
 هوا پايداري و جوي خاص كيفيت علت به شهرها كالن در هوا آلودگي ويژه شرايط اجرايي العمل دستور

 3/2/74 مصوب هوا آلودگي از جلوگيري نحوه قانون 7 ماده موضوع

 :مقذمٍ

 ضٚظافعٖٚ عٛض ثٝ ذبٍ٘ي ٌطٔبيف ٔٙبثغ ٚ ٞب، وبضذب٘ٝ ٚ نٙؼتي ٔطاوع ذٛزضٚٞب، اظجّٕٝ ٞٛا وٙٙسٜ آِٛزٜ ٔٙبثغ ثعضي، قٟطٞبي تٛؾؼٝ ٚ جٕؼيت افعايف ثب

 اظوكٛض قٛضاي ٔرتّفي ٔحتطْ ٔجّؽ تهٛيت ثٝ ٘مبط ٞٛاي آِٛزٌي ؾجت ٞٛايي ٚ آة تغييطات ٚ ذكىؿبِي ٚ عجيؼي ٔٙكبء ثب ٚيػٜ قطايظ ٚ ٕ٘ٛزٜ ضقس

  .ضؾيس اؾالٔي 3/2/74 تبضيد زض ٞٛا آِٛزٌي اظ جٌّٛيطي ٘حٜٛ لبٖ٘ٛ زِيُ ٕٞيٗ ثٝ .اؾت قسٜ

 :باضذ مي سيز ضزح بٍ قاوًن ايه 7 مادٌ

 ؾالٔت پعقىي ٚآٔٛظـ زضٔبٖ ثٟساقت، ٚظاضت تكريم ثٝ وٝ ثطؾس حسي ثٝ قٟطٞب ٞٛاي آِٛزٌي جٛي، ذبل ويفيت ػّت ثٝ وٝ اضغطاضي ٔٛالغ زض"

 ٕٔٙٛػيت )ا.ا.ج ا٘تظبٔي ٘يطٚي ٚ قٟطزاضيٟب(وكٛض ٚظاضت ٕٞىبضي ثب ظيؿت ٔحيظ حفبظت ؾبظٔبٖ ثيب٘ساظز، ٔربعطٜ ثٝ قسيساً ضا ظيؿت ٔحيظ ٚ ا٘ؿبٖ

 اعالع ثٝ ٍٕٞب٘ي ٞبي ضؾب٘ٝ عطيك اظ ضا ٔطاتت ثالفبنّٝ ٚ ٕ٘ٛزٜ ثطلطاض وٙٙسٜ آِٛزٜ ٔٙبثغ ثطاي ضا ٘ٛػي ٚ ٔىب٘ي ظٔب٘ي، ٔٛلت ٞبي ٔحسٚزيت يب ٞب

 ٔطاتت ٚ الساْ قسٜ ثطلطاض ٔحسٚزيت ٚ ٕٔٙٛػيت ضفغ ثٝ ٘ؿجت ؾبظٔبٖ ٞٛا، آِٛزٌي وبٞف ٚ اضغطاضي ٚضؼيت قسٖ ثطعطف ثب .ضؾب٘يس ذٛاٞس ػْٕٛ

 ". ضؾب٘يس ذٛاٞس ػْٕٛ اعالع ثٝ ٔمتضي ٘حٛ ثٝ ضا

 ثٝ يب ٚ قٟط٘كيٙي، ٞبي فؼبِيت ٚ جٛي ٞبي پسيسٜ ٚلٛع زِيُ ثٝ وكٛض ي قٟطٞب اظ ثؿيبضي زض ؾطز، ٞبي فهُ ذهٛل ثٝ ؾبَ اظ ظيبزي ضٚظٞبي زض

 ٘حٜٛ لبٖ٘ٛ 7 ٔبزٜ ٔكَٕٛ وٝ قطايغي ٚ ضفتٝ ثبال قست ثٝ ٞٛا آِٛزٌي پتب٘ؿيُ ثبضـ، وٓ ٞبي فهُ زض غجبض ٚ ٌطز پسيسٜ ٚلٛع ٚ ذكىؿبِي زِيُ

 .ٌطزز ٔي ايجبز ثبقس، ٔي ٞٛا آِٛزٌي اظ جٌّٛيطي

 ثٝ ٚ ظيؿت حفبظت ٔحيظ ؾبظٔبٖ زضذٛاؾت ثٝ ثٙب 24/9/77 تبضيد زض وٝ وكٛض قٟطٞبي تطافيه ٕٞبٍٞٙي ػبِي قٛضاي جّؿٝ ثيؿتٕيٗ زض اؾبؼ، ايٗ ثط

 ٟ٘بزٞب ٕٞىبضي ثب قس ٔٛظف ػبِي زثيطذب٘ٝ قٛضاي ٌطزيس، تكىيُ پعقىي، آٔٛظـ ٚ زضٔبٖ ثٟساقت، ٚظاضت تٛؾظ ٞٛا آِٛزٌي ٚيػٜ ٚضؼيت اػالْ ز٘جبَ

 ٚ ا٘سضوبضاٖ زؾت وّيٝ اظ ذٛاٞي ٘ظط ضٕٗ ضٚ ايٗ اظ .الساْ ٕ٘بيس ٞٛا آِٛزٌي اجطايي زؾتٛضاِؼُٕ تٟيٝ ٚ ٔغبِؼٝ ثٝ ٘ؿجت ٔطتجظ، ٚ ػضٛ ٞبي ؾبظٔبٖ ٚ

 لبٖ٘ٛ 7 ٔبزٜ ٔٛضٛع زؾتٛضاِؼُٕ زيٍط، وكٛضٞبي زض ٔكبثٝ قسٜ تجطثٝ ٞبي ثطضؾي ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ اعالػبت آٚضي جٕغ ثب ٚ وبضقٙبؾي ٔتؼسز جّؿبت تكىيُ

 زض ٚ تٟيٝ "ٞٛا آِٛزٌي اضغطاضي ٚضؼيت اجطايي زؾتٛضاِؼُٕ" ػٙٛاٖ ثب قطايظ، آٖ ثب ٔتٙبؾت ٞبي ثب ٌعيٙٝ ػّٕىطزي ٔرتّف ؾغح ؾٝ زض اِصوط فٛق

  ضؾيس تهٛيت ثٝ 30/10/77  ٔٛضخ ػبِي قٛضايجّؿٝ  زٚٔيٗ ٚ ثيؿت

 ثب تٟطاٖ اؾتب٘ساضي ٚ ظيؿت ٔحيظ حفبظت ؾبظٔبٖ ،1377 ؾبَ ٔهٛة زؾتٛضاِؼُٕ اجطاي اظ آٔسٜ زؾت ثٝ ٞبي تجطثٝ ز٘جبَ ثٝ ٚ 1388 ؾبَ زض

 جّؿٝ ٞكتٕيٗ ٚ ٞكتبز زض وٝ ٕ٘ٛز اضائٝ ضا زؾتٛضاِؼُٕ ايٗ انالح پيكٟٙبز ضثظ، شي ٞبي زؾتٍبٜ ؾبيط ٕ٘بيٙسٌبٖ حضٛض ثب ٔؿتٕط جّؿبت ثطٌعاضي

 .ضؾيس تهٛيت ثٝ 12/4/79 ٔٛضخ وكٛض قٟطٞبي تطافيه ٕٞبٍٞٙي ػبِي قٛضاي

 عجمبت تغييط ٚ AQIثٝ  PSI اظ ٞٛا ويفي قبذم زض قسٜ ايجبز تغييطات ثٝ ػٙبيت ثب ٕٞچٙيٗ ٚ ٌصقتٝ ؾبَ چٙس زض ٞٛا آِٛزٌي ٚضؼيت تكسيس زِيُ ثٝ

 ٔطتجظ ٞبي زؾتٍبٜ ٕٞىبضي ثب ظيؿت ٔحيظ حفبظت ؾبظٔبٖ ِصا .ٌطفت لطاض تبويس ٔٛضز زؾتٛضاِؼُٕ ثبظٍ٘طي ضطٚضت 1394 ؾبَ زض ويفي، قبذم

 جّؿٝ ٞكتٕيٗ ٚ ثيؿت ٚ يىهس زض "قٟطٞب والٖ زض ٞٛا آِٛزٌي ٚيػٜ قطايظ اجطايي زؾتٛضاِؼُٕ" ػٙٛاٖ ثب وٝ ٕ٘ٛز تٟيٝ ضا زؾتٛضاِؼُٕ ايٗ وٙٛ٘ي ٘ؿرٝ

 .ضؾيسثٝ تهٛيت  6/5/95 ٔٛضخ وكٛض قٟطٞبي تطافيه ٕٞبٍٞٙي ػبِي قٛضاي

 اثالؽ ظيط، قطح ثٝ ٚ وكٛض ٚظاضت تٛؾظ زؾتٛضاِؼُٕ ايٗ 16/6/1379 ٔهٛة ٞٛا، آِٛزٌي اظ جٌّٛيطي ٘حٜٛ لبٖ٘ٛ اجطايي ٘بٔٝ آييٗ 7 ٔبزٜ اؾتٙبز ثب

 .ٔيكٛز

 ًَا پايذاري ي جًي خاظ كيفيت دليل بٍ ًَا آلًدگي ييژٌ ضزايط در مزبًط، َاي ساسمان ي وُادَا يظايف وحًٌ ارتباط ي

 تعاريف - الف

 ظيؿت، ٔحيظ حفبظت ؾبظٔبٖ ٞٛاقٙبؾي، ؾبظٔبٖ اؾتب٘ي ٕ٘بيٙسٌبٖ اظ ٔطوت اؾت ٔطوعي :ًَا آلًدگي پايص ي رساوي اطالع َماَىگي، مزكش -1

 ظيؿت ٔحيظ ٔسيطيت تٛؾظ وٝ ٔحّي زض اؾتبٖ ٞط ظيؿت ٔحيظ حفبظت وُ ازاضٜ ٔؿئِٛيت ثب اؾتبٖ ٞط ٔطوع قٟطزاضي ٚزا٘كٍبٞؼّْٛ پعقىي 

 .ٕ٘بيٙس ٔي ضؾب٘ي اعالع ٚ ؾٙجف ضا ٞٛا آِٛزٌي ٚضؼيت ٔؿتٕط نٛضت ثٝ ٚ ٔؿتمط ٌطزز ٔي تؼييٗ اؾتبٖ

 ثيٙي پيف ثب قطايظ ايٗ ٚ ثٛزٜ اؾتب٘ساضز حس اظ ثيف آاليٙسٜ  )چٙس يب( يه غّظت تغييطات وٝ ٞٛاؾت آِٛزٌي اظ قطايغي :ًَا آلًدگي ييژٌ ضزايط -2

 ثٝ ثبقس، ؾبػت 48 اظ ثيف پبيساضي ثط ٔجٙي ثيٙي پيف وٝ زضنٛضتي ٚيػٜ ثٝ ٚ آيٙسٜ ؾبػت 24 زض جٛي قطايظ پبيساضي ثط ٔجٙي ٞٛاقٙبؾي ؾبظٔبٖ

 .ا٘ساظز ٔربعطٜ ثٝ يب تٟسيس ضا ظيؿت ٔحيظ ٚ ٔطزْ ثٟساقت ٚ ؾالٔتي وٝ ٘حٛي

 (كارگزيٌ دبيز) اؾتبٖ ظيؿت ٔحيظ حفبظت ؾبظٔبٖ اؾتب٘ي وُ ٔسيطاٖ اظ ٔطوت اؾت وبضٌطٚٞي :اًَ آلًدگي ييژٌ ضزايط َماَىگي كارگزيٌ -3

 اؾتبٖ، ا٘تظبٔي فطٔب٘سٞي ٚضا٘ٙسٌي ضإٞٙبيي پّيؽ فطٔب٘سٜ يب ضئيؽ زضاؾتبٖ، ٔؿتمط پعقىي ػّْٛ زا٘كٍبٜ ثٟساقتي ٔؼبٚ٘ت ٞٛاقٙبؾي، ٚؾبظٔبٖ



 زض السأبت ا٘جبْ ٚ ٌيطي تهٕيٓ ٔٙظٛض اؾتب٘ساض،ثٝ جب٘كيٗ ػٙٛاٖ ثٝ اؾتب٘ساضي ػٕطا٘ي ٔؼبٖٚ يب ٚ اؾتب٘ساض ضيبؾت ثٝ وٝ اؾتبٖ، ثحطاٖ ٔسيطوُ

 .قٛز ٔي تكىيُ ٞٛا آِٛزٌي ٌب٘ٝ 4 ؾغٛح

 پطٚضـ، ٚ آٔٛظـ ٚظاضت تجبضت، ٚ ٔؼسٖ نٙؼت، ٚظاضت ٘فت، ٚظاضت اؾتب٘ي ٕ٘بيٙسٌبٖ وبضٌطٜٚ، تهٕيٕبت اجطاي زض ٕٞبٍٞٙي ٔٙظٛض ثٝ :  1تبصره

 زض قٟط قٟطزاض ٚ اؾتبٖ ٔطوع قٟطزاض ٕ٘بيٙسٌبٖ ٘يع ٚ اؾالٔي، جٕٟٛضي ذجطٌعاضي ؾيٕب، ٚ نسا انٙبف، احٕط، ٞالَ جٕؼيت جٛا٘بٖ، ٚ ٚضظـ ٚظاضت

 .ٕ٘بيٙس ٔي قطوت جّؿٝ زض وبضٌطٜٚ زثيط تكريم ثٝ ٔٛضز، حؿت ٔطتجظ ٞبي زؾتٍبٜ ؾبيط ٚ آِٛزٌي ٔؼطو

 ٞبي ٚظاضترب٘ٝ ٚ ظيؿت ٔحيظ حفبظت ؾبظٔبٖ ٕ٘بيٙسٌبٖ اؾتب٘ي، ٕ٘بيٙسٌبٖ ثط ػالٜٚ حؿجضطٚضت، ثط ٚ حؿبؾيتٕٛضٛع زِيُ ثٝ تٟطاٖ، اؾتبٖ زض  :2 تبصره

 .يبثٙس ٔي حضٛض ٘يع ٘فت ٚ پطٚضـ ٚ آٔٛظـ پعقىي، آٔٛظـ ٚ زضٔبٖ ثٟساقت، وكٛض،

 (AQI)* :ًَا  كيفيت ضاخع -4

 ٚ پعقىي آٔٛظـ ٚ زضٔبٖ ثٟساقت، ٚظاضت ؾٛي اظ عجك جسِٚي ٚ ثٛزٜ تبثيط تحت جبٔؼٝ ثٝ ٞٛا ويفي ٚضؼيت زٞٙسٜ ٘كبٖ وٝ ٚاحس ثسٖٚ اؾت ػسزي

 (يه پيٛؾت) ٌطزز ٔي اضائٝ ،زض قسٜ ؾٙجف ٞبي آاليٙسٜ اظ يه ٞط غّظت اظ آٔسٜ زؾت ثٝ ٔتٛؾظ ثٟساقتي اؾتب٘ساضزٞبي ٔجٙبي ثط

 تجٕيغ ٚ پبيف ٞبي ؾٙجف ايؿتٍبٜ ٞبي آاليٙسٜ اظ يه ٞط غّظت اظ آٔسٜ زؾت ثٝ ٔتٛؾظ (AQI) آٖ   زض وٝ ٚضؼيتي :(َطذار ) واروجي يضعيت -5

 .ثبقس 150 تب 101 ثيٗ ٞٛا، آِٛزٌي پبيف ٚ ضؾب٘ي اعالع ٕٞبٍٞٙي، ٔطوع زض قسٜ

 ٚ پبيف ٞبي ؾٙجف ايؿتٍبٜ ٞبي آاليٙسٜ اظ يه ٞط غّظت اظ آٔسٜ زؾت ثٝ ٔتٛؾظ (AQI) آٖ   زض وٝ ٚضؼيتي: (پاييه سطح اضطزار( قزمش يضعيت -6

 .ثبقس 200 تب 151 ثيٗ ٞٛا، آِٛزٌي پبيف ٚ ضؾب٘ي اعالع ٕٞبٍٞٙي، ٔطوع زض قسٜ تجٕيغ

 ٚ پبيف ٞبي ؾٙجف ايؿتٍبٜ ٞبي آاليٙسٜ اظ يه ٞط غّظت اظ آٔسٜ زؾت ثٝ ٔتٛؾظ (AQI) آٖ   زض وٝ ٚضؼيتي)باال سطح اضطزار( بىفص يضعيت -7

 .ثبقس 300 تب 201 ثيٗ ٞٛا، آِٛزٌي پبيف ٚ ضؾب٘ي اعالع ٕٞبٍٞٙي، ٔطوع زض قسٜ تجٕيغ

 تجٕيغ ٚ پبيف ٞبي ؾٙجف ايؿتٍبٜ ٞبي آاليٙسٜ اظ يه ٞط غّظت اظ آٔسٜ زؾت ثٝ ٔتٛؾظ (AQI) آٖ   زض وٝ ٚضؼيتي (:بحزان( اي قًٌُ يضعيت -8

 .ثطؾس 300 ثبالي  ٞٛا، آِٛزٌي پبيف ٚ ضؾب٘ي اعالع ٕٞبٍٞٙي، ٔطوع زض قسٜ

 ضٚ٘س افعايف ٞبي ثطضؾي ثبقس، تغجيك لبثُ قسٜ ٔؼطفي اؾتب٘ساضزٞبي ثب تب ٘ساقتٝ ٚجٛز ٞٛا ٞبي آاليٙسٜ ؾٙجف أىب٘بت وٝ قٟطٞبيي زض :1 تبصره

 ثٟساقت، ٚظاضت تٛؾظ ٞٛا، آِٛزٌي ٚلٛع ظٔب٘ي ٚ ٔىب٘ي قطايظ ثٝ ٘ؿجت ٔؼطو، زض جٕؼيت ثطاي آِٛزٜ ٞٛاي اؾتٙكبق اظ ٘بقي ٔكىالت ٚ ػٛاضو

 .ٌطزز ٔي اػالْ ٔطثٛط ٞبي اؾتب٘ساضي ثٝ ٚ قسٜ ا٘جبْ (وكٛض زضٔب٘ي ثٟساقتي ذسٔبت ٚ پعقىي ػّْٛ ٞبي زا٘كٍبٜ زضاؾتبٟ٘ب)پعقىي آٔٛظـ ٚ زضٔبٖ

 ٔيتٛاٖ ٚيػٜ قطايظ ٕٞبٍٞٙي وبضٌطٜٚ تكريمثب ا٘جبٔس، عَٛ ثٝ ؾبػت48 اظ ثيف ٞٛا اظآاليٙسٟٞبي ٞطيه ثطاي آِٛزٌي تساْٚ وٝ قطايغي زض:2 تبصره

 .زاز لطاض اجطايي السأبت ٔجٙبي ضا ٞٛا ويفيت قبذم ثبالتط ؾغٛح

 :تطخيع چگًوگي -ب

 پبيف ٚ ضؾب٘ي اعالع ٕٞبٍٞٙي، ٔطوع ثٝ )اؾتب٘ي ٞٛاقٙبؾي زاضاتا( ٞٛاقٙبؾي ؾبظٔبٖ عطف اظ جٛي ذبل قطايظ ؾبػتٝ 48 ثيٙي پيف ضؾٕي اػالْ  -1

 .ٞٛا آِٛزٌي

 .ثبقس ٔي اؾتبٖ ظيؿت ٔحيظ حفبظت وُ ازاضٜ ٔؿئِٛيت ثب ٞٛا، آِٛزٌي پبيف ٚ ضؾب٘ي اعالع ٕٞبٍٞٙي، ٔطوع ؾٛي اظ ٞٛا ويفيت قبذم اػالْ  -2

 ثٝ ٔطثٛط اضلبْ ٚ آٔبض ٞٛا آِٛزٌي پبيف ٚ ضؾب٘ي اعالع ٕٞبٍٞٙي، ٔطوع ثبض، يه ؾبػت 12 ٞط حساوثط ٞٛا، آِٛزٌي ٚيػٜ قطايظ ٚجٛز زضنٛضت  -3

 .ٕ٘بيس ٔي اػالْ ٞٛا آِٛزٌي ٚيػٜ قطايظ وبضٌطٜٚ ثٝ ضا ٞٛا ٚضؼيت چٍٍٛ٘ي

 :ييژٌ ضزايط رساوي اطالع چگًوگي -ج

 آِٛزٌي ٚيػٜ قطايظ وبضٌطٜٚ تٛؾظ قسٜ اتربش تهٕيٕبت ٚ ٞٛا قطايظ ذهٛل زض ٔىتٛة ٚ ٔجبظي جٕؼي، ضؾٕي ٞبي ضؾب٘ٝ عطيك اظ الظْ ضؾب٘ي اعالع

 .ٌطفت ذٛاٞس ا٘جبْ،  )اؾتب٘ساض( ٌطٜٚ وبض ضئيؽ يب ٚ )اؾتبٖ ظيؿت ٔحيظ حفبظت ٔسيطوُ( وبضٌطٜٚ زثيط ؾٛي اظ نطفبً ٞٛا،

 :اجزايي اقذامات -د

 ثب ٞٛا آِٛزٌي ٚيػٜ قطايظ وبضٌطٜٚ ٞٛا، آِٛزٌي ٚيػٜ قطايظ ثٝ ٚضٚز اظ پيف االٔىبٖ حتي ٚ ٞٛاقٙبؾي ؾبظٔبٖ اػالْ ثب ٕٔىٗ ظٔبٖ تطيٗ ؾطيغ زض

 ذٛاٞٙس شيُ قطح ثٝ تهٕيٕبتي ٔٛضز حؿت ٚ زازٜ جّؿٝ تكىيُ اؾتب٘ساضي ٔحُ زض اؾتبٖ ظيؿت ٔحيظ حفبظت ٔسيطوُ زثيطي ٚ اؾتب٘ساضي ٔؿئِٛيت

 :ٌطفت

 (َطذار ) واروجي يضعيت در اقذامات

 عمًمي َاي تًغيٍ(الف

 :ضؾب٘ي اعالع ٞبي ضٚـ ؾبيط ٚ ا.ج ذجطٌعاضي ٚ ا.ا.ج ؾيٕبي ٚ نسا ؾبظٔبٖ عطيك اظ ٔطزْ، ثٝ ٞٛا آِٛزٌي ثب ٔطتجظ ٞبي تٛنيٝ

 :جّٕٝ اظ قٛز ٔي ٞٛا آِٛزٌي افعايف ثٝ ٔٙجط وٝ فؼبِيت ٞطٌٛ٘ٝ اظ ذٛززاضي ٚ ػٕٛٔي ٔكبضوت -1



 .آٖ ٔب٘ٙس ٚ ػٕطا٘ي ليطوبضي، ػّٕيبت الؾتيه، ؾٛظا٘سٖ ٔؼبثط، زض آتف وطزٖ ضٚقٗ

 .ثبظ فضبي زض ذهٛل ثٝ آؾٓ، ثٝ ٔجتال ٚ ضيٛي ٚ لّجي ثيٕبضاٖ ثس٘ي ٞبي فؼبِيت وبٞف -2

 .ٔٙعَ اظ ضطٚضي غيط ذطٚج اظ ذٛززاضي  -3

 ثي افعايف اظ ٔٙظٛضجٌّٛيطي ثٝ (ٌطٔبيكي تأؾيؿبت ٚ ثربضي آثٍطٔىٗ،) حطاضتي ٚؾبيُ اظ اؾتفبزٜ زض الظْ زلت ٚ ؾٛذت ٔهطف اٍِٛي ضػبيت  -4

 .ازاضي ٚ تجبضي ٔؿىٛ٘ي، فضبٞبي زض حطاضت زضجٝ ضٚيٝ

 .ٍٕٞب٘ي ٚؾبيُ اظ اؾتفبزٜ ٚ قرهي ٘مّيٝ ٚؾبيُ اظ اؾتفبزٜ وبٞف -5

 .ٞب ؾٛذت ؾبيط ٚ ثٙعيٗ قسٖ ضيع ؾط اظ جٌّٛيطي ٚ ٞب جبيٍبٜ زض ؾٛذتٍيطي ٍٞٙبْ زض زلت -6

 واروجي يضعيت در َا ساسمان ي ادارات يظايف(ب

 : ا.ج خبزگشاري ي ا.ا.ج سيماي ي غذا ساسمان -1

 .ػٕٛٔي ٔكبضوت ٚ ٕٞىبضي جّت ٚ ٞب تٛنيٝ ٞٛا، آِٛزٌي ٚيػٜ قطايظ وبضٌطٜٚ زثيطذب٘ٝ ٞبي اعالػيٝ ٚ ٞب پيبْ ؾطيغ ا٘تمبَ

 :پزيرش ي آمًسش يسارت  -2

 .ثس٘ي ٞبي فؼبِيت وبٞف ٚ ثبظ فضبي زض آٔٛظاٖ زا٘ف حضٛض وبٞف ٔب٘ٙس پيكٍيطا٘ٝ السأبت ا٘جبْ ٚ آٔٛظاٖ زا٘ف ثٝ ضؾب٘ي اعالع ٚ ؾبظي آٔبزٜ

 :استان اوتظامي فزماوذَي راوىذگي ي راَىمايي پليس  -3

 . زاض٘س ضؤيت لبثُ آاليٙسٌي وٝ ٞبيي ٔٛتٛضؾيىّت ٚ ذٛزضٚٞب تطزز ٔٛضز زض لبٖ٘ٛ اػٕبَ تكسيس ٚ فٙي ٔؼبيٙٝ ثطي فبلس ذٛزضٚٞبي تط زليك وٙتطَ -

 .)زٞس ٔي ا٘جبْ ذهٛل زضايٗ ضا الظْ ضؾب٘ي اعالع ٞٛا، آِٛزٌي ٚيػٜ قطايظ وبضٌطٜٚ ٔهٛثبت ثطاؾبؼ پّيؽ آٖ اظ پيف(

 .ٞؿتٙس تطافيه ٔهٛة ٔحسٚزٜ زاضاي وٝ قٟطٞبيي زض تطافيه عطح ٔحسٚزٜ تط زليك وٙتطَ -

 :اسالمي اوقالب وُادَاي ي وظامي ديلتي، َاي ساسمان ي ادارات،  -4

 زِٚتي، ٞبي ؾبيطزؾتٍبٜ ٚ ٞب ؾبظٔبٖ ٞب، ٚظاضترب٘ٝ( ثٟعيؿتي ازاضات عطيك اظ ٞب وٛزن ٟٔس ثبظ فضبي زض حضٛض ٚ ثس٘ي ٞبي فؼبِيت اظ جٌّٛيطي -

 (.ٕ٘بيٙس الساْ وٛزن ٟٔس فؼبِيت وبٞف ثٝ ٘ؿجت ثٟعيؿتي، ازاضات اػالْ ثب ٔٛظفٙس ا٘س، ٕ٘ٛزٜ وٛزن ٟٔس تأؾيؽ ثٝ الساْ وٝ ذهٛني ٚ ػٕٛٔي

 .ضطٚضي غيط ٞبي ٔأٔٛضيت وبٞف عطيك اظ زِٚتي ذٛزضٚٞبي وٕتطاظ اؾتفبزٜ -

 :َا ضُزداري -5

 .ضبيؼبت ٚ زضذتبٖ ثطي ٚ قبخ ظثبِٝ، ؾٛظا٘سٖ اظ جٌّٛيطي ثطاي ٚيػٜ ٘ظبضت -

 .ٌطزز ٔي ٞٛا آِٛزٌي تكسيس ٔٛجت وٝ قٟط ؾغح زض ػٕطا٘ي ٞبي فؼبِيت اظ جٌّٛيطي يب ٚ وبٞف -

 .ذٛزضٚ وبُٔ ؾالٔت وٙتطَ ثب قٟطي ٍٕٞب٘ي ٘مُ ٚ حُٕ ٘بٌٚبٖ تمٛيت -

 .تطافيه عطح ٔحسٚزٜ ثٝ ٚضٚز ضٚظا٘ٝ ٔجٛظ فطٚـ ٕٔٙٛػيت -

 .ٔؿبفطثطي ٞبي تطٔيٙبَ ٚ ٞب پبيب٘ٝ زض ٞب ثٛؼ ٔيٙي ٚ اتٛثٛؼ ٔب٘سٖ ضٚقٗ اظ جٌّٛيطي -

 :سيست محيط حفاظت اسمانس -6

 .قٟط پيطأٖٛ ٔحسٚزٜ زض ٔؿتمط آاليٙسٜ ٔٙبثغ ثب قسيس ثطذٛضز ٚ ٚيػٜ ٘ظبضت -

 :پشضكي آمًسش ي درمان بُذاضت، يسارت -7

 .ٞٛا آِٛزٌي ثب ٔٛاجٟٝ زض ٔطزْ ػْٕٛ ٚ حؿبؼ ٌطٟٚٞبي ثطاي ٔطالجتي ذٛز ٞبي تٛنيٝ اضائٝ -

 ثطاي  )اجتٕبػي ٚأٛض وبض ٚظاضت ٚ پعقىي آٔٛظـ ٚ زضٔبٖ ثٟساقت، ٚظاضت تأييس ٔٛضز( ٞٛا آاليٙسٌي ٘ٛع ثب ٔتٙبؾت تٙفؿي ٔبؾه ػطضٝ ثط ٘ظبضت -

 وبض لبٖ٘ٛ 91 ٔبزٜ اؾتٙبز ثٝ اؾت، قسٜ ٔكرم آٟ٘ب ذسٔتي ٚظيفٝ ػٙٛاٖ ثٝ قٟط ؾغح زض فيعيىي حضٛض وٝ قٟط ؾغح زض ٔؿتمط وبضوٙبٖ اظ زؾتٝ آٖ

 آٔٛظـ ٚ زضٔبٖ ثٟساقت، ٚظاضت عطيك اظ( اٚضغا٘ؽ ٞبي پبيٍبٜ وبضوٙبٖ )اؾتب٘ساضي عطيك اظ( ضاٞٛض پّيؽ ٚ ا٘تظبٔي ٘يطٚي ٔب٘ٙس ايطاٖ، اؾالٔي جٕٟٛضي

 ؾجع فضبي أٛض زض ٞب قٟطزاضي وبضوٙبٖ ،(اؾتبٖ احٕط ٞالَ جٕؼيت عطيك اظ( احٕط ٞالَ )اؾتبٖ زضٔب٘ي ثٟساقتي ذسٔبت ٚ پعقىي ػّْٛ زا٘كٍبٜ ٚ پعقىي

 .)ظيؿت ٔحيظ حفبظت ؾبظٔبٖ عطيك ظا)  ٔطتجظ ٔٛاضز ٚ ظيؿت ٔحيظ ثبظضؾي، )ٞب قٟطزاضي عطيك اظ( قٟطي ذسٔبت ٚ

 ٔصوٛض قسٜ تأييس اؾتب٘ساضز ٞبي ٔبؾه تٟيٝ ثٝ ٘ؿجت ذٛز اػتجبضات تأٔيٗ ٔحُ اظ زاض٘س، آِٛزٌي ٔؼطو زض ا٘ؿب٘ي ٘يطٚي وٝ ٞبيي زؾتٍبٜ وّيٝ :1 تبصره

 .ٕ٘بيٙس ٔي الساْ افطاز ايٗ ثطاي

 .ثبقس ٔي پعقىي آٔٛظـ ٚ زضٔبٖ ثٟساقت، ٚظاضت ػٟسٜ ثط ظٔيٙٝ ايٗ زض ضؾب٘ي اعالع ٚ ٔبؾه ٘ٛع تؼييٗ :2 تبصره

 .پصيطز ٔي نٛضت ٔجبظ ٔطاوع ٚ ٞب زاضٚذب٘ٝ زض اؾتب٘ساضز ٞبي ٔبؾه ػطضٝ ثط ٘ظبضت :3 تبصره

 

 



 جًاوان ي يرسش يسارت -8

 .ثبظ ٞبي ٔحيظ زض ثس٘ي ٞبي فؼبِيت وبٞف ثطاي ٔٙبؾت ضؾب٘ي اعالع -

 200تا  151 (پاييه سطح اضطزار( قزمش يضعيت اقذامات

 ٚ ٟ٘بزٞب تٛؾظ قٟط، ٞط قطايظ ثب ٔتٙبؾت ظيط السأبت پصيطز، ٔي نٛضت ٘بض٘جي ٚضؼيت زض وٝ السأبتي ٚ ٞب تٛنيٝ ثط ػالٜٚ لطٔع، زضٚضؼيت

 .قس ذٛاٞس ا٘جبْ شيطثظ ؾبظٔبٟ٘بي

 : استان اوتظامي فزماوذَي راوىذگي ي راَىمايي پليس -1

 .قٟط ٔحسٚزٜ وُ يب ٚ ٔهٛة تطافيىي ٞبي ٔحسٚزٜ زض ٞب ٔٛتٛضؾيىّت ٚ ذٛزضٚٞب ثطاي قسٜ تؼييٗ ظٔب٘ي ٚ ٘ٛػي ٞبي ٔحسٚزيت ٔضبػف وٙتطَ 

 ٞٛا آِٛزٌي اظ جٌّٛيطي ٘حٜٛ لبٖ٘ٛ 6 ٔبزٜ تجهطٜ اجطايي ٘بٔٝ آييٗ ثطاؾبؼ ٚ لجالً ثبيؿت ٔي ٔجبظ ذٛزضٚٞبي ٚ ٕٔٙٛػٝ ؾبػبت ٞب، ٔحسٚزٜ :1 تبصره

 وكٛض ٞبي قٟط تطافيه ٕٞبٍٞٙي ػبِي قٛضاي جّؿٝ زٕٞيٗ ٚ يىهس زض وٝ(ضا٘ٙسٌي ترّفبت ثٝ ضؾيسٌي لبٖ٘ٛ 18 ٔبزٜ ضٛاثظ ٘يع ٚ ،  2/3/81ٔهٛة

 .ثبقس قسٜ ٔكرم ٔٙبؾت تبثّٛٞبي ٚ ػالئٓ ثب ٔحسٚزٜ ٔطظٞبي ٚ ٌطفتٝ نٛضت الظْ ضؾب٘ي اعالع ٚ قسٜ تؼييٗ )اؾت قسٜ ٔهٛة

 ٚ ضإٞٙبيي ػٛأُ قٟطتٛؾظ ؾغح زض ٔؼتجط فٙي ٔؼبيٙٝ ثطچؿت فبلس زِٚتي ٚ ػٕٛٔي قرهي، پالن زاضاي ٔٛتٛضي ٘مّيٝ ٚؾبيُ وّيٝ تطزز اظ جٌّٛيطي -

 .لبٖ٘ٛ اػٕبَ ٚ تٛلف ثب ضا٘ٙسٌي،

 .ٔهٛة ٞبي ٔحسٚزٜ اظ يىي زض ذٛزضٚٞب وّيٝ (ٞب ضٚـ زيٍط يب ٚ فطز ٚ ظٚج) ٘ٛثتي تطزز اػٕبَ -

 ٖٚ، اتٛثٛؼ، ثٛؼ، ٔيٙي( ٘مُ ٚ حُٕ ٚؾبيُ تطزز اظ ٞؿتٙس ٔٛظف ؾبظي قٟط ٚ ضاٜ ٚظاضت ٞبي ٚپبيب٘ٝ ٘مُ ٚ حُٕ وُ ازاضات ٚ ٞب قٟطزاضي: 2 تبصره

 قٟطي ثطٖٚ ٘مُ ٚ حُٕ ٞبي پبيب٘ٝ ٚ )ٚاحس قطوت ٞبي اتٛثٛؼ قجب٘ٝ ٞبي پبضويًٙ ٔب٘ٙس) ٞب تٛلفٍبٜ ٔحُ اظ زاض٘س ضؤيت لبثُ آاليٙسٌي وٝ (تبوؿي

 .ٕ٘بيٙس ذٛززاضي

 ذٛزضٚٞبي  ذبل ٚثيٕبضاٖ جب٘جبظاٖ ٚپعقىبٖ، پعقىي فٛضيتٟبي ذٛزضٚٞبي ؾطٚيؽ، تبوؿي ٔإؾؿبت تبوؿيطا٘ي، ٚ اتٛثٛؾطا٘ي ٌكت ا٘تظبٔي، ٌكت -تذكز

 .ثبقٙس ٔي ٔؿتثٙي قطايظ ايٗ زض قسٜ اػٕبَ ٞبي ٔحسٚزيت اظ قٟطزاضيٟب ظثبِٝ حُٕ ذٛزضٚٞبي (ٔربثطاتٚ پؿت ٌبظ، ثطق، آة، أساز آتكٙكب٘ي،( أساز

 :َا ضُزداري -2

 .قٟطزاضي ػٕطا٘ي ٞبي پطٚغٜ قٟطي، ؾبظٞبي ٚ ؾبذت ٔب٘ٙس قٛز؛ ٔي ٞٛا آِٛزٌي تكسيس ٔٛجت وٝ ػٕطا٘ي ٞبي فؼبِيت وّيٝ ا٘جبْ اظ جٌّٛيطي 

 : پشضكي آمًسش ي درمان ، بُذاضت يسارت -3

 .ٞب پبيٍبٜ ثٝ زؾتطؾي ظٔبٖ وبٞف ٔٙظٛض ثٝ پطتطزز ٚ تط آِٛزٜ ٔٙبعك جبٕ٘بيي ثب احٕط ٞالَ ٚ اٚضغا٘ؽ ؾيبض ٞبي پبيٍبٜ اؾتمطاض -

 : پزيرش ي آمًسش يسارت  -4

 .آٔٛظقي تحهيّي ٔمبعغ وّيٝ ٚ ، زثؿتب٘ي پيف ٔطاوع تؼغيّي 

 :اغىاف ي خػًغي ي عمًمي ي ديلتي َاي ساسمان ي وُادَا ي َا سراتخاوٍي -5

 ٞبي ٟ٘بز وبض زضپبيبٖ ؾبػتٝ زٚ ٚوبٞف تؼجيُ ٚاثؿتٝ، ٞبي ؾبظٔبٖ ٚ ٟ٘بزٞب ازاضي ثرف ٚ زِٚتي ازاضي ٔطاوع وبض پبيبٖ يب قطٚع زض ؾبػتٝ زٚ تأذيط -

 .انٙبف ٚ ذهٛني ػٕٛٔي،

 ثٝ الساْ وٝ ذهٛني ٚ ػٕٛٔي زِٚتي، ٞبي زؾتٍبٜ ؾبيط ٚ ٞب ؾبظٔبٖ ٞب، ٚظاضترب٘ٝ( ثٟعيؿتي ازاضات عطيك اظ ٞب وٛزن ٟٔس تؼغيّي -

 .)ٕ٘بيٙس الساْ وٛزن ٟٔس تؼغيّي ثٝ ٘ؿجت ثٟعيؿتي، ازاضات اػالْ ثب ٔٛظفٙس ا٘س، ٕ٘ٛزٜ وٛزن ٟٔس تأؾيؽ

 ٚ ٞب زثؿتب٘ي،زثؿتبٖ پيف ٔطاوع زض تحهيُ ثٝ ٔكغَٛ آٔٛظاٖ زا٘ف ٚ ضٚ٘س ٔي وٛزن ٟٔس ثٝ وٝ وٛزوب٘ي اِٚيبء ٔطذهي ثب ٔسيطاٖ ٔٛافمت-

 . ٞب زثيطؾتبٖ

 ٔب٘ٙس( اؾت قسٜ آٟ٘بٔكرم ذسٔتي ٚظيفٝ ػٙٛاٖ ثٝ قٟط ؾغح زض فيعيىي حضٛض وٝ وبضوٙب٘ي تٛؾظ اؾتب٘ساضز ٔبؾه اظ اؾتفبزٜ اِعاْ ٚ تٛظيغ ٚ تٟيٝ -

 .(قٟطزاضي ٚ ضا٘ٙسٌي ٚ ضإٞٙبيي

 .ٔطثٛط ٚاحس تكريم ثٝ لّجي ٚ تٙفؿي ٔكىُ زاضاي افطاز وّيٝ ثطاي ٔطذهي زضذٛاؾت ثب ٔٛافمت -

 :وفت ي ويزي تجارت، ي معذن ي غىعت َاي خاوٍ يسارت سيست، محيط حفاظت ساسمان -6

 تكسيس زض ٔٛثط نٙؼتي آاليٙسٜ ٚاحسٞبي فٟطؾت ( ٞٛا آِٛزٌي تكسيس زض ٔإثط ٔطاوع ٚ وبضذبٟٟ٘ب نٙؼتي، ٚاحسٞبي ٔٛلت تؼغيّي ثطاي ٕٞبٍٞٙي

 (قس ذٛاٞس تٟيٝ اؾتبٖ ظيؿت ٔحيظ وُ ازاضٜ تٛؾظ ٞٛا آِٛزٌي

 .قس ذٛاٞس الساْ ٞٛا آِٛزٌي اظ جٌّٛيطي ٘حٜٛ لبٖ٘ٛ 17 ٔبزٜ ثطاثط تٕىيٗ، ػسْ زضنٛضت :1 تبصره

 .ثبقس ٔي ٕٔٙٛع نٙبيغ ٚ ٘يطٌٚبٟٞب زض ٔبيغ ؾٛذت اظ اؾتفبزٜ: 2 تبصره

 :)ضُزداريُا پًضص تحت وقل ي حمل َاي ضزكت ي ضُزي قطار متزي، تاكسيزاوي، اتًبًسزاوي،( َمگاوي يوقل حمل َاي يساسمان َا ضزكت -7



 .ٞٛا آِٛزٌي ٚيػٜ قطايظ وبضٌطٜٚ تٛؾظ قسٜ تؼييٗ آٔٛظقي ٔطاوع ٚ ازاضي وبض ؾبػبت ثب ٍٕٞب٘ي ٘مُ ٚ حُٕ وبض ؾبػبت تغجيك 

 .)ٔٛجٛز ٞبي ذٛزضٚ وبُٔ ؾالٔت ٕ٘ٛزٖ ِحبػ ثب( ٔؿبفط جبيي جبثٝ زض ٍٕٞب٘ي ٘مُ ٚ حُٕ ٘بٌٚبٖ تٛاٖ حساوثط وبضٌيطي ثٝ 

 جًاوان ي يرسش يسارت -8

 .قٛز جٌّٛيطي ثبظ ٞبي ٔحيظ زض (ثبقٍبٞي ٚ ٍٕٞب٘ي ا٘فطازي، اظ اػٓ) ٚضظقي ٞبي فؼبِيت اظ تب ٕ٘بيس ٔي ضؾب٘ي اعالع ٘حٛي ثٝ جٛا٘بٖ ٚ ٚضظـ ٚظاضت

 300تا  201( باال سطح در اضطزار( بىفص يضعيت در اقذامات

 :قس ذٛاٞس ظيطتكسيس قطح ثٝ بنفش ٚضؼيت السأبت پصيطز، ٔي نٛضت لطٔع ٚ ٘بض٘جي ٚضؼيت زض وٝ السأبتي ٚ ٞب تٛنيٝ ثط ػالٜٚ ،بنفش ٚضؼيت زض

 : استان اوتظامي فزماوذَي راوىذگي ي راَىمايي پليس -1

 ثب (ٔهٛة تطافيىي ٞبي عطح ٔحسٚزٜ ثٝ ٚضٚز ٔجٛظ فبلس زِٚتي ذٛزضٚٞبي ٚ) قرهي پالن زاضاي ذٛزضٚٞبي وطزٖ ٔتٛلف ٚ حطوت اظ جٌّٛيطي 

 .ثٙفف ٚضؼيت پبيبٖ تب پبضويًٙ ثٝ ا٘تمبَ ٚ لبٖ٘ٛ اػٕبَ

 .ٔيجبقٙس تطزز ثٝ ٔجبظ ضا٘ٙسٌي ٚ ضإٞٙبيي ػٛأُ تكريم ثٝ،  )ٔٛاضز ؾبيط ٚ ثيٕبضاٖ ٔب٘ٙس( زاض٘س تطزز ثٝ ٘يبظ وٝ اؾتثٙبء ٔٛاضز :1 تبصره

 اتٛثٛؼ ٞبي ٚؾبظٔبٖ ٞب قطوت ٞبي اتٛثٛؼ اظ اػٓ ، أسازي ٚ ٍٕٞب٘ي ٘مُ ٚ حُٕ ٞٛا، آِٛزٌي ٚيػٜ قطايظ ٕٞبٍٞٙي وبضٌطٜٚ تكريم ثٝ :2 تبصره

 .ثبقٙس ٔي ٔؿبفطاٖ جبثجبيي ٚ تطزز ثٝ ٔجبظ) تّفٙي تبوؿي( ؾطٚيؽ تبوؿي ٔإؾؿبت ٚ تبوؿيٟب آٟ٘ب، پٛقف تحت ثٛؾٟبي ٔيٙي ٚ اتٛثٛؾٟب ػالٜٚ ثٝ ضا٘ي،

 ثٙس ايٗ ٔهٛثبت اجطاي ثٝ ٘يعّٔعْ ٚقٟطزاضيٟب ٚقٟطؾبظي ضاٜ ٚظاضت ثٝ ٚاثؿتٝ ػٕطا٘ي ٞبي قطوت ٔؿّح، ٘يطٚٞبي ٚپكتيجب٘ي زفبع ٚظاضت:3 تبصره

 .ٔيجبقٙس

 :خػًغي ي عمًمي ي ديلتي َاي ساسمان ي وُادَا ي َا يسراتخاوٍ -2

 ضٚظٞبي زض وٝ ٔطاوعي ٚ ٞب ثيٕبضؾتبٖ زضٔب٘ي، ثٟساقتي ا٘تظبٔي، ٘ظبٔي، ٔطاوع اؾتثٙبء ثٝ لطٔع قطايظ 5 ثٙس زض اقبضٜ ٔٛضز ٔطاوع وّيٝ ٔٛلت تؼغيّي 

 .زٞٙس ازأٝ ذٛز فؼبِيت ثٝ اؾت الظْ تؼغيُ

 (.آٔٛظقي ٚ تحهيّي ٔمبعغ تٕبٔي زض(  زا٘كٍبٞي ٚ ٞب ٞٙطؾتبٖ اي، حطفٝ فٙي آٔٛظقي، ٔطاوع وّيٝ ٔٛلت تؼغيّي - 

 .وٙس ايجبز قٟطٚ٘ساٖ ثطاي ضا ٔكىالت وٕتطيٗ تؼغيّي ايٗ وٝ ٔيٕٙبيٙس اتربش زاض٘س،تطتيجي ٔطزْ ثٝ ضا ضؾب٘ي ذسٔبت ٚظيفٝ وٝ ٞبيي ٚؾبظٔبٖ ٟ٘بزٞب:زتذك

 جًاوان ي يرسش يسارت -3

 .ثؿتٝ فضبي زض چٝ ، ثبظ فضبي زض چٝ آٖ ٚحٛٔٝ قٟط ؾغح زض ثبقٍبٞي، ٚ ٍٕٞب٘ي اظا٘فطازي، اػٓ ٚضظقي، ٞبي فؼبِيت وّيٝ اظ جٌّٛيطي  - 

 300 اس باالتز( نبحزا( اي قًٌُ يضعيت در اقذامات

 .ثبقس ٔي االجطا الظْ ٘يع ٚضؼيت ايٗ زض ثٙفف ٚضؼيت زض السأبت وّيٝ ا٘جبْ -

 .قٟط ؾغح زض (ٔجٛظ زاضاي ٔٛاضز ثجع) زِٚتي ٚ قرهي پالن ذٛزضٚٞبي وّيٝ تطزز ػسْ - 

 .)ٌبظي ٘يطٌٚبٟٞبي اؾتثٙبي ثٝ( حٛٔٝ ٚ قٟطي ٔحسٚزٜ زض قٟط ٞٛاي آِٛزٌي تكسيس ثط اثطٌصاض تجبضي ٚ تِٛيسي ٚ نٙؼتي ٞبي ٚاحس تؼغيّي  -

 .ذهٛني ٞبي ثرف ٞبٚ قطوت التهبزي، ٞبي ثٍٙبٜ انٙبف، تؼغيّي - 

 .وٙس ايجبز قٟطٚ٘ساٖ ثطاي ضا ٔكىالت وٕتطيٗ تؼغيّي ايٗ وٝ ٔيٕٙبيٙس اتربش تطتيجي زاض٘س، ٔطزْ ثٝ ضا ضؾب٘ي ذسٔبت ٚظيفٝ وٝ ٚؾبظٔبٟ٘بيي ٟ٘بزٞب -تذكز

 .ثبقس ٔي االجطا الظْ فٛق چٟبضٌب٘ٝ قطايظ قسٜ تؼييٗ ٔٛاضز زض ٞٛا آِٛزٌي ٚيػٜ قطايظ وبضٌطٜٚ زض قسٜ اتربش تهٕيٕبت وّيٝ -



 



 

 
 


