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 ١٨/٧/١٣٩٧                                                        هـ     ٥٥٠٧٤ت/٩٥٢٠٠شماره
 زيست ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان حفاظت محيط

 وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

حفاظت  شنهاد مشترک سازمانيبه پ ٢١/٦/١٣٩٧وزيران در جلسه  هيأت
مه يران و بياستاندارد ا يوزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مليست و ز يطمح

، ـ  ١٣٩٦مصوب ـ  پاک ي) قانون هوا٨ران و به استناد ماده (يا ياسالم يجمهور يمرکز
  ب کرد:ير تصويبه شرح زيادشده را ماده  يينامه اجرانييآ

 
  پاک ي) قانون هوا٨ماده ( يينامه اجرانييآ

  شود: مي نيير تعيانواع خودروها به شرح ز يجدول سن فرسودگـ  ۱ده ما
  

 نوع وسيله نقليه، سوخت و مشخصات فني رديف
سن 

فرسودگي 
 (سال)

 ۲۰ خودروي شخصي شامل سواري، استيشن (ون)، سواري کار ۱

 ۲ـ  ۱

ــامل   ــومي ش ــودروي عم خ
ســواري تاکســي، استيشــن 

 (ون)، سواري کار

 ۱۰ بنزيني و دوگانه سوز

 ۱۲ پايه گازسوز ۲ـ  ۲

 ۲ـ  ۳

وزارت کشـور  شنهاد حسب پيکه  هايي برقي، هيبريدي و تاکسي
يا وزارت راه و شهرسازي و تاييد سازمان حفاظت محيط زيسـت  
و سازمان ملي استاندارد ايـران کماکـان کيفيـت ارايـه خـدمات      

 مناسب را دارند.

۱۵ 

 ۳ـ  ۱
 وانت

 ۱۵ پايه گازسوز

 ۱۴ وگانه سوز و ديزليبنزيني، د ۳ـ  ۲

 ۴ـ  ۱

 اتوبوس درون شهري

 ۱۰ ديزلي

 ۱۲ پايه گازسوز ۴ـ  ۲

 ۴ـ  ۳
برقي منوط به بازسازي با رعايـت قـانون رسـيدگي بـه تخلفـات      

 ـ ۱۳۸۹رانندگي ـ مصوب
۲۰ 

 ۵ـ  ۱

ميني بـوس و ميـدل بـاس    
 درون و برون شهري

 ۱۰ ديزلي

 ۱۲ پايه گازسوز ۵ـ  ۲

 ۵ـ  ۳
به بازسازي با رعايت قانون رسيدگي به تخلفات برقي منوط 

 ـ ۱۳۸۹مصوبـ  رانندگي
۲۰ 

 ۱۵ اتوبوس برون شهري ۶

 ۲۲ کشنده، کاميون و کاميونت ۷

 ۸ـ  ۱

 موتورسيکلت

 ۶ بنزيني کاربراتوري

 ۸ بنزيني انژکتوري ۸ـ  ۲

 ۱۲ برقي ۸ـ  ۳

 ۱۵ سواري دولتي ۹

) يديبري(ه يبيمحرکه ترک ين با قوايسنگمهين و نيسنگ يخودروها يبراـ ۲ماده
  شود.  ين مييتع يبراساس قوه محرکه احتراق يسن فرسودگ
) در ۷) و (۳ـ  ۲)، (۳ـ  ۱)، (۱( يهافيرد يسن مجاز تردد خودروهاـ ۳ماده

يزان دو ز، اراک، کرج و اهواز به ميراز، اصفهان، تبريتهران، مشهد، ش يمحدوده شهرها
  شود.ين ميينامه تعنيين آي) ا۱جدول موضوع ماده ( درسال کمتر از سن مندرج 

ن ي) ا۱موضوع جدول ماده ( ير، دو سال به سن فرسودگيدر موارد زـ ۴ماده
  شود:يمنامه اضافه  يينآ

لتر) دوده استاندارد يگر (فشيدر صورت نصب پاال يزليد يه خودروهايکلـ  الف
 نامه.نيين آي) ا۱ماده (موضوع  يدن به سن فرسودگيحداقل دو سال قبل از رس

 ياگزوز برا يندگيستم) آاليست) و سامانه (سيساز (کاتالض واکنشيتعوـ  ب
  .نامهنيين آي) ا۱) جدول موضوع ماده (۲ـ  ۲ف (يرد يهايتاکس

سازوکار اجرايي اين ماده توسط وزارت کشور با همکاري سازمان حفاظت تبصره ـ 
  شود.  المي ايران ظرف سه ماه تدوين و ابالغ ميزيست و نيروي انتظامي جمهوري اسمحيط

  ) ۸ران مکلف است برابر ماده (يا ياسالم يجمهور يانتظام يروينـ  ۵ماده
فرسوده مندرج در جدول  يمه تردد خودروهايبا جرـ ۱۳۹۶مصوبـ  پاک يقانون هوا

طق هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در كليه نقاط كشور و مناجريمه
  د.  يآن اعمال قانون نما يو اصالحات بعد يژه اقتصاديصنعتي و و ـ آزاد تجاري
بار و مسافر که در  يناوگان حمل و نقل عموم يدسته از خودروها آنـ  ۶ماده

 يل خودروياند، تا زمان تحواعالم شده توسط دولت ثبت نام نموده ينوساز يهاطرح
ي فرسوده موضوع ماده مقررات مربوط به خودروهااز  ۱۳۹۸ان سال يتا پايد و حداکثر جد

 باشند.يم يپاک مستثن يقانون هوا) ۸(
ل يالذکر آماده تحوفوق يهاد موضوع طرحيجد يکه خودروها يدر صورتـ  تبصره

باشند و مالکان خودروهاي مربوط از انجام اقدامات تکميلي و يا پرداخت مبالغ مربوط 

 قرر استنکاف نمايند، استثناي موضوع اين ماده درخصوصبه خريد خودروي جديد در موعد م
 شود.يان فرصت اقدام مالکان آنها، لغو ميخ پايمذکور از تار يخودروها

با  يکشور و راه و شهرساز يهان ماده توسط وزارتخانهيا ييدستورالعمل اجرا
و  هيران تهيا ياسالم يجمهور يانتظام يرويست و نيزطيسازمان حفاظت محي همکار
  شود.يابالغ م

 هاي کشور و راه و شهرسازي موظفند ظرف سه ماه نسبت به تدوينوزارتخانهـ  ۷ماده
هاي  کارهاي کاهش سن ناوگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر عالوه بر طرحساير راه

  شده ازسوي دولت و ارايه آنها به مراجع تصويب مربوط اقدام نمايند.نوسازي اعالم
 ۱۷/۶/۱۳۹۵هـ مورخ ۵۰۲۳۴/ت۷۳۶۷۱نامه شمارهوهاي موضوع تصويبخودرـ  ۸ماده
نامه نيين آي، از شمول ايخيه تارينقل يهالهيانت از وسيو ص يينامه شناسانييمربوط به آ

  باشند. يم يمستثن
 ارهـنامه شمويبـ) تص۴ف (ـنامه، ردين تصويبـالغ ايـخ ابـاز تاريـ ۹ماده

نامه يب) تصو۱ف (يآن و رد يو اصالحات بعد ۷/۶/۱۳۸۷مورخ  ک۴۰۵۸۷/ت۹۲۳۰۸
   شوند.يلغو م ۱۶/۱۲/۱۳۹۰مورخ هـ ۴۶۳۲۰/ت۲۱۲۳۲۶

  اسحاق جهانگيريـ  معاون اول رئيس جمهور     
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