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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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معانی  دارای  قانون  این  در  رفته  به کار  اصطالحات   -۱ ماده 
مشروح زیر است:

اعم  آالینده  یا چند  انتشار یک  از  است  عبارت  آلودگی هوا:   -۱
یون ساز،   غیر  و  یون ساز  پرتوهای  گاز،  مایع،  جامد،  آالینده های  از 
بو و صدا در هوای آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار 
برای سالمت  که  دهد  تغییر  به  گونه ای  را  هوا  کیفیت  که  مدتی  و 
انسان و موجودات زنده، فرآیندهای بوم شناختی)اکولوژیکی( یا آثار 
یا کاهش سطح رفاه  از بین رفتن  ابنیه زیان آور بوده و یا سبب  و 

عمومی گردد .
۲- حدود مجاز انتشار آالینده ها: میزان مجاز خروجی آالینده ها 

از منابع آلوده کنندة هوا 
۳- منابع آلوده کنندة هوا به شرح زیر عبارتند از:

- منابع طبیعی: شامل طوفان های گرد و غبار، طوفان های شن، 
دریایی  هواویزهای  و  آتشفشان ها  مراتع،  و  جنگل ها  آتش سوزی 

می باشد. 
- منابع انسان ساخت: شامل؛ 

 الف( منابع  متحرک: هرگونه منبعی از قبیل وسایل نقلیه موتوری 
و غیرموتوری که در اثر حرکت ایجاد آلودگی می کند.

ب( منابع ثابت: هرگونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات معدنی، 
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کشاورزی، بخش های خدماتی، تجاری، اداری و خانگی که در محلی 
ثابت سبب انتشار آالینده ها می شود.

۴- سازمان: برای رعایت اختصار، در این قانون واژة »سازمان« به 
 جای »سازمان حفاظت محیط زیست« آورده می شود.

۵- مواقع اضطراری: مواقعی است که با استمرار پایداری جوی 
غلظت  میزان  افزایش  یا  و  هواشناسی(  سازمان  اعالم  )براساس 
آالینده ها )براساس اعالم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 
با همکاری سازمان( شرایط به گونه ای در کوتاه مدت، سالمت انسان 

و محیط زیست را دچار مخاطره جدی بنماید.
 ماده ۲- تمامی اشخاص، دستگاه ها و  مؤسسات اعم از دولتی و 
غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و 
یا تصریح نام است و تمامی اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری- 
صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شهرک ها و نواحی صنعتی موظف اند 
نظارت  مسئول  سازمان  نمایند.  رعایت  را  قانون  این  مقررات  تا 

بر حسن اجرای این قانون می باشد.
آیین نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی های موضوع این 

قانون توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. 
کشور  وزارت  همکاری  با  سازمان  اضطرار،  مواقع  در  ماده ۳- 
یا محدودیت های موقت  باید ممنوعیت ها  و تصویب هیئت وزیران 
اثرات زیان بار و مقابله  از  برای پیشگیری  را  زمانی، مکانی و نوعی 
با منابع آلوده کنندة هوا برقرار نماید و بالفاصله مراتب را از طریق 
رسانه های همگانی، به اطالع عموم برساند. با برطرف  شدن شرایط 
رفع ممنوعیت  به  نسبت  هوا، سازمان  آلودگی  و کاهش  اضطراری 
به عموم  به نحو مقتضی  را  اقدام و مراتب  برقرارشده،  و محدودیت 
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اطالع می دهد. 
تبصره ۱- میزان و نحوة جریمة نقدی و توقف واحدهای مشمول 
متمرد از دستور سازمان و دارندگان وسایل نقلیه موتوری که وارد 
محدوده ممنوعه می شوند بنابر پیشنهاد مشترک سازمان و  نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران به تصویب هیئت وزیران رسیده و 

جهت اقدام قانونی الزم به مجلس شورای اسالمی ارسال می گردد.
تبصره ۲- در این شرایط تمامی دستگاه ها و ارگان های ذی ربط 
در محدودة ضوابط قانونی موظف به همکاری و رعایت الزامات اعالمی 
سازمان می باشند. مسئوالن و مدیران مستنکف از این حکم، مشمول 
مادة )۵۷۶( قانون مجازات اسالمی )کتاب پنجم- تعزیرات( می شوند.

مدیریت  اجرایی  آیین نامة  است  موظف  سازمان   -۳ تبصره 
وزارتخانه های  همکاری  با  را  آن  به روزرسانی  و  اضطرار  شرایط 
»بهداشت، درمان و آموزش پزشکی«، »کشور« و »صنعت، معدن 
و  کند  تهیه  ایران  اسالمی  انتظامی جمهوری  و  نیروی  تجارت«  و 
وزیران  هیئت  به تصویب  قانون  این  ابالغ  از  پس  شش ماه  حداکثر 

برساند.
ماده ۴- تولید انواع وسایل نقلیة موتوری و واردات آن ها مستلزم 
رعایت حدود مجاز انتشار آالینده های موضوع این قانون، اعالمی از 

سوی سازمان می باشد.
واردات  و  سوخت  مصرف  مجاز  حد  تولید  و  ساخت  استاندارد 
برآالیندگی  مؤثر  یا  و  احتراق  با  مرتبط  استاندارد  واجد  قطعات 
واکنش ساز)کاتالیست(  و  صافی)فیلتر(  اگزوز،  قبیل  از  وسایل نقلیه 
توسط سازمان ملی استاندارد ایران تعیین، کنترل و نظارت می شود 

و با متخلفان برخورد قانونی صورت  می گیرد. 


