
  

  

   كشور وزارت

    امور عمراني  هماهنگي معاونت
   كشور كشور   شهرهاي شهرهاي   ترافيك ترافيك   هماهنگي هماهنگي  عاليعالي   شوراي شوراي   و دبيرخانه و دبيرخانه   و نقل و نقل  دفتر حملدفتر حمل

  

  

    اجرايي دستورالعمل
   هوا  آلودگي  اضطراري وضعيت

   دما  وارونگي  و پايداري  جوي  خاص  كيفيت  علت به

  3/2/74   هوا مصوب لودگي از آ  جلوگيري  نحوه  قانون7   ماده موضوع
  
  

    هماهنگي عالي  شوراي  جلسه  و دومين  بيست مصوب
  ر كشو  شهرهاي  ترافيك

  
  1377   ماه دي
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   هوا  آلودگي  اضطراري  وضعيت  اجرايي دستورالعمل
   دما  وارونگي  و پايداري  جوي  خاص  كيفيت  علت به

  3/2/74   هوا مصوب  از آلودگي  جلوگيري  نحوه  قانون7   ماده موضوع
  

   مقدمه
 و   مراكـز صـنعتي     خودروهـا،    هـوا ازجملـه      كننـده    آلوده  ، منابع    بزرگ   شهرهاي   و توسعه    جمعيت  با افزايش 

. گردد   شهرها مي    اين   هواي  آلودگي   و سبب   نموده  رشد  طور روزافزون     به   خانگي   گرمايش  ها و منابع    كارخانه

 از آنهـا،      اسـتفاده    هوا و نحوه     آالينده  بعا بر من   كنترل  و ت نظار   براي   مشخص  وش و ر    نبود قاعده    شك  بدون

 هـوا در      از آلـودگي     جلـوگيري    نحـوه    قـانون    دليل   همين  به.  خواهدشد  محيطي   زيست   بروز فجايع   منجر به 

  :باشد  زير مي  شرح  به  قانون  اين7  ماده.  رسيد  اسالمي  شوراي محترم   مجلس  تصويب  به3/2/74  تاريخ

   تـشخيص   به برسد كه   حدي  شهرها به  هواي ، آلودگي  جوي  خاص  كيفيت   علت   به   كه   اضطراري  در مواقع « 

 بيانـدازد،     مخـاطره    را شـديداً بـه      زيـست    و محـيط     انسان   سالمت   پزشكي   و آموزش    درمان   بهداشت  وزارت

ها يـا     ممنوعيت) .ا.ا.  ج   انتظامي  شهرداريها و نيروي  (كشور      وزارت  اريهمك با     زيست   محيط   حفاظت  سازمان

 را از   مراتـب   و بالفاصـله    برقرار نموده    كننده   آلوده   منابع   را براي    و نوعي   مكاني ،   زماني   موقت  هاي  محدوديت

   آلـودگي   كاهش  اضطرار و    وضعيت   شدن  با برطرف .  خواهد رسانيد    عموم   اطالع   به   همگاني  هاي  رسانه   طريق

   اطـالع   بـه   نحـو مقتـضي    را بـه     و مراتب    اقدام   برقرار شده    و محدوديت    ممنوعيت   رفع   به   نسبت  هوا، سازمان 

  ». خواهد رسانيد عموم

   وقـوع    دليـل   بـه   كـشور    بـزرگ    از شـهرهاي     سرما، در بسياري     فصول   خصوص   به   از سال    زيادي  در روزهاي 

   نحـوه    قـانون  7   مـاده   مـشمول    كـه    و شـرايطي     باال رفته    شدت   هوا به    آلودگي   دما، پتانسيل   رونگي وا  پديده

  .گردد باشد، ايجاد مي  هوا مي  از آلودگي جلوگيري

  عـالي   شـوراي     جلـسه   ، در بيـستمين      قـانون    همـين  6   تبصره   اجرايي  نامه   آيين   به   و با عنايت     اساس  اين بر

 و   زيـست   محـيط   حفاظـت  سازمان   درخواست  به 24/9/77   در تاريخ   كه( كشور     شهرهاي  ترافيك  هماهنگي

  ، دبيرخانـه  ) گرديد  ، تشكيل    پزشكي   و آموزش   درمان ،   بهداشت   وزارت   اضطرار توسط    وضعيت   اعالم   دنبال  به
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   اجرايي   دستورالعمل   و تهيه    مطالعه   به   عضو، نسبت   نهادها و ارگانهاي    همكاري گرديد با      موظف  عالي  شوراي

  . نمايد هوا اقدام   آلودگي  بحران شرايط

 و بـا     كارشناسـي   متعـدد    جلـسات    و تـشكيل    انـدركاران     دسـت    از كليـه    خواهي  نظر   راستا ضمن   در همين 

 نهادها   وظايف و باط ارت ديگر، نحوه   در كشورهاي  مشابه  شده  تجربه هاي  نمونه   و بررسي    اطالعات  آوري  جمع

   و اقـدامات     از حـد اسـتاندارد، تعيـين         بـيش   آلـودگي   دمـا و     وارونگي   پايداري   در شرايط    مربوط  و ارگانهاي 

 اتخـاذ    و تـصميماتي  ، بررسـي   شـرايط   بـا آن   متناسب هاي  گزينه  با   عملكردي   مختلف   سطح   در سه   مقتضي

  .گرديد

   سـفر بـه     تقاضاي    و كاهش    همگاني   و نقل    حمل   ناوگان   بر تقويت    جلسات   اين  در   كه   است   يادآوري   به  الزم

 اگـزوز     خروجـي   معاينـه   و   فنـي    معاينـه    انجـام    و همچنـين     ترافيكـي    معـضالت    اساسي  هاي  حل    راه  عنوان

 و   رانـي    اتوبـوس   شـركتها و سـازمانهاي     ،   دولتـي    خودروهاي  نمودن  گازسوز   براي   تالش   عالوه  خودروها، و به  

   خودروهـاي    و حـذف     بـانكي    سيستم   از طريق    الزم  تسهيالت    با پرداخت    شخصي  ، و خودروهاي    راني  تاكسي

   كـاهش   منجـر بـه    بالطبع  كشور، كه  شهري نقل  و  حمل از مجموعه) عمر  سال20ـ25 از   با بيش  ( مستهلك

  مدت  و بلند    روشها در ميان     اين  البته. واهد شد، تاكيد شد   ر خ ت   و تردد سريعتر و ايمن      هوا  چشمگير آلودگي 

  مـشخص   باشد، نيـز   داشته   دنبال   را به   تري   آثار سريع    كه  هايي   بايد راه    بحران   شرايط   و براي   بوده   بخش ثمر

  .شود

   از سـوي     كـه   است   ازي امتي  ، بلكه    حق   يك   نه   شخصي   از خودروي    استفاده   كه   داشت   توجه   نكته   اين  بايد به 

 خطر بياندازد،     را به    جمعي  منافع  خودروها،   از اين    استفاده   كه   و در صورتي     است   افراد واگذار شده     به  جامعه

  ، در روشـهاي      نگـرش    ايـن   براساس.  ايجاد كرد   آن   براي  هايي   نمود و يا محدوديت      امتياز را سلب    بايد اين   مي

   اعمـال    شخـصي    از خودروهاي    استفاده   براي   مختلفي  محدوديتهاي  هوا،   آلودگي  ا بحران  ب   مقابله  مدت   كوتاه

  .گردد مي

   بـيش   آلودگي  دما و    وارونگي   پايداري  ، در شرايط     مربوط   نهادها و ارگانهاي     و وظايف    ارتباط  نحوه
  از حد استاندارد هوا

در . كنـد   مـي   بينـي     پـيش    آينـده    ساعت 48   حداقل  ا براي  دما ر    وارونگي   بروز پديده    هواشناسي  ـ سازمان 1

  :  به  دما، بالفاصله  وارونگي  پايداري  وقوع  احتمال صورت
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  و معاونـت  ) در تهـران  ( اي  و حرفـه   محـيط   بهداشـت    كـل   اداره:   پزشكي   و آموزش   ، درمان    بهداشت  ـ وزارت 

  )در استانها (  محيط بهداشت ، واحد  استان  درماني ي بهداشت ، خدمات  پزشكي  علوم  دانشگاه بهداشتي

  استانداريها:  كشور ـ وزارت

    استان  زيست  محيط  كل ادارات:   زيست  محيط  حفاظت ـ سازمان

  .شود  مي  داده اطالع

،    استانداري و   تهران   زيست   محيط   كل  ، اداره   اي   و حرفه    محيط   بهداشت   كل   بر اداره    عالوه   در تهران  : تبصره

 كـشور     و وزارت    زيـست   محـيط    حفاظت  ، سازمان    پزشكي   و آموزش   ، درمان    بهداشت   وزارت   اطالع   به  مراتب

  .نيز خواهد رسيد

   وارونگـي  پايـداري    وقـوع   از احتمـال   از اطالع  آنها، پس  تابعه  و واحدهاي شده  ياد ها و سازمان  ـ وزارتخانه 2

 هـوا را      مـواد آالينـده     ميـزان   در اختيـار دارنـد،       هـوا كـه      آلـودگي    سـنجش   هاي  ايستگاه از    دما، با استفاده  

گـردد     آغاز مي    صبح 9 : 30   از ساعت   كه  بار   يك   ساعت   خود را هر شش      سنجش   و نتايج    نموده  گيري  اندازه

و يـا   ( كـشور     هواشناسـي   و سـازمان  )  هـوا    بهداشـت   كميته(  پزشكي   و آموزش   ، درمان    بهداشت   وزارت  براي

  .كنند مي  ارسال)  در استانها  مربوط ادارات

هايي كه مجهز به دستگاه سنجش آلودگي هوا مي باشـند نيـز بـا دريافـت گـزارش از                      شهرداري :1تبصره  

، نتايج سنجش را بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش              ) ادارات مربوط دراستانها   ويا(سازمان هواشناسي   

  .اعالم مي كنند) ويا ادارات مربوط دراستانها( و سازمان هواشناسي كشور )  بهداشت هواكميته(پزشكي 

اداره كـل بهداشـت محـيط و حرفـه اي درتهـران و              ( وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي         :2تبصره  

) ه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي درماني استان، واحد بهداشت محيط در استانها           امعاونت بهداشتي دانشگ  

بالفاصله پس از دريافت پيش بيني سازمان هواشناسي مبني بر احتمال وقوع پايداري وارونگي دما، كميتـه               

اين كميته تا دريافت اطالعات مربوط به ميزان آالينده هاي هـوا، مقـدمات            . بهداشت هوا را مطلع مي سازد     

  .هم مي كندااقدمات  بعدي خود را فر

 از دريافت اطالعات مربوط به ميزان آالينده هـاي هـوا، كـه بـه طـور                   كميته بهداشت هوا بالفاصله پس     -3

را تعيين كرده    (PSI) 1منظم و هرشش ساعت يكبار دريافت مي كند، ميزان شاخص استاندارد آلودگي هوا            

                                                      
  براساس توصيه هاي سازمان جهاني بهداشت  -1 
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ادارات كـل   (و به ترتيب زير اعالم وضعيت مي كند و مراتب را به اطالع سـازمان حفاظـت محـيط زيـست                      

) ويا ادارات مربوط دراسـتانها    (و سازمان هواشناسي كشور     ) استانداريها(، وزارت كشور    )محيط زيست استان  

  .مي رساند

   اعالم وضعيت هشدار PSI< 250> 100  –الف 

  اعالم وضعيت اضطرار  PSI< 350 ≥ 250   –ب 

   2  اعالم وضعيت بحرانPSI≥ 350   –پ 

ي از ميـزان آالينـده هـاي هـوا دريافـت كنـد،        درصورتي كه كميته بهداشت هوا اطالعـات متفـاوت    :تبصره

  .اطالعات ارسالي از سوي ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها را مالك عمل قرارخواهد داد

يك از وضعيتهاي سه گانه هشدار، اضطرار و بحران به سازمان حفاظت محـيط زيـست                  پس از اعالم هر    -4

، كميته نظارت و هماهنگي مواقع اضـطراري        )انداريهااست(و وزارت كشور    ) ادارات كل محيط زيست استان    (

آلودگي هوا، مركب از نمايندگان تام االختيار سازمان حفاظـت محـيط زيـست، وزارت بهداشـت، درمـان و                    

شـود تـا     آموزش پزشكي، وزارت كشور و سازمان هواشناسي كشور، بـا مـسئوليت اسـتانداري تـشكيل مـي                 

طريق دبير كميته بـه اطـالع سـازمان           از  صرفاً  را مل اتخاذ و نتايج   تصميمات الزم را براساس اين دستورالع     

 بـراي انجـام اقـدامات مربـوط برسـاند و بـر           ربط    ذي ي و ساير نهادها   .ا. و خبرگزاري ج   .ا.ا.و سيماي ج  ا  صد

 پس از عادي شدن وضعيت و اتخاذ تـصميم    .ربط نظارت كند   اجراي صحيح تصميمات توسط ارگانهاي ذي     

هـا توسـط دبيركميتـه و        ها و ممنوعيت    هماهنگي، اعالم وضعيت عادي و رفع محدوديت       دركميته نظارت و  

  . انجام مي پذيرد.ا. و خبرگزاري ج.ا.ا.ازطريق سازمان صدا و سيماي ج

 دبيرخانه اين كميته در استانداري ها مستقر و دبير آن مـديركل حفاظـت محـيط زيـست اسـتان                     :تبصره

  .خواهد بود

  .  بعد ارائه شده است هه در صفحشد نمودار مراحل ياد

                                                      
كه از سوي وزارت بهداشت، درمان و       ،   PSIين تغييرات در مورد اعالم وضعيت آلودگي هوا بر اساس           آخر 2-

  :، به قرار زير استباشد مي  شده و مبناي تصميمات تعيينآموزش پزشكي 
   اعالم وضعيت هشدارPSI< 200> 100 –    الف 
    اعالم وضعيت اضطرارPSI< 300≥ 200 –       ب

    اعالم وضعيت بحرانPSI≥ 300 – پ      
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و   دما  وارونگي  پايداري ، در شرايط  مربوط  نهادها و ارگانهاي  و وظايف  ارتباط نمودار نحوه
   از حد استاندارد هوا  بيش آلودگي

              
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سازمان هواشناسي

  سازمان حفاظت محيط زيست
  )اداره كل محيط زيست استان(

  وزارت كشور
 *) داريها استان(
 

 درمان و آموزش پزشكي معاون ،وزارت بهداشت
بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي خدمات بهداشتي 

  درماني استان واحد بهداشت محيط

 درمان و آموزش پزشكي ،وزارت بهداشت
  )كميته بهداشت هوا(

  وضعيت بحران  وضعيت اضطرار  وضعيت هشدار

  سازمان حفاظت محيط زيست
 )اداره كل محيط زيست استان(

  وزارت كشور
  )استانداريها(

  كميته نظارت و هماهنگي
  مواقع اضطراري آلودگي هوا

  .ا. ا. صداو سيماي ج 
 .ا.خبرگزاري ج

  ربط ساير نهادهاي ذي

PSI

ارسال نتايج سنجش روزانه از كل ايستگاهها 
 و اعالم ميزان آالينده هاي هوا به 

+350  250–100 

 )200-300:جديد (250–350

اجراي تمهيدات مصوب

نتـايج  , شهرداري هايي كه مجهز به دستگاه سنجش آلودگي هوا مي باشند نيز بـا دريافـت گـزارش از سـازمان هواشناسـي كـشور                 * 
 .عالم مي كنند اسنجش را به كميته بهداشت هوا

 مرحله تشخيص

 )300+: جديد( )100–200:جديد(
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  * هشدار  در وضعيت اقدامات
  رساني  اطالع   و ساير روشهاي.ا.  ج  و خبرگزاري.ا.ا.  ج  صدا و سيماي  سازمان ، از طريق  مردم  به توصيه

:  جملـه  از شـود   هـوا مـي    آلـودگي   افـزايش   منجر به  كه   فعاليت   از هرگونه   داري  و خود    عمومي  ـ مشاركت 1 

    و نظاير آن  قيركاري ، عمليات  الستيك وزاندن در معابر، س  آتش  كردن روشن

   باز  در فضاي  خصوص ، به  آسم  و مبتال به  و ريوي  قلبي  بيماران  فعاليت ـ كاهش2

    از منزل ضروري  غير  خروج ـ عدم3

   استاندارد  از ماسك ـ استفاده4

  )  شرايط  اين براي (  مناسب  از مواد غذايي ـ استفاده5

 در    حـرارت   درجـه    و كـاهش  ...)  و  ، بخـاري    آبگرمكن (  حرارتي   و وسايل    سوخت   در مصرف    بهينه  ـ استفاده 6

    و اداري ، تجاري  مسكوني فضاهاي

    و همپيمايي  همگاني  از وسايل  و استفاده  شخصي  نقليه  از وسايل  استفاده ـ كاهش7

   موتور خودروها ـ تنظيم8

  ها سوخت  و ساير  بنزين  از سرريز شدن ها و جلوگيري در جايگاه   سوختگيري  در هنگام ـ دقت9

   رساني اطالع   ممكن هاي  دورنگار و يا ساير شيوه  و از طريق  وقت  و ارگانها، در اسرع  ادارات  به توصيه

  :.ا.  ج زاريرگو خب. ا.ا.  ج  صدا و سيماي زمانـ سا1

    عمومي مشاركت  و همكاري   و جلب ، توصيه  و هماهنگي  نظارت  كميته هاي  پيامها و اطالعيه  سريع ـ انتقال

  :  و پرورش  آموزش ـ وزارت2

  آموزان   دانش  حضور   نظير كاهش    پيشگيرانه   اقدامات   و انجام   آموزان    دانش   به  رساني    و اطالع   سازي   ـ آماده 

  ... و  بدني  فعاليتهاي  باز، كاهش در فضاي

  :  انتظامي  نواحي  و نقل  و امور حمل  و رانندگي  راهنمايي ـ ادارات3

   قابل  آاليندگي   كه  هايي  و خودروها و موتورسيكلت   )  برچسب (  معاينه   فاقد برگ   تر خودروهاي    دقيق  ـ كنترل 

  . دارند رويت

 خواهنـد    ترافيـك     مـصوب    محدوده   داراي   كه   و شهرهايي    در تهران    ترافيك   طرح  تر محدوده    دقيق  ـ كنترل 

  .شد
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  :  اسالمي  انقالب  و نهادهاي ، نظامي  دولتي هاي ، ارگانها و سازمان ـ ادارات4

   همپيمايي   و ترغيب ضروري  غير  ماموريتهاي  كاهش  از طريق  دولتي  كمتر از خودروهاي ـ استفاده

   خودروها  فني  معاينه ـ تاكيد بر انجام

  :ـ شهرداريها5

   وانتـشار آگهـي    .ا.ا.  ج   با صـدا و سـيماي       همكاري و     ترافيك   مراكز كنترل    از طريق   كي اخبار ترافي   ـ انعكاس 

   تردد  ممنوعه ها و ساعات  از محدوده  همگان  اطالع براي

    زباله  از سوزاندن  و جلوگيري  درختان  برگ  از سوزاندن ـ خودداري

  گردد  هوا مي  آلودگي  افزايش  در معابر موجب  كه هايي  از فعاليت ـ جلوگيري

  .شود مي   مورد اجرا گذارده  به  و هماهنگي  نظارت  در كميته گيري  از تصميم  پس  اقدامات اين* 

  

  * اضطرار  در وضعيت اقدامات
 زيـر     عملـي   اقـدامات  پـذيرد،    مـي    هـشدار صـورت      در وضعيت    كه  هايي   بر توصيه    اضطرار، عالوه   در وضعيت 

  .خواهد شد   انجام ربط  ذي هاي  نهادها و سازمان ر شهر، توسط ه  با شرايط متناسب

  :  انتظامي  نواحي  و نقل  و امور حمل  و رانندگي  راهنمايي ـ ادارات1

    ترافيكي  مصوب هاي  از محدوده ، در يكي  خودرو و زمان  نوع هاي  محدوديت ـ اعمال

   قـانون  6  مـاده     تبـصره    اجرايـي   نامـه     آيين  ز براساس  مجا   و خودروهاي    ممنوعه  ها، ساعات    محدوده : تبصره

   قـبالً بـه     ، كـه    نامـه    آيين  همين 18/9/77   مورخ   و اصالحيه  14/2/76   هوا مصوب    از آلودگي    جلوگيري  نحوه

  .شوند  مي  باشد، تعيين  وزير كشوررسيده  و تصويب  استان  ترافيك  هماهنگي تاييد شوراي

  ها  از محدوده  در يكي سرنشين   تك هاي اري سو  حركت ـ ممنوعيت

    مجوز تردد در محدوده  داراي خودروهاي)  يا ديگر روشها و و فرد زوج ( ـ تردد نوبتي

  ها  از محدوده  خودروها در يكي كليه)  يا ديگر روشها و و فرد زوج ( ـ تردد نوبتي

    رويت  قابل آاليندگي با  هاي ها و موتورسيكلت  سواري  از تردد كليه ـ جلوگيري

  ، خودروهـاي  سـرويس   تاكـسي  ها، موسسات ، تاكسي راني  و تاكسي   راني   اتوبوس  ، گشت    انتظامي   گشت :تذكر

،   ، بـرق    ، امـداد، آب     نـشاني   آتـش (امداد     ، خودروهاي    خاص   و بيماران   ، جانبازان    و پزشكان    پزشكي  فوريتهاي
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   مستثني   شرايط   در اين    شده   اعمال  هاي  از محدوديت   شهرداريها  اله زب   حمل  و خودروهاي )   و مخابرات   پست

  .باشند مي

  :ـ شهرداريها2

    محدوده  ورود به  صدور مجوز روزانه ـ عدم

  :  پزشكي  و آموزش ، درمان  بهداشت ـ وزارت3

  تر  و آلوده ها و مراكز شلوغ راه  در چهار ـ استقرار مراكز سيار بهداشتي

  :  خدماتي ازمانهاي و س ادارات

  ...) و ، شهرداري  و رانندگي راهنمايي (  خدمت  پرسنل  استاندارد توسط  از ماسك ـ استفاده

  )  بهزيستي  ادارات از طريق(ها   مهد كودك ـ تعطيلي

  :  و پرورش  آموزش ـ وزارت4

  3  راهنمايي ، دبستانها و مدارس دبستاني   مراكز پيش ـ تعطيلي

  :  اسالمي  انقالب  و نهادهاي ، نظامي  دولتي رگانها و سازمانهاي، ا ـ ادارات5

    كار مراكز اداري  يا پايان  در شروع ـ تاخير دو ساعته

و )  راهنمـايي    ، دبستانها و مـدارس      دبستاني    در مراكز پيش     تحصيل   به  مشغول ( آموزان   اولياء دانش   ـ تشويق 

    زمينه  در اين كاركنان  با  مديران  وي  مرخصي  گرفتن بهروند،   مي  مهد كودك  به  كه كودكاني

  :  زيست  محيط  حفاظت  و سازمان  صنايع ـ وزارت6

   شهر  كننده ها و مراكز آلوده  كارخانه  موقت ـ تعطيلي

  ):شهرداريها ( راني  اتوبوس ـ شركتها و سازمانهاي7

    و مراكز آموزشي ري كار ادا  با ساعات راني  كار اتوبوس  ساعات ـ تطبيق

   مسافر جايي ه در جاب  شهري راني  اتوبوس  ناوگان  حداكثر توان كارگيري ـ به

  .شود مي   مورد اجرا گذارده  به  و هماهنگي  نظارت  در كميته گيري  از تصميم  پس  اقدامات اين* 
                                                      

به شوراي عالي همـاهنگي     ) بنا به درخواست وزارت آموزش و پرورش      ( آخرين پيشنهاد استانداري تهران      - 3
 در شوراي عالي مقرر شد اين پيشنهاد به صورت آزمايشي انجـام              كه ترافيك شهرهاي كشور به قرار زير است      

   .دد تا تصويب گر شود اعالم،و در صورت مثبت بودن نتيجه
  و دبيرستانها   راهنمايي  مدارس،، دبستانها دبستاني   مراكز پيش ـ تعطيلي
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  *  بحران  در وضعيت اقدامات
 اضـطرار     وضـعيت   اقدامات پذيرد،   مي   هشدار صورت    در وضعيت    كه  هايي   بر توصيه   ، عالوه    بحران  در وضعيت 

  : زير تشديد خواهد شد  شرح به

  :  انتظامي  نواحي  و نقل  و امور حمل  و رانندگي  راهنمايي ـ ادارات1

   گازسـوز، دربزرگتـرين      اسـتثناء خودروهـاي      بـه    شخـصي    پـالك    داراي   تردد خودروهاي    كامل  ـ ممنوعيت 

    مصوب رافيكي ت محدوده

 مجـاز    وراننـدگي   راهنمايي  ادارات  تشخيص ، به...) و بيماران( تردد دارند    نياز به    موارد استثناء كه   :1  تبصره

  .باشند  تردد مي به

   عـالوه   بـه  ،  رانـي    اتوبـوس   هـاي   هـا و سـازمان       شـركت   هـاي    از اتوبوس   ، اعم    همگاني   و نقل    حمل :2  تبصره

مجـاز  )   تلفني  تاكسي ( سرويس    تاكسي  ها و موسسات     آنها، تاكسي    پوشش   تحت  هاي  بوس  ها و ميني    اتوبوس

  .باشند  مي  مسافران جايي ه تردد و جاب به

   و دانـشگاه    پزشـكي     و آموزش    درمان  ، بهداشت    عالي   و آموزش   ، فرهنگ    و پرورش    آموزش  هاي  ـ وزراتخانه 2

  : آزاد اسالمي

   ز آموزشي مراك يهل ك ـ تعطيلي

  :  اسالمي  انقالب  و نهادهاي ، نظامي  دولتي ، ارگانها و سازمانهاي ـ ادارات3

  فعاليـت     بـه    اسـت    نيـز الزم     تعطيلي   در روزهاي    كه   استثناء مراكزي   به (  مراكز اداري    كليه   موقت  ـ تعطيلي 

  ) دهند خود ادامه

   ايـن   كـه   اتخـاذ كننـد     كنند، ترتيبـي     مي   ارائه   خدمات   مردم   به   كه  هايي ، نهادها و سازمان      است   الزم :تذكر

  . ايجاد كند  مراجعان  را براي  مشكالت  كمترين تعطيلي

  .شود مي   مورد اجرا گذارده  به  و هماهنگي  نظارت  در كميته گيري  از تصميم  پس  اقدامات اين* 

   
  


