
  واحد بھداشت محیط

بهـداشـت محیـط عبارت اسـت از کنتـرل عواملى از محیط زندگى که به گونه اى بر روى سالمت جسمى، روانى و اجتماعى انسان    

   تاثیر مى گذارند.

به دنبال آن  مانیارتقاء سالمت و نقش مؤثر کنترل عوامل محیطی در آن از مباحثی بوده که از گذشته دور سیستمهاي بهداشتی و در   

بوده اند. در این بین استانداردهاي محیط سالم و تبیین شرایط زیست محیطی مطلوب جهت ارتقاء سالمت از وظایف و رسالتهاي اصلی 

وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی به شمار می رود. لزوم بررسی و شناخت کامل مخاطرات محیطی و در نظر گرفتن یک 

رن هنگامی خود را می نمایاند که بدانیم بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان دسترسی به آب آشامیدنی سالم تهدیدات سنتی و مد

میلیون نفر از امکانات بهسازي محیط زندگی برخوردار نمی باشند. مسائلی از این قبیل باعث می شود تا اهمیت نقش  350ندارند و حدود 

  تقاء سالمت مشخص گردد. بهداشت محیط در کنترل بیماریها و ار

 مرکز فعال از نظر بهداشت محیط شامل19 جهت دستیابی به اهداف بهداشت محیط، شبکه بهداشت و درمان شهرستان خدابنده با   

   پرسنل ستادي در مناطق تحت پوشش شبکه بهداشت، مشغول فعالیت می باشد.4 مرکز شهري و همچنین 2مرکز روستایی و 17
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  :مقررات و قوانین

    آئین نامه بھداشت محیط •

    قانون مواد خوردني، آشامیدني، آرايشي و بھداشتي ١٣آيین نامه اجرايي قانون اصالح ماده  •

    قانون مجازات اسالمي ۶٨٨ماده  •
  

 

آئین نامه بهداشت 

:  مقدمه محیط
  



  هاي  آالینده و دارد  کلیدي و  اساسی  نقش  انسان  سالمت ي ارتقا در  محیطی  عوامل  کنترل   

 ، ي جسم بعد  سه هر توانند می  برخوردارند  خاصی  پیچیدگی و   گستردگی ، تنوع از   که محیط

 .  سازند ه مواج خطر با را  انسان  سالمت ي اجتماع و  روانی

  علوم رنظی انسانها  ویژه ي فعالیتها یا و  مره روز  فعالیتهاي  زائیده ها  آالینده ن اي بیشتر  امروزه   

  انانس  اراده و  علم ه گا آنها تولید روند در  که باشند  می  فناوري  سطح  ارتقاي و  ،صنایع ن فنو ،

    .هستند نو  پیامدهاي از  اطالع و  آگاهی م عد از  ناشی نیز  گاهی و  داشته  دخالت عمدي  بصورت

  آن  اجرایی  ضمانت و  است ي اجتماع  نظم  رعایت و انضباط  مستلزم محیط از  صیانت و حفظ   

 نبارزیا و سوء آثار میتواند آنها  اجراي  که  است  محکمی و  قوي  هاي  نامه  آئین و  قوانین وجود نیز

 .   برساند  ممکن ل حداق  به را  محیطی  هاي  آلودگی

 ،  غذایی مواد ، ب فاضال ، هوا ،  آب  زمینه در  متعددي  هاي  نامه  آئین و  قوانین ما کشور در   

  می مرتبط محیط  بهداشت با آنها  اغلب  که دارد وجود  محیطی  زیست  تخلف موارد و  اماکن

 هستند محیط  بهداشت  اهداف پیشبرد  اصلی  پشتیبان  بعنوان آنها از  معدودي  تعدادي لکن. باشند

  رائها  محترم  کاربران  استفاده  جهت  قوانین و ها  نامه  آئین  اصلی  متن و  اشاره آنها  به ذیال  که

 .  گردید خواهد

    

 آئی ن نام ه بهدا شت محیط   

 در و  رسیده  وزیران  محترم  هیئت  تصویب  به 24/4/1371تاریخ در  نامه  آئین  این   

   .  است  نموده ن تبیی را کشور محیط  بهداشت ي فعالیتها و وظایف  رئوس  حقیقت

     

    1 346قانو ن مواد خوردن ي ، آشامید نی و آرایش ي و بهداشت ي مص وب تیر ماه

 مراکز  متخلفین با برخورد و کنترل  نحوه  آن  13ماده  که  است  ماده 18 بر  مشتمل  قانون  این   

   تهیه



 اماکن و  بهداشتی و  آرایشی ، ي آشامیدن ، ي خوردن مواد  نقل و  حمل و  ،فروش  نگهداري ،  ،توزیع

 .   سازد  می  مشخص را  عمومی

     

داشت ي مصوب قانو ن مواد خورد نی ، آشامید نی و آرایش ي و به  13قانو ن اصال ح ماده

 مجلس محترم شوراي اسالمی    13/9/1379

 .   است  آمده  بعمل  آن در  الزم  اصالحات و  تکمیل 13 ماده  نامه  آئین  قانون ن اي در    

    

 وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشکی   

 هیئت و درمان ـ بهداشت رتوزا وظایف و تشکیالت قانون( 1) ماده( 2) بند اجراي در پزشکی آموزش و درمان   

 آموزش -بهداشت وزارت 11/2/70 مورخه 1320 شماره پیشنهاد به بنا 24/4/71 مورخه جلسه در وزیران محترم

 .   نمود تصویب زیر شرح به را محیط بهداشت نامه آئین(  اسالمی شوراي مجلس 3/3/67 مصوبه) پزشکی

 آئین نامه بهداشت محیط   

 تعاریف:     ـ 1ماده 

 الف ـ بهداشت محیط:   

 جتماعیا و روانی ـ جسمی سالمت روي اي گونه به که زندگی محیط از عواملی کنترل از عبارتست محیط بهداشت   

    .میگذارند تاثیر انسان

    

 ـ آب آشامیدنی:    ب

 هايداستاندار حد در آن یکیژوبیولو ـ شیمیایی ـ فیزیکی عوامل که است گوارایی آب آشامیدنی آب   

 .   نکند ایجاد انسان در مدت دراز یا مدت کوتاه در سوئی عارضه آن مصرف و باشد مصوب



    

    پ ـ آلودگی آب آشامیدنی:

 را آن  که اي هگون به آب یکیژبیولو و شیمیایی ـ فیزیکیص خوا ییرغت از عبارتست آشامیدنی آب آلودگی

 .  سازد آور زیان  انسان مصرف براي

    

 بهداشتی:   ـ کنترل  ت

 مالاع منظور به نامه آئین این مشمول مراکز بهداشتی بررسی و بازدید, بهداشتی کنترل از منظور   

   .باشد می محیطی بهداشت ضوابط

    

 ـ مراکز کاربرد پرتوهاي یونساز در پزشکی:    ث

 زیر ازیونس يپرتوها از استفاده با که هستند مراکزي پزشکی در یونساز پرتوهاي کاربرد مراکز   

 يژول رادیو مراکز شامل و پرداخته بیماریها درمان یا تشخیص به مربوطه متخصص مسئولین نظر

 .   باشد میپ ایزوتو ورادیو ـرادیوتراپی

     

 ـ اماکن عمومی:    ج

 مسافرخانه ـ ها متل ـ ها هتل ـ زائرسراها ـ زیارتگاهها و متبرکه اماکن:  از عبارتند عمومی اماکن   

 شنا هاي استخر ـ سونا حمامهاي ـ حمامها ـ آرایشگاهها ـ سالمندان آسایشگاههاي ـ پانسیونها ـ ها

 مومیع نقل و حمل وسایل هاي ترمینالـ  ورزشی باشگاههايـ  سالم تفریحهاي مراکزـ  پارکهاـ  سینماها

 .   موارد  این مانند و گورستانها ـ عمومی توالتهاي ـ  مسافرتی و

    

 مراکز تهیه ـ توزیع ـ نگهداري و فروش مواد خوردنی , آشامیدنی و بهداشتی:   چ ـ 



 هکلی از:  عبارتند بهداشتی و آشامیدنی,  خوردنی مواد فروش و نگهداري ـ توزیع ـ تهیه مراکز   

 ـ توزیع ـ تهیه به  نسبت اي گونه به  که یی ها ازهغم و اماکن ـ ها سردخانه ـ کارگاهها – ها کارخانه

 .   نمایند اقدام بهداشتی و آشامیدنی ـ خوردنی مواد فروش و نگهداري

     

 ـ مراکز بهداشتی ـ درمانی:    ح

 ـ ادرمانگاهه ـ ها مطب ـ زایشگاهها ـ سایشگاههاآـ بیمارستانها از عبارتند درمانی بهداشتی مراکز   

 اي تههس طب ـ معلولین ههايآسایشگا ـ پانسمان و تزریقات بخشهاي ـ طبی تشخیص آزمایشگاههاي

 .   اینها مانند و يژرادیولو ـ فیزیوتراپی ـ

     

    ـ مراکز آ موزشی و تربیتی: خ

 کدهدانشـ  علمیه هاي حوزهـ  تحصیلی آموزشگاههايـ  مدارس از عبارتند تربیتی و آموزشی مراکز   

 اههاندامتگ روزي شبانه تربیتی مراکز ـ پرورشگاهها ـ آموزشی مراکز خوابگاههاي ـ ها هنرستان ـ ها

 ك.کود مهدهاي و
   

    

 بهداشت وزارت باشد می ممنوع شود شناخته عمومی بهداشت براي تهدیدي که اقدامی هرـ ٢ماده 

 وظایف حیطه در که مواردي از مورد هر تشخیص از پس است موظف پزشکی آموزش و درمان ـ

 انجام جهت ذیربط مراجع به را موضوع موارد سایر در و معمول قانونی اقدام راسا باشد می وزارت

 قرار قانونی پیگرد تحت عمومی بهداشت مقررات از متخلفان.  نماید اعالم فوري قانونی اقدامهاي

    .گرفت خواهند

     

 . شد خواهد رفتار مقرراتق مطاب متخلفان با و است ممنوع عمومی آشامیدنی آب کردن آلودهـ  ٣ماده 

 کیفیت است مکلف مردم بهداشت و سالمت حفظ منظور به پزشکی آموزش و درمان ـ تبهداش وزارت

 .   دهد قرار مستمر نظارت تحت بهداشتی نظر از را مصرف تا آبگیري نقطه از عمومی آشامیدنی آب



    

 ـ بآ منابع آلودگی از جلوگیري و پیشگیري در زیست محیط حفاظت سازمان اختیارهاي و وظایفـ  ١تبصره 

 .   اجراست قابل همچنان آن اجرایی هاي نامه آئین و ـ آب عادالنه توزیع قانون( 46) ماده موضوع

     

 به ظفؤم عمومی آشامیدنی آب کننده تامین خصوصی و دولتی هاي سسهؤم و سازمانهاـ  ٢تبصره 

 زشآمو و درمان ـ بهداشت وزارت توسط شده اعالم بهداشتی معیارهاي و ضوابط همه رعایت

 را تاسیسات از بازدید تسهیالت و موارد یا مورد بررسی براي الزم اطالعات همه باید و بوده پزشکی

    .دهند قرار وزارت اختیار در

     

 در عمومی آشامیدنی آب کنترل منظور به پزشکی آموزش و درمان ـ بهداشت وزارتـ  ٣تبصره 

 انیدرم ـ بهداشتی مراکز و شهرستان ـ استان بهداشت مراکز آزمایشگاههاي,  توزیع مختلف مراحل

 .   نماید می تجهیز زمینه این در خدمت ارائه براي را

    

 اههاچ از اعم زیرزمینی و سطحی آبهاي منابع آلودگی رشد به رو روند از جلوگیري منظور بهـ  ٤ماده 

 عمناب از حفاظت کمیته نام با اي کمیته روستا و شهر مصرفی آب ـ ها شمهچ ـ قناتها ـ ها رودخانه ـ

 و درمان,  بهداشت ـ1:  کل ادارات سايؤر و مدیران عضویت با استاندار نظر زیر آشامیدنی آب

 سازندگی جهاد ـ4 استان اي منطقه آب سازمان ـ3 زیست محیط حفاظت سازمان ـ2 پزشکی آموزش

 را زیر موارد تا شود می تشکیل, استان فاضالب و آب شرکت ـ6 استان بودجه و برنامه ـ5 استان

 .   نماید اقدام و بررسی

 زارشگ اساس بر که سرویس از آشامیدنی آب تامین منابع از بعضی نمودنج خار به راجع تصمیم اتخاذ

 ...(.   و قناتها,  ها شمه, چ اههاچ از اعم)  اند شده آلوده محیط بهداشت کل اداره

 که دستورهایی اساس بر موجود آشامیدنی آب منابع از حفاظت جهت الزم تدابیر اتخاذ

 .   رسد می کمیته تصویب به و شود می پیشنهاد ذیربط توسطدستگاههاي



ق طری از شهرها آب تامین براي آینده در که مناطقی حریم حفظ منظور به  الزم تدابیر اتخاذ

 .   شود می پیشنهاد ذیربط دستگاههاي

     .آنها به مقابله گونگیچ و آب منابع آلودگی از ناشی بحرانهاي با رابطه در تصمیم اتخاذ

 آب منابع آلودگی موجب که را نواقصی است موظف محیط بهداشت کل اداره ابتدا در تبصره ـ 

 .   نماید اقدام آن رفع به نسبت راسا تا کند اعالم ذیربط دستگاه به میگردد

 طرحم شده یاد کمیته در مراتب یدننما کفایت نواقص رفع براي دستگاهها امکانات که صورتی در

   . شد خواهد

    

 است مکلف عمومی بهداشت حفظ بمنظور پزشکی آموزش و درمان و بهداشت وزارت ـ ٥ماده 

 و دارد معمول انسان بر ثرؤم مواد سایر و استنشاقی هواي هاي تاثیر مورد در را الزم بررسیهاي

 .  نماید اقدام طذیرب مراجع به ضروري هاي توصیه ارائه به نسبت

     

 و اطالعات و آمار ارائه و همکاري به ظفؤم پزشکی در یونساز پرتوهاي کاربرد مراکزـ  ٦ماده 

 وزارت کارشناسان وظیفه انجام جهت بهسازي و دزیمتري بررسی بمنظور تسهیالت نمودن فراهم

 قانون)  مربوطه نونیقا مقررات برابر متخلفان با.  باشند می پزشکی آموزش و درمان ـ بهداشت

 .    شد خواهد رفتار(  تعزیرات

    

 ـ درمانی,  بهداشتی مراکز است مکلف پزشکی آموزش و درمان ـ بهداشت وزارت ـ ٧ماده 

,  خوردنی مواد فروش و نگهداري,  توزیع,  تهیه مراکز ـ عمومی اماکن ـ تربیتی و آموزشی

 از متخلفان با و کنترل محیطی بهداشت تمقررا و ضوابط نظر از را بهداشتی و آشامیدنی

(  تعزیرات قانون)  مربوطه قانونی مقررات برابر وزارت بهداشتی هاي توصیه و ها دستورالعمل

 .   نماید رفتار

     



,  خوردنی مواد وفروش نگهداري,  توزیع,  تهیه مراکز کسب پروانه کننده صادر مراجع ـ ٨ماده 

 و مقررات,  خود به مربوط ضوابط رعایت ضمن ظفندؤم عمومی اماکن و بهداشتی و آشامیدنی

 رعایت زمینه این در نیز را پزشکی آموزش و درمان,  بهداشت وزارت توسط شده اعالم هاي توصیه

 .   نمایند کسب وزارتخانه این از بهداشتی نظریه,  کسب پروانه صدور از قبل و نموده

     

 یهابیمار ناقلین با مبارزه قانونی وظیفه بر عالوه پزشکی آموزش و درمان ـ بهداشت وزارت ـ ٩ماده 

 اجعمر.  باشد می نیز بیماریها ناقل حیوانهاي و جوندگان,  بندپایان با مبارزه امر بر نظارت دار عهده

   . هستند مورد این در وزارتخانه این محیطی بهداشت دستورالعملهاي رعایت به ملزم ذیربط

    

 بیماري اقلن حیوانهاي و پایان بند بوسیله شده منتقل بیماریهاي شیوع از پیشگیري بمنظورـ    ١٠ماده 

 مبارزه روشهاي امکان صورت در و شیمیایی مواد و سموم به محیط آلودگی از جلوگیري همچنین و

 و جلب کانونهاي بهسازي به موظف ذیربط اجرائی دستگاههاي و بوده ارجح محیط بهسازيق طری از

 موزشآ و درمان ـ بهداشت وزارت دستورالعملهاي و ها توصیه برابر ناقل حیوانهاي و بندپایان یرثتک

 .   باشند می پزشکی

     

 سایر و شهر زباله دفع و ـ حمل آوري جمع روشهاي تنظیم در مکلفند ها شهرداري تبصره ـ

 مراجع سایر و پزشکی آموزش و درمان ـ بهداشت وزارت هاي توصیه و دستورالعملها  خدماتشهري

 .  نمایند رعایت را ذیربط

    

 با دامی  خام هاي فراورده و دام نوع هر بهداشتی کنترل و ترخیص و ورود مجوز صدورـ  ١١ماده 

 قانون بر خرؤم که(1350 سال مصوبه) کشور زشکیپدام سازمان قانون(8ـ7ـ4ـ3ـ2) مواد نص به توجه

ظ لحا از عرضه و توزیع ـ تولید از اعم مراحل تمام در وق طالاال علی است بهداشتی و خوردنی مواد

 شکیزپدام سازمان عهده بر دام و انسانك مشتر بیماریهاي و دامی ي بیماریها با مبارزه و پیشگیري

 .   باشد می



 وهمچنین شود انسان مختص ي بیماریها موجب دامی خام هاي فراورده عرضه نانچهچ است طبیعی

 دامی خام فراورده شده حاصل مواد که شود داده ییراتیغت دامی خام هاي فراورده در  که مواردي

 که تاس پزشکی آموزش درمان ـ بهداشت وزارت عهده بر بهداشتی کنترل مسئولیت نگردد تلقی

 .   شد خواهد انجام آن اصالحات و( 1346 مصوبه) وبهداشتی خوردنی مواد قانونق مطاب

    

 خانه و درمانی ـ بهداشتی هاي شبکهق طری از پزشکی آموزش و درمان ـ شتبهدا وزارتـ  ١٢ماده 

 مینهز در بخشی بین همکاري جلب  و مردمج بابسی گسترده آموزش ضمن ها روستا در بهداشت هاي

 و مدفوع بهداشتی دفع ـ زباله بهداشتی دفع و حمل و آوري جمع قبیل از محیطی بهداشت مسائل

 و نظارت,  سکونت محل از پرندگان و دام نگهداري محل جداسازي و ابرمع بهسازي ـ حیوانی کود

 و وريآ جمع ـ آشامیدنی آب کیفی کنترل و منابع بهسازي جهت در همچنین و داشته را الزم پیگیري

 اییغذ مواد فروش و نگهداري,  توزیع,  تهیه مراکز و عمومی اماکن کنترل ـ فاضالبها بهداشتی دفع

 .  نماید اقدام

    
  

 

قانو ن مواد خورد نی ،آشامید نی ، آرایش ي و بهداشت   13آیین نامه اجرایی قانو ن اصال ح ماده

  ي

  به 1346/4/22 سال  مصوب  بهداشتی و  آرایشی ،  آشامیدنی ،  خوردنی مواد  قانون  13ماده ماد ه واحد ه :

  : گردد  می  اصالح زیر  شرح

    

  وعممن کار وسایل ،  ساختمانی  وضع ،  فردي  بهداشت ت رعاي  عدم نظیر  بهداشتی  مقررات از  تخلف -١٣ماده 

 ،  عتوزی ،  ،نگهداري تولید و ه تهی مراکز  به مربوط  بهداشتی  مقررات.  باشد  می  مجازات  مستوجب و  است

  اجرائی  نامه ن آئی در  ومیعم اماکن و  بهداشتی و  ،آرایشی  آشامیدنی ،  خوردنی مواد  نقل و  حمل و وش فر

 رهزاج  پن و  بیست از  بازدارنده  بمجازاتهاي مستوج مذکور ت مقررا از  تخلف.  شد خواهد  تعیین  ماده  این



.  بود خواهد  بهداشتی  مقرراتض  نق مورد بازاءهر  نقدي  جریمه  ریال( 500000) هزار تاپانصد( 25000)

  جمهوري  مرکزيک  بان  اعالم به  بنا(  بارک  ی  سال سه هر)   تورمخ  نر  اساس بر ه شد یاد  مجازاتهاي  میزان

 .   است افزایش  قابل  وزیران تأ هی تائید و  ایران  اسالمی

 زومراک  اماکن  بهداشتی  نظارت  براي  پزشکی  آموزش و  درمان ،  بهداشت  وزارت  طرف از  که  مورینیأم   

  اتنظیمب  تخلف موارد ذکر با را  بهداشتی  مقررات از  متخلفین مکلفند شوند  می  تعیین  ماده  این ع موضو

  به  تائیدگزارش  صورت در  محل  بهداشت  ولؤمس.  نمایند  معرفی  محل  بهداشت  ولؤمس  بع  گزارشی

  عیینت  درمهلت   یبهداشت  نواقص  رفع  به ت نسب تا نماید  می اخطار  مربوطه  ولینؤمس یا و مرکز  صاحب

 آنرا مهر وك  یاال و  موم و مهر و  محل  تعطیل دستور ،  تخلف موارد  رفع  عدم ت صور در کند  اقدام  شده

  لتعطی  رفع  واحدمربوطه از  محل  بهداشت  ولؤمس تائید و ص نواق  شدن  برطرف از  پس و نماید  می صادر

  می  ارجاع  صالحه  دادگاه به  رسیدگی  جهت  پرونده مذکور اردمو  تمام در.  شد خواهد  موم و مهرک  ف و

 .   گردد

 زمانها مدت  ،  نظارت ن موريأم و محل  بهداشت  ولؤمس  ولیتهايؤمس و یف وظا ،  بهداشتی ت مقررا   

 اجرایی  نامه  آئین در  واحده  ماده  این ي اجرا در  مربوطه سایرامور و  بهداشتی  نواقص  رفع ي برا یالزم

 .   شد خواهد  مشخص  قانون  این

   

    

  می بدانند  مقررات و  قانون  خالف را  شده   انجام   اقدامات   که  صورتی  در  مزبور  مراکز  صاحبان -١تبصره 

 .   نمایند  شکایت  صالح  قضایی  مرجع  به توانند

     

 وك  ال یا  موم و مهر و  تعطیل ،  بازرسی  عملیات  اجراي  مراحل  تمام در موظفند  انتظامی  مورینأم -٢تبصره 

 .   آورند  عمل به  پزشکی  آموزش و  درمان ،  بهداشت  وزارت ن موريأم با را  الزم  همکاري ،  محل  کردن مهر

     

 .   گردد می  نتدوی  پزشکی زش آمو و ن درما ،  بهداشت ت وزار توسط  قانون  این  اجرائی  نامه  آئین -٣تبصره 

     



 دوسیص و یکهزار  ماه آذر  سیزدهمخ  مور  یکشنبه روز  علنی  جلسه در  واحده  ماده بر  مشتملق  فو  قانون   

 .  است رسیده  نگهبان  شوراي ئیدأت  به 20/9/1379 تاریخ در و  تصویب  اسالمی  شوراي  مجلس  نه و هفتاد

    

 1379 ماه آذر بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، خوردنی، مواد قانون 13 ماده الحاص قانون سه تبصره اجراي در   

 ، 54 ماده ، 95 فصل 5 بر مشتمل را مذکور ماده اجرایی نامه آئین بدینوسیله ، اسالمی شوراي  محترم مجلس

 .  نماید می تصویب ذیل بشرح بند 46 و تبصره

    

 فصل او ل بهدا شت فرد ي    

یط ساختما نی و بهداشت ي مراکز تهی ه ، تولید ، توز یع ،نگهدار ي و فرو ش مواد شرا  فصل دو م 

 غذاي ي و 

 اماک ن عمو می   

 وساي ل و لواز م کار     فصل سو م 

محل و مأموري ن نظار ت و تکالی ف صاح ب یا   وظاي ف مسئ ول بهدا شت   فصل چهار م 

 مدیر محل هاي مشم ول قانو ن   

طبق ه بند ي اماک ن و مراکز و کارگاهها و کارخانجا ت از لحاظ شم ول مواد اي ن آئی  فصل پنج م: 

 ن نام ه   

    

  
 

   

  قانون مجازات اسالمی: 688ماده   



 وزیعت یا  آشامیدنی  آب  کردن  آلوده  قبیل از شود  شناخته  عمومی  بهداشت  علیه تهدید  که  اقدامی هر   

  نندهک مسموم مواد  ریختن ، زاید مواد و  دامی و  انسانی  فضوالت  بهداشتی غیر  دفع ،  آلوده  آشامیدنی  آب

  فیهتص  آب پس یا  خام ب فاضال مجاز غیر  استفاده ، م دا مجاز غیر کشتار ، خیابانها در  زباله و ها  رودخانه در

  شمولمص  خا  قوانینق  طب  نانچهچ  بینمرتک و باشد  می  ممنوع  کشاورزي  مصارف  براي  فاضالب  هاي  خانه

 .   شد خواهند  محکوم  سالک  ی تا  حبس  به نباشند  شدیدتري ت مجازا

  یم  شناخته  زیست محیط  و آلودگی ي عموم ت بهداش ه علی تهدید مزبور م اقدا  که ن اي  تشخیص: ١تبصر ه

  حفاظت سازمان و  پزشکی  آموزش و  درمان  تبهداش  وزارت  بعهده مذکور  جرم  اعالم نیز و یا خیر شود

 .   باشد  می  زیست محیط

 یاخا هوا یا  آب  به  خارجی مواد ن آمیخت یا  پخش از  عبارتست  زیست محیط  آلودگی از منظور :٢تبصره 

 یاسایر  نسانا  حال  به  که  بطوري را  آنک  یژبیولو یا  شیمیایی ،  فیزیکی  کیفیت  که  میزانی به   زمین یاك 

 .   دهد ییرغت باشد مضر ه ابنی یا آثار یا  گیاهان یا ه زند  موجودات

3/١٣٧٥/ 2مصوب(   تعزیرات)  اسالمی  مجازات  قانون 6 88 ماده  1تبصره  اصالح  قانون   
     

   

  شوراي مجلس 3/1375/ 2 مصوب(  تعزیرات)   اسالمی  مجازات  قانون  688 ماده 1تبصره -  واحده  ماده   

 :   گردد  می ح اصال زیر  شرح  به  اسالمی

 یم  شناخته  زیست محیط  آلودگی و  عمومی  بهداشت  علیه تهدید مزبور  اقدام  اینکه  تشخیص -١تبصره 

 مورد  حسب مذکور  جرم  اعالم ن همچنی و  دامی  فضوالت  دفع و  دام کشتار  بودن مجاز غیر نیز و شود

  زشکیپدام سازمان و ت زیس محیط  حفاظت  سازمان -  پزشکی  آموزش و ن درما ،  بهداشت  توزار  برعهده

 .    بود خواهد

 دسیص و یکهزار  ماه مرداد  هشتمخ  مور  هارشنبهچ روز  علنی  جلسه در  واحده ه ماد بر  مشتملق  فو  قانون   

   .است  رسیده  نگهبان ي شورا تائید  به 5/1376/ 19 تاریخ در و  تصویب  اسالمی  شوراي  مجلس شش  و هفتاد و



   
  

 

  همکاران ستادي واحد بهداشت محیط شهرستان خدابنده

   

 نام و نام خانوادگي  عنوان شغلي  مدرک تحصیلي   E-mailشخصي 

 پسکوهانی سین احمدیح ل  وئکارشناس مس لیسانس بھداشت محیط    

  کامران انصاری بھداشت محیط   کارشناس لیسانس بھداشت محیط    

  فیاض هاشمی کارشناس بھداشت محیط   لیسانس بھداشت محیط    

  مھدی والی زاده کارشناس بھداشت محیط   لیسانس بھداشت محیط    

 


