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 ١٨/٧/١٣٩٧                                                        هـ     ٥٥٠٧١ت/٩٥٢٠١شماره
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ وزارت كشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

 سازمان حفاظت محيط زيست ـوزارت آموزش و پرورش ـ وزارت راه و شهرسازي 

  ست يزطيشنهاد سازمان حفاظت محيبه پ ٢١/٦/١٣٩٧وزيران در جلسه  هيأت
ي، کشور و صنعت، معدن و بهداشت، درمان و آموزش پزشک يهاوزارتخانه ي(با همکار
) قانون ٣) ماده (٣ران) و به استناد تبصره (يا ياسالم يجمهور يانتظام يروينتجارت و 

 ر تصويب کرد:يزادشده را به شرح يتبصره  يينامه اجرا نييآ ـ١٣٩٦مصوب  ـپاک  يهوا
 

 پاک ي) قانون هوا۳) ماده (۳تبصره ( يينامه اجرانييآ
 روند: يمشروح مربوط به کار م ير در معانينامه اصطالحات ز  نيين آيدر اـ  ۱ماده 
  مواقعي كه استمرار پايداري جوي  هوا: آلودگي اضطرار مواقع (شرايط) ـالف 

ها (بر اساس  غلظت آاليندهزايش ميزان (بر اساس اعالم سازمان هواشناسي کشور) يا اف
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست) اعالم 

  مدت، سالمت انسان و محيط زيست را دچار مخاطره جدي کند.  در كوتاه
) ۴موضوع ماده ( هوا اضطرار آلودگي هماهنگي شرايط كارگروه:کارگروه استاني ـب 
 نامه.اين آيين
 وضعيت دهنده نشان كه واحد بدون عددي:  (AQI)هوا  كيفيت شاخص ـپ 

 است. هوا كيفي
    شود: شرح جدول زير تعيين مي طبقات کيفيت هوا براساس شاخص کيفيت هوا بهـ ۲ماده

 طبقه کيفيت هوا رنگ شاخص عدد شاخص رديف

 پاک سبز ۰ـ  ۵۰ ۱
 قابل قبول زرد ۵۱ـ  ۱۰۰ ۲
 هاي حساس ناسالم براي گروه رنجينا ۱۰۱ـ  ۱۵۰ ۳
 ناسالم قرمز ۱۵۱ـ  ۲۰۰ ۴
 بسيار ناسالم بنفش ۲۰۱ـ  ۳۰۰ ۵
 خطرناک قهوه اي ۳۰۰بيشتر از  ۶

وزارت بهداشت، يت هوا توسط فيدستورالعمل محاسبه و اعالم شاخص ک ـتبصره 
خ يتارماه از ک يست ظرف يط زيحفاظت مح سازمان يبا همکار يدرمان و آموزش پزشک

  شود. يه و ابالغ مينامه ته نيين آيابالغ ا
 ر است: يط اضطرار و اقدامات مربوط به شرح زيص شرايند تشخيفراـ ۳ماده
) ساعت قبل از وقوع ۹۶سازمان هواشناسي کشور موظف است ظرف حداقل ( ـالف 

 کند.  شرايط پايدار جوي، هشدار الزم را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعالم
ب ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف است بالفاصله و ظرف حداکثر 

) ساعت بعد از اعالم سازمان هواشناسي کشور، نظر صريح خود در مورد وقوع شرايط ۱۲(
 اضطرار را به کارگروه اعالم کند.

 پ ـ در صورت تأييد وقوع شرايط اضطرار توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش
) ساعت ۱۲ل جلسه دهد و ظرف حداکثر (ي، کارگروه موظف است بالفاصله تشکيشکپز

ط اضطرار، به منظور حفظ سالمت ياز وقوع شرا يريشگيت پيمات الزم را با اولويتصم
 ر کشور اتخاذ و اعالم کند. يوز يست در چهارچوب دستورالعمل ابالغيط زيانسان و مح

شده  يآوره اطالعات جمعيپاک، کل يوا) قانون ه۲۶ماده ( يدر راستا ـتبصره 
ل، طوفان و گرد و غبار که توسط يس يرخدادها يآگاهشيهشدار و پ يتوسط شبکه مل

ل يو تکم ياندازست راهيط زيسازمان حفاظت مح يبا همکاري کشور سازمان هواشناس
 رد. يقرار گ يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيار د در اختيشود، بايم

  هوا، کارگروه با  يمات الزم در مواقع اضطرار آلودگيبه منظور اتخاذ تصمـ ۴ماده
  شود:  يل مير تشکيب زيترک

الف ـ استاندار و در صورت عدم حضور وي، معاون عمراني استانداري به عنوان 
  رييس کارگروه.

  ب ـ مديرکل حفاظت محيط زيست استان به عنوان دبيرکارگروه. 
  ستان. پ ـ مديرکل هواشناسي ا

  هاي علوم پزشکي مستقر در استان به تشخيص  ت ـ معاون بهداشتي يکي از دانشگاه
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و رييس شبکه بهداشت و درمان شهرستان

  حسب مورد.ربط  يذ
  ث ـ مديرکل آموزش و پرورش استان.

  ج ـ رييس پليس راهنمايي و رانندگي استان.
 .ستانداريچ ـ مديرکل بحران ا

  ربط حسب مورد.  يذ يشهردار مرکز استان و شهردار شهرها ح ـ

ربط  يذ يهار دستگاهيندگان سايص استاندار، نمايدر مواقع لزوم به تشخـ ۱تبصره
  شوند. يبه کارگروه دعوت م يمرتبط بدون حق رأ يردولتيغ يها و بخش

و مکتوب در  يمجاز ،يجمع يرسم يهاق رسانهيالزم از طر يرساناطالعـ ۲تبصره
س کارگروه يير يمات اتخاذ شده توسط کارگروه، صرفاً از سويط هوا و تصميخصوص شرا

  ر کارگروه انجام خواهد گرفت. يدبيشان اب ايو در غ
ها براي يک روز هاي اجرايي و بانکاتخاذ تصميم در مورد تعطيلي دستگاهـ ۳تبصره

 پذير است. جمهور امکانور يا معاون اول رييسجمهکامل يا بيشتر، صرفاً با هماهنگي رييس
 ريزي و اتخاذ تصميمات الزم به منظور: وظايف کارگروه عبارت است از برنامهـ  ۵ماده

 ها از منابع آالينده ثابت و متحرک. الف ـ کاهش انتشار آالينده
ش هاي مختلف از جمله کاه ب ـ کاهش آثار سوء ناشي از آلودگي هوا بر سالمت از راه

 نامه. ) اين آيين۲ها براساس طبقات اعالمي موضوع ماده ( مواجهه افراد جامعه با آالينده
ير الزم ) ساعت تداب۴۸ش از (يهوا ب يا تداوم آلودگي ينيبشيط پيدر شراـ  تبصره

  شود.  يت هوا اتخاذ ميفيک طبقه باالتر از شاخص کبراساس ي
کاني و نوعي براي فعاليت منابع هاي زماني، مها و محدوديت پ ـ وضع ممنوعيت

  ثابت و متحرک تشديدکننده آلودگي هوا. 
لف ـهاي مخت وي دستگاهـاالجرا از س ر الزمـدامات مستمـم و ابالغ اقـت ـ تنظي

  در مواقع اضطرار. 
 ـ۱۳۸۶) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب۵هاي موضوع ماده (دستگاه ـ ۶ماده

ي موظف به اجراي مصوبات ـدگان خدمات عمومـدهني و ارائه ـاص غيردولتـو اشخ
  کارگروه هستند.

  اسحاق جهانگيريـ  معاون اول رئيس جمهور     
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