز می متفرقه، آن دسته از منابع مذکور را که آلودگی آنها 

مشخص و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به مسئوالن و یا صاحبان 
منابع فوق الذکر اعالم خواهد کرد تا در مهلت معین و مناسبی که توسط 

  .شود، نسبت به رفع آلودگی اقدام نمایند  تعیین میسازمان
ها و مراکز بهداشتی و درمانی و سایر مراکز  ها، درمانگاه بیمارستان :9ماده  

نماید،  استفاده می هاي خود از روش سوزاندن  مجاز که به منظور امحاي زباله
عایت مکلفند از دستگاه زباله سوز مناسب که استانداردهاي آلودگی هوا را ر

  .نماید، استفاده کنند
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قانون، در مناطقی که گاز ) 23( سازمان مجاز است در اجراي ماده :10ماده  
ا عدم استفاده  باشد، براي اشخاص حقیقی و  شهري در دسترس می حقوقی که ب

سازند، اخطاریه صادر و مهلت مناسبی  از گاز موجبات آلودگی هوا را فراهم می
  . نمایدرا جهت رفع آلودگی تعیین

   معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی  



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  222

  21/10/1379: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران : مرجع تصویب

هاي بخشی قانون برنامه سوم توسعه  راهکارهاي اجرایی حوزه 
  1379مصوب  اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

  :راهکارهاي اجرایی امور زیربنایی
   بخش عمران شهري-3

 وزارت کشور مکلف است با همکاري سازمان حفاظت محیط -5بند 
هاي مربوط به منظور رعایت بهداشت محیط  زیست کشور و سایر دستگاه

  : در موارد زیر اقدام کند شهري
هاي اجرایی و نظارت بر  ها و دستورالعمل نامه  تدوین ضوابط و آیین)الف 

  .دفع یا بازیافت بهداشتی مواد زاید شهري
ی و اجراي سیستم مناسب جمع آوري مواد زاید شهري از طریق  طراح)ب

و آلوده  هاي مکانیزه، تفکیک زباله از مبدأ و جمع آوري مواد سمی اعمال روش
  .کننده به طور جداگانه

هاي کشور و آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و سایر   وزارتخانه-7
اجرایی زیر را  ان اقداماتبط موظفند به منظور آموزش شهروندیرهاي ذ دستگاه

  : انجام دهند
هاي آموزش استفاده از امکانات و تأسیسات شهري   گنجاندن برنامه)الف 

مقاطع  هاي نظام آموزشی هاي جمعی و برنامه هاي صدا و سیما، رسانه در برنامه
  .ابتدایی، راهنمایی و متوسطه

وزش هاي جمعی در جهت آم هاي همکاري با رسانه  ایجاد زمینه)ب
و   شهروندان به منظور جلوگیري و مقابله با حوادث، استفاده بهینه از تأسیسات

  .خدمات شهري، جلب مشارکت عمومی و ارتقاي کیفیت بهداشت شهرها
   معاون اول رئیس جمهور–حسن حبیبی 
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  22/12/1380: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

   خطرناكاي مواد نامه اجرایی حمل و نقل جاده آیین
نامه به شرح زیر تعریف   اصطالحات به کار رفته در این آیین:1ماده  
  : شوند می

،  منظور از متصدي حمل و نقل در این آیین: متصدي حمل و نقل) الف  نامه
اعم .. . ها، کارخانجات و ها و مؤسسات حمل و نقل، سازمان کلیه شرکت

و نقل دولتی و غیردولتی می از تولیدات  ( محموالت خطرناك باشند که به حمل 
  .ورزند مبادرت می) یا مواد اولیه

موادي که نسبت به بهداشت یا سالمتی انسان، حیوان و : مواد خطرناك) ب
 هاي نه گانه زیر محیط زیست ذاتاً خطرزا بوده و مشمول یکی از طبقه بندي

  : باشند می 
  : شود این طبقه به سه دسته تقسیم بندي می:  طبقه یک-1
   مواد و محصوالت منفجره-1-1
  . اند  محصوالت و کاالهایی که با مواد منفجره انباشته گردیده-1-2
  .نمایند  محصوالت و کاالهایی که ایجاد آتش سوزي و احتراق می-1-3
این طبقه مشتمل است بر گازهاي تحت فشار مایع نشده و :  طبقه دو-2

  .گازهاي نامحلول تحت فشار
  .قه مشتمل است بر مایعات قابل اشتغال این طب: طبقه سه-3
  :شود  این طبقه به سه دسته تقسیم بندي می: طبقه چهار-4
  . جامدات قابل اشتعال-1-4
 موادي که داراي قابلیت آتش سوزي و آتش افروزي خود به خود -2-4

  . باشند می
ا رطوبت، گازهاي قابل -3-4 ور ب ر اثر تماس با آب یا مجا  موادي که ب

  .کنند ولید میاشتعال ت
  :شود  این طبقه به دو دسته تقسیم بندي می: طبقه پنج-5
  .شوند  موادي که باعث ایجاد زنگ زدگی می-1-5
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   پراکسیدهاي آلی-2-5
  محصوالت سمی: طبقه شش -6
هاي عفونی   مواد و محصوالت متعفن که باعث ایجاد و نشر بیماري-2-6

  .گردند می
   مواد رادیواکتیو: طبقه هفت-7
ده و اسیدها: طبقه هشت-8    مواد خورن
   مواد و محصوالت خطرناك متفرقه: طبقه نه-9
فهرست و اقسام مواد خطرناك که تحت هر یک از طبقات نه گانه فوق  

همچنین در میان مواد . نامه آمده است این آیین» ز «گیرند در زمینه  قرار می
حیث اهمیت خطر ، موادي وجود دارند که از 4 و 2موضوع طبقات  خطرناك

و نحوه حمل، عالوه بر مقررات کلی داراي شرایط خاصی هستند که شرح هر 
  .نامه آمده است این آیین» ط«و » ح«طبقات مذکور به ترتیب در ضمیمه  یک از

ه :8ماده    وسیله نقلیه حامل مواد خطرناك صرف نظر از وزن و حجم محمول
از   کشور خواهد بود و باید قبلهاي فقط در ساعات روز مجاز به تردد در جاده

ارکینگ مناسب توقف و تا آغاز روز بعد از حرکت خودداري  پایان روز در پ
 هاي کشور نقشه مسیري را در صورت لزوم سازمان حمل و نقل و پایانه. کند

که وسیله نقلیه حامل مواد خطرناك براي رسیدن به مقصد باید طی کند و  
اختیارهاي غیراضطراري بین راه توقف   در آن پیش بینی شده است را در 

متصدیان حمل و نقل قرار خواهد داد و راننده مکلف است وسیله نقلیه را در  
وسیله  در نقشه مورد بحث سعی خواهد شد که. مسیر تعیین شده هدایت کند

اي کمربندي شهرها عبور  المقدور از نقاط کم جمعیت و احیاناً جاده نقلیه حتی
و  هاي هاي بین راه دور از وسایل نقلیه دیگر و محل وقفداده شود و ت امن 

  . 1خلوت انجام گیرد

  
نامه شماره  ، موضوع تصویب اي مواد خطرناك ل و نقل جادهنامه اجرایی حم آیین - 1

  : شود  به شرح زیر اصالح می27/12/1380  هـ مورخ22029 ت44870
  : شود الحاق می) 8( متن زیر به عنوان تبصره به ماده )پ

ماه  هاي نفتی موظفند حداکثر تا پایان شهریور  دارندگان وسایل نقلیه حامل فرآورده:تبصره
اي سرعت مجاز، ساعت مجاز  به نصب تجهیزات مربوط به کنترل لحظه  نسبت1384سال 
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 پارك و توقف وسایل نقلیه حامل مواد و محصوالت خطرناك در :9ماده  
  .پذیر است ها فقط تحت شرایط زیر امکان طول جاده

گیري   رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناك در هنگام سوخت:10ماده  
  :موارد زیر را رعایت کنندباید 
کز  گیري حتی االمکان در پمپ سوخت) الف  هاي دور از شهرها و مرا

  . جمعیتی صورت گیرد
 وسیله نقلیه دیگري در جلو یا عقب وسیله نقلیه حامل مواد خطرناك )ب

  .گیري یا در انتظار نوبت نباشد مشغول سوخت
گیري  ین سوخت موتور وسیله نقلیه حامل مواد خطرناك باید در ح)ج

  . خاموش باشد
  . راننده یا کمک راننده وسیله نقلیه نباید از آن دور شوند)د 
 وسایل نقلیه حامل محموالت خطرناك نباید تحت هیچ شرایطی :11ماده  

وسیله نقلیه دیگري را یدك کشی نموده یا توسط وسیله نقلیه دیگري 
  .کشی شود یدك
تثناي راننده و کمک راننده یا عوامل  حمل مسافر و سرنشین به اس:12ماده  

نقلیه   دیگري که با تشخیص متصدي حمل و نقل باید همراه محموله و وسیله
  . در عملیات حمل و نقل کاالي خطرناك باشد، ممنوع است

ا :13ماده   از هرگونه وسیله روشنایی یا آتش ز  استعمال دخانیات یا استفاده 
و    متري آن در حین انجام عملیات حمل50در داخل وسیله نقلیه یا در فاصله 

  .نقل مواد خطرناك ممنوع است

_______________________________________  
هاي نفتی تنها در  تاریخ وسایل نقلیه حامل فرآورده پس از آن. رانندگی و امثال آن اقدام نمایند

  .باشند صورت نصب تجهیزات یاد شده مجاز به تردد در شب می
 جمهور  معاون اول رییس- محمدرضا عارف 
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  08/02/1381: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

  امحاي خودروهاي فرسوده با کارکرد   مجوز جایگزینی و 
  1بیش از پانزده سال عمر

هاي موقت شهر تهران با بیش از پانزده سال عمر که به  ها و تاکسی تاکسی
خودروها قابل اصالح نباشند، فرسوده  شخیص ستاد مرکزي معاینه فنیت

 شوند و وزارت کشور مکلف است نسبت به جایگزینی و محسوب می
امحاي آنها با خودروهاي نو تولید داخلی که ضوابط الزم را دارند، اقدام  

  . نماید
 ریزي هاي اجرایی الزم، توسط سازمان مدیریت و برنامه  دستورالعمل:تبصره 

جمهوري اسالمی ایران و وزارت کشور تهیه و اعالم  کشور، بانک مرکزي
  .گردد می

  جمهور  معاون اول رییس-محمدرضا عارف  

  
ه مورخ 22175ت  6599به تصویبنامه شماره ) 1(به عنوان تبصره متن زیر  - 1

  .یابد تغییر می) 2(  ، به عنوان تبصره تبصره مذکور در آن شود و  الحاق می18/2/1381
،   تاکسی:1تبصره  هاي با عمر کمتر از پانزده سال که به تشخیص ستاد معاینه فنی خودروها

 .شوند ده محسوب میاحراز ننمایند، فرسو شرایط فنی الزم را
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  22/03/1381: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

  قانون نحوه ) 6(آیین نامه اجرایی تبصره ماده  
  جلوگیري از آلودگی هوا

   کلیات :فصل اول 
نامه عبارات و اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط  در این آیین  :1ماده  

  : روند به کار می
 محدوده جغرافیایی داخل شهري است که : محدوده ممنوعه تردد)الف 

از   .وسایل نقلیه در آن ممنوع است عبور و مرور براي تمام یا برخی 
 مرور  ساعاتی از شبانه روز است که عبور و: ساعات ممنوعه تردد)ب

از وسایل نقلیه در آن   .ساعات ممنوع است تمام یا برخی 
اي که در مالکیت یا در اختیار یا   وسایل نقلیه: وسایل نقلیه عمومی)ج

شهري به  شبکه حمل و نقل عمومی  بوده و در نظارت مراجع دولتی یا عمومی
  .شود کار گرفته می

ه  خودروهایی هستند که بدون نیاز :خودروهاي آزاد) د  به مجوز، مجاز ب
پلیس، آتش نشانی،  ( خودروهاي امدادي باشند و شامل حرکت در محدوده می

  هاي پالك هاي شرکت واحد اتوبوسرانی، تاکسی ، اتوبوس..). آمبوالنس و
  .باشند هاي خطی فقط در مسیر تعیین شده می نارنجی و تاکسی

،  خودروهایی هستند که در صورت داشتن:ودروهاي مجازخ)  ه   مجوز
  .باشند مجاز به حرکت در محدوده می

 نحوه اعمال محدودیت و صدور مجوز تردد و :فصل دوم 
  ها  بر اجراي محدودیت چگونگی نظارت 

 شهرهاي مشمول محدودیت یا ممنوعیت تردد وسایل نقلیه موضوع :2ماده  
 اعالم سازمان حفاظت محیط زیست، آلودگی نامه در نقاطی که بنا به این آیین

وسایل  هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوري بیش از حد مجاز بوده و سهم
ها بیش از سایر منابع آلوده  نقلیه موتوري و تردد شهري در آلودگی هواي آن

هاي مربوط  حفاظت محیط زیست یا شهرداري کننده باشد، به پیشنهاد سازمان
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تعیین  ن مربوطو تصویب شوراي هماهنگی ترافیک استا یا نیروي انتظامی
  .شوند می

 وزیر کشور به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور براي تعیین :1تبصره  
 وسایل نقلیه مجاز موضوع تبصره ماده  ساعات و محدوده ممنوعه تردد و نیز

  .شود قانون جلوگیري از آلودگی هوا تعیین می) 6(
، هرگونه سیاستگذاري و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین:2تبصره     محدوده

خودروهاي آزاد و مجاز، مدت اعتبار و نوع  ساعات ممنوعیت، تعداد و نوع
ترافیک   عالی هماهنگی مجوز تردد و امثال آن در تهران بنا به پیشنهاد شوراي

شهرهاي کشور و تصویب وزیر کشور و در شهرهاي دیگر به پیشنهاد شوراي 
  .1گردد ن میتصویب وزیر کشور، تعیی  هماهنگی ترافیک استان و

 اعمال هرگونه ممنوعیت و محدودیت تردد باید همزمان با پیش :3تبصره  
  .الزم براي مردم در آن محدوده باشد عمومی بینی تسهیالت حمل و نقل

عبور و مرور وسایل نقلیه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه که   :3ماده  
 مجوز تردد از شهرداري شود منوط به اخذ می تعیین) 2( هاي ماده مطابق تبصره
  .مربوط است

بهاي مجوزهاي صادره، توسط سازمان حمل و نقل ترافیک تعیین   :تبصره 
  .شود می

قانون نحوه جلوگیري از ) 7(در مواقع اضطراري موضوع ماده   :4ماده  
از اطالع از طریق   1372آلودگی هوا مصوب  مجوزهاي تردد صادر شده پس 

از درجه  اي که اعالم خواهد شد، به طور موقت نههاي همگانی، به گو رسانه
  .شوند اعتبار ساقط می

هاي کشور مکلف هستند از طریق انتشار آگهی در   شهرداري:5ماده  
از رسانه و  محدوده  هاي همگانی، مردم را  ها و ساعات ممنوعه تردد آگاه نمایند 

 انتظامی  نیرويبا نصب تابلوهاي ویژه با هماهنگی اداره راهنمایی و رانندگی

  
گی 6نامه اجرایی تبصره ماده   آیین2 ماده 2 در تبصره - 1  قانون نحوه جلوگیري از آلود

نوع «، بعد از عبارت 5/4/1381هـ مورخ 24499ت/15143نامه شماره  هوا، موضوع تصویب
این . شود  حذف می3اضافه و تبصره ماده » بهاي مجوزهاي صادره«عبارت » مجوز تردد

 .  به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است9/4/1387امه در تاریخ تصویب ن
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ا  ورودي محدوده ممنوعه، هشدارهاي الزم ر جمهوري اسالمی ایران در مبادي 
  .به عموم افراد بدهند

لو عبور ممنوع در مبادي  نیروي انتظامی  :6ماده   موظف است با نصب تاب
) 3(وسایل نقلیه فاقد مجوز موضوع ماده   ورودي به محدوده ممنوعه، از تردد

ساعات و محدوده ممنوعه مورد نظر جلوگیري کند و نامه در  این آیین
متخلفین برابر مقررات مربوط رفتار نماید، همچنین موارد استثنا را بر روي  با

  .تابلوهاي نصب شده، اعالم کند
   ساماندهی حمل و نقل شهري :فصل سوم 
به منظور کاهش تعداد و طول سفرهاي روزانه شهري، کاهش   :7ماده  

اجرایی، کاهش شلوغی و تراکم ترافیک و   هاي  به دستگاهمراجعات حضوري
،  ترویج فرهنگ استفاده از وسایل حمل و نقل همگانی در شهرهاي بزرگ کشور

ن  شوراي عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشور موظف است با همکاري سازما
ها به تناسب  ها و سازمان کشور و سایر وزارتخانه ریزي مدیریت و برنامه

و   راهکارهاي مناسب را در جهت غیر متمرکز کردنموضوع، خدمات اداري 
مدارس، ادارات،  (بانکی در امور غیر ستادي، توزیع ساعات شروع و اتمام کار 

، تفویض اختیار امور قابل واگذاري به ادارات تابعه، )غیره  ها، بازار و بانک
و و مناطق  هاي خدمات محله ها به ایجاد مجتمع هدایت شهرداري شهري 

ارگان هاي جاذب سفر به تناسب نیاز جمعیت  افزایش تعداد شعب ادارات و 
  .تدوین و تصویب نماید شهرها و نظایر آن را

و   همچنین به منظور کاهش آلودگی هوا ناشی از تردد وسایل نقلیه موتوري 
فن  تقلیل سفرهاي غیر ضرور شهري با و تلگراف و تل هماهنگی وزارت پست 

ه ئارا به ویژه هاي دولتی و مؤسسات عمومی  کند تا کلیه دستگاهترتیبی اتخاذ
دهندگان خدمات عمومی، به طور ساالنه درصدي از مراجعات حضوري ارباب 

ا استفاده از شبکه پست، پست بانک، مخابرات، شبکه اطالع   رجوع خود را ب
ه مکاتبه ب  رسانی الکترونیکی و جایگزین اطالع رسانی و به کارگیري شیوه

  .جاي مراجعه، پاسخگویی کنند
ارا:تبصره  ي  ه از راهئ میزان کاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل  ها
عالی هماهنگی ترافیک و با هماهنگی  شوراي  شده، در هر سال به پیشنهاد یاد

  .رسد عالی اداري می بط تهیه و به تصویب شورايیرهاي ذ دستگاه
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 ناوگان حمل و نقل داخل شهري، دولت  به منظور افزایش ظرفیت:8ماده  
هاي  ها و سازمان شرکت ( وزارت کشور راختیا  ساالنه تسهیالت مناسب را در

ا با استفاده از آن قرار می) اتوبوسرانی و حمل و نقل ریلی شهري  دهد ت
  .تسهیالت، به ظرفیت موجود ناوگان اضافه شود

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

ن   وزارت صنایع و معادن مکلف است به منظور پاسخگویی به نیاز ناوگا
تولیدات خود را در زمینه وسایل نقلیه  حمل و نقل شهري، افزایش ظرفیت

  .در اولویت قرار دهد عمومی
هاي هماهنگ، تعیین خط مشی الزم،  سیاست به منظور اعمال :9ماده  

هاي نفتی آالینده به گاز  خودروها از فرآورده  هدایت و نظارت بر تغییر سوخت
شهرهاي  عالی هماهنگی ترافیک هاي نوین، شوراي طبیعی و دیگر سوخت
  .هاي الزم را معمول خواهند نمود هاي مرتبط اقدام کشور با همکاري ارگان

ه  راي در جلسات شو:تبصره عالی هماهنگی ترافیک شهرهاي کشورک
و  سوخت خودروها از فرآورده موضوع هدایت و نظارت بر تغییر هاي نفتی 

وزارت   هاي نوین مطرح است از نماینده آالینده به گاز طبیعی و دیگر سوخت
  .دعوت به عمل آید رأي  نفت با حق 

 بزرگ،  به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران و شهرهاي:10ماده  
موظفند نسبت به  و انتظامی  نیروهاي نظامی  ها، هاي اجرایی، شهرداري دستگاه

،  تدریجی وسایل نقلیه تحت اختیار) گازطبیعی (تبدیل به گاز سوز نمودن  خود
  .براساس زمانبندي مشخص اقدام نمایند

سازمان حفاظت محیط زیست کشور موظف است گزارش ساالنه عملکرد  
  .ه دولت گزارش نمایدها را ب دستگاه

این اقدام در مورد نیروهاي مسلح با هماهنگی و موافقت ستاد کل نیروهاي  
  .شود مسلح انجام می

 وزارت نفت مکلف است به منظور به حداقل رساندن آلودگی :11ماده  
تولید و عرضه گازوئیل با استاندارد  هاي فسیلی نسبت به ناشی از سوخت

  .، در حد نیاز اقدام نماید)گوگرد  (PPM 500المللی به کمتر از  بین
ریزي کشور موظف است براي به اجرا  سازمان مدیریت و برنامه  :تبصره

  .را در بودجه ساالنه کشور پیش بینی نماید درآمدن مفاد این ماده اعتبارات الزم
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بط، یرهاي ذ  سازمان صدا و سیما مکلف است با همکاري دستگاه:12ماده  
نمایاندن مزایاي تغییر سوخت مصرفی وسایل نقلیه از  ا در راستاير هاي برنامه

متضمن  هاي آموزشی نظر اقتصادي و زیست محیطی، همچنین برنامه
از طریق صدا و سیما، به عموم  مالحظات ایمنی مربوط به گازسوز شدن را 

  .ه نمایدئمردم ارا
است  مؤسسه تحقیقات و استانداردهاي صنعتی ایران مکلف :13ماده  

استانداردهاي ایمنی گاز سوز کردن وسایل  هاي الزم در مورد تدوین بررسی
  .ه نمایدئبط ارایرنقلیه را انجام و نتیجه جهت اجرا به مراجع ذ

ه یرمراجع ذ  بط در تولید و اصالح سیستم سوخت وسایل نقلیه موظف ب
  .باشند رعایت استاندارد مزبور می

نامه، صدور مجوز  شدن این تصویباالجرا  از تاریخ الزم  :14ماده  
و  گذاري جدید و یا توسعه واحدهاي سرمایه تولیدي موتورهاي دو زمانه ممنوع 

 تولیدکنندگان داخلی موتور  وزارت صنایع و معادن موظف است تمامی
االجرا شدن  هاي یادشده را مکلف نماید حداکثر تا دو سال از زمان الزم سیکلت 

استانداردهاي زیست محیطی تطبیق و نوع موتور  ود را بانامه، تولید خ این آیین
  .چهار زمانه را جایگزین نمایند

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

هاي  تنامه، واردات موتورسیکل االجرا شدن این آیین  از تاریخ الزم:15ماده  
  .دو زمانه ممنوع است

   معاون اول رییس جمهور-محمدرضا عارف  
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  24/01/1382: تاریخ تصویب
 هیأت وزیران: مرجع تصویب

    خودروهاي فرسوده نامه نحوه از رده خارج کردن آیین
ه  نامه خودروي فرسوده به خودرویی اطالق می این آیین  در:1ماده  شود ک

خودرو، شرایط الزم را احراز نماید یا براساس  نتواند در آزمایش معاینه فنی
  .، فرسوده اعالم گردد نامه این آیین) 2(  ماده

نامه موظف است حداکثر ظرف  این آیین) 7(   کارگروه موضوع ماده:2ماده 
ي  فهرست ، نامه یک ماه از ابالغ این آیین ، اولویت و ضوابط شناسایی خودروها

ه   ، عمرمفید و نوع ن سوختهاي میزا فرسوده را براساس شاخص بهره برداري ب
  .و شخصی اعالم نماید  تفکیک خودروهاي عمومی

، ضوابط شناسایی  ، اولویت کارگروه یادشده موظف است هر سال فهرست
نامه را با توجه  این آیین) 4(  موضوع ماده خودروهاي فرسوده و میزان معافیت

  .ین و اعالم نمایدبه منابع مالی مورد نیاز، براي سال بعد تعی
و  نامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادي  این آیین:3ماده  ، اجتماعی 

مورد خودروهاي با پالك شهرهاي موضوع  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در
نمایند،  می قانون برنامه یادشده که در این شهرها تردد) 104(ماده ) د(بند 

از آن عمومیت خوا اعمال می   . هد یافتشود و پس 
هاي تشویق و اعمال نظام تعرفه ترجیحی در چارچوب ماده   سیاست:4ماده 

نمودن خودروهاي فرسوده قانون برنامه سوم براي) 115( ، حداکثر ظرف  خارج 
مقررات  نامه اجرایی قانون آیین) 1(یک ماه توسط کمیسیون موضوع ماده 

ازمان حفاظت صادرات و واردات با حضور نمایندگان وزارت کشور و س
  .ه شودئزیست تهیه و ارا  محیط

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است حداکثر ظرف :5ماده 
نامه و با  این آیین) 7(موضوع ماده   یک ماه با همکاري اعضاي کارگروه

 نامه نحوه اعطاي تسهیالت به مالکین خودروهاي ، آیین هماهنگی سیستم بانکی
  .ه نمایدئشده را تهیه و ارا الیف مالکین یادفرسوده و همچنین تک
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قانون برنامه سوم ) 104(ماده ) د( شهرداري شهرهاي موضوع بند :6ماده 
  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران با توجه به ماده ، اجتماعی و توسعه اقتصادي

راساً یا از   موظفند1374قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب ) 5(
برداري مراکز معاینه  ی بخش خصوصی نسبت به احداث و بهرهطریق سامانده

  .فنی خودرو اقدام نمایند
گردد، انجام  در شهرهایی که امکانات معاینه فنی خودرو فراهم می :1تبصره 

  . است سایل نقلیه الزامی ومعاینه فنی خودرو براي کلیه
موظف است ) هاي کشور سازمان شهرداري( وزارت کشور :2تبصره

احداث و نگیهماه ا به منظور  از مراکز یادشده بهره هاي الزم ر ه  برداري  ، در کلی
  .شهرهاي کشور به عمل آورد

نامه و همچنین   هماهنگی و نظارت بر نحوه اجراي مفاد این آیین:7ماده 
، تنظیم و تصویب  خودروهاي فرسوده  هاي از رده خارج کردن تعیین روش
 ، اصالح ت تردد، محدودیت نقل و انتقالهاي مربوط به محدودی دستورالعمل

هاي بیمه و عوارض ساالنه و نظایرآن متناسب با عمر خودروهاي  تعرفه
هاي تأمین منابع جدید  و روش فرسوده و نیز تنظیم و پیشنهاد لوایح مورد نیاز
وزارت کشور  ، )هاي کشور سازمان شهرداري(توسط کارگروهی متشکل از 

،  اسالمی ایرانجمهوري   انتظامی  نیروي ، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور
ن  ، ، وزارت نفت وزارت صنایع و معادن ازرگانی با مسؤولیت سازما وزارت ب

  .1پذیرد حفاظت محیط زیست انجام می
  جمهور  معاون اول رییس-محمدرضا عارف 

  
ه  نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده آیین) 7(در ماده  - 1 ، موضوع تصویبنام
از عبارت  بعد»  وترابري  وزارت راه«عبارت 24/1/1382 مورخ هـ22175 ت2508 شماره

  .شود می اضافه»  وزارت بازرگانی«
ه  نامه نحوه از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده آیین) 7(در ماده  - ، موضوع تصویبنام
 وزارت امور«عبارت » وزارت نفت « بعد از عبارت24/1/1382هـ مورخ 22175 ت2508  شماره

  .شود اضافه می» اقتصادي و دارایی
 جمهور  معاون اول رییس- محمدرضا عارف 
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  05/03/1382: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

  طرح  تحقق اهداف ، مشخصات و شروط  کلیات
  1مجموعه شهري تهران

 مجموعه شهري تهران و شهرهاي اطراف آن شامل شهرهاي واقع در -1
،  ، ورامین ، کرج شمیرانات ، ، دماوند، ري هاي تهران شهرستان ، اسالمشهر

  1 . ساوجبالغ و شهریار است

  
، مشخصات و  ، موضوع کلیات5/3/1382 مورخ ـه27999  ت 4945تصویبنامه شماره  - 1

  : شود طرح مجموعه شهري تهران به شرح زیر اصالح می  شروط تحقق اهداف
 عبارت زیر جایگزین »مسکن و شهرسازي« در مقدمه تصویبنامه بعد از عبارت )الف

  : شود می
 به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و باتوجه) 138(و ) 134(براساس اصول «

ها  ها و سیاست ، جهت تعیین خط مشی13/8/1374 مورخ ـه15311  ت9860 تصویبنامه شماره
این تصویبنامه آمده است و ایجاد هماهنگی بین )  ب( در منطقه عمومی تهران که در بند

  : هاي اجرایی تصویب نمود دستگاه
اجع ها و اختیارات مر ضمن حفظ استقالل واحدهاي تقسیمات کشوري و مسؤولیت

  .»شده به کار گرفته شود هاي زیر در منطقه یاد ها وخط مشی ، سیاست بط در آنیرذ
  : یابد به شرح زیر تغییر می) 1(بند ) ب

،  ، دماوند، ري هاي تهران  منطقه عمومی تهران شامل شهرهاي واقع در شهرستان- 1«
، پاکدشت و نظرآباد  ، شهریار، رباط کریم اسالمشهر، ساوجبالغ ، ورامین، ، کرج شمیرانات

  ». است
) ز(و ) د(، ) الف(و جزءهاي ) 5(، بند )4(، بند )2(بند )  ت(و )  الف( در جزءهاي )ج

منطقه « به عبارت »مجموعه شهري تهران«، عبارت )12(و ) 6(بندهاي  ، و)5(بخش دوم بند 
  . شود  اصالح می»عمومی تهران

  : گردد اضافه می) 5(دوم بند بخش )  ب( متن زیر به عنوان تبصره به جزء )د
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  :  اهداف طرح مجموعه شهري تهران به شرح زیر است-2
، به منظور تضمین  ها در مجموعه شهري تهران یت ساماندهی فعال)الف

  . توسعه پایدار مجموعه
از  کاهش خسارت)ب  هاي اجتماعی اقتصادي و زیست محیطی ناشی 

استقرار جمعیت و فعالیت و نحوه استفاده  در نظمی  ، نابسامانی و بی پراکندگی
   .از زمین
  . ري ایجاد محیطی قابل زندگی براي کلیه ساکنان مجموعه شه)پ
 ایجاد شرایط الزم در مجموعه شهري تهران براي نیل به جایگاه )ت

  . المللی و بین شایسته و ایفاي نقش در سطح ملی
  :باشد  راهبردهاي طرح یاد شده به شرح زیر می-3

ها در   کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در شهر تهران و توزیع آن)الف
ور جلوگیري از پراکندگی مجموعه به منظ هاي جمعیتی مصوب سایر کانون

  .ها بیشتر در روند اسکان جمعیت و استقرار فعالیت
ه   ایجاد انسجام و ساماندهی و تجهیز کانون)ب هاي جمعیتی عمده مجموع

  .ها تقویت ارتباط بین آن و
  .هاي موجود  استفاده حداکثر از توان و ظرفیت زیرساخت)پ
و هاي اسکان ج ها و برنامه  بازنگري در سیاست)ت معیت در سطح ملی 

  .و تأمین مسکن کم درآمدها اسکان غیررسمی استانی با تأکید بر حل مسأله

_______________________________________  
ها نیاز به تصویب مراجع قانونی داشته باشد مراتب جهت   در مواردي که طرح:تبصره«

  ».ه خواهد شدئقانونی مربوط ارا تصویب به مراجع
  : یابد به شرح زیر تغییر می) 7( بند )ـه
هري ، حدود اختیارات و شرح وظایف مدیریت مجموعه ش  دولت ساختار تشکیالتی- 7«

ریزي  هاي مسکن و شهرسازي و کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه وزارتخانه را با پیشنهاد
  ».کشور تعیین خواهد نمود

نتایج «، )5(بخش دوم بند )  ب( در جزء »بطیرهاي اجرایی ذ دستگاه«هاي   بعد از عبارت)و
رعایت قوانین و مقررات با «عبارت ) 1(در بند »  شده طرح یاد« و  )8( در بند »نظر مورد

  . شود  اضافه می» مربوط
 تغییر »ریزي الزم پیگیري برنامه« به عبارت »هاي الزم انجام اقدام«عبارت ) 10( در بند )ز

 .یابد می
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ه ویژه در   با توجه به محدودیت-4 ه مجموعه شهري تهران ب هاي توسع
به منظور مهار و جلوگیري جدي از افزایش  ، زمینه تأمین آب و ضرورت کنترل

ي تحققمیلیون نفر به15، سقف جمعیتی  جمعیت مجموعه  101,6جمعیت   ازا
 میلیون نفر به ازاي تحقق جمعیت 14میلیون نفري کشور و سقف جمعیتی 

  .شود  تعیین می1400نفري کشور در سال   میلیون92,3
و  ، اجتماعی  با توجه به نقش و دخالت عوامل متعدد اقتصادي-5 ، فرهنگی 

،  هاي ذیل مینه، اقدامات الزم در ز جمعیتی فوق کالبدي در تحقق یافتن هدف
ه  بط به منظور پیشگیري از تجاوزیرهاي ذ توسط دستگاه جمعیت مجموع

 تا 14شهري تهران از سقف یاد شده و به عنوان شروط تحقق سقف جمعیتی 
ه 1400در افق سال ) جمعیت کشور% 15تا سقف (نفر  میلیون15  براي مجموع

  :مذکور، انجام پذیرد شهري تهران و سایر اهداف طرح
   اقدامات بنیادي در سطح ملی : اولبخش

 تداوم کنترل آهنگ رشد جمعیت کشور تا رسیدن به حد مطلوب )فلا
  . براي توسعه پایدار ملی

 تراکم زدایی و تمرکززدایی در نظام تصمیم سازي و تصمیم گیري )ب
  . هاي شهري استانی و مجموعه براي افزایش اختیارات در سطوح

ش سرزمین طی حداکثر یک سال با تأکید  تکمیل و تصویب طرح آمای)ج
  :بر موارد زیر

اي و تجاري با صنایع و خدمات  هاي توسعه منطقه  تجهیز و ایجاد قطب-1
ها به  فراملی به منظور جذب جمعیت و فعالیت پیشرفته و ارتباطات ملی و

  .دیگر مناطق مستعد کشور
ایی به  ایجاد تحول کیفی در بخش کشاورزي و مدیریت توسعه روست-2

و کارآیی بخش کشاورزي و استقرار  منظور باالبردن میزان بهره وري
 هاي نوین صنعتی و خدماتی براي حفظ و جذب جمعیت به مناطق فعالیت

  . روستایی
تدوین قوانین الزم به منظور ایجاد هماهنگی در فرآیند اجراي ) د
اي و  هـطقـ منش وـایـاي آمـه طرح(  ديـی و کالبـه بخشـوسعـاي تـه هـبرنام

  .) هاي شهري مجموعه
اي ـه م آوردن شبکهـه فراهـت در زمینـه مؤثر دولـت و مداخلـ فعالی)هـ

هاي مالیاتی و اعتباري به منظور  ها و انگیزه ، ارتباطات پیشرفته وتشویق زیربنایی
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وب ـچارچ ور درـد کشـق مستعـاطـها به دیگر من تـت و فعالیـجذب جمعی
  .یهاي مصوب مل طرح
ین«اصالح قوانین مالیاتی و ساز و کار درآمد و هزینه براساس اصل ) و  تأم
  .»توسط ساکنان آنها هاي اداره امور شهرها هزینه
   اقدامات در سطح مجموعه شهري تهران :خش دومب

از فعالیت  برنامه)الف ،  هاي خدماتی ریزي براي خروج تدریجی بخشی 
ر ضروري و نامتناسب با ظرفیت ، کشاورزي وتجاري غی ، صنعتی آموزشی

  ).  هزار شغل250در حد(  شهري و مجموعه شهري تهران
، مصوب  هاي در دست مطالعه ها و طرح ها، برنامه  بازنگري در سیاست)ب

اجراي توسعه ي  بخشی و کالبدي استان تهران توسط کلیه دستگاه و در دست  ها
الزامات گزینه جمعیت  ايبط و مؤثر در امر توسعه و عمران بر مبنیراجرایی ذ

  . مصوب
د   تقویت و تجهیز کانون)ج هاي اصلی تمرکز جمعیت و نیز شهرهاي جدی

اجراي مجموعه به لحاظ تأسیسات و خدمات شهري و امکانات  در دست 
ه  گذاري دسترسی و ارتباط به منظور گسترش عرصه سرمایه ها درزمینه توسع
ینه تمرکز زدایی از شهر عمران به کل مجموعه و تحقق هدف طرح در زم

  . تهران
ن )د  بازنگري سایر ضوابط و مقررات ناظر بر استقرار صنایع در استان تهرا

هاي  ، باتوجه ویژه به صنایع متکی بر فناوري اقتصادي براساس شرایط نوین
شهري تهران با رعایت  پیشرفته و رعایت سقف جمعیتی مصوب مجموعه

از جمله وزیران در خصوص منع   تصویبقوانین و مقررات مربوطه  نامه هیأت 
  .  کیلومتري شهر تهران120صنایع جدید در فاصله  احداث
خصوص نحوه واگذاري تراکم ساختمانی با رعایت   سیاستگذاري در)هـ

ه   میلیون نفر7,65سقف مصوب  جمعیت براي محدوده شهر تهران در کلی
 و 21(مناطق  ونی درهاي توسعه شهري و توقف توسعه مسک ها و طرح برنامه

ه ) 4(و اراضی شرق منطقه ) 22 شهرداري تهران و تخصیص اراضی مذکور ب

  
 دبیر هیأت دولت 21/4/1382 مورخ 20870/27999به موجب نامه اصالحی شماره * 
نع احداث صنایع جدید در فاصله هیأت وزیران در خصوص م  از جمله تصویبنامه«عبارت 

 .ر کیلومتري شه120
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و  ، ملی و فراملی در چارچوب طرح اي منطقه کاربردهاي مقیاس هاي جامع 
  . تفصیلی

ضی  ها و طرح  تهیه و اجراي برنامه)و از ارا ه منظور حفاظت  هاي الزم ب
نواحی کشاورزي وسعه فضاها و کمربندهاي سبز، روستایی و ت ، مرتعی و 

کیفیت محیط  ، به منظور ارتقاي هاي ملی و مناطق حفاظت شده مجموعه پارك
هاي طبیعی و همچنین جلوگیري از  ، حفظ توان ، توسعه کشاورزي زیست

  . پراکندگی استقرار جمعیت و فعالیت در سطح مجموعه گسترش بی رویه و
ریزي مجموعه شهري تهران و  مهمرکز آمار، اطالعات و برنا«تأسیس ) ز

ه منظور»  شهرهاي اطراف آن و  ، پردازش جمع آوري ب ، تجزیه و تحلیل مستمر 
ه  ها در زمینه چگونگی و تحوالت رشد و ه منظم گزارشئارا توسعه مجموع

  . شهري تهران و شهرهاي اطراف آن
ان  استاندار تهران با اختیارات ویژه به عنوان مدیر مجموعه شهري تهر-6

  .شود تعیین می
، حدود اختیارات و شرح وظایف مدیریت مجموعه   ساختار تشکیالتی-7

و کشور و تصویب  وزارتخانه شهري به پیشنهاد و شهرسازي  هاي مسکن 
قوانین و مقررات مربوط   ریزي کشور و با رعایت سازمان مدیریت و برنامه

  .تعیین خواهد شد
از بند  مسؤولیت پیگیري شرایط مندرج در بخ-8 این ) 5(ش اول 

ر  طرح یاد تصویبنامه مربوط به سقف جمعیتی شده تا نیل به نتایج مورد نظر، ب
عضویت  ریزي کشور و عهده کارگروهی به مسؤولیت سازمان مدیریت و برنامه

هاي کشور، مسکن و شهرسازي و سازمان حفاظت محیط زیست و  وزارتخانه
  .باشد ، می  اصلیبط به تشخیص اعضايیرذ هاي سایر دستگاه

» د« مسؤولیت انجام اقدامات الزم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند -9
ر شده تصویبنامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یاد این) 5(بخش اول از بند   ، ب

  .کشور خواهد بود عهده وزارت مسکن و شهرسازي با همکاري وزارت
قق شرایط مندرج در بند هاي الزم به منظور تح  مسؤولیت انجام اقدام- 10

این تصویبنامه مربوط به سقف جمعیتی طرح  )5(بخش دوم از بند »  الف«
و  برنامه ، توسط کارگروهی با مسؤولیت سازمان مدیریت و یادشده ریزي کشور 

، با کسب نظر سایر  هاي کشور و مسکن و شهرسازي عضویت وزارتخانه
  .بط خواهد بودیرذ  هاي دستگاه
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هاي الزم به منظور تحقق شرایط مندرج در بند  انجام اقدام مسؤولیت - 11
شده  نامه مربوط به سقف جمعیتی طرح یاد آیین این) 5(بخش دوم از بند »  ج«

  .بود هاي مسکن و شهرسازي و کشور خواهد بر عهده وزارتخانه
 مسؤولیت بازنگري مقررات و ضوابط ناظر به استقرار صنایع در - 12

این تصویبنامه ) 5(بخش دوم از بند » د« موضوع بند (مجموعه شهري تهران
مسؤولیت  عهده کارگروهی به بر)  شده مربوط به سقف جمعیتی طرح یاد

هاي کشور، صنایع و معادن و  وزارت مسکن و شهرسازي و عضویت وزارتخانه
  .محیط زیست با رعایت قوانین مربوط خواهد بود سازمان حفاظت

  جمهور  رییس معاون اول-محمدرضا عارف 
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  03/04/1382: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

    فرسوده هاي نامه جایگزینی و امحاي تاکسی آیین
ها موظفند با همکاري  زارت مسکن و شهرسازي و شهرداري و:5ماده   

نسبت به تأمین و تحویل زمین مناسب )  شرکت ملی نفت ایران(وزارت نفت 
 هاي سوخت گیري ت ایران براي احداث ایستگاهدر شهرها به شرکت ملی نف

 )CNG (اقدام  هاي بخش غیردولتی و تجهیز آن با اولویت استفاده از ظرفیت ،
به احداث و تجهیز احداث جایگاه  وزارت نفت موظف است نسبت. نماید

 در پانزده شهر با اولویت هفت شهر آلوده کشور، موضوع) CNG(سوختگیري 
، اجتماعی و فرهنگی   قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي)104( ماده »د«بند  

 در طی برنامه سوم توسعه و متناسب با 1379  صوبمجمهوري اسالمی ایران 
  .خودروهاي تحویلی اقدام نماید

و  قانون تأسیس شوراي) 5(  هاي ماده  کمیسیون:بصرهت عالی شهرسازي 
تغییر کاربري درخواست وزارت نفت نسبت به  معماري موظفند در صورت

  .1شده بدون قید و شرط اقدام نمایند هاي یاد محل
 نحوه از رده خارج کردن تاکسی فرسوده با همکاري وزارت کشور :6ماده 

و )  ایران جمهوري اسالمی نیروي انتظامی هاي کشور و سازمان شهرداري(

  
آیین نامه جایگزینی و امحاي تاکسی هاي فرسوده موضوع تصویب نامه شماره  - 1

  : شود  به شرح ذیل اصالح می3/4/1382 هـ مورخ28181ت/12400
) 5( به انتهاي ماده »ها قرار دهد و به صورت رایگان در اختیار شهرداري«ـ عبارت 1

  .شود مه یادشده اضافه مینا آیین
  : شود آیین نامه یادشده به شرح زیر اصالح می) 5(ـ از تاریخ اعالم ایراد، تبصره ماده 2
قانون تاسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران ) 5(هاي ماده   کمیسیون:1تبصره «

ه اقدام هاي یادشد االمکان نسبت به تغییر کاربري محل در صورت درخواست وزارت نفت حتی
 .»نمایند می



 241  مصوبات هیأت وزیران: فصل دوم

 شهرداري متقاضی اجراي طرح با تأیید وزارت صنایع و معادن و نظارت
  .گردد  حفاظت محیط زیست تعیین و اجرا میسازمان

از :7ماده  از کشور، پس   تهیه و خرید خودرو با کاربري تاکسی از خارج 
تصویبنامه شماره ) 2(چهارچوب بند  ، در المللی انجام مناقصه بین

مهندسی  ،  و قانون حداکثر استفاده از توان فنی23/1/1382 مورخ 2298/27121
ها و ایجاد تسهیالت به  یی کشور در اجراي پروژهتولیدي و صنعتی و اجرا

  . پذیر است  امکان 1375  منظور صدور خدمات مصوب
ي :8ماده   به منظور ساماندهی به ترافیک شهري و ناوگان تاکسیرانی شهرها

ي  موظف است تاکسی) هاي کشور شهرداري سازمان(کشور، وزارت کشور  ها
ه  عاونی تاکسیرانی شهريهاي خصوصی و ت جدید را با اولویت شرکت ک

  .نمایند، توزیع و واگذار نماید زیرنظر شهرداري مربوط فعالیت می
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  07/08/1382: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

یی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی یینآ   خودرو نامه اجرا
 حمل و ها و سازمان راهداري و  ستاد معاینه فنی خودرو شهرداري:7ماده 

سازمان حفاظت محیط زیست و نیروي  اي با همکاري نمایندگان جاده نقل
 انتظامی موظفند بر نحوه عملکرد مراکز صدور برگ معاینه فنی براساس

نامه نظارت مستمر اعمال نمایند و در  این آیین) 3(دستورالعمل موضوع ماده 
و جلوگیري از ، نسبت به  مقررات مربوط صورت مشاهده عدم رعایت ضوابط 

 ها اقدام و در صورت تکرار، مجوز مرکز براي انجام ادامه تخلف و رفع آن
  .گردد معاینه و صدور برگ معاینه ابطال می

، اجتماعی و فرهنگی جمهوري   تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادي:8ماده 
،  اسالمی ایران در شهرهایی که تجهیزات کامل انجام معاینه فنی وجود ندارد

ه  این آیین) 3(توانند با تأیید کارگروه موضوع ماده  راکز مجاز معاینه فنی میم نام
نسبت به انجام معاینه فنی با رعایت حداقل شرایط مورد قبول نمایندگان 

  .ها، اقدام نمایند استان شده در اعضاي کارگروه یاد
ریال ، مبلغ دو هزار  هاي معاینه فنی  مراکز مجاز عالوه بر هزینه:9ماده 

  .نمایند واریز می داري کل دریافت و به حساب خزانه
ه   برگه و برچسب:10 ماده هاي معاینه فنی مورد استفاده در مراکز مجاز معاین

نمونه مورد تأیید کارگروهی متشکل از  فنی سراسر کشور براساس طرح
 ، نیروي اي هاي کشور، سازمان راهداري و حمل و نقل جاده سازمان شهرداري

  .باشد ظامی جمهوري اسالمی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست میانت
کز   برگه و برچسب معاینه فنی که از طریق ستاد معاینه فنی و:تبصره مرا

  . معتبر است شود، در سراسر کشور مجاز صادر می
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  10/03/1383:تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

یی قانون منع فروش و واگذا آیین ري اراضی فاقد کاربري نامه اجرا
هاي تعاونی مسکن و سایر  مسکونی براي امر مسکن به شرکت

  اشخاص حقیقی و حقوقی
و حریم شهر، شهرك )  قانونی(، محدوده  نامه  در اجراي این آیین:1ماده 

از محدوده مسکونی و شهر جدید و محدوده هایی  ها و حریم روستا عبارت 
  و تفصیلی و هادي شهرها، ایجادهاي مصوب جامع باشند که در طرح می

بط یرشهرك و شهر جدید و طرح هادي روستایی به تصویب مراجع قانونی ذ
  .رسیده باشند

،  قانون) 1( منظور از نداشتن کاربري معارض موضوع ماده :2ماده 
هاي مصوب  طبق طرح)  قانونی(محدوده  برخورداري از کاربري مسکونی در

  .باشد ها و شهرهاي جدید می هاي شهرك ، تفصیلی و هادي و طرح جامع
نامه مانند لزوم استعالم و نظایر آن در استفاده   کلیه مقررات این آیین:3ماده 

،  اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی ، براي کلیه مسکونی از زمین
 ها و همچنین بنیادها و نهادهاي انقالبی و عمومی و دولتی و وابسته به آن

  .  جرا استاال اوقاف الزم
، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربري مسکونی براي امر   واگذاري:4ماده 

ها اعم از  دولتی و عمومی و وابسته به آن هاي مسکن توسط تمام دستگاه
 هاي ها و شرکت ، شهرداري ها، نیروهاي نظامی و انتظامی ها، سازمان وزارتخانه

ت عمومی غیردولتی و هر نهاد ، بنیادها و نهادهاي انقالبی و مؤسسا دولتی
کند، تحت هر عنوان و در هر  اقدام می وابسته به دولت که به واگذاري اراضی

  .  نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است
 هرگونه واگذاري اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت :5ماده 

  . ممنوع است سازمان حفاظت محیط زیست
، مشروط به   هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربري مسکونی:6ده ما

،  الیه در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال
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دایر بر اطالع از کاربري غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن درآن 
  .خواهد بود

این ) 6(رتیب مقرر در ماده هاي اراضی غیرمسکونی که به ت  کاربري:7ماده 
هاي ماده  گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیون می نامه مورد نقل و انتقال قرار آیین

اسالمی  الیحه قانونی واگذاري و احیاي اراضی در حکومت جمهوري) 5(
 و مراجع تصویب طرح هادي و تغییرات بعدي آنها - 1359 مصوب -ایران 

ها توسط  خواست تغییر کاربري آنمتضمن در نبوده و قبول تقاضاها
جلسات  ها و سایر اعضا و طرح این تقاضا در ، شهرداري هاي مربوط دبیرخانه
  . ها و مراجع مذکور ممنوع است کمیسیون
امر مسکن   کلیه دستگاه:8ماده  هایی که قانوناً مجاز به واگذاري زمین براي 

اریخ و متن پاسخ ، ت باشند، موظفند شماره می به اشخاص حقیقی و حقوقی
زمین  استعالم دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداري

مورد واگذاري از کاربري مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد 
ها و سایر  ، ابالغیه ها، صورتجلسات توافقنامه ، به طور کتبی در استفاده کنندگان

  . نمایندمدارك مربوط به واگذاري زمین قید 
ن :9ماده   استعالم کنندگان کاربري زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آ

، نشانی زمین  مقیاس مناسب طبق سند مالکیت مکلفند نقشه موقعیت زمین در
نماید،  می و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعالم را تسهیل

  . ه دهندئبه مراجع مورد استعالم مربوط ارا
ه :10 ماده  مراجع مورد استعالم مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نام

، نسبت به صدور پاسخ  واگذار کننده زمین دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع
  .استعالم اقدام نمایند

ده مکلفند ظرف   در صورت کامل نبودن مدارك:تبصره ، مراجع استعالم شون
ا به دستگاه استعالم کننده ، کسري مدارك ر استعالم پنج روز از تاریخ وصول

  .اعالم نمایند
ها و امالك واقع در  هاي مسکن و شهرسازي در مورد زمین  سازمان:11ماده 

ها در داخل محدوده شهر،  شهرداري ها و شهرهاي جدید و محدوده شهرك
هاي اجرایی  هاي دریافت شده را براساس مصوبات و نقشه استعالم

ي . ها پاسخ خواهند داد آن، تفصیلی و هادي  جامع هاي طرح در مورد شهرها
تفصیلی و وقوع تقریبی زمین  هاي ، در صورت فقدان طرح داراي طرح جامع
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و  ها براي کاربري هایی که موقعیت کلی آن در مجاورت زمین هاي عمومی 
عالی شهرسازي  اند، بر اساس مصوبات شوراي بینی گردیده یش پخدماتی شهرها

  .اهد شدو معماري ایران عمل خو
ها و یا در تمام   در صورت وجود یا دایر شدن شهرداري در شهرك:تبصره

پاسخگویی به استعالم موضوع این ماده توسط  یا بخشی از هر شهر جدید،
  .هاي مزبور به انجام خواهد رسید شهرداري
 هر نوع نقل و انتقال اراضی براي امر مسکن اعم از رسمی و عادي :12ماده 

ه استعالم از دهیاري مربوط بر اساس طرح  به روستاها منوطدر داخل محدود
عدم   ، با همکاري بنیاد مسکن انقالب اسالمی و در صورت هادي مصوب

ها با  دهیاري. ، از بنیاد مسکن انقالب اسالمی محل خواهد بود تشکیل دهیاري
مورد، در صورت وجود طرح هادي روستایی  همکاري بنیاد یاد شده حسب

، طبق  هادي هاي رح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحبراساس ط
  .، کاربري و ضوابط ساختمانی مربوط را اعالم خواهند نمود عرف محل

هاي  ها موظفند استعالم هاي مسکن و شهرسازي استان  سازمان:13ماده 
هاي تفکیک اراضی و  امالك در مورد نقشه دریافت شده از ادارات ثبت اسناد و

از حریم شهرها امالك واق را از نظر ) به جز روستاها(ع در خارج 
ناحیه کاربري و ضوابط طرح رعایت اي و در صورت عدم تهیه طرح  هاي جامع 

نامه مربوط به استفاده از  آیین براي ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط
و از محدوده قانونی و حریم شهرها   اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج 

  . ، پاسخ دهند حات بعدي آناصال
هاي به عمل آمده از   مراجع پاسخ دهنده به استعالم موظفند استعالم:14ماده 

هاي تفکیک اراضی را که  امالك در مورد نقشه سوي ادارات ثبت اسناد و
اطالعات و  بایست منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر می

 موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه مشخصات مورد نیاز براي تشخیص
  . پاسخ دهند از تاریخ وصول استعالم

هاي تفکیکی دریافت  الذکر با نقشه  در صورت موافقت مراجع فوق:1تبصره 
، سایر مدارك الزم براي تفکیک طبق  تفکیک شده از نظر کاربري و ضوابط

  .ه خواهد شدئبط توسط متقاضی ارایرمقررات ذ
سوي متقاضیان در مورد اراضی  هاي تفکیکی پیشنهادي از  نقشه:2تبصره 

شهرهاي جدید جهت تأیید از حیث امکان  هاي مسکونی و واقع در شهرك
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امالك  تفکیک و رعایت کاربري و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و
حسب مورد به ترتیب به سازمان مسکن و شهرسازي استان مربوط و شرکت 

ها و  مراجع مذکور براساس طرح. ارسال خواهد شد بطیرذعمران شهر جدید 
، اظهار نظر  وصول ، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ضوابط و مقررات مصوب

  . خواهند نمود
ها و یا در تمام   در صورت وجود یا دایر شدن شهرداري در شهرك:3تبصره 

 خصوص موضوع این ماده به عهده یا بخشی از شهر جدید، اظهارنظر در
  .هاي مذکور خواهد بود شهرداري
،  آب(قانون ) 8( تأمین و واگذاري تأسیسات زیربنایی موضوع ماده :15ماده 

هاي معتبر ساختمانی  ه پروانهئموکول به ارا ) ، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن برق
 یا) ها در مورد شهرها، شهرهاي جدید و شهرك(یا عدم خالف یا پایان کار 

صدور مجوز ساختمان در محدوده روستا، دایر بر رعایت تأییدیه مراجع 
  . کاربري مسکونی خواهد بود

قانون براي آن دسته از اراضی و امالك که براساس ) 6( مفاد ماده :16ماده 
قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند   اسناد عادي و دست نویس طبق

حذف  انون اصالح وموضوع ق) 148(و ) 147(یافته باشند از جمله مواد 
و امالك ـ مصوب  هاي   ـ و در کلیه واگذاري1370موادي از قانون ثبت اسناد 

و  زمین توسط مراجع مختلف براي امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین 
واگذاري  الیحه قانونی) 32(هاي موضوع ماده  ها و کمیسیون ، شهرداري مسکن

نون 1359ران ـ مصوب و احیاي اراضی در حکومت جمهوري اسالمی ای ـ و قا
ها و منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب  جنگل برداري از حفاظت و بهره

  . باشد می االجرا اند نیز الزم قوانین مجاز به واگذاري زمین شناخته شده
نامه اجرایی قانون حفظ  آیین) 4(   نقشه تأیید شده موضوع ماده:تبصره

اغ تغییر کاربري و تفکیک اراضی زراعی   که مبنايها کاربري اراضی زراعی و ب
ها توسط ادارات ثبت اسناد و  هاي خارج از محدوده شهرها و شهرك و باغ
گیرند، منحصراً مربوط به استفاده کشاورزي و باغداري از  قرار می امالك

باشند و در  بعد از تفکیک می هاي مذکور اراضی زراعی و باغات موضوع نقشه
  .  کاربري این اراضی به مسکونی ممنوع استهر حال تغییر 

و حریم یا خارج از حریم )  قانونی( کلیه مراجعی که در محدوده :17ماده 
ها و همچنین  جدید و حریم آن ها و شهرهاي شهرها، در داخل شهرك
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گیري کرده و یا به هر نحو به ساخت  روستاها، بر خالف مفاد این قانون تصمیم
اقدام نموده یا مؤثر در احداث بناهاي خالف باشند، سازهاي غیرقانونی  و

  . فتار خواهد شد رها متخلف محسوب و طبق مقررات با آن
و  ، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهی  درج شماره:18ماده  هاي تفکیک 

هاي فاقد مشخصات  الزامی است و آگهی فروش اراضی موضوع این قانون
، صدا و سیما و سایر  در مطبوعاتمذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ 

اماکن عمومی می هاي رسانه و  گروهی و نصب در  باشند و وزارت فرهنگ 
موضوع به عمل خواهد آورد  ارشاد اسالمی اقدامات الزم را در جهت تحقق این

و وزارت مسکن و شهرسازي نیز موظف است هرگونه تخلف از این ماده را 
  . نمایدي پیگیر

ثبت اسناد و امالك کشور، وزارت بازرگانی و وزارت  سازمان :19ماده 
هاي معامالت  مقتضی به تمامی بنگاه هاي تعاون مکلفند حسب مورد به روش

 هاي تعاونی ابالغ نمایند که در ، دفاتر اسناد رسمی و شرکت امالك و مستغالت
هاي  نها براي زمی ، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آن قانون) 6(اجراي مفاد ماده 

نونی است هاي موضوع این قانون که فاقد نقشه ، اکیداً  تفکیک مصوب مرجع قا
  .خودداري نمایند

وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت :تبصره  وزارت بازرگانی و 
و  نامه توسط بنگاه آیین مشاهده تخلف از قانون و این هاي معامالت ملکی 

شهرسازي  وي وزارت مسکن وهاي تعاونی و یا دریافت گزارش از س شرکت
ا متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام  ، مبنی بر وقوع تخلف برخورد الزم را ب

  .آورند صنفی و قانون تعاون به عمل
 وزارت مسکن و شهرسازي در اجراي صحیح قانون به محض :20ماده 

از احراز آن آیین اطالع از وقوع تخلف از قانون و این ا ، متخلفان ر نامه پس 
 همراه ادله و مدارك مربوط جهت رسیدگی و صدور رأي مقتضی به مراجع

ا حصول نتیجه مراتب را پیگیري نموده و همچنین  صالح قضایی معرفی و ت
، اعاده  توانند ابطال اقدامات خالف می بطیروزارت مذکور و سایر مراجع ذ

 ابقشده به دولت را مط وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات وارد
  .مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  248

عالی شهرسازي و معماري ایران مسؤولیت نظارت   دبیرخانه شوراي:21ماده 
  . نامه را بر عهده خواهد داشت عالی بر حسن انجام این قانون وآیین

  جمهور  معاون اول رییس-محمدرضا عارف 
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  03/02/1384: تاریخ تصویب
   وزیرانهیأت: مرجع تصویب

  هاي معدنی ضوابط زیست محیطی فعالیت
  :باشند  اصطالحات مندرج در این تصویبنامه داراي معانی ذیل می:1ماده 

، تجهیز،  به کلیه اقداماتی که در مراحل اکتشاف:  ـ فعالیتهاي معدنی1
و بهره آماده ،  آرایی صورت می برداشت و کانه برداري از محدوده سازي  گیرد

  . گردد اطالق می
احیاء2 ار  به مجموعه: ـ بازسازي و  اي از اقدامات اجرایی که سبب ترمیم آث

گردد نامیده  تخریبی محدوده معدن ازجمله احیاء پوشش گیاهی بومی منطقه می
  . شود می

بندي مواد معدنی بکار رفته در قانون معادن  ـ کلیه تعاریف و طبقه3
  . باشد  این ضوابط نیز معتبر می درعیناً )  قانون3 و 1موضوع به ترتیب مواد (

ـ تعاریف مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست 4
قانون ) 3(ذیل ماده ) 3(اجرایی موضوع تبصره بند  نامه همان است که در آیین

  .  شده است هئ ارا1353مصوب  حفاظت و بهسازي محیط زیست
هستند که جهت انباشت مخازن بزرگ مصنوعی و یا طبیعی :  ـ سد باطله5

  . گیرند فعالیتهاي معدنی مورد استفاده قرار می و نگهداري مواد زاید حاصل از
ـ تعاریف اراضی جنگلی و مراتع مشجر همان است که در قانون حفاظت 6

و اصالحات بعدي آن  1346مراتع کشور مصوب  ها و برداري از جنگل و بهره
و  نظر سازمان جنگل ، مصادیق یر دردر صورت تغییر و تفس.  ه شده استئارا ها 

  .  مراتع مالك عمل قرار خواهد گرفت
ي  گاه ـ مراکز حساس منظور در این ضوابط به مراکزي از قبیل سکونت7 ها

،  هاي زیرزمینی سفره(، منابع آب شرب  نظامی ، ، آموزشی ، درمانی انسانی
،  ، تاالب پارك ملی ، لیبزرگراه و جاده ترانزیتی و جاده اص) ها و سدها رودخانه
ي  ، مناطق و رودخانه هاي حیات وحش ، زیستگاه ، اثر طبیعی ملی دریاچه ها

  . گردد اطالق می حفاظت شده
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ـ محدوده مصوب شهري آخرین محدوده طرح جامع یا هادي مصوب 8
بعدي در مورد شهرهاي فاقد طرح . باشد ها می آن شهر و اصالحات مصوب 

ا زمان  مالك  ، محدوده خدماتی شهر طرح جامع یا هاديجامع و هادي ت
  . خواهد بود

هاي اکتشاف از معادن طبقه یک و دو  صدور، تجدید و تمدید پروانه :2ماده 
هاي موضوع کنوانسیون رامسر  ، تاالب طبیعی ملی هاي ملی و آثار واقع در پارك

ده مناطق حفاظت ش هاي حیات وحش و اهگو آن دسته از پناه) 1971فوریه (
ن   موافقتنامه فی»لفا «مذکور در بند مابین وزارت صنایع و معادن و سازما
، معادن  هاي حفاظت شده رودخانه) 21/7/1354مورخ (زیست  حفاظت محیط

جنگلی و مراتع مشجر و نیز داخل  هاي در محدوه عرصه)  سطحی(روباز 
  . باشد هاي مصوب شهري ممنوع می محدوده

برداري از مواد معدنی واقع در  شاف و بهره صدور پروانه اکت:3ماده 
بعد از موافقتنامه مورد (حفاظت شده جدید  هاي حیات وحش و مناطق پناهگاه

حفاظت محیط  موکول به توافق بین سازمان)  این ضوابط) 2(اشاره در ماده 
زیست و وزارت صنایع و معادن و رعایت مفاد قانون حفاظت و بهسازي 

انجام ارزیابی زیست محیطی و در چارچوب  1353محیط زیست مصوب 
  . باشد می الگوي ارزیابی زیست محیطی و این ضوابط

ن :4ماده  از سازما  وزارت صنایع و معادن مکلف است در موارد ذیل 
از  حفاظت محیط زیست استعالم نماید و سازمان مذکور حداکثر ظرف یک ماه 

ا اعالم نماید به منزله موافقت   اعالم نظرعدم. تاریخ وصول استعالم نظر خود ر
  :  است

  .هاي اکتشاف صدور کلیه پروانه)  الف
  .برداري معادن داخل مناطق چهارگانه تمدید پروانه بهره)  ب
  . برداري براي معادنی که نیاز به اکتشاف ندارند صدور پروانه بهره)  ج

به  صدور پروانه اکتشاف براي مواد معدنی طبقه سه و چهار منوط :1تبصره 
باشد و سازمان مذکور  زیست می حفاظت محیط اخذ مجوز موردي از سازمان

نماید، عدم اعالم  می ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعالم نظر خود را اعالم
  . نظر به منزله موافقت است

برداري از  ها مکلفند قبل از صدور پروانه بهره  دفاتر فنی استانداري:2تبصره 
و خاك رس انهرودخ معادن شن و ماسه ا اي  از  ، موضوع ر به صورت کتبی 
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متقاضیان مربوط ضمن تکمیل  .سازمان حفاظت محیط زیست استعالم نمایند
ا مدارك مربوط به نقشه زمین  شناسی بستر پرسشنامه زیست محیطی همراه ب

، پروفیل عرضی رودخانه و  هاي ارتباطی به معدن ، راه هاي آن رودخانه و کناره
ن حفاظت محیط زیست  عمق معدن رامشخص نمودن  جهت بررسی به سازما

ه  سازمان مکلف است ظرف مدت حداکثر یک ماه. ه نمایندئارا نظر خود را ب
.  عدم اعالم نظر به منزله موافقت است. ها اعالم نماید دفاتر فنی استانداري

، ماسه و خاك رس در محدوده بستر و حریم  شن برداري از معادن بهره
از  دریاچه ها و حریم قانونی سواحل دریاها و ها، انهار و مسیل رودخانه ها پس 

  . باشد می)  هاي تابعه سازمان(دریافت موافقت وزارت نیرو 
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  08/04/1384: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

  نامه راهنمایی و رانندگی آیین
و هاي ساخت  ها و دوچرخه  خودروها و موتورسیکلت:2 ماده 2تبصره  داخل 

باید استانداردهاي مصوب مؤسسه استاندارد و  وارداتی از نظر ایمنی و کیفیت
هاي زیست  تحقیقات صنعتی ایران را دارا باشند و به عالوه از نظرآلودگی

عالی حفاظت محیط زیست را رعایت  ، استانداردهاي مصوب شوراي محیطی
  .باشند نموده

و  ري ستاد معاینه فنی خودرو، شهردا:50ماده  ها و سازمان راهداري و حمل 
نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و نیروي  اي با همکاري نقل جاده

فنی براساس  انتظامی موظفند بر نحوه عملکرد مراکز صدور برگ معاینه
نظارت مستمر اعمال نمایند و در صورت ) 45(دستورالعمل موضوع ماده 

ه  وطنکردن ضوابط و مقررات مرب مشاهده رعایت ، براي جلوگیري از ادام
مرکز براي انجام معاینه و  تخلف و رفع آنها اقدام و در صورت تکرار، مجوز

  .گردد صدور برگ معاینه ابطال می
ه   برگ و برچسب:52ماده  هاي معاینه فنی مورد استفاده در مراکز مجاز معاین

ز فنی سراسر کشور براساس طرح نمونه مورد تأیید کارگروهی متشکل ا
،  اي نقل جاده هاي کشور، سازمان راهداري و حمل و سازمان شهرداري

  .باشد راهنمایی و رانندگی و سازمان حفاظت محیط زیست می
 تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه باید براساس :74ماده 

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بوده و از نظر  استاندارد مورد تأیید مؤسسه
عالی حفاظت  شوراي ، استانداردهاي مصوب هاي زیست محیطی یعدم آلودگ

  .محیط زیست را رعایت نموده باشند
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  27/04/1384: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

 خودروهاي  انواع استاندارد حد مجاز آالیندگی   زمانی   جدول تعیین
یلی بنزینی     و  داخلی سوز و گاز سوز ساخت  ، دوگانه ، گازوئ

   و موتورسیکلت وارداتی
،   جدول زمانی استاندارد حد مجاز آالیندگی انواع خودروهاي بنزینی-1

، دوگانه سوز و گازسوزساخت داخلی و وارداتی و همچنین موتور  گازوئیلی
  :شود سیکلت به شرح زیر تعیین می

   93 92 91 90 89 88 87 86 85 84دوره زمانی 
   4 یورو 3ورو  ی2سبک و سنگین یورو  خودروهاي

   3 یورو 2 یورو 1 یورو 40,10موتور سیکلت 
) پلت فرم جدید( خودروهاي وارداتی و همچنین خودروهاي جدید -2

ا   باید1385تولید داخل از سال  دو سال زودتر از دوره زمانی جدول فوق ب
  .داستانداردهاي تعیین شده انطباق پیدا کنن

ا  وزارت نفت موظف است بنزین مطابق با-3  استانداردهاي مذکور ر
و به میزان کافی در   حداقل شش ماه قبل از جدول زمانبندي فوق تأمین 

  .هاي کل کشور توزیع کند جایگاه
اجراي این امر نگردد، متناسب با ت صورتی در وزارت نفت قادر به  ر أکه  خی

هد تطابق با استاندارد به همان میزان به تعویق خوا ، زمان الزام در عرضه بنزین
  .افتاد

 وزارت نفت موظف است گازوئیل با الزامات استانداردهاي فوق را تا -4
  .کل کشور توزیع نماید  تأمین و در1389ابتداي سال 

کنند و   خودروهاي دیزلی که از موتورهاي ساخت داخل استفاده می-5
هاي خودروساز قرار  برنامه تولید شرکت خودروهاي دوگانه سوز که در

استانداردهاي   باید تولیدات خود را با1385حداکثر تا پایان سال  اند، گرفته
  .فوق تطبیق دهند
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فهرست اینگونه خودروها و برنامه زمانبندي مربوط براساس درخواست 
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع و  بط با توافقیرخودروسازان ذ

  .معادن تهیه خواهد شد
  هورجم  معاون اول رییس-محمدرضا عارف 
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  10/05/1384:تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

   پسماندها  مدیریت  قانون  اجرایی نامه آیین
قانون مدیریت ) 2( عالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در ماده :1  ماده

معانی مشروح مربوط  عبارات و اصطالحات زیر در ،1383پسماندها مصوب 
  :رود به کار می

   1383 مدیریت پسماندها مصوب  قانون:  قانون-1
  ها از یکدیگر  جداکردن زباله:   جداسازي-2
   فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژي قابل استفاده مجدد:  بازیافت-3
  کارگروه ملی مدیریت پسماندها : کارگروه ملی-4
) 68( ماده » ب«موضوع بند ( صندوق ملی محیط زیست :  صندوق-5

، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی  اقتصادي  توسعهقانون برنامه چهارم
  ) 1383ایران مصوب 

  .  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: مؤسسه استاندارد-6
آن دسته از پسماندهاي ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی :   جزء ویژه-7

  .عادي هستند  تولید کننده پسماندکه عمدتاً
  . یط زیستسازمان حفاظت مح:   سازمان-8

،  هاي مذکور در قانون  براي دستیابی به هماهنگی بین دستگاه:2  ماده
  :شود می  کارگروه ملی با ترکیب زیر تشکیل

  )  رییس کارگروه( رییس سازمان حفاظت محیط زیست -1
  ) هاي کشور ها و دهیاري رییس سازمان شهرداري( معاون وزارت کشور -2
   و آموزش پزشکی ، درمان معاون وزارت بهداشت -3
   معاون وزارت صنایع و معادن -4
   معاون وزارت نفت -5
   معاون وزارت نیرو -6
   معاون وزارت جهادکشاورزي -7
   معاون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران -8
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   معاون سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران -9
   معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور - 10
   معاون شهرداري تهران - 11
  ها حسب مورد   معاونان سایر دستگاه- 12

ن :تبصره  کارگروه استانی جهت هماهنگی در سطح استان با ترکیب مدیرا
به مسؤولیت معاون امور عمرانی استانداري و  هاي مذکور در استان دستگاه

  .گردد دبیري مدیرکل دفتر شهري و روستایی استانداري تشکیل می
هاي شهرستانی را با  تواند درصورت لزوم کارگروه ه مذکور میکارگرو

  .ها تشکیل دهد فرماندار در سطح شهرستان ترکیب مشابه به مسؤولیت معاون
  :باشد  وظایف کارگروه ملی با رعایت قانون به شرح زیر می:3  ماده

 ، تنظیم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره  تدوین-1
  . تصویب در شوراي عالی حفاظت محیط زیست قانون براي) 2(ماده ) 2( 

ها باید فهرست پسماندهاي ویژه موردنظر خود را به کارگروه ملی  دستگاه
پیشنهاد دهنده در هنگام بررسی موارد پیشنهادي  هاي اعالم نمایند و دستگاه

  .یابند خود با حق راي در کارگروه حضور می
ها، براي پیشنهاد استانداردهاي مقرر در   ایجاد هماهنگی بین دستگاه-2

  .قانون به مؤسسه استاندارد
اجراي امور فرهنگی  ایجاد هماهنگی بین دستگاه-3 ،  هاي مجري قانون در 

  . آموزشی و اطالع رسانی
نامه ناظر بر اخذ  آیین) 12( پیشنهاد اصالح فهرست موضوع ماده -4
  . نندگانو واردک بازیافت از تولیدکنندگان هاي هزینه
  .  پیشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی-5
  :هاي مربوط به  پیشنهاد ضوابط و دستورالعمل-6

  ، پردازش و بازیافت پسماندها   دفع) الف
   حدود تشخیص پسماندهاي ویژه )ب
  .شود هاي تولید و مصرف به نحوي که پسماند کمتري ایجاد  شیوه)پ
و  چگونگی واگذاري م)ت دیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی 

  .در امور مدیریت پسماندها حقوقی متقاضی سرمایه گذاري
  .ه سایر پیشنهادهاي مرتبط با مدیریت پسماندهائ ارا-7
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هاي اجرایی پسماندهاي عادي باید طرح جامع و تفصیلی   مدیریت:4  ماده
ها و همچنین  ستاناي تهیه کنندکه در مراکز ا گونه مدیریت پسماند را به

ا پایان سال ر 1390  شهرهاي با جمعیت بیش از یک میلیون نفر ت  و در سای
، همه پسماندهاي عادي را به صورت 1392شهرها و روستاها تا پایان سال 

  .جمع آوري نمایند  تفکیک شده
و  این آیین) 2(  شده در کارگروه تبصره ماده  طرح جامع یاد:1  تبصره نامه 

  .شود اسالمی مربوط تصویب می  آن در شورايطرح تفصیلی
، پسماند عادي محسوب   جزء ویژه پسماندهاي عادي و کشاورزي:2  تبصره

باشد که  آن به عهده مدیریت اجرایی پسماند عادي می نشده اما مدیریت اجرایی
  .پیش بینی خواهد شد ، اجزاي آن در برنامه راهبردي مدیریت پسماند عادي

نیاز براي آموزش و اطالع رسانی پسماندها توسط  ارات مورد اعتب:3  تبصره
  .مین خواهد شدأت) هاي کشور ها و دهیاري شهرداري سازمان( وزارت کشور

هاي اجرایی   وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه:5  ماده
کشاورزي و پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند  مدیریت پسماندهاي عادي و

،  حمل و نقل ، ، جداسازي ، جمع آوري  قبیل تولید، ذخیره سازيعادي از
، شش ماه پس از ابالغ  قانون) 11(  ، پردازش و دفع را با رعایت ماده بازیافت
اجرا گذارد نامه تهیه و این آیین   .به مورد 

ه  نامه  شیوه: تبصره ام هاي موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزن
  .باشد به منزله اعالم بوده و الزم االجرا می می ایرانرسمی جمهوري اسال

  :   وزارت کشور موظف است:6  ماده
هاي اجرایی  هاي قانونی را به مدیریت ، مقررات و دستورالعمل  ضوابط-1

  .ابالغ نماید پسماند عادي و شوراهاي اسالمی
ا تهیه و براي-2   بانک اطالعاتی مدیریت پسماندهاي عادي و کشاورزي ر

  .ه نمایندئپسماندها به سازمان ارا تکمیل بانک اطالعاتی جامع
ا -3 ب  محل دفع پسماندهاي عادي را براساس ضوابط زیست محیطی و 

  .جهادکشاورزي تعیین نماید هماهنگی سازمان و وزارت
 شیوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشخاص -4

  .هیه نمایدت الح رایصحقیقی و حقوقی ذ
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امه-5 از   شیوه ن هاي اجرایی سازماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل 
اند  عملیات مدیریت پسماند عادي فعالیت داشته نامه در تصویب قانون و آیین

  .را تهیه نماید
نامه موضوع  ، درمان و آموزش پزشکی در تهیه شیوه  با وزارت بهداشت-6
  .قانون همکاري نماید) 5(ماده 

هاي دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم، با اجراي مفاد   محل:7  دهما
هاي اجرایی پسماندها قرار گرفته  اختیار مدیریت قانون نحوه خرید و تملک در

  .تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره برداري گردد
 تولیدکنندگان پسماند عادي و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول :8  ماده

د عادي تولید می هایی که معمراکز و مجت ،  کنند، از قبیل ساکنین منازل پسمان
ها، واحدها و  سربازخانه ها، ها، اردوگاه ها و شهرك مدیران و متصدیان مجتمع

 ، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت ، آموزشی ، خدماتی هاي تجاري مجتمع
و ملزم به رعایت مقررات  بوده  ي  و شیوه نامهاجرایی پسماند عادي پاسخگو  ها

  .باشند نامه می آیین
و :9  ماده  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به عملیات ساختمانی 

و  شهر، روستا و بخش می عمرانی از هر قبیل در سطح نمایند، باید مقررات 
هاي  نخاله ، ذخیره و انتقال هاي مربوط در خصوص جداسازي شیوه نامه

  .ساختمانی را رعایت نمایند
وزارت  ها باید براساس شیوه نامه  بخشداري:10  ماده هاي ارسالی از طرف 

حمل و دفع پسماندهاي عادي بین راهی از قبیل  ، کشور نسبت به جمع آوري
ها و حریم  اطراف راه ها و سایر تاسیسات ها، پمپ بنزین پسماندهاي رستوران

  .ها اقدام نمایند راه
ها و اماکن بین  ت پسماندهاي حریم جادهها باید در مدیری  راهداري:تبصره

  .نمایند ها همکاري راهی با بخشداري
 کلیه مراکز تولیدکننده پسماندهاي ویژه همچنین تولیدکنندگان جزء :11  ماده

باید نسبت به جداسازي پسماندهاي ویژه از )  خانگی(  ویژه پسماند عادي
  .پسماندهاي عادي در محل تولید اقدام نمایند

 تولیدکنندگان و واردکنندگان اقالم مشروح زیر باید پسماند حاصل :12  ماده
  .مایند ناز کاالهاي خود را بازیافت
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نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش  در صورتی که نتوانند به این امر اقدام 
  .به صندوق پرداخت نمایند را همزمان با فروش و یا ورود کاال

، صندوق باید به نسبت بازیافت پ سماند حاصل از هر یک از اقالم مزبور
  .واحدهاي بازیافت کننده آن قلم از پسماند قرار دهد مبالغ دریافتی را در اختیار
د ) 16(هاي تعیین شده در ماده  متخلفین به مجازات قانون محکوم خواهن

  .شد
   و الستیک PEPها،   مواد پلیمري از قبیل پالستیک-1
  ل ، کریستا اي  کاالهاي شیشه-2
   اشیاي ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژي -3
   اشیاي ساخته شده از چوب و نئوپان - 4
   کاالهاي ساخته شده از کاغذ و مقوا -5
  هاي روانکار   انواع روغن-6
  ، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند  کاالهایی که حداقل از دو جزء شیشه-7
   لوازم برقی و الکترونیکی -8
از نوع کانی انواع مصالح-9   هاي غیرفلزي   ساختمانی 

کنند، به ازاي   واحدهاي تولیدي که از مواد اولیه بازیافتی استفاده می:1  تبصره
  .پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود استفاده از اینگونه مواد از

ا   واحدهاي تولیدي که محصوالت خود را صادر می:2  تبصره کنند و ی
کنند، به ازاي میزان کاالي صادر  مرجوع می الي خود راواردکنندگانی که کا

  .بود ، از پرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند شده و یا مرجوعی
 تجدیدنظر در اقالم و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در :3  تبصره

  .و تصویب هیأت وزیران خواهد بود  کارگروه ملی با پیشنهاد سازمان
ولیت بسته بندي مواد ئ، واردکنندگان و کسانی که مس ان تولیدکنندگ:13  ماده

از جمله سموم و ( گردند ایجاد پسماندهاي ویژه می محصوالتی که منجر به و
نقل و دفع پسماندهاي  ، حمل و ، نگهداري باید نحوه استفاده ) کودهاي شیمیایی

از ت حاصل از مصرف و نیز اشیاء و موارد آلوده شده به آن ید مراجع یأها را پس 
  .بر روي بسته بندي درج نمایند ، بطیرذ

ارایی باید از طریق گمرکات  وزارت امور:14  ماده ، از ورود  اقتصادي و د
، داراي پسماند ویژه  اعالم شده از سوي سازمان کاالهایی که براساس فهرست

  .باشد جلوگیري نماید  میغیرمجاز
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،  کاالهایی که پس از مصرف سازمان باید نسبت به تدوین فهرست :15  ماده
ازیافت مشکل پسماند بیشتر یا پسماند با و یا پسماند خطرناك ایجاد  ب تر 

امه نحوه مدیریت آن کنند اقدام و شیوه می مورد به دستگاه  ها را تهیه و حسب ن
  .بط اعالم نمایدیرذ

ه   مؤسسه استاندارد باید ظرف یکسال پس از ابالغ این آیین:16  ماده نام
  :نماید داردهاي زیر را تدویناستان

از -1 نها   استاندارد کاغذ و پالستیک بازیافتی و موارد مجاز استفاده آ
  .هاي فنی و بهداشتی جنبه

 استانداردهاي کود آلی به خصوص کود کمپوست حاصل از پردازش -2
  . پسماندهاي عادي و کشاورزي

ه سیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندأ استاندارد ت-3 ها از جمل
  . پسماندهاي مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی هاي زباله سوز و نوع دستگاه

ها و نیز  م نشان دهنده نوع و جنس پالستیکئ استاندارد عال-4
  . هاي قابل تجزیه در طبیعت پالستیک

 استاندارد سایر مواردي که حسب مورد از سوي کارگروه ملی پیشنهاد -5
  .شود می

واحدهاي بازیافت که با ضوابط زیست محیطی سازمان تطابق  :17  ماده
داشته باشند، از حداکثرتسهیالتی که براي احداث و ادامه فعالیت واحدهاي 

  .شود برخوردار خواهند بود صنعتی در نظر گرفته می
 در صورت پرداخت هرگونه یارانه یا تعلق نرخ ترجیحی براي :1  تبصره

د  کودهاي کمپوست نیز به همان میزان بهره ، حمایت از انواع کود شیمیایی من
  .خواهند شد

 وزارت نیرو باید برق حاصل از بازیافت را براساس تصویبنامه :2  تبصره
  . خریداري نماید8/4/1384مورخ  33188ت 16825شماره 

هاي   سازمان مدیریت و برنامه ریزي باید با همکاري دستگاه:18  ماده
نسبت به تشخیص صالحیت مشاوران و پیمانکاران  ،بط در هر موردیراجرایی ذ

  .الح حقیقی و حقوقی اقدام نمایدیصذ
ملزم ) 1( تولیدکنندگان پسماندهاي ویژه مندرج در جدول شماره :19  ماده

د  به کاهش مقدار و یا شدت آلودگی پسماندها مطابق جدول مذکور بوده و بای
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امه ثبت و به  هاي پسماند تولیدي و ظرفیت فعالیت خود را در فرم اظهارن
  .سازمان گزارش نمایند

ا پیشنهاد سازمان  و تصویب )  کارگروه ملی(جدول مذکور حسب مورد ب
  .باشد هیأت وزیران قابل تغییر می

قانون ) 16(متخلفین از مفاد این ماده به حداکثر مجازات مقرر در ماده 
  .محکوم خواهند شد

، نسبت به تهیه  نامه ین آیینسازمان باید ظرف شش ماه پس از ابالغ ا
  .هاي اظهارنامه مربوط اقدام نماید فرم

  19 موضوع ماده ):1(جدول شماره 

  میزان پسماند یا مشخصات آن  نوع پسماند  تولید کنندگان پسماند
 درصد وزن روغن 20حداکثر تا   مجموع پسماند  واحدهاي تصفیه دوم روغن

  پایه تولیدي
واحدهاي کلر الکالی با سل 

 درصد وزن کلر 5/2حداکثر تا   اي خشک پسماندهاي جیوه  یوهج
  تولیدي

تولید روي به روش انحالل در 
 برابر وزن روي 4حداکثر تا   مجموع پسماندها  اسید

  تولیدي
د ) 19(موضوع ماده  میزان پسماند و یا مشخصات آن نوع پسماندها تولی

ي مجموع پسماندها درصد وزن روغن پایه تولید20کنندگان پسماند حداکثر تا 
ا   درصد وزن کلرتولیدي پسماندهاي 5/2واحدهاي تصفیه دوم روغن حداکثر ت

 برابر وزن روي 4جیوه اي خشک واحدهاي کلر الکالی با سل جیوه حداکثر تا 
  مجموع پسماندها تولید روي به روش انحالل در اسید  تولیدي
د  کنندگان کاال، واردکنندگان و توزیع   کلیه تولیدکنندگان:20  ماده و مواد بای

و نحوه مشخصات مدیریت پسماند ویژه خود را به شرح مندرج در  ، مقدار 
  .ه نمایندئبط اراذیر، به سازمان و دستگاه  اظهارنامه

قانون محکوم ) 16(هاي مقرر در ماده  متخلفین از مفاد این ماده به مجازات
  .خواهند شد

،  ن پسماندهاي ویژه کشاورزي پسماندهاي دامپزشکی به عنوا:21  ماده
  .باشند قانون می) 11(مشمول ماده 

، براساس کمیت و کیفیت  قانون) 11(  سازمان باید با رعایت ماده :22  ماده
ه  هاي مناسب دفع آن محل ، پسماندهاي ویژه صنعتی ها را مطالعه و ب

  .هاي کشور و صنایع و معادن پیشنهاد نماید وزارتخانه
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هاي دفع و دفن پسماندها  ن باید ضوابط زیست محیطی محل سازما:23  ماده
  .بط اعالم نمایدیرهاي ذ تعیین و به دستگاه اعم از ویژه و عادي را

و :24  ماده  سازمان حسب مورد مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه 
تعیین میزان و غلظت عامل خطرناك در پسماند  عادي به یکدیگر براساس

  .باشد می
و  بط باید قبل از صدور مجوز محل دفن زبالهیرهاي ذ دستگاه :25  ماده ها 

و اخذ تاییدیه وزارت نیرو در زمینه عدم   پسماندها نسبت به استعالم
  .تاثیرپذیري منابع آبی اقدام نماید

 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور باید در شرح خدمات :26  ماده
) 12(ماده ) 1(، اجراي تبصره  نتوسعه و عمرا هاي مشاوران تهیه کننده طرح

  .قانون را منظور نماید
از   وزارت بهداشت:27  ماده آموزش پزشکی باید تا شش ماه پس  ، درمان و 

قانون را تهیه و ابالغ ) 5(و ضوابط موضوع ماده  ، معیارها نامه ابالغ این آیین
  .نماید

و  مدیریت اجرایی پسماندها باید از خدمات کارشناسان:28  ماده  
)  ترجیحی بهداشت محیط و محیط زیست طوره ب ( متخصصین واجد شرایط

  .استفاده نمایند
قانون مدیریت پسماندها، به منظور ) 7( مراجع مسئول موضوع ماده :29  ماده

ه  ناشی از انتقال زباله هاي کنترل انتشار آلودگی ها و پسماندها به منابع آبی ب
منابع  ها، در آبراهه از دفع پسماندهاي موجود،  مین کننده آب شربأویژه منابع ت

  .آبی و مخازن پشت سدها جلوگیري نمایند
 سوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماند سوزهاي غیر :30  ماده

  . ، ممنوع است هاي مربوط شیوه نامه استاندارد و مغایر با ضوابط و
یرمجاز و همچنین  تخلیه کنندگان پسماندهاي ویژه در اماکن غ:31  ماده

ي  پسماندهاي ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازات خودروهاي تخلیه کننده ها
  .د شقانون محکوم خواهند) 20(و ) 16(تعیین شده در مواد 

، بانک اطالعاتی  نامه ازمان باید تا یکسال پس از ابالغ این آیین س:32  ماده
بط تهیه یراي اجرایی ذه ها و مدیریت مکاري دستگاه هجامع پسماندها را با

  .نماید
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نامه اجرایی  ، تابع آیین  نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ویژه:33  ماده
ـ 22029 ت44870موضوع تصویبنامه شماره (  حمل و نقل مواد خطرناك ه

  .بعدي آن خواهد بودي ها و اصالحیه)   هیأت وزیران27/12/1380مورخ 
قی که مبادرت به نقل و انتقال برون  کلیه اشخاص حقیقی و حقو:34  ماده

نمایند باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و  مرزي پسماندهاي ویژه می
اختیار سازمان    .قرار دهند)  بازل  مرجع ملی کنوانسیون(اطالعات ال زم را در 

اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکنند یا اطالعات 
هاي تعیین شده در ماده  به حداکثر مجازات ه نمایندئنادرست به سازمان ارا

  .قانون محکوم خواهند شد) 16(
هاي دریایی و مصالح الیروبی دریایی تابع ضمیمه پنجم   زباله:35  ماده

دفع مواد زاید در دریا بوده و کارگروه کنوانسیون   وMARPOLکنوانسیون 
ا  ، مفاد هاي مربوط ملی باید در تدوین ضوابط و شیوه نامه کنوانسیون مزبور ر

  .لحاظ نماید
مورین وزارت أ، همچنین م مورین سازمانأ نیروهاي انتظامی و م:36  ماده

صورتی که وظایف ضابطین  ها در و بخشداري ها ها، دهیاري کشور، شهرداري
اجراي قانون و   نظر دادستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ  قضاییه را زیرقوه

امه آیین هاي ناشی از آن در ردیف ضابطین قوه قضاییه قرار  نامه و شیوه ن
  .گیرند می

، تنظیم و تدوین  هاي آموزش هاي کشور و دادگستري باید زمینه وزارتخانه
  . آورندمذکور را فراهم نامه نحوه اقدام ماموران شیوه
 ، وزارت جهاد ، درمان و آموزش پزشکی مورین وزارت بهداشتأم

، گزارش و پیگیري از  شناسایی ، وزارت نیرو باید نسبت به کشاورزي
  .هاي مرتبط با این قانون اقدام نمایند تخلف

ي  قانون) 6(هاي مذکور در تبصره ماده   دستگاه:37  ماده ، باید در اجرا
ا  ساالنه خود را تنظیم و اعتبارات الزم را پیش نامه، بر تکالیف این تبصره بینی ت

  .در قانون بودجه گنجانده شود
 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور باید اعتبارات الزم جهت :38  ماده

  .بینی نماید در لوایح بودجه پیش نامه را اجرایی شدن این آیین
  : زعبارتند ا) 21(  هاي مشمول ماده  دستگاه:39  ماده
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 هاي کشور ها و دهیاري سازمان شهرداري ،)ها بخشداري( وزارت کشور
 ، وزارت جهاد حفاظت محیط زیست ، سازمان)ها ها و دهیاري شهرداري(

بهداشت ، وزارت صنایع و معادن کشاورزي ن و آموزش ، وزارت  پزشکی  ، درما
اه و ترابري   . و وزارت ر

  جمهور  رییس  اول  معاون-  محمدرضا عارف
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  11/05/1384: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

   شهر تهران کیلومتري یکصد و بیست   شعاع  محدوده عیین ت
 محدوده شعاع یکصد و بیست کیلومتري شهر تهران به شرح نقشه )الف
  .1شود تعیین می) 1(  پیوست
ن 120 احداث واحدهاي صنعتی زیر در داخل محدوه )ب  کیلومتري تهرا

  : تمجاز اس
    واحدهاي تولید بتن آماده-1
  هاي آب و فاضالب   تصفیه خانه-2
    صنایع بازیافت نخاله ساختمانی-3
   نیروگاه تولید برق -4
  هاي عمرانی   کارگاه موقت تولید آسفالت و شن و ماسه مرتبط با طرح-5

  جمهور  رییس  اول  معاون-  محمدرضا عارف

  
  .باشد  نقشه مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود می- 1
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  12/06/1384: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: بمرجع تصوی

  اساسنامه صندوق ملی محیط زیستاز 
   کلیات :فصل اول

هاي زیست محیطی و جلوگیري از   در جهت کمک به تقلیل آالینده:1ماده 
صندوق ملی محیط «و حمایت از محیط زیست  تخریب محیط زیست و حفظ

شود، تاسیس  می  نامیده»صندوق« که در این اساسنامه به اختصار «زیست
  . شود می

اي اعتباري وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست   صندوق موسسه:2ماده 
حقوقی و استقالل مالی بوده و به صورت شرکت  است که داراي شخصیت

و قوانین و مقررات مربوط به هاي دولتی  شرکت دولتی طبق مفاد این اساسنامه 
  .نماید فعالیت می

  .دشو صندوق براي مدت نامحدود تشکیل می :3ماده 
حوزه فعالیت صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران  :4ماده 

نقاط دیگر کشور شعبه یا نمایندگی دایر  تواند در است و بنا به ضرورت می
  . نماید

   سرمایه و موضوع فعالیت :فصل دوم
 ریال )10,000,000,000( سرمایه اولیه صندوق مبلغ ده میلیارد :5ماده 

  . باشد می
  :  ها به قرار زیر است صندوق جهت انجام فعالیت ین اعتبارنابع تامم
  ها و هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی   کمک-1
  المللی ها و هدایاي خارجی و بین  کمک-2

  : باشد  موضوع و حدود عملیات صندوق به شرح زیر می:6ماده 
  ر قانون بینی شده د هاي پیش  تامین و تجهیز منابع مالی از محل-1
لی به کارخانجات-2 و ب ، کارگاه  اعطاي تسهیالت ما ه ه ها  طور کلی هرگون

  . هاي زیست محیطی آلودگی منابع آالینده در جهت کاهش
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 اعطاي تسهیالت مالی براي جلوگیري از تخریب محیط زیست از -3
، گونه و  ، زیست بوم شامل زیستگاه(زیستی  ، احیاء و مدیریت تنوع طریق حفظ

  ). ژن
هاي زیست محیطی و  ها و پروژه  حمایت مالی و همکاري در طرح-4
  .  هاي اکوتوریسم طرح
و همکاري در طرح-5 هاي آموزشی و فرهنگ سازي جهت   حمایت مالی 

  . بهبود شرایط زیست محیطی
 اعطاي تسهیالت مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت -6

د انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات تولی گسترش و تکمیل تحقیقات براي
  .  کنترل و کاهش آلودگی

  جمهور  معاون اول رییس-محمدرضا عارف 
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  03/04/1386: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ) 66(آیین نامه اجرایی ماده 
  اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

هاي اجرایی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی  تگاه کلیه دس:1 ماده
نامه را صرف اجراي  این آیین) 1(ماده ) 1(موظفند اعتبار مندرج در تبصره 

  :هاي مدیریت سبز به شرح زیر نمایند فعالیت
 استقرار نظام مدیریت محیط زیستی شامل شناسایی مواردي که نیاز )الف

ها،  دوین و اجراي برنامه اصالحی آنبه بهبود مستمر یا اصالح دارند، ت
  .آموزش، جلب مشارکت کارکنان، ممیزي و گزارش دهی

ي %) 15( مصرف حداکثر پانزده درصد )ب از اعتبار فعالیت مزبور برا
  .رسانی و تنویر افکار کارکنان اطالع

رمیم ساختمان  مصرف بهینه حامل)پ از  هاي انرژي از طریق ت ها و استفاده 
هاي حمل و نقل  هاي نو، اصالح روش مصرف، انرژي ات کموسایل و تجهیز

  .هدف کاهش مصرف سوخت و استفاده از گاز طبیعی با
از فناوري) ت بهینه آب با استفاده  و  مصرف  هاي مناسب و اصالحات الزم 

  .ارتقاي آگاهی کارکنان
ها و مؤسسات   کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاه)ث

  ).اي مکاتبات رایانهاستقرار نظام (
  . مصرف بهینه مواد اولیه، مواد مصرفی و تجهیزات)ج
گیري از فناوریهاي مناسب و افزایش   کاهش تولید پسماند از طریق بهره)چ

  .وري بهره
  . بهبود نظام تعمیر و نگهداري وسایل و تجهیزات به جاي تعویض)ح
 فضاي سبز  بازیافت ضایعات، تصفیه و بازچرخان آب در جهت ایجاد)خ

  .و سایر موارد
هاي پاك و سازگار با محیط زیست براي کنترل و   استفاده از تکنولوژي)د
  .سازي مصرف بهینه
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  . کاهش مصرف مصنوعات یکبار مصرف پایدار در محیط زیست)ذ
  . جایگزینی سوخت مناسب در مناطق روستایی و عشایري به جاي هیزم)ر

از  زي کشور موظف است اعتبار موردری  سازمان مدیریت و برنامه:1 تبصره نی
  .بینی نماید ها را در لوایح بودجه سنواتی پیش دستگاه

ها و واحدهاي تولیدي از محل اعتبار یک در هزار موضوع   شرکت:2 تبصره
از درآمدهاي دولت و مصرف آن در ) 45( ماده» د«بند  قانون وصول برخی 

  .نمود مین خواهندهاي مربوط را تأ  هزینه1373 موارد معین مصوب
 سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به منظور انتقال سریع :2 ماده

هاي  ها و فناوري هاي موفق داخلی و خارجی، در اختیار گذاردن روش تجربه
هاي اجرایی موارد مرتبط با مدیریت سبز، سامانه دولت  مناسب، تدوین برنامه
  .سبز را به هنگام نماید

 اجرایی موظفند هر سه ماه یکبار، گزارش پیشرفت کار هاي  دستگاه:3 ماده
را به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی براساس 

 .بندي، هر شش ماه یکبار به هیئت وزیران ارایه شود شاخصها و جمع
  جمهورـ  پرویز داودي معاون اول رئیس
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  03/04/1386: تاریخ تصویب
  یرانهیأت وز: مرجع تصویب

  خصوص سند راهبرد ملی توسعه فناوري  نامه در تصویب
  پیل سوختی کشور

  انداز  چشم-2
با اتکال به خداوند متعال و در راستاي تحقق چشم انداز بیست ساله کشور 

ساله، ) 15(مند ذینفعان این فناوري در یک دوره پانزده  و با تالش نظام
، 1المملی توسعه فناوري  هاي بین جمهوري اسالمی ایران بر مبناي شاخص

جزو پنج کشور توسعه یافته، توانمند و صاحب فناوري قاره آسیا و اولین 
هاي  کشور منطقه در زمینه طراحی، تولید، ارتقاء و به کار گیري فناوري پیل

  . خواهد شد2سوختی راهبردي 
تحقق چشم انداز فوق منافع و دستاوردهاي زیر را براي کشور به همراه 

  . داشتخواهد 
 کاهش آلودگی محیط زیست به ویژه در شهرهاي بزرگ از طریق )ج

کاربرد فناوري پیل سوختی در حمل و نقل، تأمین برق، سرمایش و گرمایش 
  .شهري
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  18/09/1386: تاریخ تصویب
  هیأت وزیران: مرجع تصویب

 تصویب نامه در خصوص تفویض برخی از وظایف هیأت دولت به 
  ور زیربنایی، صنعت و محیط زیستوزراي عضو کمیسیون ام

نامه داخلی هیئت  آیین) 22( اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده -1
دولت در موارد زیر به وزراي عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط 

  :شود زیست تفویض می
 صدور اجازه احداث واحدهاي تولیدي صنعتی در داخل محدوده )الف

یلومتري شهر تهران و همچنین در داخل شعاع پنجاه ک) 120(یکصد و بیست 
  . کیلومتري شهر اصفهان) 50(

) 13( اصالح ضوابط و معیارهاي استقرار صنایع، موضوع تبصره ماده )ب
  .1374قانون جلوگیري از آلودگی هوا مصوب 

ه ) 8(هاي صنعتی، موضوع بند   ایجاد شهرك)ج قانون اصالح قانون راجع ب
  .1376هاي صنعتی مصوب  تأسیس شرکت شهرك

و  ها و راه هاي اطراف راه  اصالح و تصویب نوع کاربري زمین)ـه آهن 
نامه مربوط به اخذ وجوه ایجاد مستحدثات در حدفاصل صد متر بعد  تغییر آیین

اه از حریم قانونی راه ) 5(موضوع ماده ) 17(ماده ) 1(آهن موضوع تبصره  ها و ر
  .1379آهن مصوب  ا و راهه قانون اصالح قانون ایمنی راه

اختیارات تفویض شده)ز   .  اصالح مصوبات هیئت وزیران در چارچوب 
  .هاي بین المللی حسب مورد نامه  اجازه امضاي مقدماتی موافقت)ح
هاي مورد ایراد ریاست مجلس شوراي اسالمی   اصالح تصویب نامه)ي

  ). حسب مورد(
ه موافقت اکثریت شد خصوص اختیارات یاد گیري در  مالك تصمیم-2

د  وزراي عضو کمیسیون مذکور می باشد و مصوبات آن در صورت تأیی
ولت قابل صدور  دنامه داخلی هیئت آیین) 19(جمهور با رعایت ماده  رییس

  . خواهد بود
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در موارد ضروري مصوبات کمیسیون قبل از ابالغ با نظر معاون اول  -3
  .دباش جمهور قابل طرح در هیئت وزیران می رییس

معاون اول رئیس جمهور -رویز داوديپ



 

 

 فصل سوم

  مصوبات شوراي اسالمی شهر تهران
  





 
  30/09/1378: تاریخ تصویب
  01/10/1378: تاریخ ابالغ
  9494/32/160: شماره صدور

الزام شهرداري تهران جهت تهیه الیحه دفاع از شهر و شهروندان 
 1تهرانی در برابر آلودگی هوا

  :ماده واحده
ک به موجب  این ماده واحده شهرداري تهران موظف است ظرف مدت ی

از وضعیت آلودگی  ارائه گزارش جامعی  هفته از تاریخ ابالغ این مصوبه، ضمن 
دفاع از شهر و شهروندان «اي تحت عنوان  هوا و علل آن در تهران، الیحه

متضمن وظایف و اختیارات شهرداري تهران در » تهرانی در برابر آلودگی هوا
هاي مسئول و ذیربط را  خصوص و نحوه همکاري و هماهنگی با سازماناین 

تواند در کاهش آلودگی  به همراه پیشنهاد اقدامات فوري و درازمدتی که می
 . هواي تهران موثر باشد، تهیه و به شوراي اسالمی شهر تهران تقدیم نماید

  
ر 21/10/1378 به تاریخ تصویب 10550/36/160 پیرو متن مصوبه، مصوبه شماره - 1  صاد

 .شده است
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  21/10/1378: تاریخ تصویب
  22/10/1378: تاریخ ابالغ

  10550/36/160: شماره صدور

 چگونگی دفاع از شهروندان تهرانی در برابر آلودگی هوا

   :ماده واحده
گی  امه جامع کاهش آلود شهرداري تهران موظف است تعهدات خود در برن

فعالیت ي   در ظرف زمان)جداول پیوست به شرح(هاي الزمه   هواي تهران و  ها
هاي متحرك در شهر تهران  با آلودگی را ناشی از آالینده ثبت شده براي مقابله

  . را با رعایت موارد ذیل به انجام برساند
از سوي دولت-1   . تخصیص اعتبار ارزي و ریالی مورد نیاز 
اجرایی و مدیریتی مناسب-2   . در اختیار داشتن ابزار 
  . هاي ذیربط  انجام تعهدات سایر نهادها و ارگان-3

هاي  ع مقابله با آالینده شهرداري تهران موظف است برنامه جام :1تبصره 
ساکن را تهیه و همراه برنامه پنج ساله به شوراي اسالمی شهر تهران تقدیم 

  . نماید
اریخ ابالغ این مصوبه هر سه ماه :2تبصره  از ت  شهرداري تهران موظف است 

ی مصوبه را به اطالع شوراي شهر ییکبار گزارشی از عملکرد خود و موانع اجرا
  . برساند

ر در  شهرداري تهران موظف است جهت انجام پروژه :3 تبصره هاي فنی مؤث
تسهیالت و اعتبارات خارجی در چارچوب مقررات  کاهش آلودگی هوا از

  . جاري و با تصویب شوراي شهر استفاده نماید
ر   در مواردي که در این مصوبه تکالیفی به عهده دستگاه:4تبصره  هایی به غی

شهردار تهران موظف است از طریق هیأت از شهرداري واگذاري شده است، 
  .هاي الزم را معمول نماید دولت هماهنگی
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  13/02/1379: تاریخ تصویب
  13/02/1379: تاریخ ابالغ
  1962/65/160: شماره صدور

  مساعدت جهت حل مشکالت فاضالب زندان قصر به منظور تأمین
  بهداشت و حفظ محیط زیست در حاشیه زندان قصر

  : اده واحدهم
ه  به منظور تأمین بهداشت و حفظ محیط زیست شهروندان ساکن در حاشی

شود جهت کمک به حل  و اطراف زندان قصر به شهرداري تهران اجازه داده می
مشکالت فاضالب زندان قصر تا پایان سال جاري اقدام نموده و هزینه مربوطه 

ماده  ل از محل ردیف یکریا )000/000/000/2(را حداکثر تا سقف دو میلیارد 
  . شانزده بودجه سال جاري خود تأمین و پرداخت نماید

ه :تبصره  کمیسیون توسعه و عمران موظف است گزارش انتقال زندان قصر ب
از شهر تهران را هر سه ماه یک بار به شوراي اسالمی شهر تهران اعالم  خارج 

  .  نماید
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  12/04/1379: تاریخ تصویب
 14/04/1379: تاریخ ابالغ
 6471/81/160: شماره صدور

 ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی 15الحاق یک تبصره به ماده 
اجراي ماده یک الیحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها 

  1 شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران11/3/59مصوب 
  : ماده واحده
ک قانون  ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجراي ماده ی15ذیل ماده 

 شوراي انقالب 11/3/1359حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 
جمهوري اسالمی ایران ابالغی از سوي وزیر محترم کشور وقت منتشره به 

امه رسمی کشور، تبصره به شرح ذیل 21/7/1373 مورخ 14450شماره   روزن
عمران کلیه اعتراضات مالک یا ذینفع در کمیسیون توسعه و «: شود افزوده می

به قائم مقامی از سوي شوراي اسالمی شهر (شهري شوراي اسالمی شهر تهران 
  . »قابل طرح و تجدید نظر خواهد بود) تهران

  
  به تاریخ3769/349/160 متن مصوبه مورد تجدید نظر قرار گرفته و مصوبه شماره - 1

  : در این خصوص به شرح ذیل صادر شده است10/4/1382تصویب 
ذیل ماده پانزده ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجراي ماده یک قانون : ماده واحده

 شوراي انقالب جمهوري اسالمی 11/3/1359حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 
 21/1/1373 به تاریخ 14450ماره ایران، ابالغی از سوي وزیر محترم وقت کشور، منتشره به ش

کلیه اعتراضات مالک یا ذینفع «: شود در روزنامه رسمی کشور، تبصره به شرح ذیل افزوده می
الذکر قبل از طرح در شورا باید به کمیسیون ذیربط در شوراي  نامه فوق  آیین14به آراي ماده 

سط کمیسیون مزبور جهت اسالمی شهر تهران ارجاع و پس از بررسی و تهیه گزارش جامع تو
از تاریخ . بررسی نهایی و اتخاذ تصمیم در دستورکار شوراي اسالمی شهر تهران قرار گیرد

ابالغ این مصوبه، مصوبات قبلی شوراي اسالمی شهر تهران در این رابطه که مغایر با این 
 . »شود باشد لغو و کان لم یکن تلقی می مصوبه می
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  09/03/1380: تاریخ تصویب
  13/03/1380: تاریخ ابالغ

  4066/221/160: شماره صدور

ا  تعیین هزینه آزمایش و معاینه فنی خودروه

  :ماده واحده
ا نسبت به انجام معاینه فنی وسایل   اجازه داده میبه شهرداري تهران شود ت

ه   صدور برگ معاینه فنی در مراکز مکانیزه اقدام و هزینه ونقلیه هاي مترتبه را ب
  : شرح مبالغ ذیل دریافت نماید

 بودجه سال 9  تبصره2ریال برابر بند ) 000/7( مبلغ هفت هزار )الف
   . ومی کشور کشور جهت واریز به حساب درآمد عم1379

ریال برابر مصوبه شماره ) 000/20( مبلغ بیست هزار )ب
  هیئت وزیران بابت کنترل 23/6/1379 به تاریخ هـ/22334/ت/26581
  . هاي هوا و صدا آالینده
معاینه  هاي ریال بابت سایر هزینه) 000/23( مبلغ بیست و سه هزار )ج

  . فنی
ات بعدي خودروها براي شهرداري تهران مجاز است در مراجع :1تبصره 

  . ریال دریافت دارد) 000/15(انجام معاینه فنی براي هر بار مبلغ پانزده هزار 
تواند در احداث و بهره برداري مراکز مکانیزه  شهرداري تهران می :2تبصره 

  . معاینه فنی خودرو از همکاري بخش خصوصی وفق مقررات استفاده نماید
هاي  بر دریافت هزینه شود عالوه  ازه داده می به شهرداري تهران اج:3تبصره 

د اجباري، در مواردي که صاحبان خودروها رمترتبه معاینه فنی خودرو در موا
نماید وفق ماده واحده  به اختیار خود جهت معاینه فنی خودرو مراجعه می

  . هاي مترتبه را دریافت نماید هزینه
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  21/01/1381: تاریخ تصویب
  26/01/1381: تاریخ ابالغ
  898/290/160: شماره صدور

  ساماندهی معاینه فنی خودروها در شهر تهران
  :ماده واحده

ن  به منظور برنامه ریزي و ساماندهی معاینه فنی خودروها، شهرداري تهرا
سبک و سنگین و موتور (اي که مالکین خودروها  موظف است به گونه

و به سهولت موفق به معای) سیکلت د در زمان تعیین شده  نه فنی خودروها شون
  . نسبت به این امر اقدام نماید

 معاینه فنی خودروها در مرحله اول شامل خودروهاي قبل از مدل :1تبصره 
  . باشد  می1375

 شهرداري تهران موظف است نسبت به راه اندازي مراکز معاینه فنی :2تبصره 
) وبهاز تاریخ ابالغ این مص(براي خودروهاي سنگین ظرف مدت شش ماه 

  . اقدام نماید
هاي ذیل آن، شهرداري   در اجراي مفاد این ماده واحده و تبصره:3تبصره 

امکانات بخش عمومی و خصوصی استفاده نماید   .  تهران موظف است از 
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  27/03/1382: تاریخ تصویب
  29/03/1382: تاریخ ابالغ

  2776/342/160: شماره صدور

  یت محیط زیست در الزام شهرداري تهران به ساماندهی مدیر
  1مجموعه شهرداري تهران

  :ماده واحده
از تاریخ ابالغ این  شهرداري تهران ملزم است حداکثر ظرف مدت دو ماه 

هاي  ها و شرکت مصوبه نسبت به بررسی وضعیت واحدهاي ستادي، سازمان
ه اتابعه شهرداري تهران که دار ي وظایف نظارتی، اجرایی و مدیریتی در زمین

 اقدام نموده و براساس مطالعات به عمل باشند،  میشهر تهرانمحیط زیست 
آمده، الیحه جامع ساماندهی مدیریت زیست محیطی در شهر تهران را تهیه و 

  . تدوین و به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید
ن :تبصره  تا زمان تعیین تکلیف الیحه فوق الذکر مصوبه ایجاد سازما

د و جام  شهر تهران تصویبی توسط جانشین شوراي اسالمی مدیریت مواد زائد 
 مسکوت خواهد 1/2/1382 به تاریخ 3/1/377شهر تهران ابالغی به شماره 

 .ماند

  
 به 18/9/1382 به تاریخ 13465/420/160ه شماره  در خصوص متن مصوبه اصالحی- 1

  :شرح ذیل صادر شده است
تبصره ذیل ماده واحده مصوبه الزام شهرداري تهران به ساماندهی مدیریت : ماده واحده

 علنی – عادي –محیط زیست در مجموعه شهرداري تصویبی در هشتمین جلسه رسمی 
 2776/342/160 ابالغی به شماره 27/3/1382شوراي اسالمی شهر تهران دوره دوم به تاریخ 

  : گردد  به شرح ذیل اصالح می29/3/1382به تاریخ 
مصوبه ایجاد سازمان مدیریت مواد زائد و جامد شهر تهران تصویبی توسط : تبصره«

 1/2/1382 به تاریخ 3/1/377ابالغی به شماره ) دوره اول(جانشین شوراي اسالمی شهر تهران 
 . گردد اعالم میلغو و کان لم یکن 
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  19/05/1382: تاریخ تصویب
  21/05/1382: تاریخ ابالغ

  6006/375/160: شماره صدور

الزام شهرداري تهران به تهیه و ارائه الیحه احداث و افزایش 
  داشتی در سطح تهرانهاي به سرویس

  :ماده واحده
اریخ ابالغ این مصوبه حداکثر ظرف  شهرداري تهران موظف است از ت

هاي بهداشتی  مدت سه ماه نسبت به تهیه الیحه احداث و افزایش سرویس
عمومی در مناطق مختلف شهر تهران و چگونگی اداره و نگهداري صحیح آنها 

ائه نمایداقدام و جهت بررسی و تصویب به شوراي اس   . المی شهر تهران ار



 289  مصوبات شوراي اسالمی شهر تهران: سومفصل 

   04/06/1382: تاریخ تصویب
  8/06/1382: تاریخ ابالغ

  6357/383/160: شماره صدور

هاي تملک زندان قصر  مجوز به شهرداري تهران جهت پرداخت هزینه
  و انجام مطالعات و آغاز عملیات اجرایی پروژه تبدیل زندان قصر 

 به پارك و مراکز فرهنگی

  :ده واحدهام
 361021172شود از محل کد اعتباري  به شهرداري تهران اجازه داده می

مبلغ یکصد و بیست و شش )  شهرداري تهران1382مصوبه بودجه سال (
ریال در رابطه با پروژه تبدیل ) 000/000/800/126( میلیارد و هشتصد میلیون

بلغ محوطه زندان قصر به پارك و مراکز فرهنگی، شامل تملک ملک مذکور به م
ریال و انجام ) 000/000/800/106(یکصد و شش میلیارد و هشتصد میلیون 

مطالعات و طراحی و آغاز عملیات اجرایی پروژه فوق به مبلغ بیست میلیارد 
و . ریال اقدام نماید) 000/000/000/20( شهرداري تهران موظف است گزارش 

ن بندي اجرایی این مصوبه را ظرف امه زما از شرح اقدامات و برن  مدت دو ماه 
  . ئه نمایداتاریخ ابالغ به شوراي اسالمی شهر تهران ار
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  30/10/1382: تاریخ تصویب
  20/11/1382: تاریخ ابالغ

  17220/464/160: شماره صدور

  پیش نویس الیحه قانون جایگزین قانون حفظ و گسترش 
ا   فضاي سبز در شهره

  : ده واحدهام
ف ضاي سبز و توسعه آن در شهرها به منظور حفظ و نگهداري هر چه بهتر 
عنوان ه شود الیحه به شرح ذیل ب و محدوده قانونی و حریم آنها، پیشنهاد می

 3/3/1359جایگزین قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 
مراجع ذیربط ارجاع و از آن طریق جهت  شوراي انقالب اسالمی ایران به

  .تصویب به مجلس شوراي اسالمی تقدیم شود
ه  به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگیري از قطع :1 ماده بی روی

درختان و از بین بردن فضاي سبز، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، 
اغ شناخته م ها و محل ها، باغ ها، پارك بزرگراه و  یهایی که به صورت ب شوند 

 شهرها بدونکلیه اماکن، اراضی و امالك واقع در محدوده قانونی و حریم 
اجرایی مربوط به چگونگی اجراي این . اجازه شهرداري ممنوع است ضوابط 

از تهیه توسط شهرداري و تصویب شوراي اسالمی شهر قابل اجرا  ماده، پس 
  .است

ها در محدوده قانونی و حریم شهرها مکلفند ظرف مدت   شهرداري:2 ماده
ن اي شامل تعداد، نوع، محیط بن و س یک سال شناسنامه ن تقریبی درختا

این شناسنامه هر پنج سال یک بار . هاي مشمول این قانون را تنظیم کنند محل
  .قابل تجدید و سند اجراي این قانون است

ها را  ها و پارك ها مکلفند درختان معابر، میادین، بزرگراه شهرداري :1 تبصره
سبز  فضاي GISپس از تنظیم مشخصات آنها پالك کوبی نموده و در نقشه 

  .منعکس کنند
توانند براي تنظیم یا تطبیق   مأموران شهرداري بر حسب مورد می:2  تبصره

برگ شناسایی درختان، با داشتن معرفی نامه و نمایندگی از مرجع قضایی 
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هاي مشمول این قانون  ها وارد محل مستقر در شهرداري یا سازمان پارك
  .بشوند

هردار هر شهر توسط دادگستري  مرجع قضایی بنابه درخواست ش:3  تبصره
  .شود شهرستان معرفی می

و  ها بزرگراه معابر، میادین، درختان و آبیاري فاظت حکاشت، :3  ماده
  . باشد ها می هاي عمومی از اهم وظایف شهرداري پارك

 هاي مشمول قانون به عهده لآبیاري درختان سایر مح  نگهداري و:1 تبصره
  .مالکین و متصرفین است

، ـوفات، متـ در مورد موق:2 ه تبصر ولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان
  .باشند یا مستأجرین و متصرفین مسئول نگهداري و حفظ درختان می

 در صورت درخواست مالکین از شهرداري براي مساعدت در :3  تبصره
ي  نگهداري فضاي سبز و درختان ملک متعلق بـه متقاضی، شهرداري در ازا

هاي مربوطه از مالکین، در زمینه آبیاري و مشاوره باید اقدام  ت هزینهدریـاف
  .نماید

ن :4  تبصره  چنانچه مالکین یا متصرفین و یا ساکنین در نگهداري درختا
مشمول قانون کوتاهی نموده و یا تعمداً آنها را آبیاري نکنند یا به هر نحو 

از مرجع موجب آسیب رساندن به درختان شوند، شهرداري با اخذ  مجوز 
تواند وارد محل شده و اقدام به   می)2(ماده ) 3(قضایی موضوع تبصره 

هاي مصروفه را به اضافه پانزده  نگهداري و آبیاري درختان نماید و هزینه
  . درصد خسـارت از مالکین دریافت کند

 2000ها به قطعات بزرگتر از   تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغ:4 ماده
 رعایت مقررات شهرسازي مجاز است ولی در صورت تفکیک یا متر مربع با

تقسیم نیز باید سند ملک به همان صورت باغ یا زمین مشجر باقی بماند و قطع 
اجازه از شهرداري طبق مقررات  درخت در قطعات تفکیک شده بدون تحصیل 

  . این قانون ممنوع است
ا  متر مربع که طب500امالك با مساحت بیش از  :1 تبصره ق سند مادر و ی

صورت باغ باقی ه همیشه ب  باغ ثبت و شناخته شده باشندGISطبق نقشه 
مانند و تحت هیچ شرایطی اعم از خشکاندن یا قطع درختان و تغییر حالت  می

تواند عنوان باغ را از این گونه امالك سلب نماید  ظاهري آن به غیر باغ، نمی
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اغ برخورد و مطابق بایستی ) 6(ماده ) 1(بلکه مطابق تبصره  با عاملین تخریب ب
  . قانون مورد پیگیري قرار گیرند

ز  هایی که به صورت باغ شناخته می ها و محل مالکین باغ :2 تبصره شوند و نی
ه  مالکین سایر امالك و اراضی مشمول قانون مکلفند به ازاي درخت هایی ک

 یا هر محلی شود، در همان محل اجازه قطع آنها از طرف شهرداري صادر می
ا  ا رعایت اصول و ضوابط، نهال ب که شهرداري تعیین کند، در فصل مناسب و ب

بن  سانتی متر غرس نمایند به نحوي که مجموع محیط10محیط بن حداقل 
  .شوند معادل مجموع محیط بن درختان قطع شده باشد هایی که غرس می نهال

ه عوارض قطع هاي فوق، پرداخت تعرف  عالوه بر کاشت نهال:3 تبصره
درخت مصوب شوراي اسالمی شهر نیز به عهده مالک یا متقاضی قطع درخت 

  . باشد می
ر  شهرداري مکلف است در پروانه:4 تبصره اساس  هاي ساختمانی که ب

د  ضوابط قانونی صادر می کند، تعداد درختی که براي احداث ساختمان بای
و قید نماید ه در صورت. جابجا یا قطع شود را تعیین  ی که پس از دریافت پروان

و انتقال یا قطع درخت، ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام 
  .هاي مقرر در این قانون خواهد شد مجازات به ساختمان نشود، مالک مشمول 

این ماده با پیشنهاد شوراي اسالمی   مقررات شهرسازي موضوع :5  تبصره
  . شهرسازي و معماري الزم االجرا استو پس از تصویب در شوراي عالی  شهر

 ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن، جانشین ساختن و قطع :5 ماده
ها و موارد دیگر  ها، قلمستان درختان که مالزمه با بهره برداري از نهالستان

  . تعیین خواهدگردید هاي اجرایی این قانون مشابه دارد، به موجب آیین نامه
ین  کس بر  هر:6 ماده خالف مقررات این قانون مرتکب قطع یا موجب از ب

رفتن درختان مشمول قانون گردد، عالوه بر پرداخت تعرفه قطع درخت به 
  .شود حبس تا سه سال محکوم می

ا :1  تبصره  در صورتی که قطع درخت و یا اقدامات تخریبی از طرف مالک ی
ه مالکین به نحوي باشد که باغی از حالت باغ بودن خارج ش ود، همه زمین ب

نفع شهرداري ضبط شده و به مصرف خدمات و فضاي سبز عمومی شهر 
ا  گردد نصف قیمت کارشناسی ملک، بهاي آن رسد و شهرداري مکلف می می ر

  .به مالک یا مالکین مسترد نماید
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هاي مذکور در این ماده قابل تعلیق نبوده و احکام صادره   مجازات:2 تبصره
  .خواهد بودفقط قابل تجدید نظر 

هاي مامور اجراي این قانون که قبالً با  گزارش مامورین شهرداري :7  ماده
اند به منزله گزارش ضابطین دادگستري  وظایف ضابطین دادگستري آشنا شده

  . است
و یا سایر اشخاص، عالماً أ هر کس اعم از م:8 ماده موران مجري این قانون 

حقیقت به کسی نسبت دهد یا گزارش در این قانون را به خالف  جرایم مذکور
و   698خالف واقع ارائه نماید طبق ماده  قانون مجازات اسالمی محکوم 

  . گردد مجازات می
هاي مشجر، سطح  ها و زمین حفظ، نگهداري و احیاي باغ  به منظور:9 ماده

مساحت و تراکم ساختمانی مجاز % 30اشغال زیربنا در این گونه امالك معادل 
مالك برابر درصد تراکم ساختمانی امالك غیر باغ مشابه همجوار اینگونه ا

  .خواهد بود
د  می  مالکین این گونه امالك:1  تبصره توانند با رعایت ضوابط و مقررات بلن

د   مرتبه سازي و برج باغ در صورت احراز شرایط، از مزایاي مربوطه بهره من
  . شوند

گردند تا براي امالك  می کلفها و سایر مراجع ذیربط م  شهرداري:2 تبصره
و اراضی که مالکین با رعایت ضوابط و مقررات و در نظر گرفتن اصول علمی 

بیشتر از تراکم ساختمانی امالك و % 20کنند امتیازي معادل به باغ تبدیل می
  .اراضی مشابه غیر باغ منظور نمایند

ط شهرداري  ضوابط و آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توس:3  تبصره
  . اال جرا استتهیه و پس از تصویب شوراي اسالمی شهر الزم

  دگرد کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می :10  ماده
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  05/12/1382: تاریخ تصویب
  19/12/1382: تاریخ ابالغ

 19025/481/160: شماره صدور

  حفاظت و پیشگیري از بروز سوانح ناشی از 
   تهران بزرگدر مواد شیمیایی

  :ده واحدهام
اریخ ابالغ این مصوبه حداکثر ظرف  شهرداري تهران موظف است از ت

و  با همکاري سایر دستگاه(مدت سه ماه  هاي ذیربط و نهادهاي علمی 
نسبت به تهیه و تدوین الیحه آیین نامه ایمنی، تولید، نگهداري، ) پژوهشی

هاي   که کلیه فرآوردهحمل و نقل، توزیع و فروش مواد شیمیایی به نحوي
و  شیمیایی خطرناك در آن مشخص شده باشد اقدام نموده و جهت بررسی 

  .تصویب به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید
د   شهرداري تهران مکلف است در آیین:تبصره نامه موصوف تعرفه بازدی

 کارشناسان ذیربط به منظور نظارت بر حسن اجراي آیین نامه، تعرفه صدور و
تمدید مجوزهاي ایمنی و همچنین چگونگی برخورد با متخلفین به استناد 

 بند بیستم ماده پنجاه و پنج قانون تبصره ذیل بند چهاردهم و تبصره ذیل
ها را جهت بررسی و تصویب به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه  شهرداري

 .نماید
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  19/12/1382: تاریخ تصویب
 27/01/1383: تاریخ ابالغ

  959/501/160: ه صدورشمار

مصوبه دستورالعمل ضوابط اجرایی ) جایگزین(اصالحیه و تکمیل 
  مربوط به چگونگی اجراي ماده یکم قانون حفظ وگسترش فضاي

   شوراي انقالب اسالمی ایران3/3/59 سبز در شهرها مصوب 
  : ماده واحده

یکم قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب  در اجراي ماده
از 3/3/1359 اریخ ابالغ این مصوبه پس   شوراي انقالب اسالمی ایران و از ت

نونی مربوط، به عنوان ضوابط اجرایی   . طی مراحل قا
تبصره جایگزین  لذکر مشتمل بر چهارده  ماده و سیزده  قانون صدرا:1 ماده

ي  مصوبه قبلی تصویبی توسط وزیر محترم کشور وقت به عنوان جانشین شورا
اریخ 14450تهران مندرج در روزنامه رسمی کشور به شماره اسالمی شهر   به ت

  .شود  می21/7/73
  تعاریف :2 ماده 

چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از ) تنه( گیاه داراي ساقه:  نهال-1-1
  .سانتی متر باشد) 15(پانزده 
داراي ساقه منفرد اعم از درخت ) چوبی(گیاه خشبی :  درخت-2-1

 مثمر و سایر درختان غیر مثمرکه محیط بن آن از پانزده داراي میوه ماکول
  ). درخت مو از این حکم مستثنی است(سانتی متر کمتر نباشد 

ا سطح:  بن درخت-3-1  در ،زمین است محل تالقی تنه درخت یا نهال ب
ب شده باشد بن ـصورتی که درخت در سطح زمین به چند ساقه منشع

  .شوند ها شاخه محسوب می د و بقیه ساقهقطورترین ساقه مالك عمل خواهد بو
شود   از نظر ضوابط این دستور العمل باغ شناخته می،محلی:  باغ-1- 4

متر مربع حداقل یکی از ) 500(که عالوه بر داشتن مساحت بیشتر از پانصد 
  . مشخصات ذیل را نیز داشته باشد
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هر در زمین، به طور متوسط در   در صورت وجود بنا و مستحدثات)الف
شانزده متر مربع محوطه باز خارج از سـاختمان یک اصله درخت و در صورت 
عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط در هر بیست و پنج  متر مربع یک اصله 

ها غرس شده باشد قطع و امحاي  درخت مثمر یا غیر مثمر و یا ترکیبی از آن
) ده در این بندلحاظ ش(درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان در آمار 

  .نخواهد بود
بودن سند مالکیت به عنوان ) ب اغ   دارا  باغ، باغچه، زمین مشجر، ب
  . عمارت
دارا بودن سابقه راي دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده ) ج

  .دوازده  قانون زمین شهري
نی، مکا و  تشخیص باغ از غیر باغ باتوجه به موقعیت جغرافیایی:1 تبصره 

وضعیت پوشش گیاهی و سوابق و مدارك موجود در پرونده و نیز با عنایت به 
ه  هاي موضوع ماده هشتم  به عهده کمیسیون،الذکر ضوابط فوق این مصوب

  .باشد می
 شهرداري هر منطقه مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی :2  تبصره

را از دبیرخانه مترمربع و بیشتر وضعیت ملک ) 500(براي امالك پانصد 
  .هاي موضوع ماده هشتم این مصوبه استعالم نماید کمیسیون
و   کاشت، حفاظت و آبیاري درختان معابر، میادین، بزرگراه:3  ماده ها 
ه  بوستان هاي عمومی واقع در داخل محدوده و حریم قانونی شهر تهران ب

  . هاي محیط زیست از اهم وظایف شهرداري است استثناي بوستان
هاي مشمول این   حفظ، نگهداري و آبیاري درختان در سایر محل:1 رهتبص

  .و متصرفین است) بهره برداران(مصوبـه به عهده مالکین، ساکنین 
 در مورد موقوفات، متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا :2 تبصره

 بهره برداران و متصرفین مسئول نگهداري و آبیاري درختان جرین، أمست
  .هستند

ه   در:3 تبصره صورت اهمال در نگهداري درختان مشمول این مصوب
ا اخذ مجوز قانونی نسبت به آبیاري و نگهداري اقدام  شهرداري موظف است ب

د %) 15(هاي متعلقه را با پانزده درصد  و هزینه جریمه از مالک دریافت نمای
، در صورت اعالم مالک مبنی بر عدم توانایی در نگهداري لکن  درختان
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ت حفظ و نگهداري فضاي سبز با مالک مساعدت ـشهرداري مجاز است جه
  .دریافت نمایداوهاي مترتبه را از  نماید و تنها هزینه

 شهرداري در محدوده قانونی شهر و حریم قانونی آن، بنا به تقاضاي :4 ماده
مالک یا وکیل یا قائم مقام قانونی وي راجع به قطع درختان مشمول این 

وبه، پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده هشتم این مصوبه و در موارد مص
 ذیل مکلف به صدور مجوز قطع درخت با رعایت سایر مقررات مربوط

  . باشد می
به قصد انتفاع  و  درخت غیر مثمري که به سن بهره وري رسیده باشد)الف

ن در این صورت باید به جا که از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد ي آ
ي . مجدداً درخت غرس شود چنانچه شهرداري مایل به حفظ درخت بوده و بها

  . چوب آن را به مالک بپردازد درخت نباید قطع شود
 درخت به علت آفت زدگی، بیماري، انگل و یا علل غیر عمد دیگر )ب

خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماري از آن به دیگر درختان و 
  . باشد و یا احتمال شکستن و سقوط آن وجود داشته باشدگیاهان وجود داشته

 درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال، مجاري آب، ) ج
خطوط برق، لوله کشی نفت، گاز و تلفن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی 

  . هاي عمرانی و عمومی باشد و انتقال آن میسر نباشد مانع از اجراي طرح
اقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا درخت و) د

  .وجود آن براي مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد
اولویت با انتقال درختان در فصل ) د(و ) ج( در مورد بندهاي :1 تبصره 

باشد و در  مناسب با نظارت شهرداري و با رعایت اصول علمی و فنی می
ناپذ باید با رعایت اصول ایمنی و مفاد  یر بودن قطع درخت میصورت اجتناب 

انون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب  قتبصره سوم  ذیل چهارم
  .  شوراي انقالب اسالمی ایران انجام شود3/3/1359

ي اسالمی شهر :2 تبصره  عوارض قطع درختـان طبق تعرفه مصوب شورا
  .شود تهران توسط شهرداري اخذ می

 متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداري درختان باید به شهرداري :5  ماده
مراجعه و درخواست خود را طبق برگه مربوطه که توسط شهرداري تهیه و در 

  .گیرد تنظیم و تکمیل و به همان مرجع تسلیم نمایند اختیار آنان قـرار می
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از ) روز 60( شهرداري مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه :6 ماده
هاي موضوع ماده هشتم  اریخ تسلیم تقاضا و پس از کسب مجوز از کمیسیونت

ا با ذکر دلیل کافی، روشن نماید در غیر ای ن ـاین مصوبه تکلیف متقاضی ر
قی و برابر مقررات اداري با آن برخورد  صورت عمل شهرداري تخلف تل

  . خواهد شد
یگیري نماید و  متقاضی باید تا حصول نتیجه، درخواست خود را پ:1 تبصره

تحت هیچ شرایط پیش از اخذ مجوزهاي الزم، حق قطع درخت یا سربرداري 
  .یا جابجایی آن را نخواهد داشت

 شهرداري موظف است در صورت درخواست متقاضی براي :2  تبصره
جابجایی یا سربرداري درخت با رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی، 

و  میسر میامکانات و تسهیالتی را که مقدور و  باشد در قبال دریافت وجوه 
  . هاي مترتبه در اختیار متقاضی قرار دهد هزینه

 فعالیت و بهره برداري از خزانه، قلمستان یا نهالستان یا عدم فعالیت :7 ماده
ر ها  اساس دستورالعمل سازمان پارك آنها موکول به کسب مجوز شهرداري و ب

  .هرداري استشو فضاي سبز 
اري تهران موظف است به منظور نظارت بر حسن اجراي  شهرد:8 ماده

قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و همچنین این مصوبه و 
ها با توجه به موقعیت مکانی و وضعیت پوشش گیاهی  تشخیص نهایی باغ

 ، محل و سوابق موجود در پرونده و نیز براي قطع، انتقال و سربرداري درختان
  :اي به شرح ذیل تشکیل دهدکمیسیونی مرکب از اعض

  .ا نماینده شوراي اسالمی شهر تهران به انتخاب رئیس شور-1
  . ها و فضاي سبز  مدیر عامل سازمان پارك-2
  . نماینده فنی شهرداري به انتخاب شهردار تهران-3

و  در مورد  شهرداري تهران موظف است براي تشخیص باغ:تبصره امالك 
مترمربع کمیسیونی مرکب از اعضاي ذیل ) 2000( اراضی کمتر از دو هزار

  :تشکیل دهد
  .)بدون حق تفویض به غیر( شهردار منطقه ذیربط -1
  .ها و فضاي سبز  نماینده تام االختیار سازمان پارك-2
  . معاون شهرسازي و معماري شهرداري منطقه ذیربط-3
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ها طبق ضوابط این  این کمیسیون موظف است در خصوص تشخیص باغ
شود و در صـورت  مراتب به ذینفع ابالغ می. خاذ تصمیم نمایدمصوبه ات

 زروز ا) 15(اعتراض مـالک یا ذینفع و یا نماینده قانونی وي ظرف پانزده 
اتخاذ تصمیم أتاریخ ابالغ ر به ) تجدید نظر(ي، مـوضوع جهت بررسی و 

  .شود  این مصوبه ارجاع می8 ماده کمیسیون موضوع
ماده  آراي صادره توسط کمیسیون موضوع تصمیمات متخذه و :9 ماده

 در ) روز60( هشتم این مصوبه از تاریخ ابالغ به شهرداري ظرف مدت دو ماه
نونی وي قابل طرح و بررسی  صورت اعتراض مالک یا ذینفع و یا قائم مقام قا

هران که توسط تو تجدید نظر در کمیسیون ذیربط در شوراي اسالمی شهر 
  . شود خواهد بود می  تعیینشوراي اسالمی شهر تهران

 در اجراي مفاد قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها :10 ماده
 شوراي انقالب اسالمی ایران، شهرداري تهران موظف است 3/3/1359مصوب 

شوند را همراه با  هایی که مشمول این قانون می شناسنامه باغات و محل
  : مشخصات ذیل تهیه نماید

  .ی یا شماره نوسازي پالك مشمول شماره پالك ثبت-1
   . مساحت ملک-2
شهر، منطقه، خیابان، کوچه، شماره، نام مالک :  نشانی دقیق محل شامل-3

  .یا ذینفع
یک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع   تعداد و مشخصات هر-4

  .غیر مثمر مثمر و
   .مور تنظیم کننده شناسنامهأ نام و مشخصات و سمت و امضاي م-5

هاي واقع در   شهرداري تهران موظف است پس از شناسایی باغ:تبصره
مشخص و اعالم ) GIS( محدوده و حریم قانونی شهر تهران آنها را روي نقشه

ها به هیچ وجه، حتی در صورت قطع تمام درختان از عنوان باغ  نماید این باغ
  .خارج نخواهند شد

خواست مالک یا ذینفع  شهرداري تهران موظف است در صورت در:11 ماده
اي از شناسنامه تنظیمی محل مربوط را به متقاضی  یا قائم مقام قانونی وي نسخه

  .تحویل نماید
 معابر، میادین، درختان است مشخصات  شهرداري تهران مکلف:12 ماده
هاي عمومی را طی فهرستی شامل نوع درخت، محیط بن،  ها و بوستان بزرگراه
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، تهیه و تنظیم نماید و به صورت پالك روي محل کاشت و تاریخ گزارش
  .فضاي سبز منعکس نماید) GIS(درختان نصب و نیز روي نقشه 

 در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی :13 ماده
اتالف و امحاي درختان موضوع این مصوبه را فراهم نمایند شهرداري  موجبات 

ا تهران موظف است نسبت به خذ خسارات وارده از طریق تعقیب جزایی و 
  .مراجع قضایی اقدام نماید

احیاي باغ:14ماده  هاي مشجر سطح  ها و زمین  به منظور حفظ، نگهداري و 
و %) 30(اشغال بنا در این گونه امالك و اراضی معادل سی درصد  مساحت 

اي براي  بیشتر از تراکم منطقه%) 20(تراکم ساختمانی مجاز آن بیست درصد 
  .خواهد بود) امالك و اراضی مشابه مجاور(راضی غیر باغ امالك و ا

ر   مالکین این گونه امالك و اراضی می:1بصره ت توانند در صورت احراز سای
هاي  رعایت ضوابط و مقررات بلند مرتبه سازي و احداث مجتمع شرایط با

  . مسکونی، از مزایاي مربوط برخوردار شوند
ا  مل اجرایی اینـدستورالع شهرداري تهران موظف است :2تبصره  ماده ب

اغ ظرف مدت دو ماه  امعان نظر به سیاست احیاء و ایجاد ب هاي تشویقی جهت 
ن  اریخ ابالغ این مصوبه تهیه و جهت تصویب به شوراي اسالمی شهر تهرا از ت

  .ارائه نماید
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  20/02/1383: تاریخ تصویب
  26/02/1383: تاریخ ابالغ

  3062/518/160: شماره صدور

  هاي بهداشتی در  ین، احداث و نگهداري سرویستأم
  سطح شهر تهران

  :اده واحدهم
در اجراي بند بیست و یکم، ماده پنجاه و پنجم و مفاد بندهاي هجدهم، 

 ماده هفتاد و یکم قانون تشکیالت، وظایف و ونوزدهم و بیست و سوم 
ه 1375انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب   ب

هاي بهداشتی و  مین سرویسأشود نسبت بـه ت می رداري تهران اجازه دادهشه
بهره برداري از آنها مطابق برنامه ساالنه و از محـل اعتبارات مـوجـود در 

ام دبودجه مصوب شهرداري و همچنین استفاده از منابع بخش خصوصی اق
  .نماید

از هاي بهد  به منظور برنامه ریزي جهت تامین سرویس:1 تبصره اشتی مورد نی
و  شهر، شهرداري تهران موظف است کمیته اي زیر نظر معاونت خدمات شهري 

با ترکیب معاونت فنی و عمرانی ـ معاونت معماري و شهرسازي ـ معاونت 
  .امور مناطق و معاونت فرهنگی، اجتماعی با وظایف به شرح ذیل تشکیل دهد

  :وظایف کمیته
ت شش ماهه و یک برنامه اجرایی  تهیه یک برنامه جامع بلند مد)الف

مین نیازهاي أکوتاه مدت دو ماهه در مقیاس منطقه با نظر تخصصی براي ت
  .سطح مناطق شهر تهران

اسب با ـ برنامه جامع باید مشتمل بر نیازهاي کلی شهر تهران و متن)ب
برآورد  ت، نوع فعالیت، خطوط کلی، ارزیابی وضع موجود،ـمیزان جمعی

ها به همراه  و بالفعل، برنامه بازسازي و نهایتاً احداث سرویسامکانات بالقوه 
  .مکان یابی آنها با توجه به نقاط پر تراکم شهر باشد

هاي اجرایی در مقیاس منطقه  در چارچوب برنامه بلند مدت، تهیه طرح) ج
  :با رعایت نکات به شرح ذیل
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  . هر منطقهاساس جمعیت ساکن و بهره بردار  برآورد نیاز کلی منطقه بر)1
  .منطقه هاي شهري در محدوده  شناسایی نقاط پر تراکم و گره)2
هاي موجود در هر   شناسایی و ارزیابی فعالیت بهره برداري از سرویس)3

  :منطقه از حیث
  .اي  امنیت سازه-1-3
   .سیسات شهريأسیساتی و ارتباط با شبکه تأهاي ت  قابلیت-2-3
  . امکان دسترسی-3-3
  .نحوه توسعه امکان و -4-3
  .تعمیرات مورد نیاز -5-3
   .تجهیزات مورد نیاز -6-3
  .میزان سرویس دهی براساس موقعیت مکانی -7-3

هاي بهداشتی عمومی در   تهیه و تدوین طرح بازسازي سرویس:2 تبصره
اساس اطالعات و سوابق موجود در کمیته موضوع  بایستی بر مقیاس منطقه می

  . شودتبصره یکم این مصوبه تصویب
هاي احداث و   شهرداري تهران مجاز است به منظور کاهش هزینه:3 تبصره

از امکانات سایر فضاهاي موجود شهر تمهیدات الزم  نگهداري و براي استفاده 
ر أرا به عمل آورده و در جهت افزایش ظرفیت ت مین نیاز عمومی به شرح زی

  .اقدام نماید
تواند ضمن  شتی مساجد میهاي بهدا  با عنایت به این که سرویس)الف

هاي عمومی شهر را پاسخ دهد  مین نیازهاي نمازگزاران، بخشی از نیازمنديأت
ه  اره اوقاف یا هیات امناي مساجد نسبت ب لذا شهرداري تهران ضمن توافق با اد

امکانات نیروي  هاي بهداشتی و وضوخانه بازسازي سرویس ها اقدام نموده و از 
ها و نظافت آنها استفاده  در جهت نگهداري سرویسانسانی و متولیان مساجد 

  .نموده و بر بهداشت آنها نظارت مستمر داشته باشد
ها و  هاي بهداشتی پارك  شهرداري تهران پس از ارزیابی سرویس)ب

فضاهاي سبز تهران، برنامه بازسازي آنها را براساس مفاد ماده واحده این 
از تصویب کمیته ه مصوبه تدوین نموده و پس   موضوع تبصره یکم این مصوبه ب

  . اجرا در آورد



 303  مصوبات شوراي اسالمی شهر تهران: سومفصل 

ا ایجاد  ها و فضاهاي سبز باید به گونه  در پـارك)ج اي عمل نماید که ب
تـر از سطح زمین قرار  هاي بهداشتی در پایین اختالف سطح مناسب، سرویس
  .هاي بهداشتی در منظر نباشد سرویس گرفته و حتی المقدور ساختمان

و  هاي بهداشتی پارکینگ  امکانـات سرویس)د هاي عمومی تهران را بررسی 
بهره برداري  ه بازسازي، نحوه  پس از ارزیابی اطالعات و مشخصات آنها، برنام

ها تهیه و پس از تصویب  و نظارت بر آنها را ضمن توافق با صاحبان پارکینگ
  .این مصوبه به اجرا در آوردیک کمیته موضوع تبصره 

ها از حقوق مکتسبه  ن و بـه ازاي برخی از معافیت ضمن توافق با مالکا)هـ
ها به نفع عموم  هاي بهداشتی پاساژهاي تجاري و فروشگاه سرویس از امکانات

   .استفاده نماید
هاي بهداشتی قابل استفاده و قابل   پس از شناسایی سرویس:4 تبصره

ه  بازسازي در سطح منطقه، کمیته موضوع تبصره یکم این مصوبه مکلف ب
نها در سطح  سرویس اخت تعدادشن هاي مورد نیاز براي احداث و مکانیابی آ

  .باشد منطقه می
ا ) معاونت معماري و شهرسازي( شهرداري تهران :5 تبصره ب مکلف است 

هاي بهداشتی  مین سرویسأاصالح و اعمال دقیق ضوابط شهرسازي مربوط به ت
هاي  ها، مجتمع ا، پارکینگه هتل، ها رستوران در امـاکن عمومی از قبیل پاساژها،

ا  ... تجاري و اداري و به هنگام صدور پروانه و یا پایان کار مراقبت الزم ر
نونی را به عمل آورد   . معمول داشته و تمهیدات قا

ه طرح:6 تبصره ا هاي معماري احداث سرویس  کلـی  هاي بهداشتی قبل از اجر
  .سدربباید به تایید سازمان زیبا سازي شهرداري تهران  می

سیسات برقی و مکانیکی أ در طراحی و اجراي سیستم ت:7 تبصره
سیسات زیرزمینی شهر از نظر مسیرهاي أهاي بهداشتی باید شبکه ت سرویس

و .. . و هاي فاضالب، مسیر قنوات هاي گاز و آب، کانال هلول کابل تلفن، برق،
ررسی شده و نحوه ارتباط با این نها شناسایی و ب ه نحوه پراکندگی آ  شبکه ب

هاي فاضالب به  لوله روشنی و با جزئیات، طراحی و اجرا شود و همچنین
ا  گونه اي طراحی و اجرا شوند که قابلیت دسترسی براي انجام تعمیرات ر

  . داشته باشند
هاي جذبی پرهیز شود و در صورت   حتی االمکان از احداث چاه:8 تبصره

هاي  فاضالب سرویسوجود شبکه جمع آوري فـاضالب شهري در منطقه 
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صورت با احداث سپتیک تانک با  بهداشتی به شبکه متصل شود و در غیر این
ضمناً در صورت طراحی . طراحی مناسب نسبت به دفع فاضالب اقدام شود

اجازه احداث چاه  چاه جذبی، اخذ تاییدیه شرکت آب و فاضالب مبنی بر
  .جذبی ضروري است

تی از آنجا که هرگونه مسامحه در هاي بهداش  نگهداري سرویس:9 تبصره
هاي بهداشتی آنها را به مرکزي براي بروز انواع  نگهداري بهینه سرویس

نماید لذا امر مدیریت  هاي زیست محیطی مبدل می خلفات اجتماعی و آلودگیت
هاي مراقبت، نظافت، تدارکات، تعمیرات، کنترل و  نگهداري آنها در زمینه

ي و مسئولیت آن با حوزه معاونت خدمات شهري نظارت بـر آنها بسیار ضرور
اساس آیین نامه اجرایی مصوب کمیته موضوع تبصره یکم این  است که بر

رسد نسبت به تجهیز و پیش بینی  می یید شهردار تهرانأمصوبه که به ت
 هاي مناطق و با رعایت نکات ذیل اقدام تمهیدات مناسب با همکاري شهرداري

  . نماید می
هاي بهداشتی به تفکیک مردانه و زنانه باید داراي  از سرویس هریک )لفا

  .مور نظافت و مراقبت باشدأم
مورین مراقبت باید حسب مورد و با تایید کمیته أ شرح وظایف م)ب

  .این مصوبه تهیه و به مسئولین مربوطه ابالغ شودیک موضوع تبصره 
 هاي  طرح نظافت و شستشوي مداوم و ضد عفونی کردن سرویس)ج

  .بهداشتی باید در حد استانداردهاي بهداشت عمومی اجرا شود
هاي بهداشتی  اقالم بهداشتی مورد نیاز سرویس  تامین تدارکات و:10 تبصره

رسد  اي که به تصویب کمیته موضوع ماده یکم این مصوبه می باید مطابق برنامه
  .برداري انجام شود و در قالب توافق با متولیان بهره

هاي نظافت، تدارکات  هاي ساخت و هزینه ـه منظور تامین هزینه ب:11تبصره 
برداري، معاونت خدمات شهري و متولیان نگهداري  و تعمیرات در هنگام بهره

هاي بهداشتی که با شهرداري طرف قرارداد هستند مجازند حسب  از سرویس
 مورد و با نظر کمیته موضوع تبصره یکم این مصوبه نسبت به اخذ وجه مناسب

  . برداران اقدام نمایند از بهره
امه  حوزه معاونت خدمات شهري بر:12 تبصره ه  اساس برن هاي مصوب کمیت

آموزش همگانی هاي   این مصوبه مکلف به اجراي برنامهیکماده  موضوع
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بهره برداري صحیح از سرویس هاي بهداشتی و ایجاد  مناسب در جهت 
   .باشد احساس مسئولیت در حفظ اموال عمومی می

 شهرداري تهران مکلف است بـه منظور استفاده از مشارکت :13 تبصره
مردمی و سرمایه گذاري بخش خصوصی در اجراي مفاد این مصوبه ضمن 

هاي الزم را فراهم نموده و نتیجه  پیش بینی تمهیدات قانونی و مناسب، زمینه
 .ایده نمئاقدامات را هر سه ماه یک بار به شوراي اسالمی شهر تهران ارا



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  306

  04/12/1383: تاریخ تصویب
  17/12/1383: تاریخ ابالغ

 2379/614/160: شماره صدور

منوط کردن شماره شدن و ورود هر خودرو به شهر تهران به از رده 
 خارج کردن یک خودروي فرسوده

  :ماده واحده
هزار و دویست  گذاري و ورود روزانه حداقل یک با عنایت به شماره

به شهر تهران که بدون خارج شدن خودروهاي دستگاه خودروي جدید 
پذیرد به منظور جلوگیري از  فرسوده و از رده خارج این شهر صورت می

محیطی و آلودگی فراتر از حد کالن شهر تهران که داراي  فاجعه زیست
پیامدهاي بسیار نامناسب و خطرناك جسمی و روانی است و حتی اثرات 

 تأثیرگذار است و حل نسبی معضل ترافیک هاي آینده نیز زیانبار آن بر نسل
اتالف وقت و انرژي و عمر شهروندان تهرانی  پیچیده شهر تهران که موجب 

هاي ارزي و از ذخایر مالی کشور تأمین  شده و مصرف بنزین را که با هزینه
ار  رویه و بی سابقه شود به نحو بی می اي افزایش داده است و در مجموع آث

 شهر و استان تهران و بلکه همه کشور به بار آورده است باري را براي فاجعه
ن  ا به دولت جمهوري اسالمی ایرا شوراي اسالمی شهر تهران پیشنهادات ذیل ر

  :نماید تقدیم و درخواست اجراي آن را می
) اداره راهنمایی و رانندگی( از تاریخ ابالغ این مصوبه وزارت کشور )الف

ر نوع خودروي جدید در شهر تهران را گذاري و ورود ه مارهـموظف است ش
گذاري شده  صرفاً بر اساس از رده خارج ساختن یک خودروي فرسوده شماره

که خودروهاي جدیدالورود واجد  در تهران به انجام برساند مشروط به آن
  .محیطی الزم به تائید مراجع ذیربط باشند استانداردهاي زیست

ر اساس  سیستم بانکی موظف است به ازاي هر )ب خودروي فرسوده که ب
) 000/000/25(شود مبلغ بیست و پنج میلیون  این مصوبه از رده خارج می

ي  ا کارمزد هشت درصد به مالکین آنان برا ریال به صورت وام بلند مدت ب
  .خرید خودروي جایگزین بپردازد
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سازي مصرف سوخت موظف است به ازاي بهاي هر   سازمان بهینه)ج
از رده خارج میخودروي فرسوده که شود جمعاً مبلغ   بر اساس این مصوبه 

ریال از ) 000/000/10(میلیون   ریال که مبلغ ده) 000/000/20(میلیون   بیست
ریال آن از محل ) 000/000/10(میلیون   محل سود خودروسازان و مبلغ ده

شود به صاحبان خودروهاي فرسوده و  جویی در مصرف بنزین تأمین می صرفه
  . خارج شده پرداخت نمایداز رده
االختیار  نامه اجرایی این مصوبه را کارگروهی مرکب از معاونین تام ئینآ) د

نمایندگان تام و کشور و  االختیار سازمان حفاظت  وزارتین صنایع و معادن 
 معاونت راهنمایی و رانندگی  ،ریزي  سازمان مدیریت و برنامه ،محیط زیست
از شهرداري تهر، نیروي انتظامی و شوراي اسالمی شهر تهران تدوین و پس  ان 

  .تصویب قابل اجرا خواهد بود
و )هـ  نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است به طور منظم 

از عملیاتی شدن این  مستمر قانون معاینه فنی خودروها را اجرا نماید و پس 
کر اعالم الذ اي که توسط کار گروه فوق مصوبه از تردد خودروهاي فرسوده

  .خواهد شد در سطح شهر تهران جلوگیري نماید
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  22/03/1384: تاریخ تصویب
  24/03/1384: تاریخ ابالغ

 5306/630/160: شماره صدور

  هاي شرق و غرب تهران جانمایی گورستان
  : ماده واحده

در اجراي مفاد بند بیست و یکم ماده هفتاد و یکم قانون تشکیالت وظایف 
و 1/3/75 ي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوبو انتخابات شوراها  

بعدي آن و همچنین با عنایت به بند دهم ماده  اصالحات و الحاقات قانونی 
ن  اه و آسایش براي شهروندا چهل و پنجم قانون شهرداري و به منظور ایجاد رف

ا توجه   و کاهش سفرهاي درون شهري و رفع نیاز شهر تهران در بلند مدت و ب
هاي مورد نیاز آتی  لعات انجام شده در زمینه تعیین جانمایی گورستانبه مطا

شهر تهران، شهرداري تهران مجاز است نسبت به تملک زمین و احداث  کالن
 مربوطههاي  گورستان در شرق و غرب تهران و بر اساس فضاهایی که در نقشه

شده در هاي اعالم  با اولویت(هاي چند منظوره  مشخص است با لحاظ کاربري
  .اقدام نماید) مطالعات

است نسبت به انجام مطالعات تکمیلی  شهرداري تهران موظف :تبصره
هاي اجرایی در  و ارائه طرح ..). فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی و( کارشناسی

آتیه اقدام و نتایج مطالعات را  موارد فوق جهت رفع نیازهاي شهر تهران در 
مضافاً با عنایت به . هران ارائه نمایدجهت بررسی به شوراي اسالمی شهر ت

بهینه«که کلیه اهداف مورد نظر در مصوبه  این هاي   سازي گورستان ساماندهی و 
صوب یکصد و چهاردهمین جلسه رسمی ـ علنی ـ عادي م» شهر تهران

 ابالغی به شماره 24/9/83شوراي اسالمی شهر تهران به تاریخ 
اریخ 18884/589/160 ل نشده است بر اجراي دقیق و کامل  حاص30/9/83 به ت

 .نماید الذکر توسط شهرداري تهران تأکید می مصوبه فوق
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 26/07/1384: تاریخ تصویب
  11/08/1384: تاریخ ابالغ

 13867/658/160:شماره صدور

  چگونگی صدور مجوز انتقال و قطع درختان در شهر تهران
  :      ماده واحده

امور متقاض هاي موضوع تبصره ذیل  کمیسیون یان،در جهت تسریع و تسهیل 
اجرایی قانون حفظ و گسترش فضاي سبز  کمیسیون مستقر (ماده هفتم ضوابط 

مترمربع، با ) 2000(فقط در امالك با مساحت کمتر از دو هزار ) در مناطق
الذکر و با رعایت دقیق  توجه به مواد چهارم و پنجم و ششم ضوابط فوق

  . ز قطع یا انتقال درخت صادر نمایندتوانند مجو هاي ذیل می تبصره
با رعایت اصول فنی  انتقال برگ تنها مجوز  درخصوص درختان پهن:1 تبصره

  .صادر گردد و از صدور مجوز قطع آنها احتراز شود
 صدور مجوز قطع یا انتقال براي درختان واقع در محدوده :2 تبصره

لتی، اماکن مقدسه و ها و امالك دو  هاي فنی و عمرانی شهرداري، طرح رحـط
همچنین درختان واجد ارزش  ضاهاي سبز عمومی،ـها و ف پارك کلیه مذهبی،

از دویست سانتی ا محیط بن بیش  ه  متر و نیز کلیه درختانی تاریخی و اشجار ب ک
اند فقط در  کوبی الکترونیکی شده ها و فضاي سبز پالك توسط سازمان پارك

 هاي مستقر در مناطق ه و کمیسیونکمیسیون اصلی ماده هفت انجام پذیرفت
مطلقاً و موکداً مجاز به صدور مجوز قطع یا ) موضوع تبصره ذیل ماده هفتم(

هاي عمرانی  پروژه ها و در خصوص طرح. باشند گونه درختان نمی انتقال این
شهرداري که منجر به قطع یا جابجایی درختان خواهد شد بایستی در جلسه 

 شهرداري تهران و یا شهردار منطقه مربوطه با مشترك معاون فنی، عمرانی
احتمال تغییر مسیرها بررسی هفتاعضاي کمیسیون اصلی ماده   کلیه جوانب و 

و در صورت ضرورت قطع یا جابجایی درختان تصمیم گیري به عمل آید، 
مشروط بر آنکه از محل اعتبار پروژه دو برابر تعداد درختان حذف شده در 

نماید درخت  اعالم می) ها با تایید سازمان پارك(طقه محلی که شهرداري من
  . از پرداخت عوارض معاف خواهد بوددر این صورت صرفاً غرس نمایند



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  310

کمیسیون ماده ( در صورتی که کمیسیون اصلی موضوع ماده هفت :3 تبصره
آراي خود  و یا کمیسیون تجدید نظر آن) چهارده سابق آراي قبلی (ها، در  حتی 

بدون قطع «ت به حفظ درختان در ملک تأکید نموده و عبارت  نسب)و قدیمی
ها قید شده باشد،  و امثالهم در رأي آن» تانـمشروط به حفظ درخ«یا » درخت

وجه   به هیچ) هفتموضوع تبصره ذیل ماده (هاي مستقر در مناطق  کمیسیون
مجازبه صدور رأي مغایر با آن و اجازه قطع یا انتقال درختان در ملک 

در این موارد موضوع براي بررسی و اتخاذ تصمیم یا تجدید نظر . باشند نمی
شود که بر اساس ماده  آوري می یاد. شود باید به مرجع صادر کننده رأي ارجاع

هشتم ضوابط اجرایی قانون حفظ و گسترش فضاي سبز، در صورت اعتراض 
د ذینفع به رأي صادره در مورد درختان، موضوع قابل طرح در کمیسیون  تجدی

کمیسیون  کمیسیون تجدید نظر براي تبصره ذیل ماده هفت. نظر خواهد بود
  .باشد می )ها مستقر در سازمان پارك( اصلی مطروحه در ماده هفت

هاي   به منظورحفظ درختان موجود در امالك، اعضاي کمیسیون:4 تبصره
ا االمکان نسبت به طراحی نقشه ساختمان موضوع تبصره ذیل ماده هفت حتی ی ب

  . رعایت کمترین قطع یا جابجایی درخت انشاي رأي نمایند
بایستی ) خصوص قطع یا انتقال درختان در(کلیه عوارض متعلقه  :5 تبصره

اخذ و به شماره حسابی که شهرداري تهران تعیین و اعالم  قبل از قطع درختان 
د و نماید، واریز شود و صرفاً جهت توسعه و تأمین فضاي سبز هزینه گرد می

غرس . گزارش مربوطه هر ساله به شوراي اسالمی شهر تهران ارسال شود
 .درختان جایگزین بایستی قبل از اقدام به قطع صورت پذیرد
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  01/09/1384: تاریخ تصویب
  29/11/1384: تاریخ ابالغ

 19907/694/160: شماره صدور

  نحوه تأمین ایمنی و نگهداري مواد شیمیایی خطرناك
  رانسطح شهر ته  در

  :ماده واحده
ه منظور افزایش سطح حفاظت و پیشگیري از حوادث و ایمنی محیط ب

زیست شهر تهران و با توجه به گسترش روز افزون استفاده از مواد شیمیایی 
نامه پیوست که جزء  خطرناك، شهرداري تهران موظف است بر اساس مفاد آئین

ا الینفک این مصوبه و ممهور به مهر شوراي اسالمی شه ر تهران است، ب
هاي پیرامون مواد  سازي و تفکیک وظایف، نسبت به ساماندهی فعالیت شفاف

  . شیمیایی خطرناك در سطح شهر تهران و حریم آن اقدام نماید
از :تبصره  شهرداري تهران موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز 

ارائه الیحه تعیین بهاي  خدمات تاریخ ابالغ این مصوبه نسبت به تهیه و 
اقدام و جهت تصویب به شوراي اسالمی شهر  ها  ساماندهی این نوع فعالیت

 .تهران ارائه نماید
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  16/11/1384: تاریخ تصویب
  24/11/1384: تاریخ ابالغ

  19662/691/160: شماره صدور

الزام شهرداري تهران به تهیه و ارائه آئین نامه اجرایی زمانبندي و 
اري در امور ساماندهی حمل و نحوه وصول بهاي خدمات شهرد

  مدیریت مراکز تخلیه و دفع ضایعات خاك
  و نخاله و پسماندهاي ساختمانی

  : ماده واحده
شهرداري تهران موظف است از تاریخ ابالغ این مصوبه و حداکثر ظرف 

امه اجرایی زمان مدت یک ماه آئین بندي و نحوه وصول بهاي خدمات  ن
 و مدیریت مراکز تخلیه و دفع ضایعات شهرداري در امور ساماندهی حمل

ه  خاك و نخاله و پسماندهاي ساختمانی را تهیه و تدوین و جهت تصویب ب
 . شوراي اسالمی شهر تهران تقدیم نماید
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  02/03/1385: تاریخ تصویب
  17/03/1385: تاریخ ابالغ

 4582/734/160: شماره صدور

  همجوز انتقال صنوف مزاحم و آالینده شهر تهران ب
  1اراضی تاالب بهرام

  :ماده واحده
ماده پنجاه و پنجم قانون  شهرداري تهران مجاز است به موجب بند بیستم

ي مربوطهها و مطالعات  شهرداري و براساس نقشه  که ممهور به مهر شورا
باشد نسبت به انتقال صنوف  اسالمی شهر تهران و جزء الینفک این مصوبه می

فروشی، فلزتراشی و  واحدهاي سنگتراشی، سنگمزاحم و آالینده با اولویت 
واقع در اراضی تاالب ) عج(عصر کاري به مجتمع صنعتی خدماتی ولی آهن

ار   1 .یخ ابالغ این مصوبه اقدام نمایدبهرام ظرف مدت دو سال از ت

  
 متن مصوبه از سوي فرمانداري تهران مورد اعتراض واقع شده و در این خصوص - 1

 از سوي شوراي اسالمی شهر 27/4/1385 به تاریخ تصویب 8719/752/160جوابیه شماره 
  .تهران صادر شده است

  در جهت تأمین نظر فرمانداري تهران عبارت ذیل به ابتداي ماده واحده مصوبه)الف
هاي  شهرداري تهران ضمن تکلیف به انجام هماهنگی با سایر دستگاه«: شود مزبور افزوده می

  .»ذیربط جهت اجتناب از اقدامات موازي مجاز است به موجب بند بیستم
این مصوبه شهرداري تهران جهت اجراي ) الف( حسب اصالحیه مندرج در بند )ب

الذکر  جع ذیربط خواهد بود و مصوبه فوقموضوع مصوبه مکلف به کسب نظر هماهنگی با مرا
الزم به یادآوري است جهت تصویب این . باشد متضمن صدور مجوز براي شهرداري تهران می

هاي ذیربط نیز اخذ شده است که به برخی از این مجوزها اشاره  موافقت دستگاه مصوبه قبالً
  .شود می

  .4/9/83 به تاریخ 10431/16امه به شماره ـفرمانداري شهرستان ري طی ن - 1
 به تاریخ 101-312- 2610اداره کل محیط زیست استان تهران طی نامه شماره  - 2

11/4/84 .  
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مابین شرکت   احداث این مجتمع بر اساس قرارداد و توافقات فی:1 تبصره
مع ـتهران، شهرداري منطقه بیست تهران، مجساماندهی صنایع و مشاغل شهر 

نوف تولیدي و خدماتی شهرستان ري تحت نظارت کمیته راهبري ـامور ص
  .شود ریزي و انجام می هفتم این مصوبه برنامه  موضوع تبصره

  :هاي احداث مجتمع مزبور شامل  هزینه:2  تبصره
  .هاي اجرایی  هزینه تهیه طرح و نقشه)الف 

  .از و سایر عوارض قانونی هزینه صدور جو)ب
 هزینه ساخت و اجرا بر اساس توافقات فیمابین مجمع امور صنفی )ج

از  می) مجریان(گذار مربوط  تولیدي و خدماتی شهرستان ري و سرمایه باشد و 
  .گونه آثار مالی بر مجموعه شهرداري تهران مترتب نیست این جهت هیچ

بایست   تکمیلی این مجتمع میهاي اجرایی  انجام مطالعات و طرح:3  تبصره
توسط مهندسان مشاور تشخیص صالحیت شده توسط سازمان مدیریت و 

و  برنامه ریزي کشور و تحت نظارت و مدیریت شرکت ساماندهی صنایع 
  .مشاغل شهر تهران انجام گیرد

 صدور مجوز ساخت، گواهی پایان کار و سایر تشریفات احداث :4 تبصره
و درخواست شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل اساس اع مجتمع مزبور بر الم 

پذیرد و در هر  شهر تهران، توسط شهرداري منطقه بیست تهران صورت می
ها و مجوزهاي فوق صرفاً با تأیید این شرکت صادر و اقدامی  شرایط گواهی

جداگانه بر اساس درخواست سایر ذینفعان صورت نخواهد پذیرفت ضمناً 
هاي تدوین شده کمیته راهبري متناسب با  استصدور جوازها بر اساس سی

_______________________________________  
 به تاریخ 17702/502/82اي شهر تهران طی نامه شماره  شرکت سهامی برق منطقه - 3

22/6/84.  
  .14/4/84 به تاریخ 441/4004اداره کل امور آب استان تهران طی نامه شماره  - 4
با عنایت به متن تبصره یکم ذیل ماده واحده این مصوبه مبنی بر توافقی بودن مسأله و  )ج

دخالت مجمع امور صنوف تولیدي و خدماتی شهرستان ري در انجام توافق و نظارت از طریق 
کمیته راهبري موضوع تبصره هفتم ذیل همین مصوبه، موضوع حقوق کسب و پیشه صاحبان 

مع امور صنوف تولیدي و خدماتی شهرستان ري، مورد بررسی قرار مشاغل با نظر نماینده مج
 .گرفته و طبعاً حقوق مشارالیهم لحاظ خواهد شد
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ز  احداث تأسیسات زیربنایی، فضاهاي خدمات عمومی، فضاي سب تأمین و 
  .خواهد بود

قراردادهایی که با شرکت  مجتمع بر اساس  مجري پروژه احداث:5  تبصره
نمایند ملزم به تبعیت از کلیه   مشاغل شهر تهران منعقد میوساماندهی صنایع 

 از جمله واگذاري واحدهاي ساخته شده به مشمولین طبق برنامه ها سیاست
هاي اجرایی و مصوب درکلیه مراحل  کم و کاست نقشه انتقال و رعایت بی

  .باشند احداث می
اند نسبت به مطالعه جهت تأمین  مجري موظف  مهندسان مشاور و:6  تبصره

جتمع و هاي مناسب براي م هاي مناسب دسترسی و همچنین پارکینگ راه
  . واحدها اقدام نمایند

 به منظور نظارت و تأیید روند مطلوب کلیه مراحل احداث، تکمیل :7  تبصره
  :شود و تحویل مجتمع، کمیته راهبري با حضور افراد به شرح ذیل تشکیل می

االختیار وي به   معاون خدمات شهري شهرداري تهران یا نماینده تام)الف
  .عنوان رئیس کمیته

شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به عنوان دبیر  امل مدیرع)ب
  .کمیته
  . شهردار منطقه بیست تهران)ج
  . رئیس مجمع امور صنفی، تولیدي، خدماتی، فنی شهرستان ري)د

ن )هـ  کارشناس خبره و مطلع با انتخاب و معرفی شوراي اسالمی شهر تهرا
  .به عنوان نماینده شورا
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اجراي این مصوبه را هر  شهردار:8 تبصره ي تهران موظف است گزارش 
  .1شش ماه به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید

  
 20/8/1386 به تاریخ تصویب 14436/965/160 در خصوص متن مصوبه اصالحیه شماره -1

  :صادر شده است
 آالینده شهر مجوز انتقال صنوف مزاحم و« به منظور تسهیل در اجراي مصوبه :ده واحدهام

 عادي -  علنی-  تصویبی در دویست و سی و ششمین جلسه رسمی» تهران به اراضی تاالب بهرام
ابالغی به شماره  1385شنبه دوم خردادماه سال  به تاریخ سه) دوره دوم(شوراي اسالمی شهر تهران 

   :شود  در مصوبه مزبور این اصالحات اعمال می17/3/85 به تاریخ 4582/734/160
  :  ذیل ماده واحده مصوبه به شرح ذیل2  تبصره) لفا

باشد   معتبر می1387هاي احداث مجتمع مزبور که تا پایان شهریورماه سال  هزینه: 2تبصره 
  : شامل

  .هاي اجرایی  هزینه تهیه طرح و نقشه)الف
عوارض پذیره صرفاً براي سطوح غیر ( هزینه عوارض پذیره براي سطوح غیر تجاري ) ب
   .)اخذ شودتجاري 
  . هزینه صدور جواز و سایر عوارض قانونی براي سطوح تجاري)ج
  . هزینه ساخت و اجراء) د
  :  ذیل ماده واحده به شرح ذیل7  تبصره) ب

به منظور نظارت و تأیید روند مطلوب کلیه مراحل احداث، تکمیل و تحویل مجتمع، کمیته 
  :شود راهبردي با حضور افراد به شرح ذیل تشکیل می

  .االختیار وي به عنوان رئیس کمیته  معاون خدمات شهري شهرداري تهران یا نماینده تام)الف 
  . مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به عنوان دبیر کمیته) ب

  . شهردار منطقه بیست تهران)ج 
  . رئیس مجمع امور صنفی، تولیدي، خدماتی و فنی شهرستان تهران) د

  .نفر نماینده شوراي اسالمی شهر تهران به تصویب شورا یک ) هـ
   . دو نفر کارشناس خبره و مطلع با انتخاب و معرفی شوراي اسالمی شهر تهران)و 

  :شود  هشتم به ذیل ماده واحده افزوده می  تبصره ذیل به عنوان تبصره)ج
 و یا سایر مسئولین هاي ذیربط کمیته مزبور مجاز است حسب مورد، مسئولین اتحادیه: 8تبصره 

  . اجرایی ذیربط را جهت حضور در جلسه و ارائه نقطه نظرات کارشناسی دعوت نماید
  .یابد  ذیل ماده واحده مصوبه به شماره نهم تغییر می8 تبصره )د
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  21/06/1385: تاریخ تصویب
   02/07/1385: تاریخ ابالغ

  14179/768/160: شماره صدور

  ساماندهی مدیریت سیما و منظر شهري و ارتقاء کیفیت 
  محیطی شهر تهران

ت ساماندهی وضعیت زیباسازي شهري و اثرات نظر به اهمی: ماده واحده
هاي عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، ترافیکی، رفاهی و  چندجانبه آن در حوزه

  اقتصاد شهري و با توجه به لزوم مشارکت شهروندان و مجموعه مدیریت 
ن  امر با استناد به وظایف و مقررات موضوعه، شهرداري تهرا شهري در این 

مان زیباسازي شهر تهران و با هماهنگی سایر موظف است با محوریت ساز
هاي اجرایی ذیربط و همکاري و مشارکت شهروندان تهران و به ویژه  حوزه

و همچنین بخش خصوصی نسبت ) ها شورایاري(هاي معتمدین محالت  انجمن
به تهیه و ارائه الیحه ساماندهی وضعیت سیما و منظر شهر و کیفیت محیطی 

واردي همچون مبلمان شهري، نورپردازي، رنگ شهر تهران خصوصاً در م
ها، نمادها، فضاهاي عمومی،  ها، تندیس ها، نشانه آفرینی، گرافیک محیطی، حجم

ن  نماي اماکن و بناهاي شهري و سایر موارد مرتبط و در حوزه وظایف سازما
هاي به شرح ذیل با رعایت آیین  زیباسازي شهري تهران و براساس شاخصه

ه هاي موجو نامه اریخ ابالغ به این مصوب د و حداکثر ظرف مدت سه ماه از ت
  . اقدام نماید

ي  توجه و تأکید و بر اولویت بخشی بر عام) الف المنفعه بودن موضوع سیما
  . شهري
اي مشخص به منظور ارتقاء سطح آگاهی عمومی  تدوین برنامه) ب

گوناگون هاي  شهروندان نسبت به اهمیت کیفیت سیما و منظر شهري در حوزه
  . زندگی فردي و اجتماعی

هاي مردم در قالب گروهاي داوطلبانه  هاي مشارکت استفاده از قابلیت) ج
هاي مردم  و سازمان) ها شورایاري(هاي معتمدین محالت  مردمی به ویژه انجمن

  . نهاد در ساماندهی وضعیت زیباسازي شهر تهران
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و تأکید بر رویکرد توسعه محلی و محله محوري در) د  برنامه ریزي شهري 
  . هاي اجرایی مرتبط بر این اساس تهیه و تدوین دستورالعمل

توجه به نکات ایمنی، راحتی و روانی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده ) هـ
  . به ویژه معلولین، کودکان و سالمندان

ارزش) و هاي فرهنگی، اجتماعی  هاي فرهنگی، مذهبی و ارزش توجه به 
هاي مربط با الگوي شهر اسالمی و ایرانی در   مقدس و مؤلفهانقالب و دفاع

  . ساماندهی وضعیت مبلمان شهري
ارتقاء سالمت  توجه به مؤلفه) ز هاي مؤثر بر وضعیت زیباسازي شهري در 

 جسمانی شهروندان و ایجاد آرامش، نشاط و شادابی عمومی در شهر –روانی 
  . تهران با لحاظ ساختار سنی و جنسی معلولین

ار و نشانه) ح هاي مرتبط با موضوع هویت شهري به ویژه  توجه به حفظ آث
  . آثار و فضاهاي تاریخی و فرهنگی، طبیعی و اقلیمی موجود در شهر تهران

هاي اجرایی و مدیریتی  توجه و اهمیت هماهنگی میان کلیه حوزه) ط
  . اتیمرتبط و مؤثر بر موضوع ساماندهی سیماي شهر تهران به ویژه حوزه خدم

گیري  توجه به کیفیت سیما و منظر شهري و اثرگذاري آن بر شکل) ي
فضاهاي عمومی شهر تهران و توسعه سطح تعامالت اجتماعی افراد در یک 

  . هاي شهر تهران جامعه در طراحی
  .هاي جامع و تفصیلی شهر تهران هماهنگی با طرح) ك
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  09/08/1385: تاریخ تصویب
  16/08/1385: تاریخ ابالغ

 17176/783/160: شماره صدور

  تعیین بهاي خدمات ساماندهی ایمنی و نگهداري
   مواد شیمیایی خطرناك

  :ماده واحده
نحوه تأمین ایمنی و نگهداري «در اجراي تبصره ذیل ماده واحده مصوبه 
تصویبی در یکصد و نودمین  »مواد شیمیایی و خطرناك در سطح شهر تهران

اریخ العا علنی ـ فوق جلسه رسمی ـ ده شوراي اسالمی شهر تهران به ت
 و به منظور 29/11/84 به تاریخ 19907/694/160 ابالغی به شماره 1/9/1384

افزایش ایمنی فعالیت در مشاغلی که در سطح شهر تهران و حریم آن با مواد 
باشند، تعرفه بهاي خدمات کارشناسی، صدور  شیمیایی خطرناك در ارتباط می

صالحیت نگهداري مواد شیمیایی خطرناك به شرح ذیل هاي  و تمدید گواهی
هاي یاد شده را از ابتداي سال  شهرداري تهران مجاز است تعرفه .شود تعیین می

ن   با رعایت تبصره1385 هاي ذیل و سایر مقررات مربوط اخذ و هفتاد درصد آ
ده  را به حساب شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر و سی درصد باقی مان

آتشرا به    .نشانی و خدمات ایمنی واریز نماید حساب سازمان 
  .ریال) 000/800( خرده فروشی، سالیانه مبلغ هشتصد هزار )الف

) 000/100/1( عمده فروشی، سالیانه مبلغ یک میلیون و یکصد هزار )ب
  .ریال

  .ریال) 000/200/6( انبار، سالیانه مبلغ شش میلیون و دویست هزار )ج
) 000/800/6(سالیانه مبلغ شش میلیون و هشتصد هزار ها،   تولیدکننده)د
  .ریال

مکانی است که مواد شیمیایی خطرناك در :  تعاریف خرده فروشی:1 تبصره
  . شود آن صرفاً تا بیست لیتر مایع و پنجاه کیلوگرم جامد نگهداري می



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  320

 مکانی است که مواد شیمیایی خطرناك در آن تا پانصد لیتر :فروشی عمده
ي  تولیدکننده کارگاه یا کارخانه. شود انصد کیلوگرم جامد نگهداري میمایع و پ ا

   .که در امر تولید و فرآوري مواد شیمیایی خطرناك فعالیت دارد
ا :انبار  به محل نگهداري کاال و مواد شیمیایی خطرناك اعم از روباز ی

  .شود سرپوشیده اطالق می
ر  تشخیص نوع فعالیت و تمهیدات الزم جه:2 تبصره امه فعالیت ب ت اد

  . اساس نظر کارشناسان شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر خواهد بود
ا پیشنهاد شهرداري تهران و تصویب :3 تبصره  تعرفه بهاي خدمات فوق ب

   .شوراي اسالمی شهر تهران در سنوات آتی قابل تجدید نظر خواهد بود
شتغال دارند و فاقد گونه مشاغل ا  واحدهاي صنفی دایر که به این:4 تبصره

اند برابر ماده دوازدهم قانون نظام صنفی  باشند موظف پروانه کسب دائم می
  .نسبت به گرفتن پروانه اقدام نمایند
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 09/08/1385: تاریخ تصویب
 26/10/1385: تاریخ ابالغ

 22203/802/160: شماره صدور

  سازي مصرف سوخت در اماکن و استفاده از مصالح  بهینه
 ها ر نماي ساختمانمناسب د

و ) 5(  شهرداري تهران موظف است براي کلیه بناهاي پنج:1ده ام  طبقه 
) 2000( هزار بیشتر با احتساب پیلوتی و یا بناهاي با مساحت زیربناي باالي دو

هاي عمومی که متقاضی استفاده از نماي  چنین کلیه ساختمان مترمربع و هم
در هر طرف از سطوح ) نما سطح%) 50( بیش از پنجاه درصد(اي غالب  شیشه

نمایان ساختمان هستند مفاد این مصوبه را عالوه بر رعایت کلیه مفاد مقررات 
و مبحث زلزله، ) 19( و) 18(، )5( ،)4(، )3(  مباحث ملی ساختمان خصوصاً

  .اعمال نماید
اي  هاي نما شیشه  متقاضیان صدور پروانه ساختمانی جهت ساختمان:2ماده 

هاي معماري  ملزم به ارائه مدارك نقشه) سطح نما%) 50( پنجاه درصدبیش از (
هاي نمایان   مقاطع و نما از تمامی جبهه،ها فاز یک ساختمان شامل پالن

ي  ساختمان شامل موارد ذیل به واحد صدور پروانه ساختمان شهرداري ها
  :باشند مناطق ذیربط می

شامل ابعاد بازشوها، هاي نماي پیشنهادي با جزئیات کامل   نقشه)الف
  ).100/1مقیاس حداقل ( ورودي، رنگ، مصالح و تناسبات

اتصاالت نما به بدنه ساختمان به مقیاس )ب شامل  (10/1 ارائه جزئیات 
  .)نقشه سازه نگهدارنده نما

  .ها  از تمامی انواع پنجره5/1دیوار به مقیاس   ارائه برش)ج
یت ساختمان ؤوح قابل ر ضروري است انواع مصالحی که در سط:1تبصره 

هاي  مورد نظر است با ذکر جنس، ابعاد و رنگ مصالح در جدول حاشیه نقشه
  .مربوطه قید شود

باید ) تأسیسات، تابلو، سایبان، نرده و نظایر آن( نما  کلیه الحاقات:2 تبصره
و (توسط مهندسین معمار طراحی و با ذکر ابعاد مورد نظر  سطح، ارتفاع، رنگ 
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هاي  در جدول حاشیه نقشه) نطبق با ضوابط مالك عمل شهردارينوع مصالح م
  . مربوط مشخص شود

هاي تکمیل شده را که به  لیست ها و چک اند نقشه  مالکین موظف:3  تبصره
ه  تأیید و امضاي مهندسین معمار و محاسب رسیده است به شهرداري ارائ

و مهندسین معمار و محاسب باید ضوابط مالك عمل شهرد. نمایند اري 
و مبحث ) 19(، )18(، )5(، )4(، )3(  مباحث مقررات ملی ساختمان خصوصاً

  . ها کنترل و تأیید نمایند لیست ها و چک زلزله را در نقشه
ه ) واحد صدور پروانه در مناطق شهرداري( شهرداري تهران :4  تبصره ملزم ب

 منطبق بر هاي ارائه شده در زمان صدور پروانه هدایت و نظارت دقیق بر نقشه
باید از  باشند و می ضوابط مالك عمل شهرداري و مقررات ملی ساختمان می

صدور پروانه ساختمانی جهت بناهایی که فاقد مشخصات فوق هستند 
  .جلوگیري نماید

 مهندسین ناظر موظف به رعایت دقیق مفاد پروانه ساختمانی :5تبصره 
ر صورت رویت هر گونه ها بوده و د ها و راهنماهاي مندرج در نقشه نقشه

  . باشند خالف ساختمانی ملزم به ارائه گزارش خالف به منطقه ذیربط می
هایی که از سطح  شهرداري تهران موظف است از مالکین ساختمان :3ماده 

 سطح کل نما با رعایت کامل استانداردها%) 50( شیشه بیش از پنجاه درصد
د ) ایی در نصبشیشه دوجداره استاندارد و رعایت مسائل اجر( استفاده نماین

ریال به عنوان بهاي خدمات شهري و مصرف اضافه انرژي ) ب( سالیانه معادل
  .دریافت نماید%) 50( به تناسب میزان استفاده بیش از پنجاه درصد

ماه هر سال الیحه   شهرداري تهران موظف است حداکثر تا پایان دي:1 تبصره
هت بررسی و تصویب به شوراي اسالمی براي سال بعد را ج) ب( تعیین مقدار

  .شهر تهران ارائه نماید
ا   شهرداري تهران موظف است به مالکین ساختمان:2  تبصره ب هاي موجود 

هاي ایمنی الزم  سطح کل نما، هشدار%) 50(سطح شیشه بیش از پنجاه درصد 
ر  را بر اساس ضوابط جاري مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان و سای

نماید و در صورت  قررات مربوط با مهلتقوانین و م هاي مقرر قانونی ابالغ 
هاي تعیین شده وفق مقررات موضوعه در جهت  عدم توجه مالکین در مهلت
نماید   .تأمین ایمنی الزم اقدام 
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ي :3  تبصره  مالکین در صورت حسن اجراي ضوابط ارائه شده جهت اجرا
) 40(داکثر تا چهل درصد ح) دو جداره استاندارد( بناهاي داراي نما شیشه %

سطوح شیشه در نما پس از تأیید مهندس ناظر و واحد کنترل فنی منطقه 
عوارض صدور پروانه ساختمانی شامل %) 95( مربوط نود و پنج درصد

عوارض پذیره، زیربنا، مازاد تراکم و پیشروي را در هنگام اخذ پروانه یا صدور 
  . خواهند پرداخت) داثهاي در دست اح براي ساختمان(پایان کار 
) دوجداره استاندارد( هایی که داراي سطوح شیشه  مالکین ساختمان:4  تبصره

از آجرنماي کامل %) 40(تا چهل درصد  براي پوشش ) غیر دوغابی(بوده و 
، عوارض صدور پروانه %)95( درصد جخارجی استفاده نمایند نود و پن

تراکم و پیشروي را در هنگام ساختمانی شامل عوارض پذیره، زیربنا، مازاد 
) هاي در دست احداث براي ساختمان( اخذ پروانه یا صدور پایان کار

  .)شود هر نماي ساختمان خود به صورت مستقل محاسبه می. (پردازند می
و چهارم ذیل ماده سوم این  هاي سوم  استفاده از امتیاز تبصره:5  تبصره

ا سقف  نود درصد  مجموعاًمصوبه در صورت رعایت هر دو مورد ت  )90 ( %
  . عوارض مجاز خواهد بود

) 50(هایی که داراي سطوح شیشه تا پنجاه درصد   ساختمان:6  تبصره %
نمایند ضمن رعایت کامل ضوابط و  باشند و از پوشش فلزي استفاده می می

  .باشند مقررات جاري ملزم به پرداخت بهاي خدمات سالیانه می
ظف است دستورالعمل مربوط را حداکثر ظرف  شهرداري تهران مو:7  تبصره

اریخ ابالغ این مصوبه تهیه و به اطالع شوراي اسالمی شهر  از ت مدت دو ماه 
  . تهران برساند

موظف است ) معاونت شهرسازي و معماري( شهرداري تهران :4ماده 
اریخ ابالغ این مصوبه ضوابط ساماندهی  حداکثر ظرف مدت شش ماه از ت

محیطی،  سازي مصرف انرژي، ایمنی، زیست ري با هدف بهینهنماهاي ابنیه شه
ا  هاي عملکردي و حفظ ارزش اریخی و فرهنگ ایرانی در شهر تهران منطبق ب ت

  . راهبردهاي طرح جامع را تهیه و به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید
کاري و تداخل کاري و با عنایت به   به منظور جلوگیري از موازي:5ماده 

هاي  ش اصلی حوزه معاونت شهرسازي و معماري در هدایت و راهبري طرحنق
ن  توسعه شهري و این مصوبه ضروري است معاونت هاي ذیربط شهرداري تهرا
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هاي خود را در زمینه اجراي این مصوبه با هماهنگی  کلیه اقدامات و برنامه
  . حوزه مزبور به انجام برسانند
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  14/11/1385: تاریخ تصویب
  15/11/1385: ابالغتاریخ 

  23891/814/160: شماره صدور

  اصالحیه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران
  :ماده واحده

ه  ام به استناد تبصره یکم ذیل ماده پنجم قانون اصالح موادي از قانون برن
سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و چگونگی 

رض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کاال، ارائه دهندگان برقراري و وصول عوا
مصوب ) موسوم به قانون تجمیع عوارض( خدمات و کاالهاي وارداتی

 مجلس شوراي اسالمی و ماده یکم قانون حفظ و گسترش فضاي 22/10/1381
 شوراي انقالب اسالمی ایران و ضوابط 3/3/1359سبز در شهرها مصوب 

دستورالعمل مربوط به قانون اخیرالذکر، مفاد ماده واحده ها و  نامه اجرایی، آئین
موضوع مصوبه جلسه چهل و سوم شوراي اسالمی شهر تهران به تاریخ 

 ناظر به اصالحیه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز به شرح ذیل ،5/11/82
  .شود هاي آن می هاي ذیل جایگزین تبصره اصالح و تبصره

 در شهر تهران، عوارض 1386اي سال شهرداري تهران موظف است از ابتد
  .قطع درخت با مجوزهاي قانونی را به شرح ذیل اخذ نماید

متر، سه  سانتی) 50(تا پنجاه ) 15( هر اصله درخت با محیط بن پانزده -1
  . ریال )000/000/3(میلیون 

از پنجاه -2 ا یکصد ) 50( هر اصله درخت با محیط بن  ،  سانتی) 100(ت متر
متر مازاد بر  ریال به ازاي هر سانتی) 000/000/3( سه میلیون عالوه بر مبلغ

  .ریال) 000/300(متر، سیصد هزار  سانتی) 50(
متر، عالوه  سانتی) 100(له درخت با محیط بن بیش از یکصد ـ هر اص-3

متر مازاد بر یکصد  ریال به ازاي هر سانتی) 000/000/18( بر هجده میلیون
  .ریال) 000/600(ر متر، ششصد هزا سانتی) 100(

 در صورت قطع درختان، چنانچه در همان محل، به تعداد و میزان :1 هرتبص
مجموع محیط بن درختان قطع شده، درخت کاشته شود، اخذ عوارض 
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بن  مگر این. الذکر منتفی است فوق که تعداد و بن درختان جدید از تعداد و 
لتفاوت آن، طبق بندهاي ا درختان قطع شده، کمتر باشد که در این صورت مابه

موضوع بند یک بر مبناي هر  هاي التفاوت درخت مابه. شود الذکر اخذ می فوق
  .شود ریال محاسبه می) 000/80( هزار هشتاد متر سانتی

و :2 هرتبص  چنانچه از بین رفتن درختان موضوع ماده یکم قانون حفظ 
اصی که گسترش فضاي سبز در شهرها، به واسطه قصور و یا تقصیر اشخ

مسئولیت حفاظت و آبیاري آن را بر عهده دارند باشد، مفاد این مصوبه در 
  .الرعایه است خصوص آن الزم

 محکومیت مرتکبین قطع درخت و یا از بین بردن آن، به مجازات :3 هرتبص
ه  اخذ عوارض مقرر در این مصوب قانونی و پرداخت خسارات، مانع از 

  .باشد نمی
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  12/04/1386: تاریخ تصویب
  19/04/1386: تاریخ ابالغ

  6235/898/160: شماره صدور

  1مجوز چگونگی محاسبه و اخذ بهاي خدمات مدیریت پسماند
  

 20/2/83 به استناد ماده هشتم قانون مدیریت پسماند مصوب :ماده واحده
 هیأت 1/5/1384مجلس شوراي اسالمی و آیین نامه اجرایی مربوط مصوب 

ل نحوه تعیین بهاي خدمات مدیریت پسماندي محترم وزیران و دستورالعم
 وزیر محترم 17/7/1385 به تاریخ 3/95225/3عادي شهري، ابالغی به شماره 

 نسبت به وصول 1386کشور، شهرداري تهران مکلف است از ابتداي سال 
بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي شهري از مشاغل، اماکن و واحدهاي مطابق 

 مصوبه که ممهور به مهر شوراي اسالمی شهر جدول طبقه بندي پیوست این
هاي مدیریت  تهران است به شرح زیر اقدام و درآمد حاصله را صرف هزینه

  1.پسماند نماید

  
 به تاریخ تصویب 3702/1081/160 در خصوص متن مصوبه اصالحیه شماره - 1

  :  به شرح ذیل صادر شده است24/2/1387
 پنجم ذیل ماده واحده این مصوبه حذف و عبارت ذیل به عنوان تبصره پنجم   تبصره)الف

  :شود جایگزین می
ـ » مجوز اخذ بهاي خدمات شهري در شهر تهران«این مصوبه جایگزین مصوبه : 5تبصره 

دوره (العاده شوراي اسالمی شهر تهران  تصویبی در پنجاه و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق
و   21/12/82 به تاریخ 18595/486/160  ابالغی به شماره 17/12/82عقده به تاریخ من) دوم

ابالغی به شماره » 1385مجوز اخذ بهاي خدمات شهري در شهر تهران در سال «مصوبه 
 به تاریخ 962/716/160 و اصالحیه آن به شماره 21/12/84 به تاریخ 21154/701/160

» ها هاي پذیرایی و رستوران  خدمات از تاالرها و باشگاهاخذ بهاي« و همچنین مصوبه 28/1/85
دوره ( علنی ـ عادي شوراي اسالمی شهر تهران   تصویبی در چهل و چهارمین جلسه رسمیـ -
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_______________________________________  
الذکر از  شود و مصوبات فوق  می8/11/82 به تاریخ 16611/452/160ابالغی به شماره ) دوم

  . گردد تاریخ اجرایی شدن این مصوبه لغو می
 به شرح ذیل به عنوان تبصره ششم به ذیل ماده واحده مصوبه مزبور الحاق   تبصره)ب

  : شود می
تاریخ اجراي مصوبه مندرج در ماده واحده این مصوبه صرفاً براي واحدهاي : 6تبصره 

شود و با عنایت به   تعیین می1387، از ابتداي سال 1386مسکونی به جاي از ابتداي سال 
هاي   مهلت پرداخت فیش1386داخت بهاي خدمات مذکور در انتهاي سال هاي پر توزیع فیش

بدیهی .  خواهد بود1387یاد شده توسط شهروندان براي واحدهاي مسکونی تا انتهاي سال 
هاي صورت گرفته توسط شهروندان تهرانی تا پیش از زمان ابالغ این  است کلیه پرداخت

  . شود  منظور می1387ربوط به سال مصوبه براي واحدهاي مسکونی به عنوان فیش م
   :شود  هفتم ذیل ماده واحده مصوبه مزبور الحاق می یل به عنوان تبصرهذ   تبصره)ج

شهرداري تهران موظف است با همکاري و تعامل وزارت کشور نسبت به : 7تبصره 
 قانون مدیریت پسماند مصوب 8تجدید نظر در آن بخش از مفاد دستورالعمل موضوع ماده 

 هیأت محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهاي خدمات مدیریت پسماند 1/5/1384
 که دریافت عادالنه بهاي 17/7/1385 به تاریخ 3/95225/3عادي شهري ابالغی به شماره 

خدمات ناشی از جمع آوري، حمل و دفع پسماندها را مواجه با مشکل نموده است، اقدام 
 جهت 1387ماه سال  صوبات صدرالذکر را حداکثر تا پایان آباننماید و پیشنهادات اصالحی م

  .  به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید1388طی مراحل قانونی اجرا در سال
 به تاریخ تصویب 6873/160 پیرو متن اصالحیه اول، اصالحیه دوم به شماره - 1

  :  بدین شرح صادر شده است19/4/1387
ه واحده این مصوبه حذف و عبارت ذیل به عنوان تبصره پنجم  پنجم ذیل ماد  تبصره)الف

  :شود جایگزین می
ـ » مجوز اخذ بهاي خدمات شهري در شهر تهران«این مصوبه جایگزین مصوبه : 5تبصره 

دوره (العاده شوراي اسالمی شهر تهران  تصویبی در پنجاه و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق
و   21/12/82 به تاریخ 18595/486/160  ابالغی به شماره 17/12/82منعقده به تاریخ ) دوم

ابالغی به شماره » 1385مجوز اخذ بهاي خدمات شهري در شهر تهران در سال «مصوبه 
 به تاریخ 962/716/160 و اصالحیه آن به شماره 21/12/84 به تاریخ 21154/701/160

» ها هاي پذیرایی و رستوران اشگاهاخذ بهاي خدمات از تاالرها و ب« و همچنین مصوبه 28/1/85
دوره ( علنی ـ عادي شوراي اسالمی شهر تهران   تصویبی در چهل و چهارمین جلسه رسمیـ -
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21 EECCRDFC dt  ):(

بهاي خدمات پرداختی توسط تولید کنندگان پسماندهاي عادي براي ) الف
  : اماکن مسکونی

F = ن بعد خانوار شهري تهرا
  )  نفر5/4(

D = روز365(تعداد روزهاي سال  (  
R = 860/0کیلوگرم (سرانه تولید پسماند در شهر تهران (  
Ct = هزینه جمع آوري و حمل و نقل یک کیلوگرم پسماند عادي شهري

  )  ریال200(در شهر تهران 
Cd = 120(هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادي شهري در شهر تهران 

  )ریال

_______________________________________  
الذکر از  شود و مصوبات فوق  می8/11/82 به تاریخ 16611/452/160ابالغی به شماره ) دوم

  . گردد تاریخ اجرایی شدن این مصوبه لغو می
 هفتم ذیل ماده واحده مصوبه مزبور الحاق  ه عنوان تبصرهیل ببه شرح ذ   تبصره)ج

   :شود می
 تاریخ اجراي مصوبه مندرج در ماده واحده این مصوبه صرفاً براي واحدهاي :7تبصره 

شود و با عنایت به   تعیین می1387، از ابتداي سال 1386مسکونی به جاي از ابتداي سال 
هاي   مهلت پرداخت فیش1386در انتهاي سال هاي پرداخت بهاي خدمات مذکور  توزیع فیش

بدیهی .  خواهد بود1387یاد شده توسط شهروندان براي واحدهاي مسکونی تا انتهاي سال 
هاي صورت گرفته توسط شهروندان تهرانی تا پیش از زمان ابالغ این  است کلیه پرداخت

  . شود ر می منظو1387مصوبه براي واحدهاي مسکونی به عنوان فیش مربوطه به سال 
تبصره به شرح ذیل به عنوان تبصره هشتم ذیل ماده واحده مصوبه مزبور الحاق ) ج

  : شود می
شهرداري تهران موظف است با همکاري و تعامل وزارت کشور نسبت به : 8تبصره 

تجدید نظر در آن بخش از مفاد دستورالعمل موضوع ماده هشتم قانون مدیریت پسماند مصوب 
محترم وزیران و دستورالعمل نحوه تعیین بهاي خدمات مدیریت پسماند  هیأت 1/5/1384

 که دریافت عادالنه بهاي 17/7/1385 به تاریخ 3/95225/3 ابالغی به شماره –عادي شهري 
خدمات ناشی از جمع آوري، حمل و دفع پسماندها را مواجه با مشکل نموده است، اقدام 

 جهت 1387ذکر را حداکثر تا پایان آبان ماه سال نماید و پیشنهادات اصالحی مصوبات صدرال
  .   به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید1388طی مراحل قانونی اجرا در سال 
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)//( 5140 1  E

  
  
  

  با شرط 
E2) = نسبت پسماند ) ک از مبداءضریب تشویق جهت گسترش تفکی

  ) 95/0(تفکیک نشده به کل پسماند تولیدي 
C = بهاي سالیانه خدمات مدیریت پسماند عادي یک خانوار شهري در

  شهر تهران 
از دستورالعمل نحوه » ب«با استناد به مفاد بندهاي یکم و دوم بخش ) ب

حترم تعیین بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي عادي شهري ابالغی وزارت م
، بهاي خدمات پرداختی توسط 17/7/85 به تاریخ 3/95225/3کشور به شماره 

به شرح ذیل ) مطابق لیست ابالغی وزارت کشور(مشاغل و اماکن پر زباله 
  : شود تعیین می

بر ( بهاي خدمات مدیریت پسماند واحدهاي صنفی پرزباله رده اول -1
ها، گل  زي فروشیاز قبیل میوه و سب) اساس جدول طبقه بندي پیوست

پنجاه (ها عالوه بر بهاي خدمات واحدهاي صنفی عادي  ها و رستوران فروشی
و پیشه%) 50(درصد  به میزان صد در صد عوارض کسب ) عوارض کسب 

  . پیشه بابت تولید زباله انبوه خواهد بود
 بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي واحدهاي صنفی پرزباله رده دوم -2

و  ها، سوپر مارکت از قبیل ساندویچی) قه بندي پیوستبر اساس جدول طب( ها 
%) 50(پنجاه درصد (ها عالوه بر بهاي خدمات واحدهاي صنفی عادي  آرایشگاه

عوارض کسب پیشه نیز %) 50(به میزان پنجاه درصد ) عوارض کسب پیشه
  . بابت تولید زباله انبوه خواهد بود

داري آموزشی، فرهنگی  بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي واحدهاي ا-3
ها  از قبیل درمانگاه) بر اساس جدول طبقه بندي پیوست(و درمانی رده اول 

هاي سینما و سایر  ، بوفه)پسماند عادي(ها  ، بیمارستان)پسماند عادي(
و  واحدهاي مشابه، عالوه بر بهاي خدمات واحدهاي اداري، آموزشی، فرهنگی 

به میزان عوارض نوسازي ) لکصد در صد عوارض نوسازي م(درمانی عادي 
  . شود ملک محاسبه و بابت تولید زباله انبوه دریافت می

1E  ضریب تعدیل =
ي منطقه ا

نظر   عوارض نوسازي واحد مسکونی مورد 
متوسط عوارض نوسازي یک واحد 
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و -4  بهاي خدمات مدیریت پسماند واحدهاي اداري، آموزشی، فرهنگی 
ها  از قبیل دندانپزشکی) بر اساس جدول طبقه بندي پیوست(درمانی رده دوم 

هاي پزشکی  ، کلینیک)پسماندهاي عادي(ها  ، مطب)پسماندهاي عادي(
عالوه بر بهاي ) بجز مدارس دولتی(، مراکز آموزشی )پسماندهاي عادي(

صد در صد (خدمات واحدهاي اداري، آموزشی، فرهنگی و درمانی عادي 
عوارض نوسازي ملک %) 50(به میزان پنجاه درصد ) عوارض نوسازي ملک

  . شود محاسبه و بابت تولید زباله انبوه دریافت می
زرتشتی، (هاي دینی  ها، تکایا، اماکن مذهبی، اقلیت ، حسینیه مساجد:1تبصره 

) ابتدایی، راهنماییف متوسطه و پیش دانشگاهی(و مدارس ) کلیمی، مسیحی
بهاي خدمات مدیریت پسماند نمی چنانچه در . باشند دولتی مشمول پرداخت 

ا  این اماکن واحدهاي غیرمرتبط مانند واحدهاي تجاري مستقر باشند متناسب ب
د  نوع کسب مشمول پرداخت بهاي خدمات مدیریت پسمان تعداد واحد و 

  . خواهند بود
خارج از لیست ابالغی ( تشخیص سایر اماکن و مشاغل پرزباله :2تبصره 

ه 4و تعیین تعرفه مربوطه بر اساس انطباق با یکی از طبقات ) وزارت کشور گان
فر نماینده از اي مرکب از یک ن جداول طبقه بندي پیوست بر عهده کمیته

  . شود باشد که به صورت سالیانه تعیین می شهرداري تهران می
ن هاي   به منظور جذب مشارکت:3تبصره  اجتماعی مردم با هدف کاهش میزا

و  تولید زباله و اعمال تفکیک زباله از مبداء با تأکید بر اماکن فرهنگی، آموزشی 
اري تهران موظف ورزشی و با توجه به ضوابط و مقررات موضوعه، شهرد

از  است نسبت به تهیه و ارائه دستورالعمل تشویقی حداکثر ظرف مدت سه ماه 
  . تاریخ ابالغ این مصوبه اقدام نماید

 با استناد به مفاد ماده هشتم قانون مدیریت پسماندها مصوب :4تبصره 
مجلس شوراي اسالمی، شهرداري تهران موظف است کلیه درآمدهاي حاصله 

هاي خدمات این مصوبه را به حساب درآمدي خاصی که با تأیید از دریافت ب
گردد، واریز نموده و صرفاً در امر  شوراي اسالمی شهر تهران افتتاح می

د . مدیریت پسماندهاي عادي شهر تهران هزینه نماید بدیهی است معادل درآم
ع هاي مرتبط با موضو یاد شده در الیحه بودجه سنواتی شهرداري تهران برنامه

مدیریت پسماندهاي عادي شهر تهران جهت تصویب به شوراي اسالمی شهر 
  . شود تهران ارائه می
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ي :5تبصره   این مصوبه جایگزین مصوبات قبلی در خصوص اخذ بها
  . باشد خدمات شهري در شهر تهران می

  

  جدول طبقه بندي مشاغل، اماکن و واحدهاي پرزباله

  پرزباله رده دومواحدهاي صنفی   واحدهاي صنفی رده اول
ها،  ها، میوه و سبزي فروشی گلفروشی

ها،  ها و مهمانسراها، آشپزخانه ها، هتل رستوران
هاي مرغ، ماهی و تخم مرغ، تاالرهاي  فروشگاه

، )میوه و تره بار(پذیرایی، بارفروشان 
خدمات روغن، الستیک، (ها  اتوسرویس

، کارخانجات داخل حریم )تعمیرات و کارواش
  کز تجاري و پاساژهاشهر، مرا

هاي  ها، آرایشگاه ها، سوپر مارکت ساندویچی
ها،  مردانه و زنانه، کافه تریاها و کافی شاپ

ها، خوار و بار  بستنی و آبمیوه فروشی
ها، کله  ها، خشکبار و آجیل فروشی فروشی

ها، مبل سازي و  ها و سیرابی فروشی پزي
  درودگري و نجاري 

رهنگی و درمانی واحدهاي اداري، آموزشی، ف
  پرزباله رده اول

واحدهاي اداري، آموزشی، فرهنگی و درمانی 
  پرزباله رده دوم

ها  ، بیمارستان)پسماند غیرعفونی(ها  درمانگاه
، مراکز اداري، نهادها، )پسماند غیرعفونی(

هاي  شرکتها، ارگانهاي دولتی و غیردولتی، بوفه
هاي  ها، راه آهن، ترمینال سینما، فرودگاه

  سافربريم

هاي پزشکی،  ها و کلینیک ها، مطب داندانپزشکی
  ) بجز مدارس دولتی(مراکز آموزشی 
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  12/04/1386: تاریخ تصویب
  20/04/1386: تاریخ ابالغ

 6304/901/160: شماره صدور

  الزام شهرداري تهران به اجراي نظام مدیریت محیط زیست
   : ماده واحده

 در اجراي تکالیف قانونی به ویژه شهرداري و شوراي اسالمی شهر تهران
 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و 61 ماده »ب« و بند 66ماده 

هاي مصرف  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران موظفند ضمن اعمال سیاست
هاي جاري  بهینه منابع، حفاظت از منابع پایه و محیط زیست و کاهش هزینه

هاي ذیل  دیریت، محیط زیست را در زمینهدرکلیه واحدهاي تابعه، نظام م
و گزارش حسن اجراي این مصوبه را سالیانه به شوراي اسالمی  معمول نموده 

  :شهر تهران ارائه نمایند
هاي الزم جهت کاهش   مدیریت مصرف انرژي شامل اعمال سیاست) الف

رژي در ساختمان ه  مصرف ان هاي در استفاده شهرداري و کلیه واحدهاي تابع
نین خودروهاي در استفاده چو هم)  مقررات ملی ساختمان19راي مبحث اج(

ي  شهرداري و کلیه واحدهاي تابعه شامل انجام معاینه فنی کلیه خودروها
نی  شهرداري و واحدهاي تابعه به ویژه اتوبوس هاي شرکت واحد اتوبوسرا

  .هاي تحت نظارت آن بوس تهران و حومه و مینی
صرف بهینه، بازیافت و مصرف مجدد به  مدیریت مصرف آب شامل م)ب

  . ها و فضاي سبز ویژه در بوستان
، )ج  مدیریت مصرف کاغذ و ظروف پالستیکی شامل کاهش مصرف کاغذ

ها و  هاي بدون کاغذ و حذف تدریجی کیسه توسعه فنآوري اطالعات و سیستم
هاي سازگار با محیط  هایی از جنس  و جایگزینی با کیسه ظروف پالستیکی

هاي  هاي شهروند و غرفه  فروشگاه واحدهاي تابعه خصوصاً ت در کلیهزیس
ره وابسته به سازمان میادین   .بار میوه و ت

 مدیریت مصرف سموم دفع آفات نباتی و کودهاي شیمیایی به ویژه در )د
  . هاي طبیعی ها و محیط معابر، بوستان
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آئین:تبصره ي  مهنا  روش اجرایی نظام مدیریت محیط زیست بر اساس  ا
ماه توسط شهرداري تهران تهیه و به  خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه

تأیید کمیسیون توسعه و عمران شهري شوراي اسالمی شهر تهران خواهد 
  .رسید
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  13/06/1386: تاریخ تصویب
  20/06/1386: تاریخ ابالغ

 10359/924/160: شماره صدور

فنی، اقتصادي، زیست الزام شهرداري تهران به انجام مطالعات توجیه 
ها  محیطی، فرهنگی و اجتماعی و ارائه برنامه زمانبندي براي کلیه طرح

   1هاي شهرداري تهران و پروژه
  : هماده واحد

هاي کلی  ساله کشور و سیاست انداز بیست در راستاي سند برنامه چشم
و  ابالغ شده از سوي مقام معظم رهبري مدظله العالی پیرامون آمایش سرزمین 

بهره هاي بهینه و مطلوب  گیري از شیوه به منظور جلوگیري از اتالف منابع و 
  

ز 15/07/1386 به تاریخ تصویب 12203/940/160  در این خصوص جوابیه شماره - 1  ا
  : سوي شوراي اسالمی شهر تهران صادر گردیده است

 فرمانداري تهران 4/7/86 به تاریخ 18021/1به اعتراض به شماره در پاسخ : ماده واحده
الزام شهرداري تهران به انجام مطالعات توجیه فنی، اقتصادي، زیست محیطی، «به متن مصوبه 

ـ » هاي شهرداري تهران ها و پروژه فرهنگی و اجتماعی و ارائه برنامه زمان بندي براي کلیه طرح
ـ  عادي شوراي اسالمی شهر تهران تصویبی در سی و چهارمین جلس ـ  علنی دوره (ه رسمی

و در جهت   20/6/86 به تاریخ 10359/924/160 ابالغی به شماره 13/6/86به تاریخ ) سوم
تأمین نظر آن فرمانداري تبصره یکم ذیل ماده واحده مصوبه فوق الذکر به شرح ذیل اصالح و 

  : شود تکمیل می
ي این مصوبه کمیسیونی مرکب از سه نفر نماینده که  به منظور تحقق و اجرا:1تبصره 

اقتصادي، برنامه و بودجه (اعضاي آن از سوي سه کمیسیون اصلی شوراي اسالمی شهر تهران 
ـ  توسعه و عمران شهري و پیشنهاد و به ) امور حقوقی ـ فرهنگی، اجتماعی و زیست شهري

ها،  هاي الزمه و مطابق آن ملشود تا ضمن تهیه دستورالع رسد تشکیل می تصویب شورا می
هاي موضوع این مصوبه را بررسی و پس از تأیید جهت تصویب به  نتایج مطالعات و بررسی

هاي پیشنهادي در بودجه  ها و پروژه تصویب طرح. شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید
 . خواهد بود1387ساالنه در شوراي اسالمی شهر تهران از مبداء سال 
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و همچنین بر و اجرا  ه  طراحی  اساس اهداف مستند و راهبري قوانین توسع
د توسعه با محیط زیست و در جهت  کشور به ویژه در زمینه سازگاري رون

و  قانون وظایف و 71 ماده 30 و 12، 8تحقق مفاد مندرج در بندهاي  اختیارات 
ها و همچنین با لحاظ  نامه مالی شهرداري  آیین25و  23با رعایت مواد 

هاي جامع و تفصیلی شهر تهران، شهرداري  ها، راهبردها و ضوابط طرح سیاست
 فنی، ،تهران موظف است از تاریخ ابالغ این مصوبه از طریق ارزیابی راهبردي

ها  ها و طرح ها، برنامه ستمحیطی، فرهنگی و اجتماعی، سیا اقتصادي، زیست
محیطی، فرهنگی و  نسبت به انجام مطالعات توجیه فنی، اقتصادي، زیست

ائه برنامه زمان بندي کلیه  اجتماعی و مهندسی ارزش و برآوردهاي مالی و ار
که از منابع مالی  هاي زیربنایی، توسعه و عمرانی اعم از آن ها و پروژه طرح

از . نمایند  استفاده میشهرداري، دولتی و یا مشارکتی در قبل از اجراء و پس 
  . ها اقدام نماید برداري و نگهداري آن اتمام و بهره

نمایندگان با :1تبصره   جهت تحقق و اجراي این مصوبه کمیسیونی مرکب از 
اقتصادي، (معرفی از سوي سه کمیسیون اصلی شوراي اسالمی شهر تهران 

و ،شهري ی، اجتماعی و زیست فرهنگ،برنامه و بودجه و امور حقوقی  توسعه 
شود تا ضمن  و با انتخاب شوراي اسالمی شهر تهران تشکیل می) عمران شهري

ررسی ها  تهیه و تصویب دستورالعمل الزم مطابق با آن نتایج مطالعات و ب
ها و  تصویب طرح. را بررسی و تأیید نماید) موضوع ماده واحده این مصوبه(

هاي ساالنه در شوراي اسالمی شهر تهران از  ودجههاي پیشنهادي در ب پروژه
ها در   موکول به بررسی و تصویب مطالعات توجیهی آن1387مبداء سال 

  . الذکر خواهد بود کمیسیون فوق
 شهرداري تهران مکلف است تدابیر الزم را جهت تحقق نتایج :2تبصره 

و  مطالعات توجیهی مصوب موضوع این مصوبه در طول دوران احداث 
  . هاي مربوط اعمال نماید ها و پروژه برداري طرح بهره
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  10/07/1386: تاریخ تصویب
  22/07/1386: تاریخ ابالغ

 12199/938/160: شماره صدور

  الزام شهرداري تهران به انجام مطالعات و استفاده از فضاهاي 
 زیر سطحی  در شهر تهران

  : ماده واحده
ت شش ماه از تاریخ ابالغ شهرداري تهران موظف است حداکثر ظرف مد

این مصوبه نسبت به انجام مطالعات اولیه به منظور استفاده از فضاهاي 
ن  زیرسطحی با هدف کاهش تراکم در محیط شهري، ایجاد فرصت جهت جبرا
کمبود فضا در سطح زمین، امکان افزایش الگوهاي شهري مطلوب با فراهم 

فیتی جدید براي توسعه آوردن فضاهاي سبز و تفریحی در سطح، ایجاد ظر
ر  ارتقاء کیفیت زیبا شناختی در فضاي شهري و سای حیات اجتماعی شهر و 
موارد مرتبط اقدام نموده و نتیجه را در قالب الیحه جهت بررسی و تصویب 

  . دبه شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نمای
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  20/08/1386: تاریخ تصویب
  10/09/1386: تاریخ ابالغ

 15320/976/160: شماره صدور

پیشنهاد قانون تأمین اعتبار مورد نیاز توسعه تأسیسات شبکه فاضالب 
  شهر تهران به دولت و مجلس شوراي اسالمی و الزام شهرداري تهران 

  جهت مساعدت به این امر
  : ماده واحده

 قانون برنامه چهارم  30 و ردیف چهارم ماده 61 ماده »ج«در اجراي بند 
عی و فرهنگی کشور که به صراحت اجرا و تکمیل توسعه اقتصادي، اجتما

از جمله تهران را مورد تأکید قرار می پروژه د  هاي فاضالب سراسر کشور و  دهن
و 155و همچنین ماده  ر محوریت اسناد ملی  نون برنامه صدرالذکر مبنی ب  قا

توسعه بخشی و توسعه استانی و سایر موارد مربوط در تعیین اولویت کلیه 
 اجرایی و نیز توجه به موضوع افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه هاي برنامه

امه چهارم به میزان   4/26فاضالب شهري در سطح استان تهران تا انتهاي برن
 درصد جمعیت کنونی 45که بر این اساس سهم شهر تهران معادل (درصد 

و  و مصوبات هیأت وزیران در جلسات به تاریخ) خواهد شد هاي چهاردهم 
اریخ 62/102/360022 ابالغی به شماره 1385ماه سال  انیازدهم آب  به ت

ازدید استانی ریاست 23/8/85 وزیران مرتبط با ب  و مصوبه استانی هیأت محترم 
ریال ) 500,000,000,000(محترم جمهور مبنی بر تخصیص پانصد میلیارد 

 2اد بندهاي ـ و همچنین مف85ال ـالب شهر تهران در سـاعتبار به شرکت فاض
 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و 71 ماده 4و 

 و الحاقات بعدي آن، با عنایت به اینکه 1/3/1375انتخاب شهرداران مصوب 
ن  متأسفانه در چند سال اخیر توسعه شبکه تأسیسات فاضالب شهر تهرا

اًالذکر بدون تأمین اعتبار الز برخالف مستندات و مصوبات قانونی فوق   م و صرف
از فروش انشعابات فاضالب به شهروندان ءبا اتکا  جدي به منابع مالی ناشی 

امه شرایط  نموده است و در صورت اد تهرانی مراحل اجرایی خود را طی 
موجود تکمیل و اتمام تأسیسات شبکه فاضالب یاد شده بیش از نیم قرن به 
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ن تهرانی و پیگیري طول خواهد انجامید، به منظور حمایت از حقوق شهروندا
محیطی ناشی از عدم توجه به توسعه  مسائل و مشکالت بهداشتی و زیست

و  شبکه تأسیسات فاضالب شهري در تهران به عنوان یکی از ضروریات 
دار توسعه پایدار شهري در تهران و لزوم و اهمیت اتمام  موضوعات اولویت

پوشش قرار طرح حیاتی ایجاد تأسیسات فاضالب شهر تهران جهت تحت 
انبندي اجراي طرح (1396دادن جمعیت این شهر در افق سال  که ) مطابق زم

لی ) 20,000,000,000,000(نیاز به تأمین بیست هزار میلیارد  ریال منابع ما
رتیب به قواي مجریه و مقننه ارائه  دارد، لذا پیشنهادات به شرح ذیل به ت

  :شود می
  :نماید به قوه مجریه پیشنهاد می) الف

ریال ) 500,000,000,000( نسبت به تأمین اعتبار معادل پانصد میلیارد -1
ا 1386جهت توسعه شبکه تأسیسات فاضالب شهري در تهران در سال   ب

با لحاظ اینکه در سال جاري صرفاً پنج (الذکر  عنایت به مستندات قانونی فوق
 شده تخصیص ریال از اعتبارات یاد شده به طرح یاد) 5,000,000,000(میلیارد 

  .اقدام نماید) یافته است
احداث طرح ایجاد شبکه  -2 نسبت به تأمین منابع الزم جهت تکمیل و 

) فاز(تأسیسات فاضالب شهر تهران در افق مذکور در محدوده پنج مرحله 
اجرایی این طرح در مناطق بیست و دوگانه شهري در بخش خطوط لوله، تونل 

ی کشور و تا سقف مبلغ شش هزار میلیارد خانه از محل منابع عموم و تصفیه
طور متوسط سالیانه ششصد میلیارد ه ب(ریال ) 6,000,000,000,000(
  .اقدام نماید) ریال در بودجه سنواتی دولت) 600,000,000,000(

اجراي طرح مذکور از طریق -3  نسبت به تأمین منابع الزم جهت تکمیل و 
ن) فاز(اخذ فاینانس مرحله  و دوم بانک جها ی و بانک توسعه اسالمی با تضمین 

بازپرداخت دولت جمهوري اسالمی ایران با اعتباري معادل سیصد و پنجاه 
دالر پیرو مفاد مطروحه در مصوبه استانی هیأت محترم ) 350,000,000(میلیون 

  .الذکر اقدام نماید واحده فوق وزیران موضوع ماده
اجازه داده شود تا در راس-4 و چهارم  به وزارت نیرو  تاي مفاد اصل چهل 

هاي  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نسبت به منطقی نمودن میزان تعرفه
ن ،فروش انشعاب فاضالب ا میزا  کاهش فاصله بین قیمت تمام شده پروژه ب

تعرفه موجود و احیاي تبصره سوم ماده واحده قانون ایجاد تسهیالت براي 
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 24/3/77که آب شهري مصوب هاي فاضالب و بازسازي شب توسعه طرح
هاي بخش خصوصی را در تکمیل  ها و قابلیت مجلس شوراي اسالمی، توانایی

  .طرح فاضالب شهر تهران به شکل مؤثرتري به کار گیرد
 و تکمیل ءبا عنایت به اهمیت اجرا: نماید به قوه مقننه پیشنهاد می) ب

ه  تهران بآوري و تصفیه فاضالب شهر پروژه توسعه تأسیسات شبکه جمع
ا توجه به مصوبه مشابه مجلس  عنوان بزرگترین پروژه زیست محیطی کشور و ب

 در خصوص قانون توسعه تأسیسات شبکه 1330شوراي ملی وقت در سال 
آب تهران، مجلس شوراي اسالمی در قالب طرحی مشخص نسبت به تصویب 

نوسیله قانون توسعه تأسیسات شبکه فاضالب شهري تهران اقدام نموده و بدی
ارزي، (امکان تأمین منابع مالی جدیدي  همچون استفاده از حساب ذخیره 

ا ) فروش اوراق مشارکت و سایر موارد ممکن در تسریع اجراي طرح یاد شده ر
  .فراهم سازد

  .شهرداري تهران موظف است نسبت به موارد به شرح ذیل اقدام نماید) ج
و س  تسهیل در روند صدور مجوز حفاري و ساده-1  ازي صدور مجوزها 

  .مدارك مورد درخواست از شهروندان متقاضی نصب انشعاب
آوري آب باران با   الزام متقاضیان احداث بنا به جداسازي سیستم جمع-2

و اعمال کنترل هاي الزم در  فاضالب منازل در زمان صدور پروانه ساختمان 
  .زمان اجرا و صدور پایان کار ساختمان
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  29/08/1386: تاریخ تصویب
  05/09/1386: تاریخ ابالغ

  15027/973/160: شماره صدور

یی برخورد با متخلفین پخش،  ساماندهی راه کارهاي حقوقی و اجرا
  دفع، حمل و امحاء غیر مجاز و نامناسب پسماندها در فضاها 

  و معابر عمومی شهر تهران
  : ماده واحده

اردیبهشت ماه با استناد به مفاد مندرج در قانون مدیریت پسماندها م صوب 
 شانزدهم و بیستم   هفتم،  مجلس شوراي اسالمی به ویژه مواد ششم،1383سال 

نامه اجرایی قانون یاد  ام و سی و یکم از آیین از قانون مذکور و نیز مواد سی
از 18 و 4 قانون مجازات اسالمی و بندهاي 688چنین مفاد ماده  مشده و ه  
ایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و  قانون تشکیالت، وظ71مفاد ماده 

 4 و الحاقات بعدي آن و مفاد تبصره 1/3/1375انتخاب شهرداران مصوب 
 و 78هاي  ها، و مفاد ردیف  قانون شهرداري55 از ماده 2الحاقی موضوع بند 

وزیران به تاریخ   از آیین139 نامه اجرایی راهنمایی و رانندگی مصوب هیأت 
هاي نظارتی  ران موظف است با استفاده از قابلیت، شهرداري ته7/8/82

هاي عملکرد  هاي خدمات شهري و ترافیکی تشکیالت خود در مقیاس حوزه
مناطق، نواحی و محالت شهر تهران، همچنین نهادهاي مدنی به ویژه 

نهاد مرتبط با موضوعات محیط   هاي مردم هاي محالت و سازمان شورایاري
هاي اجرایی ذیربط و  اهنگی کلیه دستگاهشهري و با هم زیست و زیست

ن  سبت به ارتقاء سطح فرهنگـ ن،مسئول پذیري و آگاهی عمومی شهروندا
تهرانی و نیز جلوگیري از تخلفات مرتبط با پخش، دفع، حمل و امحاء 
غیرمجاز و نامناسب پسماندها در فضاها و معابر عمومی شهر تهران با لحاظ 

   :هاي ذیل اقدام نماید شاخص
و مستمر به منظور  اي مشخص، نظام تهیه و تدوین برنامه) الف مند 

و  پیشگیري از انجام تخلفات مورد نظر این مصوبه اعم از پخش، دفع، حمل 
یاد » هـ«و » د«، »ج«موضوع بندهاي (امحاء غیرمجاز و نامناسب پسماندها 
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و رسانی عمو  در معابر و فضاهاي عمومی شهر تهران از طریق اطالع) شده می 
هاي جمعی،  ارتقاء سطح آگاهی شهروندان تهرانی با استفاده از رسانه

  . نهادهاي مدنی و سایر مراجع ذیربط هاي تبلیغات محیطی، قابلیت
آوري  هاي مناسب و متناسب با نیازهاي عمومی جمع تأمین محل) ب

پسماندهاي موضوع این مصوبه در شهر تهران و اطراف آن به میزان کافی 
ي   دفع، وگیري از پخش،جهت جل  حمل و امحاء غیرمجاز و نامناسب پسماندها

هاي  اعم از نصب مخازن زباله در معابر عمومی و نیز تعیین مکان(مذکور 
هاي ساختمانی و یا سایر موارد مرتبط با  مناسب و متناسب جهت تخلیه نخاله

از بینی و تأمین اعت هاي اجرایی ذیربط از طریق پیش هماهنگی دستگاه بار مورد نی
  . هاي اجرایی و نظارتی ذیربط در بودجه سنواتی و نیز برنامه

) پلیس راهور تهران بزرگ(همکاري و هماهنگی با نیروي انتظامی ) ج
م مرتبط با پخش و دفع غیرمجاز و نامناسب پسماند در ئجهت اعمال جرا

اعم از ط نقلیه ئسطح معابر و فضاهاي عمومی توسط سرنشین یا سرنشینان وسا
  . خصوصی و عمومی مطابق ضوابط و مقررات موضوعه

ا متخلفین  )د  هماهنگی با نیروي انتظامی تهران بزرگ جهت برخورد ب
که مطابق قانون (ها  پخش نخاله، فضوالت ساختمانی و مواد رسوبی فاضالب

در سطح معابر و فضاهاي عمومی ) باشند مشمول موضوع پسماندهاي عادي می
ه شهر تهران و  اطراف آن مطابق ضوابط و مقررات موضوعه از طریق تهی

  . گزارش و مستندات الزم و ارائه به مراجع قضایی ذیصالح
 شهرداري تهران موظف است نسبت به تهیه دستورالعملی مشخص   :تبصره

 مشارکت بخش خصوصی در کلیه مراحل ساماندهی تجهت استفاده از قابلی
 4با استناد به تبصره (ها  واد رسوبی فاضالبها، فضوالت ساختمانی و م نخاله

نون مدیریت پسماندها »د«ذیل بند  حداکثر ظرف مدت دو )  از مفاد ماده دوم قا
  .ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه اقدام نماید

ارائه به مراجع قضایی ذیصالح در ) هـ تهیه گزارش و مستندات الزم جهت 
امنا سب پسماندهاي عادي متعلق به خصوص پخش، دفع، امحاء غیرمجاز و ن

  .اماکن و صنوف متخلف در معابر و فضاهاي عمومی شهر تهران
هماهنگی الزم با مراجع ذیربط به منظور تحقق مفاد این مصوبه با )  و

نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها جهت فراهم آوردن   آیین36استناد به ماده 
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ه شرایط تعلیم و آموزش نیروهاي نظارتی حوز ه خدمات شهري شهرداري ب
  .عنوان ضابطین قضایی

هاي مسئول  تهیه دستورالعمل الزم با همکاري و هماهنگی کلیه دستگاه) ز
نامه اجرایی قانون مدیریت   از آیین12و ذیربط در راستاي تحقق مفاد ماده 

پسماندها در خصوص بازیافت پسماندهاي اقالم تعیین شده توسط 
ندگان مربوطه مندرج در ماده مذکور حداکثر ظرف تولیدکنندگان و واردکن

  .  ماه از زمان ابالغ این مصوبه2مدت 
هاي حقوقی مرتبط از طریق فرماندهی  تشکیل پرونده و اعمال پیگیري) ح

نیروي انتظامی تهران بزرگ و همچنین مراجع قضایی ذیربط جهت استفاده از 
د این مصوبه در صورت هاي نظارتی شهروندان تهرانی در تحقق مفا قابلیت

ارائه گزارش و مستندات الزم توسط شهروندان تهرانی در ارتباط با انجام 
و یا متولیان اماکن و صنوف » د«و » ج«تخلف وسایل نقلیه موضوع بندهاي 

  .  این مصوبه »هـ«موضوع بند 
اجراي) ط ن مکلف است به منظور تحقق و حسن  مفاد این  شهرداري تهرا

اي متشکل از افراد  هاي الزم نسبت به تشکیل کمیته هماهنگیمصوبه و انجام 
 معاون امور - 2) مسؤول کمیته(ـ معاون خدمات شهري 1: ذیل اقدام نماید

امر   ـ یک نفر صاحب3) االختیار نماینده تام(مناطق  نظر و داراي تجربه در 
ام4 مدیریت پسماند به معرفی شوراي اسالمی شهر تهران ه االخت ـ نماینده ت یار ب

بنا به درخواست (معرفی شوراي حل اختالف و دادگستري شهر تهران 
ام-5)  شهرداري تهران ه (االختیار به معرفی نیروي انتظامی   نماینده ت بنا ب

از ) درخواست شهرداري تهران شهرداري تهران مجاز است حسب موضوع 
ر هاي اجرایی ذیربط در شهرداري تهران و یا س نمایندگان سایر حوزه ای

هاي مسؤول ذیربط جهت حضور در جلسات کمیته مزبور دعوت  دستگاه
  . نماید

ي  شهرداري تهران موظف است در تهیه برنامه و دستورالعمل) ي ها
این مصوبه نسبت به انجام » ز«و » الف«و بندهاي » د«موضوع تبصره ذیل بند 

 هماهنگی و اخذ نظر کارشناسی کمیته محیط زیست شوراي اسالمی شهر
  . تهران اقدام نماید
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شهرداري تهران مکلف است هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش ) ك
ن اقدام  از میزان عملیاتی شدن مفاد این مصوبه به شوراي اسالمی شهر تهرا

 . دنمای
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  13/09/1386: تاریخ تصویب
  26/09/1386: تاریخ ابالغ

 16396/987/160: شماره صدور

  آیند نظام برنامه ریزيتعیین سلسله مراتب و فر
   1هاي توسعه شهري  و طرح

  :ماده واحده
ریزي و   نظر به اهمیت ایجاد فرآیندي روشمند و پایدار در نظام برنامه

ریزي شهر تهران و لزوم  هاي توسعه شهري در ساختار مدیریت و برنامه طرح
هاي فرادست و پایین دست مربوط به منظور  هماهنگی هدفمند طرح

ریزي که الزمه تحقق و اجرایی شدن   سلسله مراتب نظام برنامهگیري شکل
ها و امکان ارتقاء دائمی  ها، پایش ها، دستورالعمل  برنامه اهداف، راهبردها،

که در حال حاضر  باشد و نیز با عنایت به این هاي توسعه شهري می طرح
ارجاع الزام شهرداري تهران جه«رغم وجود اسناد فرادستی مانند مصوبه  علی ت 
» 1404هاي استراتژیک تهران در افق  گیري انداز و جهت گیري طرح چشم و پی

که در ( و طرح جامع شهر تهران 4/2/86 به تاریخ 442/839/160به شماره 
نهایی تصویب خود را طی می به دلیل فقدان سلسله ) نماید حال حاضر مراحل 

هاي عملیاتی   تنظیم برنامهریزي در شهر تهران امکان تهیه و مراتب نظام برنامه
هاي اجرایی مسئول و ذیربط در مجموعه مدیریتی شهري با مشکل  دستگاه

از ماده  رو با استناد به بندهاي دوم، یازدهم و سی و دوم از این. باشد مواجه می
هفتاد و یکم قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و 

از 1/3/1375انتخاب شهرداران مصوب   و الحاقات بعدي آن و با استفاده 
امه ي  ریزي و طرح تجربیات موجود در نظام برن هاي توسعه شهري سایر شهرها

ر  جهان و نیز تجربیات حاصله از اجراي طرح ا ب هاي توسعه شهري در کشور ر
و  ها و طرح اساس الگوي مفهومی سلسله مراتب برنامه هاي توسعه شهري 

  
 به تاریخ تصویب 7634/1114/160ص متن مصوبه، اصالحیه شماره  در خصو- 1

 )  جهت رؤیت متن مصوبه مزبور به همین فصل رجوع شود. ( صادر شده است1/5/1387
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ریزي  سلسله مراتب نظام برنامه. باشد ه این مصوبه میتعاریف مرتبط که ضمیم
  . نماید هاي توسعه شهري تهران را به شرح ذیل تعیین می و طرح

 شوراي اسالمی شهر تهران به منظور تحقق مفاد این مصوبه و :1 تبصره
گیري در حوزه مدیریت شهري و در چارچوب  ارتقاء سطح مشاوره و تصمیم

هاي اجرایی مرتبط در محدوده شهر  نونی دستگاههاي قا وظایف و مأموریت
اریخ ابالغ این مصوبه نسبت به تشکیل  تهران حداکثر ظرف مدت یک ماه از ت

هاي توسعه شهري تهران متشکل از  ریزي و طرح شوراي هماهنگی نظام برنامه
  .نماید افراد ذیل اقدام می

   .االختیار وي شهردار تهران یا نماینده تام)  الف
الختیار فرمانداري مایندگان دائم و تام ن )ب هاي تهران، ري و شمیرانات  ا

  .)به دعوت شوراي اسالمی شهر تهران(
بنا به دعوت (االختیار وزارت مسکن و شهرسازي   نماینده دائم و تام) ج

  .)شوراي اسالمی شهر تهران
به عنوان مسئول شوراي هماهنگی ( رئیس شوراي اسالمی شهر تهران ) د

   .) تبصره یکم این طرحموضوع
ـ 1(گانه اصلی شوراي اسالمی شهر تهران  هاي سه ساي کمیسیونؤ ر)هـ

ـ کمیسیون توسعه و عمران 2شهري،  کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست
  .)ـ کمیسیون اقتصادي، برنامه و بودجه و امور حقوقی3شهري،
ذیربط در هاي اجرایی مسئول و   حسب موضوع نمایندگان سایر دستگاه) و

  .)با دعوت شوراي اسالمی شهر تهران(حوزه مدیریتی شهر تهران 
 دستورالعمل چگونگی فعالیت و اقدامات شوراي هماهنگی نظام :2   تبصره

هاي توسعه شهري به پیشنهاد کمیسیون اقتصادي، برنامه و  ریزي و طرح برنامه
خص به تأیید اي مش نامه بودجه و امور حقوقی شورا تهیه و در قالب تفاهم

  . الذکر خواهد رسید اعضاي ثابت شوراي فوق
 دبیرخانه شوراي یاد شده در شوراي اسالمی شهر تهران مستقر :3 تبصره

  . خواهد بود
ن :4 تبصره  شوراي اسالمی شهر تهران حداکثر ظرف مدت شش ماه از زما

 شهر ابالغ این مصوبه نسبت به ارائه برنامه عملیاتی پنج ساله فعالیت شوراي
جهت  در چارچوب مفاد اسناد فرادستی موضوع ماده واحده یاد شده و در

  .نماید تحقق و تقویت مدیریت واحد شهري اقدام می
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شهرداري تهران موظف است حداکثر تا انتهاي شهریور ماه سال  :5 تبصره
چارچوب مفاد اساسنامه فرادستی یاد شده نسبت به تهیه، تدوین و   در1387

ي   ه عملیاتی پنج ساله شهرداري بهارائه برنام منظور تأیید و ارائه نهایی به شورا
  .اسالمی شهر تهران جهت تصویب اقدام نماید

ه :6  تبصره  برنامه عملیاتی مالك عمل شهرداري تهران تا زمان تصویب برنام
ساله  ساله موضوع تبصره پنجم این مصوبه مبتنی بر برنامه عملیاتی یک پنج

 جهت تصویب 1387تهران که به انضمام الیحه بودجه سال مصوب شهرداري 
  .شود، خواهد بود به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه می

 با استناد به اصل یکصد و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی :7 تبصره
ایران و نیز مفاد بند سی و دوم ماده هفتاد و یکم قانون تشکیالت، وظایف و 

و 1/3/1375ی کشور و انتخاب شهرداران مصوب انتخابات شوراهاي اسالم  
هاي اجرایی مسئول و ذیربط در اجراي مفاد  الحاقات بعدي آن، سایر دستگاه

ا  اسناد فرادستی یاد شده در چارچوب وظایف و مأموریت و ب هاي قانونی خود 
ي  رعایت قوانین و مقررات موضوعه بر اساس دستورالعمل موضوع تبصره

ه چهارم این مصوبه ن ارائه برنامه عملیاتی سازمان اجرایی متبوع خود ب سبت به 
موضوع تبصره (هاي توسعه شهري  ریزي و طرح شوراي هماهنگی نظام برنامه

  .نمایند اقدام می) یکم این مصوبه
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  20/09/1386: تاریخ تصویب
  01/10/1386: تاریخ ابالغ

  16601/991/160: شماره صدور

  کمیته بررسی و ساماندهی الزام شهرداري تهران به تشکیل 
  1قنوات شهر تهران

  :ماده واحده
  :اي با شرکت  شهرداري تهران موظف است با تشکیل کمیته

و 3ـ معاون فنی و عمرانی 2 معاون خدمات شهري -1  ـ معاون شهرسازي 
ـ مدیرعامل شرکت 5ـ رئیس سازمان مدیریت و پیشگیري از بحران 4معماري 

هاي اجرایی ذیربط  از نمایندگان دستگاهمترو و حسب ضرورت با دعوت 
و  نسبت به بررسی وضعیت قنوات شهر تهران با محورهاي به شرح ذیل اقدام 

  
 متن مصوبه از سوي فرمانداري تهران مورد اعتراض واقع شده و در این خصوص - 1

 سوي شوراي اسالمی شهر  از23/10/1386 به تاریخ تصویب 18325/1006/160جوابیه شماره 
  : تهران صادر شده است

  :اي با شرکت شهرداري تهران موظف است با تشکیل کمیته: ماده واحده
  . معاون خدمات شهري- 1
   . معاون فنی و عمرانی- 2
   .معاون شهرسازي و معماري - 3
  . رئیس سازمان مدیریت و پیشگیري از بحران- 4
  .)مترو(و حومه آهن شهري تهران   مدیرعامل شرکت راه- 5
   . اي تهران به عنوان نماینده وزارت نیرو  مدیرعامل سازمان آب منطقه- 6
  . رئیس سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران - 7
 رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان تهران و حسب ضرورت با دعوت از نمایندگان - 8

شهر تهران با محورهاي به هاي اجرایی ذیربط نسبت به بررسی وضعیت قنوات  سایر دستگاه
شرح ذیل اقدام و طرح ساماندهی قنوات تهران را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ 

  .این مصوبه به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید
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طرح ساماندهی قنوات تهران را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این 
  .ه نمایدئمصوبه به شوراي اسالمی شهر تهران ارا

 شهر تهران در مقیاس  شناسایی، تکمیل و تدقیق نقشه قنوات) الف
  .کاربردي اعم از فعال، نیمه فعال و متروکه

برداري از قنوات فعال و احیاي قنوات نیمه فعال و   چگونگی بهره) ب
   .متروکه
کارهاي استفاده از آب قنوات در  تدوین راه(  قنوات و خدمات شهري )ج

   .)آبیاري فضاي سبز شهر تهران
ي  وات شهر تهران و بررسی راه انجام مطالعات زیست محیطی قن)د کارها

پایش کیفیت آب قنوات براي مصارف مختلف از قبیل فضاي سبز، کشاورزي 
   .و نظایر آن

کارهاي استفاده از  تدوین راه(هاي زیباسازي و تفرجی   قنوات و طرح)هـ
  .)هاي زیباسازي و تفرجی شهر تهران قنوات در طرح

و ( قنوات و ضوابط شهرسازي و معماري )و تدوین ضوابط 
  .)هاي فنی ساخت و ساز در محدوده قنوات دستورالعمل

ي  تدوین ضوابط فنی جهت اجراي پروژه( قنوات و عمران شهري ) ز ها
عمرانی در تراز زیرسطحی به ویژه احداث خطوط مترو به نحویکه به قنوات 

  .)آسیبی نرسد
هت هاي خاص در ج تدوین دستورالعمل( قنوات و مدیریت بحران ) ح

  ).کاهش ریسک در زمان حوادث و بحران
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  04/10/1386: تاریخ تصویب
  30/10/1386: تاریخ ابالغ

  18232/1002/160: شماره صدور

هاي ملی  الزام شهرداري به انجام اقدامات الزم جهت حفظ پارك
  خجیر و سرخه حصار و پیشنهاد به دولت

  جهت این امر) یی ذیربطهاي اجرا دستگاه (
ها و راهبردهاي طرح   اري تهران موظف است براساس سیاستهردش :1ماده 

و  هاي  جامع، نسبت به تثبیت کاربري فضاي سبز و جنگلی پارك ملی خجیر 
سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود اقدام و از هرگونه تغییر کاربري 

  .ها جداً خودداري نماید در آن
نهم قانون شهرداري تهران موظف است به استناد ماد :2ماده  ه نود و 

الذکر را با  شهرداري، در زمان تهیه طرح جامع حریم پایتخت نقاط فوق
هاي ذیربط بویژه سازمان حفاظت محیط زیست  ها و دستگاه هماهنگی سازمان

در قالب مطالعات طرح جامع به صورت ویژه مطالعه و راهبردهاي الزم را در 
  .ه نمایدئبیعی اراجهت حفظ و نگهداري آن با رویکرد گردشگري ط

موظف است ) نشانی و خدمات ایمنی سازمان آتش( شهرداري تهران :3ماده 
هاي حفاظت محیط زیست  هاي ذیربط به ویژه سازمان با همکاري سایر دستگاه

و منابع طبیعی از طریق تدابیر پیشگیرانه و طرح مدیریت، نسبت به پیشگیري 
هاي  بهینه و به موقع حریق در پاركاز وقوع حریق احتمالی و مقابله و اطفاء 

حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود به صورت ویژه  ملی خجیر و سرخه
  .اقدام نماید

و  :4ماده  با توجه به اهمیت و حساسیت حفاظت از مناطق حفاظت شده 
هاي ملی اطراف تهران، شهرداري تهران موظف است از هرگونه ساخت  پارك

 جلوگیري نماید و از طریق کمیسیون ماده صد از در این مناطقجو ساز غیرم
قانون شهرداري نسبت به اعاده به وضع مجاز با همکاري شوراي تامین 
ه  شهرستان و استان تهران اقدام نموده و گزارش اقدامات را هر شش ماه یکبار ب

  .ه نمایندئشوراي اسالمی شهر تهران ارا



 351  مصوبات شوراي اسالمی شهر تهران: سومفصل 

به منظور حل معضل نماید هیات محترم وزیران،   پیشنهاد می:5ماده 
ه  دارندگان سندهاي قانونی مرتبط با تعاونی زیتون وزارت جهاد کشاورزي ک
امالك براي  مشمول اعمال ماده نهم قانون نحوه خرید و تملک اراضی و 

باشند، جهت تامین مالی معوض و رفع تصرف پارك ملی  هاي دولتی می طرح
اجــرایی را معمول و در انجا   .م آن تسریع نمایدسرخه حصار اقدامات 

هاي مسئول،  نماید استانداري تهران بــا همکاري دستگاه  پیشنهاد می:6ماده 
و ساز در پارك هاي ملی خجیر و سرخه حصار  با هرگونه تغییر پهنه و ساخت 

و منطقه حفاظت شده جاجرود مخالفت نموده و از انجام هرگونه عملیات و 
 و با این عملیات برخورد قانونی ساخت و سازهاي غیرمجاز جلوگیري نموده

  .نماید
نماید استانداري تهران از هرگونه توسعه روستاهاي واقع  پیشنهاد می :7ماده 

هاي ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود  در داخل پارك
  .هاي هادي مصوب روستا جداً جلوگیري نماید خارج از طرح

حفاظت محیط زیست، نظارت بر حسن نماید سازمان   پیشنهاد می:8ماده 
 Environmental Management(اجرا و پایش برنامه مدیریت محیط زیستی 

Plan (بهره برداري پروژ مورد تایید آن ( هاي قانونی هدر مراحل احداث و 
هاي ملی خجیر و  سیسات زیربنایی و شهري، در پاركأجمله ت از) سازمان

  .ود را اعمال نمایدسرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجر
نسبت به نماید سازمان حفاظت محیط زیست و اجراي  پیشنهاد می:9ماده 

هاي   طرح)Cumulative Impact Assessment(تهیه مطالعات اثرات تجمعی 
ز  مدیریتی، بهره وري و مطالعات اثرات تجمعی با تاکید بر حفظ پهنه فضاي سب

و  اي ملی خجیر و سرخهه هاي جنگلی و منطقه حفاظتی پارك در پارك حصار 
  .منطقه حفاظت شده جاجرود اقدام نماید

گیري  نماید سازمان حفاظت محیط زیست، نظارت و پی پیشنهاد می :10ماده 
هاي ملی خجیر و سرخه  الزم را در بازسازي مسیرهاي تخریب شده در پارك

هاي اجرایی صورت  حصار و منطقه حفاظت شده جـاجرود که توسط دستگاه
    . رفته، معمول نمایدگ

ه   پیشنهاد می:11ماده  نماید وزارت دفاع و ستاد کل نیروهاي مسلح از هرگون
هاي ملی  هاي موردي در پارك اي، ساخت و ساز و یا رزمایش عملیات توسعه

  .خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود پرهیز نمایند
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تهران با اعمال برنامه مدیریت نماید شرکت گاز استان   پیشنهاد می:12 ماده 
هاي  محیط زیستی، نسبت به بازسازي اراضی تخریب شده و جبران آسیب

هاي ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه  وارده براساس موارد قانونی در پارك
نماید   . حفاظت شده جاجرود اقدام 

ت نماید شرکت نفت استان تهران با اعمال برنامه مدیری  پیشنهاد می:13ماده 
محیط زیستی، بازسازي اراضی تخریب شده و جبران آسیب وارده را براساس 

هاي ملی خجیر و سرخه حصار و منطقه حفاظت شده  موارد قانونی در پارك
  . جاجرود به انجام رساند

نماید شرکت آب و فاضالب استان تهران با اعمال   پیشنهاد می:14ماده 
ضی تخریب شده و جبران آسیب برنامه مدیریت محیط زیستی، بازسازي ارا

و  اساس موارد قانونی در پارك وارده را بر هاي ملی خجیر و سرخه حصار 
  . منطقه حفاظت شده جاجرود انجام دهد

اداره کل منابع طبیعی (نماید وزارت جهاد کشاورزي   پیشنهاد می:15ماده 
گیري از هرگونه واگذاري اراضی در این مناطق خودداري و جلو) استان تهران

هایی که عملیات اجرایی آنها  نموده و در صورت واگذاري اراضی جهت طرح
  . هاي صادره اقدام نماید آغاز نشده است، نسبت به ابطال موافقت نامه

و   پیشنهاد می:16ماده  نماید سازمان صدا و سیما با توجه به ماده شصت 
امه چهارم توسعه و با توجه به اهمیت پارك و  چهارم قانون برن هاي ملی خجیر 

سرخه حصار و منطقه حفاظت شده جاجرود نسبت به تهیه، تدوین و پخش 
  .هاي آموزشی و ترویجی محیط زیستی براي شهروندان تهران اقدام نماید برنامه

ن :17 ماده   کمیسیون توسعه و عمران شهري شوراي اسالمی شهر تهرا
از نمایندگان سازمان یط زیست، هاي حفاظت مح موظف است با دعوت 

و ، ها و فضاي سبز سازمان پارك(ها، شهرداري تهران  جنگل معاونت شهرسازي 
د ) معماري، معاونت خدمات شهري و دبیرخانه کمیسیون ماده پنج بر رون

ي  اجرایی این مصوبه نظارت و پیگیري الزم را معمول و گزارش آن را به شورا
  .ه نمایندئاسالمی شهر تهران ارا
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  04/10/1386: تاریخ تصویب
  30/10/1386: تاریخ ابالغ

  18237/1003/160: شماره صدور

تعیین بهاي خدمات و چگونگی اعمال نظارت بر جمع آوري و دفع 
  1پسماندهاي ویژه پزشکی، صنعتی و کشاورزي در شهر تهران

 نظر به اهمیت موضوع حفظ و ارتقاء بهداشت و سالمت عمومی :1ده ما
ت موضوعه کشور بویژه الزامات قانون اساسی آحاد مردم در قوانین و مقررا

نون 71 ماده 4 و 3، 2جمهوري اسالمی ایران و با عنایت به مفاد بندهاي   قا
ن  تشکیالت، ارا و انتخاب شهرد وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور 

 و تبصره 15 و 2 و اصالحات بعدي آن و مفاد بندهاي1/3/1375مصوب 
 1  و مفاد بند دوم از موضوع ماده  قانون شهرداري55 چهارم ذیل بند دوم ماده

قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 
از جزء ـیز مـ و ن1367سال  و 2 ماده »ج« و جزء »ب«فاد بندهاي دوم و سوم   
ي 20/2/83  قانون مدیریت پسماندها مصوب13  و7، 5مواد   مجلس شورا

نامه اجرایی قانون مذکور و در راستاي تحقق  آیین 36  و11د اسالمی و نیز موا

  
  متن مصوبه از سوي فرمانداري تهران مورد اعتراض واقع شده و در این خصوص - 1

 از سوي شوراي اسالمی شهر 21/11/1386 تاریخ تصویب  به19823/1021/160جوابیه شماره 
  . تهران صادر شده است

ه »و شانزدهم« مصوبه در سطر نهم بعد از کلمه سیزدهم عبارت 1 در ماده )الف  افزود
  . شود می

  : شود  مصوبه به شرح ذیل اصالح می2 تبصره سوم ذیل ماده )ب
ل صورتحساب ماهیانه براي هر یک شهرداري تهران موظف است با تهیه و ارسا: 3تبصره 

از مراکز مذکور نسبت به دریافت بهاي خدمات حمل پسماندهاي موضوع ماده واحده این 
مصوبه اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت مبلغ صورت حساب ارسالی در موعد مقرر با 

زیافت و سازمان با(مابین شهرداري تهران   قانون شهرداري وفق قرارداد فی77رعایت ماده 
 . »د نمایپیگیريو واحدهاي تولیدکننده پسماند مطالبات خود را ) تبدیل مواد



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  354

الذکر و ارتقاء امکان نظارت بر عملکرد واحدهاي  مستندات قانونی صدر
تولیدکننده پسماندهاي ویژه در محدوده شهر تهران از طریق اعمال 

هاي بازدارنده و تشویقی مناسب با هماهنگی و همکاري کلیه  سیاست
هاي مردمی   مشارکتتی ذیربط و همچنین استفاده از قابلیهاي اجرای دستگاه

 قانون 688ویژه نهادهاي مدنی، محلی و تخصصی و با استناد به مفاد ماده ه ب
بر اساس (که واحدهاي تولیدکننده پسماند ویژه  مجازات اسالمی در صورتی

 از ماده دوم قانون »ب«موضوع بندهاي دوم، سوم، چهارم و پنجم ذیل بخش 
در انجام تکالیف قانونی خود مبتنی بر تبدیل پسماندهاي ) یریت پسماندهامد

امکان عادي ي  ویژه به پسماندهاي عادي تخلف ورزند و یا  سازي پسماندها
ویژه مذکور را نداشته باشند و به منظور تالش در جهت جلوگیري از آلودگی 

ي بهداشتی مرتبط  معابر و فضاهاي عمومی به مواد خطرناك و غیر با پسماندها
یاد شده، شهرداري تهران موظف است گزارش و مستندات الزم را با قید 

هاي اجرایی مسئول و ناظر بر واحدهاي تولیدکننده ذیربط  مسئولیت دستگاه
  .تهیه و به سازمان محیط زیست و مراجع قضایی مربوط اعالم و ارائه نماید

ي  شهرداري تهران موظف است در صورت تمایل :2ماده  واحدها
ماندهاي مذکور و بر اساس قراردادي مشخص با رعایت ـپس ولیدکنندهـت

آوري و حمل  سازي، جمع که عادي با لحاظ این(قوانین و مقررات موضوعه 
باشد و صرفاً به صورت موقت  گونه پسماندها بر عهده شهرداري تهران نمی این

و   جمعنسبت به) و جهت حفظ بهداشت عمومی فضاها و معابر عمومی آوري 
بندي بدون نشت با خودروهاي  حمل پسماندهاي مزبور به صورت بسته

هاي مترتبه را  مخصوص، مناسب و داراي استاندارد الزم اقدام نموده و هزینه
به ازاء هر کیلوگرم معادل یکهزار ) هاي اجباري به شهر و شهرداري هزینه(
رداري تهران با عنایت به شه. ریال از واحدهاي تولیدکننده اخذ نماید) 1000(

گونه مسئولیتی در قبال امحاء پسماندهاي ویژه  مستندات قانونی یاد شده هیچ
  . یاد شده در قرارداد موصوف نخواهد داشت

ي :1تبصره   در صورت عدم تفکیک جزء پسماندهاي ویژه از پسماندها
  .دشو عادي، کلیه پسماندهاي مخلوط شده به عنوان پسماند ویژه قلمداد می

سازي   بهاي خدمات کلیه پسماندهاي عادي تفکیک شده و یا عادي:2 تبصره
شده توسط واحدهاي تولیدکننده پسماند ویژه، با تأیید و نظارت سازمان محیط 

نون مدیریت پسماندها آیین 24مطابق ماده (زیست  وفق مفاد ) نامه اجرایی قا
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ابالغی »  پسماندمجوز چگونگی محاسبه و اخذ بهاي خدمات مدیریت«مصوبه 
اریخ 6235/898/160به شماره    . محاسبه و اخذ خواهد شد   19/4/86 به ت
شهرداري تهران موظف است نسبت به تهیه و ارسال صورتحساب  :3  تبصره

ماهیانه براي هر یک از مراکز مذکور نسبت به دریافت بهاي خدمات حمل 
 و در صورت عدم پسماندهاي موضوع ماده واحده این مصوبه اقدام نماید

نون 77پرداخت مبلغ صورت حساب ارسالی در موعد مقرر، وفق ماده   قا
  .ها مطالبات خود را پیگیري نماید شهرداري

 کلیه پسماندهاي عادي تفکیک شده توسط واحدهاي تولیدکننده :4تبصره 
باشند، از  سازي پسماندهاي ویژه برخوردار نمی پسماند ویژه که از سیستم عادي

تخفیف نسبت به بهاي خدمات %) 30(ت تشویقی معادل سی درصد تسهیال
  .موضوع ماده دوم این مصوبه برخوردار خواهند بود

 شهرداري تهران موظف است ضمن اعمال پیگیري در خصوص :5تبصره 
 قانون مدیریت پسماندها و تبصره ذیل آن مبنی بر تکلیف 6اجراي ماده 

هاي اجرایی ذیربط در   دستگاهها و ایر رسانهسسازمان صدا و سیما، 
از  رسانی به شهروندان با هدف آگاه اطالع سازي عموم شهروندان تهرانی 

بهداشتی ناشی از عدم تفکیک پسماندهاي ویژه از عادي  خطرات و اثرات سوء 
و  سازي پسماندهاي ویژه، به منظور جذب مشارکت و عدم عادي هاي اجتماعی 

هاي شورایاري محالت و  ویژه انجمنه ب(ردم هاي نظارتی م استفاده از قابلیت
، در صورت ارائه گزارش و مستندات )نهاد تخصصی ذیربط  هاي مردم سازمان

الزم توسط شهروندان تهرانی در خصوص انجام تخلف توسط واحدهاي 
تولیدکننده پسمانده ویژه، نسبت به تشکیل پرونده و اعمال پیگیري حقوقی از 

  . هت تحقق مفاد این مصوبه اقدام نمایدطریق مراجع ذیصالح در ج
و :  6تبصره  شهرداري تهران موظف است در جهت تحقق مفاد این مصوبه 

نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها نسبت به فراهم   آیین36اده ـتناد به مـبا اس
و آموزش نیروهاي نظارتی خود در حوزه خدمات شهري  آوردن شرایط تعلیم 

ا با مراجع به منظور قرار گرف تن در ردیف ضابطین قوه قضایی هماهنگی الزم ر
  . ذیربط معمول نماید

کارهاي حقوقی و  ساماندهی راه« مصوبه »ط« با عنایت به مفاد بند  :7تبصره 
اجرایی برخورد با متخلفین پخش، دفع، حمل و امحاء غیرمجاز و نامناسب 

و »پسماندهاي عادي در فضاها و معابر عمومی شهر تهران  ـ تصویبی در پنجاه 
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لعاده شوراي اسالمی شهر تهران ـ ابالغی  پنجمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق ا
 شوراي اسالمی شهر تهران، 5/9/86 به تاریخ 15027/973/160به شماره 

ي  شهرداري تهران موظف است جهت اعمال هماهنگی هاي الزم در راستا
از نمایندگان دستگاه ه هاي تحقق مفاد این مصوبه   اجرایی مسئول و ذیربط ک

مرتبط با واحدهاي تولیدکننده پسماندهاي ویژه هستند حسب موضوع دعوت 
  .به عمل آورد

آوري و حمل   هرگونه اعتبار الزم جهت اصالح سیستم جمع:8تبصره 
 بودجه مصوب 362040172پسماندها بر اساس مفاد این مصوبه از ردیف 

  . ي آتی تأمین خواهد شدها  و سال1386شهرداري تهران در سال 
ه :9تبصره   شهرداري تهران موظف است در مرحله صدور پایان کار براي کلی

ه (واحدهاي تولیدکننده پسماندهاي ویژه اعم از پزشکی، صنعتی و کشاورزي  ب
نسبت به اعمال نظارت دقیق در خصوص ) ویژه واحدهاي تولیدکننده عمده

زي پسماندهاي مذکور به عنوان سا تأمین فضاي مناسب جهت تفکیک و عادي
  . یکی از ضوابط فنی اخذ پایان کار اقدام نماید

سه ماه یکبار نسبت به ارائه   شهرداري تهران مکلف است هر:10تبصره 
ن  گزارش از وضعیت اجرایی شدن مفاد این مصوبه به شوراي اسالمی شهر تهرا

  . اقدام نماید
احدهاي تولیدکننده پسماندهاي  با عنایت به تعداد قابل مالحظه و:3ماده 

هاي دولتی، شوراي   صنعتی و کشاورزي وابسته به سازمان ویژه پزشکی،
و  اسالمی شهر تهران پیشنهاد و تأکید می نماید، دولت محترم در اجراي قوانین 

هاي اجرایی مصوب نسبت به اعمال نظارت الزم جهت تفکیک  نامه آیین
هاي مربوط در بودجه  ین اعتبار در ردیفپسماندهاي ویژه از عادي و نیز تأم

سازي پسماندهاي ویژه در  هاي عادي  دولت جهت استقرار سیستم1387سال 
 . واحدهاي تولیدکننده مذکور اقدامات الزم را معمول نماید
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  17/02/1387: تاریخ تصویب
  24/02/1387: تاریخ ابالغ

 2827/1072/160: شماره صدور

 یه نظام جامع و ثبت پایش و ارزشیابیالزام شهرداري تهران به ته
  محیط زیست شهر تهران

  :ماده واحده
ه  به منظور تعیین وضعیت شاخص هاي مختلف محیط زیست شهري و ارای

گیران، مدیران و  یک تصویر کارشناسانه و آماري دقیق جهت استفاده تصمیم
مرکز مطالعات (اطالع عموم از وضعیت محیط زیست، شهـرداري تهران 

هاي حفظ محیط  مکـلف است بـا همکاري سـازمان) بردي شهر تهرانراه
ها و  ها و سایر سازمان زیست و هـواشناسی و مـراکز تحقیقاتی و دانشگاه

مراجع ذیربط نسبت به تهیه و ارائه گـزارش وضعیت محیط زیست شهـر 
 State Of theالمللی وضعیت محیط زیست تهران بـر اسـاس الگوي بیـن

Environment} SOE UNEP {اقدام نمایند .  
موظف ) مرکز مطالعات راهبردي شهر تهران( شهرداري تهران :1 تبصره 

ا 1386شهر تهران مبتنی بر سال ) SOE(است گزارش وضعیت محیط زیست   ر
و 1387حداکثر تا مهرماه سال   به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید 

شناسی و عمومی در اختیار نهادهاي گزارش مزبور را ساالنه در دو سطح کار
  .اجرایی و مردمی قرار دهد

شهر تهران عالوه بر ) SOE( گزارش وضعیت محیط زیست :2تبصره 
ه  اخصـرعایت مفاد پیوست طرح، باید در برگیرنده تعریف ش هاي مربوط ب

و  هوا، آب، خاك، تنوع زیستی، زیستگاه انسانی، پسماند و حوادث طبیعی بوده
  . آن تعیین شودهاي میزان

 شهرداري تهران موظف است اعتبار مورد نیاز و ردیف اعتباري :3  تبصره
 . بینی و لحاظ نماید مربوط را در بودجه سنواتی شهرداري تهران پیش
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  24/02/1387: تاریخ تصویب
  01/03/1387: تاریخ ابالغ

  3464/1077/160: شماره صدور

  ها در شهر تهرانپیگیري اقدامات اجرایی معاینه فنی خودرو
ي  :1ماده   نظر به اهمیت و نقش ستاد معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا برا

و  شهروندان و براساس سیاست ها و راهبردهاي طرح جامع کاهش آلودگی هوا 
لودگی هوا مصوب   3/11/1374مفاد مرتبط در قانون نحوه جلوگیري از آ

 هیأت 28/6/1379صوب مجلس شوراي اسالمی و آیین نامه اجرایی مرتبط م
هاي اجرایی راهنمایی  وزیران، مصوبات شوراي عالی محیط زیست و آیین نامه

و رانندگی در این خصوص، شهرداري تهران موظف است با هماهنگی سایر 
نمایند   . مراجع ذیربط اقدامات به شرح ذیل را معمول 

که (عاتی  از طریق ستاد معاینه فنی شهرداري تهران سامانه بانک اطال)الف
و ) شود اندازي می در آینده نزدیک راه را در اختیار راهور ناجا قرار داده 

رم افزاري  هم چنین ترتیبی اتخاذ نماید تا راهور ناجا نیز اطالعات و سامانه ن
ن  ا مالکا خود را در اختیار ستاد معـاینه فنی شهرداري تهران قـرار دهد، تا ب

ه تا شش ماه جهت انجام معاینه فنی خودروهاي فاقد برگ معـاینه فنی ک
  .مراجعه ننمایند برخورد و اقدامات الزم قانونی را معمول نماید

نو )ب  با توجه به سیاست فرهنگ سازي و آشنا نمودن مالکان خودروهاي 
با مقوله معاینه فنی، از طریق معاینه فنی شهرداري تهران نسبت به تهیه و 

» یت دو ساله خودرو از انجام معاینه فنیمعاف«هایی با مضمون  تحویل برچسب
هاي خودروساز داخلی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که  به شرکت

نمایند اقدام نماید تا  وفق قانون اقدام به واردات خودروهاي وارداتی و نو می
هاي مذکور در هنگام تحویل خودروهاي نو این بر چسب را در محل  شرکت

  .مناسب الصاق نمایند
ه  )ج پس از تدوین حدود مجاز آلودگی صوتی نسبت به تجهیز مراکز معاین

و  فنی وابسته به ستاد معاینه فنی شهرداري تهران به سیستم هاي نرم افزاري 
هاي مربوط به آلودگی صوتی و کنترل  افزاري جهت انجام آزمایش سخت
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 حدود مجاز آن اقدام و نتیجه آزمایشات آلودگی صوتی را به برگ معاینه
  .خودرو اضافه نماید

و نقل و ترافیک  از طریق حوزه)د  هاي معاونت فرهنگی، اجتماعی و حمل 
شهرداري تهران برنامه آموزش عمومی و فرهنگ سازي را در سطوح مختلف 

از طریق رسانه مین شرایط أهاي عمومی جهت ت جامعه و اطالع رسانی بویژه 
ي اجرایی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ  این مصوبه تهیه و به شورا

  . اسالمی شهر تهران اعالم نماید
 نسبت به تهیه و تدوین ساز و کارهاي اجرایی جهت ترغیب و جذب )هـ

اه چنین  اندازي مراکز معاینه فنی خودرو و هم بخش خصوصی به منظور ر
ماه از تاریخ ابالغ این مصوبه اقدام و جهت  هاي مربوط ظرف مدت سه نامه آیین
  .ویب به شوراي اسالمی شهرتهران ارائه نمایدتص

 همچنین به منظور اجرا و عملی شدن مفاد ماده یکم این مصوبه و :2 ماده 
هاي اجرایی ذیربط پیشنهاد  کاهش آلودگی هوا موارد به شرح ذیل را به دستگاه

  .نماید می
 به سازمان حفاظت محیط زیست بنابر وظایف قانونی پیشنهاد ) الف

د در زمینه به روز رسانی حدود مجاز معاینه فنی کلیه وسایط نقلیه نمای می
ها، خودروهاي  ابالغ حدود مجاز معاینه فنی موتور سیکلت نسبت به تدوین و

سواري، خودروهاي دیزلی و سنگین، خودروهاي گاز سوز سبک و سنگین و 
تدوین و ابالغ حدود مجاز آلودگی صوتی منتشره از خودروهاي سواري، 

اً سن گین و موتور سیکلت در حال حرکت اقدامات الزم را معمول نماید مضاف
به عنوان بازوهاي اجرایی (شرکت کنترل کیفیت هوا و ستاد معاینه فنی 

ن ) شهرداري موظفند جهت تحقق این امر همکاري و تعامل الزم را با آن سازما
  .معمول نمایند

سازندگان موتورسیکلت نماید   به وزارت صنایع و معادن پیشنهاد می) ب
را موظف نمایند تا استانداردهاي رعایت حدود مجاز آلودگی صوتی ابالغی از 
سوي سازمان محیط زیست را دقیقاً مرعی و در صورت عدم رعایت این 

ها از سوي راهنمایی و رانندگی  گذاري این موتورسیکلت ضوابط از شماره
  .خودداري نمایند

نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و  هم آیین براساس مواد دوم و یازد) ج
وزیران به راهور نیروي 4/8/1372صدور برگ معاینه فنی مصوب   هیات 
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نماید درخصوص موارد  انتظامی جمهوري اسالمی ایران تأکید و یادآوري می
ها و سایر وسایط نقلیه  مرتبط با برچسب معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت

هاي خود را تشدید نماید و محدودیت و توقف  بازرسیاعمال قانون نموده و 
هاي فاقد بر چسب معاینه فنی را با اخذ  تردد براي خودروها و موتور سیکلت
نماید نقل و انتقال  همچنین پیشنهاد می. جرایم مندرج در قانون اعمال نماید

ی ه برگ معاینه فنئها منوط به ارا ه هرگونه خدمات به آنئوسایط نقلیه و ارا
  . شود

شود الزام مالکین به داشتن معاینه فنی   به سازمان بیمه مرکزي پیشنهاد می)د
  .خودروها را در بیمه تکمیلی و بیمه شخص ثالث درج و اعمال نماید

 با توجه به ابطال برگ معاینه فنی در هنگام تصادفات خسارتی و منجر ) هـ
 می ایران پیشنهادبه جرح و فوت، به راهور نیروي انتظامی جمهوري اسال

شود در هنگام تصادف در برگ صورت وضعیت تصادف و خسارت، ابطال  می
  .برگ معاینه فنی خودرو را درج و به طرفین ابالغ نماید
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  28/03/1387: تاریخ تصویب
  04/04/1387: تاریخ ابالغ

  5522/1094/160: شماره صدور

دولتی و چگونگی جلب مشارکت شهروندان تهرانی، اصناف، نهادهاي 
  1سازي مصرف برق در شهر تهران جویی و بهینه عمومی و مدتی در صرفه

  : ماده واحده
و  با عنایت به کاهش منابع تولید برق در کل کشور که ناشی از خشکسالی 

باشد و با استناد به مفاد بندهاي دوم، چهارم و پنجم ماده  کمبود بارندگی می
ف و انتخابات شوراهاي اسالمی قانون تشکیالت، وظای) 71(هفتاد و یکم 

 و الحاقات بعدي آن و به منظور 1/3/1375کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
اجراي برنامه ن  حمایت از  هاي مدیریت مصرف برق شرکت توزیع برق تهرا

ا شرکت نمایندگان  بزرگ، ستاد بهینه سازي مصرف برق در شهر تهران ب
  1:شود کیل میهاي به شرح ذیل تش االختیار دستگاه تام

  
 متن مصوبه از سوي فرمانداري تهران مورد اعتراض واقع شده و در این خصوص - 1

 از سوي شوراي اسالمی شهر 1/5/1387 به تاریخ تصویب 7555/1113/160جوابیه شماره 
  : تهران صادر شده است

  . شود ماده واحده با عبارت استانداري تهران حذف می) ح(بند ) الف
  . شود تبصره دوم ذیل ماده واحده مصوبه به شرح ذیل اصالح می) ب

شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ موظف است حداکثر ظرف مدت یک : 2تبصره 
ت تحقق هاي ذیل برنامه الزم را در جه هفته از تاریخ ابالغ این مصوبه و در چارچوب شاخصه

هاي قانونی و ضوابط  هاي الزم در چارچوب مأموریت بهینه سازي مصرف برق و صرفه جویی
الذکر ارائه نماید و متعاقباً  و مقررات موضوعه تهیه و جهت تصویب و اجرا به ستاد فوق

  . اقدامات اجرایی الزم را معمول نماید
  : شود میماده واحده مصوبه مزبور به شرح ذیل اصالح ) الف(بند ) ج
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دبیر ستاد و مسئول (شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ ) الف
  ) هماهنگی

ن) ب   شهرداري تهرا
ن) ج   ستاد هماهنگی شوراهاي حل اختالف شهر تهرا
  مجمع امور صنفی شهر تهران) د

  سازمان صدا و سیما) هـ
  نیروي انتظامی تهران بزرگ) و
  شوراي اسالمی شهر تهران) ز

   تهراناستانداري) ح
  فرمانداري تهران) ط

از سایر نمایندگان دستگاه:1تبصره  هاي اجرایی   ستاد مذکور حسب موضوع 
  . ذیربط دعوت به عمل خواهد آورد

 شرکت توزیع نیروي برق تهران بزرگ موظف است حداکثر ظرف :2تبصره 
و در چارچوب شاخصه هاي ذیل  مدت یک هفته از تاریخ ابالغ این مصوبه 

هاي الزم  زم را در جهت تحقق بهینه سازي مصرف برق و صرفه جوییبرنامه ال
الذکر ارائه نماید و متعاقباً اقدامات  تهیه و جهت تصویب و اجرا به ستاد فوق

  . اجرایی الزم را معمول نماید

_______________________________________  
هاي مدیریتی شهرهاي اطراف تهران جهت اجراي مفاد  ایجاد هماهنگی میان حوزه) الف

این مصوبه و کاهش مصرف انرژي برق در استان تهران با هماهنگی و همکاري شوراي 
  . اسالمی شهر تهران

  : شود ماده واحده مصوبه به شرح ذیل اصالح می) ح(بند ) د
پرمصرف خصوصاً واحدهاي صنفی، عمومی، تجاري و اعالم اخطار به مشترکین ) ح

  . هاي الزم از طریق مراجع قانونی ذیربط انجام پیگیري
  : شود ماده واحده مصوبه مزبور به شرح ذیل اصالح می) ط(بند ) هـ
از قبیل حذف (اطالع رسانی به کلیه واحدهاي صنفی جهت کاهش میزان مصرف برق ) ط
ش زمان و درجه استفاده از کولرهاي گازي و سایر هاي مدادي و پرمصرف، کاه المپ

هاي کم مصرف و در صورت عدم مشارکت برخورد با  و استفاده از المپ) تجهیزات پرمصرف
 .متخلفین از طریق مراجع ذیربط
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هاي مدیریتی شهرهاي اطراف تهران  ایجاد هماهنگی میان حوزه) الف
رژي برق در جهت اجراي مفاداین مصو) استان تهران( به و کاهش مصرف ان

  . استان تهران با هماهنگی و همکاري شوراي اسالمی استان تهران
و اعالم سیاست) ب و حذف  تعیین  هاي تشویقی جهت جلب 

سازي  هاي اجتماعی شهروندان و سایر اشخاص حقوقی در بهینه مشارکت
  . مصرف انرژي برق

 ها آگاهی از محدودیتهروندان جهت رسانی گسترده به عموم ش اطالع) ج
هاي مناطق  موجود در تأمین منابع تولید برق و امکان کاهش زمانبندي خاموشی

  . گانه22
  هاي تبلیغات محیطی سازمان زیباسازي در اطالع استفاده از قابلیت) د

  . هاي اجتماعی رسانی به مردم و جلب مشارکت
لوهاي تبلیغات م) هـ حیطی توسط اصالح نحوه مصرف انرژي برق در تاب

  . سازمان زیباسازي
ها و فضاهاي سبز و روشنایی تزئینی  اصالح نحوه مصرف برق در پارك) و

هاي غیرهمسطح در اختیار شهرداري  ها و معابر و پل در بین رفوژهاي خیابان
ن  تهران ضمن تأمین حداقل روشنایی الزم جهت تردد، ایمنی و امنیت شهروندا

  . در فضاهاي عمومی
الگوي تزئین میادین بدون استفاده از انرژي الکتریکی براي مراسم تعیین ) ز

  . و اعیاد ملی و مذهبی
اعالم اخطار به مشترکین پرمصرف خصوصاً واحدهاي صنفی، عمومی، ) ح

هاي الزم از طریق هماهنگی با شوراي حل اختالف و  تجاري و انجام پیگیري
  . سایر مراجع ذیربط

رق اطالع رسانی به کلیه واح) ط دهاي صنفی جهت کاهش میزان مصرف ب
هاي کم مصرف و در صورت عدم  هاي مدادي و المپ از قبیل حذف المپ(

مشارکت، برخورد با متخلفین از طریق شوراي حل اختالف و سایر مراجع 
  . ذیربط
لحاظ نمودن کلیه مراکز دولتی و عمومی به غیر از مراکز خاص در ) ي

  . انجدول زمانبندي خاموشی شهر تهر
بررسی راهکارهاي کاهش مشکالت جلوگیري از ایجاد وقفه در امور ) ك

  . جاري زندگی شهروندان تهرانی ناشی از قطع برق روزانه
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  04/04/1387: تاریخ تصویب
  10/04/1387: تاریخ ابالغ

  5906/1097/160: شماره صدور

هاي اقتصادي جلب مشارکت  تعیین بهاي خدمات تشویقی و شاخص
در ایجاد و توسعه فضاي سبز بر بدنه و فضاهاي بال شهروندان 

  1ها در شهر تهران استفاده ساختمان
و  66ماده » ج«بند ، 62ماده » الف«بند ، 61ماده » ج«با استناد به بند  :1ماده 

نون برنامه چهارم توسعه فرهنگی، 134ماده » ج«بند  اجتماعی و اقتصادي 1قا
  

 متن مصوبه از سوي فرمانداري تهران مورد اعتراض واقع شده و در این خصوص - 1
شوراي اسالمی شهر 29/05/1387خ تصویب  به تاری9253/1124/160جوابیه شماره   از سوي 

  .تهران صادر شده است
 مصوبه مزبور به شرح ذیل اصالح 1در راستاي تأمین نظر فرمانداري تهران ماده ) الف

  :شود می
 قانون برنامه چهارم توسعه 62ماده » الف« و بند 61ماده » ج«با استناد به بند : 1ماده 

کشور و همچنین موضوع اهداف سوم، ششم از مفاد سند چشم فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي 
 23 و 20، 5، 2 مفاد طرح جامع شهر تهران و نیز بندهاي 3-10-3، 3-6-1انداز و نیز بندهاي 

  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب 71از مفاد ماده 
هاي اقتصادي،    منظور استفاده از قابلیت و الحاقات بعدي آن به1/3/1375شهرداران مصوب 

و زیست محیطی ناشی از مشارکت ) نهادهاي مدنی اعم از عمومی و تخصصی(اجتماعی 
هاي زیباسازي  شهروندان تهرانی در تأمین سرانه فضاي سبز مورد نیاز و نیز ارتقاء شاخص

ع اقتصادي و سیما و منظر شهري، شهرداري تهران موظف است با توجه به محدودیت مناب
کشاورزي (کالبدي موجود در جهت ایجاد و توسعه فضاي سبز اعم از گیاهان مثمر و غیرمثمر 

ها و فضاهاي بالاستفاده واجد شرایط  به صورت عمودي و افقی بر بدنه ساختمان) شهري
متناسب با وضعیت جغرافیاي طبیعی و زیست ) خصوصی، عمومی و دولتی(اماکن شهري 

هاي الزم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه  ، نسبت به انجام حمایتشهري شهر تهران
هاي مرتبط  بویژه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازي از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل
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_______________________________________  
با مفاد این مصوبه که به تأیید کمیته اجرایی این مصوبه خواهد رسید، با رعایت موارد ذیل 

  :اقدام نماید
 سند طرح جامع، 6-3-5اعتراضیه مذکور با استناد به مفاد بند » ب«بند در پاسخ به )  ب

باشد و از این رو  موضوع مذکور در چارچوب مصوبه شورایعالی شهرسازي و معماري می
ر . هاي کالن مورد نظر فرمانداري صورت گرفته است هماهنگی الزم با سیاست همچنین د

ایت ضوابط فنی و شهرسازي و ارائه بندهاي متعددي در مصوبه مذکور تأکید بر رع
با هماهنگی کمیسیون توسعه و عمران شهري ) بند ب(دستورالعمل خاص در این خصوص 

  .شوراي اسالمی شهر تهران صورت گرفته است
مصوبه یاد » الف«شود با استناد به بند  اعتراضیه مذکور، یادآور می» ج«در پاسخ به بند )  ج

اي موجود در زمینه فرهنگ پذیري و ارتقاء سطح آگاهی  هاي رسانه شده استفاده از کلیه ظرفیت
عمومی شهروندان تهرانی از کارکردهاي چند جانبه توسعه فضاهاي سبز عمومی بر بدنه 

بدیهی است چگونگی مصرف . واحدهاي ساختمانی شهر تهران مورد تأکید قرار گرفته است
همچنین با استناد . د توجه قرار خواهد گرفتبهینه آب مورد نیاز فضاهاي سبز یاد شده نیز مور

هاي تأمین آب فضاهاي سبز  از مصوبه فوق االشاره موضوع استفاده از سیستم» هـ«به مفاد بند 
موصوف از طریق هماهنگی شهرداري تهران و شرکت آب و فاضالب استان تهران با تعریف 

بند یاد شده مورد اشاره قرار ضوابط فنی و تأسیساتی الزم در پیشنهادات چهارگانه موضوع 
  . گرفته است

 مصوبه مزبور با دو تبصره ذیل آن در مصوبه مذکور آورده نشده است که 2مضافاً ماده ) د
  :شود  و دو تبصره ذیل آن عیناً به شرح ذیل به عنوان الحاقیه مصوبه قید می2متن ماده 
هاي  تدوین دستورالعمل به منظور حسن اجراي این مصوبه و تهیه و 2ماده «: 2ماده 

 معاون محترم خدمات -1: شود مرتبط، کمیته اجرایی با شرکت افراد به شرح ذیل تشکیل می
 معاون محترم شهرسازي و معماري - 2. شهري شهرداري تهران به عنوان مسئول کمیته

 مدیر عامل -4. ها و فضاي سبز شهر تهران  مدیرعامل سازمان پارك-3. شهرداري تهران
 یک نفر صاحب نظر در حوزه فضاي سبز و کشاورزي - 5. ن زیباسازي شهر تهرانسازما

 نماینده سازمان حفاظت محیط - 6. شهري به انتخاب و معرفی شوراي اسالمی شهر تهران
 نماینده سازمان جهاد -8.  نماینده شرکت توزیع آب و فاضالب تهران-7. زیست استان تهران

  . ه سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران نمایند- 9. کشاورزي استان تهران
هاي  شهرداري تهران موظف است حسب مورد از سایر نمایندگان دستگاه: 1تبصره 

  . اجرایی ذیربط جهت شرکت در جلسات کمیته مزبور دعوت نماید
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ز  شم از مفاد سند چشم ش و موضوع اهداف سومهمچنینکشور و  انداز و نی
 20، 5، 2 مفاد طرح جامع شهر تهران و نیز بندهاي 3-10- 3  و3-6-1بندهاي 

ي هفتاد و یکم از مفاد ماده 23و   قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراها
 و الحاقات بعدي آن به 1/3/1375اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 

نهادهاي مدنی اعم از عمومی (هاي اقتصادي، اجتماعی  تمنظور استفاده از قابلی
نی در تأمین   و زیست) و تخصصی محیطی ناشی از مشارکت شهروندان تهرا

هاي زیباسازي سیما و منظر  سرانه فضاي سبز مورد نیاز و نیز ارتقاء شاخص
شهري، شهرداري تهران موظف است با توجه به محدودیت منابع اقتصادي و 

د در جهت ایجاد و توسعه فضاي سبز اعم از گیاهان مثمر و کالبدي موجو
ها و  به صورت عمودي و افقی بر بدنه ساختمان) کشاورزي شهري(غیرمثمر 

) خصوصی، عمومی و دولتی(فضاهاي بالاستفاده واجد شرایط اماکن شهري 
شهري شهر تهران، نسبت به  متناسب با وضعیت جغرافیاي طبیعی و زیست

ویژه با ه وعه بـررات موضـوانین و مقـاي الزم در چارچوب قه انجام حمایت
هاي  ایت ضوابط و مقررات شهرسازي از طریق تهیه و تدوین دستورالعملـرع

ا ،مرتبط با مفاد این مصوبه که به تأیید کمیته اجرایی این مصوبه خواهد رسید  ب
  : رعایت موارد ذیل اقدام نماید

رسانی و آموزشی موجود در  ی، اطالعهاي ترویج  استفاده از ظرفیت)الف
و ) ملی به ویژه رسانه(هاي جمعی  رسانه ، تبلیغات محیطی و نهادهاي اجتماعی 

جهت ارتقاء ) نهاد تخصصی  هاي مردم ها و سازمان مانند شورایاري(مدنی 
محیطی، اقتصادي  سطح آگاهی عمومی شهروندان تهرانی از کارکردهاي زیست

ها و  بر بدنه ساختمان) گیاهان غیرمثمر و مثمر(سبز و اجتماعی توسعه فضاي 
  . فضاهاي بالاستفاده اماکن شهر تهران

 سند طرح جامع شهر تهران تعیین حداقل 6-3-5 با استناد به مفاد بند )ب
از به نسبت مساحت عرصه هر ملک در  میزان اختصاص فضاي سبز مورد نی

الحداث، و نیز ضوابط ضوابط فنی پروانه ساخت واحدهاي ساختمانی جدیدا
و (الزامی و تشویقی مرتبط با واحدهاي ساختمانی موجود  خصوصی، دولتی 

اي و ایمنی، تدوین ضوابط فنی در خصوص  با تأکید بر حصول سازه) عمومی

_______________________________________  
ها و فضاي سبز شهر تهران  دبیرخانه کمیته اجرایی فوق الذکر در سازمان پارك: 2تبصره 

 .   باشد یمستقر م
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هاي   همچنین سیاست مسائل مربوط به میزان بارگذاري در اجراي مصوبه،
اد شده، با هماهنگی تشویقی چگونگی حفظ و نگهداري از فضاهاي سبز ی

کمیسیون توسعه، عمران شهري شوراي اسالمی شهر تهران بر اساس مفاد 
  . مربوطهمندرج در جدول 

 به منظور فراهم نمودن تدریجی شرایط اجراي مفاد مندرج در جدول :تبصره
اجتماعی » ب«موضوع بند  بهینه از مشارکت  ماده یکم این مصوبه و استفاده 

هاي مرتبط  باید در فرایند تهیه و تدوین دستورالعمل مردم در این خصوص می
تدبیري اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت سه سال از زمان تصویب و ابالغ این 
مصوبه کلیه امالك واقع در محدوده شهر تهران شامل مفاد این مصوبه قرار 

  . گیرند
ه مصرف  هاي گیاهی مثمر و غیرمثمر با اولویت گیاهان کم  عرضه گونه)ج ب

  لحاظ آبیاري، سازگار با وضعیت اقلیمی تهران، و داراي خواص اثرگذار زیست
محیطی مناسب در توسعه فضاي سبز، با تأکید بر ضوابط فنی و شهرسازي و 

چنین ضوابط فنی مرتبط با تأسیسات مورد نیاز در  مطابق با اصول ایمنی و هم
  . هماده یکم این مصوب» ب«هاي موضوع بند  بدنه ساختمان

این یکم ماده » ج« شهرداري تهران موظف است در اجراي مفاد بند :تبصره
از طریق  مصوبه نسبت به عرضه گونه هاي گیاهی مذکور به قیمت تمام شده 

صی ـراکز تخصـران و نیز مـمراکز عرضه گل و گیاه متعلق به شهرداري ته
چنین  ، هم)هاي گل وگیاه کلینیک(ش خصوصی ـرایط فعال در بخـواجد ش

هاي مورد نیاز به شهروندان متقاضی در خصوص  ارائه اطالعات و آموزش
صورت رایگان اقدام ه چگونگی ایجاد و نگهداري از فضاي سبز مذکور ب

  . نماید
بر بدنه ) مثمر و غیرمثمر(ریزي جهت توسعه فضاي سبز   برنامه)د

 به عنوان ها و فضاهاي بالاستفاده اماکن متعلق به شهرداري تهران ساختمان
اقدامی نمادین و ترویجی در راستاي تحقق مفاد این طرح با استفاده از 

ز « با عنوان 361032872اعتبارات ردیف  طراحی، اجراء، و توسعه فضاي سب
 1387در بودجه مصوب سال » عمودي در اماکن متعلق به شهرداري تهران

چنین اعالم مفاد مهاي آتی ه شهرداري تهران و لحاظ لوایح بودجه سنواتی سال
ماده یکم این » ب«مطابق جدول موضوع بند (آور و تشویقی این طرح  الزام
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هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیردولتی واقع در  به کلیه دستگاه) مصوبه
  .ریزي الزم محدوده شهر تهران به منظور هماهنگی و برنامه

ن تأمین آب  با توجه به وضعیت اقلیمی و سرانه بارندگی در شهر تهرا)هـ
و نگهداري فضاي سبز  ه ) مثمر و غیرمثمر(مورد نیاز توسعه  بر بدن

در صورت دسترسی به ) خام(آب غیرشرب  -1: هاي شهري از طریق ساختمان
ارندگی  هاي ذخیره  استفاده از سیستم- 2آب غیرشرب  سازي آب حاصل از ب

اده از منابع  استف-4  هاي مدرن آبیاري مصرف بهینه آب  استفاده از سیستم-3
ن  سازي و سیستم ذخیره هاي تصفیه آب فاضالب خانگی که مورد تأیید سازما

شهرداري تهران موظف است نسبت به اعمال . باشد آب تهران خواهد بود، می
نظارت بر تأسیسات و تمهیدات چگونگی تأمین آب مورد نیاز فضاي سبز 

ن ماده یکم » ب«اماکن جدیداالحداث و موجود موضوع بند  این مصوبه در زما
ازدیدهاي میدانی زمانبندي شده  د (صدور پروانه ساخت و انجام ب موضوع بن

  . اقدام نماید) ماده یکم این مصوبه» و«
 تدوین و اعمال سیستم نظارت مستمر و حمایت از وضعیت نگهداري )و

گیاهان موضوع مورد نظر این مصوبه از طریق بازدیدهاي میدانی زمانبندي 
   . شده

ه   ماه یک4 ارائه گزارش هر )ز اجراي مفاد این مصوبه ب بار از چگونگی 
  . شوراي اسالمی شهر تهران
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 25/04/1387: تاریخ تصویب
  05/05/1387: تاریخ ابالغ

 7550/1108/160: شماره صدور

اصالحیه تبصره ذیل ماده هفتم مصوبه اصالحیه مصوبه ضوابط 
یی مربوط به چگونگی اجراي ماده یکم    قانون حفظ و گسترش اجرا
ا   فضاي سبز در شهره

  : ماده واحده
ضوابط اجرایی مربوط به « مصوبه اصالحیه مصوبه 7فراز تبصره ذیل ماده 

 تصویبی - »  قانون حفظ گسترش فضاي سبز در شهرها1چگونگی اجراي ماده 
دوره ( فوق العاده شوراي اسالمی شهر تهران - علنی-در بیستمین جلسه رسمی

اریخ یکشنبه منعق) سوم ه 6318/902/160 ابالغی به شماره 17/4/76ده به ت  ب
  : شود  به شرح ذیل اصالح می20/4/86تاریخ 

و نیز صدور مجوز انتقال یا قطع : 7تبصره ذیل ماده  براي تشخیص باغ 
متر مربع در ) 2000(درختان فقط در مورد امالك و اراضی کمتر از دو هزار 

از کمیسیونی مرکب از افراد ذیل تشکیل مناطق شهرداري تهران حسب نی
  . شود می
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  01/05/1387: تاریخ تصویب
  06/05/1387: تاریخ ابالغ

 7634/1114/160: شماره صدور

سلسله مراتب و فرآیند نظام برنامه ریزي و    اصالحیه مصوبه تعیین 
  هاي توسعه شهري طرح

  : ماده واحده
 از سند طرح جامع شهر 8-4- 7 و 8-4- 4، 8-4-3با استناد به مفاد بندهاي 

تهران و توافقات صورت گرفته میان شوراي اسالمی شهر تهران و شهرداري 
هاي  ریزي طرح نهاد مدیریت و برنامه«تهران و وزارت مسکن مبنی بر تشکیل 

ریزي و  و لزوم حضور و مشارکت این نهاد در نظام برنامه» توسعه شهري
تعیین سلسله «اده واحده مصوبه یکم ذیل م  هاي توسعه شهري، تبصره طرح

تصویبی در پنجاه » هاي توسعه شهري ریزي و طرح مراتب و فرآیند نظام برنامه
اریخ  و نهمین جلسه رسمی  ـ علنی ـ عادي شوراي اسالمی شهر تهران به ت

اریخ 16396/987/160ابالغی به شماره   26/9/86  به شرح ذیل 26/9/86 به ت
  :شود اصالح می
راي اسالمی شهر تهران به منظور تحقق مفاد این مصوبه و  شو:1تبصره 

گیري در حوزه مدیریت شهري و در چارچوب  ارتقاء سطح مشاوره و تصمیم
هاي اجرایی مرتبط در محدوده شهر  هاي قانونی دستگاه وظایف و مأموریت

اریخ ابالغ این مصوبه نسبت به تشکیل  تهران حداکثر ظرف مدت یک ماه از ت
توسعه شهري تهران متشکل از هاي  ریزي و طرح هنگی نظام برنامهشوراي هما

  : نماید افراد ذیل اقدام می
  .االختیار وي  شهردار تهران یا نماینده تام)الف

الختیار فرمانداري  نمایندگان دائم و تام)ب هاي تهران، ري و شمیرانات  ا
  .)به دعوت شوراي اسالمی شهر تهران(

بنا به دعوت (الختیار وزارت مسکن و شهرسازي ا  نماینده دائم و تام)ج
   .)شوراي اسالمی شهر تهران
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به عنوان مسئول شوراي هماهنگی ( رئیس شوراي اسالمی شهر تهران )د
   .)موضوع این تبصره

 - 1(شوراي اسالمی شهر تهران ) اصلی(گانه  هاي سه ساي کمیسیونؤ ر)هـ
یون توسعه و عمران  کمیس-2شهري،  کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست

  .) کمیسیون اقتصادي، برنامه و بودجه و امور حقوقی-3شهري، 
  .هاي توسعه شهري رئیس نهاد مطالعات و تهیه طرح) و
هاي اجرایی مسئول و ذیربط در  حسب موضوع نمایندگان سایر دستگاه) ز

 ).با دعوت شوراي اسالمی شهر تهران(حوزه مدیریتی شهر تهران 
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  15/05/1387: تاریخ تصویب
  21/05/1387: تاریخ ابالغ

  8568/116/160: شماره صدور

الزام شهرداري تهران به تهیه و ارائه الیحه ساماندهی فعالیت صنایع، 
  صنوف و مشاغل شهر تهران 

  )راهنماي تهیه الیحه ساماندهی فعالیت صنایع و صنوف(
  :ماده واحده

ا بهره ه مربوطهاي گیري از راهنم  شهرداري تهران موظف است ب  این مصوب
ي  هاي جامع و تفصیلی شهر تهران و معاونت و با هماهنگی نهاد تهیه طرح ها

حداکثر ظرف ) خدمات شهري و شهرسازي و معماري(ذیربط شهرداري تهران 
اریخ ابالغ این مصوبه الیحه ساماندهی صنایع، صنوف و  مدت شش ماه از ت

ا بر اساس مفاد مرتبط با ر مشاغل شهر تهران ر  اسناد طرح جامع شهر تهران نظی
ها و   برنامه7 و بند )توسعه اقتصادي و رونق فعالیت شهر تهران (2- 5بخش 

با عنوان برنامه ساماندهی و توسعه مراکز کار، (هاي موضعی و موضوعی  طرح
ه ئتهیه و جهت تصویب به شوراي اسالمی شهر تهران ارا) فعالیت و نمایشگاه

  . نماید
  : بینی شود هاي مورد نظر طرح به شرح زیر پیش محدوده)  الف

در این محدوده تدوین سند و اجراي آن به عهده : محدوده شهر تهران -
  . شهرداري تهران است و در تقدم اول مطالعات قرار دارد

در این حریم تهیه سند و اجراي آن مشترکاً به عهده : حریم شهر تهران -
تبط است و در تقدم دوم مطالعات قرار هاي مر شهرداري تهران و فرمانداري

  . گیرد می
د  در این مجموعه شهرداري تهران می: مجموعه شهري تهران - توان

هاي اجرایی و  ثر در تدوین سند و اجراي آن با دستگاهؤهمکاري بسیار م
مطالعات این محدوده در تقدم سوم و با مشارکت . مسئولین استان داشته باشد

  .ین و ذینفعان صورت خواهد گرفتو همکاري کلیه مسئول
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ریزي راهبردي با طی مراحل ذیل  طرح فوق در چارچوب نظام برنامه) ب
  : صورت پذیرد

انداز بلندمدت فعالیت مطلوب مشاغل، صنوف و صنایع با  تدوین چشم -
ي  کمترین مزاحمت و آلودگی محیط زیستی در چارچوب اسناد فرادست برا

  .شهر تهران
هاي ممکن و مطلوب براي شهر تهران از منظر اقتصاد  تدوین مأموریت -

  .شهري، در حوزه کارکردي شهر تهران
انداز اقتصادي شهر  هاي اجرایی براي نیل به چشم تدوین اهداف و برنامه -

گیري  هاي هر یک از مراکز مدیریت و تصمیم ولیتئتهران با تعیین حدود و مس
  . شهري
حوزه اقتصاد شهري با رویکرد هاي ارزیابی عملکرد  تدوین شاخص -

  . هاي عملکرد محیط زیستی فعالیت صنایع، مشاغل و صنوف از جمله شاخص
  : شوند هاي شهر به سه گروه زیر تقسیم می االمکان، فعالیت  حتی)ج
ها  آن دسته از مواردي که وجود آن): سبز(هاي ضروري شهري  فعالیت -

  . در داخل شهر یا نزدیک شهر ضروري است
آن دسته از مواردي که تحت ): زرد(هاي قابل تحمل شهري  عالیتف -

  .باشد شرایط خاص قابل پذیرش در شهر می
ه ): قرمز(هاي غیر قابل تحمل شهري   فعالیت- آن دسته از مواردي است ک

  . ها در تهران وجود ندارد هیچ الزامی براي استقرار آن
  : هاي راهبردي زیر مد نظر قرار گیرد  سیاست)د
ا  هاي سلبی و ایجابی براي فعالیت ارائه سیاست - هاي آالینده مزاحم و ی

  . انداز خطرناك با تکیه بر مشارکت مردمی به منظور نیل به اهداف چشم
هاي استقرار و توزیع مناسب مکانی در سطح شهر و  ارائه سیاست -

 ها و پاساژها به منظور تأمین رفاه عموم با کمترین عوارض آلودگی مجتمع
  .ط زیستییمح

هاي حقوقی و قانونی الزم براي ممانعت جدي از ایجاد  ارائه سیاست -
   . صنایع غیر مجاز جدید

از قبیل  استفاده از اهرم - اجراي طرح  هاي مشوق و یا دافع اقتصادي براي 
  . ... وضع عوارض، مالیات و
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  15/05/1387: تاریخ تصویب
  26/05/1387: تاریخ ابالغ

 8828/1117/160: شماره صدور

  انتقال بخشی از صنوف خاص و مشاغل مزاحم و آالینده 
  1شهر تهران به خاور شهر

  :ماده واحده
و 55شهرداري تهران مجاز است به موجب بند بیستم ماده   قانون شهرداري 

ها و مطالعات اولیه مربوطه که ممهور به مهر شوراي اسالمی  در چارچوب نقشه
و  ن مصوبه میشهر تهران و جزء الینفک ای باشد، با رعایت مفاد این مصوبه 

سایر ضوابط قانونی نسبت به صدور مجوز احداث مجتمع خاورشهر جهت 
انتقال صنوف مزاحم و آالینده شهر تهران با اولویت واحدهاي فلز تراشی، آهن 

  . کاري، صنایع فلزي، سنگ تراشی و سنگ فروشی اقدام نماید
ساماندهی «است با عنایت به مصوبه  شهرداري تهران موظف :1تبصره 

تصویبی در یکصد و هفدهمین جلسه » هاي صنایع، مشاغل شهر تهران فعالیت
 15/5/87 عادي شوراي اسالمی شهر تهران منعقده به تاریخ – علنی –رسمی 
هاي بعدي انتقال صنوف مزاحم و آالینده را که به تأیید کمیته راهبردي  اولویت

یل ماده یازدهم رسیده در قالب الیحه و با قید فوریت موضوع تبصره یازدهم ذ
  . به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید

 احداث این مجتمع بر اساس قرارداد و توافقات فیمابین شرکت :2تبصره 
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران و سرمایه گذار تحت نظارت عالی کمیته 

به برنامه ریزي و حداکثر ظرف مدت راهبردي موضوع تبصره یازدهم این مصو
سه سال برابر برنامه زمانبندي پیوست توسط سرمایه گذار با رعایت کلیه 

  . شود تعهدات و تکالیف قانونی انجام می

  
 متن مصوبه از سوي فرمانداري تهران مورد اعتراض واقع شده و در این خصوص - 1

 از سوي شوراي اسالمی شهر 7/7/1387 به تاریخ تصویب 11530/1144/160جوابیه شماره 
 ) جهت رؤیت متن مصوبه به همین فصل رجوع شود. (تهران صادر شده است
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  : هاي احداث مجتمع نظیر  پرداخت کلیه هزینه:3تبصره 
  . هاي اجرایی هزینه تهیه طرح و نقشه) الف

براي سطوح غیرتجاري ( غیرتجاري هزینه عوارض پذیره براي سطوح) ب
  ). شود صرفاً عوارض پذیره اخذ می

  . هزینه صدور جواز و سایر عوارض قانونی براي سطوح تجاري) ج
  . باشد هزینه ساخت و اجرا بر عهده سرمایه گذار مربوطه می) د

بایست  هاي اجرایی تکمیلی این مجتمع می  انجام مطالعات و طرح:4تبصره 
 مصوبه و ضوابط قانونی توسط مهندسان مشاور تشخیص در چارچوب این

صالحیت شده توسط معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست 
و تحت نظارت و مدیریت ) سازمان مدیریت و برنامه ریزي سابق(جمهوري 

  . شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران انجام گیرد
اریخ 1/313/101-8348 با توجه به نامه شماره :5تبصره   29/11/84 به ت

اداره کل حافظت محیط زیست استان تهران مبنی بر اختصاص بیست و پنج 
ن %) 25(درصد  به فضاي سبز، سرمایه گذار ضمن ارائه تعهد محضري به سازما

ن   متعهد می20ها و فضاي سبز شهر تهران و شهرداري منطقه  پارك ا زما شود ت
ور شهر نسبت  به تکمیل فضاي سبز موصوف حداقل اتمام احداث مجتمع خا

تکلیف شده، در محدوده منطقه بیست و حتی %) 25(بیست و پنج درصد 
بدیهی است صدور پروانه ساخت . االمکان در مجاورت مجتمع اقدام نماید

منوط به ارائه تعهد محضري و صدور پایان کار منوط به انجام تعهدات مربوط 
  . به ایجاد فضاي سبز است

براي سطوح غیرتجاري صرفاً عوارض پذیره ( صدور مجوز ساخت :6تبصره 
ر )شود اخذ می ، گواهی پایان کار و سایر تشریفات احداث مجتمع مزبور ب

 ، اساس اعالم و درخواست شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران
پذیرد و در هر شرایط  توسط شهرداري منطقه بیست تهران صورت می

فوق صرفاً با تأیید این شرکت صادر و اقدامی جداگانه ها و مجوزهاي  گواهی
ضمناً صدور . بر اساس درخواست سایر ذینفعان صورت نخواهد پذیرفت

هاي تدوین شده کمیته راهبردي موضوع تبصره  مجوزها بر اساس سیاست
احداث تأسیسات  یازدهم ذیل ماده واحده این مصوبه متناسب با تأمین و 

  . ت عمومی و فضاي سبز خواهد بودزیربنایی، فضاهاي خدما
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ا شرکت ساماندهی صنایع :7تبصره   سرمایه گذار بر اساس قراردادهایی که ب
بعیت از کلیه سیاست و مشاغل شهر تهران منعقد می ه  نماید، ملزم به ت ها از جمل

واگذاري واحدهاي ساخته شده صرفاً به مشمولین طبق برنامه انتقال و رعایت 
. باشد هاي اجرایی و مصوب در کلیه مراحل احداث می هبی کم و کاست نقش

و کاست نقشه20شهرداري منطقه  هاي   مسئول نظارت بر رعایت بی کم 
اجرایی و مدیرعامل شرکت ساماندهی مسئول نظارت بر واگذاري واحدهاي 
و  ساخته شده صرفاً به مشاغل و صنوف مزاحم داخل شهر تهران بوده 

 واحدهاي انتقالی مورد نظر در این مصوبه اکیداً واگذاري واحدها به غیر از
  . ممنوع است

 سرمایه گذار موظف است با استفاده از مهندسین مشاور ذیصالح :8تبصره 
پس از تأیید شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل با هماهنگی شهرداري منطقه 

ي  بیست نسبت به انجام مطالعات تکمیلی وضعیت ترافیکی  و اجراي راه ها
ارکینگمنا هاي مناسب براي مجتمع و واحدها اقدام  سب دسترسی و همچنین پ

  . نماید
هاي دسترسی و امور خدماتی و تأمین برق، آب،   احداث راه:9تبصره 

مخابرات، درمانگاه، احداث تصفیه خانه فاضالب، فضاي سبز و سایر امکانات 
  . صورت پذیردباید به موازات احداث مجتمع توسط سرمایه گذار  زیربنایی می

ن   با توجه به سیاست:10تبصره  هاي شوراي اسالمی شهر و شهرداري تهرا
ه  مبنی بر حمایت از ساماندهی صنایع و مشاغل در شهر تهران و مساعدت ب
متصدیان جهت تسهیل انتقال صنوف و مشاغل مزاحم از جمله اخذ صرفاً 

ه، قیمت عوارض پذیره براي سطوح غیرتجاري جهت کاهش قیمت تمام شد
بعد )نقد و تقسیط(فروش، شرایط واگذاري  ، تعهدات سرمایه گذار و متقاضی 

ه  از ارائه گزارش فنی، اقتصادي سرمایه گذار و برررسی و تصویب در کمیت
  . راهبردي قابل اعمال خواهد بود

 به منظور نظارت عالی و تأیید روند مطلوب کلیه مراحل احداث، :11تبصره 
مع، کمیته راهبردي حداقل هر دو ماه یک بار با حضور تکمیل و تحویل مجت

  : شود افراد به شرح ذیل تشکیل می
معاون خدمات شهري شهرداري تهران یا نماینده تام االختیار وي به ) الف

  . عنوان رئیس کمیته
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مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به عنوان دبیر ) ب
  . کمیته
  . یست تهرانشهرداري منطقه ب) ج
  . رئیس مجمع امور صنفی، تولیدي، خدماتی، فنی شهرستان تهران) د

ا) هـ   . یک نفر نماینده شوراي اسالمی شهر تهران به تصویب شور
دو نفر کارشناس خبره و مطلع با انتخاب و معرفی شوراي اسالمی شهر ) و
  . تهران
  . نماینده تام االختیار سرمایه گذار) ز

ري تهران موظف است گزارش اجراي این مصوبه را هر  شهردا:12تبصره 
  . شش ماه یکبار به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید
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 29/05/1387: تاریخ تصویب
  05/06/1387: تاریخ ابالغ

 9366/1126/160: شماره صدور

آوار و  الزام شهرداري تهران به تهیه و ارائه الیحه مدیریت کاهش 
  بازیافت آنهاي ساختمانی و  نخاله

  :ماده واحده
اریخ ابالغ این   شهرداري تهران موظف است ظرف مدت شش ماه از ت

ر  هاي فنی، زیست مصوبه با لحاظ شاخص محیطی و فرهنگی و با تأکید ب
لعمل پیشنهادي  استفاده از قابلیت هاي بخش خصوصی و با استفاده از دستورا

هاي  آوار و نخاله شپیوست این مصوبه نسبت به تهیه الیحه مدیریت کاه
ساختمانی و بازیافت آن اقدام و جهت بررسی و تصویب به شوراي اسالمی 

  . شهر تهران ارائه نماید
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  07/07/1387: تاریخ تصویب
  13/07/1387:تاریخ ابالغ

 11530/1144/160: شماره صدور

جوابیه شوراي اسالمی شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به متن 
  ل بخشی از مشاغل و صنوف مزاحم ومصوبه انتقا

   آالینده شهر تهران به خاور شهر
  : ماده واحده

 فرمانداري 12/6/87 به تاریخ 9664/1 در پاسخ به اعتراض به شماره 
انتقال بخشی از مشاغل و صنوف مزاحم و آالینده شهر «تهران به متن مصوبه 

ـ علنی ـ عادي ـ تصویبی در یکصد و هفدهمین رسمی » تهران به خاور شهر
اریخ پانزدهم مردادماه سال ) دوره سوم (شوراي اسالمی شهر تهران  منعقده به ت

ا 26/5/87 به تاریخ 8828/1117/160 ابالغی به شماره 1387  موارد ذیل ر
  : دارد اشعار می
 در پاسخ به بندهاي اول، سوم، پنجم و هفتم اعتراضیه مذکور و در )الف

  : ري ماده واحده مصوبه به شرح ذیل اصالح گرددجهت تأمین نظر آن فرماندا
  : ماده واحده

نون  ماده پنجاه و پنجم شهرداري تهران مجاز است به موجب بند بیستم« قا
 که ممهور  مربوطهها و مطالعات اولیه پیوست ها و در چارچوب نقشه شهرداري

رعایت باشد با  به مهر شوراي اسالمی شهر تهران و جزء الینفک این مصوبه می
نامه مالی و  مفاد این مصوبه و سایر ضوابط قانونی و در چارچوب آیین

معامالتی شهرداري تهران نسبت به صدور مجوز احداث مجتمع خاورشهر 
جهت انتقال صنوف مزاحم و آالینده شهر تهران با اولویت واحدهاي 

 فروشی از طریق اخذ تراشی و سنگ کاري، صنایع فلزي، سنگ فلزتراشی، آهن
از مراجع ذیصالح جهت تعیین کاربري مجتمع یاد شده در  نونی  مجوز قا

  .»محدوده خاورشهر اقدام نماید
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 در پاسخ به بندهاي چهارم و ششم اعتراضیه و در جهت تأمین نظر ) ب
ي به شرح ذیل به عنوان تبصره سیزدهم به ذیل ماده  آن فرمانداري تبصره

  : شود واحده مصوبه مذکور اضافه می
از طی مراحل قانونی تعیین  «:13 رهتبص شهرداري تهران موظف است پس 

کاربري محل احداث مجتمع مورد نظر ماده واحده این مصوبه، در چارچوب 
ضوابط و مقررات موضوعه و مصوبات شوراي اسالمی شهر تهران نسبت به 

نماید وصول عوارض مرتبط با احداث و بهره   .»برداري مجتمع مذکور اقدام 
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  12/08/1387: خ تصویبتاری
  18/08/1387: تاریخ ابالغ

  13559/1165/160: شماره صدور

  1ساماندهی فضاي سبز شهر تهران
  :ماده واحده

مصوب (اساس مفاد قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها   بر
و سند راهبردي ـ ساختاري ) 3/3/1359شوراي انقالب اسالمی ایران به تاریخ 

طرح جامع تهران مصوب شورایعالی شهرسازي (تهران توسعه و عمران شهري 
هاي  هاي اجراي ذیل مکلفند با هماهنگی سایر دستگاه دستگاه) و معماري ایران

ذیربط اقدامات مشروحه ذیل را جهت ساماندهی وضعیت فضاي سبز شهر 
  :تهران معمول نمایند

اریخ ) الف  شهرداري تهران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از ت
ن  اساس برنامه ابالغ این مصوبه بر هاي سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهرا

هاي ارزشمند  ساماندهی پهنه«به ویژه بند چهارم برنامه سند اصلی با عنوان 
و  و برنامه طرح» طبیعی و زیست محیطی هاي موضعی و موضوعی توسعه 

سعه فضاهاي ساماندهی و تو«عمران شهر تهران و بند پنجم  برنامه با عنوان 
ر  با همکاري نهاد تهیه طرح» سبز هاي جامع و تفصیلی شهر تهران و سای

ن  دستگاه هاي ذیربط نسبت به تدوین طرح اجرایی توسعه فضاي سبز شهر تهرا
ا ئاقدام و جهت بررسی و تصویب به شوراي اسالمی شهر تهران ارا ه نماید ت

نونی ب ه ئه مراجع ذیربط اراپس از تصویب در صورت نیاز جهت سیر مراحل قا
  . شود

ا اداره اوقاف و امور خیریـه استان ) ب شهرداري تهـران ضمن مذاکره ب
هایی که زمین شهري در اختیار  تهران، سازمان زمین شهري و سایر سازمان

  
ن مورد اعتراض واقع شده و در این خصوص   متن مصوبه از سوي فرمانداري تهرا- 1

 از سوي شوراي اسالمی شهر 27/08/1387 به تاریخ تصویب 14583/1171/160جوابیه شماره 
  ) جهت رؤیت متن مصوبه به همین فصل رجوع شود. (تهران صادر شده است
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از اراضی بال معارض را با تدوین تفاهم نامه مشترك جهت  دارند سهمی 
و در خصوص ایجاد فضاي سبز گسترش فضاي سبز شهر تهران تحویل گرفته 

  .مشجر اقدام نماید
از %) 10(، ده درصد 1388 شهرداري تهران موظف است تاپایان سال ) ج

از طریق انرژي  مصرف انرژي در پارك ها و فضاي سبز شهر تهران را 
امین نمایـد و بعد از آن، هرساله این میزان را به مقیاس ده درصد  خورشیدي ت

  .افزایش دهـد%) 10(
ن )د   با هدف حفظ و نظارت بر حسن نگهداري فضاي سبز و درختا

موجود، شهرداري تهران موظف است نسبت به تهیه شناسنامه کلیه درختان 
ا استفاده از فنآوري ه  شهر تهران ب هاي نوین و ایجاد بانک اطالعات در این زمین

  .اقدام نماید
 ماده یکم قانون ذیل  کمیسیون ماده پنج و کمیسیون موضوع تبصره یکم) و

ها و  ها، از تغییر کاربري مراتع، جنگل حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ
و  نظیر آتش(هاي کشاورزي به مسکونی تحت هر شرایطی  زمین سوزي عمدي 

خودداري نمایند و تنها در شرایط اضطراري و ویژه نظیر ایجاد ) غیرعمدي
و  یه کارشناسی سازمان جنگلالمنفعه با اخذ نظر ها و عملیات عمرانی عام راه ها 

   .مراتع و آبخیزداري
ا تصویب شوراي اسالمی شهر ) و  سازمان جهاد کشاورزي استان تهران و ب

  .تهران نسبت به تغییرکاربري اقدام نمایند
 سازمان جهاد کشاورزي استان تهران با همکاري شهرداري تهران و ) ز

امه مدونی را جهت بهره بر داري پایدار از اراضی زراعی در نهادهاي مرتبط برن
طرح حریم شهر تهران تدوین و به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نمایند و 
متعاقباً پس از تصویب برنامه مزبور گـزارش پیشرفت آن را هر شش ماه 

اریخ ابالغ مصوبـه به شوراي اسالمی شهر تهران ارا یک   .ه نمایندئبار از ت
ران و اداره کل محیط زیست استان تهران  سازمان صنایع استان ته) ح

نسبت به تدوین برنامه احداث و توسعه فضاي سبز صنایع استان اقدام و 
تا پس از تصویب و طی . مراتب را به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نمایند

ا  مراحل قانونی مورد اقدام قرار گیرد همچنین گزارش پیشرفت برنامه مصوب ر
  .ه نمایندئ ماه یکبار به شوراي اسالمی شهر تهران اراپس از ابالغ هر شش
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ها اعم از   با هدف حفظ باغات و اعمال نظارت دقیق بر وضعیت آن) هـ
باغات عمومی و خصوصی شهرداري تهران موظف است نسبت به تهیه 

هاي نوین و ایجاد بانک اطالعات  گیري از فناوري ها با بهره شناسنامه براي آن
  .اقدام نمایددر این زمینه 
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  27/08/1387: تاریخ تصویب
  04/09/1387: تاریخ ابالغ

  14583/1171/160: شماره صدور

جوابیه شوراي اسالمی شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به متن 
  مصوبه ساماندهی فضاي سبز شهر تهران

  :ماده واحده
اریخ 13194/1در پاسخ به اعتراض به شماره  اري  فرماند22/8/87 به ت

تصویبی در یکصد و » ساماندهی فضاي سبز شهر تهران«تهران به متن مصوبه 
دوره (تهران  العاده شوراي اسالمی شهر چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق

 ابالغی به شماره 1387ماه سال   آباندوازدهمشنبه  منعقده به تاریخ سه) سوم
اریخ 13599/1165/160   :دارد ر می موارد ذیل را اشعا18/8/87 به ت

اعتراضیه مذکور عبارت ذیل به ابتداي مفاد ) الف( در پاسخ به بند ) الف
 با استناد به راهبردهاي - و «:شود ماده واحده مصوبه مزبور افزوده می) و(بند 

طرح جامع و در اجراي بند دوم از ماده هفتاد و یکم قانون تشکیالت، وظایف 
و 1/3/1375خاب شهرداران مصوب و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انت  

  . »الحاقات بعدي آن
) ز(اعتراضیه مذکور عبارت ذیل به ابتداي بند ) ب( در پاسخ به بند  )ب

اجراي بند دوم  «:شود ماده واحده مصوبه مزبور اضافه می ز ـ با استناد و در 
ماده هفتاد و یکم قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور 

  .»...  و الحاقات بعدي آن1/3/1375انتخاب شهرداران مصوب و 
ماده واحده مصوبه مزبور ) ح(همچنین عبارت ذیل به ابتداي بند )  ج

  : شود افزوده می
 با استناد و در اجراي بند دوم ماده هفتاد و یکم قانون تشکیالت، )ح

وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
 و الحاقات بعدي آن و با لحاظ قوانین و مقررات موضوعه و هماهنگی 1/3/75

و  با سیاست هاي ستاد فضاي سبز شهرستان و استان تهران مستقر در فرمانداري 
  . ... استانداري تهران
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  05/09/1387: تاریخ تصویب
  11/09/1387: تاریخ ابالغ

 15045/1179/160: شماره صدور

 مورد نیاز اجراي پروژه فاضالب شهر تهران به پیشنهاد تأمین اعتبار
  دولت و مجلس شوراي اسالمی و تعیین بهاي خدمات فروش انشعاب

  13881 فاضالب در سال 
ام  ماده شصت و یکم و ردیف چهارم ماده سی» ج« در اجراي بند :1 ماده

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور که به صراحت 
هاي فاضالب سراسر کشور و از جمله تهران را مورد   و تکمیل پروژهاجرا

چنین ماده یکصد و پنجاه و پنجم قانون برنامه  تأکید قرار داده است و هم
ه  صدرالذکر مبنی بر محوریت اسناد ملی و توسعه بخشی، اسناد ملی و توسع

ز هاي اجر استانی و سایر موارد مربوط در تعیین اولویت کلیه برنامه ایی و نی
توجه به موضوع افزایش جمعیت تحت پوشش شبکه فاضالب شهري در 

که بر این (درصد ) 4/26(سطح استان تهران تا انتهاي برنامه چهارم به میزان 
جمعیت کنونی خواهد %) 45(اساس سهم شهر تهران معادل چهل و پنج درصد 

 مندرج در 14/8/85 و 11هاي  چنین مصوبات هیأت وزیران به تاریخ و هم) شد
  

 متن مصوبه از سوي فرمانداري تهران مورد اعتراض واقع شده و در این خصوص - 1
شوراي اسالمی شهر 3/10/1387 به تاریخ تصویب 16372/1193/160شماره جوابیه   از سوي 

  .تهران صادر شده است
نامه مورد استناد از  نماید که آیین اعتراضیه مذکور اعالم می» الف«در خصوص بند ) الف 

هاي آب و فاضالب تصویب و ابالغ شده است  نظر تقدم و تأخر بعد از قانون تشکیل شرکت
  .باشد ستناد به آن بالمانع و در جهت اجراي مفاد قوانین و مقررات موضوعه میفلذا ا

نماید که مصوبه مزبور با   اعتراضیه یادآوري می»ج« و »ب« در خصوص بندهاي ) ب
همکاري و تعامل شرکت آب و فاضالب شهر تهران تدوین شده و به عنوان پیشنهاد به دولت 

ی است که اجراي آن منوط به طی مراحل قانونی مورد تصویب قرار گرفته است و بدیه
 .باشد می
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ه 23/8/85 به تاریخ 62/102/360022ابالغیه به شماره » ب«بند   و با توجه ب
اریخ 1/33/24748مفاد نامه به شماره  ه 26255 و نامه شماره 27/4/85 به ت  ب

 که طی آن ریاست محترم جمهور تصریحاً دستور عملیاتی 25/5/85تاریخ 
ع ) 000/000/000/500(شدن پرداخت سالیانه پانصد میلیارد  ریال از محل مناب

ک  رداخت فاینانس از بان عمومی دولت به طرح فاضالب تهران و تضمین و بازپ
جهانی و بانک توسعه اسالمی در سقف سیصد و پنجاه میلیون 

اند و همچنین با توجه به ابالغیه به شماره  دالر را صادر نموده) 000/000/350(
 هیأت محترم وزیران با موضوع  مصوبه23/8/85 به تاریخ 62/102/36022

ن » ب«مصوبات سفر استانی ریاست محترم جمهور به استان تهران که در بند  آ
ریال جهت تسریع در ) 000/000/000/375(مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیارد 

و  خانه اجراي طرح فاضالب تهران و تصفیه هاي مربوط به شهر تهران و ري 
ي  ریال در بودجه) 000/000/000/500 (تخصیص ساالنه پانصد میلیارد ها

الذکر  سنواتی تصریح شده است، از آنجا که متأسفانه هیچکدام از موارد فوق
ن  تاکنون بصورت کامل اجرایی نشده اند، بدین وسیله شوراي اسالمی شهر تهرا

و  در جهت سرعت بخشیدن به اجراي بزرگترین طرح زیست محیطی کشور 
ه اقتصادي، اجتماعی نزدیک شدن به اهداف تعی ین شده در برنامه چهارم توسع

ا معادل  و فرهنگی، به دولت و مجلس شوراي اسالمی پیشنهاد می نماید ت
و 1388ریال اعتبار در سال ) 000/000/000/000/1(حداقل یکهزار میلیارد  

همچنین تضمین وام بانک توسعه اسالمی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون دالر 
برداري شبکه فاضالب شهر  هاي مربوط به ایجاد و بهره حجهت اجراي طر

  . تهران تخصیص یابد
هاي جدید فروش   با توجه به فاصله قیمت تمام شده با تعرفه:2 ماده

هاي اخیر و از  انشعاب فاضالب و نظر به تثبیت قیمت تعرفه مذکور طی سال
نهم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ا و آنجا که ماده سی و  جتماعی 

التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف  فرهنگی کشور با موضوع پرداخت مابه
از محل اعتبارات و منابع دولت در  شده کاالها و خدمات عمومی و انحصاري 
سال اجرا، تاکنون عملیاتی نشده است و با عنایت به تبصره سوم ذیل ماده 

هاي  ازسازي شبکههاي فاضالب و ب واحده قانون ایجاد تسهیالت براي طرح
 مجلس شوراي اسالمی و همچنین با 1377آب شهري مصوب خردادماه سال 

پیشنهاد قانون تأمین «ماده واحده مصوبه » الف«توجه به ردیف چهارم بند 
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اعتبار مورد نیاز توسعه تأسیسات شبکه فاضالب شهر تهران به دولت و مجلس 
امرشوراي اسالمی و الزام شهرداري تهران جهت مساعد مصوب » ت به این 

 96541/900 شوراي اسالمی شهر تهران و با مالحظه نامه به شماره 1386سال 
ریزي و نظارت راهبردي رئیس   دفتر بخشی معاونت برنامه12/9/86به تاریخ 

از مکانیزم تبصره سوم ماده واحده قانون ایجاد تسهیالت را  جمهور که استفاده 
ب تهران مورد تأکید قرار داده است، لذا حق براي تأمین منابع مالی طرح فاضال

الذکر در  انشعاب و فاضالب بهاء در چارچوب تبصره سوم ماده واحده فوق
گانه شهر تهران با لحاظ موارد ذیل بدین شرح تعیین  22محدوده مناطق 

  :شود می
اخذ شود) الف   . هزینه خدمات دفع فاضالب برابر با خدمات آب بها 

هاي ابالغی باید  د انشعاب فاضالب عالوه بر تعرفه هر متقاضی خری) ب
  :سازي مربوط را نیز به شرح زیر پرداخت نماید هاي ثابت و متغیر آماده هزینه
  . تعرفه انشعاب آب%) 30( سازي برابر با سی درصد هزینه ثابت آماده -1
  : آید سازي با استفاده از رابطه ذیل بدست می هزینه متغیر آماده -2

  ضریب هزینه متغیر آماده سازي بر حسب ریال  طقه شهرداريمن  ردیف
شاخص بهاي گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر   3 تا 1  1

  20000موارد مربوطه در اسفندماه سال قبل 
شاخص بهاي گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر   4,5,6,8,9,10,22  2

 14000ل موارد مربوطه در اسفندماه سال قب

شاخص بهاي گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر   14 تا 7,11  3
 7500موارد مربوطه در اسفندماه سال قبل 

شاخص بهاي گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر   21 تا 15  4
 1000موارد مربوطه در اسفندماه سال قبل 

 شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهري ایران :1 تبصره
گروه مسکن، آب، برق و گاز هر ساله از گزارشات بانک مرکزي جمهوري 

  .شود اسالمی ایران استخراج می
بوده 1383 شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی بر مبناي سال :2  تبصره  

  . براي استان تهران باشدو باید متعلق به اسفندماه سال قبل و 
این ماده تنها ) ب(و ) الف(هاي اعالم شده در بندهاي   هزینه:3 تبصره

هاي  هاي سایر کاربري مربوط به مشترکین واحدهاي مسکونی بوده و هزینه
  .هاي مربوط خواهد بود شهري بر اساس تعرفه
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سازي باید صرفاً در امر ایجاد و باز  درآمد حاصل از ماده دوم:4  تبصره
  . تأسیسات فاضالب شهر تهران هزینه شود

شرکت فاضالب تهران هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش در  :5 تبصره
  .خصوص عملکرد این مصوبه به شوراي اسالمی شهر تهران اقدام خواهد نمود

شهرداري تهران موظف است همکاري و هماهنگی الزم را جهت  :3 ماده
 شهر تهران با شرکت فاضالب تهران معمول حسن اجراي پروژه فاضالب

  .نماید
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  26/09/1387: تاریخ تصویب
  12/10/1387:تاریخ ابالغ

 16639/1197/160: شماره صدور

الزام شهرداري تهران به تهیه و ارائه طرح جامع روشنایی و 
  نورپردازي فضاهاي شهر تهران

  :ماده واحده
اي از علم و   آمیزهگیري از دانش نورپردازي فضاهاي شهري که بهره

باشد، براي بازآفرینی هویت شهري، توسعه کارآمد اقتصادي،  فنآوري و هنر می
اجتماعی، فرهنگی و فراغتی شهر تهران و تقویت حیات مدنی و سرزندگی 

با استناد بند دوم ماده هفتاد و یکم . شبانه شهر، ضرورتی غیر قابل انکار است
 شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات

 و الحاقات بعدي آن شهرداري تهران موظف 1/3/1375شهرداران مصوب 
طرح جامع « ماه الیحه 6است از تاریخ ابالغ این مصوبه حداکثر ظرف مدت 

انداز، اهداف،  را در قالب چشم» روشنایی و نورپردازي فضاهاي شهر تهران
بارات الزم با توجه به رویکردهاي به هاي اجرایی و اعت راهبردها و سیاست

ه  شرح ذیل تهیه و تدوین و براي تصویب به شوراي اسالمی شهر تهران ارائ
  :نماید

   . شهر روان، ایمن، سرزنده و پویا در شب) الف
  . شهر شاداب و با طراوت شبانه)ب  

نواز شهر در شب و تأمین   توجه به رونق زندگی شبانه و رویت چشم) ج
   .مناسب در محالتروشنایی 

   . تأمین ایمنی حرکت سواره و پیاده در شب)د
 افزایش بازدهی عملکردي و فعالیت شهر و بازنمایی هویت فضاهاي )هـ

   . تأمین امنیت شهر و شهروندان در شب)شهري در شب و
   . توجه به بازتاب هویت شهر در شب)ز

گیري از  و بهرهجویی و استفاده بهتر از شرایط موجود   توجه به صرفه)ح
هاي خورشیدي و بادي با  هاي نو، جایگزین و پاك همچون انرژي انرژي
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هاي نوین نورپردازي به عنوان یک اصل که هر سال حداقل  استفاده از فنآوري
و جایگزین تأمین شود  پانزده درصد نورپردازي در شب از محل انرژي هاي نو 

  .جویی در شب ي روشنایی و صرفهو نیز مطالعه امکان ایجاد نیروگاه مستقل برا
نور در سطح عمومی و مناسبت) ط هاي   فرهنگ سازي در استفاده از 

  .شادمانی
  .  جلوگیري از آلودگی نوري) ي

ها و  گیري کارآمد از همیاري  شهرداري تهران موظف است با بهره:1تبصره 
 ربط دولتی، بخش هاي ذي ها و سازمان هاي فعال و موثر دستگاه مشارکت

  . نهاد در تهیه طرح اقدام نماید هاي مردم خصوصی، مردمی و سازمان
و ضوابط :2تبصره   شهرداري تهران موظف است در تدوین معیارها 

و  اریخی  ارزش معماري و ت نورپردازي فضاها و بناهاي شاخص و واجد 
هاي ذیربط اقدام الزم را به عمل  اي و فضاهاي شهري با همکاري دستگاه نشانه
  .آورد
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  24/10/1387: تاریخ تصویب
  01/11/1387: تاریخ ابالغ

  17543/1214/160: شماره صدور

دستورالعمل فرهنگ سازي و آموزش عمومی به منظور ترغیب 
  دارندگان خودرو به انجام معاینه فنی خودرو

  : ماده واحده
شهرداري تهران ـ حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک با همکاري 

عی و فرهنگی ـ موظف است در راستاي هدایت اکثریت معاونت امور اجتما
خودروهاي در حال تردد به مراکز معاینه فنی و جذب و ترغیب مالکان آنان به 

محیطی نسبت به اجراي اقدامات آموزشی  دریافت برچسب معاینه فنی ـ زیست
گیري از متخصصین امر  با بهره مربوطه سازي در چارچوب جدول  و فرهنگ
  . داقدام نمای
از محل بودجه معاونت:تبصره و  هاي فوق  بودجه مورد نیاز  الذکر تأمین 

  .هزینه خواهد شد
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  06/11/1387: تاریخ تصویب
  09/11/1387: تاریخ ابالغ

 18125/1215/160: شماره صدور

مسکوت ماندن بررسی طرح الزام شهرداري تهران به انجام و اجراي 
  هاي سطحی شهر تهران طرح جمع آوري آب

  :اده واحدهم
ن   با عنایت به این که حسب گزارش مسئولین ذیربط در شهرداري تهرا

الزام شهرداري تهران به انجام «اقدامات مناسبی در خصوص اجراي طرح 
در » هاي سطحی شهر تهران آوري آب اقداماتی در خصوص طرح جمع

از شود  ها هدف طراحان تأمین می شهرداري تهران آغاز شده که با انجام آن لذا 
تاریخ ابالغ این مصوبه بررسی طرح مزبور به مدت شش ماه مسکوت اعالم 

  .شود می
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  08/11/1387: تاریخ تصویب
  14/11/1387: تاریخ ابالغ

 18432/1217/160: شماره صدور

الزام شهرداري تهران به انجام مطالعات و طراحی و تدوین طرح 
  1ایجاد شهر دانش و طبیعت

  :ماده واحده
و  اد به وظایف قانونی مندرج در برنامه چشم انداز بیست با استن ساله کشور 

ارتقاء فرهنگ و حس دانش دوستی،  برنامه جامع شهر تهران و در جهت 
هاي  جستجوگري علمی و ایجاد نشاط و انگیزه براي یادگیري و پیشرفت

چنین ایجاد آگاهی و انگیزه براي حفاظت از محیط زیست و  علمی، هم
ن مکلف شناخت قوان ین حاکم بر طبیعت و حیات کره مسکون، شهرداري تهرا

و با همکاري بخش است بر و  اساس راهنماي پیوست  هاي دولتی و غیردولتی 
ر  حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابالغ این مصوبه نسبت به موارد زی
و  جهت ایجاد شهر دانش و طبیعت به صورت واقعی و مجازي اقدام نموده 

ام مطالعات جامع، طرح الزم را با جزئیات اجرایی در قالب الیحه پس از انج
  :جهت بررسی و تصویب به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید

  . انجام مطالعات اولیه) الف
   . تهیه زمین مورد نیاز طرح)ب
  . انجام مطالعات جامع همراه با جزئیات اجرایی)ج
   . تشکیل هیأت امناء) د

ري تهران موظف است نتایج حسن اجراي این مصوبه را هر شهردا :1 تبصره
  .شش ماه طی گزارش به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید

  
 متن مصوبه از سوي فرمانداري تهران مورد اعتراض واقع شده و در این خصوص - 1

شوراي اسالمی شهر 20/12/1387 به تاریخ تصویب 20315/900/160جوابیه شماره   از سوي 
  )  رجوع شودجهت رؤیت متن مصوبه مزبور به همین فصل. (تهران صادر شده است
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ر   هیأت امناء با وظیفه سیاست گذاري و برنامه:2 تبصره  ریزي و نظارت ب
  : مطالعات مرحله اول با ترکیب زیر تشکیل خواهد شد

   .)رئیس هیأت امنا( شهردار تهران )الف
اعضا هیأت ) دبیر هیأت امنا( معاون خدمات شهري شهرداري تهران )ب

   .امنا
 یکی از معاونان وزارت علوم تحقیقات و فن آوري با معرفی وزیر )ج
  .)عضو(مزبور 
 یکی از معاونان وزرات آموزش و پرورش با معرفی وزیر مزبور  ) د

  .)عضو(
هاي  نتخاب کمیسیون سه نفر از اعضا شوراي اسالمی شهر تهران به ا)هـ

توسعه و عمران شهري ـ فرهنگی، اجتماعی و زیست شهري ـ اقتصادي، برنامه 
  .)از هر کمیسیون یک نفر(و بودجه وامور حقوقی 

  .)عضو( یکی از معاونان وزارت صنایع با معرفی وزیر مزبور ) و
ن ) ز  یکی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست با معرفی رئیس سازما
  .)عضو(مزبور 
 یکی از معاونان سازمان میراث فرهنگی با معرفی رئیس سازمان مزبور ) ح

   .)عضو(
از اساتید دانشگاه و رؤساي انجمن )ط هاي  هاي علمی در رشته  پنج نفر 

با انتخاب .. . پایه مانند فیزیک، شیمی، ریاضی، بیولوژي و اکولوژي، مکانیک
  .)اعضاء(شوراي اسالمی شهر تهران 

   .)عضو(س فرهنگستان علوم جمهوري اسالمی ایران  رئی) ي
   .)عضو(ها و فضاي سبز شهرداري تهران   رئیس سازمان پارك)ك

شوراي علمی شهر دانش و طبیعت پس از تصویب مطالعات  :3 تبصره
اجرایی  مرحله اول توسط شوراي اسالمی شهر تهران و در زمان انجام عملیات 

وه فعالیت شوراي علمی با تصویب شرح وظایف و نح. تشکیل خواهد شد
  .شود  ابالغ میشهر دانش و محیط زیست
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  شهر دانش و محیط زیست
  

  :مقدمه
و  هیأت امناء تعیین و ابالغ می شود امروزه جهان را دستاوردهاي علمی 

آگاهی و کسب . گذارند فنی متحول ساخته و بر کلیه رویدادها تاثیر می
ي آحاد شهروندانی که تحت تاثیر آنها قرار اطالعات درباره این دستاوردها برا

بنابراین نیازي روزافزون به ارتقاي آگاهی . آید دارند یک حق به شمار می
شود که جوامع مختلف با استفاده از  عمومی در زمینه علوم احساس می

ایرانیان مسلمان . کنند هاي مستقیم و غیر مستقیم در این زمینه اقدام می روش
ه در اشاعه و گسترش علوم دارند که امروزه مایه سربلندي و اي دیرین سابقه
این انگیزه به عالوه . اي قوي براي تالش در مرزهاي نوین دانش است انگیزه

هاي جهان دلیل محکمی براي برنامه  مندي از جوان ترین جمعیت بهره
هاي  روش. هاي علمی و آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان کشور است ریزي

،  ستقیم اغلب کودکان، نوجوانان و جوانان را تحت تعلیم قرار میآموزش م دهد
از طریق غیرمستقیم آموزش می هاي   آموزش. بینند در حالی که عموم مردم 

و -علمی محض، علمی(غیرمستقیم نیز مانند استفاده از کتب علمی   تخیلی 
 - کز علمیهاي تلویزیونی متنوع و مرا به زبان ساده، برنامه) علمی براي عموم

به نظر .  علمی است- هاي علمی و اماکن تفریحی تجربی مانند مرکز سرگرمی
رسد براي درك موضوعات علمی و آشنایی با علوم مختلف باید وسایل و  می

و  ابزار الزم در معرض دید و تجربه مخاطبان قرار گرفته، طرز کار آنها 
 به نمایش گذاشته آورند، تحوالتی که در زندگی روزمره مردم به وجود می

فعال همراه با تعامل  از این رو در این طرح روش. شود هاي آموزشی 
هاي طبیعی در جهان امروز مورد توجه قرار گرفته  چندجانبه و تجربه پدیده

آید که ایجاد نشاط و  ثر یادگیري به شمار میؤهاي م ها از شیوه این روش. است
ن شهر د. هاي اصلی آنهاست انگیزه از ویژگی انش و محیط زیست تهرا

هاي علمی به صورت  هاي آموزشی و مرکز سرگرمی اي از بخش مجموعه
و  تجربی و تعاملی خواهد بود که از زاویه نگاه کالن جایگاه انسان در عالم 
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هاي نظام  ها در قالب مجموعه نجوم گرفته تا نگاه خرد بنیان کیهان و کهکشان
هنده حیات، عناصر تشکیل دهنده هاي تشکیل د ها و مولکول خلقت، سلول

در این مجموعه هر آنچه در علوم . دهد ماده و ذرات را در خود جاي می
شود در کنار نگاه  فیزیک، ریاضی، بیولوژي، اکولوژي و شیمی عرضه می

و  اکوسیستمی که پیوستگی عناصر دخیل در چرخه حیات را مشخص کرده 
ا نشان میهم خوردن توازن جه آثار دخالت انسان در بر دهد، همچنین  ان ر

مخاطرات فراروي انسان در تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و معرفی 
در شهر . شود ه میئابعاد روانی و قواي ذهنی، جسمی و فیزیولوژي بدن ارا

دانش و محیط زیست، تاریخ علم ایران و جهان اسالم به روشی زنده آموزش 
ه  ین رازي میبه عنوان مثال فخرالد(داده خواهد شد  آموزان را ب د دانش  توان

د  آزمایشگاه خود دعوت کند تا کشف الکل را مشاهده کنند و ابن سینا می توان
همچنین جایگاه رفیع ). دانش آموزان را با شیوه مداواي بیماران خود آشنا کند

تواند به صورت مناسب منعکس  در بسط علوم تجربی نیز می) ع(ائمه اطهار
موارد با تاکید بر قدر و قیمت حیات و طبیعت صورت شود و همه این 

ا عالم خلقت، ایجاد حس  یاین شهر م. گیرد می تواند در برقراري پیوند انسان ب
نشاط و شادابی علمی در کودکان و تقویت هویت ایرانی واسالمی آنان، رشد 
احساس مسئولیت نسبت به آینده، حفاظت از محیط زیست و رفتار مسئوالنه 

ثري را ایفا کند و روحیه جستجوگري، ؤال عالم خلقت نقش مدر قب
گري و عطش براي کسب دانش بشري را در نسل آینده ترغیب و  پرسش

ن  .تقویت نماید مخاطبین اصلی این مجموعه کودکان، نوجوانان و جوانا
  .خواهندبود، اگر چه این فضا براي عموم مردم قابل استفاده است

  :ماده واحده
ی شهر تهران با استناد به وظایف قانونی مندرج در چشم شوراي اسالم

ساله کشور و برنامه جامع شهر تهران و مسئولیت خود در جهت  20 انداز
ارتقاء فرهنگ و حس دانش دوستی، جستجوگري علمی و ایجاد نشاط و 

هاي علمی، همچنین ایجاد آگاهی و انگیزه  انگیزه براي یادگیري و پیشرفت
حیط زیست و شناخت قوانین حاکم بر طبیعت و حیات کره براي حفاظت از م

و  کند با همکاري مسکون، شهرداري تهران را مکلف می هاي بخش دولتی 
غیردولتی نسبت به موارد زیر جهت تشکیل شهر دانش و محیط زیست تهران 

  :به دو شکل واقعی و مجازي اقدام نماید
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  . انجام مطالعات اولیه-1 
  .نیاز طرح تهیه زمین مورد -2 
  . تشکیل هیأت امناء و شوراي علمی-3 
ي -4  اجرایی و احداث این اقدام براساس خطوط راهنما  انجام عملیات 

 ماه یک بار براي 6پیوست صورت گرفته و گزارش پیشرفت کار آن هر 
ائه شود   .شوراي اسالمی شهر تهران ار

 با ترکیب زیر امناء با وظیفه سیاست گذاري و برنامه ریزي هیأت :1 تبصره 
  :تشکیل خواهد شد

  .شهردار تهران:  رییس هیأت امنا-1 
  .معاون خدمات شهري:  نایب رییس هیأت امنا-2 
  . معاون وزیر علوم، تحقیقات و فن آوري-3 
  . معاون وزیر آموزش و پرورش-4 
و -1 (: نفر از اعضا شوراي اسالمی شهر تهران3 -5   کمیسیون عمران 

  ). کمیسیون بودجه-3سیون اجتماعی و زیست شهري و کمی-2توسعه شهري، 
  . معاون وزیر صنایع-6 
  . رییس سازمان میراث فرهنگی-7 
  . رییس سازمان محیط زیست-8 
ن  ساي انجمنؤ نفر از اساتید دانشگاه، ر5 -9  هاي علمی و پدران علم ایرا

کانیک، هاي پایه مانند فیزیک، شیمی، ریاضی، بیولوژي و اکولوژي، م در رشته
  . ... مهندسی مواد و

  . رییس مرکز شهر دانش و محیط زیست- 10 
امناء جهت :2تبصره   شوراي علمی شهر دانش و محیط زیست توسط هیأت 

هاي علمی در چارچوب این  هاي علمی، محتوایی و سرگرمی تنظیم برنامه
  . مصوبه تشکیل خواهد شد

یط زیست، به عنوان  انتخاب رییس شوراي علمی شهر دانش و مح:3تبصره 
اي است که شامل شرح وظایف  اساس آیین نامه یکی از اعضاء هیأت امنا، بر

م و خطوط ئضما. شوراي علمی بوده و به تصویب هیأت امنا رسیده است
راهنما در نیمه دوم قرن بیستم میالدي بسیاري از کشورهاي جهان به منظور 

ا . نش اقدام کردندهاي عملی عموم به تاسیس شهر دا ارتقاي آگاهی امروزه ب
ي  حاد شدن مشکالت و تخریب محیط زیست الزم است مسائل و چالش ها
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هایی مانند شهر دانش در معرض بازدید و استفاده  زیست محیطی در مجموعه
هاي علمی و تکنولوژي  ضرورت اجراي طرح شتاب پیشرفت. مردم قرار گیرد

از سویی و تخر و برنامه ه هاي توسعه ناپایدار  یب محیط زیست از سوي دیگر ب
هاي رسمی پاسخگوي  هاي سنتی و کالسیک آموزش اي است که شیوه گونه

این . کند اطالع رسانی به عموم نبوده، نقش فعال و تکاملی در یادگیري نمی
ا  روش ها در کشورهاي پیشرفته و بسیاري از ممالک درحال توسعه جاي خود ر

ي   دانش آموزان پیوسته به تقویت مهارتاند که در آنها هایی داده به روش ها
ذهنی و فیزیکی در تعامل نزدیک با محیط زیست پرداخته و از طریق آزمایش 

ه با علوم  با این روش شهروندانی تربیت می. شوند و کشف ترغیب می شوند ک
و  و فناوري د  هاي به کار گرفته شده در زندگی روزمره خویش آشنایی دارن

ه  ی در توسعه و پیشرفت جامعه را تا حدي کسب کردهتوانایی نقش آفرین اند ک
اساس  بر. در عرصه تولید دانش و محافظت از محیط زیست، ایفاي نقش کنند

هاي علوم نه تنها به عنوان گنجینه اسناد، اجسام  تعاریف موجود، مرکز سرگرمی
 مشاهده، هایی از آثار قابل و آثار باقی مانده از گذشته، بلکه به مثابه مجموعه

در . شوند می ارزیابی هاي بزرگ نظري و عملی مطالعه و تجربه و آزمایشگاه
هاي  نظام  یادگیري و ارتقاي کلی و کیفی- نتیجه نقش آنها در فرایند یاد دهی

ه  آموزش عمومی در قرن گذشته بیش از پیش شناخته شده و از آن پس توسع
متاسفانه در .  فزونی یافتاحداث اینگونه مراکز به صورت رقابتی در جهان و

هاي  هاي علمی با حداقل استاندارد کشور ما تاکنون هیچ نوع مرکز سرگرمی
در حالی که با توجه به رویکرد کشور نسبت به تولید . جهانی برپا نشده است

ها براي ایجاد شهر  علم و سند چشم انداز بیست ساله، باید از آخرین فرصت
  . ي کرددانش و محیط زیست بهره بردار

  :اهداف کلی طرح
ر   در ساختار چنین فضایی براي شهر دانش و محیط زیست اهداف کلی زی

  : مد نظر خواهد بود
          تجربی -1
  تعاملی -2
        برانگیختن خالقیت -3
  برانگیختن نوآوري در بازدید کننده -4
  سرگرم کردن بازدید کننده -5
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  ایجاد فضاهاي جذاب و سیال -6
  پژوهشی -7
  نده نگري و سیاستگزاريآی -8

  : اهداف عملیاتی طرح
اهداف عملیاتی شهر دانش و محیط زیست با عنایت به ابعاد اجتماعی، 

  :باشد فرهنگی و علمی به شرح ذیل می
 احداث، تجهیز و راه اندازي شهردانش و محیط زیست در مناطق -1 

  .هاي مختلف مختلف شهر تهران در زمینه
، ه  ساخت و تجهیز سالن-2  اي شهر دانش و محیط زیست با ایجاد فضاها

  .هاي تجمع و بازدیدهاي صوتی و تصویري تجهیزات، فن آوري
مین خدمات ارتباطی درون و برون مرزي و سایر خدمات اطالع أ ت-3 

  .هاي مرتبط رسانی در زمینه
  .هاي مرتبط سسات علمی و فرهنگی در زمینهؤ همکاري م-4 
المللی که در  اي، ملی و بین ح محلی، منطقه ارتباط و مبادله در سط-5 
و نشر ) علمی، پژوهشی و آموزشی(چاپ . هاي سخت افزاري موثر باشد حوزه

هرگونه نشریه، هفته نامه، کتاب، مجله و سایرکاالهاي فرهنگی مرتبط با 
  .و محیط زیست موضوع شهردانش

و متناسب اعم از وار-6  و  انجام هرگونه عملیات و فعالیت مجاز  دات 
   .ها و امکانات مورد نیاز مرکز صادرات جهت تامین هزینه

فعالیت-7 هاي علمی، پژوهشی و آموزشی که مستقیم و غیر مستقیم   انجام 
  . ثر باشدؤدر تحقق اهداف م

  : محتواي چشم انداز طرح
اغلب مخاطبان شهر دانش و محیط زیست را نوجوانان و جوانان کشور و 

دهند که با هماهنگی مدارس، براي آشنایی  شکیل میآموزان ت به ویژه دانش
د  بیشتر و درك بهتر موضوعات درسی، از مرکز سرگرمی هاي علمی بازدی

هاي گوناگون  چه آحاد جامعه با تحصیالت و زمینه فعالیت اگر. کنند می
به این ترتیب . هاي علمی بیابند توانند جایگاه خود را در این مرکز سرگرمی می

 محیط زیست، ضمن برعهده داشتن نقش کمک آموزشی، نقش شهر دانش و
ها و نوآوري را در بازدید  مکمل آموزش را نیز ایفا کرده و زمینه رشد استعداد

با توجه به اصول حاکم در طراحی و ساخت شهر . کنندگان فراهم خواهد آورد
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ها باید به  هاي علمی و آموزشی، طرح دانش و محیط زیست بر مبناي یافته
ورتی تدوین و اجرا شوند که از یک سو اهداف، مبانی و دست آوردهاي هر ص

ارتباط میان رشته از سوي دیگر  اي علوم قابل مشاهده  رشته خاص علمی و 
که بازدید کننده عالوه بر آشنایی با مفاهیم و موضوعات یک  به طوري. باشد

ا . ه کنندها مالحظه و مطالع رشته، ارتباط و تاثیر آن را در سایر رشته همچنین ب
مشاهده چیدمان موضوعات و مطالب با منطق علت و معلولی، تاثیرات متقابل 

نها آشنا شوند امور و پدیده ي . ها و سیر تاریخی آ در این زمینه از خطوط راهنما
  :زیر استفاده خواهد شد

  .ها  نگاه به اکوسیستم- 
   . نگاه از خرد به کالن و بالعکس از کالن به خرد- 

  .نگاه به عالم با عظمت خلقت -
  . نگاه به تاریخ ملی ایرانی و اسالمی- 
   . نگاه به مرزهاي دانش و آخرین دستاوردهاي علمی جهان- 

 نگاه به دینامیزم و تحول گرایی علمی علوم زیر با محوریت محیط -
  :زیست و نگاه اکوسیستمی مورد توجه خواهد بود

اتمسفر-    .ریاضی علوم -       . علوم زمین و 
  . علوم اجتماعی و انسانی-     . علوم زیستی و پزشکی- 
   . علوم شیمی-   . علوم فیزیک معدنی و فن آوري- 

  . مهندسی منابع آب-        . آب و منابع-
  . مهندسی انرژي-      . علوم انرژي و منابع- 
   . مهندسی محیط زیست-   . محیط زیست، علوم اکولوژي و منابع- 

   . علوم مهندسی کشاورزي-       . علوم کشاورزي-
   . مدیریت و سیاست منابع انسانی-      . غذا و منابع-
  . توسعه منابع اقتصادي-     . مدیریت و سیاست منابع طبیعی-
    . روابط انرژي-      . روابط مولکولها- 

   . منابع ساختاري و فراساختاري-      . مکانیک-
  .ها  فن آوري اطالعات و مدیریت سیستم-
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  20/12/1387: یبتاریخ تصو
 26/12/1387: تاریخ ابالغ

 20315/900/160: شماره صدور

جوابیه شوراي اسالمی شهر تهران به اعتراض فرمانداري تهران به متن 
مصوبه الزام شهرداري تهران به انجام مطالعه و طراحی و تدوین طرح 

  ایجاد شهر دانش و طبیعت
  :ماده واحده

 فرمانداري 30/11/87 به تاریخ 17538/1در پاسخ به اعتراض به شماره 
الزام شهرداري تهران به انجام مطالعه و طراحی و تدوین «تهران به متن مصوبه 

و طبیعت ـ تصویبی در یکصد و شصت و سومین » طرح ایجاد شهر دانش 
اریخ ) دوره سوم(رسمی ـ علنی ـ عادي شوراي اسالمی شهر تهران  منعقده به ت

اریخ 18432/1217/160بالغی به شماره  ا1387ماه سال  هشتم بهمن  به ت
  :شود تن ماده واحده مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل اصالح می م14/11/87

  : ماده واحده
و   با استناد به وظایف قانونی مندرج در برنامه چشم انداز بیست ساله کشور 

ارتقاء فرهنگ و حس دانش دوستی،  برنامه جامع شهر تهران و در جهت 
هاي  علمی و ایجاد نشاط و انگیزه براي یادگیري و پیشرفتجستجوگري 

علمی، همچنین ایجاد آگاهی و انگیزه براي حفاظت از محیط زیست و 
ن مکلف  شناخت قوانین حاکم بر طبیعت و حیات کره مسکون، شهرداري تهرا
هاي دولتی و غیردولتی و  و با همکاري بخشمربوطه است براساس راهنماي 

 یک سال از تاریخ ابالغ این مصوبه با همکاري و هماهنگی حداکثر ظرف مدت
هاي اجرایی ذیربط به ویژه سازمان محیط زیست استان تهران، در  کلیه دستگاه

و  قوانین و مقررات موضوعه و استفاده از تمامی دستاوردها  چارچوب 
و  مطالعات قبلی و منابع موجود نسبت به موارد زیر جهت ایجاد شهر دانش 

از انجام مطالعات جامع، طبیعت  به صورت واقعی و مجازي اقدام نموده و پس 
ه  ررسی و تصویب ب طرح الزم را با جزئیات اجرایی در قالب الیحه جهت ب

ائه نماید   :شوراي اسالمی شهر تهران ار



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  402

  . انجام مطالعات اولیه)الف
  . تهیه زمین مورد نیاز طرح)ب
  .رایی انجام مطالعات جامع همراه با جزئیات اج)ج
  . تشکیل هیأت امناء)د



 403  مصوبات شوراي اسالمی شهر تهران: سومفصل 

 16/01/1388: تاریخ تصویب
 05/03/1388: تاریخ ابالغ

 3443/1261/160:شماره صدور

  طرح جامع مدیریت پسماندهاي جامد شهر تهران
  : ماده واحده

اعم از (نظر به اهمیت ضرورت ساماندهی مدیریت پسماند در شهر تهران 
ازیافت تولید، جمع و 2ـ7ـ4ه مفاد بند با استناد ب) آوري و ب از سند طرح جامع   

از ماده هفتاد و19 و 18، 5، 3، 2بندهاي  قانون تشکیالت، وظایف ) 71(یکم   
و 1/3/1375و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب   

الحاقات قانونی آن و همچنین مفاد قانون مدیریت پسماند شهرداري تهران 
ا تشکیل کم طرح جامع مدیریت، (یته اجراي مفاد این مصوبه موظف است ب

در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با همکاري و  )پسماند شهر تهران
  . هاي اجرایی ذیربط اقدام نماید هماهنگی کلیه دستگاه

  : اعضاي کمیته مدیریت اجراي پسماند شهر عبارتند از) الف
  )رئیس کمیته(شهري شهرداري  ـ معاون خدمات1
از محیط زیست استان تهرانـ2    رئیس سازمان حفاظت 
  ـ رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداري تهران3
  ـ نماینده منتخب شوراي اسالمی شهر تهران 4
  ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 5
  ـ نماینده سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران 6

ي   موضوع از سایر دستگاهکمیته مذکور مجاز است حسب: تبصره ها
اجرایی ذیربط جهت حضور در جلسات کمیته و ارائه نظرات کارشناسی 

  .دعوت نماید
  : طرح جامع مدیریت پسماند)  ب
   1404اندازـ  افق   چشم-1ب ـ

هاي کلی کشور، مدیریت یکپارچه   با توجه به سیاست1404در افق 
اي که   توسعه پایدار به گونهپسماند، مدیریتی است کامالً منطبق بر محورهاي
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ا به لحاظ رعایت استانداردهاي مربوط  در منطقه به لحاظ کیفی باالترین رتبه ر
اخذ نموده، حداقل انتشار آلودگی در محیط را داشته و به طور کامالً یکپارچه 

  . عمل نموده و تمامی استانداردهاي معتبر را اعمال نماید
   اهداف کلی-2 -ب

، 1404امه جامع مدیریت پسماند شهر تهران در افق برنامه انداز برن  چشم
و   توسعه سیستمی معتبر در مدیریت پسماند شهري به لحاظ زیست محیطی 

شهر تهران بوده و این  اجتماعی به روش پایدار و مقرون به صرفه براي کالن
  . هاي به شرح ذیل استوار است سیستم مبتنی بر توسعه پایدار بر آرمان

گیري از تمام  قاء سطح فناوري سیستم مدیریت پسماند با بهرهـ ارت1
  هاي ممکن  امکانات و روش

از بازیافت2   ـ تولید مواد و انرژي پس 
  ـ کاهش فشار بر زمین 3 
  ـ افزایش درصد مشارکت اجتماعی و مردمی در مدیریت پسماند4
  سازي در بخش خصوصی و شهرداري  ـ ظرفیت5 
   ـ ایجاد ساختارهاي الزم6
  محیطی  ـ کاهش اثرات زیست7
  مندي شهروندان ـ افزایش سطح رضایت8
  هاي مدیریت پسماند شهر تهران   تعیین استراتژي-3-ب

این رویکرد بیانگر دستیابی به سیستم پایدار مدیریت مواد زاید جامد بوده 
و سایر عناصر موظف مدیریت ) شامل سازمانی و عملیاتی(که توسعه ساختـار 

نیازهاي مدیریت  در ضمن ملزومات و پیش. ر آن لحاظ شده استپسماند د
  :پسماند شهري در هرم زیر نشان داده شده است

  
  
  
  

هرم مدیریت پسماندهاي جامد شهري، 
  ملزومات و پیش نیازها
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د -1  توسعه ساختار سازمانی و عملیاتی در مدیریت یکپارچه پسمان
  ) مربوطهپیوست شماره یک(

پیوست شماره (ي کاهش تولید پسماند در مبدأ تولید پذیري برا  فرهنگ-2
  )  مربوطهدو

پیوست ( افزایش بازیافت و بازیابی مواد با تأکید ویژه بر تفکیک از مبدأ -3
  ) مربوطهشماره پنج

  ها  سازي آن هاي جدید و بومی آوري  ورود فن-4
هاي  پیوست(آوري به تفکیک پسماند تر و خشک   مکانیزه کردن جمع-5
  ) مربوطهره سه و چهارشما

د -6  افزایش عملیات مکانیکی و بیولوژیکی براي بازیافت مواد و تولی
  )پیوست شماره پنج(کمپوست 

  ) مربوطهپیوست شماره پنج(بازیابی انرژي ) 7
 پیوست شماره شش(کاهش تدریجی دفن با رویکرد دفن بهداشتی ) 8

  ) مربوطه
  هاي برنامه  سرفصل-4-ب

 ،شود ها و اهداف کلی استخراج می بر اساس استراتژي اهداف اجرایی که 
باشد که شامل  هاي اجرایی مدیریت پسماند شهر تهران می نشانگر سرفصل

  : باشد موارد زیر می
ـ طرح حمل و نقل 3آوري پسماند  ـ طرح جمع2پذیري  ـ طرح فرهنگ1

  هاي پس از دفع  ـ طرح دفع و مراقبت5ـ طرح بازیافت و پردازش 4
  .هاي آتی آورده شده است مع هر یک از موارد فوق در جدولشرح جا

  اند شهر تهران و ارائه پیشنهادات گزینه نهایی مدیریت پسم-5-ب
  )  مربوطهپیوست شماره یک(

هاي مناسب در  عمل آمده در خصوص گزینهه هاي ب با توجه به بررسی
ي مدیریت مورد مدیریت پسماندها، گزینه نهایی در نظر گرفته شده جهت اجرا

 بشرح ذیل 1392 ساله تا سال 5جامع پسماندهاي شهر تهران در یک افق 
  :باشد می

  ایجاد سازمان مدیریت پسماند شهر تهران) الف
  »کمیته مدیریت اجرایی پسماند شهر تهران«تشکیل ) ب
  سازي پسماند به تفکیک تر و خشک  آوري و ذخیره جمع )ج
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کن، سرند اولیه، جداسازي، سرند  هکیسه پار: پردازش پسماندها شامل) د 
  .، پرس و دفن بهداشتی زایدات باقیماندهRDFثانویه، تخمیر، 

  هاي ساختمانی  نخاله-6-ب
ا  ساماندهی راه« با استناد به مصوبه  کارهاي حقوقی و اجرایی برخورد ب

متخلفین پخش، دفع، حمل و امحاء غیر مجاز و نامناسب پسماندها در فضاها و 
تصویبی در پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شورا به تاریخ » میمعابر عمو

 شهرداري ،9/5/86 به تاریخ 15027/973/160 ـ ابالغی به شماره 29/8/86
تهران موظف است نسبت به تهیه دستورالعل جهت فرآیند تخریب و حفاري، 

هاي ساختمانی شهر تهران اقدام  آوري، بارگیري، حمل و پردازش نخاله جمع
  . نماید

بندي پیمانکاران مرتبط و چگونگی نظارت و پایش بر عملکرد  رتبه
هاي  پیمانکاران مذکور و تعیین نقاط الزم جهت تخلیه و بازیافت نخاله

ه  الذکر لحاظ و دستورالعمل مزبور می ساختمانی باید در دستورالعمل فوق باید ب
)  این مصوبه موضوع بند الف ماده واحده(تأیید کمیته اجراي مفاد این مصوبه 

  . برسد
   پسماندهاي ویژه-7-ب

و  نون مدیریت پسماند   شهرداري تهران موظف است با استناد به مفاد قا
هاي اجرایی مصوب هیأت وزیران و مصوبات شوراي اسالمی شهر  نامه آیین

تهران در این خصوص و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه نسبت به تهیه 
آوري، تفکیک، حمل و پردازش   فرآیند جمعدستورالعمل الزم با لحاظ

هاي قانونی هر یک از  پسماندهاي بیمارستانی و ویژه در چارچوب مأموریت
  . هاي اجرایی و مسئول اقدام نماید دستگاه

سوز استاندارد جهت امحاء پسماندهاي ویژه به تأیید  ستقرار سیستم زبالها
اید در دستورالعمل ب سازمان محیط زیست و همکاري شهرداري تهران می

ه  مذکور لحاظ شده و در نهایت به تأیید و تصویب کمیته اجرایی این مصوب
  .رسانیده شود
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  15/02/1388: تاریخ تصویب
  19/02/1388: تاریخ ابالغ

  2363/1248/160: شماره صدور

  الزام شهرداري تهران به صدور پایانکار مشروط به تکمیل 
  گرمایشی و سرمایشی هاي سیستم

  : ه واحدهماد
ا  شهرداري تهران موظف است از زمان ابالغ این مصوبه صدور پایانکار ر

هاي سرمایشی و گرمایشی و تأکید بر رعایت کامل  مشروط به تکمیل سیستم
مقررات ملی ساختمان به ویژه مبحث چهاردهم آن با موضوع تأسیسات 

ظر مربوط گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع با اعالم و تأیید مهندس نا
  . نماید

هاي گرمایشی و سرمایشی بعد از صدور   ایجاد کانال جهت سیستم:1تبصره 
  . پایانکار ممنوع است

ه  هاي گرمایشی و سرمایشی می  سیستم:2تبصره  بایست واجد کلی
  . استانداردهاي قابل قبول بهینه انرژي باشند

مزبور  شهرداري تهران موظف است گزارش حسن اجراي مصوبه :3تبصره 
  . را هر شش ماه یکبار به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید
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  15/02/1388: تاریخ تصویب
  20/02/1388: تاریخ ابالغ

  2447/1250/160: شماره صدور

ها، ظروف  الزام شهرداري تهران به تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه
و محصوالت یکبار مصرف پالستیکی و جایگزین کردن مواد قابل 

  ازیافت غیرپالستیکی در کلیه مراکز وابسته به شهرداري تهرانب
  : ماده واحده

قانون ) 71(ماده هفتاد و یکم ) 18(و هجدهم ) 2(با استناد به بندهاي دوم 
تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران 

م شهرداري  و الحاقات بعدي آن و با عنایت به مصوبه الزا1/3/75مصوب 
تهران به اجراي نظام مدیریت محیط زیست، تصویبی در نوزدهمین جلسه 

 ابالغی به شماره 12/4/86رسمی شوراي اسالمی شهر تهران به تاریخ 
 و با هدف تعمیم آن به دیگر 20/4/86 ابالغی به تاریخ 6304/901/160
و به منظور پیشگیري از  حوزه انثرات هاي تولیدي و توزیعی در شهر تهران 

هاي پالستیکی و ایجاد  سوء کوتاه مدت و بلندمدت استفاده از ظروف و کیسه
ها و ظروف،  تسهیالت حمایتی با هدف تغییر الگوي تولید و مصرف این کیسه

و رسانه بهره از ابزارهاي تبلیغاتی  اي براي تنویر افکار عمومی، تأمین  برداري 
ه سالمت شهروندان و حفاظت از محیط زیست از ت اریخ ابالغ این مصوب

  : باشد شهرداري تهران موظف به انجام اقدامات ذیل می
ها و ظروف یکبار  ها و کیسه گذاري و تولید پاکت حمایت از سرمایه) الف

مصرف قابل بازیافت غیرپالستیکی و تأمین تسهیالتی جهت توزیع و مصرف 
  . ها آن

ازارهاي سازمان میادین کلیه مراکز وابسته به شهرداري تهران از جمله ب) ب
بندي و  موظف هستند براي بسته.. . هاي شهروند و بار، فروشگاه میوه و تره

هاي قابل بازیافت  ها و پاکت حمل و نقل کاالهاي خریداران به تدریج از کیسه
اریخ  از ت غیرپالستیکی در ابعاد مختلف استفاده کرده و ظرف مدت شش ماه 

  .هاي پالستیکی را گزارش نمایند صرف کیسهابالغ این مصوبه میزان کاهش م
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فرهنگ سازي، تنویر افکار عمومی و آگاه سازي شهروندان تهرانی از ) ج
ها و ظروف یکبار مصرف پالستیکی  هاي بهداشتی و زیست محیطی کیسه زیان

اطالع رسانی  و تشویق آنان به استفاده از ظروف غیرپالستیکی با تبلیغات و 
و  گیري از ظرفیت ر مطالب و بهرهمناسب، تهیه و انتشا ها و امکانات تبلیغاتی 

  . اي رسانه
ن  ها و شرکت کلیه ادارات، سازمان) د هاي تحت پوشش شهرداري تهرا

و  ها، تفرج گاه ها، مراکز خرید، پارك ها، رستوران موظفند در مراسم، همایش ها 
ا و مواد خوراکی ها، غذاه ادارات وابسته به خود براي پذیرایی و ارائه نوشیدنی

در صورت نیاز به استفاده از ظروف یکبار مصرف، ازظروف غیرپالستیکی 
  . استفاده نمایند

ي ) هـ ارزش گذاري تمامی کاالهاي قابل بازیافت و تأمین امکانات الزم برا
د  بازگرداندن آنان توسط مشتریان ازجمله خرید آن ها در تمامی مراکز خری

  . وابسته به خود
ي تهران موظف است به منظور عرضه مواد غذایی بسته بندي شهردار) و

و خدمات ویژه ي  شده در کلیه مراکز خرید وابسته به خود تسهیالت تشویقی  ا
بندي استفاده  را براي تولید کنندگانی که از ظروف غیرپالستیکی براي بسته

  . کنند در نظر بگیرد می
ریزي  به و نیز برنامه به منظور نظارت بر حسن اجراي این مصو:1تبصره 

و  هاي تولیدي و توزیعی کمیته برنامه براي گسترش آن به دیگر بخش ریزي 
  : شود نظارت با حضور افراد ذیل تشکیل می

نماینده شوراي اسالمی شهر تهران به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، ) الف
  . اجتماعی و زیست شهري و تصویب شورا به عنوان مسئول کمیته

  . االختیار  شرکت شهروند یا نماینده تاممدیرعامل) ب
  . االختیار اي رفاه یا نماینده تام هاي زنجیره مدیرعامل شرکت فروشگاه) ج
  . االختیار هاي سپه یا نماینده تام مدیرعامل شرکت فروشگاه) د

  . االختیار هاي اتکا یا نماینده تام مدیرعامل سازمان فروشگاه) هـ
  . االختیار صرف فرهنگیان یا نماینده تاممدیرعامل شرکت تعاونی م) و
  . رئیس مجمع امور صنفی صنوف تولیدي و خدماتی فنی تهران) ز

  . رئیس مجمع امور صنفی صنوف تولیدي و توزیعی تهران) ح
  . مدیرکل اداره سالمت شهرداري) ط
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ار یا نماینده تام) ي   . االختیار مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره ب
  . سازمان زیباسازينماینده) ك
  . نماینده معاونت خدمات شهري) ل
  . نماینده سازمان حفاظت از محیط زیست استان تهران) م
  . نماینده سازمان صنایع و معادن استان تهران) ن

 دبیرخانه کمیته در اداره کل سالمت شهرداري تهران تشکیل :2تبصره 
نی با دعوت از شود و کمیته مزبور مجاز است جهت نظارت و پایش ف می

  . مند شود کارشناسان و اساتید فن از همکاري آنان بهره
  :  وظایف کمیته:3تبصره 
ه  استفاده از ابزارهاي قانونی و مشوق) الف هاي الزم براي اجراي این مصوب
  ).  اعضاي کمیته زیرمجموعه(هاي تولیدي، توزیعی و خدماتی  در بخش

هاي فرهنگی، هنري  اري دستگاهبرنامه ریزي الزم به منظور جلب همک) ب
  . هاي کشور براي تنویر افکار عمومی در اجراي این مصوبه و رسانه

د  بررسی راه کارهاي الزم براي ایجاد انگیزه) ج هاي مادي و معنوي در تولی
کنندگان، توزیع کنندگان، خریداران و مصرف کنندگان به منظور کاهش استفاده 

  . ها و ظروف یکبار مصرف از کیسه
ها و ظروف یکبار  هاي مناسب براي کیسه بررسی و انتخاب جایگزین) د

  . مصرف پالستیکی با مالحظه سالمت شهروندان و حفاظت از محیط زیست
ه  بررسی راه) هـ کارهاي قانونی براي الزام اشخاص حقیقی و حقوقی ب

دنی هایی که با تولید، بسته بندي و توزیع مواد خوراکی و آشامی جبران خسارت
ها و ظروف یکبار مصرف پالستیکی به سالمت  و کاالهاي دیگر در کیسه

  . آورند شهروندان و محیط زیست وارد می
کارهاي قانونی براي الزام آن دسته از اشخاص حقیقی و  بررسی راه) و

از مواد پالستیکی استفاده  حقوقی که براي تولید، بسته بندي و توزیع انواع کاال 
ازیافت پسماندهاي پالستیک و یا تأمین هزینه کنند به جمع می هاي  آوري و ب

  . آوري و بازیافت آن جمع
ماه یکبار ) 3(ریزي و نظارت موظف است هر سه   کمیته برنامه:4تبصره 

ها و اقدامات انجام شده در حسن اجراي این مصوبه را به  گزارش فعالیت
ائه نماید   . شوراي اسالمی شهر تهران ار
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)//( 5140 1  E

 22/02/1388: تاریخ تصویب
  02/03/1388: تاریخ ابالغ

  3187/1260/160: شماره صدور

  چگونگی محاسبه واخذ بهاي مدیریت پسماند
  : ماده واحده

قانون مدیریت پسماند مصوب ) 8(و هشتم ) 7(به استناد مواد هفتم 
نامه اجرایی مربوط مصوب   مجلس شوراي اسالمی و آیین20/2/1383
ان و دستورالعمل نحوه تعیین بهاي خدمات  هیأت محترم وزیر1/5/1384

اریخ 3/95225/3ـ ابالغی به شماره   مدیریت پسماند عادي شهري  به ت
وزیر محترم کشور، شهرداري تهران مکلف است از ابتداي سال 17/7/1385  

ه 1388  نسبت به وصول بهاي خدمات مدیریت پسماندهاي شهري از کلی
 موارد و روش ذیل اقدام و درآمد واحدهاي مسکونی و غیرمسکونی براساس

  : هاي مدیریت پسماند نماید حاصله را صرف هزینه
 بهاي خدمات پرداختی توسط تولیدکنندگان پسماندهاي عادي براي )الف

  : اماکن مسکونی
C= F×D×R(Ct+Cd)×E1×E2 

   F) = نفر4/3(بعد خانوار شهري تهران 
   D) = روز365(تعداد روزهاي سال 

   R) = کیلوگرم69/0(ماند در شهر تهران سرانه تولید پس
ران هزینه جمع = ریال200 (آوري و حمل یک کیلوگرم پسماند عادي شهري در شهر ته  (Ct   

   Cd) = ریال120(هزینه دفع یک کیلوگرم پسماند عادي در شهر تهران 
  

   E1= اي  ضریب تعدیل منطقه= 
  

  براي هر واحد مسکونی با شرط 
) ترش تفکیک از مبداءضریب تشویق جهت گس (

   E2) =1(نسبت پسماند تفکیک نشده به کل پسماند تولیدي 

 عوارض نوسازي واحد مسکونی موردنظر

متوسط عوارض نوسازي یک واحد مسکونی شهر
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   =Cبهاي سالیانه خدمات مدیریت پسماند عادي یک خانوار شهري در شهر تهران
بهاي خدمات مدیریت پسماند واحدهاي غیرمسکونی مشمول عوارض ) ب

  : کسب و پیشه
 معادل پنجاه  بهاي خدمات مدیریت پسماند عادي واحدهاي فوق-1

  . عوارض کسب و پیشه سال جاري همان واحد خواهد بود%) 50(درصد 
 بهاي خدمات مدیریت پسماند واحدهاي غیرمسکونی مشمول عوارض -2

  :کسب و پیشه پرزباله رده اول
به تناسب حجم، وزن، ) 1(عالوه بر بهاي خدمات پسماند عادي بند یک 

خص که به تأیید کمیته موضوع خشک و تر بودن زباله در قالب جدولی مش
تبصره دوم ذیل ماده واحده این مصوبه خواهد رسید از حداقل بیست درصد 

  . عوارض کسب و پیشه خواهد بود%) 50(تا حداکثر پنجاه درصد %) 20(
 بهاي خدمات مدیریت پسماند واحدهاي غیرمسکونی مشمول عوارض -3

  : کسب و پیشه پرزباله رده دوم
به تناسب حجم، وزن، ) 1(دمات پسماند عادي بند یک عالوه بر بهاي خ

خشک و تر بودن زباله در قالب جدولی مشخص که به تأیید کمیته موضوع 
ذیل ماده واحده این مصوبه خواهد رسید از صفر تا پنجاه ) 2(تبصره دوم 

  . درصد عوارض کسب و پیشه خواهد بود
  : »ب«و » الف«سایر اماکن غیرمشمول بندهاي ) ج
) 100( بهاي خدمات پسماند عادي واحدهاي فوق معادل صد در صد -1 %

  . عوارض نوسازي سال جاري همان واحد خواهد بود
 بهاي خدمات مدیریت پسماند عادي واحدهاي اداري، آموزشی، -2

از ) براساس جدول طبقه بندي پیوست این مصوبه(فرهنگی و درمانی رده اول 
و سایر ) پسماند عادي(ها   بیمارستان،)پسماند عادي(ها  قبیل درمانگاه

و  واحدهاي مشابه، عالوه بر بهاي خدمات واحدهاي اداري، آموزشی، فرهنگی 
و ) صد در صد عوارض نوسازي ملک(درمانی عادي  به تناسب حجم، وزن 

خشک و تر بودن زباله در قالب جدولی مشخص که به تأیید کمیته موضوع 
وبه خواهد رسید به میزان حداقل بیست تبصره دوم ذیل ماده واحده این مص

میزان عوارض نوسازي ملک %) 50(تا حداکثر پنجاه درصد %) 20(درصد 
  . شود محاسبه و بابت تولید زباله انبوه دریافت می
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و -3  بهاي خدمات مدیریت پسماند واحدهاي اداري، آموزشی، فرهنگی 
از قبیل ) هبراساس جدول طبقه بندي پیوست این مصوب(درمانی رده دوم 

هاي پزشکی  ، کلینیک)پسماند عادي(ها  ، مطب)پسماند عادي(ها  دندانپزشکی
عالوه بر بهاي خدمات ) به جز مدارس دولتی(، مراکز آموزشی )پسماند عادي(

صد در صد عوارض (واحدهاي اداري، آموزشی، فرهنگی و درمانی عادي 
ه در قالب جدولی به تناسب حجم، وزن، خشک و تر بودن زبال) نوسازي ملک

مشخص که به تأیید کمیته موضوع تبصره دوم ذیل ماده واحده این مصوبه 
و %) 20(خواهد رسید به میزان تا بیست درصد  عوارض نوسازي ملک محاسبه 

  . شود بابت تولید زباله انبوه دریافت می
زرتشتی، (هاي دینی  ها، تکایا، اماکن مذهبی، اقلیت  مساجد، حسینیه:1تبصره 

) ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی(و مدارس ) لیمی، مسیحیک
بهاي خدمات مدیریت پسماند نمی چنانچه در . باشند دولتی مشمول پرداخت 

ا  این اماکن واحدهاي غیرمرتبط مانند واحدهاي تجاري مستقر باشند متناسب ب
د نوع کسب مشمول پرداخت بهاي خدمات مدیریت پسمان  تعداد واحد و 

  . خواهند بود
خارج از لیست ابالغی ( تشخیص سایر اماکن و مشاغل پرزباله :2تبصره 

و تعیین تعرفه مربوط براساس انطباق با یکی از طبقات ) وزارت کشور
اي مرکب از یک نفر نماینده  بندي پیوست بر عهده کمیته چهارگانه جداول طبقه

ده منتخب از شهرداري منتخب از شوراي اسالمی شهر تهران و دو نفر نماین
  . شود باشد که به صورت سالیانه تعیین می تهران می

ن   به منظور جذب مشارکت:3تبصره  هاي اجتماعی مردم با هدف کاهش میزا
و  تولید زباله و اعمال تفکیک زباله از مبداء با تأکید بر اماکن فرهنگی، آموزشی 

ي تهران موظف ورزشی و با توجه به ضوابط و مقررات موضوعه، شهردار
از  است نسبت به تهیه و ارائه دستورالعمل تشویقی حداکثر ظرف مدت سه ماه 

  . تاریخ ابالغ این مصوبه اقدام نماید
 بهاي خدمات مدیریت پسماند از واحدهاي مسکونی اعم از :4تبصره 

هاي مسکونی یا سایر واحدهاف به  واحدهاي مسکونی واقع در مجتمع
ارائه گواهی مدارك و مستندات . گیرند لق میبردار تع واحدهاي بهره در صورت 

ا هر واحد مسکونی  عدم بهره اره برق منطقه مرتبط ب از اد واحد مذکور (برداري 
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توسط مالک واحدي ارائه شود به واحد یاد ) حداقل شش ماه بالاستفاده باشد
  . شده بهاي خدمات مدیریت پسماند تعلق نخواهد گرفت

) مالکین و مستأجرین(بردار  حقیقی و حقوقی بهره کلیه اشخاص :5تبصره 
واحدهاي مسکونی، اداري، تجاري و تولیدي واقع در محدوده قانونی شهر 
تهران مکلف به پرداخت بهاي خدمات مدیریت پساند آن واحدها بوده و در 
د  امالك و یا واگذاري مالکین به مستأجرین جدی صورت هرگونه نقل و انتقال 

د بدون پرداخت و  تسویه حساب بدهی معوق، بهاي خدمات مدیریت پسمان
  . خواهد بود) مالکین(آن واحدها به عهده انتقال گیرنده 

هاي موجود در   بهاي خدمات مدیریت پسماند از کلیه کاربري:6تبصره 
از یک واحد مسکونی می و  مجتمع(باشند  امالکی که داراي بیش  هاي مسکونی 

د واقع در محدوده شهر) ها شهرك  تهران که صورت مجلس تفکیکی ندارن
) 5/1(و حداکثر ) 4/0( با اعمال ضریب تعداد واحد در مقدار حداقل E1شرط 

  . محاسبه خواهد شد
 مؤدیانی که تا پایان هر سال نسبت به پرداخت بهاي خدمات :7تبصره 

بخشودگی %) 10(مدیریت پسماند همان سال اقدام نمایند مشمول ده درصد 
  . ایزه خوش حسابی خواهند بودبه عنوان ج

 اخذ بهاي خدمات مدیریت پسماند از اماکن دیپلماتیک با استناد به :8تبصره 
ه 1961کنوانسیون ) 23(مفاد ماده بیست و سوم   وین در چارچوب مفاد مصوب

از نمایندگی« اخذ عوارض و بهاي خدمات  هاي کشورهاي خارجی در  مجوز 
ي   فوق– علنی – جلسه رسمی تصویبی در هشتاد و دومین» تهران العاده شورا

 ابالغی به شماره 23/4/1383اسالمی شهر تهران منعقده به تاریخ 
  .  خواهد بود30/4/83 به تاریخ 8386/549/160

 به موجب این مصوبه کلیه مصوبات قبلی شوراي اسالمی شهر :9تبصره 
د لغو تهران در خصوص چگونگی محاسبه و اخذ بهاي خدمات مدیریت پسمان

و کان لم یکن اعالم و مبناي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مدیریت پسماند این 
  . باشد مصوبه می
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  20/02/1388: تاریخ تصویب
  23/02/1388: تاریخ ابالغ

  2720/1257/160: شماره صدور

  شهر دوستدار کودك
  : ماده واحده

، )7(فتم ، ه)6(، ششم )5(، پنجم )4(، چهارم )2(با استناد به بندهاي دوم 
ماده هفتاد و ) 23(و بیست و سوم ) 20(، بیستم )19(، نوزدهم )18(هجدهم 

و ) 71(یکم  قانون تشکالت وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور 
ه 1/3/1375انتخاب شهرداران مصوبه   و الحاقات قانونی بعدي آن در زمین

اه توسعه فضاهاي فرهنگی، فراغتی و اجتماعی و تمهید امکانات  الزم جهت رف
اجراي برنامه  و با عنایت به تعهد  شهر «و آسایش شهروندان، خصوصاً کودکان 

) یونیسف(به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد » دوستدار کودك
از سوي دولت جمهوري اسالمی ایران و همچنین الحاق شهر تهران به طرح 

ن  که به موجب آن1386شهرهاي دوستدار کودك در سال   شهرداري تهرا
جهت هدایت پروژه شهر دوستدار کودك در شهرهاي خاورمیانه و شمال 
آفریقا به عنوان دبیرخانه پذیرش مسئولیت نموده است، از تاریخ ابالغ این 
مصوبه شهرداري تهران موظف است با همکاري و هماهنگی سایر مراجع 

ارتب ذیربط خصوصاً دستگاه اط با اجراي پروژه ها و نهادهایی که به نوعی در 
اند، در جهت تحقق پروژه مزبور  شهر دوستدار کودك مسئولیت تقبل نموده

عالوه بر ارتقاء شرایط زیست محیطی عمومی، اقدامات به شرح ذیل را معمول 
  : نماید

د ) الف فضاهاي عمومی شامل مناسب سازي فضاي شهري مور
  :استفاده براي کودکان

ورزش، (ي به ویژه وسایل خاص کودکان  استانداردسازي مبلمان شهر-1
رنگ آمیزي مناسب و ایجاد یا نگهداري ) تفریحات و بازي، آموزش و بهداشت

ها، فرهنگسراها و مراکز فرهنگی،  پارك(هاي بهداشتی  پاکیزه و مناسب سرویس



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  416

هاي مسافربري،  هاي قطار شهري، پایانه اجتماعی و ورزشی شهرداریف ایستگاه
  ). مراکز خرید وابستهمراکز گردشگري و 

هاي بهداشتی و سایر تجهیزات  ها و سرویس  مناسب سازي حیاط، سالن-2
  . متناسب با شرایط سنی کودکان و رعایت استانداردها در این خصوص

 استانداردسازي معماري مدارس و ضوابط مربوط به هنگام صدور -3
  . پروانه و رعایت این موازین در حین اجراء

  : حمل و نقل و ترافیکدر زمینه ) ب
نصب چراغ هوشمند و عالئم (هاي امن به مدرسه   اجراي پروژه راه-1

ها  هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی و خط کشی گذر دانش آموزان از خیابان
  ). و نصب عالئم هشدار دهنده راهنمایی و رانندگی

  . دكروهاي شهري براي کودکان و مادران همراه کو  ایمن سازي پیاده-2
اتوبوس پیاده مدرسه -3 ر (SWB) اجراي پروژه   و ایمن سازي معاب

  . کودکان
امن حاشیه مدرسه -4 فضاي پارك سرویس، ( همکاري در تأمین فضاي 

  ). ایمن سازي مسیر خروج از مدرسه تا سرویس
 الزام استفاده از صندلی مخصوص کودك در وسایل حمل و نقل -5

  . بوطهاي مر عمومی با همکاري سازمان
 ارائه بلیط یا کارت رایگان وسایل حمل و نقل عمومی ه افراد زیر -6

  . سال) 12(دوازده 
  :  اجتماعی–در زمینه فرهنگی ) ج
 گانه شهرداري با هدف گسترش 22 ایجاد سراي کودك در مناطق -1

  . هاي علمی خالقیت و شکوفایی در کودکان با روش
و  ایجاد مراکز مخصوص شیردهی و نظافتی-2  کودك در مراکز تفریحی 
  . هاي اتوبوس و مترو و قطار و دیگر فضاي عمومی شهري ها و پایانه پارك
 ایجاد شهرك مینیاتوري بر اساس ضوابط میراث فرهنگی و با موضوع -3

  . اي  فرهنگی، ایرانی، اسالمی با رویکرد منطقه–ماکت سازي نمادهاي تاریخی 
ا هاي م ها و مناسبت  برگزاري جشن-4 لی و جهانی کودك و خانواده ب

  . محوریت کودك به منظور تحکیم بنیان خانواده
هاي اسباب بازي با اولویت محالت محروم و هدفمند   توسعه خانه-5

  . هاي کودك ها در جهت پرورش مهارت هاي آن نمودن فعالیت



 417  مصوبات شوراي اسالمی شهر تهران: سومفصل 

  . هاي کودکان  اختصاص بخشی از فعالیت تمامی فرهنگسراها به برنامه-6
ا  ایج-7 ب اد مزرعه کودك، باغچه آموزشی کودکان در حریم شهر تهران 

  . همکاري سازمان جهاد کشاورزي استان تهران
هاي قدیمی ایران با جلب همکاري   ایجاد موزه بازي و اسباب بازي-8
هاي دولتی و غیردولتی و با نگاه به مناطق مختلف کشور در این  بخش

  . خصوص
  . دانش و طبیعت تسریع در اجراي مصوبه طرح -9
  : در مراکز بهداشتی شهرداري) د
از -1  همکاري براي ارائه آموزش به مادران در دوران بارداري و پس 

  . زایمان تا پایان هشت سالگی کودك در زمینه مراقبت از خود و کودك
ا  هاي بهداشتی، تغذیه  همکاري براي ارائه مشاوره-2 ب اي و خانوادگی 

  . »کودك«محوریت 
با حضور والدین و با هدایت ) بحث گروهی(زاري جلسات پرسش  برگ-3

  . متخصص
هاي  ها و کودکان در معرض آسیب  ارائه خدمات ویژه به خانواده-4

  . اجتماعی و بهداشتی
ه   همکاري براي آموزش شیوه-5 هاي پیشگیري از حوادث خانگی ب

  . والدین
 مناسب جهت  همکاري با آموزش و پرورش براي فراهم آوردن زمینه-6

  .هاي بهداشتی پیش دبستانی آموزش
هاي آموزشی  هاي ذیربط در خصوص تهیه بسته  همکاري با سازمان-7

آموزي(   . براي والدین داراي فرزند زیر سه سال) مهارت 
  : در زمینه شهرسازي و معماري) هـ
هاي مسکونی احداث   تأمین فضاي مناسب بازي کودکان در مجتمع-1

  . سازان و سازندگان مسکن شده توسط انبوه
 پیگیري تنظیم قوانین رعایت استانداردهاي کاهش مخاطرات و حوادث -2

  . هاي مسکونی در خصوص کودکان در مجتمع
مردمی در زمینه مشارکت) و   : هاي اجتماعی و 
نهاد براي فرهنگ سازي و ایجاد انگیزه   همکاري با سازمان-1 هاي مردم 

  .  کودك در نظام شهرنشینیدر جامعه جهت توجه به حقوق
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 شناسایی منابع و امکانات حمایت مردمی از کودکان در قالب افراد -2
  . حقیقی یا حقوقی به عنوان خیرین حامی کودك

هاي مردمی جهت نیل به اهداف شهر   همکاري براي سازمان دهی کمک-3
  . دوستدار کودك

  :  کمیته پیگیري و نظارتلتشکی) ز
» شهر دوستدار کودك«نظارت بر اجرایی شدن مصوبه به منظور پیگیري و 

  : شود اي با حضور افراد زیر تشکیل می کمیته
 از هر کمیسیون یک نفر به – سه نفر از اعضاي شوراي شهر تهران -1

  . تصویب شوراي اسالمی شهر تهران
  .  نماینده معاونت فرهنگی، اجتماعی شهرداري تهران-2
  . زي و هماهنگی شهرداري تهران نماینده معاونت برنامه ری-3
  .  نماینده معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران-4
  .  نماینده معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران-5
  .  نماینده سازمان آموزش و پرورش استان تهران-6
  .  نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران-7
  . ها و فضاي سبز شهرداري تهران  نماینده سازمان پارك-8
  . هاي مردم نهاد مربوط به مدیریت شهري  نماینده سازمان-9

  .  نماینده سازمان بهزیستی استان تهران- 10
 مسئولیت کمیته پیگیري و نظارت بر عهده نماینده منتخب :1تبصره 

کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهري شوراي اسالمی شهر تهران 
  . باشد می

 مسئول کمیته مجاز است حسب ضرورت از نمایندگان سایر :2تبصره 
نهادهاي ذیربط جهت شرکت در جلسات کمیته فوق مراجع، دستگاه الذکر  ها و 

  . و ارائه نظرات کارشناسی دعوت نماید
ا   کمیته مزبور موظف است ماهانه جلسات نظارتی و برنامه:3تبصره  ریزي ر

  . المی شهر تهران ارائه نمایدتشکیل و نتیجه را به شوراي اس
 شهرداري تهران موظف است اعتبارات مورد نیاز جهت حسن :4تبصره 

هاي مربوط در بودجه سنواتی شهرداري پیش  اجراي این مصوبه را در ردیف
  . بینی و لحاظ نماید
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 شهرداري تهران موظف است حداکثر دو ماه پس از ابالغ این :5تبصره 
اجرای و  هاي ذیربط و برنامه ی چگونگی همکاري با سازمانمصوبه آیین نامه  ها 

جدول زمانبندي مربوط به این مصوبه را تهیه و به شوراي اسالمی شهر تهران 
  . ارائه نماید
 شهرداري تهران موظف است از تاریخ ابالغ این مصوبه گزارش :6تبصره 

ه حسن اجراي مصوبه را هر شش ماه تهیه و به شوراي اسالمی شهر تهرا ارائ ن 
  . نماید
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 12/03/1388: تاریخ تصویب
 26/03/1388: تاریخ ابالغ

 4474/1270/160: شماره صدور

 الزام شهرداري تهران به اجراي برنامه اصالح الگوي مصرف

 از سوي مقام معظم رهبري حضرت 1388که سال   با عنایت به این:1ماده 
ح الگوي مصرف تعیین شده العالی به عنوان سال اصال اي مدظله  خامنه...ا آیت

و  له و بهینه است در راستاي تحقق رهنمودهاي ارزشمند معظم سازي مصرف 
جویی و پیشگیري از اسراف و تبذیر در  استفاده صحیح از منابع موجود و صرفه

کالن شهر تهران، شهرداري تهران موظف است با استفاده از موارد مندرج در 
هاي اصالح الگوي مصرف متناسب  شاخصپیوست این مصوبه نسبت به تعیین 

ساله شهرداري  هاي قانونی خود و در چارچوب مصوبه برنامه پنج با مأموریت
ا  تهران که متعاقباً ابالغ می و گزارش الزم ر شود، اقدامات الزم را معمول نموده 

  . به شوراي اسالمی شهر تهران ارائه نماید
 قانون وظایف، تشکیالت و )70( به استناد مفاد ماده هفتادم :2ماده 

اران مصوب  و الحاقات 1/3/75انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و شهرد  
ن خصوصاً بندهاي دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم،  قانونی بعدي آ
هجدهم، نوزدهم قانون صدرالذکر، شوراي اسالمی شهر تهران به منظور ایجاد 

 اصالح الگوي مصرف در کالن هاي هماهنگی و پیگیري اجراي بهینه برنامه
شهر تهران ستاد هماهنگی اصالح الگوي مصرف در شورا و تحت مسئولیت 

ها و نهادها  رئیس شوراي اسالمی شهر تهران تشکیل و با دعوت از کلیه دستگاه
هاي اجرایی در کالن شهر تهران نسبت به ایجاد هماهنگی و پیگیري  و سازمان

 هاي مدیریت ط در راستاي تحقق مأموریتهاي مرتب در حسن اجراي برنامه
  . نماید واحد شهري به ویژه در موارد مندرج در پیوست این مصوبه اقدام می

 به منظور پایش و نظارت مستمر جهت تحقق مفاد این مصوبه ستاد :بصـرهت
هماهنگی اصالح الگوي مصرف موظف است نسبت به تدوین نظام نظارت و 

هاي موضوعه با هماهنگی کلیه  ستورالعملهاي مرتبط و د پایش برنامه
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هاي اجرایی ذیربط در کالن شهر تهران اقدام و براساس آن اعمال  دستگاه
  . نظارت و پیگیري نماید

  هاي اصالح الگوي مصرف برنامه
  :  تنویر افکار عمومی)الف

استفاده از ظرفیت و توانمندي و امکانات در اختیار به منظور تنویر  -1
، آگاه سازي همگانی و اطالع رسانی شهروندان در زمینه اهمیت، افکار عمومی

  . کارهاي اصالح الگوي مصرف ضرورت و راه
و  اقدام در زمینه شناسایی، معرفی و تجلیل از شهروندان و تشکل -2 ها 

  . نهادهاي نمونه در زمینه اصالح الگوي مصرف
 داوطلب، هاي هاي مردمی نهادها، گروه استفاده از ظرفیت مشارکت -3

د  شورایاري ها و نهادهاي مردمی محلی در تحقق اصالح الگوي مصرف با تأکی
  .بر نقش خانواده در این مهم

حمایت مادي و معنوي از ارائه ابتکارات، ابداعات، اختراعات و  -4
  .ها در این زمینه ها و نوآوري تولیدات طرح

آموزش اقدام در -5 م، لوح هاي شهروندي از طریق تهیه فیل خصوص 
ر  فشرده کتابچه، بروشورها و بسته و کاربردي مبتنی ب هاي آموزشی و علمی 

هاي دینی و فرهنگی با محتواي ارائه راهکارها و الگوهاي مصرف بهینه  آموزه
  . هاي مختلف و ارائه آن به شهروندان در زمینه
ات سازمانی)ب   : اصالح گردش عملی
وي مصرف و اجراي آن ها و راهکارهاي اصالح الگ تدوین شاخص -1

  . در شهرداري) آب، برق، سوخت(
اقدام در زمینه کوتاه کردن و بهینه سازي فرایند اداري مراجعات مردم  -2

د .. . در زمینه صدور پایان کار، صدور پروانه و و حذف یا کاهش تشریفات زائ
  .ها کاغذبازي در این حوزه اداري و

ي  زي ساختار و عملکرد دستگاهسا سازي و بهینه اقدام الزم در کوچک -3 ها
  . اداري و اجرایی خود

هاي اجرایی قابل واگذاري  گري برون سپاري و واگذاري تصدي -4
ها  ها و نهادهاي مردمی و شورایاري شهرداري به مردم، بخش خصوصی، تشکل

  .. .و
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و  شفاف -5 سازي هرچه بیشتر فرایندها، عملکردهاي مالی و درآمدي 
ها، عقد قراردادها، عملکرد پیمانکاران   نظیر مناقصات، مزایدهاي شهرداري هزینه

  . چه بیشتر شهرداري به رعایت آئین نامه معامالت و دقیق و سوق دادن هر
رعایت انضباط مالی، ارائه بودجه عملیاتی و نظارت هاي کاهش هزینه -6

  .مالی غیرضروري ستادي شهرداري
ماسیون اداري و ایجاد و حقق مکانیزاسیون خدمات شهري و اتو ت-7

  . توسعه دفاتر خدمات الکترونیک شهري
اتخاذ تدابیر و تصمیمات الزم به منظور کاهش سفرهاي غیرضروري  -8

ي  درون شهري از طریق توزیع عادالنه جغرافیایی خدمات، اماکن و فضاها
  . خدماتی و رفاهی

منظور اقدام جدي براي توسعه حمل و نقل عمومی از طرق مختلف به  -9
رژي و پیش بینی راهکارهاي کاهش ترافیک  به (کاهش مصرف سوخت و ان

  ).خصوص توسعه حمل و نقل ریلی
ه 19نظارت هرچه بیشتر شهرداري در اجراي مبحث  - 10  ساختمان ب

هاي مصرف مناسب انرژي سرمایشی، گرمایشی و  خصوص رعایت شاخص
  . سوخت در ساخت و سازها

  : ار سازمانیبهینه سازي مدیریت و رفت) ج
و ارتقاي مهارت شغلی آن -1 ها و افزایش  اقدام در زمینه آموزش کارکنان 
  .وري و کارایی سازمانی بهره

ها  ها، شرکت جلوگیري از حجیم شدن بدنه اجرایی و یا تشکیل سازمان -2
  .ها مستلزم استخدام نیروهاي جدید باشد و تشکیالت جدید که ایجاد آن

ن اجراي پ -3 و خدماتی از طریق اعمال  روژهکاهش زما هاي عمرانی 
  .مدیریت صحیح زمان و مهندسی ارزش

ها، معابر و فضاهاي عمومی  استفاده بیشتر از انرژي خورشیدي در پارك -4
  . هاي مسکونی، تجاري و اداري در اختیار و گسترش آن به ساختمان

هاي مختلف  حوزه هاي مسئله محور در تعیین موضوعات و پروژه -5
ر  ها براي تشخیص مناسب مأموریت سازمانی شهرداري و کمی کردن آن ت

  . پیشرفت کار
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هاي مختلف  دوین و اجراي ساز و کارهاي تشویقی و تنبیهی در حوزه ت-6
شهرداري براي باال بردن ضمانت اجراي راهکارهاي اتخاذ شده اصالح الگوي 

  . مصرف
ه شهرداري تهران موظف است تا دو هفته پس از ا -7 بالغ مصوبه نسبت ب

تشکیل شوراي عالی اصالح الگوي مصرف با حضور مدیران و متخصصین 
ه  مربوط اقدام و نسبت به بررسی راهکارهاي اجرایی مفاد این مصوب

  . راهکارهاي عملی را پیش بینی و اجرایی کند
  :ضوابط و استانداردها) د
و هاي مختلف خدمات شهري، حمل  تعیین استاندارد در حوزه - و نقل 

  .. .هاي مکانیزه و هاي عمرانی، پل ترافیک، برنامه
  : ضوابط حقوقی و قانونی) هـ
و آیین نامه - ن موظف است قوانین  ها و نیز مصوبات  شهرداري تهرا

شوراي اسالمی شهر تهران را مورد بازنگري قرار داده و چنانچه قوانین، آیین 
یاز به تغییر یا ایجاد دارد ها یا مصوباتی براي اصالح الگوي مصرف ن نامه

  .اقدامات قانونی الزم را به عمل آورد
  : ریزي، سنجش و ارزیابی  برنامه)و 
ها  ها، برنامه در طرح» سازي و اصالح الگوي مصرف پیوست بهینه«ارائه  -1

  .هاي مصوب شهرداري و پروژه
تهیه جداول سنجش کمی و کیفی میزان تحقق اصالح الگوي مصرف،  -2
عمرانی، ترافیکی « هاي  ها در بخش  و ارائه خدمات در حوزه شهرداريتولید

مالی و اداري، خدمات شهري، فرهنگی، اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی، 
به نحوي که در پایان سال بتوان با » ساخت و ساز و معماري، خدمات رفاهی

از اقدامات انجام شده و مق گیري این شاخص اندازه ایسه آن ها، ارزیابی درستی 
ائه داد   .در این خصوص ار



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  424

 03/06/1388: تاریخ تصویب
 15/06/1388: تاریخ ابالغ

 8509/1293/160: شماره صدور

 برنامه پنج ساله شرکت فاضالب تهران

  : ماده واحده
در راستاي تحقق مفاد راهبردهاي مرتبط در سند طرح جامع شهر تهران با 

 سلسله مراتب و فرآیند نظام تعیین«استناد به مفاد تبصره هفتم مصوبه 
و نهمین جلسه » هاي توسعه شهري ریزي و طرح برنامه تصویبی در پنجاه 

اریخ   13/9/86رسمی ـ علنی ـ عادي شوراي اسالمی شهر تهران منعقده به ت
اریخ 16396/987/160ابالغی به شماره   و به منظور تحقق اهداف 26/9/86 به ت

  : به شرح ذیل
 ،هاي ناشی از آب آلوده ر در جامعه و کاهش بیماريبهبود سالمتی پایدا

از ، جلوگیري از تخریب منابع آب،ایجاد منابع آبی جدید و پایدار  حفاظت 
 تلطیف ، ارتقاء بهداشت عمومی و شهري،محیط زیست و کاهش بار آلودگی

ه ،هوا از طریق توسعه فضاي سبز  تأمین منابع سالم آب براي کشاورزي و توسع
هاي آب   تغذیه سالم سفره،ایجاد چرخه سالم و سازنده آب ،فضاي سبز

رسانی فاضالب متناسب با نیازهاي جمعیتی و   توسعه شبکه خدمات،زیرزمینی
  .طبیعی شهر تهران

شوراي اسالمی شهر تهران مکلف است با تعیین راهبردهاي فرعی و 
هر هاي قانونی شرکت فاضالب ش اي متناسب با مأموریت هاي برنامه سرفصل

هاي اجرایی مرتبط به ویژه شهرداري تهران به عنوان  تهران و سایر دستگاه
برنامه پنج ساله توسعه خدمات فاضالب شهري در تهران جهت ارائه به مراجع 

تبصره یکم با استناد به (ریزي شهري  ذیربط و شوراي هماهنگی نظام برنامه
ریزي  رآیند نظام برنامهتعیین سلسله مراتب و ف«عنوان  با13/9/86مصوبه مورخ 

  . اقدام نماید) هاي توسعه شهري و طرح
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  :راهبردهاي فرعی) الف
و ) به صورت غیرمتمرکز(آوري، انتقال، تصفیه  احداث تأسیسات جمع -1

  .شهر تهران دفع بهداشتی فاضالب کالن
فرعی و اصلی  هاي قبیل شبکه شده از برداري از تأسیسات ایجاد بهره -2
  .هاي فاضالب موجود خانه صفیه تو انتقال فاضالب طوطرو، خ ب فاضال
  .افزایش دسترسی به سیستم بهداشتی دفع فاضالب -3
  .تصفیه فاضالب و استفاده مجدد از آن -4
  .افزایش دسترسی به آب بهداشتی -5
  .بهبود در بازده استفاده از آب -6
دن سازي کلیه تأسیسات احداث شده و فراهم آور بازسازي و مقاوم -7

  .شرایط مقابله با هرگونه بحران طبیعی
هاي گوناگون به ویژه در  استفاده مستمر از نتایج مطالعات در حوزه -8

  محیطی  حوزه زیست
 سال از سال 5برنامه تکمیل اولویت اول طرح فاضالب تهران طی ) ب
  .1392 تا 1388

  :مشخصات کلی) 1ـ ب

  اولویت اول طرح فاضالب تهران
  واحد  ارمقد  عنوان  ردیف

  میلیون نفر  5,144  جمعیت تحت پوشش  1

کیلومتر   8/331  مساحت منطقه  2
  مربع

  مدول  10  تعداد تصفیه خانه  3
  درصد  49  )براساس جمعیت(سهم از کل طرح   4
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  : سال اول5ها در برنامه  وضعیت کلی برنامه) 2ـ ب

ف
ردی

  

  واحد  عنوان
میزان کل 

اولویت اول 
  طرح

میزان اجرا 
شده تا 

  نکنو
میزان باقیمانده از 
  اولویت طرح اول

  1833  2520  4353  کیلومتر  احداث شبکه  1
احداث تونل و خطوط انتقال   2

  5/31  5/21  53  کیلومتر  اصلی
  14/260  46/168  6/428  هزار فقره  نصب انشعاب  3

  تصفیه خانه فاضالب   4
میلیون متر 
مکعب در 

  سال
410  203  208  

  : ساله5ه برنامه زمانبندي برنام) 3ـ ب
سال 
اول 
88  

سال 
دوم 
89  

سال 
سوم 

90  

سال 
چهارم 

91  

سال 
پنجم 

92  

جمع 
کل طی 

  واحد  عنوان  ردیف  برنامه
  مقدار  مقدار  مقدار  مقدار  مقدار  مقدار

  1833  367  367  367  366  366  کیلومتر  احداث شبکه  1

2  
احداث تونل و 
خطوط انتقال 

  اصلی
  5/31  3/6  3/6  3/6  3/6  3/6  کیلومتر

هزار   نصب انشعاب  3
  14/260  52  52  52  52  52  فقره

تصفیه خانه   4
  فاضالب

میلیون 
متر 

مکعب 
  در سال

56  0  50  50  52  208  

ه ) ج شرکت فاضالب شهر تهران همه ساله در چارچوب مفاد این مصوب
ن مقرر به شوراي اسالمی  نسبت به ارائه برنامه عملیاتی سالیانه خود در زما

  . از طریق مراجع ذیربط اقدام خواهد نمودشهر تهران جهت پیگیري



 

 

 م چهارفصل 

  آراء وحدت رویه





 
  26/06/1370: تاریخ صدور

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع صدور

وحدت رویه دیوان عدالت اداري در مورد ابطال مصوبه مورخ 
یران در مورد تأمین 17/2/1369  شورایعالی شهرسازي و معماري ا

ا توبانفضاي سبز کنار ا   ه
  70 :شماره دادنامه
  67-69 :کالسه پرونده

  ......... . آقاي:شاکی
و -2 وزارت مسکن و شهرسازي -1 :طرف شکایت  شورایعالی شهرسازي 
  .معماري ایران

 شورایعالی 17/2/1369 ابطال مصوبه جلسه :موضوع شکایت و خواسته
  . شهرسازي
  : مقدمه

شهرسازي و :  داشته استشاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اعالم
ا 17/2/69 تشکیل شده است در جلسه 1351معماري ایران مصوب   ضوابطی ر

 و 1تعیین نموده مبنی بر اینکه طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراهها و معابر درجه 
 متر به 30 به عمق حداقل ده متر و تا انتهاي محدوده ملکی و حداکثر 2

این مصوبه به دالئل زیر . اص یابدکاربري فضاي سبز عمومی شهري اختص
بوده و خالف قوانین موضوعه مملکتی است  به موجب - 1: فاقد محمل قانونی 

نون تشکیل شورایعالی شهرسازي و معماري ایران شورایعالی 2 ماده 2بند   قا
شهرسازي و معماري حق اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازي و 

امع شهري را دارد نه حق تصویب و وضع هاي ج مقررات مربوط به طرح
مقررات را در حالی که در این مصوبه شورایعالی شهرسازي در خصوص ایجاد 
ي  ه ایجاد فضا فضاي سبز از مرحله اظهار نظر فراتر رفته و مواردي از جمل

اده است ي -2. سبز را مورد تصویب قرار د فوق نتیجه اجرا  صرفنظر از مطلب 
 است به این 2 و 1ها و معابر درجه  کیت مجاوز اتوبانمصوبه یاد شده سلب مال

اتوبان30توضیح که حداکثر تا عمق   1ها و معابر درجه   متر از امالك مجاورین 
 باید به فضاي سبز تبدیل شود یعنی هر مالکی که قصد تجدید بنا داشته 2و 
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اً  متر از پالك خود را براي فضاي سبز شهر مجان30باشد ناچار است تا عمق 
ار  اي یافت می اختصاص دهد و با عنایت به اینکه کمتر خانه شود که در کن

ها   متر عمق داشته باشد اغلب مالکین امالك مجاور اتوبان30بیش از ها  اتوبان
ها به فضاي سبز باید  و معابر درجه یک و دو عمالً مالکیتی نداشته و ملک آن

 شورایعالی شهرسازي و 17/2/69علیهذا از آنجا که مصوبه جلسه . تبدیل شود
ه  و حقوق افراد مملکت ب معماري ایران ارتباط با حقوق افراد مملکت دارد 

از تعرض مصون است مگر مواردي را که قانون 22موجب اصل   قانون اساسی 
تجویز کند و شورایعالی شهرسازي حق قانونگذاري نداشته و ندارد و از حدود 

 قانون اساسی اعمال قوه 58وجب اصل صالحیت خود خارج شده است و به م
مقننه تنها از طریق مجلس شوراي اسالمی است مضافاً به اینکه مصوبه مذکور 

 38 و 31، 30 قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد 58 و 47، 22، 4با اصول 
 17/2/1369لذا تقاضاي ابطال مصوبه جلسه . قانون مدنی نیز در تعارض است

  . نمایم و معماري را میشورایعالی شهرسازي 
معاون شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي در پاسخ به 

  : اند  اعالم داشته8/8/69 مورخ 8، 6678شکایت مذکور طی نامه شماره 
 قانون تغییر 1 ماده 2شورایعالی شهرسازي و معماري ایران به موجب بند 
 اختیار نحوه استفاده نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي
و ضوابط و مقررات مربوط به آن در قالب طرح و هاي  از اراضی  جامع شهري 

 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازي و معماري ایران 2 ماده 4براساس بند 
ارها و ضوابط و آ  . شهرسازي را داردهاي  نامه ینیاختیار تصویب معی

ونی فوق الذکر اقدام به تعیین  شورایعالی مذکور با توجه به مستندات قان-2
کاربري فضاي سبز عمومی شهري در اراضی و امالك موضوع مصوبه مذکور 
نموده است و هرگاه نیاز به تملک اراضی مذکور باشد نحوه خرید و تملک 
نون زمین شهري یا قانون نحوه  آنها حسب مورد طبق قوانین مربوطه با جمله قا

عمومی، عمرانی و هاي   اجراي برنامهخرید و تملک اراضی و امالك براي
  .نظامی دولت خواهد بود

ز 1 موضوع بند -3  مصوبه مورد نظر عبارت استاز اعمال کاربري فضاي سب
ي  ها و بزرگراه عمومی در طرفیت اتوبان نونی کلیه شهرها هاي داخل محدوده قا

ارا1کشور که به موجب تبصره  ضی  همان بند این کاربري در مورد آن دسته از 
ا  ها که قبالً تبدیل به ساختمان شده اطراف این جاده اند درهنگام تجدید ی
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 تنها مربوط به تعیین کاربري 2افزایش بنا اعمال خواهد شد و موضوع بند 
اراضی ساخته نشده اطراف معابر درجه  ي 2 و 1مذکور در   شهري در شهرها

اراضی ساخته 200باالتر از  و شامل  شده در اطراف  هزار نفر جمعیت بوده 
  .باشد معابر مذکور نمی

 در مصوبه مذکور هیچگونه اشاره اي به اختصاص مجانی اراضی -4
مذکور وجود ندارد و همانطور که در فوق نیز اشاره گردید نحوه خرید و 
تملک طبق قوانین مربوطه خواهد بود با اعالم مغایرت مصوبه مورد شکایت 

ت اعالم نظر به شوراي نگهبان ارسال  قانون اساسی سوابق امر جه4با اصل 
 در 13/6/1370 – 1273دبیر محترم شوراي نگهبان طی نامه شماره . گردید

موضوع در جلسه فقهاء شوراي نگهبان مطرح گردید و : پاسخ اعالم داشته اند
از مجانی .. .  ضوابط تأمین فضاي سبز کنار اتوبانها1به لحاظ اینکه در بند  نامی 

ه است و قهراً قوانین جاري مالك عمل خواهد بود خالف بودن برده نشد
 . موازین شرع شناخته نشد

  جلسه هیأت عمومی 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق به ریاست حجت االسالم 
محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤساي شعب دیوان تشکیل و پس از بحث 

 شرح آتی مبادرت به صدور رأي و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به
  . نماید می

  رأي وحدت رویه 
ر 17/2/69مصوبه مورخ   شورایعالی شهرسازي و معماري ایران مبنی ب

در داخل محدوده شهرها به : ها به این عبارت تأمین فضاي سبز کنار اتوبان
هاي  ها و بزرگراه خصوص در شهرهاي بزرگ و پرتراکم در طرفین کلیه اتوبان

ر داخل م حدوده قانونی در کلیه شهرهاي کشور به عمق حداقل ده متر و حداکث
اختصاص خواهد یافت و30 پس .. .  متر به کاربري فضاي سبز عمومی شهري 

ا  از دو جلسه بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مغایر ب
ن  نون تأسیس شورایعالی شهرسازي و معماري ایرا اختیارات مصرحه در قا

نی   با اصالحیه1351 اسفند 22ب مصو هاي بعدي و قانون تغییر نام وزارت آبادا
و شهرسازي مصوب  و 1353 تیر ماه 16و مسکن به وزارت مسکن   

هاي بعدي آن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و به  اصالحیه
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 به اکثریت 1360 قانون دیوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 25استناد ماده 
  . نماید راء حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعالم میآ

   محمدرضا عباسی فرد -رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
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  5/10/1378: تاریخ صدور
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع تصویب

داري در 5/10/1378 -359رأي شماره    هیأت عمومی دیوان عدالت ا
نامه اجرایی  آیین  هاي ذیل آن از  و تبصره2خصوص ابطال ماده 

 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا موضوع تصویب 6تبصره ماده 
   هیأت وزیران5/3/1376ورخ  م -ـه16957 ت 55487نامه شماره 
   359 :شماره دادنامه
  77/462 :کالسه پرونده

 اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی :شاکی 
  ایران
ئی  هاي ذیل آن از آیین  و تبصره2 ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته  نامه اجرا

شماره   قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا موضوع تصویبنامه6تبصره ماده 
  .هیأت وزیران5/3/1376 هـ مورخ 16957ت55487

  :مقدمه 
 شاکی طی دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، علیرغم صراحت تبصره 

ر  14/7/1375 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب 6ه ماد مبنی ب
ه  نامه اجرائی، سایر واضعین این آیین شرکت نیروي انتظامی در تدوین آیین نام

ا  هیچگونه وقعی بر این حکم ننهاده و بی آنکه شرایط شکلی مفاد این تبصره ر
اند در حالی که در نظر  هنمود نامه اجرائی فراهم آورند رأساً اقدام به تدوین آیین

مقنن حضور نماینده نیروي انتظامی به جهت تخصصی بودن موضوع الزم بوده 
موجب قانون خاص مجازات ه ب صرفنظر از فقدان شرایط شکلی. است

ي 1359متخلفین از اجراي مقررات طرح جدید ترافیک مصوب سال   شورا
اً به عهده نیروي شهري صراحت  انقالب تعیین ساعات و محدوده مجاز تردد

و . انتظامی نهاده شده است بنابراین به جهت عدم رعایت مقررات شکلی 
ن   نامه اجرائی قانون ماهوي در تنظیم آیین موصوف و عدم صالحیت واضعین آ

گیري در زمینه موضوعات تخصصی که در صالحیت مرجع  در اتخاذ تصمیم
ن  بصره و ت2باشد، لغو ماده  می خاص دیگري به موجب قانون هاي ذیل هما
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 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا را 6نامه اجرائی تبصره ماده  ماده از آیین
  . صادر فرمایند

امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی   مدیر کل دفتر
  :اند  اعالم داشته10/6/1378 مورخ 2461,61نامه شماره 

 راجع به مجازات متخلفین از الیحه قانونی آن قسمت از ماده یک) الف
و ) مرحله سوم (اجراي مقررات طرح جدید ترافیک  که راجع به تعیین ساعات 

نون نحوه 6باشد به استناد تبصره ذیل ماده  می محدوده ممنوع تردد شهري  قا
جلوگیري از آلودگی هوا به طور ضمنی منسوخ شده است و دیگر قابل استناد 

اي در مورد  نامه فوق الذکر ناجا وظیفه یخ تصویب آیینتار  باشد، بنابراین از نمی
تعیین محدوده و ساعات ممنوعه تردد شهري ندارد و شوراي هماهنگی استان 

محدوده ممنوعه را در هر شهر تهیه و به تصویب وزیر کشور   ساعات و
معاون . با عنایت به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. رساند می

 29545حقوقی دولت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره  دفتر امور
 قانون نحوه جلوگیري از 6اند، تبصره ماده   اعالم داشته30/8/1378مورخ 
هوا که مرجع تعیین ساعات و محدوده مجاز تردد شهري را مشخص  آلودگی

نموده مؤخر و حاکم بر الیحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراي 
 قانون نیروي 4 ماده 12 و بند 1359طرح جدید ترافیک مصوب  قرراتم

  . باشد  می1369انتظامی مصوب 
نامه با   آیین2ماده  هاي دارد که تبصره مناً جهت مزید اطالع اعالم میض

 36801توجه به ایراد ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی طی مصوبه شماره 
  .است ده اصالح گردی25/9/1377 هـ مورخ 20079ت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق به ریاست حجت االسالم  
والمسلمین دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء 

مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره  و
  .نماید با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأي می

  أت عمومی رأي هی 
 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب 6حکم مقرر در تبصره ماده  

نون با مشارکت وزارت کشور  مفید لزوم تهیه آیین1374  نامه اجرائی قا
و نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران و سازمان حفاظت ) ها شهرداري (

نیروي  بدون شرکتنامه مذکور  محیط زیست است، بنابراین تهیه و تدوین آیین
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انتظامی موافق نص صریح تبصره مزبور نیست و به این جهت مستنداً به 
نون دیوان عدالت اداري ابطال می25قسمت دوم ماده    . گردد  قا

   قربانعلی دري نجف آبادي-رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  
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    24/11/1378: تاریخ صدور
  اداريهیأت عمومی دیوان عدالت : مرجع صدور

 هیأت عمومی دیوان عدالت 24/11/1378 – 387 و 386رأي شماره 
  هایی از طرح  اداري در خصوص ابطال قسمت

  تفصیلی شهرستان ارومیه 
   387 – 386 :شماره دادنامه
   125، 76 – 96، 76 :کالسه پرونده

.. . :شاکی .....  
   ارومیه هایی از طرح تفصیلی شهرستان  ابطال قسمت:موضوع شکایت و خواسته

  :مقدمه
 آقاي حبیب وحید و خانم قدریه عصري در دادخواست تقدیمی اعالم -1
 تقاضاي افراز و تفکیک ملک خود را به دو قطعه از 1372اند، در سال  داشته

شهرداري منطقه یک ارومیه نمودیم که متأسفانه شهرداري موافقت مبنی بر 
 درصد از مساحت عرصه آن 15 مترمربع یعنی 158تفکیک را الزام به پرداخت 

هم به قیمت کارشناسی روز به عنوان خدمات رفاهی مطالبه و مبلغ 
  . ریال محاسبه و اعالم گردید000/880/254

 طرح تفصیلی موظف نمودن 25با عرض مراتب چون براساس صفحه 
اشخاص براي واگذاري زمین شرعی و قانونی و باالخص خانه مسکونی با 

 به شهرداري آنهم به قیمت 1/4/1372 مورخ 161/1ماره استناد دستورالعمل ش
 55 ماده 10هم مغایر با بند ) موظف(کارشناسی قانونی وجود نداشت و کلمه 

 قانون 47-46 –22 قانون مدنی و اصل 38 و 31، 30قانون شهرداري و ماده 
 جلد سوم 391 الی 345 قانون ثبت اسناد و صفحه 70 و 22اساسی و مواد 

در ارتباط با مالکیت مشروع بوده، لذا تقاضاي ) ره(یله امام خمینی تحریرالوس
ابطال طرح تفصیلی شهرستان ارومیه مبنی بر درخواست و موظف نمودن 

ا 40 درصد سهم دولت و 60مالکین در تفکیک و افراز   درصد سهم مالک ر
  . نماید می
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 رئیس سازمان مسکن و شهرسازي آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت
امه شماره  اند،   اعالم داشته20/5/78 مورخ 13168/3/5/10مذکور طی ن

 5هاي تفصیلی شهري و تغییرات آنها در هر استان به استناد ماده  تصویب طرح
 با تشکیل کمیسیون ماده 1351قانون شورایعالی شهرسازي و معماري مصوب 

عضاء  به ریاست استاندار، عضویت سازمان مسکن و شهرسازي و سایر ا5
ه  صورت می گیرد و این سازمان به عنوان عضوي از کمیسیون مذکور بوده ن

هاي تصویبی، علیهذا هرگونه  تهیه کننده طرح و شهرداري نیز مجري طرح
ابطال طرح تفصیلی، به نظر بایستی به طرفیت مرجع ذیصالح صورت گیرد 

و ها به طرفیت شهرد النهایه درخواست تفکیک پالك مورد نظر خواهان اري 
استعالم شهرداري از این سازمان و پاسخ به اینکه هرگونه اقدامات وفق مفاد 

نظر به اوصاف مذکور طرف . اند کمیسیون را مبنی بر رعایت حریم بلوار ننموده
بوده و اینکه قسمتی از حد شرقی  دعوي خواهان ها در این رابطه شهرداري 

ربري آموزشی نموده که آن پالك مورد نظر تداخل در قسمت اعالم شده با کا
ه 7/3/1374 مورخ 5هم طی کمیسیون ماده   با تغییر کاربري قسمت مذکور ب

مسکونی اصالح صورت گرفته که در این خصوص نیز مشارالیه جهت اصالح 
با عنایت به موارد معروضه . بایستی به اداره ثبت و اسناد مراجعه نمایند سند می

ه خود ندانسته استدعاي رد خاسته این سازمان دعوي مطروحه را متوج
  .ها را دارد خواهان

 آقاي ابراهیم پور وهاب برنجی در دادخواست تقدیمی اعالم داشته -2
ن  است پس از دریافت سند به منظور استفاده از حقوق قانونی آن اعم از پایا

وسیله دفترخانه و یا توسط خود مالک از .. .کار وام نوسازي تجدید بنا و
  . گردد استعالم میشهرداري 

شهرداري صدور مفاصا را مبنی بر الزام متقاضیان عالوه بر عوارض پذیره 
ا قیمت % 50) براي احداث ساختمان( از زمین ب به عنوان خدمات رفاهی 

کارشناسی طبق نظر سه نفر ارزیاب و پرداخت کسري مساحت آن هم با قیمت 
نماید، اوالً نظر به  میکارشناسی به عبارت دیگر کسري طرح تفصیلی موکول 

اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و ما نحن 
 مورخ 186هاي شماره  لذا با توجه به دادنامه. فیه قانونی وجود ندارد

 دیوان عدالت اداري اصدار یافته 14/12/1372 مورخ 210 و 30/8/1371
 درصد 15در ارتباط با اخذ . ه استمتأسفانه تاکنون به مورد اجراء گذاشته نشد
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ها  هایی که در آن خدمات رفاهی اخذ جریمه به عنوان کسري مساحت از زمین
و 22اند مغایر ماده  ایجاد ساختمان شده و سند مالکیت قانونی دریافت نموده  

نون 22 و 219، 144، 143، 38، 35، 31، 30 قانون ثبت اسناد و ماده 70  قا
و 46، 31، 22، 4مدنی و مغایر اصول  و همچنین بند 47  نون 12   اصل سوم قا

 درصد خدمات رفاهی و 50بنا به مراتب تقاضاي ابطال اخذ . اساسی است
 اصالحی قانون ثبت داده 147کسري مساحت از سندهایی که براساس ماده 

  . شده مورد استدعا است
امه شماره   15، 284شهرداري ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور طی ن

  :اند  اعالم داشته20/8/1374مورخ 
 مالکین باغات و اراضی دایر و بایر براي گریز از قوانین و ضوابط -1

و مصوبات شورایعالی شهرسازي و معماري، اقدام به تفکیک اراضی  معمول 
ها و ادارات ثبت و مسکن نموده و قطعات  خود بدون تصویب شهرداري

ند و صدور سند مالکیت به این قبیل رسان تفکیکی را با قولنامه به فروش می
هاي عمرانی و مغایر طرح  قطعات به دلیل اینکه ممکن است در داخل طرح

تفصیلی قرار گرفته باشند صحیح نبوده و نهایتاً باعث بروز اختالفات مابین 
  .گردد هاي مصوب شهري و سایر مسئولین می خریداران و مجریان طرح

فصیلی شهر-2 کلیه مالکین ) 4-7بند ( ارومیه  برابر ضوابط طرح ت
ا  می بایست در زمان تفکیک به عنوان خدمات شهري درصدي از اراضی خود ر

به شرح بند مذکور در اختیار شهرداري قرار دهند که متأسفانه تعدادي از 
مالکین که احساس مسئولیتی در پیشبرد اهداف دولت و رفاه همشهریان خود 

اري خدمات رفاهی با قولنامه اقدام به فروش جهت گریز از واگذ. نمایند نمی
گردد در موقع مراجع خریداران جهت  نمایند و النهایه شهرداري مجبور می می

اخذ پروانه ساختمانی با در نظر گرفتن سند مالکیت ما در نسبت به اخذ 
  . خدمات رفاهی برابر ضوابط شورایعالی شهرسازي از آنان اقدام نماید

لی رعایت حد نصاب قطع ات تفکیکی نیز با توجه به مصوبات شورایعا
ارتباطی به شرایط اساسی صحت معامله مندرج در قانون  شهرسازي بوده و 

اجراي این ضوابط و مصوبات . مدنی که مورد استناد خواهان قرار گرفته ندارد
براي اینکه شهروندان بتوانند از کلیه خدمات شهري از قبیل فضاهاي بهداشتی 

زشی و فضاي سبز کافی استفاده نمایند و از محیط زیست سالمی فرهنگی، ور
ار باشند ضروري بوده، رد دعوي خواهان مورد استدعا است   . برخورد
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دبیر محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خالف شرع بودن مورد 
ي 13/8/1378 مورخ 78، 21، 2621شکایت طی نامه شماره   فقهاي شورا

شود، اگر مستند به  ایان فقها بدین شرح اعالم مینگهبان مطرح شد و نظر آق
  . قانون باشد اشکال شرعی ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق به ریاست حجه االسالم 
والمسلمین دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤساء و 

ا مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مش اوره ب
  . نماید اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأي می

  رأي هیأت عمومی 
  قانون تأسیس شوراي5هاي کمیسیون ماده  با عنایت به وظایف و مسئولیت

هاي تفصیلی  عالی شهرسازي و معماري ایران در زمینه بررسی و تصویب طرح
و توجه به تعریف طرح تفصیلی ب د شهري و تغییرات آنها  ه شرح مذکور در بن

و 3 نی و مسکن به وزارت مسکن   ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادا
ه  شهرسازي، وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی ب

در زمان تفکیک و به .. . واگذاري قسمتی از ملک خود به شهرداري به طور
از اراضی % 60ختصاص لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهري و همچنین ا

ها خالف اصل تسلیط و مالکیت  به دولت به واسطه تفکیک و تبدیل کاربري آن
نونی کمیسیون مذکور است اختیارات قا . مشروع اشخاص و خارج از حدود 

ه 4-3- 7 وتبصره ذیل بند 4-7بنابر این بند   طرح تفصیلی شهرستان ارومی
  .شود الت اداري ابطال می قانون دیوان عد25مستنداً به قسمت دوم ماده 

   قربانعلی دري نجف آبادي –رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
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  17/11/1379: تاریخ تصویب
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع تصویب

 هیأت عمومی دیوان 20/9/1379  مورخ271 و 270رأي شماره  
داري در  خصوص ابطال مصوبه جلسه مورخ عدالت ا

یرانشو16/6/1371   راي عالی شهرسازي و معماري ا
  271 و 270: شماره دادنامه

  351 و 345,78 :کالسه پرونده 
.. :شاکی  .. .......  
 شوراي عالی 16/6/1371 ابطال مصوبه جلسه مورخ :موضوع شکایت و خواسته 

  و معماري ایران  شهرسازي
  :مقدمه 

 ماده واحده اند، تبصره یک هاي تقدیمی اعالم داشته  شکات در دادخواست
مصوب   ها هاي دولتی و شهرداري قانون تعیین تکلیف امالك واقع در طرح

در صورتی که اجراي طرح و تملک امالك  «که مقرر داشته است  2/9/1367
بعد موکول   سال10واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب حداقل 
و شده باشد مالکین امالك واقع در طرح از کلیه حقوق مالک انه مانند احداث بنا 

و   تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و ارند  غیره برخورد
د   سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می10در صورتی که کمتر از  نمای

و  هرگاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث 
فرمایید قانون مذکور براي مالک و بهره مندي  حظه میمال» تجدید بنا را ندارند

و غیره هیچ گونه مشکل و   از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا
مصوبه شوراي عالی شهرسازي و ) 2(محدودیتی وضع ننموده ولی فراز 

ه 2مربع و تبصره   متر150معماري که حداکثر زیربنا را براي مالک   مصوبه ک
 وضع 29/9/1367 تملک مالک و متقاضی پروانه ساختمان را قبل از تاریخ

مندي مالک از کلیه حقوق   بهرهنموده با ماهیت و روح قانون و مخصوصاً
و  مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا که در متن ماده واحده آورده مغایر 

 استدعا. نماید محروم می مالک را از بهره مندي کلیه حقوق مالکانه عمالً
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 قانون تشکیل شوراي عالی 2 از ماده 2شود با عنایت به اینکه بند  یم
لوایح شهرسازي و   شهرسازي و معماري حق اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و

هاي جامع شهري را دارد و نه حق تصویب و وضع  مقررات مربوط به طرح
.  فرمایندمعمول قانون و مقررات نسبت به ابطال مصوبه مذکور اقدام الزم

ه  مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازي در پاسخ ب
اند،   اعالم داشته7/12/1378  مورخ230,28009شکایت مذکور طی نامه شماره 

و 16/6/1371درخواست ابطال مصوبه جلسه مورخ   شوراي عالی شهرسازي 
د، عبارت باش درخواست فوق مردود می معماري ایران بنا به دالیل مرقوم ذیل

در تبصره یک قانون تعیین وضعیت امالك واقع در » کلیه حقوق مالکانه «
و  ها موجب هاي دولتی و شهرداري طرح نقض یا تغییر کاربري امالك نبوده 

مالک مختار به احداث، تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و 
، جامع یا تفضیلی مصوب طرح هادي رهن و غیره با ملحوظ داشتن کاربري

از ده سال شروع شود حق  «عبارت . باشد شهر می هرگاه زمان اجراي طرح قبل 
یعنی . نیز موید همین مطلب است. »را ندارد  به هزینه احداث و تجدید بناطالم

بر فرض استفاده از حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و 
توسط مالک کاربري ملک کماکان به قوت .... و تعمیر و فروش و اجاره و رهن

اجراي طرح و تملک امالك  اجرائی ذیربط اختیار  خود باقی است و دستگاه 
الوصف  مع. سال و خواه بعد از ده سال دارد واقع در آن را خواه قبل از ده

 2 ذیل ماده 2شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران به موجب اختیار بند 
 و به 1351شهرسازي و معماري ایران مصوب  اي عالیقانون تأسیس شور

خص اشخاصی که قصد استفاده از امالك خود المنظور رعایت حال مالکین با
ارند، ضابطه  جهت احداث سرپناه را ه  د ر اختیاراتی ک اي تسهیل کننده مازاد ب

ها، براي  هاي دولتی و شهرداري قانون تعیین وضعیت امالك و اقع در طرح
ط 2مطابق بند   ر نظر داشته استمالکین د ارتبا  ضوابط شهرسازي و معماري در 

ها مصوب  هاي دولتی و شهرداري با قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح
   :دارد می  اعالم16/6/1371

ي  -2 در صورت اعالم نظر دستگاه اجرائی مبنی بر عدم تصمیم به اجرا
و   ل کردن آن به آینده خواه ماه مقرر در قانون و موکو18ظرف مدت  طرح قبل 

و 18بعد از ده سال، با انقضاي مدت   ماه مقرر در قانون در مناطق مسکونی 
رعایت   تجاري اجازه احداث یا تجدید بنا و افزایش ساختمان مسکونی با
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 150ضوابط مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال و تراکم مجاز، حداکثر تا 
ه منظور سلب امکان سوء» شود ه میمتر مربع در کل زیربنا داد و  و ب استفاده 

اریخ  نامه سود جوئی افرادي که به موجب فروش هاي عادي یا مشاعی بعد از ت
ها  شهرداري و  هاي دولتی تصویب قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح

 ضوابط 2 بند 2در تبصره .  فوق الذکر را دارند2سعی در استفاده از مزایاي بند 
مشاع براساس اسناد   دارد در صورت تعدد مالکین  اعالم می16/6/1371ب مصو

مالکیت مربوط به قبل از تصویب قانون تعیین وضعیت امالك واقع در 
ک   به هر یک از) 29/9/1367(ها  هاي دولتی و شهرداري طرح مالکین احداث ی

روط شود، مش  متر مربع اجازه داده می150واحد مسکونی به مساحت حداکثر 
بیشتر نباشد و ضوابط  بر اینکه در مجموع از تراکم ساختمانی مجاز منطقه

مربوط به تعداد طبقات و سطح اشغال رعایت شود، بدیهی است که به رسمیت 
موجب نقض غرض را تعیین  هاي مشاعی بعد از تاریخ فوق شناختن مالکیت

و اجراي طرح  امکان تملک  بوده و  توسط کاربري براي اراضی یکپارچه 
  . سازد مواجه می خطر و صعوبت هاي اجرائی ذیربط را با دستگاه

 16/6/1371فرمایید کلیه ضوابط مندرج در مصوبه  همانگونه که مالحظه می
خصوص تعیین  ایران در در راستاي وظایف شوراي عالی شهرسازي و معماري

 هاي شهرسازي به ضوابط و مقررات شهرسازي و براي هماهنگ کردن برنامه
بوده و ا   منظور ایجاد محیط زیست بهتر براي مردم  مصوبه مذکور تناقضی ب

هاي دولتی و شهرداري نداشته  روح قانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح
د  است، علیهذا با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر درخواست مطروحه فاق

  .استدعا استوجاهت قانون بوده، رد آن از محضر اعضاي هیأت عمومی مورد 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق به ریاست حجه االسالم 

 سا وؤ شعب بدوي و ريساؤو المسلمین دري نجف آبادي و با حضور ر
ا   مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ب

  .نماید اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأي می
  ي هیأت عمومیرأ 
تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون  

تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد، بنابر این مصوبه مورخ 
شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران که استفاده از حقوق  16/6/1371

اجراي قانون تعیین تکلیف امالك واقع در ط ي  رحمالکانه اشخاص را در  ها
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 متر مربع کرده 150 مقید و محدود به 29/9/1367ها مصوب  شهرداري  دولتی و
 است خالف قانون و خارج از حدود صالحیت شوراي عالی مذکور تشخیص

 قانون دیوان عدالت 25 به قسمت دوم ماده گردد و مصوبه مذکور مستنداً می
  .گردد اداري ابطال می

 اريـ  قربانعلی دري نجف آباديرئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اد 
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  30/02/1380:تاریخ تصویب
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع صدور

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در 30/2/1380 -56رأي شماره  
 طرح جامع شهر 3- 1-5  و2-1-5خصوص ابطال قسمتی از بندهاي 

  رانشوراي عالی شهرسازي و معماري ای 25/10/1368کرج مصوب 
  56 :شماره دادنامه

  78/295 :کالسه پرونده 
   سازمان بازرسی کل کشور:شاکی 
 طرح 3-1- 5 و 2-1-5 ابطال قسمتی از بندهاي :موضوع شکایت و خواسته 

  .معماري ایران  شوراي عالی شهرسازي و25/10/1368جامع شهر کرج مصوب 
  : قدمهم 

ازرسی کل کشور  طی نامه شماره معاون امور سیاسی و قضائی سازمان ب
شهرسازي در  اند، شوراي عالی اعالم داشته 20/6/1378 مورخ 11727/7/1

تکلیف به تملک 25/10/1368ضوابط اجرائی طرح جامع شهر کرج مصوب 
هائی در  تفکیک زمین  هاي پیشنهادي خدمات در هنگام بالعوض حداقل سرانه

 در باب تملک رسد با قوانین و مقررات محدوده شهر نموده که به نظر می
از طرف  ها که در هاي دولتی و شهرداري امالك مورد نیاز دستگاه ازمنه مختلف 

قانونگذار تعیین شده مغایر و اصوالً این شورا از صالحیت قانونی خود خارج 
لذا ضروري است آن . است و مبادرت به تدوین ضوابط خالف قانون کرده

 راجع به تملک بالعوض قسمت از ضوابط اجرائی طرح جامع شهر کرج که
وزارت مسکن و شهرسازي  مدیر کل حقوقی. سهم خدمات است ابطال گردد

 13/2/1379 مورخ 2195/230در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
  :اند اعالم داشته

 1351شهرسازي و معماري ایران مصوب   قانون تأسیس شوراي عالی-1
اراده در ماده .  افراد جامعه حاکمیت داردمربوط به نظم عمومی است و حتی بر 

د   این قانون وظایف شوراي2 و طبق بن عالی شهرسازي و معماري احصاء شده 
هاي جامع و شهري و تغییرات آنها   ماده فوق بررسی و تصویب نهائی طرح3
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هاي شهري به  نامه تصویب معیارها و ضوابط و آیین  4همچنین در بند ... و
گردیده بنابراین تصمیمات اتخاذ شده در موارد عهده شوراي مذکور محول 

 به استناد اختیار تفویض شده از طرف 4 و 3بندهاي  احصاء شده از جمله
  . قانونگذار بوده و جنبه قانونی دارد

 در25/10/1368  کلیه ضوابط مندرج در طرح جامع شهر کرج مصوب-2
ي  تعیین ضوابط و مقررات شهرسازي و هماهنگ کردن برنامه خصوص ها

  . بوده است شهرسازي به منظور ایجاد محیط زیست بهتر براي مردم
نون مدنی مصرح است به اینکه 30 ماده -3 هر مالکی نسبت به مایملک  « قا

قانون استثناء کرده   خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که
و معماري شوراي عالی شهرسازي  25/10/1368این اساس مصوبه  بر» باشد

بوده و الزم الرعایه است رد درخواست مورد   به مراتب بنا. منبعث از قانون 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق به ریاست . استدعا است

و  حجت االسالم والمسلمین دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي 
رسی و انجام رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بر

  .نماید رأي می مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور
  رأي هیأت عمومی 
قوانین مربوط به نحوه   با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و 

ي  تملک اراضی و امالك اشخاص و اینکه هیچ یک از وظایف و اختیارات شورا
ي 2ح مقرر در ماده عالی شهرسازي و معماري ایران به شر  قانون تأسیس شورا

اختیار سلب    متضمن تفویض1351عالی شهرسازي و معماري ایران مصوب 
مالکیت مشروع اشخاص و یا الزام آنان به واگذاري قسمتی از زمین به طور 

باشد، مصوبه  نمی  ها رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آن
 عالی شهرسازي و معماري ایران موضوع طرح  شوراي25/10/1368مورخ 

واگذاري زمین به طور   جامع شهر کرج در قسمتی که مشعر بر الزام اشخاص به
رایگان و یا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفکیک است مغایر قانون و خارج 

شود و طرح جامع  داده می از حدود اختیارات شوراي عالی مذکور تشخیص
نون دیوان عدالت 25 قسمت به استناد قسمت دوم ماده شهر کرج در این  قا

  .گردد اداري ابطال می
  قربانعلی دري نجف آبادي-رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  
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   30/02/1380: تاریخ
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري : مرجع رسیدگی

 هیأت عمومی دیوان عدالت 30/2/1380 – 62 و 61رأي شماره 
 مورخ 898، 8213هاي شماره   مورد ابطال بخشنامهاداري در

 شرکت ملی پخش 10/9/1378 مورخ 828، 9588 و 5/8/1378
  هاي نفتی ایران فرآورده

   62 و 61 :شماره دادنامه
   438، 78 و 423، 78 :کالسه پرونده

   شرکت تشگاز– شرکت گاز خودرو صنعت :شاکی
 مورخ 898، 8213ره هاي شما  ابطال بخشنامه:موضوع شکایت و خواسته

ورده10/9/1378 مورخ 828، 9588 و 5/8/1378 ي   شرکت ملی پخش فرآ ها
  . نفتی ایران
  : مقدمه

اند،  هاي تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعالم داشته شکایت طی دادخواست
 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی 6مجلس شوراي اسالمی وفق تبصره ماده 

ه رفع آلودگی هواي شهرها نموده و هیأت  دولت را مکلف ب1374هوا مصوب 
 آئین نامه اجرائی تبصره یاد 11دولت با عنایت به اختیارات حاصله طی ماده 

شده گاز سوز نمودن خودروها را از جمله تدابیر خود جهت جلوگیري از 
  . آلودگی هوا قرار داده است

 به متعاقب این امر وزارت نفت برنامه وسیعی را براي تجهیز خودروها
سیستم دوگانه سوز از طریق تجهیز خودروهاي سواري به تجهیزات گازسوز 

هاي سوختگیري گاز  گاز مایع نفتی تدوین و مدیریت طرح احداث جایگاه
مایع و گازسوز نمودن خودروها را ایجاد نموده وزارت صنایع نیز با اعطاي وام 

ت دوگانه سوز مایع بدون بهره تولیدکنندگان این تجهیزات را به تولید تجیهزا
نفتی ترغیب و برنامه وسیعی را براي تولید ساالنه حداقل یکصد هزار دستگاه 

ورد مدیریت طرح احداث . مجموعه دوگانه سوز گاز مایع نفتی به اجراء درآ
هاي سوخت گیري در تهران و شهرهاي بزرگ را مد نظر قرار داد و طی  جایگاه
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ه را در شهرها ایجاد و یا اقدام به مدت کوتاهی تعداد بسیار زیادي جایگا
دیگر مصوبات . ها در شهرهاي دیگر نمود صدور مجوز براي ایجاد این جایگاه
ه 1377 قانون بودجه سال 29تبصره ) ر(مجلس شوراي اسالمی از جمله بند   ک

 کل کشور به 1378 قانون بودجه سال 29تبصره ) ق(عیناً تحت عنوان بند 
نون بودجه سال 27تبصره ) ب(تصویب رسیده است و بند   کل کشور 1378 قا

و فروش یارانه اي سوخت گاز مایع به خودروهاي مجهز به سیستم دوگانه 
 کل کشور جهت گیري 1378 و 1377، 1376هاي  سوز طی قوانین بودجه سال

ي  مجلس را در گاز سوز نمودن خودروها و جایگزینی سوخت گاز مایع به جا
سازد علیرغم مصرحات فوق مدیر عامل شرکت  بنزین معمول نمایان می

 مورخ 898، 82، 13هاي شماره  هاي نفتی طی بخشنامه پاالیش و پخش فرآورده
ي 10/9/1378 مورخ 828، 9588 و 5/8/1378  نصب کیت بر روي خودروها

هاي  با عنایت به مغایرت بخشنامه. دولتی و شخصی را ممنوع نموده است
ها اقدام  شوراي اسالمی نسبت به ابطال آنمذکور با قوانین مصوب مجلس 

و . شایسته مبذول فرمایید مدیر امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پاالیش 
ه شماره  پخش فرآورده هاي نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذور طی نام

هاي  اند، اوالً وزارت نفت و شرکت  اعالم داشته13/12/1379 مورخ 36475/30
 ادوار گذشته قراردادي را با کیت سازان در ارتباط با تابعه هیچگاه و در تمام

هاي تولیدکننده در جهت  ها منعقد ننموده و شرکت میزان و چگونگی تولید آن
از وزارت صنایع اقدام نموده د تولید کیت گاز مایع رأساً نسبت به اخذ مجوز  . ان

ه  ین شروع گردید و ارتباطی به آئ1373روند گازسوز شدن خودروها از سال  نام
میزان مصرف در این .  مورد ادعاي شاکی ندارد5/3/1376اجرائی مصوب 

 1377 تن در روز در پایان سال 300 تن در روز به 60 از 1373زمینه از سال 
 و با توجه به افزایش قیمت 1378لیکن از ابتداي سال . افزایش یافته است

در ) انی بودن آندر واقع مج(بنزین و تفاوت عمده آن با قیمت گاز مایع 
گازسوز نمودن خودروها روند صعودي و غیرقابل تصور و پیش بینی ایجاد 

 تعداد خودروهاي گازسوز 1378 ماه اول سال 7نمود به نحوي که ظرف مدت 
 هزار دستگاه رسید و میزان مصرف گاز مایع در بخش 20شده به حدود 

هاي   نسبت به ماه1378هاي شهریور و مهرماه  خودروها و حمل و نقل در ماه
افزایش یافت و این امر موجب شده که تأمین % 65مشابه سال قبل به میزان 

ط 9سوخت مورد نیاز   میلیون خانوار مصرف کننده گاز مایع در اقصی نقا
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و  و فاقد لوله کشی گاز طبیعی  و نقاط روستائی  کشور باالخص حاشیه شهرها 
ا بخش تجاري و صنعت و باالخص خودروهاي عمومی  گاز سوز شده ب

ا . اختالل روبرو شدند نمودن خودروها ب بنابراین چنانچه روند افزایش گازسوز 
بایست  نمود می هاي جدید استمرار پیدا می همان شتاب و بدون اعمال سیاست

گردید و  کل تولیدات گاز مایع کشور صرفاً مصروف خودروهاي شخصی می
تأکید وزارت نفت در . دیدگر مصارف خانگی و صنعتی و تجاري تعطیل می

ا  اجراي برنامه هاي زیست محیطی بر استفاده مطلوب از گاز طبیعی فشرده ب
ه  ا توجه ب از گاز مایع ب عنایت به عدم محدودیت تولید آن به جاي استفاده 
محدودیت در تولید آن به عنوان سوخت وسائل نقلیه عمومی و خصوصی 

عروضه و اختیارات قانونی شرکت ملی علیهذا، با عنایت به مطالب م.  باشد می
هاي نفتی در داخل و یا  نفت ایران در تولید، عرضه، توزیع و فروش فرآورده

 قانون 35 و 4خارج از کشور آن هم به صورت انحصاري و با استناد به مواد 
 قوه تقنینه اتخاذ تصمیم راجع به عدم صدور 23/2/1356اساسنامه مصوب 

روهاي شخصی و صرفاً تأمین گاز مایع کارت سوخت گاز مایع خود
خودروهاي عمومی قدیمی و جدید و خودروهاي داراي کارت اشتراك قبل از 

 به لحاظ محدودیت در تولید و تأمین گاز مایع به منظور رعایت 2/8/1378
غبطه و مصلحت عمومی کشور در تأمین نیاز مصرف کنندگان خانگی، صنعتی 

صدور رأي شایسته مبنی بر رد دعوي و تجاري صورت گرفته بنابراین 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق . مطروحه مورد استدعا است

ي  و با حضور رؤسا به ریاست حجت االسالم والمسلمین دري نجف آبادي 
شعب بدوي و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و 

ي بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء ب ه شرح آتی مبادرت به صدور رأ
  . نماید مبادرت به صدور رأي می

  رأي هیأت عمومی 
مقررات قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا که در جهت تحقق اهداف 

 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و به منظور پاکسازي 50مذکور در اصل 
نون 50صل و حفاظت هوا از آلودگی که در جهت تحقق اهداف مذکور در ا  قا

از  اساسی جمهوري اسالمی ایران و به منظور پاکسازي و حفاظت هوا 
ها به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده، متضمن ضرورت اتخاذ  آلودگی

تدابیر متناسب در زمینه ساماندهی سیستم حمل و نقل شهري و الزام کلیه 
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و ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت مقررات دستگاه  
و هیأت وزیران در اجراي اهداف  سیاست هاي مندرج در قانون مزبور است 

ه 6مقنن و به تجویز تبصره ماده  ام  قانون فوق الذکر مبادرت به تصویب آئین ن
هاي اجرائی،   آئین نامه مزبور دستگاه11اجرائی آن قانون نموده و به شرح ماده 

ه اند که  نیروهاي نظامی و انتظامی را موظف کرده نسبت به گازسوز یا دوگان
ر  از سای سوز کردن وسایل نقلیه تحت اختیار خود، همچنین استفاده 

هاي مناسب با حداقل ترکیبات آالینده از جمله بنزین بدون سرب اقدام  سوخت
ه  نمایند و حسب تبصره یک این ماده در جهت تشویق بخش خصوصی ب

م اعطاي وام و تسهیالت گازسوز یا دوگانه سوز کردن وسایل نقلیه خود لزو
 3بانکی با سود متضمن نرخ ترجیحی را مورد تأکید قرار داده و به شرح تبصره 

نفت، صنایع و شهرداري تهران را برابر زمانبندي هاي  این آئین نامه وزارتخانه
شده با بکارگیري تمامی امکانات و منابع موجود، نسبت به گازسوز یا دوگانه 

هاي  و شرکتاند   موتوري تمامی متقاضیان ملزم کردهسوز کردن وسایل نقلیه
تجاري مربوط نیز به منظور تأمین اهداف مزبور و تدارك وسایل و تجهیزات 

  . اند الزم و سرمایه گذاري در این خصوص اقدام به تولید کیت گازسوز نموده
 و شماره 5/8/1378 مورخ 898، 8213هاي شماره  بنابراین مفاد بخشنامه

هاي نفتی مشعر   شرکت ملی پخش فرآورده10/9/1378 مورخ 828، 9588
تجاري تولیدکننده از نصب کیت گازسوز روي هاي  برخورداري شرکت

از  خودروهاي پالك شخصی و دولتی مغایر اهداف و حکم قانونگذار و خارج 
هاي نفتی در وضع مقررات دولتی  حدود اختیارات شرکت ملی پخش فرآورده

 قانون دیوان عدالت 25د و مستنداً به قسمت دوم ماده شو تشخیص داده می
  . گردد اداري ابطال می

   قربانعلی دري نجف آبادي -رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
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   06/02/1383: تاریخ صدور
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع صدور

، 1/7/59هاي مورخ  نامه ینیرأي هیأت عمومی در مورد ابطال آ
هاي   وزارت کشور و دستورالعمل29/6/73 و 9/11/72، 11/11/65

 100/5430، 1/4/72 مورخ 1/161، 11/8/61 مورخ 14361شماره 
   وزارت مسکن و شهرسازي25/4/74مورخ 

   31 :شماره دادنامه
   78/364 :کالسه پرونده

   معاون امور سیاسی قضایی سازمان بازرسی کل کشور:شاکی
هاي مورخ  نامه أي هیأت عمومی در مورد ابطال آئین ر:موضوع شکایت و خواسته

ي   وزارت کشور و دستورالعمل29/6/73 و 9/11/72، 11/11/65، 1/7/59 ها
 مورخ 100/5430، 1/4/72 مورخ 1/161، 11/8/61 مورخ 14361شماره 

  . وزارت مسکن و شهرسازي25/4/74
  : مقدمه

نامه شماره معاون امور سیاسی قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی 
اند، به استناد قسمت اخیر ماده یک   اعالم داشته20/9/78 مورخ 188809/7/3

ه 3/3/59الیحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب   ک
را به عهده شوراي شهر » ضوابط مربوط به چگونگی اجراي این ماده«تصویب 

ي اسالم آئین گذاشته است، وزیر کشور به عنوان قائم مقام شورا ی شهر، 
» تشخیص باغ«ها ضوابط و معیارهاي  هایی را تصویب کرده است که در آن نامه

 14وزارت مسکن و شهرسازي نیز به استناد ماده . به تفصیل مقرر گردیده است
تبدیل و تغییر کاربري، افراز و تقسیم « که 22/6/66قانون زمین شهري مصوب 

و را با رعایت ضوابط و مق» و تفکیک باغات ررات وزارت مسکن و شهرسازي 
مواد قانون زمین شهري بالاشکال دانسته است، مبادرت به صدور 

ا معین ساخته» ضوابط تفکیک باغات«هایی نموده است که  دستورالعمل . اند ر
و « قانون زمین شهري، صالحیت 12با توجه به اینکه ماده  تشخیص عمران 

ا به » احیاء اراضی وزارت مسکن و شهرسازي محول واقع در محدوده شهري ر
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نموده است و در الیحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها مصوب 
» تشخیص باغ«، نها د و یا مرجع خاصی به عنوان دستگاه صالح براي 1359

و همچنین با عنایت به اینکه  تشخیص عمران «مورد اشاره واقع نگردیده است 
گردد، اقدام وزراء وقت  نیز می» باغتشخیص «بدون تردید شامل مورد » و احیاء

و 9/11/72، 11/11/65، 1/7/59مورخ هاي  کشور در تصویب آئین نامه  
و 29/6/73  فاقد مبناي قانونی و خارج از حیطه اختیارات آنها بوده است 

د  میبرهمین اساس جهت ابطال به دیوان عدالت اداري ارسال در . شون
رت مسکن و شهرسازي به استناد هاي صادره توسط وزا خصوص دستورالعمل

نون زمین شهري، با عنایت به بند 14ماده  نون 4 ماده 2 و بند 2 ماده 4 قا  قا
آئین  تأسیس شورایعالی شهرسازي و معماري ایران که تصویب ضوابط و 

ه  نامه ا توجه ب هاي شهرسازي را به شوراي مذکور واگذار کرده و همچنین ب
آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي  قانون تغییر نام وزارت 3ماده 

که اجراي قانون تأسیس شورایعالی شهرسازي و معماري ایران را جزء وظایف 
تصویب معیارها و ضابطه و آئین «وزارت مسکن و شهرسازي دانسته است، 

منحصراً در صالحیت شورایعالی شهرسازي است و ماده » هاي شهرسازي نامه
سایر مواد قانونی، هیچگونه داللتی بر انتزاع این  قانون زمین شهري یا 14

و  وزارت مسکن  صالحیت قانونی از شوراي یاد شده و واگذاري آن به 
و لذا دستورالعمل  1/161، 11/8/61 مورخ 14361هاي شماره  شهرسازي ندارد 

 مصوب وزراء وقت مسکن و 25/4/74 مورخ 100/5430، 1/4/72مورخ 
ی و خارج از حیطه صالحیت وزارتخانه مذکور شهرسازي، فاقد وجاهت قانون

ها نیز جهت ابطال به دیوان عدالت  باشد و بدین لحاظ این دستورالعمل می
و . گردند اداري ارسال می امور مجلس وزارت مسکن  مدیر کل حقوقی و 

 مورخ 28747/230شهرسازي در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 
هاي اشاره شده در ختام گزارش   دستورالعمل- 1اند،   اعالم داشته15/12/78

 قانون زمین شهري 14بازرسی کل کشور با در نظر گرفتن اختیارات ماده 
 صادر گردیده و اساساً به موجب مقررات ماده مرقوم تعیین 1366مصوب 

مقررات و ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربري افراز تقسیم و تفکیک 
 عهده وزارت مسکن و شهرسازي گذارده شده باغات و اراضی کشاورزي به

  . است
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و  لذا اوالً قانون زمین شهري مؤخر بر قانون تأسیس شورایعالی شهرسازي 
ثانیاً شورایعالی شهرسازي و معماري . باشد  می1351معماري ایران مصوب 

داراي شخصیت حقوقی مستقل از وزارت مسکن و شهرسازي بوده و یقیناً 
ه این موضوع وظایف فوق الذکر را به وزارت متبوع محول قانونگذار با علم ب

نموده است، فلذا اقدامات انجام شده به وسیله وزارت متبوع منبعث از 
هاي ذکر شده در گزارش  مهمتر آنکه دستورالعمل. اختیارات قانونی بوده است

 قانون زمین شهري است به ترتیب و با صدور 14در مواردي که مربوط به ماده 
هاي بعدي به خودي خود لغو شده و در حال حاضر تنها  ورالعملدست

که در گزارش سازمان بازرسی  (1/9/74 مورخ 13630/100دستورالعمل شماره 
در زمینه نحوه تغییر کاربري، تفکیک و افراز ) کل کشور به آن اشاره نشده است

هاي  باشد و به این ترتیب دستورالعمل باغات و اراضی کشاورزي معتبر می
بنا به . مورد اشاره شاکی قبالً لغو و دستورالعمل فوق الذکر جایگزین شده است

مراتب مرقوم در فوق تقاضاي مطروحه فاقد وجاهت قانونی بوده و رد 
  . درخواست معنونه مورد استدعا است

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور نیز در پاسخ به شکایت سازمان 
اند،   اعالم داشته20/9/79م مورخ /14357 شماره بازرسی کل کشور طی نامه

توانند براي تعیین شیوه اجرائی هر قانون  واضح است که مجریان قانون می
هاي الزم را تدوین و به تصویب مراجع مقرر در هر  دستورالعمل و آئین نامه

طبیعی است که این مقررات اجرائی با توجه به موضوع هر . قانون برسانند
ین شده و صرفاً در خصوص همان موضوع و همان قانون قابلیت قانون تدو

و  اجرائی دارد و پذیرفتنی نیست مقرراتی که در خصوص موضوع زمین 
مسکن و مستند به قانون زمین شهري در خصوص تعریف باغ تدوین شده را 
و گسترش فضاي سبز نافذ دانسته  براي تعیین شیوه اجرائی الیحه قانونی حفظ 

ه و اختیار ت عیین و تدوین مقررات اجرائی الزم را براي الیحه قانون مذکور را ک
ها سلب  حسب الیحه مزبور به شوراي اسالمی شهرها تفویض شده از آن

ه . نماییم دلیل این عدم پذیرش نیز این است که اصوالً از لحاظ تخصصی ب
ا  هنگامی که بحث زمین و مسکن مطرح است باید الفاظ و اصطالحات را ب

جه به عرف حاکم در مورد زمین و مسکن تفسیر و تعبیر کرد و وقتی هم که تو
بحث فضاي سبز و حفظ و گسترش باغات مطرح است باید الفاظ و 
اصطالحات را با توجه به عرف حاکم در مورد فضاي سبز و چگونگی 
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بدیهی است که مثالً در موضوع بحث ما . گسترش آن تفسیر و تعبیر نمود
بحث زمین و مسکن با تعریف آن در بحث فضاي سبز و تعریف باغ در 

اجرائی قانون زمین  پس نمی. چگونگی گسترش آن تفاوت دارد توان مقررات 
و  شهري در مورد تعریف باغ را در خصوص تعریف باغ در الیحه قانون حفظ 

استدالل و استناد . گسترش فضاي سبز در شهرها ساري و جاري دانست
هاي  ر به قانون زمین شهري براي ابطال آئین نامهسازمان بازرسی کل کشو

 در مورد ضوابط اجرایی ماده یک الیحه قانونی 11/11/65 و 1/7/59مورخ 
حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها فارغ از اشکال مذکور در باال بدلیل 

اریخی آئین نامه و  تقدم ت هاي مذکور بر تاریخ تصویب قانون زمین شهري وارد 
زیرا که در زمان تصویب مقررات مذکور، قانون زمین . باشد میقابل قبول ن

شهري تصویب نشده بود تا به فرض موضوع مباینت و فقدان مبناي قانونی و 
با توجه به مجموع مطالب پیش . خروج از حیطه اختیارات مصداق داشته باشد

هاي  گفته رد درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال آئین نامه
  .  مورد استدعا است29/6/73 و 9/11/72، 11/11/65، 1/7/59ورخ م

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق به ریاست حجت االسالم 
و  والمسلمین دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا 
ا  مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ب

  . نماید  بشرح آتی مبادرت به صدور رأي میاکثریت آراء
  رأي هیأت عمومی 

 8411/230 و 15/12/78 مورخ 28747/230هاي شماره  مطابق نامه) الف
ي   مدیر کل حقوقی وزارت مسکن و شهرسازي، دستورالعمل26/4/80مورخ  ها

و 11/8/68 مورخ 14361شماره   مورخ 5430/100 و 1/4/72 مورخ 161/1 
ن 1/9/74 مورخ 13630/100ر دستورالعمل شماره  با صدو25/4/74  لغو و کا

  . لم یکن اعالم شده است
لعمل هاي مورد شکایت و اعتبار دستورالعمل  بنابراین با توجه به لغو دستورا

  . اخیرالذکر موجبی براي رسیدگی و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد
بز در شهرها حکم مقرر در ماده یک الیحه حفظ و گسترش فضاي س) ب

 متضمن لزوم حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگیري از 23/3/59مصوب 
از شهرداري در  قطع بی رویه درختان فارغ از محل عرس آن ها و کسب اجازه 

صورت ضرورت قطع درخت و تهیه و تصویب ضوابط اجرائی امور مصرح در 
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فویض اختیا و شوراي شهر است و مفید ت ر تعیین ماده مذکور توسط شهرداري 
ء  الجرا مرجع بدوي و تجدیدنظر تشخیص باغ و صدور رأي قطعی و الزم ا

 قانون 12مضافاً اینکه قانونگذار به صراحت ماده . توسط مراجع مزبور نیست
و 22/6/66زمین شهري مصوب   تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب 

وزار ا به عهده  و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات ر ت مسکن 
شهرسازي قرار داده و رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص مزبور را به 

 این قانون نیز اختیار تعیین ضوابط 14دادگاه صالحیتدار محول کرده و در ماده 
مربوط به تبدیل و تغییر کاربري، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی 

و کشاورزي و یا آیش واقع در محدوده قانونی شهرها ا به وزارت مسکن   ر
بنا به مراتب فوق الذکر وضع قواعد آمره مبنی . شهرسازي واگذار نموده است

بر ایجاد کمیسیون بدوي جهت تشخیص باغ و مرجع تجدیدنظر به منظور 
رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع به تصمیمات کمیسیون بدوي و نهایتاً 

و الزم االجراء به شرح مذکور د از 7ر ماده صدور رأي قطعی   و تبصره آن 
 و اصالحات 11/11/65ضوابط اجرائی الیحه قانونی فوق االشعار مصوب 

 15 و 14 و مواد 9/11/72 مصوب 16 و 15بعدي آن ضوابط به شرح مواد 
 خارج از حدود اختیارات مقرر در ماده یک الیحه قانونی 29/6/73مصوب 

 25 به قسمت دوم ماده شود و مقررات مزبور مستنداً مذکور تشخیص داده می
  . گردد قانون دیوان عدالت اداري ابطال می
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  19/07/1383: تاریخ صدور
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع صدور

هاي خدماتی و   در خصوص کاربري5ابطال مصوبه کمیسیون ماده 
   شوراي طرح و برنامه239 مصوبه 2فضاي سبز مازاد بر بند 

  343  الی342 :شماره دادنامه
  475 الی 473 و 468 الی 461/83 :کالسه پرونده

  ....  آقایان:شکات
 در خصوص 5 ابطال مصوبه کمیسیون ماده :موضوع شکایت و خواسته

 شوراي طرح و 239 مصوبه 2هاي خدماتی و فضاي سبز مازاد بر بند  کاربري
  . برنامه

  :مقدمه
ه کمیسیون هاي تقدیمی خواستار ابطال مصوب  شکات به شرح دادخواست

ي 239 صورتجلسه 2هاي زائد بر مصوبه، بند   در خصوص کاربري5ماده   شورا
هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ . اند طرح و برنامه را تقاضا نموده

فوق به ریاست حجت االسالم والمسلمین رازینی و با حضور رؤساي شعب 
از بحث و بررسی بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس 

  . نماید و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأي می
  رأي هیأت عمومی

 قبالً مورد رسیدگی قرار گرفته 5اعتراض نسبت به مصوبه کمیسیون ماده 
 هیأت عمومی 6/11/81 مورخ 400 الی 395است و به شرح دادنامه شماره 
بنابراین . حدود اختیارات شناخته نشده استدیوان خالف قانون و خارج از 

موردي براي رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض نسبت به همان 
  . الذکر است مصوبه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق
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   15/09/1383:  صدورتاریخ
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی

  دیره سازمان زیباسازيابطال پنجمین صورتجلسه هیأت م
  19/12/1380 مورخ 

  433 :شماره دادنامه
   81/473 :کالسه پرونده

  هاي تبلیغاتی محیطی  انجمن صنفی کارفرمایان و متخصصین رسانه:شاکی
سازمان  ابطال پنجمین صورتجلسه هیأت مدیره :موضوع شکایت و خواسته

  .19/12/1380زیباسازي مورخ 
  :مقدمه

تقدیمی اعالم داشته است، سازمان زیباسازي شهر شاکی بشرح دادخواست 
تهران بر خالف حقوق مکتسبه و مسلم اشخاص حقوقی انجمن صنفی 

هاي تبلیغاتی محیطی با اتخاذ تصمیمی خالف  کارفرمایان و متخصصین رسانه
 14ها و ماده   قانون شهرداري77 و ماده 35نص صریح قانون بند یک ماده 

ضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسالمی، بخش نامه اجرائی نحوه و آیین
و شهرك موضوع قانون تشکیالت وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی 

هاي عمومی دولت و   و سیاست75کشوري و انتخاب شهرداران مصوب 
مصوبات مجلس شوراي اسالمی در خصوص حداکثر نرخ افزایش تورم 

ا سقف  ا ت لوهاي تبلیغاتی ر و 81سال در % 300عوارض بر تاب  افزایش داده 
 81اشخاص حقوقی این انجمن را در صورت عدم تمدید قرارداد در سال 

آوري تابلوهاي منصوبه ایشان را نموده  تهدید به قطع رابطه حقوقی و جمع
نظر به اینکه این عمل سازمان زیباسازي شهر تهران حقوق مکتسبه . است

و  یح مقررات فوقاعضاء را نادیده انگاشته است و بر خالف نص صر الذکر 
باشد تقاضاي ابطال  ناشی از اعمال سالیق شخصی حوزه مدیریت سازمان می

رویه عوارض سازمان زیباسازي شهر  الذکر در خصوص افزایش بی مصوبه فوق
ن . تهران بر تابلوهاي تبلیغاتی مورد استدعا است مسئول امور حقوقی سازما

اند، اگر  ایت مذکور اعالم داشتهزیباسازي شهرداري تهران در پاسخ به شک



 457  آراء وحدت رویه: فصل چهارم

 قانون تشکیالت شوراها 35، بند یک ماده 35منظور شاکی از بند یک ماده 
باشد  باشد آن بند در خصوص متن سوگندنامه اعضاي شوراي اسالمی شهر می

 قانون 77و ارتباطی با موضوع عنوان شده در دادخواست ندارد و ماده 
ل اختالف بین شهرداري و مؤدیان عوارض ها هم مقرراتی در مقام ح شهرداري

در کمیسیون موضوع ماده یاد شده اشاره نموده و ارتباطی به موضوع ادعا 
ر  خاصه اینکه رابطه سازمان زیباسازي با شرکت. ندارد هاي تبلیغاتی مبنی ب

ي 31/2/59رابطه موجر و مستأجر براساس ماده واحده مصوب مورخ   شورا
و انقالب در خصوص مستثنی ش دن شهرداري تهران از مقررات قانون مالک 

د ه مستأجر بوده و این امر ب صراحت در قرارداد فیمابین مورد تصریح و تأکی
قرار گرفته است و ماده یک قرارداد رابطه فیمابین را این چنین تعیین و تبیین 

هاي مناسب جهت استقرار  موضوع قرارداد عبارت از اجاره مکان«نموده است 
هاي تجاري، خدماتی، هنري و فرهنگی در  ي تبلیغاتی به منظور آگهیتابلوها

ه » باشد قرارداد می سطح شهر تهران توسط طرف  و بدین ترتیب و با توجه ب
این صراحت و قید ماده واحده مذکور در صدر قرارداد و تفهیم آن به شرکت 

 ناظر به حل  قانون شهرداري که77مستأجر اصوالً رابطه فیمابین طرفین از ماده 
با توجه به . باشد خروج موضوعی دارد اختالف ناشی از پرداخت عوارض می

ن . موارد فوق استدعاي رد شکایت شاکی را دارد مسئول امور حقوقی سازما
امه شماره  هاي  اند، نرخ  اعالم داشته10/7/81 مورخ 6429/615زیباسازي طی ن

ه در پنجمین جلسه  به موجب تصمیمات متخذ14/12/80مندرج در مصوبه 
اریخ  اً .  تعدیل گردید24/4/81هیأت مدیره سازمان زیباسازي به ت ثانی

ي  هاي شاکی عموماً به سازمان زیباسازي مراجعه و براساس نرخ شرکت ها
 مبادرت به انعقاد قرارداد با سازمان 24/4/81تعیین شده در صورتجلسه مورخ 

  . اند زیباسازي نموده
فوق به ریاست حجتیأت عمومی دیوان عداه االسالم  لت اداري در تاریخ 

والمسلمین رازینی و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب 
ه تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء ب

  .نماید شرح آتی مبادرت بصدور رأي می
  رأي هیأت عمومی

زمان زیباسازي شهرداري تهران بشرح با عنایت به اینکه دفتر حقوقی سا
هاي مصوبه مورد   اعالم داشته که نرخ10/7/81 مورخ 6429/615الیحه شماره 
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ن ه اعتراض ب موجب تصمیمات متخذه در پنجمین جلسه هیأت مدیره سازما
هاي مورد  لحاظ تعدیل نرخه  تعدیل شده بنابراین ب24/4/81مذکور مورخ 

این باب سالبه به انتفاء موضوع است و اعتراض مذکور اعتراض شاکی در 
  .موردي براي رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه وجود ندارد
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   29/09/1383: تاریخ صدور
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري : مرجع رسیدگی

 شعبه هفتم 7/83/584نقض رأي صادره در پرونده کالسه ت 
داري   تجدیدنظر دیوان عدالت ا

   474 :شماره دادنامه
   83/621 :کالسه پرونده

   مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري :شاکی
 7/83/584 نقض رأي صادره در پرونده کالسه ت :موضوع شکایت و خواسته

  شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري 
  : مقدمه

اند، پرونده ت  مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعالم داشته
 مورخ 1578 در رابطه با تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 7/83/584

از شعبه 20/10/82  دیوان عدالت اداري تشکیل و در شعبه هفتم 12 صادره 
 779تجدیدنظر مطرح و رسیدگی شده است با عنایت به اینکه دادنامه شماره 

از این شعبه به نظر برخالف مفاد رأي شماره 11/8/83مورخ   مورخ 98 صادره 
 هیأت عمومی دیوان عدالت اداري صادرگردیده 6/2/83 مورخ 31 و 1/3/79

 قانون دیوان عدالت 18لذا با اعالم اشتباه تقاضاي اعالم تبصره یک ماده . است
هیأت . نمایم اداري و طرح موضوع درهیأت عمومی دیوان عدالت اداري می

ي بدوي و رؤسا و عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق باحضور رؤسا
ا  مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ب

  . نماید اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأي می
  رأي هیأت عمومی 

اراضی شهري مصوب 12قانونگذار به شرح ماده  و 27/11/60 قانون   
 تشخیص نوع 22/2/66 قانون زمین شهري مصوب 12متعاقباً به موجب ماده 

رتیب در صالحیت  ا به  ت اغ ر زمین اعم از موات، بایر و دایر از جمله ب
 فوق الذکر و وزارت مسکن و شهرسازي 12اختصاصی کمیسیون موضوع ماده 

قرار داده و رسیدگی اعتراض نسبت به تصمیمات مراجع مذکور را به عهده 
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ت عمومی دیوان نیز دادگاه ذیصالح محل وقوع ملک محول کرده است و هیأ
ا تصریح به این که قانونگذار 6/2/83 مورخ 31به شرح دادنامه شماره   ب

صالحیت تشخیص باغ را به مرجع دیگري تفویض نکرده و اینکه وضع 
و تشکیل کمیسیون بدوي جهت تشخیص باغ و  قواعده آمره مبنی بر ایجاد 

به تصمیمات مرجع تجدیدنظر به منظور رسیدگی به اعتراض اشخاص ذینفع 
کمیسیون بدوي و نهایتاً صدور رأي قطعی و الزم االجراء بشرح مذکور در ماده 

 و تبصره آن از ضوابط اجرائی الیحه قانونی حفظ وگسترش فضاي سبز و 7
 آئین نامه الیحه قانونی 16 و 15اصالحات بعدي آن ضوابط موضوع مواد 

و  خالف حکم 73 مصوب 15 و 14 و مواد 72مزبور مصوب  صریح مقنن 
خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده شده و موارد فوق الذکر 

بدوي و تجدیدنظر تشخیص هاي  ها بقاء کمیسیون ابطال گردیده و با ابطال آن
ها و فضاي سبز غیرقانونی و منتفی و تصمیمات  باغ مستقر در سازمان پارك

ت لذا با عنایت به مشروحه مورخ ها باطل و فاقد اعتبار اعالم گردیده اس آن
 آقاي مستشار محترم شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان با احراز وقوع 24/9/83

 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در 11/8/83 مورخ 779اشتباه در دادنامه شماره 
 مبنی بر تأیید دادنامه مخدوش بدوي مستنداً به 83/584پرونده کالسه 

 قانون دیوان عدالت اداري دادنامه شماره 18اده  الحاقی به م3هاي یک و  تبصره
شود و رسیدگی و اتخاذ   شعبه هفتم تجدیدنظر نقض می11/8/83 مورخ 779

تصمیم مجدد به دادخواست تجدیدنظر به شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان محول 
  . گردد می
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  14/01/1384: تاریخ صدور
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع صدور

ها و   سازمان پارك2/4/1382 و 31/3/1383وبه مورخ ابطال مص
  فضاي سبز شهر تهران

  6 :شماره دادنامه
  83/780 :کالسه پرونده

..  آقاي:شاکی .....  
ن 2/4/1382 و 31/3/1383 ابطال مصوبه مورخ :موضوع شکایت و خواسته  سازما

  ها و فضاي سبز شهر تهران پارك
  : مقدمه

اند، به موجب نظریه مورخ  عالم داشتهشکات به شرح دادخواست تقدیمی ا
 سازمان فضاي سبز شهر تهران پالك ثبتی 7 کمیسیون ماده 31/3/1382
اغ تلقی گردیده است3652 و 6/3653 با توجه به اینکه شرایط قانونی باغ .  ب

.  را دارد31/3/1382تشخیص شدن را ملک مذکور ندارد، ابطال نظریه مورخ 
اري در تاریخ فوق با حضور رؤساي شعب هیأت عمومی دیوان عدالت اد

بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی 
  . نماید و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأي می

  : رأي هیأت عمومی
امه25به موجب ماده  ر   قانون دیوان عدالت اداري تصویب ن ها و سای

و رسیدگی و اتخاذ نظامات دول تی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل طرح 
نظر باینکه تصمیم کمیسیون تشخیص . تصمیم در هیأت عمومی دیوان است

،  الذکر محسوب نمی باغات از مصادیق مقررات مذکور در ماده فوق شود
بنابراین موردي براي رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی 

دارد و شکایت شاکی جهت ارجاع به احداز شعب بدوي دیوان دیوان وجود ن
  . گردد به دفتر اعاده می

   علی رازینی–رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري 
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  06/09/1384: تاریخ صدور
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري : مرجع رسیدگی

   شعبه تجدیدنظر632/83/8نقض رأي صادره پرونده کالسه ت 
  داري دیوان عدالت ا

   454 :شماره دادنامه
   84/696 :کالسه پرونده

   رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري :شاکی
 8/83/632 نقض رأي صادره در پرونده کالسه ت :موضوع شکایت و خواسته

  شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري
  :مقدمه

اند،  یمی اعالم داشتهرئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر در نامه تقد
آقاي سیدعباس نراقی بدواً دادخواستی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر 
بخواسته ابطال تصمیمات اداره مزبور مبنی برممانعت از تغییر طرح صنوبر 

اي طی کالسه  کاري به دیوان عدالت اداري تقدیم داشته است که پرونده
رسیدگی و به موجب دادنامه صادره  در شعبه چهارم بدوي مطرح و 82/245

 قانون حفاظت و بهره 36 به استناد ماده 20/4/1383 مورخ 875به شماره 
 قانون حفظ 7 و تبصره ذیل ماده 1346ها و مراتع مصوب  برداري از جنگل

ا .  رأي به رد شکایت صادر گردیده است1352وگسترش فضاي سبز مصوب  ب
جدیدنظر دیوان عدالت اداري طی اعتراض شاکی پرونده در شعبه هشتم ت

 رسیدگی و با استدالل براینکه سازمان مشتکی عنه 8/83/632پرونده کالسه ت 
هاي انجام  طی الیحه جوابیه به شعبه بدوي اعالم داشته با عنایت به موافقت

و  شده در خصوص تغییر طرح صنوبر کاري در صورت حفظ یکپارچگی زمین 
. هاي صادر شده قبلی بالمانع خواهد بود قتعدم تفکیک آن در چارچوب مواف

ه . بنابراین دادنامه بدوي توسط این شعبه تأیید گردیده است ام بعد از ابالغ دادن
قطعی شاکی مکرراً مراجعه نموده و اظهار داشته به هیچ وجه قصد تفکیک و 
افراز زمین را نداشته و یکپارچگی زمین مورد اعتراض وي نبوده است و 

ر  بق دادخواست اولیه همین اجراي موافقت نامهشکایت وي ط هاي قبلی مبنی ب
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باشد که با مکاتبه این  تغییر طرح صنوبرکاري به کارخانه صنعتی متقال باقی می
شعبه با منابع طبیعی و توضیح دادنامه صادره که مقصود اجراي موافقت 

 شاکی هاي مورد تأیید آن سازمان بوده مشکل شاکی حل نگردیده است و نامه
 قانون دیوان عدالت اداري را 18نیز تقاضاي اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 

  . خواستار شده است
و : فلذا نظر به اینکه اوالً قانون مورد نظر شعبه بدوي یعنی قانون حفظ 

گسترش فضاي سبز و جلوگیري از قطع بی رویه درختان مصوب مردادماه 
اریخ  براساس ماده واحده مصوب شوراي1352  انقالب اسالمی در ت

و ثانیا13/11/1358ً در زمین مورد بحث طبق نظریه :  نسخ گردیده است 
کارشناسان مربوطه طرح درختکاري به دلیل آب افتادگی و زه مقدور نبوده 

مسئولین مربوطه با تغییر طرح مزبور به ایجاد واحد صنعتی : است و ثالثاً
. الی نیز این تغییر طرح قید شده استاند و در سند رسمی انتق موافقت نموده

ک  بنابراین به لحاظ اینکه حق شاکی تضییع می گردد با تقاضاي اعمال تبصره ی
 قانون دیوان عدالت اداري موافقت نموده طرح پرونده در هیأت 18ماده 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق . عمومی مورد استدعا است
 و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و با حضور رؤساي شعب بدوي

ه  آتی مبادرت ب ا اکثریت آراء به شرح  ررسی و انجام مشاوره ب پس از بحث و ب
  . نماید صدور رأي می

  رأي هیأت عمومی 
نظر به مشروحه آقایان رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان و 

ن مفاد الیحه جوابیه مشتکی عنه و سایر محتویات پرونده  مبنی بر عدم امکا
و  اجراي طرح صنوبر کاري در زمین مورد بحث به لحاظ آب افتادگی و زه 
موافقت با تغییر کاربري آن به صنعت متقال بافی، وقوع اشتباه در دادنامه شماره 

 83/632 شعبه هشتم تجدیدنظر در پرونده کالسه 17/12/1383 مورخ 1510
لذا مستنداً . رسد اکی محرز به نظر میمشعر بر تأیید رأي بدوي و رد شکایت ش

ه 18 الحاقی به ماده 3هاي یک و  به تبصره  قانون دیوان عدالت اداري دادنام
ارجاع به شعبه تجدیدنظر همعرض به  مذکور نقض می شود و پرونده جهت 

  . گردد دفتر ریاست کل ارسال می
   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداري -علی رازینی 
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  18/10/1384: ر صدوتاریخ
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی

   7/11/1382ابطال مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ 
  شوراي اسالمی شهر تهران

  573-572 :ماره دادنامهش
  659، 84/333 :کالسه پرونده

   اتحادیه صنف تاالرهاي پذیرائی و ظروف کرایه تهران:شاکی
 مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ  ابطال:موضوع شکایت و خواسته

   شوراي اسالمی شهر تهران7/11/1382
  :مقدمه

ي   شاکی به شرح شکایتنامه و دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، شورا
 به استناد 7/11/1382اسالمی شهر تهران در چهل و چهارمین جلسه مورخ 

ه  قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم5تبصره یک ذیل ماده   توسع
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و چگونگی برقراري و 
وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارائه دهندگان خدمات و 

 22/10/1381مصوب ) موسوم به قانون تجمیع عوارض(کاالهاي وارداتی 
 اجازه داده مجلس شوراي اسالمی ایران تصویب نموده که به شهرداري تهران

هاي خدمات شهري و ترافیکی ناشی از مراسم  شود به منظور تأمین هزینه می
ها در شهر تهران به مأخد ده درصد  هاي پذیرایی و رستوران تاالرها و باشگاه

و یا قراداد منعقده به عنوان بهاي خدمات ارائه شده %) 10( صورتحساب 
دوگانه  هاي مناطق بیست و ريدریافت نماید، قطع نظر از آنکه اصوالً شهردا

ه  هاي پذیرایی و رستوران اي به تاالرها و باشگاه تهران خدمات ویژه ها ارائ
اي دریافت نمایند  هاي آن عوارض ویژه نمایند که به منظور تأمین هزینه نمی

  :مصوبه مذکور به شرح ذیل مغایر قانون است و ابطال آن مورد استدعا است
د اختالف و اعتراض واحدهاي صنفی تاالرهاي  یکی از موضوعات مور-1

گانه تهران راجع به میزان عوارض  دو هاي مناطق بیست و پذیرائی با شهرداري
 مصوبه شماره 5ها و مجالس عقد و عروسی موضوع ماده  برگزاري جشن% 10



 465  آراء وحدت رویه: فصل چهارم

ن 10/12/1366 مورخ 10947/508/160  قائم مقام شوراي اسالمی شهر تهرا
ن نارضائی، عوارض معوقه اکثر واحدهاي مذکور از سال بوده که به لحاظ همی

هاي مناطق مختلف   هنوز هم در اغلب شهرداري1381 تا پایان سال 1367
ه  از قانون برنام تهران بالتکلیف مانده است خوشبختانه قانون اصالح موادي 

 که به قانون تجمیع عوارض موسوم گردیده 22/10/1381سوم توسعه اقتصادي 
سامان دادن به وضع عوارض، پایان بخشیدن به هرج و مرج در و با هدف 

تصویب عوارض و تعدیل و تجمیع آن و جلوگیري از وضع عوارض مضاعف 
ه  به تصویب رسیده است ضمن سیاستگذاري در جهت وضع عوارض نسبت ب

ماده ) د(اي از موارد رأساً در مقام وضع عوارض برآمده که از جمله بند  پاره
االشاره پایان بخشید و خدمات  که به اختالف فوق. ذکور استقانون م) 4(

ا  هتل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر مسافرخانه، تاالرها و باشگاه ها ر
  . هزینه به عنوان عوارض نموده است% 2مشمول پرداخت 

 برقراري و دریافت 1382 برابر ماده یک قانون مذکور از ابتداي سال -2
از هرگونه وجوه از  جمله مالیات و عوارض اعم از ملـی و محلی 

خدمات و همچنین کاالهاي وارداتی  تولیـدکنندگان کاالها، ارائـه دهندگان
ه  صرفاً به موجب این قانون صورت می گیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط ب

وزیران،  برقراري، اختیار یا اجازه برقراري و دریافت وجوه که توسط هیأت 
  .گردد پذیرد لغو می  صورت می…وراها و سایر مراجع مجامع، ش

نون مستثنی -3  در قسمت اخیر ماده یک برخی عوارض از شمول قا
 جزء مستثنیات 4ماده ) د( موضوع بند ... گردیده که عوارض خدمات تاالرها و

  . باشد مذکور نمی
، 4ماده ) د( حسب بند -4  قانون مذکور جهت خدمات هتل، متل، مهمانسرا

هزینه به عنوان % 2ها  تل آپارتمان، مهمانپذیر، مسافرخانه، تاالرها و باشگاهه
  . عوارض معین گردیده است

نون برقراري هرگونه عوارض و سایر وجوه 5 به صراحت ماده -5  همان قا
و کاالهاي تولیدي و همچنین آن دسته از خدمات  براي انواع کاالهاي وارداتی 

یف مالیات و عوارض آن تعیین شده است توسط  این قانون تکل4که در ماده 
بنابراین مصوبه اخذ . شوراهاي اسالمی و سایر مراجع ممنوع گردیده است

و  بهاي خدمات از تاالرها و باشگاه هاي پذیرائی و رستورانها مصوب چهل 
 شوراي اسالمی شهر تهران به استناد تبصره 7/11/1382چهارمین جلسه مورخ 
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ن اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي  قانو5یک ذیل ماده 
عالوه بر عدم انطباق عوارض مورد تصویب با عناوین مندرج در تبصره و 
خروج موضوعی مغایر با روح قانون و هدف قانونگذار و مؤکداً ممنوعیت 

 قانون فوق االشعار بوده ابطال آن مورد استدعا 5صریح قانونی موضوع ماده 
ه رئیس ش. است ام وراي اسالمی شهر تهران در پاسخ به شکایت شاکی طی ن

  :اند  اعالم داشته16/6/1384 مورخ 10116/160شماره 
 قانون اصالح موادي از قانون برنامه 5 حسب مقررات مندرج در ماده -1

سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و چگونگی 
جوه از تولید کنندگان کاال، ارائه دهندگان برقراري وصول عوارض و سایر و

ه 22/10/1381خدمات و کاالهاي وارداتی مصوب  ، شوراهاي اسالمی مجاز ب
 این قانون، تکلیف 4برقراري عوارض براي آن دسته از خدمات که در ماده 

) د(حسب مندرجات بند . باشند مالیات و عوارض آنها معین شده است نمی
نون نیز 4ماده  ، % 2 این قا هزینه خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان

پیش بینی شده » به عنوان عوارض«ها  مهمان پذیر، مسافرخانه، تاالرها و باشگاه
 قانون تجمیع عوارض، قانونگذار صریحاً 4ماده ) د(لکن در انتهاي بند . است

ه » عوارض«پیش بینی شده را مصداق % 2 دانسته در حالی که موضوع مصوب
» بهاي خدمات«ورد بحث همانگونه که از نام آن نیز مشهود است از مصادیق م

هاي یاد شده کامالً از یکدیگر  همانگونه که مستحضرید عنوان. اعالم شده است
لذا، ذیالً مستندات قانونی این تغایر را به استحضار عالی . باشند متفاوت می

  :رساند می
 قانون تشکیالت، 71اده  وظایف شوراهاي اسالمی شهرها در م-2-1

وظایف و اختیارات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
 این قانون به 16بند .  پیش بینی شده است6/7/1382، اصالحی 1/3/1375

ن  صالحیت تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزا
که مورد استناد شاکی قرار قانون تجمیع عوارض نیز . آن اختصاص یافته است
نون 71 ماده 26اما بند . هاي مندرج در این بند است گرفته راجع به صالحیت  قا

شوراها راجع به صالحیت شوراهاي اسالمی شهرها در خصوص تصویب نرخ 
همانگونه . هاي وابسته به آن است خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان

ت تفاوت ماهوي و دوگانگی مشهود عناوین فرمایید، به دالل که مالحظه می
مقررات مربوطه در بندهاي جداگانه از سوي » بهاي خدمات«و » عوارض«
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ه . قانونگذار پیش بینی شده است با توجه به مراتب یاد شده، استناد شاکی ب
به دلیل تفاوت » بهاي خدمات« قانون تجمیع عوارض در خصوص 5ماده 

  .حیح نبوده و تبعاً قابل استماع نخواهد بودص» عوارض«ماهوي این عنوان با 
 استناد شاکی در قسمت پایانی شکوائیه تقدیمی به اعالم نظر منفی -3-1

اي با عدم  آن اتحادیه نسبت به صدور پروانه کسب در تاالرهاي پذیرایی مالزمه
ه . وجود تاالرهاي بدون پارکینگ در شهر تهران ندارد به عبارت دیگر، همانگون

ارکینگ که مست حضرید بسیاري از تاالرهاي پذیرائی سطح شهر تهران فاقد پ
بوده و در هنگام برگزاري مراسم مشکالت جدي ترافیکی براي شهروندان 

حال اگر این عزیزان براي رفع معضالت ترافیکی ناشی از . نمایند ایجاد می
ه  ارائ ا در جهت بهبود  بهایی به شهرداري بپردازند ت حضور مشتریان خود 
خدمات از سوي شهرداري در زمینه عبور و مرور مصرف گردد عمل خالفی 

  ! صورت گرفته است؟
 محل مصرف بهاي خدمات پیش بینی شده در مصوبه مورد بحث -4-1

صرفاً حل معضالت ترافیکی ناشی از برگزاري مراسم تاالرهاي پذیرایی در 
 دیگر از قبیل رفت بلکه، شهرداري تهران در قبال خدماتی. باشد شهر تهران نمی

هاي بیش از حد متعارف واحدهاي یاد شده این  و روب و نظافت و حمل زباله
  . نماید بهاء را مطالبه می

 4 همانگونه که مستحضرید حسب مقررات مندرج در تبصره -5-1
 قانون شهرداري، شهرداري صرفاً مکلف 55 ماده 2به بند ) 17/5/1352الحاقی (

ه هاي مخصو به تعیین محل ا ضمن انتشار آگهی ب ص براي تخلیه زباله بوده ت
ده شود اطالع عموم جهت تخلیه زباله هاي مخصوص  این محل. هاي خود رسان

 بنابراین .»خارج از محدوده شهر تعیین شود«حسب مقررات یاد شده باید 
رمایید بر مبناي هیچ یک از مقررات موجود، به هیچ  همانگونه که مالحظه می ف

ها  آوري مجانی زباله از مقابل تاالرها و باشگاه ي مکلف به جمعوجه شهردار
ا  بایست حسب مقررات یاد شده، زباله باشد و این عزیزان می نمی هاي خود ر

هاي پیش بینی شده از سوي شهرداري که در خارج از محدوده شهر  در محل
اما از آنجا که نظافت شهر و سالمت . است به هزینه خود تخلیه نماید

ها  آوري زباله توان به مخاطره انداخت شهرداري اقدام به جمع هروندان را نمیش
ه  هاي تجاري آن هاي تولید شده محل حال اگر کسانی که زباله. نماید می ها ک

ناشی از کسب درآمدشان بوده مبلغی بابت خدمات به شهرداري جهت 
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باشد  ودشان میآوري آنها نیز به عهده خ هایی که هزینه جمع آوري زباله جمع
از محل عوارض ! بپردازند خالف انصاف عمل شده است؟ آیا انصاف است 

هاي  آوري زباله جمله طبقات محروم، هزینه جمع اقشار مختلف جامعه من
لی که شهرداري به هیچ وجه . دارندگان تاالرهاي پذیرایی پرداخت گردد در حا

نونی تکلیفی در این خصوص ندارد؟ با توجه  به مراتب معروضه از جهت قا
 شــورایاسالمی شهر 7/11/1382فوق، مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ 

تهران بر مبناي مقررات قانونی تنظیم و به هیچ وجه مغایر قوانین و مقررات 
هیأت عمومی . جاري نبوده تا بتوان ابطال آن را از آن هیأت درخواست نمود

و دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور  رؤساي شعب بدوي و رؤسا 
ا  مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ب

  . نماید اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأي می
  رأي هیأت عمومی

قانونگذار به منظور تعیین میزان هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض 
 وارداتی و تجمیع مقررات مختلف در برخی از خدمات و کاالهاي تولیدي و

باب وضع و وصول آنها مبادرت به تصویب قانون اصالح موادي از قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و 
چگونگی برقراري و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کاال، ارائه 

 نموده و به شرح 22/10/1381رداتی مصوب دهندگان خدمات و کاالهاي وا
نون مقرر داشته است که  و 1382از ابتداي سال « ماده یک این قا  برقراري 

د  دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولی
کنندگان کاالها و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کاالهاي وارداتی صرفاً به 

و در جهت تحقق این هدف کلیه » …پذیرد ون صورت میموجب این قان
قوانین و مقررات مربوط به برقراري، اختیار و یا اجازه برقراري و دریافت 
وجوه توسط کلیه مراجع ذیربط به استثناء موارد مصرح در آن ماده را ملغی 

الذکر عوارض خدمات هتل، متل،   قانون فوق4ماده ) د(اعالم داشته و در بند 
ن مهم ا به میزا و باشگاهها ر انسرا، هتل آپارتمان، مهمانپذیر، مسافرخانه، تاالرها 

 این قانون در حد 6ماده ) ب(هزینه تعیین نموده است که به موجب بند % 2
شود و به  مراکز واقع در حریم شهرها به حساب شهرداري محل واریز می

ر وجوه براي  قانون مزبور، برقراري هرگونه عوارض و سای5صراحت ماده 
ر 4انواع خدمات مندرج در ماده   قانون را توسط شوراي اسالمی شهر و سای
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نظر به اینکه برقراري عوارض توسط شوراي اسالمی . مراجع ممنوع کرده است
هاي ضروري و به  شهر در صورت عدم تکافوي درآمد شهرداري در حد هزینه

ت شهرداري تناسب خدمات شهري مجاز است و تعیین نرخ بهاي خدما
 قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی 71 ماده 26موضوع بند 

هاي مالی و  نامه  نیز براساس آیین1375کشور و انتخاب شهرداران مصوب 
ارائه خدمات خاص و مشخص است و منصرف  معامالتی شهرداري ها ناظر به 

اخیرالذک71 ماده 16از مقوله عوارض موضوع بند   5ر و تبصره یک ماده  قانون 
 7/11/1382 مورخ 44باشد، مصوبه شماره   قانون موسوم به تجمیع عوارض می

ه  ن با تلفیق مقررات متفاوت بدون ارائ شوراي اسالمی شهر تهران که به شرح آ
و  خدمات شهري و ترافیکی ناشی از برگزاري مراسم گوناگون در تاالرها 

م به برقراري عوارض شده است مغایر هاي پذیرائی و رستورانها اقدا باشگاه
 25شود و مستنداً به قسمت دوم ماده  هدف و حکم مقنن تشخیص داده می

  .گردد قانون دیوان عدالت اداري ابطال می
   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري                                          

  رهبرپور -معاون قضائی دیوان عدالت اداري
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  23/12/1384: تاریخ صدور
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري : مرجع صدور

رأي وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص اعمال ارتکابی 
  متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست

  685 :شماره دادنامه
  83/16 :کالسه پرونده

   اداره منابع طبیعی شهرستان اسالم آباد غرب:شاکی
  موحد دامت برکاته مفید ...ا حضرت آیت

  ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
 8/3/1382براساس گزارش مورخ : رساند احتراماً، به عرض عالی می

آباد غرب، از شعب پنجم و  دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی اسالم
هاي تجدیدنظر استان کرمانشاه، در رسیدگی به جرائم موضوع  یازدهم دادگاه

 690 و 1346ها مصوب  برداري از جنگل  قانون حفاظت و بهره55 و 42مواد 
ا ماده نون مجازات 47 قانون مجازات اسالمی و انطباق اعمال ارتکابی ب  قا

اسالمی، آراء مختلف صادر گردیده که جریان امر به شرح زیر معروض 
  :دارد می

داره  شعبه پنجم تجدیدنظر استان مرقوم ا81/923 در پرونده کالسه )الف
 مورخ 6349آباد غرب طی گزارش شماره  منابع طبیعی شهرستان اسالم

از سه نفر به اسامی الفت یوسفی، جهانگیر و سیاوش قدمی به 14/10/1379  
تخریب و تصرف سی هزار متر مربع از اراضی ملی ) شرکت در(اتّهام 
 اصله نهال بلوط جنگلی شکایت 5000 بخش پنج و قطع غیرمجاز 170پالك

وده و تصریح کرده متخلفین یادشده خسارت وارده و بهاي مال از بین رفته نم
ده . اند  پرداخت نموده14/4/1377 مورخ 324582را طی قبض شماره پرون

ارجاع و به کالسه  و 80/550جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی   ثبت 
 منعکس  که ذیال10/4/1381ً ـ 508پس از تکمیل تحقیقات به شرح دادنامه 

خصوص گزارش اداره منابع طبیعی  در«: گردد مورد حکم قرار گرفته است می
  ـ جهانگیر قدمی 2ـ الفت یوسفی فرزند پیرمراد 1: آباد غرب برعلیه اسالم
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هزار متر  تخریب سی) شرکت در(ـ سیاوش قدمی فرزندان نامدار دائر بر 3
اراضی ملی واقع در پالك اره و قطع پنج هزار  بخش پنج قریه گهو170مربع از 

ن  اصله نهال بلوط جنگلی و مطالبه شش میلیون و پانصد هزار ریال ضرر و زیا
و  ناشی از جرم، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و گزارش مرجع انتظامی 
صورت جلسه تنظیمی و دفاعیات بالوجه متهم و سایر قرائن و امارات منعکس 

دیف سوم محرز و مسلم است، ضمن انطباق در پرونده، بزه انتسابی به متّهم ر
و 42 و 55 قانون مجازات اسالمی و ماده690عمل وي با ماده   قانون حفظ 

از 3 ماده2حمایت از جنگلها و ذخایر جنگلی و اعمال بند  قانون وصول برخی 
درآمدها و مصرف آن در موارد معین، متّهم مذکور را از بابت تخریب به 

 جزاي نقدي بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پرداخت یک میلیون ریال
پانصد هزار ریال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف 

  .»نماید محکوم می
محکوم علیه در فرجه قانونی به رأي صادره اعتراض نموده که موضوع در 

 منتهی 11/8/1381 ـ 1055شعبه پنجم تجدیدنظر استان، به صدور دادنامه 
  :گردد دیده است که عیناً منعکس میگر

در مورد محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ یک «
و  میلیون ریال به لحاظ تخریب اراضی ملی، چون اعتراض موجهی ارائه نشده 
رأي معترض عنه نیز در این خصوص منطبق با موازین قانونی صادر شده، لذا 

دادرسی   قانون آیین257وفق بند الف ماده دادگاه با رد اعتراض معترض، 
ا عیناً  دادگاه امور کیفري رأي تجدیدنظر خواسته ر هاي عمومی و انقالب در 

نماید و اما در مورد محکومیت وي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ  تأیید می
هاي مورد ادعا نتیجۀ قهري  پانصد هزار ریال، با عنایت به اینکه قطع نهال

 عمل مجرمانه مرتکب، فعل واحدي بوده که داراي عناوین تخریب است و
باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقرّرات راجع به تعدد  مختلف جرم می

جرم است و تعیین دو نوع مجازات بر خالف موازین قانونی است، لذا دادگاه 
 قانون مرقوم، این قسمت از اعتراض را موجه 257 بند ب ماده4به استناد شق

، حکم به نقض مجازات مزبور و برائت آقاي سیاوش قدمی صادر تشخیص
  .»نماید، رأي صادره قطعی است می

 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان 82/115 در پرونده کالسه )ب
ـ 4735 آباد غرب طی گزارش کرمانشاه، اداره منابع طبیعی شهرستان اسالم
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از آقاي شاهپور بهرامی به اتّهام تخر9/9/1381 ع   یب و تصرف سه هزار متر مرب
از منابع ملی شده و قطع غیرمجاز ده اصله نهال شکایت نموده که جریان امر 

 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذکور مورد 81/1098طی پرونده کالسه 
ادنامه   به ترتیب ذیل به صدور حکم منجر 23/9/1381ـ1392رسیدگی و طی د

  :گردیده است
آباد غرب بر علیه شاهپور   منابع طبیعی اسالمخصوص شکایت اداره در«

اراضی ملی  بهرامی فرزند جوهر دائر بر تخریب و تصرف سه هزار متر مربع از 
و 10 قریه بره سیله و قطع 6 بخش 25 واقع در پالك  اصله نهال بلوط جنگلی 

از  مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی 
آباد  دگاه با عنایت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبیعی اسالمجرم، دا

غرب و اقرار متّهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی محرز 
و 690دادگاه با انطباق عمل متّهم با ماده . و مسلم است  قانون مجازات اسالمی 

مصرف آن در موارد معین  قانون وصول برخی درآمدها و 3  ماده2 اعمال بند
متّهم موصوف را از بابت تخریب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ریال جزاي 

ر بلوط با استناد به ماده   42نقدي و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهال ت
 3 ماده 2ها و مراتع کشور با اعمال بند برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره

ه قانون وصول برخی درآمدها و م صرف آن در موارد معین متّهم مذکور را ب
پرداخت مبلغ دویست هزار ریال جزاي نقدي بدل از حبس در حق صندوق 

نماید و درخصوص دادخواست تقدیمی مدعی خصوصی  دولت محکوم می
آباد غرب به طرفیت شاهپور بهرامی به خواسته مطالبه  اداره منابع طبیعی اسالم

ا مبلغ ششصد و دوازده هزار ریا ل بابت ضرر و زیان ناشی از جرم دادگاه ب
 قانون آیین دادرسی کیفري خوانده را به 12استناد به قسمت اخیر ماده 

پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم 
ي . نماید معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبیب در حق خواهان محکوم می رأ

 پس از ابالغ، قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر صادره ظرف بیست روز
  .»باشد استان کرمانشاه می

محکوم علیه در مهلت مقرّر قانونی به رأي صادره اعتراض و موضوع در 
 تجدیدنظر استان کرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 11شعبه 

  :گردد  گردیده که عیناً بیان می9/2/1382ـ 102
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بهرامی دالئل و مدارك موجه و مدللی  خواه شاهپور دیدنظراز ناحیه تج«
که نقض دادنامه را ایجاب نماید معمول نگردیده و بر دادنامه صادره از حیث 
 مبانی استدالل و رعایت اصول دادرسی اشکال مؤثري وارد نیست، با رد

نون آیین دادرسی دادگاه257 اعتراض، با استناد به بند الف از ماده ي ها  قا
امه شماره28/6/1378عمومی و انقالب در امور کیفري مصوب  ـ 1392 دادن  

ي . گردد  صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی کرمانشاه تأیید می23/9/1381 رأ
 قانون مرقوم قطعی و قابل درخواست تجدیدنظر مجدد 248صادره وفق ماده 

  .»نیست
ي  هم دادگاهفرمایید از شعب پنجم و یازد همانطور که مالحظه می ها

ارتکابی با مواد  و 46تجدیدنظر استان کرمانشاه در انطباق جرائم  نون 47   قا
آراء مختلفی صادر گردیده است   .مجازات اسالمی و استنباط در موضوع واحد 

بدین توضیح که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه قطع 
برداري از   ظت و بهره قانون حفا42 هاي جنگلی موضوع ماده غیرمجاز نهال

ها را نتیجۀ قهري تخریب و جرم واحد دانسته و براي آن مجازات  جنگل
 قانون مجازات 690مستقلی تعیین ننموده و فقط به مجازات مقرّر در ماده 
م  اسالمی اکتفا نموده در حالی که شعبه یازدهم دادگاه هاي مذکور، جرائ

زات مستقلی تعیین نموده ارتکابی را مختلف محسوب و براي هر یک مجا
هاي عمومی و انقالب  ه قانون آیین دادرسی دادگا270است، لذا در اجراي ماده 

ي  در امور کیفري، طرح قضیه را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برا
  .نماید صدور رأي وحدت رویه قضائی درخواست می

عمومی  جلسه وحدت رویه هیأت 23/12/1384شنبه  تاریخ روز سهه ب
ا ... ا دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت مفید رئیس دیوانعالی کشور، و ب

آبادي دادستان محترم کل کشور و جنابان  نجف  دري...ا حضور حضرت آیت
     آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفري دیوان عالی

  .کشور، تشکیل گردید
ررسی اوراق پرونده مبنی برپس از طرح موضوع و قرائت گ .. «: زارش و ب .

 هیأت محترم عمومی 83/16خصوص پرونده وحدت رویه ردیف  در: احتراماً
اختالف شعب پنجم و یازدهم دادگاه هاي تجدیدنظر  دیوان عالی کشور موضوع 

ات مربوط به تعدد جرم بصورت قطع . استان کرمانشاه در مورد شمول مقرّر
ا توجه به گزارش امر، نظریه هاي جنگل غیرمجاز نهال ی و تخریب اراضی ملی ب
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آبادي، دادستان محترم کل کشور، بشرح ذیل اعالم  نجف  دري...ا حضرت آیت
  :گردد می

شود، ممکن است اغراض  ـ هر قطع درخت موجب تخریب عرصه نمی1
مرتکب با قطع درخت محقق و درنتیجه از تخریب عرصه منصرف و یا اینکه 

  . قصد تخریب نداشته و اقدامی هم براي تخریب انجام ندهداصوالً مرتکب
ـ همواره بین قطع درخت و تخریب عرصه مالزمه نیست و چه بسا 2

و زمانی وجود داشته باشد و عامل اصلی تعدد حقیقی جرم  اختالف مکانی 
  .همان اختالف زمانی و مکانی در فعلیت قصد و نتیجه باشد

کنی درخت باعث تخریب محل  یشهـ در برخی موارد قطع درخت و ر3
 عرصه جهت     سازي غرس و استقرار آن است و در بعضی موارد هم الزمه آماده

و استقرار آثار تصرف  اغراض متصرفی تخریب و تسطیح عرصه محل و ایجاد 
از  از قطع درخت است و تلقی عرفی هم  است که خود اقدامی مستقل و مؤخر 

راتب مذکور بوده و مقنن هم در قوانین مفاهیم قطع و تخریب مقرون به م
بهره42مختلف از جمله مواد  بعد فصل ششم قانون حفاظت و  از   و  برداري 

بعدي آن و ماده30/5/1366و مراتع مصوب ا ه جنگل  فصل 55 و اصالحات 
و بعد فصل 675هفتم همان قانون و همچنین مقرّرات مواد   قانون مجازات 25 

نون اخیر جرم قطع اشجار را جرم مستقل از  26 فصل 690اسالمی و ماده  قا
تخریب و تجاوز مقرّر و براي هر یک از عناوین مجرمانه یادشده مجازات 

  .خاصی معین نموده است
اً قطع درخت، تخریب و تصرف در عرصه هریک  بدین جهت عرفاً و قانون

ه نحو مستقل واقع می ا ابزار مادي خاص خود و ب ن و زمان و ب  گردد و در مکا
بدین جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقیقی بوده و مشمول مقرّرات مربوط به 

رسد و چون   قانون مجازات اسالمی به نظر می47تعدد مادي جرم ازجمله ماده
 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه با لحاظ این مراتب صادر 11رأي شعبه 

و مشاور. گردیده است منطبق با موازین تشخیص و مورد تأیید است ه نموده 
  .اند به اتفاق آراء بدین شرح رأي داده

  :)کیفري(رأي وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور 
ه  اعمال ارتکابی متهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست ب

ا 690منظور تصرف با ماده  و در مورد قطع اشجار ب نون مجازات اسالمی   قا
ا  قانون حفاظت و بهره42ماده    :ها و مراتع منطبق است زیرا ري از جنگلبرد
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از مصادیق  بوده و  هریک از اعمال ارتکابی واجد جنبۀ جزایی خاص 
نون مجازات اسالمی و تعدد مادي جرم، محسوب می47ماده   .گردد  قا

ن  علیهذا به نظر اکثریت اعضاي هیأت عمومی وحدت رویه قضائی دیوا
ر استان کرمانشاه که با این نظر عالی کشور رأي شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظ

  .گردد انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می
نون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در 270این رأي طبق ماده  قا

ها  امور کیفري، در موارد مشابه براي شعب دیوان عالی کشور و دادگاه
  .االتباع است الزم
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  29/05/1385:  صدوراریخت
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی

-2/12/1382 مورخ 21/27929هاي شماره   ابطال دستورالعمل
 8/9/1383 مورخ 21/33113 و 12/6/1383 مورخ 21/20398

 شهردار مشهد

  338،339،340 :شماره دادنامه
  179، 83/42، 84/734 :کالسه پرونده

عالی ـ دبیر شوراي 2ـ سازمان مسکن و شهرسازي خراسان 1 :شاکی
  .شهرسازي و معماري ایران
 مورخ 27929/21هاي شماره   ابطال دستورالعمل:موضوع شکایت و خواسته

 8/9/1383  مورخ33113/21 و 12/6/1383 مورخ20398/21، 2/12/1382
  .شهردار مشهد

  :مقدمه
نامه تقدیمی خالصتاً اعالم  ها و شکایت  شکات به شرح دادخواست

اي عالی شهرسازي و معماري ایران به منظور اند، قانون تأسیس شور داشته
هاي شهرسازي و ایجاد محیط زیست بهتر براي  هماهنگ کردن برنامه

هاي  شهروندان و همچنین به منظور اعتالي هنر معماري ایران و رعایت سبک
هاي اصیل آن در تاریخ  مختلف معماري و سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه

 آن 2 رسیده که در ماده) سابق(لس شوراي ملی  به تصویب مج12/12/1351
اظهار نظر نسبت به : اهم وظایف شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران

ه  پیشنهادها و لوایح شهرسازي و مقررات مربوط به طرح هاي جامع شهري ک
از زمین به جهت تعیین مناطق صنعتی،  شامل منطقه بندي ـ نحوه استفاده 

نی، تأسیسات عمومی و فضاي سبز و سایر بازرگانی، اداري، مسکو
نهائی طرح نیازمندي ررسی و تصویب  و  هاي عمومی شهر و ب هاي مذکور 

هاي تفصیلی و تصویب معیارها و ضوابط  تغییرات آنها خارج از نقشه
هاي  در راستاي اهم سیاست. باشد هاي شهرسازي و معماري می نامه آیین

هیه طرح جامع شهر به استناد ماده وزارت مسکن و شهرسازي و هدف مقنن، ت
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 همین قانون به مهندسین مشاور واگذار که پس از صرف هزینه و به 9
و سرانه ها،  کارگیري کارشناسان متخصص در هر بخش مطالعات انجام 

ر  پیش.. . جمعیت، تراکم جمعیتی، تراکم ساختمانی و بینی و براساس آن و سای
هاي شهري در سطح محالت و  مینمعیارها و ضوابط نحوه استفاده از ز

موقعیت و مساحت دقیق براي هر یک و همچنین وضعیت شبکه عبور و مرور 
مشخص گردیده و به همراه ضوابط اجرائی طرح به تصویب شوراي استان و 

ائه می و معماري ار و  سپس جهت تایید نهائی به شوراي عالی شهرسازي  گردد 
لی، شهرداري مکلف به اجراي  قانون تأسیس شوراي عا7بر اساس ماده 

  .باشد هاي مصوب شوراي عالی می طرح
ه  شهردار مشهد به موجب دستورالعمل ا به کلی هاي مورد شکایت مواردي ر

ء ابالغ نموده که مغایر قانون و اساس  شهرداري هاي مناطق شهر جهت اجرا
باشد و حقوق اجتماعی و عمومی مردم را تضییع  طرح تفصیلی مصوب می

 قانون تأسیس شوراي عالی شهر سازي و معماري 5به استناد ماده . یدنما می
هاي تفصیلی از  هاي بعدي تصویب طرح  و اصالحیه1352ایران مصوب 

بوده و چنانچه طرح تفصیلی و تغییرات بعدي آنها  اختیارات کمیسیون ماده پنج 
به با طرح جامع شهري مغایرت اساسی داشته باشند پس از بررسی کمیته کار 

ن  نامه نحوه بررسی و تصویب طرح  آیین8استناد ماده  هاي توسعه و عمرا
ي  اي، منطقه محلی، ناحیه ررسی و تصویب در شورا اي، ملی پس از ب

نهائی به برنامه ارجاع  ریزي استان جهت بررسی مجدد و تصویب  شوراي عالی 
ر هاي مورد شکایت، تغییرات اساسی و مؤثري را د دستورالعمل. گردد می

ضوابط اجرائی طرح جامع شهر مشهد موجب گشته که قانوناً این گونه 
. تغییرات در حیطه اختیارات قانونی شوراي عالی شهرسازي و معماري است

اقدامات شهرداري در این زمینه تداخل در اموري است که در صالحیت آن 
ورخ  م27929/21هاي شماره  باشد لذا تقاضاي ابطال دستورالعمل دستگاه نمی

 8/9/1383 مورخ 33113/21، 12/6/1383 مورخ 20398/21، 2/12/1382
شهرداري مشهد در پاسخ به شکایت مذکور طی . شهرداري مشهد را دارد

 22/1/1385 مورخ 2398/21 و 13/7/1383 مورخ 2750/50هاي شماره  نامه
اند،  هاي مورد شکایت اعالم داشته ضمن دفاع از بندهاي مختلف دستورالعمل

هرداري مشهد در جهت یکسان سازي و شفاف نمودن عملکرد شهرداري در ش
برخورد با تنگناهاي موجود و با استعانت از ضوابط و مقررات حاکم بر امور 
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. اي نموده است  ماده25مرتبط با شهرداریها اقدام به تهیه و ابالغ دستورالعمل 
ساي شعب هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور رؤ

بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع 
توضیحات نمایندگان سازمان مسکن و شهرسازي خراسان و شهرداري مشهد 

  .نماید با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأي می
  رأي هیأت عمومی

 قانون تأسیس شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران، 2طبق ماده 
صویب نقشه جامع شهر به عهده شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران و ت

اراضی و امالك واقع در  تنظیم و تصویب نقشه تفصیلی و تغییر کاربري 
 5محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی به عهده کمیسیون ماده 

 همـان قانون شهرداري 7قانون مزبور محول شده و به حکم صریـح ماده 
 الذکر  نظر به جهات فوق. کلف به اجراي مصوبات شوراي عالی مذکور استم

 100و اینکه تکلیف تخلفات ساختمانی در محدوده شهرها نیز به شرح ماده 
ن 55قانون شهرداري تعیین شده و طبق ماده   قانون شهرداري و سایر مقررات آ

 بنابراین قانون اجازه وضع مقررات آمره به شهرداري تفویض نگردیده است
 20398/21 و 2/12/1382 مورخ 27929/21هاي شماره  مفاد دستورالعمل

 شهرداري مشهد که متضمن 8/9/1383 مورخ 33113/21 و 12/6/1383مورخ 
وضع قواعد عام و آمره و مداخله در قلمرو صالحیت مراجع ذیصالح قانونی 

و  باشد، خارج از حدود اختیارات شهردار مشهد تشخیص داده می می شود 
  .گردد  قانون دیوان عدالت اداري ابطال می25مستنداً به قسمت دوم ماده 

  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداريـ  علی رازینی
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  17/10/1385:  صدورتاریخ
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: یمرجع رسیدگ

   شعبه هفتم 777/84نقض رأي صادره در پرونده کالسه 
  اداريتجدید نظر دیوان عدالت 

  698 :شماره دادنامه
  85/735 :کالسه پرونده

   رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري:شاکی
ه 84/777 نقض رأي صادره در پرونده کالسه :موضوع شکایت و خواسته  شعب

  .هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري
  : مقدمه

قدیمی مورخ رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان در نامه ت
 شعبه هفتم تجدیدنظر 84/777اند، در پرونده کالسه   اعالم داشته24/8/1385

 مورخ 1377دیوان عدالت اداري که منتهی به صدور دادنامه شماره 
 29 شعبه 24/12/1383 مورخ 109 مبنی بر تایید دادنامه شماره 30/8/1384

دوست به طرفیت  يدیوان عدالت اداري دایر بر رد شکایت آقاي رحیم الهورد
شهرداري بناب گردیده است، نظر به اینکه براساس سند مالکیت تقدیمی 

ع 299مالکیت تجدیدنظر خواه نسبت به یک قطعه زمین به مساحت   مترمرب
و 9 فرعی از 1789واقع در پالك ثبتی   اصلی بخش چهار بناب محرز گردیده 

ي زمین موصوف در حسب الیحه جوابیه شهرداري بناب در پرونده شعبه بدو
طرح فضاي سبز قرار گرفته و با عنایت به تعیین مهلت مقرر در قانون تعیین 

و 1367ها مصوب سال  هاي دولتی و شهرداري وضعیت امالك واقع در طرح  
 و تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در استفاده 1380اصالحیه آن در سال 

 تجدید بنا و غیره و صدور آراء در مالک از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا
 مورخ 2635موارد مشابه در همین پالك اصلی من جمله رأي شماره 

 شعبه هشتم دیوان عدالت اداري تقاضاي طرح موضوع در هیأت 5/11/1384
 قانون دیوان عدالت 18عمومی دیوان عدالت اداري در اجراي تبصره یک ماده 

الت اداري در تاریخ فـوق با حضور هیأت عمومی دیوان عد. اداري را دارد
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از  و مستشاران شعب تجدیـدنظر تشکیل و پس  رؤساي شعب بـدوي و رؤسا 
ررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به  بحث و ـب

  .نماید صدور رأي می
  رأي هیأت عمومی

تم  آقایان رئیس و مستشار شعبه هف24/8/1385با عنایت به مشروحه مورخ 
و  تجدیدنظر دیوان و تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی 

 مبنی بر استحقاق 1367ها مصوب  هاي دولتی و شهرداري امالك واقع در طرح
مالک به اعمال انحاء حقوق مالکانه در صورت عدم اجراي طرح در مهلت 

ه 30/8/1384 مورخ 1377مقرر در قانون وقوع اشتباه در دادنامه شماره   شعب
هفتم تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوي و رد شکایت شاکی به 
ه  خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه احداث بنا محرز است، بنابراین دادنام

 اصالحی قانون دیوان 18 الحاقی به ماده 3هاي یک و  مزبور به استناد تبصره
  .شود عدالت اداري دادنامه مذکور نقض می

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري                                     
  فرد مقدسی -معاون قضائی دیوان عدالت اداري
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  24/11/1385: تاریخ صدور
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع صدور

 56تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 
 1346جنگلها و مراتع کشور مصوب قانون حفاظت و بهره برداري از 

  در موارد اراضی واقع در داخل
   697 :شماره دادنامه
  85/15 :کالسه پرونده

  مقدمه ) الف
 85/15جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 

ه 24/12/1385 بامداد روز سه شنبه مورخ 9وحدت رویه، رأس ساعت   ب
.. س دیوان عالی کشور و با حضور آیت امفید رئی... ریاست حضرت آیت ا .

ن  دري نجف آبادي دادستان کل کشور و شرکت اعضاي شعب مختلف دیوا
از  عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستري تشکیل و پس از تالوت آیاتی 

مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف ... کالم ا
استماع نظریه جناب آقاي دادستان اعضاي شرکت کننده در خصوص مورد و 
گردد، به صدور رأي وحدت رویه  کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می

  .  منتهی گردید24/11/1385 – 697قضایی شماره 
  گزارش پرونده ) ب

 مورخ 83/731براساس گزارش شماره : رساند احتراماً، باستحضار می
 اراك از شعب بیست و  رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی18/12/1383

یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی کننده به 
ها و  برداري از جنگل  قانون حفاظت و بهره56اعتراض مربوط به اجراي ماده 

 در موارد اراضی واقع در داخل محدوده قانونی 1346مراتع کشور مصوب 
 آراء مختلف صادر گردیده 19/1586 و 3/1678هاي کالسه  شهرها، طی پرونده

  : گردد است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می
 شعبه بیست و یکم دیوان 3/1678 به داللت محتویات پرونده کالسه -1

عالی کشور، آقاي غالمرضا شهرجردي فرزند علی حسن به رأي کمیسیون ماده 
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 1363بودن پالك ها، در مورد ملّی  برداري از جنگل  قانون حفاظت و بهره56
اراضی اختالفی 2 اصلی حومه بخش 2فرعی از  اراك در کمیسیون ماده واحده   

 30/9/1378موضوع ماده مرقوم اعتراض نموده و قاضی کمیسیون در تاریخ 
 به لحاظ اینکه اراضی معترض عنه در محدوده قانونی شهر 78/483طی پرونده 

اعتراضات صرفاً مربوط به واقع گردیده و صالحیت کمیسیون در رسیدگی به 
باشد، از خود نفی صالحیت نموده و  اراضی خارج از محدوده قانونی شهر می

ا به دادگستري اراك ارسال داشت و . پرونده ر موضوع جهت رسیدگی 
ز  اظهارنظر به شعبه هشتم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و این شعبه نی

ه   آئین9داً به مقررات ماده  مستن15/10/1383 مورخ 83/1164طی دادنامه  ام ن
اختالفی مصوب  اصالحی آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی 

 هیأت 25/7/1374 – 601 و رأي وحدت رویه قضایی شماره 16/7/1373
عمومی دیوان عالی کشور و اینکه مراجع قضایی صرفاً به اعتراض نسبت به 

 عدم صالحیت صادره از رأي قاضی کمیسیون، صالحیت رسیدگی دارند و
ناحیه قاضی ماده واحده در این خصوص، یک مرحله حق اعتراض به 

از معترض سلب می نماید، خود را صالح به رسیدگی  تشخیص منابع طبیعی را 
ندانسته و با اعتقاد به شایستگی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف 

اجراي ماده اراضی اختالفی، پرونده را براي تعیین مرجع صال نون 28ح در   قا
هاي عمومی و انقالب به دیوان عالی کشور ارسال نموده  آئین دادرسی دادگاه

 . است
پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر قانونی به شعبه بیست و یکم دیوان 

 به ترتیب ذیل 24/11/1383 – 992عالی کشور ارجاع گردیده که طی دادنامه 
.. «: اند اتخاذ تصمیم نموده  56خواسته خواهان اعتراض به رأي کمیسیون ماده .

باشد که صراحت بیان مقنن در  ها می قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل
اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده  نون تعیین تکلیف  نون 56ماده واحده قا  قا

ها و مراتع، هیأت موضوع ماده مزبور تنها به اعتراض زارعین صاحب  جنگل
و تأسیسات در خارج از محدوده اراضی نسقی  و مالکین و صاحبان باغات 

د   میها و مؤسسات دولتی رسیدگی قانون شهرها و حریم روستاها، سازمان نمای
 516، 19/11/1360 – 40و صالحیت عام دادگستري مطابق آراء وحدت رویه 

 اقتضاء دارد که به دعوي مطروح در 19/9/1370 – 568 و 20/10/1367 –
تراض به رأي کمیسیون مزبور در دادگستري رسیدگی شود و اصل بر مورد اع
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و  عدم صالحیت سایر مراجع می باشد و بیان مقنن در این مورد صریح بوده 
جایی براي اجتهاد و استنباط در مقابل نص مزبور نیست و استدالل ذکر 
محدوده مزبور قید غالب بوده یا استناد به اصل استصحاب یا تمسک به سلب 
حقوق مکتسبه و اینکه اثبات شیء نفی ماعدي نیست، در مانحن فیه فاقد 

 – 655توجیه حقوقی و قانونی است، بلکه به حکم رأي وحدت رویه شماره 
 دادگستري مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و 27/9/1380

صالحیت مراجع غیردادگستري، صالحیت عام مراجع دادگستري را منتفی 
ه 25/7/1374 – 601اید، کما اینکه استناد به رأي وحدت رویه شماره نم نمی  ک

موضوع آن تنها در مورد عنوان شکایت از رأي قاضی موضوع ماده واحده 
ي مزبور تجدیدنظر خواهی  می ز دیگر که براساس آن شکایت از رأ باشد نه چی

ئین باشد، کما اینکه تمسک به آ شود، نیز کافی در مقام نمی محسوب نمی
هاي اجرایی کافی براي سلب صالحیت دادگستري نیست، لذا در اجراي  نامه

نون آئین دادرسی دادگاه28ماده  ه   قا ام هاي عمومی و انقالب در امور مدنی، دادن
پرونده جهت . گردد  مخدوش تشخیص و نقض می15/10/1383–1164

  . گردد رسیدگی به شعبه هفتم محاکم عمومی اراك اعاده می
، 19/1586 محتویات پرونده  طبق-1  شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور

اختالفی موضوع  آقاي قاضی هیأت مربوط به قانون تعیین تکلیف اراضی 
ه ها   قانون جنگل56اجراي ماده  و مراتع در شهرستان اراك در مقام رسیدگی ب

از مساحت  نگ  اعتراض آقاي رمضانعلی کرمی نسبت به ملّی اعالم شدن دو دا
اراضی پالك شش  بخش یک اراك به شرح 764 قطعه 3967صد مترمربع از 

 به اعتبار اینکه رسیدگی هیأت موضوع قانون 22/10/1380رأي مورخ 
از محدوده قانونی  فوق الذکر راجع است به اراضی و باغات و تأسیسات خارج 

که قطعه زمین موضوع اعتراض آقاي  شهرها و حریم روستاها، در صورتی
 کرمی مطابق نقشه ارائه شده از طرف کارشناس نقشه بردار در رمضانعلی

و  همسایگی نیروي انتظامی اراك و داخل در محدوده قانون شهر اراك می باشد 
بررسی اعتراض نسبت به اراضی داخل شهرها و روستاها در حیطه صالحیت 

باشد، قرار عدم صالحیت به شایستگی محاکم عمومی   نمیاین هیأت
هرستان اراك صادر نموده و پرونده را به دادگستري شهرستان دادگستري ش

اریخ  ن 31/5/1383اراك فرستاده که در ت  به شعبه هشتم دادگاه عمومی شهرستا
ارجاع و پرونده به کالسه   ثبت شده و دادگاه مزبور در 8 – 83/594مزبور 
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ي 11/6/1383تاریخ   در وقت فوق العاده ختم رسیدگی اعالم و به شرح رأ
نون تعیین تکلیف 11/6/1383ورخ م  خالصتاً به شایستگی هیأت ماده واحده قا

از 56اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده   قانون حفاظت و بهره برداري 
 قانون آئین دادرسی 28ها، قرار عدم صالحیت صادر و در اجراي ماده  جنگل

لی کشور دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی پرونده را به دیوان عا
ارسال و به شعبه سوم دیوان عالی کشور که متعاقباً به شعبه سی و هشتم تبدیل 

 منتهی 26/8/1383 – 513شده است ارجاع و به شرح زیر به صدور دادنامه 
  : گردیده است

ي « نون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرا مطابق ماده واحده قا
ین صاحب اراضی نسقی و مالکین و هاي و مراتع، زارع  قانون جنگل56ماده 

صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانون شهرها و حریم 
ها و   قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل56روستاها که به اجراي ماده 

هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند،   و اصالحیه1346مراتع کشور مصوب 
ه اشعاري مراجعه نمایند و این مطلب توانند به هیأت مذکور در ماده واحد می

 ذیل 2که بعداً زمین و یا باغ در محدوده شهر قرار گیرد، با لحاظ اطالق تبصره 
ن 10/10/1376 - ـه – 76/3ماده واحده و رأي شماره   هیأت عمومی دیوا

 قانون دیوان عدالت اداري موجب زوال صالحیت 20عدالت اداري و ماده 
نون آئین دادرسی دادگاه10این با توجه به ماده هیأت مذکور نیست، بنابر ي   قا ها

عمومی و انقالب در امور مدنی و اینکه رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق 
رداري از جنگل56رأي کمیسیون موضوع ماده  بهره ب و ها   قانون حفاظت و 

ه  مراتع کشور از حیطه صالحیت عام دادگاه هاي عمومی خروج موضوعی داشت
هاي عمومی و   قانون آئین دادرسی دادگاه28براین در اجراي ماده است، بنا

انقالب در امور مدنی، با تشخیص صالحیت هیأت موضوع ماده واحده قانون 
ن 1367مصوب شهریورماه .. . تعیین تکلیف اراضی اختالفی  مستقر در شهرستا

 » ... نماید اراك، حل اختالف می
استنباط از ماده واحده مرقوم از شعب بنا به مراتب فوق نظر به اینکه در 

بیست و یکم و سی و هشتم دیوان عالی کشور، در تعیین مرجع صالحیت دار 
 قانون 56رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به رأي کمیسیون ماده 

االشعار، در مواردي که اراضی مورد اعتراض در محدوده شهرها قرار  فوق
نون 270گردیده است، لذا مستنداً به ماده گرفته باشد، آراء مختلف صادر   قا
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آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در امور کیفري، تقاضاي طرح 
  . موضوع را براي صدور رأي وحدت رویه قضایی دارد

نیري     معاون قضایی دیوان عالی کشور-حسینعلی 
  نظریه دادستان کل کشور ) ج

 هیأت عمومی 85/15ردیف احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه 
اختالف نظر بین شعب محترم   دیوان عالی 38 و 21دیوان عالی کشور موضوع 

کشور نسبت به تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعتراض مربوط به اجراي ماده 
از جنگل  قانون حفاظت و بهره56 ها و مراتع کشور در مورد قانونی  برداري 

  . گردد شرح آتی اظهار نظر میشهرها با توجه به گزارش تنظیمی به 
بهره56با توجه به مقررات ماده  از جنگل  قانون حفاظت و  و  برداري  ها 

 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر 2 و ماده 1364مراتع مصوب 
، تشخیص منابع ملی و مستثنیات آن با مراجع 1371جنگلی کشور مصوب 

زي و سازمان جنگل بانی و منابع وزارت جهاد کشاور(مقرر در مواد مرقوم 
 2 ماده 1است، معترضین به تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره ) طبیعی

، 1371قانون حفظ وحمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 
وزارت (تشخیص منابع ملّی و مستثنیات آن با مراجع مقرر در مواد مرقوم 

است، معترضین به )  و منابع طبیعیجهاد کشاورزي و سازمان جنگل بانی
 اخیرالذکر به هیأت مذکور 2 ماده 1تصمیمات مراجع مذکور به تجویز تبصره 

اجراي ماده  ها   قانون جنگل56در قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع 
 قانون اخیر ضمن 5 مراجعه نمایند و به موجب تبصره 1367و مراتع مصوب 

ررات مغایر، تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به القاء کلیه قوانین و مق
قانون (هیأت موضوع این قانون .. . ها و مراتع و  قانون جنگل56اجراي ماده 

اجراي ماده    . باشد می..) . 56تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع 
و جهات اعتراض اشخاص ادعاي خروج مرجع  چون از جمله شکایات 

تثنیات آن از حدود صالحیت قانونی، محلّی و عدم تشخیص منابع طبیعی و مس
 5باشد، با توجه به تصریح و اطالق تبصره  رعایت مقررات مربوط به آنها می

مذکور، مرجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات در این موارد هم هیأت مقرر 
ه  در ماده واحده قانون یاد شده خواهد بود و الغیر، به عالوه در اینصورت ن

شود که یک مرحله در مسیر رسیدگی نیز منظور   نمیقی از مردم ضایعتنها ح
و  شده و پس از رسیدگی هیأت مذکور می توان به مراجع قضایی مراجعه نمود 
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ها و احداث  با عنایت اینکه شرایط کشور در جهت توسعه شهرها و شهرك
بع هاي مربوط به منا باشد، نوعاً زمین شهرهاي جدید و توسعه شهرنشینی می

هاي دیگر و در داخل محدوده شهرها  ها و مراتع و یا کاربري طبیعی، جنگل
و  گیرد و درصورت اختالف شاکی می قرار می تواند به هیأت مزبور مراجعه 

نهایتاً صالحیت مراجع عام دادگستري نیز به قوت خود باقی است و نه تنها 
ن است که این حقی ضایع نشده که اوفق به قواعد و اصول و احتیاط نیز آ

امکان را از شاکیان سلب ننماییم و قانون متأخر نیز در راستاي قانون متقدم 
ن  تصویب شده جز موارد خالف شرع که براساس نظر شوراي محترم نگهبا

بنابراین چون . باشد اصالح و نتیجه همین امکان مراجعه به مراجع قضایی می
ا  کور به نظر می دیوان عالی کشور متضمن مراتب مذ38رأي شعبه  رسد منطبق ب

  .باشد موازین تشخیص و مورد تأیید می
   وحدت رویه هیأت عمومی 24/11/1385 – 697رأي شماره ) د
 هیأت 10/10/1376 - هـ– 76/3قطع نظر از اینکه به موجب رأي شماره «

عمومی دیوان عدالت اداري مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین 
ها و  الفی اجراي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلتکلیف اراضی اخت

نون – فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه –مراتع   هیأت موضوع ماده واحده قا
ها و مراتع   قانون جنگل56تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده 

ي 20شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده  نون دیوان عدالت اداري رأ  قا
ریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداري براي شعب دیوان و سایر مراجع من اکث

جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه الزم االتباع است، 
 ماده واحده فوق الذکر 5 و اطالق و عموم تبصره 2اساساً با لحاظ تبصره 

مغایر هاي  ن نامهازتاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئی
 56با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجراي ماده 

و اصالحیه قانون جنگل هاي آن هیأت موضوع این قانون خواهد  ها و مراتع 
 دیوان عالی کشور 38 شعبه 26/8/1383 – 513بود، بنا به مراتب رأي شماره 

ن که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکث ریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوا
 270این رأي بر طبق ماده . عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است

هاي عمومی و انقالب در امور کیفري براي شعب  قانون آئین دادرسی دادگاه
  . »ها در موارد مشابه الزم االتباع است دیوان عالی کشور و دادگاه
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   09/10/1386: تاریخ صدور
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري : سیدگیمرجع ر

 معاون امور 13/4/1385 مورخ 41/4/12508ابطال بخشنامه شماره 
  عمرانی استانداري مازندران

   1177 :شماره دادنامه
   85/753 :کالسه پرونده

..  خانم:شاکی . ... .... .....  
 مورخ 41/4/12508 ابطال بخشنامه شماره :موضوع شکایت و خواسته

ن13/4/1385    معاون امور عمرانی استانداري مازندرا
  : مقدمه

وکیل شاکی طی دادخواست و الیحه تکمیلی آن اعالم داشته است، 
شهرداري ایزدشهر در پاسخ استعالم دفترخانه از فروش ویالي ساحلی در 

آورد و علت این ممنوعیت را بخشنامه  منطقه آکام شهر جلوگیري به عمل می
ه 13/4/1385  مورخ41/4/12508شماره   معاون عمرانی استانداري مازندران ب

و تبصره ذیل ماده 1354استناد قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب تیر ماه   
 قانون برنامه چهارم اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 63

  :دارد نماید و سه شرط ذیل را براي فروش ملک اعالم می ذکر می
  . توسط امور آب استان24 متر دریاي خزر و کد 60یم  تعیین میزان حر-1
  . متر دریاي خزر از سند مالکیت60 کسر حریم -2
ها در رابطه با ملک و بناي   قانون شهرداري100 و 74 رعایت مواد -3

  .احداثی
و 63 تبصره ذیل ماده  امه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی   قانون برن

نامه اجرائی این ماده  آئین«حت دارد فرهنگی جمهوري اسالمی ایران صرا
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، 

اه و ترابري، نیرو  وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي، کشور، جهاد سازندگی، ر
هاي ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد  و عنداللزوم سایر دستگاه

 نظر هنوز تنظیم و تصویب نشده است و قانونی بر منع نامه مورد رسید و آئین
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خرید و فروش حاکم نیست، متأسفانه معاون عمرانی استانداري مازندران 
اند، به  شخصاً مبادرت به صدور بخشنامه و جلوگیري از انجام معامالت نموده

طور قطع اجراي برنامه کالن و سنگین آزادسازي ساحل دریاي خزر به طول 
عالوه براین . خواهد نامه می  آئین1354لومتر براساس قانون مصوب هفتصد کی

اراضی مستحدث ساحلی مصوب تیرماه 2به موجب ماده  د  «1354 قانون  بن
 عرض اراضی مستحدث دریاي خزر خط ترازي است به ارتفاع 2الف ماده 

یکصد و پنجاه سانتی متر از سطح آب دریا در آخرین نقطه پیشرفت آب در 
 ولی در نقاطی که این خط به جاده سراسري عمومی ساحلی فعلی 1342سال 

اراضی مستحدث جاده مزبور است برخورد می عرض  «2ماده ) د(بند » کند حد 
ا » ... 1342 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 60حریم دریاي خزر  ب

تگی  نسبت به پیشرف1354عنایت به اینکه حریم دریا باید برابر قانون مصوب 
 تعیین گردد و نه حال حاضر، متأسفانه معاون عمرانی 1342آب در سال 

استانداري مازندران بدون توجه به این موضوع مبادرت به صدور بخشنامه 
نموده است، با عنایت به مراتب مذکور و به لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت 

معاون امور . باشد، ابطال آن مورد تقاضا است خالف قوانین فوق الذکر می
عمرانی استانداري مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 

اند، نامه مورد شکایت براساس   اعالم داشته1/11/1385 مورخ 41/4/40840
د 25/4/1358مفاد قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب   تنظیم گردیده و تأکی

 100 و ماده 5 ماده 24شده است در هرگونه احداث بناي جدید به موجب بند 
ها نیاز به اجازه از شهرداري و صدور پروانه ساختمانی  قانون شهرداري

نون مزبور  می باشد، رعایت حریم دریا را الزامی دانسته است که منافاتی با قا
 قانون، قانون 7در خصوص کسر حریم از اسناد مالکیت در راستاي ماده . ندارد

) 2تعیین شده براساس ماده (ارد، حریم دریا مزبور که داللت بر این موضوع د
قابل تملک و مصرف خصوصی نیست، ولو اینکه متصرفین این قبیل اراضی 

نامه مورد شکایت کامالً در . اسناد مالکیت هم گرفته باشند، تنظیم شده است
 قانون برنامه چهارم که 63راستاي قوانین جاري و ایجاد زمینه اجراي ماده 

د 60موده است، نسبت به آزادسازي حریم دولت را مکلف ن  متر دریا اقدام نمای
تنظیم شده است و اگر در صدور پروانه ساختمانی و تنظیم اسناد مالکیت به 

 براي مستشاران و دادرسان علی البدل 63این موضوع توجه نشود، اجراي ماده 
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ه شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آر اء ب
  . نماید شرح آتی مبادرت به صدور رأي می

  رأي هیأت عمومی 
و 63قانونگذار به شرح ماده  نون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی   قا

فرهنگی دولت را موظف کرده است به منظور ساماندهی و جلوگیري از 
آلودگی و تخریب سواحل با اولویت دریاي خزر طرح جامع ساماندهی 

تمل بر تعیین و آزادسازي حریم دریا را تدوین کند و طبق تبصره سواحل مش
ه 60این ماده نسبت به تحقق و اجراي برنامه عقب نشینی   متر حریم دریا ک

 عرض 1354 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 2ماده ) د(طبق بند 
 تعیین 1342 متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 60حریم دریاي خزر 

ت تا پایان برنامه چهارم اقدام کند بنابراین مفاد بخشنامه معاون عمرانی شده اس
 متر به هنگام صدور 60استانداري مازندران در باب ضرورت رعایت حریم 

و اعالم مراتب به ادارات ثبت اسناد به منظور  و صدور پروانه ساختمانی  مجوز 
 منطبق با کسر مساحت حریم از میزان مساحت مندرج در سند مالکیت که

هدف و حکم مقنن است مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات 
     .باشد قانونی مربوط نیز نمی
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  20/05/1387: تاریخ صدور
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع صدور

یی 8 تبصره ماده 8 و 7ابطال مواد   مصوبه اصالحی ضوابط اجرا
  گسترش فضاي سبز شهرهاچگونگی ماده یکم قانون حفاظت و 

  341 :شماره دادنامه
  84/2 :کالسه پرونده

..  آقاي:شاکی ........  
 مصوبه اصالحی 8 تبصره ماده 8 و 7 ابطال مواد :موضوع شکایت و خواسته

ضوابط اجرایی چگونگی ماده یکم قانون حفاظت و گسترش فضاي سبز 
 شوراي اسالمی العاده  فوق– علنی –شهرها در پنجاه و سومین جلسه رسمی 

  . شهر تهران
  :مقدمه

 شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، در پنجاه و سومین 
 شوراي اسالمی شهر 19/12/1382العاده مورخ   فوق– علنی –جلسه رسمی 

و گسترش فضاي  تهران، با استناد به قسمت اخیر ماده یک الیحه قانونی حفظ 
ضوابط مربوط به چگونگی « تصویب  که3/3/1359سبز در شهرها مصوب 

ر عهده شوراي شهر گذاشته است، مبادرت به تصویب » اجراي این ماده را ب
نماید و هرچند شوراي   تبصره می14 ماده و 13مصوبه صدرالذکر مشتمل بر 

یاد شده مدعی است که مصوبه مزبور عالوه بر مصالح اجتماعی و رعایت 
ه حقوق عمومی در جهت حفظ باغات و فض اي سبز شهر تهران، خللی نسبت ب

نماید،  ایجاد نمی) مالکین باغات(حق مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع 
 8 به خصوص تبصره ذیل آن و ماده 7لکن با عنایت به مطالب آتی ماده 

ه  نونی استحقاق ابطال به وسیله آن هیأت را ک مصوبه مزبور به علت مغایرت قا
دارد  توضیحاً معروض می. باشد را دارد ین امر میتنها مرجع صالح نسبت به ا

 محدوده 7 مصوبه و تبصره ماده 8 و 7هاي پیش بینی شده در مواد  کمیسیون
باشند و حقوق قانونی آنان را سلب و ساقط  کننده حق مالکیت اشخاص می

  . نماید می
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ه  رئیس شوراي اسالمی شهر تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نام
  : اند  اعالم داشته5/2/1384 مورخ 1005/390شماره 
و  هاي اخیر با هجوم سرسام آور به شهرها شاهد تخریب باغ  در سال-1 ها 

ن  ها و برج تبدیل آن به ساختمان ها هستیم به طوري که باغات شمال شهر تهرا
و حریم آن تخریب گردیده است و صرفاً تعداد محدودي از باغات آن منطقه 

از این رو با توجه به حساست موضوع و رشد فعالیت . باقی مانده است
طلبان همچنان مترصد فرصتی براي تجاوز به حریم باغات  سودجویان و فرصت

ن . شهر تهران هستند اگر شوراي اسالمی شهر یا شهرداري تهران حساسیت نشا
توان بیان  از نظر ماهیتی نیز می. گردید داد این حرکت فزاینده متوقف نمی نمی
ا نمود آمد که مغایر ب  که قبالً از سوي دیوان عدالت اداري اقدماتی به عمل 

ن  جلوگیري از تخریف و ساخت و ساز باغ هاي حریم شهرها به خصوص تهرا
امه تقدیمی به ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبري ابالغ  بود که این امر طی ن

ه شود که این به رئیس دیوان عدالت اداري گفت«: موکداً مقرر فرمودند. شد
از این جهت که ممکن است مورد سوء استفاده هاي فراوانی قرار گیرد  مورد 

  .»بسیار حساس است، توجه الزم شود
دومین دوره شوراي اسالمی شهر تهران به استناد « شاکی اعالم داشته -2

قسمت اخیر ماده یک الیحه قانونی حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها 
ا  که ت3/3/1359مصوب  صویب ضوابط مربوط و چگونگی اجراي این ماده ر

بر عهده شوراي شهر گذاشته است، مبادرت به تصویب مصوبه صدرالذکر 
  . »نماید  تبصره می14 ماده و 13مشتمل بر 

اوالً، شاکی نتوانسته اختیارات قانونی : نتایج حاصل از این مطلب این است
شارالیه مبنی بر اینکه مصوبه ثانیاً علیرغم آگاهی م. شورا را کتمان نماید

 ماده و یک 2باشد، صرفاً نسبت به   تبصره می14 ماده و 13موردنظر مشتمل بر 
، . ها را مورد تأیید قرار داده است تبصره معترض بوده و بقیه مواد و تبصره ثالثاً

ه  جهت طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداري می بایست ادل
 قانون تشکیالت، وظایف و 78رابعاً، براساس ماده . شد تري ارائه می محکم

و 1/3/1375انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب   
اند یک  اصالحات بعدي آن، شوراهاي اسالمی شهر و بخش و روستا موظف

نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطالع به فرماندار، بخشدار 
 80هاي مربوط ارسال نمایند و بر مبناي ماده   و سازمانحوزه انتخابیه خود
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همان قانون در صورتی که مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات 
قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی کشور باشد، مسئوالن اجرایی مربوط 

ه 2توانند با ذکر مورد و به طور مستدل ظرف  می اریخ ابالغ مصوب  هفته از ت
خود را به اطالع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند که اعتراض 

  . مصوبه مورد شکایت عیناً مورد تأیید قرار گرفته است
ه -3  شاکی در دادخواست تقدیمی خود به این مطلب اشاره نموده ک

شوراي یاد شده مدعی است عالوه بر مصالح اجتماعی و رعایت حقوق «
سبز شهر تهران، خلل نسبت به حق عمومی در جهت حفظ باغات و فضاي 
در . »نماید ایجاد نمی) مالکیت باغات(مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع 

اجتماعی و رعایت حقوق  پاسخ می توان گفت در مصوبه شورا عالوه بر مصالح 
عمومی در جهت حفظ باغات و فضاي سبز شهر تهران، حقیقتاً خللی نسبت 

. حقوقی وارد نگردیده و وارد نخواهد شدبه حق مالکیت اشخاص حقیقی و 
و 13رسد مشارالیه با وصف اطالع از ماده  ثانیاً به نظر می  مصوبه مورد شکایت 

تبصره یکم ماده مزبور و امتیازات در نظر گرفته شده براي مالکین باغات به 
نحو ضمنی همه حقایق را تأیید نموده و مورد اقرار قرار داده است و جهت 

ن عریضه اقاریر خود را تحت عنوان ادعاي این شورا مطرح کرده خالی نبود
  . باشد بنابراین متقاضی رد شکایت شاکی می. است

و  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ فوق با حضور رؤسا 
مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی 

  . نماید  شرح آتی مبادرت به صدور رأي میو انجام مشاوره با اکثریت آراء به
  : رأي هیأت عمومی

ن 6/2/1383 مورخ 31همانطور که در دادنامه شماره   هیأت عمومی دیوا
اداري نیز تصریح شده است حکم مقرر در ماده یک الیحه قانونی حفظ و 

 متضمن جواز تعیین مرجع 3/3/1359گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 
مضافاً اینکه . دوده شهرها و حریم استحفاظی آنان نیستتشخیص باغ در مح

 تشخیص عمران و 22/6/1366 قانون زمین شهري مصوب 12به صراحت ماده 
ز  احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع مطلق زمین دایر از جمله باغ و تمی
بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازي محول شده و رسیدگی به 

 به تشخیص آن وزارتخانه در این زمینه، در صالحیت دادگاه اعتراض نسبت
 قانون مذکور نیز اختیار 14محل وقوع ملک قرار گرفته است و به شرح ماده 
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و تقسیم و تفکیک باغات  تعیین ضوابط مربوط به تبدیل و تغییر کاربري، افراز 
ا به وزار و یا آیش واقع در محدوده قانونی شهرها ر ت و اراضی کشاورزي 

بنابراین مصوبه پنجاه و سومین جلسه . مسکن و شهرسازي واگذار شده است
 شوراي اسالمی شهر تهران که متضمن وضع قاعده آمره 19/12/1382مورخ 

در باب تعیین مرجع تشخیص باغ و صدور رأي در این باب و نحوه اعتراض 
ده به تشخیص کمیسیون مربوط و مرجع رسیدگی به اعتراض مذکور به شرح ما

الذکر است، خالف حکم صریح   مصوبه فوق8 و تبصره ذیل آن و ماده 7
قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شوراي اسالمی شهر تهران تشخیص 

الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل  شود و مقررات مورد اعتراض فوق داده می
و 19 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده یک و بند یک ماده 170  
نون دیوان عدالت اداري مصوب 42ماده    . گردد  ابطال می1385 قا

  فرد  مقدسی–معاون قضایی دیوان عدالت اداري 





 

 

 صل پنجمف

  ها ها و دستورالعمل بخشنامه
  





 
  06/05/1355: تاریخ صدور

  شورایعالی حفاظت محیط زیست: مرجع صدور

   شورایعالی حفاظت محیط زیست68مصوبه شماره 
 14، 13 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست و مواد 19اده با توجه به م

 12، 11نامه اجرایی قانون مذکور، مناطقی از کشور که مقررات مواد   آیین15و 
ه 13و  و بهسازي محیط زیست در آنها اجراء خواهد شد، ب  قانون حفاظت 

  : گردد شرح زیر تعیین و اعالم می
هاي   فرمانداري کل و شهرستانها،  در استان12 و 11مقررات مواد ) الف

  : زیر طبق حدود تقسیمات کشوري
ن شرقی، آذربایجان غربی، هاي مرکزي، گیالن، مازندران، آذربایجا  استان-1

  .  کرمان، لرستان، همدان و یزدخوزستان، فارس، اصفهان،
  .  استان سمنان-2
آباد،   شهرستانهاي سنندج، بیجار، مریوان، سقز، بانه، باختران، اسالم-3

  . سنقر، ایالم، بوشهر، بندرعباس، زنجان، ابهر
  .  در کلیه نقاط کشور و آبهاي ساحلی ایران13مقررات ماده ) ب

ي  مفاد این مصوبه بیست روز پس از درج در یکی از روزنامه ها
  . کثیراالنتشار مرکز و روزنامه رسمی کشور الزم االجراست
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  20/03/1366: تاریخ صدور
  رایعالی حفاظت محیط زیستشو: مرجع صدور

  مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست راجع به 
  هاي محیط جلوگیري از آلودگی

 14، 13 قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست و مواد 19با توجه به ماده 
و 12 و 11نامه اجرایی قانون مذکور مقررات مواد   آیین15و   قانون حفاظت 

ن  ور و آببهسازي محیط زیست در کلیه نقاط کش هاي ساحلی و سرزمینی ایرا
  . شود هاي محیط، به مورد اجراء گذاشته می راجع به جلوگیري از آلودگی
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  08/10/1368: تاریخ صدور
  شورایعالی شهرسازي و معماري: مرجع صدور

  هاي فاضالب لزوم حفظ حریم تصفیه خانه
و هاي فاضالب به لحاظ مشک خانه با توجه به لزوم حفظ حریم تصفیه ل بو 

ها کلیه  خانه سایر عوامل زیست محیطی، اوالً، در انتخاب موقعیت مکانی تصفیه
هاي ذیربط  مسائل فنی و زیست محیطی رعایت گردد و ثانیاً، کلیه دستگاه

خانه جلوگیري   کیلومتري تصفیه6موظفند از هرگونه ساخت و ساز تا حریم 
ربند درختکاري در اطراف ضمناً الزم است توسط مسئولین مربوطه کم. نمایند
  . ها ایجاد شود خانه تصفیه
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  07/12/1369: تاریخ صدور
  شورایعالی حفاظت محیط زیست: مرجع صدور

  مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست راجع به کنترل 
  گیري گازهاي خروجی و اندازه

 براساس تصمیم 7/12/1369شورایعالی حفاظت محیط زیست در تاریخ 
نامه جلوگیري ازآلودگی هوا   هیأت وزیران و با توجه به آیین21/9/1366مورخ 

  : و در جهت کنترل آلودگی هواي تهران موارد زیر را تصویب نمود
د 20,000 تعداد حداقل -1  وسیله نقلیه عمومی بنزین سوز در تهران موظفن

ظرف مدت معینی که توسط کمیسیونی مرکب از سازمان حفاظت محیط 
گردد نسبت به تبدیل سوخت   وزارت صنایع تعیین میزیست، وزارت نفت و

جهت اجراي . اقدام نمایند) به صورت دوگانه(از بنزین به گاز مایع و بنزین 
هاي مربوط به شرح زیر اقدامات الزم را به عمل  مصوبه فوق وزارتخانه

  : خواهند آورد
د ) الف و وزارت دفاع موظفن وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداري تهران 

هاي   قطعه زمین مناسب جهت احداث ایستگاه25 تعداد 1370ا خردادماه ت
  . گازرسانی به وسایل نقلیه موتوري را در اختیار وزارت نفت قرار دهند

ین 2وزارت نفت موظف است ظرف مدت ) ب  سال پس از دریافت زم
  . هاي تحویل گاز مایع به وسائط نقلیه مذکور را راه اندازي نماید ایستگاه
هاي مربوط به   سال کیت2وزارت صنایع موظف است ظرف مدت ) ج

تبدیل سوخت وسائل نقلیه مزبور از بنزین به گاز مایع و همچنین قطعات 
مناسب موتور را طبق استانداردهاي سازمان حفاظت محیط زیست نصب و 
ه  از فروش را با هماهنگی شرکت ملی گاز ایران به عهده داشت خدمات پس 

  . باشد
ت بازرگانی موظف است با رعایت اولویت و بدون بررسی مراکز وزار) د

  . تهیه و توزیع تسهیالت الزم را در اجراي بند ج به عمل آورد
هاي جدید نمره تهران ساخت  وزارت صنایع موظف است تاکسی) هـ

  . داخل را فقط با سوخت دوگانه گاز مایع و بنزین بدون سرب تولید نماید
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اریخ اول اردی-2 ز 1370بهشت ماه سال  از ت و نی  کلیه خودروهاي وارداتی 
 و خودروي نیسان پاترول B1600خودروهاي ساخت داخل به استثناي مزدا 

 و نیز پیکان باید توانایی استفاده از بنزین بدون سرب را P40سواري با موتور 
از بنزین بدون . داشته باشد در مورد خودروهاي مستثنی شده فوق زمان استفاده 

، توسط وزارت نفت و وزارت صنایع حداکثر تا یکسال دیگر تعیین سرب
  . شود می

و -3  وزارت مسکن و شهرسازي و سازمان حفاظت محیط زیست 
اه مدت جهت دستیابی به خط مشی حمل و نقل  شهرداري تهران برنامه کوت
شهري را ظرف دو هقته ومطالعات جامع حمل و نقل عمومی در تهران را 

  . شورایعالی ارائه نمایند ماه به 6ظرف 
ي   به منظور کاهش آلودگی ناشی از موتور سیکلت-4 ها در تهران و شهرها

ن  هاي پژوهش بزرگ وزارت صنایع، سازمان و صنعتی و سازما هاي علمی 
و  حفاظت محیط زیست زیرنظر مشاور تحقیقاتی رئیس جمهور طرحی تهیه 

  . به شورایعالی ارائه نمایند
هاي  محیط زیست با همکاري شهرداري تهران، ایستگاه سازمان حفاظت -5

کنترل و اندازه گیري گازهاي خروجی وسائط نقلیه موتوري را عالوه بر کرج 
در نقاط مناسب )  شورایعالی104 مصوبه شماره 2موضوع ردیف سوم بند (

  . تهران برقرار نموده و به کار اندازد
کلفند تاریخ  سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع م-6
االجرا شدن استانداردهاي خروجی از وسائط نقلیه موضوع مصوبه شماره  الزم
 ماه تعیین 2 شورایعالی حفاظت محیط زیست را حداکثر ظرف مدت 104

  . نمایند
نامه جلوگیري از آلودگی هوا   آیین20هاي مذکور در ماده   سازمان-7

وز وسائط نقلیه موتوري موظفند استانداردهاي جدید گازهاي خروجی از اگز
  . را ظرف مدت یکسال تعیین نمایند
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  12/10/1370: تاریخ صدور
  شورایعالی حفاظت محیط زیست: مرجع صدور

 شورایعالی حفاظت محیط زیست در مورد 135مصوبه شماره 
  واگذاري زمین به شرکت ملی گاز ایران در شهر تهران

اریخ   براساس تصمیم 12/10/1370شورایعالی حفاظت محیط زیست در ت
نامه جلوگیري از آلودگی   هیأت وزیران و با توجه به آیین21/9/1369مورخ 

  : هوا و در جهت کنترل آلودگی هواي تهران موارد زیر را تصویب نمود
ه 25 -1  قطعه زمین مناسب در تهران زیرنظر ریاست محترم جمهور ب

  . شرکت ملی گاز ایران تحویل گردد
است ظرف مدت تعیین شده نسبت به احداث  وزارت نفت موظف -2

  . هاي تحویل گاز مایع به وسائط نقلیه موتوري اقدام نماید ایستگاه
بندي نصب کیت جهت تبدیل سوخت   وزارت صنایع برنامه زمان-3

ه 20,000وسائط نقلیه عمومی به تعداد  ارائ  دستگاه را به دبیرخانه شورایعالی 
  . نماید
ا  وزارتین نفت و صنایع-4 از بنزین بدون سرب را براي مزد  تاریخ استفاده 

B1600 اترول با موتور ه P40، خودروي نیسان پ  و پیکان را سریعاً به دبیرخان
  . شورایعالی اعالم نمایند
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  23/01/1373: تاریخ صدور
  شورایعالی حفاظت محیط زیست: مرجع صدور

  بخشی از وظایف شهرداري تهران براي جلوگیري از آلودگی هوا
 به منظور 23/1/1373شورایعالی حفاظت محیط زیست در تاریخ 

  : جلوگیري از آلودگی هوا موارد زیر را تصویب نمود
هاي زیر موظفند به همراه گزارش امکان سنجی و مکان   مجریان پروژه-1

  : یابی، نسبت به تهیه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه اقدام نمایند
  وشیمیکارخانجات پتر) الف

  ها پاالیشگاه) ب
  ها  نیروگاه) ج
  صنایع فوالد) د

  هاي آبی سدها و دیگر سازه) هـ
  هاي صنعتی شهرك) و
  ها  فرودگاه) ز

 سازمان حفاظت محیط زیست موظف است الگوي تهیه گزارش :1تبصره 
ه  از تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست ب ارزیابی زیست محیطی را پس 

  .  نمایدها اعالم مجریان پروژه
از تصویب گزارش   شروع عملیات اجرایی پروژه:2تبصره  هاي یاد شده پس 

  . ارزیابی زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود
 سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در مدت زمانی که در :3تبصره 

تعیین خواهد شد، نظر خود را در مورد گزارش ارزیابی زیست ) 1(تبصره 
  . محیطی به مسئول پروژه ابالغ نماید

و 7 در صورت وجود اختالف نظر طبق ماده :4تبصره   قانون حفاظت 
  . گردد بهسازي محیط زیست عمل می

ار   از تاریخ الزم-2 االجرا شدن این مصوبه، کلیه دارندگان تاکسی و وانت ب
ا بندي، وسائط نقل نمره عمومی در تهران ملزم هستند طبق برنامه زمان یه خود ر

  . به سیستم گازسوز مجهز نمایند
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 سیستم بانکی کشور موظف است جهت انجام فعالیت مزبور به :1تبصره 
  . الذکر وام پرداخت نماید دارندگان خودروهاي فوق

 73 قیمت گاز مایع تحویلی به خودروهاي عمومی تا پایان سال :2تبصره 
  . شود تثبیت می

ام فعالیت مشترکاً توسط وزارت صنایع و بندي انج  برنامه زمان:3تبصره 
  . شود شهرداري تهران اعالم می

 شهرداري تهران به عنوان هماهنگ کننده انجام این فعالیت تعیین :4تبصره 
  . شود می

 شهرداري تهران موظف است طرحی در مورد گازسوز نمودن :5تبصره 
 حفاظت محیط هاي شهري تهران تهیه و به شورایعالی بوس ها و مینی اتوبوس

  . زیست ارائه نماید
 به منظور کاهش آلودگی هوا ناشی از خودروهاي پیکان، کلیه دارندگان -3

خودروهاي پیکان در تهران ملزم هستند کیت اصالح موتور پیکان ساخته شده 
و یا تأیید شده توسط وزارت صنایع را روي خودرو نصب و مورد استفاده قرار 

  . دهند
بندي و روش اجراي این  نایع موظف است برنامه زمان وزارت ص:1تبصره 

  . فعالیت را به اطالع عموم برساند
ا :2تبصره   وزارت کشور موظف است طرح اجباري نمودن این فعالیت ر

  . براي کل کشور تهیه و به شورایعالی حفاظت محیط زیست ارائه نماید
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  25/04/1374: تاریخ صدور
  یط زیستشورایعالی حفاظت مح: مرجع صدور

  هاي حد مجاز گازهاي خروجی از اگزوز موتور سیکلت
   دو زمانه و چهارزمانه
 قانون نحوه جلوگیري از 4شورایعالی حفاظت محیط زیست به استناد ماده 

ه موافقتنامه سازمان حفاظت محیط 3/2/1374آلودگی هوا مصوب  و با توجه ب  
از زیست و وزارت صنایع و معادن در این زمینه، حدمجاز  گازهاي خروجی 

هاي دو زمانه و چهار زمانه در حال کار را به شرح زیر  اگزوز موتور سیکلت
تصویب نمود تا پس از فراهم شدن امکانات در تهران و سایر شهرها به مورد 

  : اجرا گذاشته شود
  سال تصویب  نوع آالینده

  منواکسید کربن
  (CO)هاي نسوخته  درصد حجمی هیدروکربن(

  هاي نسوخته  هیدروکربنHC ppm 1600ارزمانه موتورهاي چه
 جهت موتورهاي چهارزمانه و دو ppm 100000موتورهاي دو زمانه 

  زمانه

1374  

هاي آتی با نظر سازمان حفاظت   استانداردهاي مذکور طی سال:1توضیح 
محیط زیست و هماهنگی وزارت صنایع و معادن کاهش یافته، تا به 

  . المللی برسد ناستانداردهاي قابل قبول بی
هاي در حال تردد نباید دود آبی رنگ مرئی   کلیه موتورسیکلت:2توضیح 

  . داشته باشند
ه 2000+50موتور در حال خصال و در :  شرایط تست:3توضیح   دور در دقیق

 دور در دقیقه براي 1500+50اي و  هاي دنده براي موتورسیکلت
  . هاي گازي موتورسیکلت
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   21/03/1376: تاریخ صدور
  شهردار تهران: مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  768310/7610: شماره سند

  زیباسازي منظر نازیباي بناهاي مخروبه و غیرمناسب با وضع محل
نظر به اینکه در محدوده شهر تهران، بناهاي مخروبه و غیرمناسب با وضع 

د که عملیات ساختمانی آ محل و یا ساختمان نها هاي نیمه تمامی وجود دارن
سالهاست متوقف بوده و منافی پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر و بر خالف 

 قانون شهرداري، 110باشد، مقتضی است در اجراي ماده  موازین شهرسازي می
هاي موصوف به کشیدن دیوار  ها، بناها و ساختمان متضمن الزام مالکین زمین

اجراي  آن قبالً مورد مجار و مشرف به معابر عمومی یا مرمت ساختمان که 
تصویب انجمن شهر وقت قرار گرفتهاستف به مالکین، متصدیان یا متولیان 

الذکر کتباً اخطار نمایند، ظرف مدت دو ماه نسبت به زیباسازي منظر  موارد فوق
نازیباي محل موردنظر از طریق دیوارکشی مجاور معبر و مرمت بناي مخروبه یا 

لح سبک و مقاوم در مقابل اجراي طرح نماسازي موقت با استفاده  از مصا
  . عوامل جوي و قابل نصب بر روي بدنه یا اسکلت ساختمان اقدام نمایند

و  از این امر، طرح نماسازي موقت را تهیه  در صورت مسامحه یا امتناع 
  .  قانون شهرداري وصول نمایند110اجرا نموده و هزینه آن را طبق ماده 

  ن  شهردار تهرا–غالمحسین کرباسچی 
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  27/05/1377: تاریخ صدور
  شورایعالی حفاظت محیط زیست: مرجع صدور

   شورایعالی حفاظت محیط زیست162مصوبه شماره 
 قانون برنامه پنجساله دوم و به منظور کاهش 82در اجراي بند ب تبصره 

  : گردد آلودگی هواي تهران موارد زیر تصویب و اعالم می
ري نیروهاي انتظامی جمهوري  سازمان حفاظت محیط زیست با همکا-1

بندي جلوگیري از تردد وسائط  اسالمی ایران و شهرداري تهران برنامه زمان
 قانون نحوه جلوگیري از 5موضع ماده (نقلیه موتوري فاقد برگ معاینه فنی 

و وسائط نقلیه دودزا را ظرف سه ماه تهیه نموده و نیروي انتظامی ) آلودگی هوا
  . د این گونه خودروها جلوگیري به عمل آوردطبق برنامه فوق از ترد

 سازمان حفاظت محیط زیست وزارت صنایع و وزارت نفت مکلف -2
و ) هاي بسته(هاي  هاي تعیین کیت هستند بررسی نموده  گاز استاندارد معمول 

آهن، کرایه، آژانس و  هاي نارنجی، فرودگاه، راه سپس کلیه وانت بارها، تاکسی
بندي شده توسط نهادهاي مذکور  که طبق برنامه زمانمشابه آن از تاریخی 

  . باشند مذکور می) هاي بسته(هاي  شود ملزم به نصب کیت تعیین می
الذکر  نیروي انتظامی براساس برنامه تعیین شده از تردد خودروهاي فوق

  . گاز جلوگیري به عمل خواهند آورد) بسته(فاقد کیت 
یزلی ساخته شده در کشور یا وارداتی هاي د ها و اتوبوس بوس  کلیه مینی-3

همچنین . باشند  میEuro1ملزم به رعایت استاندارد گازهاي خروجی اگزوز 
ه (CNG)هاي گازسوز   و اتوبوس(LPG)هاي گازسوز  بوس مینی  نیز ملزم ب

  . باشند  میECE15,04رعایت استاندارد 
و  منوط به تدوین Euro2اجراي استانداردهاي گاز خروجی : تبصره

بندي شده توسط وزارت صنایع و سازمان حفاظت محیط  تصویب نامه زمان
  .باشد زیست می

 وزارت صنایع با همکاري وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط -4
ا (LPG)هاي دیزلی در حال تردد به گازسوز  بوس زیست برنامه تبدیل مینی  ر

  . گذارد ظرف سه ماه تدوین و به مورد اجرا می
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 با همکاري وزارت صنایع، مؤسسه استاندارد و تحقیقات  وزارت نفت-5
بندي اجراي استانداردهاي  صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست برنامه زمان

ها اعم از گاز و گازوئیل را سریعاً تدوین و به مورد  الزم براي انواع سوخت
  . اجرا بگذارد



 509  ها ها و دستورالعمل بخشنامه: فصل پنجم

  27/05/1377: تاریخ صدور
  ط زیستشورایعالی حفاظت محی: مرجع صدور

  حد مجاز گازهاي خروجی از اگزوز وسائل نقلیه موتوري
 قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا مصوب 4ستناد مفاد ماده  ابا

 مجلس شوراي اسالمی حدمجاز خروجی از اگزوز وسائل نقلیه 3/2/1374
به شرح جدول زیر تصویب و ) خودروهاي بنزینی در حال تردد(موتوري 
  : گردد اعالم می

یکسال بعد از   سال تصویب  ع آالیندهنو
  تصویب

دوسال بعد از 
  تصویب

سه سال بعد از 
تصویب و به 

  بعد
منواکسید کربن 

(CO2)  
 درصد 5/6

  حجمی
 درصد 6

  حجمی
 درصد 5

  حجمی
 درصد 4

  حجمی
هاي  هیدروکربن

 Ppm 700 Ppm 600 Ppm 500 Ppm 400  (HC)نسوخته 
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   25/08/1378: تاریخ صدور
  هردار تهرانش: مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  7826923/7810: شماره سند

هاي جمع آوري زباله با  برداري از ایستگاه واگذاري اختیار کامل بهره
باشد به سازمان بازیافت و  کلیه امکانات که در اختیار مناطق می

  تبدیل مواد شهرداري
 جهت با توجه به اتمام مطالعه طرح جامع زائدات جامد شهر تهران و در

برداري  جداسازي در مبادي تولید و بهره(اجراي یکی از مراحل طرح مذکور 
از آن بهره) اصولی و بهداشتی مجدد  ه  ضروري است اختیار کامل  از کلی برداري 

 که در اختیار آن منطقه – با کلیه امکانات –هاي جمع آوري زباله  ایستگاه
  . داري واگذار فرماییدباشد را به سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهر می

   شهردار تهران –مرتضی الویري 



 511  ها ها و دستورالعمل بخشنامه: فصل پنجم

  25/08/1378: تاریخ صدور
  شهردار تهران: مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  7816551/7810: شماره سند

  ارجاع امور خدمات شهري و فضاي سبز به پیمانکاران
امور 28/1/73 مورخ 2891/10پیرو بخشنامه شماره   در رابطه با ارجاع 

شهري و فضاي سبز به پیمانکاران، بدینوسیله موارد ذیل را ابالغ خدمات 
  : نماید می

از طریق معاونت خدمات 13 نماینده فنی اینجانب در کمیسیون ماده -1  
و کمیسیون می بایست با عضویت و حضور نماینده مذکور  شهري معرفی 

  . تشکیل و اتخاذ تصمیم نماید
هاي پیمان، معاونت   و دفترچه دستگاه نظارت قید شده در قرارداد-2

لعمل هاي تدوین  خدمات شهري تعیین و نحوه اعمال نظارت، توسط دستورا
  . شده از طریق دستگاه نظارت خواهد بود

 خلع ید و فسخ قرارداد پیمانکاران خدمات شهري و فضاي سبز موکول -3
  . به پیشنهاد منطقه و تأیید معاونت خدمات شهري است

یش بینی شده در قرارداد تا سقف سی درصد ضرائب،  اعمال جرائم پ-4
  . توسط منطقه و مازاد بر آن با پیشنهاد منطقه و تأیید دستگاه نظارت خواهد بود

هاي تکمیلی توسط معاونت خدمات  ضمناً در صورت نیاز دستورالعمل
  . شهري تهیه و به مناطق ابالغ خواهد شد

   شهردار تهران–مرتضی الویري 
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  26/04/1379: تاریخ صدور
  شهردار تهران: مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  7915708/7910-1: شماره سند

  هاي احداثی انتقال مشاغل و صنایع مزاحم شهر به مجتمع
نظر به اینکه شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر حسب وظایف محوله 

ه –هاي صنفی  مبادرت به احداث و آماده سازي مجتمع  صنعتی با سرمای
اري صنوف مربوطه جهت انتقال مشاغل و صنایع مزاحم شهر نموده است گذ

هاي موجود، مشخصات واحدهاي مشمول طرح انتقال و  که متناسب با برنامه
هاي تابعه و دستورالعمل مربوطه متعاقباً از ناحیه شرکت  استقرار در مجتمع

  . گردد مذکور به آن منطقه ارسال می
ن شرکت  رابر دستورالعملشایسته است دستور فرمایید ب هاي ارسالی از آ

ها و آراء صادره و هدایت  ضمن همکاري الزم نسبت به ارسال و ابالغ اخطاریه
  . هاي احداثی جدید اقدام فرمایند مشاغل مورد نظر به مجتمع

امه به جدیت و پیگیري شهردار محترم آن منطقه محقق  حسن اجراي این ن
  . خواهد شد

  دار تهران  شهر–مرتضی الویري 



 513  ها ها و دستورالعمل بخشنامه: فصل پنجم

   01/12/1379: تاریخ صدور
  شهردار تهران: مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  7964964/7910: شماره سند

سازي  هاي شناسایی شده در طرح بهینه ل استقرار ایستگاهمحتملک 
  هاي جدید انتقال یابی ایستگاه هاي موجود و مکان ایستگاه

  زایدات جامد شهر تهران
صل از مطالعات سازمان بازیافت و تبدیل مواد در با عنایت به نتایج حا

هاي جدید  یابی ایستگاه هاي موجود و مکان سازي ایستگاه قالب طرح بهینه
انتقال زایدات جامد شهر تهران، مقتضی است به منظور ادامه طرح و بهینه 
رتیبی اتخاذ فرمایید  سازي مدیریت سیستم انتقال مواد زائد جامد شهر تهران ت

 –هاي شناسایی شده در طرح مذکور   تملک محل استقرار ایستگاهتا ضمن
هاي مورد نظر در زمینه احداث و   منبعد کلیه فعالیت–برابر شرح پیوست 

از ایستگاه بهره ،  برداري  هاي خدمات شهري در سطح مناطق شهرداري تهران
فقط در چهارچوب طرح مذکور و تحت نظارت سازمان بازیافت و تبدیل مواد 

  . رت پذیردصو
   شهردار تهران–مرتضی الویري 
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  06/06/1380: تاریخ صدور
  شهردار تهران: مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  8024663/8010: شماره سند

یابی و طراحی ظروف  هاي موردنظر در زمینه مکان انجام کلیه فعالیت
و مخازن ذخیره سازي انواع زایدات جامد تولیدي در شهر تهران 

  ان بازیافت و تبدیل مواد و سازمان زیباسازيتوسط سازم
از آنجا که در حال حاضر یکی از مهمترین اهداف شهرداري تهران در 

هاي کالن شهري، ایجاد هماهنگی میان بخشی در قالب برنامه  راستاي سیاست
باشد، به منظور جلوگیري از  هاي زیربنایی مدیریت امور شهري می ریزي

ینه مکانیابی و طراحی ظروف و مخازن ذخیره سازي هاي موازي در زم فعالیت
وري  انواع زایدات جامد تولیدي در شهر تهران و نیز باال بردن سطح بهره

د  سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهر تهران، شایسته است ترتیبی اتخاذ فرمایی
ن  منبعد کلیه فعالیت هاي مورد نظر در این زمینه تحت نظارت مستقیم سازما

  . فت و تبدیل مواد و سازمان زیباسازي، صورت پذیردبازیا
   شهردار تهران –مرتضی الویري 



 515  ها ها و دستورالعمل بخشنامه: فصل پنجم

  21/03/1381: تاریخ صدور
  شورایعالی حفاظت محیط زیست: مرجع صدور

یران د ا   تعیین حدود مجاز صدا در هواي آزا
نامه اجرایی نحوه جلوگیري از آلودگی صوتی   آیین2در اجراي ماده 
 هیأت وزیران حدود مجاز صدا در هواي آزاد 19/3/1378مصوب جلسه مورخ 

شود که از تاریخ تصویب در سطح  ایران به شرح ذیل تعیین و موافقت می
اجرا گذارده شود   . کشور به مورد 

ف
ردی

  

 10 صبح الی 7روز   نوع منطقه
 Leq (30)db (A)شب 

 7 شب الی 10شب 
 Leq(30)db(A)صبح 

  45  55  منطقه مسکونی  1
  50  60   مسکونی–اري منطقه تج  2
  55  65  منطقه تجاري  3
ی–منطقه مسکونی   4   60  70   صنعت
  65  75  منطقه صنعتی  5

(A) Leq (30) db : گیري در   دقیقه اندازه30تراز معادل در مدت زمان
  . باشد و واحد آن دسی بل است  میAشبکه وزنی 

  درصد آن داراي50اي است که بیش از  محدوده:  منطقه مسکونی-1
و بقیه آن  شامل خدمات ) عالوه بر شبکه معابر(کاربري مسکونی خالص باشد 

  . مربوط به مسکونی و بدون مزاحمت براي مسکونی باشد
  ) هاي پایین، تجاري در حد روزمره، فرهنگی روزمره آموزشی رده(
ه  منطقه:  مسکونی– منطقه تجاري -2 اي است که معموالً طبقات همکف ب

ت باالتر به صورت مسکونی پیش بینی شده باشد اما صورت تجاري و طبقا
  . کاربري مسکونی معموالً بیش از تجاري است

اي است که عمدتاً داراي کاربري تجاري و یا  منطقه:  منطقه تجاري-3
  .هاي مربوط به آن کاربري

  ) درصد اراضی50. (دفاتر اداري، تفریحی، فرهنگی و غیره باشد
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اي است که کنار نواحی مسکونی  منطقه:  صنعتی– منطقه مسکونی -4
مانند بعضی از صنایع (بعضی از صنایع غیرمزاحم و غیرآلوده قرار گیرد 

  . در اینجا کاربري عمده مسکونی است) کارگاهی
مناطقی است که داراي کاربري صنعتی بوده و برحسب :  منطقه صنعتی-5

ا فاصله مسکونی قرار اي بیرون از شهر و نواحی  مالحظات زیست محیطی ب
  . گیرد



 517  ها ها و دستورالعمل بخشنامه: فصل پنجم

   05/06/1381: تاریخ صدور
  شهردار تهران: مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  8129521/8110: شماره سند

  ایجاد پارك محله
و  هاي محله با توجه به ضرورت توسعه پارك اي در سطح شهر تهران 

ا  تأثیرات آن بر زندگی شهروندان، شهرداران محترم مناطق موظف اند ب
ام و حداکثر تالش طی شش ماه آینده در هر ناحیه شهرداري اختیارات  ت

احداث و ) ها با تأکید بر فضاي بازي بچه(اي  حداقل سه پارك محله
ه . برداري نمایند بهره بدیهی است معاونین و مدیران مرکز همکاري مؤثر را ب

  . نتیجه را مستمراً گزارش فرمایید. عمل خواهند آورد
  ردار تهران شه-محمدحسن ملک مدنی 



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  518

  02/02/1382: تاریخ صدور
  شهردار تهران : مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  822806/8210: شماره سند

  وظایف و اختیارات محوله به شوراي درمان
ن و براساس  در راستاي اجراي آیین نامه خدمات درمانی شهرداري تهرا

ه نامه مذکور و با توجه به وظایف و  آیین) 6(و ) 5(هاي  ماده اختیارات محوله ب
شوراي درمان منبعد سیاستگذاري و ایجاد هماهنگی در کلیه امور وابسته به 

لذا با . خدمات درمانی و بهداشتی توسط شوراي درمان انجام خواهد پذیرفت
از  توجه به موارد فوق مقتضی است کلیه پیشنهادات در زمینه مطروحه اعم 

به همراه کلیات طرح جهت .. . اي و هاندازي مرکز بهداشتی درمانی، مشاور راه
بررسی و اتخاذ تصمیم نهایی در شوراي درمان به دبیرخانه شوراي درمان، 

اه، تعاون و خدمات اجتماعی ارائه گردد   . مستقر در اداره کل رف
هایی که  شایان ذکر است مراکزي که خارج از روال فوق دایر و یا فعالیت

ه بدون هماهنگی با شوراي مذکور ادا مه یابد، فاقد وجهه قانونی بوده و هیچگون
  . نماید تعهد و یا مسئولیتی براي شهرداري تهران ایجاد نمی
   سرپرست شهرداري تهران-محمدحسین مقیمی 



 519  ها ها و دستورالعمل بخشنامه: فصل پنجم

  26/06/1382: تاریخ صدور
  شهردار تهران : مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  8237481/8210: شماره سند

  حفظ فضاي سبز
ي اصولی جهت حفظ و توسعه فضاي سبز و با استناد ها در راستاي سیاست

و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب   3/3/1359به مفاد قانون حفظ 
شوراي انقالب اسالمی ایران و ضوابط اجرایی چگونگی اجراي ماده یک قانون 

  : مذکور، مقتضی است موارد ذیل را دقیقاً مرعی و اعمال نمائید
ام اعم از بررسی کاربري، صدور پروانه و  قبل از انجام هرگونه اقد-1

 500بیشتر از (گواهی پایانکار، تفکیک و تقسیم و افراز امالك مشمول قانون 
مراتب بدواً بانضمام سوابق ملک شامل تصویر سند ) مترمربع مساحت عرضه

مالکیت با شرح وضعیت، کیفیت و مساحت و نوع کاربري در جهت استعالم 
ارسال و پس از وصول پاسخ، مطابق نظریه و ) 14(ماده به دبیرخانه کمیسیون 

  . رأي کمیسیون مندرج در ضوابط اجرایی نسبت به مورد اقدام گردد
و -2  از آنجا که قطع و صدمه رساندن به درختان در کلیه امالك خصوصی 

عمومی و تصرفات در محدوده و حریم قانونی شهر تهران براساس قانون 
باشد، ضروري است کلیه   اجرایی مربوطه ممنوع مینامه الذکر و آیین فوق

مأمورین شهرداري ضمن اعمال نظارت دقیق در صورت مواجهه با هرگونه 
و  اقدام منجر به قطع و صدمه رساندن به درختان از سوي اشخاص حقیقی 

د   . حقوقی از طریق مراجع قضایی اقدامات قانونی معمول دارن
حقوقی وفق مادتین چهارم و پنجم که اشخاص حقیقی یا   در مواردي-3

ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجراي ماده یکم قانون مذکور متقاضی قطع 
نامه اجرایی از  درخت به هر عنوان باشند، در صورت رعایت ماده پنجم آیین

ا  سوي متقاضی، شهرداري سریعاً اطالعات و مدارك مورد نیاز را تکمیل و ب
جهت اخذ تصمیم به کمیسیون موضوع ماده گزارش کارشناسی موضوع را 



  »محیط زیست شهري« شهرداري مجموعه قوانین و مقررات مورد عمل  520

الذکر ارجاع نماید تا این کمیسیون وفق  نامه اجرایی قانونی فوق آیین) 14(
  . قانون بررسی و اتخاذ تصمیم نماید

ي -4 اجراي دقیق قانون حفظ و گسترش فضا ر حسن   ضمن تأکید مجدد ب
رایی  شوراي انقالب اسالمی و ضوابط اج3/3/1359سبز در شهرها مصوب 

ي  ها و دستورالعمل ماده یک آن از تاریخ ابالغ این بخشنامه، کلیه بخشنامه ها
اریخ 9306/10مغایر از جمله دستورالعمل به شماره   شهرداري 23/2/1371 به ت

  . گردد یکن اعالم می لم لغو و کان
   شهردار تهران –محمود احمدي نژاد 



 521  ها ها و دستورالعمل بخشنامه: فصل پنجم

   31/06/1382: تاریخ صدور
  هرانشهردار ت: مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  82133125/8210: شماره سند

قرار دادن اراضی بالمعارض مستعد توسعه، جهت طراحی و مشارکت 
  در اجرا به منظور وحدت رویه در خصوص 

  مسائل شهري و فضاي سبز
هایی که تا کنون براي توسعه فضاي سبز آن  کالن شهر تهران به رغم گام
از سوي دیگر . بل اطمینان دست نیافته استبرداشته شده، هنوز به سرانه قا

از  امکانات توسعه فضاي سبز به ویزه اراضی قابل تملک در سطح شهر، 
  . پراکندگی مناسبی برخوردار نیست

ه  از جمل با توجه به لزوم وحدت رویه در خصوص کلیه مسائل شهري 
فضاي سبز، مقتضی است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا اراضی بالمعارض مستعد 

ن پارك اختیار سازما ن  توسعه، جهت طراحی و مشارکت در اجرا، در  ها به عنوا
ا . متولی و سیاستگذاري فضاي سبز شهر تهران قرار گیرد ضمناً ضروري است ت

هاي همکاري تخصصی مناطق و سازمان مذکور، در  به موازات تقویت زمینه
ها  ازمان پاركهاي مرتبط با فضاي سبز مناطق، نظریه کارشناسی س تمامی طرح

  . اخذ و در مرحله اجرا، با دقت اعمال گردد
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   19/11/1382: تاریخ صدور
  شهردار تهران : مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  8287610/8210: شماره سند

  رفع آب ماندگی ناشی از تخلیه زباله و فاضالب
هاي زیست محیطی که در عصر حاضر  با عنایت به معظالت آلودگی

و  را به خصوص در جوامع شهري به شدت تهدید میسالمتی بشر  کند 
ضرورت انکارناپذیر پیشگیري از بروز مشکالت فوق، از آنجایی که آب 
ماندگی ناشی از تخلیه زباله و فاضالب بعضی از واحدهاي صنعتی در 

هاي زیست  ها باعث ایجاد و انتشار آلودگی هاي حاشیه معابر و خیابان کانال
و به خصوص در مناطق جنوبی شهر تهران میمحیطی در سطح شهر گردد، لذا   

اجراي سریع موارد ذیل جهت پیشگیري و رفع معضل یاد شده ضروري و 
  : مورد تأکید است

از   شناسایی عوامل تخلیه فاضالب و زباله در کانال-1 ها و ممانعت جدي 
  . انجام این کار

ابنیه احداثی ها به خصوص در محل   مرمت خرابی و پاکسازي کانال-2
  . ها ها و کالورت نظیر پل

هایی که به علت ماندابی شدن، کانون انتشار آلودگی   شناسایی محل-3
  . باشد می

ار  ریزي جهت شستشوي منظم کانال  برنامه-4 ها توسط منابع آبی در اختی
  . شهرداري و انجام به موقع آن

ري جهت انجام هایی که منابع آبی در اختیار شهردا  در نواحی و بخش-5
باشد، نسبت به  این کار کافی نیست و امکان تأمین آن از سایر نواحی مسیر نمی

هاي مناسب عرضه آن از طریق  برآورد میزان آب مورد نیاز و شناسایی محل
  . حفر چاه یا انتقال آب اقدام گردد

هاي اصلی جمع آوري آبهاي سطحی ادامه  ها یا مسیل  شستشوي کانال-6
   .داده شود
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ه -  توجه به دوره زمانی، مدت و دبی جریان شستشوي مطلوب ک
ها باشد به لحاظ فنی حائز  بایست متناسب با مقطع، شیب و طول کانال می

  . باشد اهمیت می
اران محترم، باالخص مناطق -7 ه 20 و 19، 18، 17، 16، 15 شهرد  نسبت ب

ل به عمل آورند ها و نهرها اقدام عاج ها به مسیل حفر چاه و هدایت آب چاه
  . ها جاري باشد به طوري که همواره آب در نهرها و مسیل

ه  بدیهی است شهرداران محترم مناطق موظف می باشند گزارش ماهان
  . اقدامات فوق را به دفتر اینجانب ارسال نمایند

   شهردار تهران –محمود احمدي نژاد 
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   03/10/1383: تاریخ صدور
  شهردار تهران : مرجع صدور
  بخشنامه: ع سندنو

  8313568/8310: شماره سند

آوري پسماندهاي خشک سطح محدوده  مند نمودن واگذاري جمع نظام
  شهر تهران به بخش خصوصی

مند نمودن  هاي کالن شهرداري تهران و در جهت نظام پیرو سیاست
آوري پسماندهاي خشک سطح محدوده شهر تهران به  واگذاري عملیات جمع
ي  ست دفترچه نظام فنی و اجرایی جمعبخش خصوصی، به پیو آوري پسماندها

  . گردد خشک ابالغ می
آوري پسماندهاي خشک  هاي جمع مقتضی است دستور فرمایید در مزایده

و  نامه مالی شهرداري منطقه، ضمن لحاظ صرفه و صالح با رعایت کامل آیین ها 
بهره   .  گیردبرداري قرار مفاد آیین نامه معامالت شهرداري تهران مورد 

ه  هاي مذکور می بدیهی است پیمانکارانی مجاز به شرکت در مزایده باشند ک
  . از اداره کل خدمات شهري برگه صالحیت داشته باشند

   شهردار تهران -محمود احمدي نژاد 
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   07/10/1383: تاریخ صدور
  شهردار تهران : مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  8312230/8310: شماره سند

 اخذ پایان کار جدید و یا پرداخت جریمه در مواردي که عدم نیاز
  ها داراي واحدهاي مجزا  امالك داخل بزرگراه

  به لحاظ سرویس بهداشتی هستند 
امام علی  ي  اگر ساختمان) ع(در خرید امالك داخل طرح بزرگراه  ها دارا

واحدهاي مجزا به لحاظ سرویس بهداشتی هستند ولو اینکه در پایان کار درج 
مراقبت کنید . گذاري و خریداري شود شده باشد مانند واحدهاي مجزا قیمتن

. خرید و باید بتوانند با وجوه دریافتی زندگی را برپا کنند که زندگی مردم را می
  . در این موارد نیاز به پایان کار جدید و یا پرداخت جریمه نیست
   شهردار تهران –محمود احمدي نژاد 
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   23/02/1385: تاریخ صدور
  دفتر شهردار تهران : مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  859453/8510: شماره سند

لزوم اتخاذ تدابیر الزم جهت رعایت اصول و ضوابط بهداشتی و 
  ایمنی مطابق با دستورالعمل بهداشت و ایمنی طبخ و توزیع غذا

احتراماً نظر به ضرورت رعایت اصول و ضوابط بهداشتی به منظور 
هاي احتمالی، ضروري است کلیه واحدهاي   بروز و شیوع بیماريپیشگیري از

شهرداري تهران تدابیر الزم را جهت رعایت اصول و ضوابط بهداشتی و ایمنی 
بهداشت و ایمنی طبخ و توزیع غذا که توسط مرکز  مطابق با دستوالعمل 

ضمن . بهداشت شهرداري ابالغ شده است، اتخاذ و اقدام الزم معمول نمایند
هاي تهیه و طبخ غذا و مشاهده  نکه با توجه به ارزیابی انجام شده از محلای

هاي مذکور، الزم است با هماهنگی شرکت  برخی ایرادات در برخی از محل
  : شهر سالم نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام گردد

ي   کلیه کارکنان شاغل در واحدهاي طبخ و توزیع غذا می-1 بایست دارا
  . هاي آموزشی مربوطه شرکت نمایند ه و در کالسکارت بهداشت بود

بایست داراي لباس، دستکش و کاله مناسب   کلیه کارکنان مذکور می-2
  . باشند و مسئولین امر نظارت الزم جهت استفاده آنها را داشته باشند

د  هاي قانونی محل  مدیران محترم نسبت به رفع مغایرت-3 هاي مذکور مانن
نور کافی مطابق با دستورالعملتهویه مناسب و تأمین   . هاي مربوطه اقدام نمایند  

حسن انجام این بخشنامه بر عهده باالترین مقام مسئول هر واحد خواهد 
  . بود

   مشاور و مدیرکل دفتر شهردار تهران-محمدهادي مؤذن
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  28/02/1387: تاریخ تصویب
  شهردار تهران: مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  8715512/8710: شماره سند

  حفظ و گسترش فضاي سبز شهري
با عنایت به اهمیت فضاي سبز شهري و نقش آن در بهبود کیفیت محیط 

باشد و همچنین  هاي مهم توسعه پایدار شهري می زیست که از شاخص
ه  سفارشات اکید مذهبی و ملی جهت نگاهداشت این موهبت الهی، لذا توجه ب

بایست از  ختان میحفظ و گسترش فضاي سبز شهري به خصوص در
  . هاي مرتبط قرار گیرد هاي مهم مدیریت شهري در حوزه اولویت

  : گردد موارد ذیل جهت اجرا ابالغ می
ها و فضاي سبز   نظام راهبردي فضاي سبز شهري توسط سازمان پارك-1

  . با همکاري نهادهاي مرتبط و مراکز علمی و دانشگاهی تهیه گردد
و جانمایی پروژ-2 رتیبی اتخاذ  ه در طراحی  هاي عمرانی در دسته مطالعه ت

بر اساس مصوبه شماره (گردد که حداقل تعارض با فضاي سبز ایجاد گردد 
 شوراي اسالمی شهر تهران مبنی بر توجه فنی، 12/6/1386 مورخ 4/34/2/86

  ). هاي شهري اقتصادي و اجتماعی پروژه
فعالیت-3 ز هاي عمرانی در دست اجرا در صورت تعارض  در   با فضاي سب

از روش هاي  و درختان در صورت عدم امکان تغییر وضعیت پروژه استفاده 
  . نوین از جمله جابجایی درختان در اولویت قرار دارد

 هرگونه طرح توسعه و عمرانی که نیاز به قطع و یا جابجایی درختان -4
  .  اخذ گردد7باشد مجوز کمیسیون ماده  می

، براي جبران خسارات زیست 7ن ماده  در صورت اخذ مجوز کمیسیو-5
هاي بومی مناسب با  محیطی ناشی از قطع و جابجایی درختان، به کاشت گونه

  . شرایط اقلیمی در فصول کاشت براساس قوانین و مقررات موجود اقدام گردد
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امه-6 ه )  اجرا–بودجه (اي  ریزي ستادي و منطقه  در نظام برن حفظ و توسع
هاي زیست محیطی در اولویت قرار   و شاخصفضاي سبز براساس ضوابط

  . گیرد
 در تغییر کاربري فضاي سبز، مشخصاً باغات شمال شهر، کمیسیون -7

  . مربوطه دقت و توجه بیشتري را لحاظ نماید
 معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس موظف است ساز و کار نظارت -8

ا متخلفین تخریب فضاي سبز و ق طع درختان را در بر اجراي مناسب برخورد ب
  . سطح شهر فراهم نماید

ه -9 ازرسی شهرداري و همچنین ستاد محیط زیست و توسع  سازمان ب
پایدار به نمایندگی از اینجانب نسبت به حسن اجراي این ابالغیه نظارت 

  . نمایند می
  محمدباقر قالیباف
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   06/05/1387: تاریخ صدور
  شهردار تهران : مرجع صدور

  بخشنامه: نوع سند
  103433/8710: شماره سند

  لزوم رعایت موازین بهداشتی و ایمنی توسط واحدهاي
   سازمانی تابعه شهرداري

ا محوریت انسان سالم و تحول شهرداري  از آنجا که توسعه پایدار شهري ب
ه  و عدالت مدار، جز از طریق پرداختن ب نهادي اجتماعی  ن خدماتی به  از سازما

ان محقق نخواهد شد و قطعاً از میان مصادیق قابل لمس توسط شهروند
ا ارزیابی می نها حاکمیت ر در صدر » سالمت«کند  مضامینی که جامعه از وراء آ

ا عنایت به الزام رعایت اصول و ضوابط  ، در این راستا و ب آن قرار دارد
ها اعم از  بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی، ضروري است کلیه حوزه

ها و مؤسسات در چارچوب  ها، شرکت ، سازمانها، ادارات کل، مناطق معاونت
و  اهداف، وظایف و مأموریت هاي سازمانی خود ضمن برقراري تعامالت 

ها و رویکردهاي  هاي راهگشاي بین بخشی در راستاي سیاست هماهنگی
  : بهداشتی به رعایت مفاد ذیل اهتمام ورزند

ر درمان  ضمن تأکید بر تقدم توسعه اقدامات پیشگیري و بهداشتی ب-1
، کلیه واحدهاي HSEشکل گیري الزامات قانونی اجراي نظام مدیریت 

اران و پیمانکاران مجري ارائه دهنده هرگونه  سازمانی تابعه شهرداري، بهره برد
خدمات در سطح شهر تهران، موظف به رعایت موازین بهداشتی و ایمنی 

و هاي مرتبط  ها و بخشنامه نامه مطابق ضوابط، قوانین، آیین با حفاظت فنی 
  . باشند بهداشت کار، بهداشت محیط و محیط زیست شهر تهران می

دار نظارت بر حسن اجراي موارد صدراالشاره   شرکت شهر سالم عهده-2
هاي مراقبت از سالمتی افراد شاغل در شهرداري تهران از  بوده و اجراي برنامه

بهداشت و ایمنی به ک ارگران و کارمندان، طریق آموزش بهداشت، ارائه خدمات 
هاي  ارائه خدمات بهداشت محیط در اماکن وابسته یا مرتبط با فعالیت

شهرداري تهران، تشکیل پرونده بهداشتی براي کلیه مشمولین و فراهم نمودن 
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ي  تسهیالت الزم براي انجام معاینات و آزمایشات پزشکی بدو استخدام و نوبه ا
بعه می–بهداشتی کارکنان و کارگران شاغل، توسط مراکز    . باشد  درمانی تا

3- ،  کلیه عوامل انسانی به کار گرفته شده در انجام امور طبخ و توزیع غذا
اماکن ورزشی، استخرهاي شنا و سونا، انواع خدمات و هرگونه عملیات 

و  بایست از طریق واحدهاي متبوع نسبت به انجام آزمایش عمرانی، می ها 
 الزم به ذکر است اشتغال به کار کارکنان یاد شده .معاینات پزشکی اقدام نمایند

ي  هاي بهداشت و ایمنی و انجام معاینات و آزمایش منوط به دریافت آموزش ها
بعه شرکت شهر سالم و دارا بودن –پزشکی توسط مراکز بهداشتی   درمانی تا

کارت تناسب با کار محوله، صادره از سوي مرکز بهداشتی شرکت مذکور 
  . باشد می

اي خود از نحوه اقدامات   شرکت شهر سالم موظف است گزارشات نوبه-4
اجرایی، چگونگی تعامالت مختلف با حوزه هاي متنوع شهرداري،  نظارتی یا 

  . اثرسنجی و ارزیابی عملکرد متعاقب این ابالغیه را تنظیم نموده و ارائه نماید
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  11/05/1388: تاریخ تصویب
  محیط زیست شوراي عالی حفاظت : مرجع تصویب

   تعیین شد90 و 89، 88هاي  استانداردهاي پاك براي سال
 80 سالیانه 1388میزان استاندارد آالینده دي اکسید گوگرد براي سال  

 میکروگرم بر 365 ساعته 24 و حداکثر ppm 03/0میکروگرم بر مترمکعب و 
 باید به ترتیب 1389 تعیین شده است که در سال ppm 14/0مترمکعب و 

 میکروگرم بر مترمکعب و در سال 250 و 50 ساعته به 24لیانه و حداکثر سا
  .  میکروگرم بر مترمکعب کاهش یابد100 و 20 به ترتیب به 1390

هاي  عالی حفاظت محیط زیست استانداردهاي هواي پاك براي سال شوراي
  .  و حداکثر تعداد مجاز تکرار شوندگی را تعیین کرد90 و 89، 88

عالی حفاظت محیط زیست  یگاه اطالع رسانی دولت، شورايبه گزارش پا
 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست 11/05/1388در جلسه مورخ 

) 62(ماده » الف«بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند 
، 1388هاي  قانون برنامه چهارم توسعه، استانداردهاي هواي پاك براي سال

  .  را تعیین کرد1390و  1389
بر اساس این مصوبه، میزان مقدار مجاز آالینده منواکسید کربن براي سال 

 8 براي مدت حداکثر 9ppmهزار میکروگرم بر مترمکعب و 10 برابر با 1388
 براي مدت حداکثر یک 35ppmهزار میکروگرم بر مترمکعب و 40ساعته و 

امسال 90-89هاي  این استاندارد براي سال. ساعته تعیین شد  نیز همان ارقام 
  . است

 80 سالیانه 1388میزان استاندارد آالینده دي اکسید گوگرد براي سال 
 میکروگرم بر 365 ساعته 24 و حداکثر ppm 03/0میکروگرم بر مترمکعب و 

 باید به ترتیب 1389 تعیین شده است که در سال ppm 14/0مترمکعب و 
 میکروگرم بر مترمکعب و در سال 250 و 50  ساعته به24سالیانه و حداکثر 

  .  میکروگرم بر مترمکعب کاهش یابد100 و 20 به ترتیب به 1390
 100 سالیانه 1388مقادیر مجاز آالیندگی دي اکسید نیتروژن براي سال 

 90 و 89هاي   تعیین شده که در سالppm 05/0میکروگرم بر متر مکعب و 
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 ppm 021/0 و 031/0رم بر مترمکعب و  میکروگ40 و 60باید به ترتیب به 
  . کاهش یابد

 ساعته، 24 در زمان حداکثر 1388 در سال (PM 10)استاندارد ذرات معلق 
 باید به 90 و 89هاي   میکروگرم بر مترمکعب تعیین شده که در سال150

  .  میکروگرم بر مترمکعب کاهش پیدا کند50 و 90ترتیب به 
ر 1388 هم که براي سال (PM 2,5)استاندارد ذرات معلق   در زمان حداکث

 30 سال آینده به 2 میکروگرم بر مترمکعب تعیین شده باید طی 150 ساعته 24
 1388الزم به ذکر است در سال .  میکروگرم بر مترمکعب کاهش پیدا کند25و 

 میکروگرم بر مترمکعب مورد 150معیار سنجش پارامتر ذرات معلق و به میزان 
یکی بر روي قطر ذرات در این معیار لحاظ نگردیده است و از عمل بوده و تفک

  .  این پارامترها اضافه شده است1390سال 
 مقادیر مجاز در 1388براي استاندارد سرب، بنزن و بنزو آلفاپیرن در سال 

 استاندارد آالینده سرب 1390 و 1389هاي  براي سال. نظر گرفته نشده است
ر 5مکعب و در مورد بنزن سالیانه  میکروگرم بر متر5/0سالیانه   میکروگرم ب

  . مترمکعب تعیین شده است
  حداکثر تعداد مجاز تکرار شوندگی هر آالینده

عالی حفاظت محیط زیست، حداکثر تعداد مجاز  بر اساس مصوبه شوراي
ر . تکرار شوندگی هر آالینده در یک سال نیز تعیین شد بر این اساس حداکث

اي و   دقیقه10نده دي اکسید گوگرد با میانگین سنجش تعداد مجاز تکرار آالی
 بار در طول سال تعیین 24 میکروگرم بر مترمکعب 500استاندارد کیفیت هواي 

از سوي دیگر، حداکثر تعداد مجاز تکرار آالینده دي اکسید گوگرد با . شد
 میکروگرم بر 50 ساعته و استاندارد کیفیت هواي 24میانگین سنجش 

  . بار در طول سال تعیین شد 3مترمکعب، 
حداکثر تعداد مجاز تکرار آالینده دي اکسید نیتروژن با میانگین سنجش 

 بار در 18 میکروگرم بر مترمکعب 200یک ساعته و استاندارد کیفیت هواي 
ا PM 10حداکثر تعداد مجاز تکرار آالینده ذرات معلق . طول سال تعیین شد  ب

 میکروگرم بر 50ارد کیفیت هواي  ساعته و استاند24میانگین سنجش 
  .  بار در طول سال تعیین شد7مترمکعب، 
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 ساعته و استاندارد 8حداکثر تعداد مجاز تکرار آالینده ازنبا میانگین سنجش 
این .  بار در طول سال تعیین شد20 میکروگرم بر مترمکعب، 100کیفیت هواي 

اجراء، ابالغ شده است   .مصوبه توسط رئیس جمهور جهت 





 

  



 

  



 

  
  


