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 7 تاريخي قوانين و مقررات فهرست 

 

 فهرست تاريخي قوانين و مقررات

 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف
 قوانین

 9 25/4/1396  پاکقانون هوای   1

 های هیات وزيرانتصويبنامه

2  
و و تخلفات مربوط بهه ممهو و نقه هایمهيجر نييتع بنامهياز تصو

  ينعتصه  ینقاط کشور و مناطق ه آزاد تجار هيعبور و مرور در کل
3/7/1390 27 

 28 21/6/1397  تعيين مد مجاز انتشار آالينده های هوا  3

 41 21/6/1397  ( قانون هوای پاک3( ماده )3بصره )ت ييراامه اجنآيين  4

 50 21/6/1397 ( قانون هوای پاک7نامه اجرايي ماده )آيين  5

 52 21/6/1397  قانون هوای پاک 14نامه اجرايي تبصره ماده آيين  6

 54 21/6/1397  قانون هوای پاک 16ماده  3نامه اجرايي تبصره آيين  7

 56 21/6/1397  قانون هوای پاک 17 ايي مادهنامه اجرآيين  8

 58 21/6/1397  ( قانون هوای پاک29نامه اجرايي ماده )آيين  9

10  
موضوع ماده ی )هانامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگيآيين

 ( ( قانون هوای پاک2)
31/6/1397 63 

11  
مهه آيهين نا( 12) تصويبنامه در خصوص الزم االجراء شدن مهاده

انون قه( 2ها )موضوع ماده )و کاهش آلودگي کنترلزمينه  رفني د
  هوای پاک(

2/4/1398 77 

 77 8/10/1398 تصويبنامه در خصوص توسعه سرانه فضای سبز  12

13  
خودروههای  تصويبنامه در خصوص اصالح جدول سن فرسودگي

  نيروی انتظامي جمهوری اسالمي ايران
14/2/1399 86 

14  
ه( اشهيني )ماهانيزفنهي ممعاينه  رخ بهای خدمات صدور گواهين

 هاخودروها و موتورسيالت
16/9/1399 86 

 87 9/3/1400 ( قانون هوای پاک8نامه اجرايي ماده )آيين  15

16  
اده مموضوع  تصويبنامه در خصوص مدود انتشار امواج و پرتوهای

  ( قانون هوای پاک30)
2/4/1400 92 

 ريیس سازمان حفاظت محیط زيستمصوبات 

 81 29/11/1398 قانون هوای پاک 17مه اجرايي ماده ن ناييلعمو آادستور  17

 84 29/11/1398 ای پاک( قانون هو17نامه اجرايي ماده ) نييآ 7دستورالعمو ماده   18



 8 و مقررات مربوط هوای پاکمجموعه تنقيحي قانون 

 

 و مقرراتقوانين فهرست تاريخي 

 (هامندرج در زيرنويس) 
 صفحه تاريخ تصويب عنوان رديف

 وانینق

 25 11/4/1334 ها قانون شهرداری 55ماده  20بند   1

 21 12/9/1358 اصو هفتاد و هفتم قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران   2

 93 20/1/1368 قانون مفاظت در برابر اشعه از   3

 23 20/1/1368 قانون مفاظت در برابر اشعه  22 ماده  4

 46 29/8/1369 قانون کار  91ماده   5

 59 22/12/1374 نظام مهندسي و کنترل ساختمانقانون  33ماده   6

 10 2/3/1375 های بازدارنده( قانون مجازات اسالمي )تعزيرات و مجازات 576ماده   7

 12 2/3/1375 های بازدارنده( قانون مجازات اسالمي )تعزيرات و مجازات 540ماده   8

 20 20/2/1383 قانون مديريت پسماند  2از ماده   9

 25 23/3/1386 کنندگان خودرو ايت از مقوق مصرفاز قانون مم  10

 8/7/1386 قانون مديريت خدمات کشوری  5ماده   11
و  44
67 

 56 6/11/1387  قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطالعات( 13)ماده   12

 25 8/12/1389 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي  9ماده   13

 51 8/12/1389  يتخلفات رانندگقانون رسيدگي به  21ماده   14

 66 8/12/1389  تخلفات رانندگيدگي به ( قانون رسي18ماده )  15

 56 4/9/1396 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد از   16

 22 4/3/1398 قانون مفاظت از خاک  24ماده   17

 24 26/12/1399 کو کشور  1400قانون بودجه  3بند د تبصره   18
 مقررات

 91 14/6/1359 ريخي های نقليه تاآيين نامه شناسايي و صيانت از وسيله 1ماده   1

2  
های وامدهای صهنعتي در اسهتانقرار تصويبنامه در خصوص استاز 

تي های صنعتي و نوامي صهنعندران و گلستان در شهرکگيالن، ماز
  روستايي

3/7/1381 15 

 67 18/3/1384  نامه راهنمايي و رانندگي( آيين1( ماده )100بند )  3

 یاسالم یمجلس شورا سيینظر ر
 43 22/8/1397  هه/ب69817نظر شماره   4

 


