
1 

 

 

 اصفهان وخدمات بهداشتی درمانی استان  دانشگاه علوم پزشکی

 شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خمینی شهر

 واحد مهندسی بهداشت محیط 

 

 

 

 نگاهی به مواد حقوقی مرتبط با بازرسین بهداشت محیط

 و

 بررسی کارشناسی وظایف مرتبط با بهداشت محیط

 قانون مجازات اسالمی 866در ماده  

 

 

 

 و تنظیم: مهندس محمدجواد محمدی: کارشناس مسئول واحد مهندسی بهداشت محیطتهیه 

 4931تابستان 
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 ( 1/2/1932مواد قانونی مرتبط با  بازرسین بهداشت محیط درقانون مجازات اسالمی ) مصوب 

 

 فصل ششم  ـ محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی

هرگاه محلی یا چیزی برحسـ  امـر مقامـات حـالم رسـمی مهـر یـا پلمـپ شـده باشـد و کسـی             : 319ماده 

ها را بشکند یا محو نماید یـا عملـی مرتکـ  شـود کـه درحکـم محـو یـا شکسـتن پلمـپ           عالماً و عامــداً آن 

 تلقی شود . مرتک  به حبس از سه ماه تا دوسال محکوم خواهد شد . 

درحورتی کـه مسـتح آ آن مرتکـ  شـده باشـد بـه حـبس از یـس تـا دو سـال محکـوم مـی شـود و اگـر               

ات مســتح آ یــس تــا شــس مــاه حــبس یــا  ارتکــاب بــه واســهه ی اهمــال مســتح آ واقــز گــردد . مجــاز 

 ( ضربه شالق خواهد بود . 41حداکثر) 

 فصل هشتم ـ غص  عناوین و مشاغل

ــاده  ــدون  : 333م ــرکس ب ــم از     ه ــی اع ــاغل دولت ــت خــود را درمش ــرو دول ــا ارن ازل ــمی ی ــمت رس س

ـ        بـو کشوری یا لشکری و انتظامی که ازنظرقانون مر د بـه  ط بـه او نبـوده اسـت دخالـت دهـد یـا ممرفـی نمای

حبس از شس ماه تا دو سال محکـوم خواهـد شـد و چنـان چـه بـرای دخالـت یـا ممرفـی خـود در مشـاغل            

 مزبور، سندی جمل کرده باشد ، مجازات جمل را نیز خواهد داشت .

 فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی  

مــی باشــد برحســ   هرگــاه اقــداماتی کــه بــرخالو قــانون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران  : 344مــاده 

امضای ساختگی وزیر یا مـأمورین دولتـی بـه عمـل آمـده باشـد مرتکـ  وکسـانی کـه عالمـًا آن را بـه کـار             

 برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد . 

 



3 

 

 فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مأمورین دولت

مـأمورین دولـت درحـین انجـام      هرگونـه حملـه یـا مقـاومتی کـه بـا علـم و آگـاهی نسـبت بـه            : 804ماده 

 وظی ه ی آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ریل است :

 ـ هرگاه متمرد به قصد تهدید ،  اسلحه ی خود را نشان دهد حبس از شس ماه تا دو سال . 4

 ـ هرگاه متمرد درحین اقدام دست به اسلحه بزند حبس از یس تا سه سال . 2

 رموارد حبس از سه ماه تا یس سال .ـ درسای 9

اگرمتمــرد درهنگــام تمــرد مرتکــ  جــرم دیگــری هــم بشــود بــه مجــازاات هــر دوجــرم محکــوم تبصــره :  

 خواهد شد .

 فصل پانزدهم ـ هتس حرمت اشخاص

یـس چنـان چـه موجـ  حـد قـ و       رک تـوهین بـه افـراد از قبیـل فحاشـی و اسـتممال ال ـا           : 806ماده 

( ضــربه و یــا پنجــاه هــزار ریــال تــا یــس میلیــون ریــال جــزای نقــدی  41ق تــا ) نباشــد بــه مجــازات شــال

 خواهد بود .

هرکس با توجه به سمت یکی از رؤسـای  سـه قـوه یـا مماونـان ریـیس جمهـور یـا وزرا یـا یکـی             : 803ماده 

ــا     ــان ی ــا اعضــای شــورای نگهب ــا نماینــدگان مجلــس خبرگــان ی از نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی ی

ــا ــه هــا ماسســات و شــرکت هــای دولتــی و    قضــات ی ــا کارکنــان وزارت خان اعضــای دیــوان محاســبات ی

(  41شهرداری ها درحال انجام وظی ه یا بـه سـب  آن تـوهین نمایـد بـه سـه تـا شـس مـاه حـبس و یـا تـا )            

 ضربه شالق و یا پنجاه هزار تا یس میلیون ریال جزای نقدی محکــــوم می شود .

 و تخری  و اتالو اموال و حیوانات فصل بیست و پنجم ـ احراق

هرکس عالمًا دفاتر و قبالـه هـا و سـایر اسـناد دولتـی را بسـوزانند یـا بـه هرنحـو دیگـری تلـف              :  864ماده 

 کنند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد .



4 

 

 هراقــدامی کــه تهدیــد علیــه بهداشــت عمــومی شــناخته شــود از قبیــل : آلــوده کــردن آب    :  866مــاده 

آشــامیدنی یــا توزیــز آب آشــامیدنی آلــوده ، دفــز غیربهداشــتی فضــو ت انســانی و دامــی و مــواد زایــد ، 

ریخــتن مــواد مســموم کننـــده در رودخانــه هــا ، زبالــه درخیابــان هــا و کشــتار غیرمجــاز دام ، اســت اده ی  

باشـد   مـی غیرمجاز فاضالب خام یا پـس آب تصـ یه خانـه هـای فاضـالب بـرای مصـارو کشـاورزی ممنـو           

ــا یــس ســال   و مــرتکبین چنان ــ ه لبــق قــوانین خــاص مشــمول مجــازات شــدیدتری نباشــند بــه حــبس ت

 محکوم خواهندشد .

ــت       : 4تبصــره  ــیط زیس ــودگی مح ــومی و آل ــت عم ــه بهداش ــد علی ــدام مزبورتهدی ــه اق ــن ک ــخیا ای تش

ــودن کشــتاردام و دفــز فضــو ت دامــی    ــز غیرمجــاز ب ــین اعــالم جــرو هــم شــناخته مــی شــود و نی م چن

ــورد برعهــده ی وزارت بهداشــت  ــان و آمــوزش پزشــکی ســازمان ح اظــت محــیط   م کورحســ  م ، درم

 زیست و سازمان دام پزشکی خواهد بود .

منظور از آلودگی محـیط زیسـت عبـارت اسـت از پخـس یـا آمیخـتن مـواد خـارجی بـه آب یـا             :  2تبصره 

بیولوژیـس آن را بـه لـوری کـه بـه      هوا یا خاک یا زمـین بـه میزانـی کـه کی یـت فیزیکـی ، شـیمیایی یـا         

 حال انسان یا سایرموجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه مضرباشد تغییر دهد .

درتمــام مــوارد مــ کور درایــن فصــل هرگــاه حــرق و تخریــ  و ســایراقدمات انجــام شــده    :  863مــاده 

برمجــازات هــای منتهــی بــه قتــل یــا نقــا عضــو یــا جراحــت و حــدمه بــه انســانی شــود ، مرتکــ  عــالوه  

م کور حسـ  مـورد بـه قصـاص و پرداخـت دیـه و در هرحـال بـه تأدیـه ی خسـارات وارده نیـز محکـوم             

 خواهد شد . م /ص

 ودرمان خمینی شهرمهندس محمدجواد محمدی ـ کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت :  گرد آورنده

ات دیــدار ـ  چــا   ـ مصــوب بیســت و یکــم ،    ـ انتشــار  4/2/4932منبــز : قــانون جدیــد مجــازات اســالمی مصــوب 

 4932بهمن ماه 
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 «بهداشت محیط  مرتبط با قانون مجازات اسالمی و وظایف 866ماده بررسی کارشناسی » 

قانون مجـازات اسـالمی ، هراقـدامی کـه تهدیـد علیـه بهداشـت عمـومی شـناخته شـود از            866مهابق ماده 

ــامیدن    ــز آب آش ــا توزی ــامیدنی ب ــردن آب آش ــوده ک ــل : آل ــو ت  قبی ــتی فض ــز غیربهداش ــوده ، دف ی آل

انسانی و دامـی و مـواد زایـد ، ریخـتن مـواد مسـموم کننـده در رود خانـه هـا ، زبالـه درکنارخیابـان هـا  و             

کشــتار غیرمجــاز دام ، اســت اده ی غیرمجــاز فاضــالب خــام یــا پســاب تصــ یه هــای فاضــالب بــرای مصــارو 

 کشاورزی ممنو  می باشد .

ر زیـاد تخل ـات بهداشـتی و زیسـت محیهـی کـه ممکـن اسـت تهدیدعلیـه بهداشـت           با عنایت به تمداد بسـیا 

 عمومی شناخته شود موارد ریل قابل رکراست .

، اعـالم جـرم تهدیـد علیـه بهداشـت عمـومی  ،        قـانون مجـازات اسـالمی    866مـاده   4* مهابق ماده تبصره 

ح اظـت محـیط زیسـت     درمـان و آمـوزش پزشـکی ، سـازمان     حس  مورد بـر عهـده ی وزارت بهداشـت ،   

 و سازمان دام پزشکی  خواهد بود .

هییــت وزیــران ( هــر اقــدامی کــه  44/2/4940) مصــوب  ، آیــین نامــه بهداشــت محــیط 2* مهــابق مــاده 

تهدیدی بـرای بهداشـت عمـومی شـناخته شـود ممنـو  مـی باشـد ، وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش            

مـی باشـد راسـاً     درحیهـه وظـایف وزارت  ی کـه  پزشکی موظف است پس از تشـخیا هـر مـورد از مـوارد    

موارد موضــو  را بــه مراجــز ری ربــط جهــت انجــام اقــدامات ودر ســایراقــدام قــانونی مممــول فرماینــد 

 قانونی فوری اعالم نمایید .

 * وظایف مرتبط با بهداشت محیط در آیین نامه م کور بیان گردیده است .
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مــوارد ، مــرتبط بــا  و از آلــودگی هــوا و آیــین نامــه اجرایــی آن جلــوگیری  قــانون نحــوه مهــابق  نکتــه :

درقسمت زیرآورده شـده اسـت  اقـدام بـه هرعملـی کـه موجبـات آلـودگی هـوا را فـراهم نمایـد             که  آن

ممنو  اسـت کـه درهمـین راسـتا سـازمان ح اظـت محـیط زیسـت مهـابق مـواد ریـل موظـف اسـت کـه               

ـ       زان مـواد آلـوده کننـده هـوا و حـدور اخهـارو رفـز         نسبت به شناسـایی ، لبقـه بنـدی ، تمیـین نـو  و می

 نقا آلودگی اقدام و پی گیری های  زم  را برابرمقررات انجام دهد .

 هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون
 (9/2/4941مصوب )

 4969احالحی 

 

 از منظـور  . اسـت  ممنـو   نمایـد  فـراهم  را هـوا  آلـودگی  موجبـات  کـه  عملـی  هـر  بـه  اقـدام  : 4 مـاده 

ـ  وجود و از عبارتست هوا آلودگی  تشمشـز  گـاز،  ، مـایز  جامـد،  از اعـم  کننـده  آلـوده  چنـد  یـا  یـس  سپخ

 بـرای  آور زیـان  کـه  لـوری  بـه  را آن کـه کی یـت   مـدتی  و مقـدار  بـه  آزاد هـوای  در پرتوزا غیر و پرتوزا

 .دهد تغییر باشد ابنیه و آثار یا و گیاهان یا و زنده موجودات سایر یا و انسان

ـ  مـواد  نـو   هر انتشار و پخس : 2 ماده  و خـانگی  ، تجـاری  منـابز  از مجـاز  حـد  از بـیس  هـوا  کننـده  ودهآل

 . است آزاد ممنو  هوای در مت رقه

 زیسـت  محـیط  ح اظـت  سـازمان  توسـط  آلـودگی  میـزان  و نـو   جهـت  از مت رقـه  و خانگی ، تجاری منابز

 تهیـه  زیسـت  محـیط  ح اظـت  سـازمان  توسـط  مـاده  ایـن  موضـو   مجـاز  حـد  و شده لبقه بندی و مشخا

 .خواهد رسید وزیران هیات ی تصو به و

 مکل نـد  غیـر  و هـا  رسـتوران  و هـا،  هتـل  هـا،  نـانوایی  هـا،  حمـام  قبیل از کننده آلوده منابز کلیه  : 29ماده

 هـوای  در کننـده  آلـوده  مـوارد  سـایر  و دوده و دود انتشـار  از جلـوگیری  جهـت  تـدابیر زم  اتخـار  ضـمن 

 .نمایند است اده شود می هوا آلودگی سکاه موج  که گازشهری ترجیحا مناس  سوخت از آزاد،

 و مناسـ   سـوخت  تـامین  ، بـزر   شـهرهای  رسـانی  سـوخت  برنامـه  در اسـت  موظـف  ن ـت  وزارت

 .دهد قرار اولویت در را عمومی خدمات و واحدهای تجاری منابز گازرسانی

 فضـای  و عمـومی  ممـابر  در نخالـه  گونـه  هـر  و خـانگی  و شـهری  هـای  زبالـه  انباشـتن  و سوزاندن  : 21 ماده

 .باشد می ممنو  باز
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 هوا آلودگی از جلوگیری نحوه قانون اجرایی نامه آیین
 

 26/8/4943ه مورخ 22333 /24216شماره

 زیست محیط ح اظت سازمان - حنایز وزارت - کشور وزارت
 

 سـازمان  1377.6.4 مـورخ  2.1494.3 شـماره  پیشـنهاد  بنابـه  1379.6.16 مـورخ  جلسـه  در وزیـران  هیـات 

 4941 - مصـوب  - هـوا  آلـودگی  از جلـوگیری  نحـوه  قـانون   93مـاده   اسـتناد  و بـه  زیسـت  محـیط  ح اظت

 :دنمو تصوی  زیر شرح به را شده یاد قانون اجرایی نامه آیین ،
 

 کلیات – اول فصل

 فصـل  اجرایـی  ننامـه  آیـی  موضـو   کارگاههـای  و هـا  کارخانـه  از غیـر  هـوا  کننـده  آلـوده  منـابز :  2 ماده

 :شوند بندی می لبقهر زی شرح به قانون سوم

 بـرای  کـه  میشـود  الـالق  مشخصـی  محلهـای  بـه  تجـاری  منـابز   :مت رقـه  منـابز  و خـانگی  تجـاری،  منـابز  

 مـورد  خـدمات  و کـا   و تولیـدات  وعرضـه  نگهـداری  و خـدماتی  و تجـاری  مختلـف  فمالیتهـای  انجـام 

 یـا  و خـدماتی  فمالیـت  نـو   برحسـ   گـردد،  زیـر  مـوارد  بـه  محـدود  اینکـه  بـدون  و یگیـرد  م قرار است اده

 :میگردد زیر گروههای شامل تجاری

 .اینها امثال و ها گرمابه نانواییها، پزیها، شیرینی رستورانها، ها، مهمانخانه هتلها، - اول گروه

 .آن امثال و حیوانات نگهداری ماسسات کشتارگاهها، حنمتی، مرغداریهای دامداریها، - دوم گروه

 .اینها امثال و آزمایشگاهها بهداشتی، و درمانی مراکز رستانها،بیما - سوم گروه

 

 حـرفاً  کـه  میشـود  الـالق  مکـانی  بـه  مسـکونی  هـای  مجتمـز  و واحـدها  و منـازل  قبیـل  از خـانگی،  منـابز 

 .شود واقز می است اده مورد سکونت جهت

 

 تجـاری  منـابز  و موتـوری  نقلیـه  سـایل و کارگاههـا،  هـا،  کارخانـه  از غیـر  منـابمی  از عبارتسـت  :مت رقه منابز

 زایـد  مـواد  انباشـتن  و هـا  زبالـه  سـوزی  آتـس  قبیـل  از نمایـد  هـوا  ایجاد آلودگی که عملی هر و خانگی و

 .آزاد هوای در متم ن و

 مـواد  میـزان  و نـو   تمیـین  و شناسـایی  بـه  نسـبت  اسـت  موظـف  ح اظـت محـیط زیسـت    سازمان  : 9  ماده

 و بازدیـد  لـزوم  حـورت  در و  زم الالعـات، مـدارک   اخـ   جملـه  زا مقتضـی  لـرق  بـه  هـوا  کننده آلوده

 نماید اقدام بازرسی
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 مت رقه و تجاری منابز - سوم فصل

 منـابز  و خـانگی  تجـاری،  منـابز  بنـدی  لبقـه  و شناسـایی  از پـس  ح اظـت محـیط زیسـت     سازمان : 6 ماده

 را مراتـ   و مشـخا  یباشـد،  م زمجـا  حـد  از بـیس  آنهـا  آلـودگی  کـه  را مـ کور  منابز از دسته آن مت رقه،

 در تـا  کـرد  خواهـد  اعـالم  الـ کر  فـوق  منـابز  حـاحبان  یـا  و مسـئو ن  بـه  آلـودگی  میـزان  و نو  تمیین با

 نمایند اقدام آلودگی رفز به نسبت یشود، م تمیین سازمان توسط که مناسبی و ممین مهلت

 کـه  منـالقی  در قـانون،  (  29 ) مـاده  اجـرای  در اسـت  مجـاز  ح اظـت محـیط زیسـت    سـازمان  : 40 مـاده 

 موجبـات  گـاز  از اسـت اده  عـدم  بـا  کـه  حقـوقی  و حقیقـی  اشـخاص  بـرای  یباشـد، م دسـترس  در شهری گاز

 .نماید تمیین آلودگی رفز جهت را مناسبی مهلت و حادر اخهاریه یسازند،م فراهم را هوا آلودگی

 

 
 
 
 
 

گی حـوتی،  شناسـایی منـابز و کـانون هـای      مهـابق آیـین نامـه اجرایـی نحـوه جلـوگیری از آلـود         نکته :

ــواقا، و ممانمــت از    ــز ن ــودگی آن هــا و حــدوراخهاریه جهــت رف ــزان آل ــین می ــودگی حــوتی و تمی آل

 فمالیت واحدهای متخلف به  عهده سازمان ح اظت محیط زیست می باشد

 

 حوتی آلودگی از جلوگیری نحوه اجرایی نامه آیین
 4/1/4946مورخ   80412/48323مصوبه شماره 

 

 شهرسازی و مسکن وزارت - کشور وزارت - زیست محیط ح اظت سازمان

 

 قـانون  ( 27 ) مـاده  اسـتناد  بـه  و 132 شـماره  پیشـنهاد  بـه  بنـا  1378.3.19 مـورخ  جلسـه  در وزیـران  هیـأت 

 بـه  را حـوتی  جلـوگیری  نحـوه  اجرایـی  نامـه  آیـین  -  4941 مصـوب  هـوا  آلـودگی  از جلـوگیری  نحـوه 

 :نمود تصوی  زیر شرح

 :تماریف : 4ماده

 حـد  از بـیس  مربـوط  ارتمـاش  و حـدا  و حـوت  گونـه  هـر  انتشـار  و پخـس  از است عبارت حوتی آلودگی- 

 (.پوشیده سر غیر ) باز فضای در مقرر و مجاز

 میـزان  از اسـت  ،عبـارت  یشـود  م نامیـده  هـم  حـوتی  آلـودگی  اسـتاندارد  کـه  حوتی آلودگی مجاز حد  - 

 گیـری  ه انـداز  واحـد  برمبنـای  و زیسـت  محـیط  ت ح ـا   احـول  بـه  توجـه  بـا  کـه  ای ویـهه  مشخصات و

 .شود یم تمیین مختلف های محیط و انتشار مورد فضای و حوتی آلودگی مولد منابز برای حدا

 :از عبارتند یشود،م  نامیده کننده آلوده منابز اختصار به که حوتی آلودگی کانونهای و منابز  -
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 پا یشگاهها و نیروگاهها - الف

 کارگاهها و ها کارخانه - ب

 زمینی زیر و زمینی دریایی، هوایی، از اعم موتوری نقلیه وسایل - ج

 موتوری نقلیه وسایل دایمی توق گاههای و نقل و حمل ههای پایان فرودگاهها، - د

 آلـودگی  بـا  آنهـا  فمالیـت  کـه  حـن ی  واحـدهای  از دسـته  آن و موتـوری  نقلیـه  وسـایل  تممیرگاههـای  - ه

 .دارد زمهمال حوتی

 .نظامی تمرین محلهای و تیر میادین - و

 و عمـومی  امـاکن  در بلنـدگوها  اسـتقرار  ، بـرق  تولیـد  موتورهـای  و ژنراتورهـا  ماننـد  منـابز  سـایر  - ز

 .نماید حوتی آلودگی ایجاد که عمل ک تر یا عمل هر به رتمباد سرپوشیده، غیر ههای محوط

 

 (6 )بنـد  موضـو   آلـودگی  کانونهـای  و منـابز  ناسـایی ش ضـمن  - زیسـت  محـیط  ح اظـت  سازمان  3-  ماده

 (2 ) مـاده  موضـو   اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  آنهـا  آلـودگی  میـزان  تمیـین  و نامـه  آیـین  ایـن  (1 ) مـاده 

 تمیـین  آلـودگی  رفـز  بـرای  را مناسـبی  مهلـت  و نمـوده  اعـالم  مـ کور  منـابز  عـاملین  یا عامل به را مرات 

 رفـز  بـه  موردنسـبت  حسـ   شـده  تمیـین  مناسـ   مهلـت  در  نـد مکل مـ کور  حـوتی  منـابز  عـاملین  .میکند

 .نمایند اقدامی حوتی آلودگی

 بـه  نسـبت  مقـرر  مهلـت  پایـان  در کارگاههـا  و کارخانجـات  در آلـودگی  عـاملین  کـه  حـورتی  در - 4 مـاده 

 قـانون  ( 16 ) مـاده  در مقـرر  ترتیـ   عبـه  منـاب  اینگونـه  فمالیـت  از ننماینـد،  اقـدام  حـوتی  آلـودگی  رفز

 .آمد خواهد عمل به ممانمت

 

 کننـده  آلـوده  حـن ی  واحـدهای  و موتـوری  نقلیـه  وسـایل  تممیرگاههـای  فمالیـت  و اسـتقرار  - 11 مـاده 

 حـوتی  آلـودگی  مجـاز  حـد  رعایـت  لبـه  موکـو  نامـه  آیـین  ایـن  (1 ) مـاده  6 ) ردیـف  ه بنـد  موضـو  

 در نماینـد  رعایـت  را ربـوط م آلـودگی  مجـاز  حـد  موظ نـد  کننـده  آلـوده  منـابز  اینگونـه  عـاملین  .یباشدم

 .شد خواهند محکوم قانون 32 ماده در مقرر مجازاتهای به حورت این غیر
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و مراکـزی کـه تولیـد  دود ویـا ع ونـت  و یـا تجمـز         رسیدگی به شـکایات دامـداری هـا   در راستای   نکته :

 وجه می باشد.ت و ریل قابل رکر موارد حشرات و جانوران نماید جلوگیری نماید . در همین راستا

 هییت وزیران ( . 23/2/4932آیین نامه نحوه نگه داری حیوانات اهلی ) مصوب  1مهابق ماده * 

قــانون شــهرداری هــا ، از پــرورش ، نگــه داری  33( مــاده  20( و )  43شــهرداری هــا در اجــرای بنــدهای ) 

( هـزار   30بـیس از )   ، عبور دادن حیوانـات اهلـی ) بـه حـورت پیـاده ( درمحـدوده شـهرهایی بـا جممیـت         

 ن ر ممانمت به عمل آورد .

وزارت  26/40/4963مــورخ   11433/020بنــا بــه پیشــنهاد شــماره  23/9/39هییــت وزیــران درجلســه مــورخ 

       جهــاد کشــاورزی و بــه اســتناد احــل یــس حــد و ســی و هشــتم قــانون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران   

 شرح زیر تصوی  نمود . را به« آیین نامه نحوه نگه داری حیوانات اهلی » 

 داری حیوانات اهلیآیین نامه نحوه نگه

ـ نگه داری و پـرورش هـر نـو  حیـوان اهلـی درمحـدوده روسـتاها بالمـانز اسـت و مسـتلزم اخـ               4ماده 

ــه  مجــوزی نمــی باشــد . وزارت بهداشــت ، د  ــوزش پزشــکی و ســازمان دام هــیگ گون ــان و آم پزشــکی رم

 ا در این خصوص ابالغ می نمایند .کشور ضوابط بهداشتی مربوله ر

حیوان اهلی در این آیـین نامـه عبـارت اسـت از چهـار پایـان ، پرنـدگان ، آبزیـان ، زنبـور عسـل           تبصره ـ   

 و کرم ابریشم که پرورش و یا نگه داری از آن ها از نظر شر  مقدس اسالم بالمانز می باشد .

 وده روستاها .ایجاد محل نگه داری حیوانات اهلی درمحدـ   2ماده 

ــو         ــدی موض ــنمتی و تولی ــای ح ــت ه ــدها و فمالی ــقرار واح ــای اس ــوابط و ممیاره ــت  ض ــف ـ از رعای ال

 هییت وزیران مستثنی می باشند . 43/1/4930هـ مورخ  93424ت 46318تصوی  نامه شماره 
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ب ـ در امــاکن بــا کــاربری مســکونی ، مشــروط بــه جداســازی فضــاهای نگــه داری حیوانــات از فضــاهای    

ــوط ،      ــوانی و فاضــالب مرب ــتی کــود حی ــز بهداش ــرای دف ــدات  زم ب ــی تمهی ــیس بین ــان و پ ســکونت انس

 بالمانز است .

،  4991( قـــانون شـــهرداری ـ مصـــوب    433( مـــاده )  20( و )  43در اجـــرای بنـــدهای )  ـ     1مـــاده 

 شهرداری ها مکل ند :

پیـاده ( درمحـدوده شـهرهایی بـا      الـف ـ از پـرورش ، نگـه داری و عبـوردادن حیـوان اهلـی ) بـه حـورت         

هـزار( ن ـر ممانمـت بـه عمـل آورده و در مـوارد بالحـاح  حسـ  تشـخیا سـازمان            30جممیت بیس از ) 

ــوزش        ــان و آم ــت ، درم ــا وزارت بهداش ــت و ی ــیط زیس ــت مح ــازمان ح اظ ــا س ــور و ی ــکی کش دام پزش

حیوانـات مـ کور اقـدام    پزشکی نسبت به انتقال آن ها به بـاغ وحـس یـا سـایرمکان هـای مناسـ  زنـدگی        

 نمایند .

 

 

 

 

 

 

 

ــه : ــت      نکت ــدی درفمالی ــه پســماندهای تولی ــماندهای کشــاورزی ب ــدیریت پســماندها ، پس ــانون م مهــابق ق

ــاورزی       ــو ت کش ــان ، محص ــور و آبزی ــات / دام / لی ــه حیوان ــو ت ،  ش ــل : فض ــاورزی از قبی ــای کش ه

ضــوابط و روش هــای مــدیریت اجرایــی  ، 49فاســد یــا غیرقابــل مصــرو گ تــه مــی شــود و مهــابق مــاده  

پسـماندهای کشــاورزی ، مراجـز قضــایی بــه موجـ  شــکایت وزارت جهــاد کشـاورزی و ســازمان ح اظــت     

محیط زیست در مورد تخل ـات مـرتبط بـه مـدیریت پسـماند جهـاد کشـاورزی در جـرایم مسـتمر رسـیدگی           

کشـاورزی وسـازمان ح اظـت     بـا ضـوابط مـ کور مـدیریت  اجرایـی پسـماند       41می نمایند و مهابق مـاده  

محــیط زیســت  مکلــف هســتند کــه نســبت بــه ارایــه گــزارش تخلــف و پیشــگیری از ادامــه تخلــف اقــدام   

 .نمایند
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 کشاورزي پسماندهاي جرایی ا مدیریت روشهاي و ضوابط

 

 کشور وزارت -کشاورزی جهاد وزارت

 نیرو وزارت - وآموزشپزشکی بهداشت،درمان وزارت– ترابری و راه وزارت

 زیست محیط ح اظت زمانسا

 حـنمت و  بنـایی،  زیـر  امـور  کمسـیون  23/4/4963 مـورخ  جلسـه  در  زیسـت  محـیط  ح اظـت  عالی شورای

 بـه  و زیسـت  محـیط  ح اظـت  سـازمان  29/4/4966مـورخ   4-11213 شـماره  پیشـنهاد  بـه  بنـا  زیسـت  محیط

 جرایـی ا مـدیریت  روشـهای  و ضـوابط  - 4969 مصـوب  – پسـماندها  مـدیریت  قـانون 44مـاده  اسـتناد 

 :نمود موافقت زیر شرح به را کشاورزی پسماندهای

 :روند می کار به مربوط مشروح ممانی در زیر احهالحات و ها واژه : 4 ماده

 

 :کشاورزی پسماندهای

فضـو ت،   قبیـل  از د شـو  مـی  فتـه    کشـاورزی  بخـس  در تولیـدی  فمالیتهـای  از ناشـی  پسـماندهای  بـه 

 .مصرو قابل غیر یا فاسد کشاورزی محصو ت )آبزیان و لیور دام،( حیوانات  شه
 حـنایز  و کشـاورزی  فمالیتهـای  از مممـول  حـورت  بـه  کـه  پسـماندهایی : کشـاورزی  عـادی  پسـماند  -ت

 .شود می تولید روستاها و شهرها در آن به وابسته

 قبیـل  از خهرنـاک  خـواص  از یکـی  دارای کـه  کشـاورزی  پسـماندهای  :کشـاورزی  ویـهه  پسـماند -ث

ـ  بـودن  سـمی   بـه  نیـاز  یـا  باشـندو  آن مشـابه  و خورنـدگی  ، اشـتمال  ان جاریـا  قابلیـت  ، زایـی  اری،بیم

 .خاحدارند مدیریت

 برنـده  و تیـز  ،پسـماند  ع ـونی  پسـماند  هـای  بخـس  در کشـاورزی  ویـهه  پسـماندهای  کننـده  تولید: 4 ماده

 ایـن  مـدیریت  منظـور  بـه  پزشـکی  پسـماندهای  ضـوابط  از اسـت  موظـف  دارویـی  و شـیمیایی  پسـماند  و

 .نماید است اده پسماندها

 وزارت در مربـوط  هـای  سـازمان  عهـده  بـه  مـورد  حسـ   مـاده  ایـن  اجـرای  حسـن  بـر  نظارت : 4 تبصره

 .دهند گزارش سازمان به  هبهه تسا ن حورت به باید و باشد می کشاورزی جهاد

 - زیسا   محاط   حفدظا   سادزمد   ، کشادورز   جهاده  وزارت شاادی   موجا   با   قضادی   مراجا   : 31ماده  

 ددما  براساد    آیاط   ایا   موضاو   کشادورز   پسامددد  مادیری   با   مارتط   تخلفادت  ماوره  هر العمور مدع  و

 .دیندد م  رسطدگ  مشهوه جرایم هر مذکور هد  هستگد  تسلطم  گزارشدت

 گازار   ارائا   با   دساط   مالفناد  - زیسا   محاط   حفدظا   سادزمد   و پسامددد  اجرایا   مادیری   : 41ماده  

 از هریدفا   پا   و دمدیناد  اقادا   وقاو   محا   هاهساتدد   با   کشادورز   پسامددد  یری ماد  باد  مارتط   تخلفادت 

 متخلا   هزینا   باد  و اقادا   تخلا   اهاما   از پطشاگطر   با   دساط   ادتظادم   دطارو   هماادر   باد  قضادی   مجاوز 

 اجرایا   مادیری   ، اصاحح   اقادامدت  ادجاد  دشاد    صاورت  هر.دمدیناد  برطار   را آماد   بوجاوه  تخریطا   آثادر 

 کدرشاند   دظار  باد  را مارتط   هاد   هزینا   و ادجاد   را الز  اًصاححدت  رأساد  توادناد  ما   دزمد سا  و پسامددد 

 .دمدیند متخل  وصول از هاهگستر  رسم 



13 

 

 

 

 

 

 

ــه : ــاده    نکت ــابق م ــزی ،       2مه ــه ری ــئول برنام ــماند مش ــرای پس ــدیریت اج ــماند ، م ــدیریت پس ــانون م ق

ــل    ــازی ، حم ــره س ــی ، رخی ــات اجرای ــت ، عملی ــاماندهی ، مراقب ــرداری    س ــره ب ــت و به ــل و بازیاف و نق

 پسماندها می باشد .

با عنایـت بـه مـواد زیـر سـاماندهی وشناسـایی مراکـز بـاز یافـت پسـماندها ، خودروهـای  تخلیـه کننـده              * 

قـانون مـدیریت پسـماندها بـه      29پسمانددر محل هـای غیـر بـه عهـده مـدیریت پسـماندها و مهـابق مـاده         

 باشد .عهده سازمان ح اظت محیط زیست می 

 

 پسماندها مدیریت قانون

 
 : باشد می زیر معانی دارای است رفته کار به قانون این در که اصطالحاتی و عبارات :2 ماده

 و مراقبدت  ریدیی  سداماند،ی    برنامده  مسدوو   کده  اسدت  حقدوقی  یدا  حقتقدی  شخصدتت  : پسدااند  مددیریت اررایدی  

 بازیافـت،  و نقـل،  حمـل  جداسـازی،  سـازی،  رخیـره  ،آوری راد   تولتدد   بده  مربدو   اررایدی  عالتدات 

 .باشد می زمتنه این در رسانی اطالع و آموزش ،اچنتن و پسماندها دفز و پردازش

 آنهابده  حدری   و روسدتا،ا  و ،ر،دا  ش در ویده   و صدنعتی  از غتدر  پسدااند،ا  کلیـه  اجرایـی  مـدیریت  : 4 مـاده 

 بده  ،دا  د،تداری  و ،دا  شدهرداری  وظدای   و حدوز   از خدار   در و ،دا  د،تداری  و ،دا  شدهرداری  عهدد  

 . بدود  خوا،دد  تولتدکنندد   عهدد   بده  ویده   و صدنعتی  پسدااند،ای  اررایدی  مددیریت  . باشدد  مدی  ،دا  عهد،بخشدداری 

 .بود خوا،د بخشداریها و د،تاریها شهرداریها  عهد  به عادی پسااند به آن تبدیل درصورت

 تخلتده  صددور  دفد     فدروش  و خریدد  قدل   ن و حادل  آوری  راد   کدردن   مخلدو   ی  نگهددار   :48 مـاده 

 اینصدورت  غتدر  در . بدود  خوا،دد  آن اررایدی  نامده  آیدتن  و قدانون  ایدن  مقدررات  ق طد   بدر  محدت   ر د پسدااند،ا 

 دو بده  بدار  ،در  عدادی  پسدااند،ای  ای بدر  او  بدار  در نقددی  ردیای  بده  قضدایی  مرارد   حکد   بده  متخلد   اشدخا  

 .شوند می محکوم ماد  این در قبلی مجازات برابر

 بهداشدتی   دفدن   بازیافـت  قبیـل  از پسدااند،ا  از ناشدی  خطدرات  کدا،   یدا  بدردن  بدتن  از شدهای رو کلتده  :دفد  

 .سوزی زباله
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 د  تدا  ید   بده  مدککور   مجازاتهدای  بدر  عدالو   مجداز   غتدر  امداکن  در پسدااند  کنندد   تخلتده  خودرو،دای  :20 مـاده 

 .شد خوا،ند محکوم توقت  ،فته

 .باشد می زیست محت  حفاظت سازمان عهد  بر ونقان این اررای حسن مسوولتت و نظارت  :29 ماده

 

 پسماندها مدیریت قانون اجرایی نامه آیین
 مصـوب  – پسـماندها  مـدیریت  قـانون  (  2 ) مـاده  در منـدرج  احـهالحات  و عبـارات  بـر  عـالوه  -:4مـاده 

 :رود می کار به مشروح ممانی در زیر واحهالحات عبارات ، 4969

 یکدیگر از ها زباله کردن جدا : جداسازی

 مجدد است اده قابل انرژی یا مواد به پسماند تبدیل فرآیند : بازیافت

 عـادی  پسـماندهای  مـدیریت  اجرایـی  هـای  نامـه  شـیوه  سـازمان  همـاهنگی  بـا  بایـد  کشور وزارت:  3 ماده

 آوری، جمـز  سـازی،  رخیـره  تولیـد،  قبیـل  از عـادی  پسـماند  بـه  شـده  تبـدیل  ویـهه  وپسـماند  کشاورزی و

 از پـس  مـاه  شـس  قـانون،  ( 44 ) مـاده  رعایـت  بـا  را ودفـز  پـردازش  بازیافـت،  ونقـل،  حمـل  ، سـازی  جدا

 . گ ارد اجرا مورد به و تهیه نامه آیین این ابالغ

 ، کشــور وزارت مــامورین هم نــین ، ســازمان مــامورین و انتظــامی نیروهــای : 98 مــاده

 نظـر  زیـر  را قضـایه  هقـو  ضـابهین  وظـایف  کـه  حـورتی  در بخشـداریها  و دهیاریهـا  ، شـهرداریها 

 آن از ناشـی  هـای  نامـه  شـیوه  و نامـه  آیـین  و قـانون  اجـرای  لحا  از باشند گرفته تملیم دادستان

 بایـد  دادگسـتری  و کشـور  هـای  وزارتخانـه  . گیرنـد  مـی  قـرار  قضـایه  قـوه  ضـابهین  ردیـف  در

 .ورنـد آ فـراهم  را مـ کور  مـاموران  اقـدام  نحـوه  نامـه  شـیوه  تـدوین  و تنظیم آموزش، های زمینه

 نیـرو  وزارت ، کشـاورزی  جهـاد  وزارت ، پزشـکی  آمـوزش  و درمـان  ،بهداشـت  وزارت مـامورین 

 . نمایند اقدام قانون این با مرتبط تخل های از پیگیری و گزارش شناسایی، به نسبت باید
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، آلــوده کــردن آب آشــامیدنی عمــومی ممنــو   آیــین نامــه بهداشــت محــیط 9بــه اســتناد مــاده  * نکتهه  

ــ ــت آب    اس ــف اســت کی ی ــد شــد ، وزارت بهداشــت مکل ــار خواه ــررات رفت ــابق مق ــین مه ــا متخل  ت و ب

 آشامیدنی عمومی را از لحظه آب گیری تا مصرو تحت نظارت مستمر قرار دهد .

ــه : ــت در       نکت ــازمان ح اظــت محــیط زیس ــای س ــایف و اختیاره ــ کور، وظ ــاده م ــس م ــابق تبصــره ی مه

( قــانون توزیــز عاد نــه آب و آیــین  18ز آب ، موضــو  مــاده ) پیشــگیری و جلــوگیری از آلــودگی منــاب

 جرایی آن هم چنان قابل اجراست . نامه های ا

 آیین نام  جلوگیری از آلودگی آب

 هیأت وزیران ( 11/3/1313/هه مورخ 11/ت/14281) مصوب  شماره  

 ی زیرمی باشد : ـ عبارات و اصطالحاتی که در این آیین نامه به کار رفته دارای معان 1ماده 

ـ مواد آلوده کننده آب ) آلوده کننـده   : ررنـوم مـواد یـا عوامـی فیویشـی و شـی یایی        1

 بیولوژیک که باعث آلودگی آب گردیده یا به آلودگی آن بیفواید .

ـ منابع مواد آلودگی آب ) منابع آلوده کننده    : ررگونه منبعی که فعالیت یا بهره بـرداری  2

ـودگی آب می شود  که شامی منابع صـنعتی   معـدنی   کوـاورزی و دا     از آن موجب آلــ

 داری   شهری و خانگی   خدماتی و درمانی و متفرقه می باشد .

داری یا ت رای صنعتی یا کواورزی و  دامزاید حاصی از فعالی ـ فاضالب : رر نوم ماده مایع  3

 ک تخلیه گردد .شهری   بی ارستانی و آزمایوگاری و خانگی که به آب یا خا

ـ مواد زاید جامد : ررگونه ماده جامدی که عرفا زاید محسوب می شود مانند زباله    4

خاکروبه   خاکستر   جسد حیوانات   ضایعات مراکوشهری و صنعتی و زواید حاصی از تصفیه 

ا اعم از شی یایی و بیولوژیک و رم چنین فضوالت انسانی و حیوانی و مواد زاید بی ارستان ر

 و غیره .
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ـ آب رای پذیرنده : کلیه آب رای سطحی و زیرزمینی از ج له قنوات   چاه را و سفره آب  5

رای زیرزمینی و چو ه را و نیو دریارا   دریاچه را   رودخانه را و شهررا و تاالب را و آب 

 می کند . گیررا و برکه را که فاضالب و مواد زاید جامد به آن را تخلیه شده یا در آن را نفوذ

 ـ اقدا  به ررع لی که موجبات آلودگی آب را فرارم ن اید م نوم است . 2ماده 

ـ وزارت بهداشت   درمان و آموزش پوششی درمورد آب رای موروب از مرحله  آب  1تبصره 

 گیر طبق قوانین و مقررات خودع ی می ن ایند .

مولد آلودگی  آب به طریق ـ سازمان موظف است نسبت به شناسایی منابع مختلف  4ماده 

واست مقتضی اقدا  ن اید . مسئولین موظفنداطالعات و مدارک مورد نیاز را درصورت درخ

 دراختیار سازمان قراردرند .

ـ سازمان موظف است طبق برنامه پیش بینی شده از فاضالب و مـواد زایـد جامـد        7ماده 

گی رریک از این منابع را موخص ن اید .  منابع آلوده کننده ن ونه برداری و نوم و میوان آلود

درصورتی که شدت آلودگی رریک از منابع آلوده کننده بیش از استاندارد رای موضوم ماده 

  این آیین نامه باشد . سازمان مراتب را کتباً به مسئول مربوط اخطار خوارد ن ودکـه در   5) 

ی و میوان آن و رم چنین مهلت رفـع  رفع آلودگی اقدا  ن اید . در این اخطاریه به نوم آلودگ

 آلودگی که متناسب با امشانات تعیین می گرددصریحاً  قیدخوارد شد . 

ـ تخلیه  پخش فاضالب یا رر نوم ماده آلوده کننده از منـابع متفرقـه بـه آب رـای       14ماده 

کننده و پذیرنده به میوان بیش از حد استاندارد م نوم است . انوام و طبقه بندی منابع آلوده 

 متفرقه توسط سازمان و یا ر شاری وزارتخانه را و مؤسسات ذی ربط تعیین خوارد شد . 

ـ درمواردی که سازمان بنا بر دالیی کافی توخیص درد . کـارش یـا از بـین بـردن       15ماده 

آلودگی ناشی از منابع آلوده کننده موجود ازطریق دیگر به جو انتقال آن را به نقاط مناسـب  

ذیر ن ی باشد   طرحی در این مورد با ر شاری وزارتخانـه رـای کوـاورزی   جهـاد     امشان پ

سازندگی   صنایع   مسشن و شهرسازی    نیرو    کار و اموراجت اعی تهیه و پـ  از تصـویب   

 ریأت وزیران به مورد اجراء خوارد گذاشت . 


