
با بذل عنایت به تاکیدات دینی بر فریضه طهارت و نظافت، حکم افرادی که زباله و پسماند را در                     -1

ها یا حاشیه شهرها و روستاها رها می کنند که بعضًا افزون بر                   های عمومی یا گذرگاه     محیط

های بصری منجر به ضرر به غیر نیز می شود، چیست؟ در پایان تقاضا دارد از رهنمود ارشادی حضرت                      آلودگی

 مند شویم. عالی در این زمینه بهره

 پاسخ    هب   استفتائات سازمان حفاظت محیط زیست  از محضر مقام معظم رهبری     

 

 پاسخ : سالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

رعایت مقرراتی که برای نظم جامعه وضع شده اند در            

 موفق و موید باشید. هر حال واجب است. 
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خشکسالی و کمبود منابع آب        

رویه از منابع     مواجه است، برداشت بی     

کیفیت  زیرزمینی موجب نشست زمین و بی       

شدن منابع آب زیرزمینی و تشدید بحران          

شود. با توجه به این مهم، برداشت آب           می

زیرزمینی توسط اشخاص در امالک خود،         

بدون مجوز قانونی یا مازاد بر حقوق قانونی و         

مجوزهای صادره چه حکمی دارد؟ در پایان        

تقاضا دارد از رهنمود ارشادی حضرتعالی در        

 مند شویم. این زمینه بهره

 پاسخ    هب   استفتائات سازمان حفاظت محیط زیست  از محضر مقام معظم رهبری     

 پاسخ : سالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

رعایت مقرراتی که برای نظم جامعه وضع        

در هر حال واجب است. موفق و          اند هشد

 موید باشید



با توجه به اهمیت کیفیت آب در سالمت جامعه، بعضی اشخاص )حقیقی و حقوقی( پساب                     -3 

ها(  ها، تاالب، دریاچه و نظایر آن      های سطحی )اعم از رودخانه     فاضالب و پسماندهای خود را در آب      

شود. این اقدام    برداران و ساکنین اطراف منابع مذکور منجر به ضرر می           برای بهره   ًرها می کنند. این امر بعضا     

 مند شویم. چه حکمی دارد؟ در پایان تقاضا دارد از رهنمود ارشادی حضرتعالی در این زمینه بهره

 پاسخ    هب   استفتائات سازمان حفاظت محیط زیست  از محضر مقام معظم رهبری     

  پاسخ : سالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

در صورتی که موجب اذیت و آزار دیگران و یا باعث             

 ضرر به دیگران گردد، جایز نیست. موفق و موید باشید.



باشد که منجر    یکی از عوامل مشدد پدیده گرد و غبار، از بین بردن پوشش های گیاهی مراتع می                 -4

شود. کسانی که بدون مجوز و       های گرد و غبار و ایجاد ضرر برای سالمت جامعه می            به ایجاد کانون  

کنند؛ چه حکمی    رویه از منابع می    برداری بی  برخالف حقوق مدنی اقدام به از بین بردن این پوشش و بهره            

 مند شویم. دارند؟ در پایان تقاضا دارد از رهنمود ارشادی حضرتعالی در این زمینه بهره

 پاسخ    هب   استفتائات سازمان حفاظت محیط زیست  از محضر مقام معظم رهبری     

  پاسخ: سالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

این گونه امور تابع قوانین مقررات مربوطه می باشد و           

 تخلف از آن جایز نیست. موفق و موید باشید.



 پاسخ    هب   استفتائات سازمان حفاظت محیط زیست  از محضر مقام معظم رهبری     

از آنجایی که برخی از اشخاص به صرف داشتن سالح و قصد تفریح و تفنن  -5

نمایندد؛   و بدون برخورداری از مجوزهای دولتی مربوطه، اقدام به شکار می

گذشته از جنبه کیفری این عمل )جرائم حکومتی(، این اقدامات از نظر شرعی چه حکمدی    

 دارد؟ در پایان تقاضا دارد از رهنمود ارشادی حضرتعالی در این زمینه بهره مند شویم.

  پاسخ : سالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته  

باشد و اال فی نفسه      باشد و اگر منع قانونی در میان باشد جایز نمی          گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می        این

اشکال ندارد ولی توجه داشته باشید شکار کردن به قصد تفریح و خوش گذرانی جایز نیست و اگر شرایط شکار                      

ای که در بدن حیوان فرو رود        وجود داشته باشد حالل است و از جمله شرایط این است که گلوله تیز باشد به گونه                

و آن را پاره کند و اگر گلوله تیز نباشد بلکه با فشار در بدن حیوان فرو رود و حیوان را بکشد یا به واسطه                              

حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و در اثر سوزندان حیوان بمیرد پاک و حالل بودنش اشکال دارد. موفق و موید                     

 باشید.
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آلودگی هوا وجود دارد،       

اعمال غیر ضروری ) نظیر استفاده از           

خودروی شخصی، عدم استفاده از فیلتر که        

منجر به انتشار آلودگی صنایع به هوا           

گردد و ...( که موجب تشدید آلودگی و         می

درنهایت منجر به ضرر رسیدن به سالمت          

شود، چه حکمی دارد؟ در       افراد جامعه می  

پایان تقاضا دارد از رهنمود ارشادی           

 مند شویم. حضرتعالی در این زمینه بهره

 پاسخ    هب   استفتائات سازمان حفاظت محیط زیست  از محضر مقام معظم رهبری     

  پاسخ : سالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

در صورتی که یقین ندارد استفاده از امور            

مذکوره موجب ضرر معتنابهی بر خود یا دیگران        

 شود اشکال ندارد. موفق و موید باشید. می



 پاسخ    هب   استفتائات سازمان حفاظت محیط زیست  از محضر مقام معظم رهبری     

 منبع:

 [. چهارمین شناسنامه سبز سازمان حفاظت محیط زیست1]

 
[2]. https://www.doe.ir/portal/home/?441711/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%

D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%A7%D8%AA 
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