وزارت كشور
معاونت هماهنگي امور عمراني
دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شورايعالي
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور

دستورالعمل اجرايي

وضعيت اضطراري آلودگي هوا
به علت كيفيت خاص جوي و پايداري هوا
موضوع ماده  7قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 77/2/3

تير ماه 9331
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دستورالعمل اجرايي وضعيت اضطراري آلودگي هوا
به علت كيفيت خاص جوي و پايداري هوا
موضوع ماده  7قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 77/2/1

مقدمه

با افزايش جمعيت و توسعه شهرهاي بزرگ ،منابع آلوده كننده هووا ازجملوه خودروهوا ،مراكوز نونعتي و
كارخانهها و منابع گرمايش خانگي به طور روزافزون رشد نموده وشرايط ويژه با منبع طبيعي و خشکسالي
و تغييرات آب و هوايي سبب آلودگي هواي نقاط مختلفي از كشور شده است .به همين دليل قانون نحووه
جلوگيري از آلودگي هوا در تاريخ  77/2/3به تصويب مجلس محترم شوراي اسالمي رسيد .مواده  7ايون
قانون به شرح زير ميباشد:
« در مواقع اضطراري كه به علت كيفيت خاص جوي ،آلودگي هواي شهرها به حدي برسد كه به تشخيص
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي سالمت انسان و محيط زيسوت را شوديدا بوه مخواطره بيانودازد،
سازمان حفاظت محيط زيست با همکاري وزارت كشور (شهرداريها و نيروي انتظامي ج.ا.ا ).ممنوعيتها يوا
محدوديتهاي موقت زماني ،مکاني و نوعي را براي منابع آلوده كننده برقرار نموده و بالفانله مراتوب را از
طريق رسانههاي همگاني به اطالع عموم خواهد رسانيد .با برطرف شدن وضعيت اضطرار و كاهش آلودگي
هوا ،سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرار شده اقدام و مراتبرا به نحوو مقتيوي بوه اطوالع
عموم خواهد رسانيد».
در روزهاي زيادي از سال به خصوص فصولهواي سورد ،در بسوياري از شوهرهاي كشوور بوه دليول وقووع
پديدههاي جوي و فعاليتهاي شهرنشيني ،و يا به دليل خشکسالي و وقوع پديده گرد و غبار در فصلهاي
كم بارش ،پتانسيل آلودگي هوا به شدت باال رفته و شرايطي كه مشمول ماده  7قانون نحووه جلووگيري از
آلودگي هوا ميباشد ،ايجاد ميگردد.
بر اين اساس و با عنايت به آيين نامه اجرايي تبصره  6همين قوانون ،در بيسوتمين جلسوه شووراي عوالي
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور (كه در تاريخ  77/1/27به درخواست سازمان حفاظت محيط زيسوت و
به دنبال اعالم وضعيت اضطرار توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،تشکيل گرديد) ،دبيرخانه
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شورايعالي موظف گرديد با همکاري نهادها و سازمانهاي عيو ،نسبت بوه مطالعوه و تهيوه دسوتورالعمل
اجرايي شرايط بحران آلودگي هوا اقدام نمايد.
از اين رو ضمن نظر خواهي از كليه دست اندركاران و تشکيل جلسات متعدد كارشناسوي و بوا جموعآوري
اطالعات و بررسي نمونههاي تجربه شوده مشوابه در كشوورهاي ديگور ،نحووه ارتبواط و وظوايف نهادهوا و
سازمانهاي مربوط در شرايط وجود گرد و غبار ،پايداري هوا و يوا وارونگوي دموا و آلوودگي بويش از حود
استاندارد ،تعيين و اقدامات مقتيي در سه سطح مختلف عملکردي با گزينههاي متناسوب بوا آن شورايط،
بررسي و تصميماتي اتخاذ گرديد.
همچنين در اين جلسات بر تقويت ناوگان حمل و نقل همگواني و موديريت تقاضواي سوفر بوه عنووان راه
حلهاي اساسي معيالت ترافيکي و انجام معاينه فني خودروها ،و به عالوه توالش بوراي گازسووز نموودن
خودروهاي دولتي ،شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و تاكسيراني ،و خودروهواي شخصوي بوا پرداخوت
تسهيالت الزم از طريق سامانه بانکي و حذف خودروهاي مستهلك از مجموعه حمل و نقل شهري كشوور،
كه منجر به كاهش چشمگير آلودگي هوا در شوهرها (كوه بيشوتر ناشوي از فعاليوت هواي انسواني اسوت)
ميگردد ،تأكيد شده است.
در سال  9333و به دنبال تجربههاي به دست آمده از اجراي دستورالعمل مصوب سال  ،9377سوازمان
حفاظت محيط زيست و استانداري تهران با برگزاري جلسات مستمر با حيور نمايندگان ساير دستگاههاي
ذي ربط ،پيشنهاد انالح اين دستورالعمل را ارائه نمود كوه در هشوتاد و هشوتمين جلسوه شووراي عوالي
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور مورخ  ،31/7/92به تصويب رسيد.
به استناد ماده  7آيين نامه اجرايي قانون نحووه جلووگيري از آلوودگي هووا ،مصووب  ،9371/6/96ايون
دستورالعمل توسط وزارت كشور و به ترتيب زير ،ابالغ ميشود.

2

1

31دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور
نقل و
دفترحمل و
131

نحوه ارتباط و وظايف نهادها و سازمانهاي مربوط ،در شرايط اضطراري آلودگي هووا بوه
دليل كيفيت خاص جوي و پايداري هوا
الف -تعاريف

 -3مركز هماهنگي و اطالع رساني آلودگي هوا (مهار) :مركزي است مركب از نمايندگان استاني سوازمان
هواشناسي ،سازمان حفاظت محيط زيست ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،و شهرداري مركز هر
استان با مسئوليت اداره كل حفاظت محيط زيست هر استان كه به نورت مستمر وضعيت آلودگي هووا را
سنجش مينمايند.
 -2شرايط ويژه آلودگي هوا :شرايطي از آلودگي هواست كه تغييورات ميوانگين غلظوت يوك (يوا چنود)
آالينده بيش از حد استاندارد بوده و اين شرايط با پيش بيني سازمان هواشناسي مبني بر پايداري شورايط
جوي در  27ساعت آينده و به ويژه در  73ساعت آينده همراه باشد ،به نحووي كوه سوالمتي و بهداشوت
مردم و محيط زيست را تهديد يا به مخاطره اندازد.
 -1كارگروه شرايط ويژه آلودگي هوا :كارگروهي است مركب از مديران كل استاني اداره كل حفاظت محيط
زيست استان ،سازمان هواشناسي ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،وزارت آموزش و پورورش ،وزارت
نفت ،وزارت ننايع و معادن ،شهردار مركز استان و شهردار شهر در معرض آلودگي حسب مورد ،فرمانده ناحيه
انتظامي استان ،مدير عامل جمعيت هالل احمر استان ،مديركل نودا و سويماي مركوز اسوتان ،رئويس دفتور
خبرگزاري جمهوري اسالمي در استان؛ با مسئوليت استاندار و دبيري مديركل حفاظت محيط زيست استان.

تبصره :در استان تهران ،به دليل حساسيت موضوع و بر حسب ضرورت ،عالوه بر نمايندگان استاني،
نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانههاي كشور ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي،
آموزش و پرورش و نفت نيز حيور مييابند.
 -7شاخص آلودگي هوا *) : (PSIعددي است بدون واحد كه نشان دهنده وضعيت كيفي هوا بوده و براي
هر سال طبق جودولي از سووي وزارت بهداشوت ،درموان و آمووزش پزشوکي و بور مبنواي اسوتانداردهاي
بهداشتي ،ارائه ميگردد (پيوست).
*.Pollution Standard Index
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 -5وضعيت هشدار :وضعيتي كه در آن  PSIمتوسط بدست آمده از غلظت هر يك از آاليندههاي سنجش
شده در ايستگاههاي پايش ،تجميع شده در مركز مهار ،بين  909تا  200قرارگيرد.
 -6وضعيت اضطرار :وضعيتي كه در آن  PSIمتوسط بدسوت آموده از غلظوت هور يوك از آالينودههواي
سنجش شده در ايستگاههاي پايش ،تجميع شده در مركز مهار ،بين  209تا  300قرارگيرد.
 -7وضعيت بحران :وضعيتي كه در آن  PSIمتوسط بدست آمده از غلظت هر يك از آاليندههاي سنجش
شده در ايستگاههاي پايش ،تجميع شده در مركز مهار ،بيش از  309قرارگيرد.
تبصره :در شهرهايي كه امکانات سنجش آاليندههاي هوا وجود نداشته تا با استانداردهاي معرفي شده قابل
تطبيق باشد ،بررسي هاي افزايش روند عوارض و مشکالت ناشي از استنشاق هواي آلوده براي جمعيوت در
معرض ،نسبت به شرايط مکاني و زماني وقوع آلودگي هوا ،توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
(در استانها دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كشور) انجام شده و به اسوتانداريهواي
مربوط اعالم ميگردد.

ب -چگونگي تشخيص:

 -9اعالم وضعيت از سوي مهار با مسئوليت اداره كل حفاظت محيط زيست استان.
 -2درنورت وجود شرايط ويژه آلودگي هوا ،حداكثر هر  92ساعت يك بار مهار آموار و ارقوام مربووط بوه
چگونگي وضعيت هوا را به كارگروه شرايط ويژه آلودگي هوا اعالم مي نمايد.
ج -چگونگي اطالع رساني:

با توجه به شرايط هوا و تصميمات اتخاذ شده توسط كارگروه شرايط ويژه آلودگي هوا ،نرفا دبير كارگروه
و مديركل حفاظت محيط زيست استان اطالع رساني الزم را از طريق رسانه ها معمول خواهد داشت.
د -اقدامات اجرايي:

در سريع ترين زمان ممکن پس از اعالم مهار ،كارگروه شرايط ويژه آلودگي هوا با مسوئوليت اسوتانداري و
دبيري مديركل حفاظت محيط زيست استان در محل استانداري تشکيل جلسه داده و تصميماتي به شرح
ذيل اتخاذ خواهند نمود:
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اقدامات در وضعيت هشدار
تونيه هاي مرتبط با آلودگي هوا به مردم ،از طريق سازمان ندا و سيماي ج.ا.ا .و خبرگوزاري ج.ا .و سواير
روشهاي اطالع رساني.
9و مشاركت عمومي و خودداري از هرگونه فعاليت كه منجر به افزايش آلوودگي هووا مويشوود از جملوه:
روشن كردن آتش در معابر ،سوزاندن الستيك ،عمليات قيركاري ،عمراني و مانند آن.
2و كاهش فعاليتهاي بدني بيماران قلبي و ريوي و مبتال به آسم ،به خصوص در فياي باز.
3و خودداري از خروج غير ضروري از منزل.
7و استفاده از ماسك استاندارد مورد تأييد وزارت بهداشت ،درموان و آمووزش پزشوکي بوراي افورادي كوه
بيشترين زمان مواجه با آلودگي هوا را دارند و همچنين براي كودكان و افراد سالخورده.
 -5رعايت الگوي مصرف سوخت و دقت الزم در استفاده از وسايل حرارتي (آبگرمکن ،بخاري و تأسيسات
گرمايش) به منظور جلوگيري از افزايش بي رويه درجه حرارت در فياهاي مسکوني ،تجاري و اداري.
6و كاهش استفاده از وسايل نقليه شخصي و استفاده از وسايل همگاني و همپيمايي.
7و انجام معاينه فني و رفع نواقص كاركردي خودروها.
3و دقت در هنگام سوختگيري در جايگاهها و جلوگيري از سر ريز شدن بنزين و ساير سوختها.
وظايف ادارات و سازمانها در وضعيت هشدار
3و سازمان صدا و سيماي ج.ا.ا .و خبرگزاري ج.ا:.

و انتقال سريع پيامها و اطالعيههاي دبيرخانه كارگروه شرايط ويژه آلودگي هوا ،تونيهها و جلب همکواري
و مشاركت عمومي
2و وزارت آموزش و پرورش:

و آماده سازي و اطالع رساني به دانش آموزان و انجام اقدامات پيشگيرانه مانند كاهش حيور دانش آموزان
در فياي باز و كاهش فعاليتهاي بدني.
1و پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان:
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و كنترل دقيقتر خودروهاي فاقد برگ معاينه فني و خودروها و موتورسويکلتهوايي كوه آالينودگي قابول
رؤيت دارند( .پيش از آن پليس براساس مصوبات كارگروه شرايط ويژه آلودگي هوا ،اطالع رساني الزم را در
اين خصوص انجام ميدهد).
و كنترل دقيقتر محدوده طرح ترافيك در شهرهايي كه داراي محدوده مصوب ترافيك هستند.
7و ادارات ،و سازمانهاي دولتي ،نظامي و نهادهاي انقالب اسالمي:

و كاهش فعاليت مهد كودكها از طريق ادارات بهزيستي (وزارتخانههوا ،سوازمانهوا و سواير دسوتگاههواي
دولتي ،عمومي و خصوني كه اقدام به تأسيس مهد كودك نمودهاند ،موظفند بوا اعوالم ادارات بهزيسوتي،
نسبت به كاهش فعاليت مهد كودك اقدام نمايند).
و استفاده كمتر از خودروهاي دولتي از طريق كاهش مأموريتهاي غير ضروري و ترغيب همپيمايي.
و تأكيد بر انجام معاينه فني خودروها.
5و شهرداري ها:

و انعکاس اخبار ترافيکي از طريق مراكز كنترل ترافيك و همکاري با ندا و سيماي ج.ا.ا.
و نظارت ويژه براي جلوگيري از سوزاندن زباله ،شاخ و برگ درختان و ضايعات.
و كاهش و يا جلوگيري از فعاليتهاي عمراني در سطح شهر كه موجب تشديد آلودگي هوا ميگردد.
 تقويت ناوگان حمل و نقل همگاني شهري. -6سازمان حفاظت محيط زيست:

 نظارت ويژه اقدامات تشديدي بر عملکرد منابع آالينده مستقر در محدوده پيرامون شهر. -7وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي:

 نظارت بر توزيع و كاربرد ماسك تنفسي متناسب با نوع آاليندگي هوا (مورد تأييد وزارت بهداشت ،درمانو آموزش پزشکي و وزارت كار و امور اجتماعي) براي كاركنان مستقر در سطح شهر به گونهاي كه حيوور
فيزيکي در سطح شهر به عنوان وظيفه خدمتي آنها مشخص شده است ،به اسوتناد مواده  19قوانون كوار
جمهوري اسالمي ايران ،مانند نيروي انتظامي و پليس راهور (از طريق اسوتانداري) ،كاركنوان پايگواههواي
اورژانس (از طريق وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه علوم پزشوکي و خودمات بهداشوتي
درماني استان) ،هالل احمر (از طريق جمعيت هالل احمر استان) ،كاركنان شهرداريها در امور فياي سبز
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و خدمات شهري (از طريق شهرداريها) ،بازرسي محيط زيست و موارد مرتبط (از طريق سازمان حفاظوت
محيط زيست).
تبصره :3كليه دستگاه هايي كه نيروي انساني در معرض آلوودگي دارنود ،از محول توأمين اعتبوارات خوود
نسبت به تهيه ماسك هاي استاندارد تأييد شده مذكور براي اين افراد اقدام مينمايند.
تبصره :2تعيين نوع ماسك و اطالع رساني در اين زمينه بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
ميباشد.
تبصره :1عرضه ماسك هاي استاندارد در داروخانهها و مراكز مجاز نورت ميپذيرد.
 -8سازمان تربيت بدني:

 اطالع رساني مناسب براي كاهش فعاليتهاي بدني در محيطهاي باز.اقدامات در وضعيت اضطرار
در وضعيت اضطرار ،عالوه بر تونيهها و اقداماتي كه در وضعيت هشدار نوورت مويپوذيرد ،اقودامات زيور
متناسب با شرايط هر شهر ،توسط نهادها و سازمانهاي ذيربط انجام خواهد شد.
 -3پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان:

و تشديد اعمال محدوديتهاي نوعي و زماني براي خودروها و موتورسيکلتهوا در محودودههواي ترافيکوي
مصوب.
تبصره :محدودهها ،ساعات ممنوعه و خودروهاي مجاز ميبايست قبال و براساس آيين نامه اجرايوي تبصوره
ماده  6قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب  39/3/22تعيين شده و اطوالع رسواني الزم نوورت
گرفته و مرزهاي محدوده با عالئم و تابلوهاي مناسب مشخص شده باشد.
و جلوگيري از تردد كليه وسايل نقليه موتوري داراي پالك شخصي ،عمومي و دولتي فاقد برچسب معاينه
فني معتبر در سطح شهر توسط عوامل راهنمايي و رانندگي ،با توقف و اعمال قانون.
و اعمال تردد نوبتي (زوج و فرد و يا ديگر روشها) كليه خودروها در يکي از محدودههاي مصوب.
تذكر :گشت انتظامي ،گشت اتوبوسراني و تاكسيراني ،مؤسسات تاكسيسرويس ،خودروهاي فوريتهواي
پزشکي و پزشکان ،جانبازان و بيماران خاص ،خودروهاي امداد (آتشنشاني ،امداد آب ،برق ،گواز ،پسوت و
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مخابرات) و خودروهاي حمل زباله شهرداريها از محدوديتهواي اعموال شوده در ايون شورايط مسوتثني
ميباشند.
2و شهرداري ها:

و جلوگيري از كليه فعاليت هاي عمراني كه موجب تشديد آلودگي هوا مي شود؛ مانند سواخت و سوازهاي
شهري ،راه سازي ،پروژه هاي عمراني شهرداري (با تشخيص كارگروه تخصصوي آموايش محويط زيسوت و
توسعه پايدار).
1و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي:

 استقرار پايگاه هاي سيار اورژانس و هالل احمر با جانمايي مناطق آلوده تر و پرتردد بوه منظوور كواهشزمان دسترسي به پايگاهها.
7و وزارت آموزش و پرورش:

و تعطيلي مراكز پيش دبستاني ،دبستانها ،مدارس راهنمايي و دبيرستانها.
5و وزراتخانهها و نهادها و سازمان هاي دولتي و عمومي و خصوصي:

و تأخير دو ساعته در شروع يا پايان كار مراكز اداري.
و تعطيلي مهد كودكها از طريق ادارات بهزيستي (وزارتخانهها ،سازمانهوا و سواير دسوتگاههواي دولتوي،
عمومي و خصوني كه اقدام به تأسيس مهد كودك نمودهاند ،موظفند با اعالم ادارات بهزيستي ،نسبت بوه
تعطيلي مهد كودك اقدام نمايند).
و موافقت مديران با مرخصي اولياء كودكاني كه به مهد كودك ميروند و دانش آموزان مشغول به تحصيل
در مراكز پيش دبستاني ،دبستانها ،مدارس راهنمايي و دبيرستانها.
و استفاده از ماسك استاندارد توسط كاركنان مستقر در سطح شهر به گونه اي كه حيور فيزيکي در سطح
شهر به عنوان وظيفه خدمتي آنها مشخص شده است (مانند راهنمايي و رانندگي و شهرداري).
 اعطاي مرخصي براي كليه افراد داراي مشکل تنفسي و قلبي به تشخيص واحد مربوطه.6و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنايع و معادن:

و هماهنگي براي تعطيلي موقت واحدهاي ننعتي ،كارخانهها و مراكوز موؤثر در تشوديد آلوودگي هووا بوه
تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست.
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تبصره :درنورت عدم تمکين ،برابر ماده  97قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا اقدام خواهد شد.
7و شركتها و سازمانهاي حمل و نقل همگاني (اتوبوسراني ،تاكسيراني ،مترو ،قطار شهري و شركتهواي
حمل و نقل تحت پوشش شهرداريها):

و تطبيق ساعات كار حمل و نقل همگاني با ساعات كار اداري و مراكز آموزشي تعيين شده توسط كارگروه
شرايط ويژه آلودگي هوا.
و بهكارگيري حداكثر توان ناوگان حمل و نقل همگاني در جابهجايي مسافر.
8و سازمان تربيت بدني:

سازمان تربيت بدني به نحوي اطالع رساني مينمايد تا از فعاليت هاي ورزشي (اعم از انفرادي ،همگواني و
باشگاهي) در محيط هاي باز خودداري شود.
اقدامات در وضعيت بحران
در وضعيت بحران ،عالوه بر تونيهها و اقداماتي كه در وضعيت هشدار و اضطرار نورت ميپذيرد ،اقدامات
وضعيت اضطرار به شرح زير تشديد خواهد شد:
3و پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان:

و جلوگيري از حركت و متوقف كردن خودروهاي داراي پالك شخصي (و خودروهاي دولتوي فاقود مجووز
ورود به محدوده طرحهاي ترافيکي مصوب) با اعمال قانون و انتقال به پاركينگ تا پايان وضعيت بحران.
تبصره  :3موارد استثناء كه نياز به تردد دارند (مانند بيماران و ساير موارد) ،به تشخيص عوامول راهنموايي
ورانندگي مجاز به تردد ميباشند.
تبصره  :2به تشخيص كارگروه شرايط ويژه آلودگي هوا ،حمل و نقل همگاني و امدادي ،اعم از اتوبوسهاي
شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني ،به عالوه اتوبوسها و مينيبوسهاي تحت پوشش آنهوا ،تاكسويهوا و
مؤسسات تاكسي سرويس (تاكسي تلفني) مجاز به تردد و جابهجايي مسافران ميباشند.
2و وزراتخانهها و نهادها و سازمان هاي دولتي و عمومي و خصوصي:

و تعطيلي موقت كليه مراكز فوق به استثناء مراكز نظوامي ،انتظوامي ،بهداشوتي درمواني ،بيمارسوتانهوا و
مراكزي كه در روزهاي تعطيل الزم است به فعاليت خود ادامه دهند.
 تعطيلي موقت كليه مراكز آموزش و دانشگاهي (در تمامي مقاطع تحصيلي و آموزشي).9
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تذكر :نهادها و سازمانهايي كه وظيف خدمات رساني را به مردم دارند ،ترتيبي اتخاذ مينماينود كوه ايون
تعطيلي كمترين مشکالت را براي شهروندان ايجاد كند.
1و سازمان تربيت بدني:

 -جلوگيري از كليه فعاليتهاي ورزشي ،اعم از انفرادي ،همگاني و باشگاهي ،در سطح شهر و حومه آن.

هـ -كليه تصميمات اتخاذ شده در كارگروه شرايط ويژه آلودگي هوا در موارد تعيين شده شرايط سه گانه
فوق الزم االجرا مي باشد.
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نمودار نحوه ارتباط و وظايف نهادها و سازمانهاي مربوط ،در شرايط ويژه آلودگي هوا

313 – 211

111+

PSI

مرحله تشخیص

213-111
وضعیت هشدار

وضعیت بحران

وضعیت اضطرار

مرحله سنجش
سازمان هواشناسی

سازمان حفاظت محیط
زیست
(اداره کل محیط زیست استان)

وزارت کشور
(استانداری ها )

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

3

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خدمات
بهداشتی درمانی استان واحد بهداشت محیط

دبیرخانه کارگروه شرایط ویژه آلودگی
هوا
مرحله اقدام

کارگروه شرایط ویژه آلودگی
هوا
سازمان حفاظت محیط زیست
(اداره کل محیط زیست استان)

صداو سیمای ج  .ا .ا.
خبرگزاری ج  .ا .

اجرای تمهیدات مصوب

2

وزارت کشور (استانداری ها )

سایر نهادهای ذی ربط

 -9شهرداری هایی که مجهز به دستگاه سنجش آلودگی هوا می باشند نیز همراه با دریافت گزارش از ساازمان هواشناسای کشاور ،نتاای
سنجش را به مهار اعالم میکنند .
-2

استانداری (ترجیحاً ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری) ناظر بر اقدامات اجرائی است.
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