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  بسمه تعالی

  

  »قانون مدیریت پسماندها«
    

زیست کشور از ایران و به منظور حفظ محیطقانون اساسی جمهوري اسالمی ) 50(جهت تحقق اصل پنجاهم   – 1ماده 
نهادهاي دولتی و نهادهاي عمومی  ،موسسات ،سازمانها ،هاآثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه

باشد و کلیه شرکتها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی تی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میغیردول
  .موظفند مقررات و سیاستهاي مقرر در این قانون را رعایت نمایند

  : باشدبه کار رفته است داراي معانی زیر میعبارات و اصطالحاتی که در این قانون   – 2ماده 
  زیست حفاظت محیطسازمان :  سازمان . أ

شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از گفته می) غیر از فاضالب(به مواد جامد، مایع و گاز : پسماند . ب
  : شوندپسماندها به پنج گروه تقسیم می. شودزائد تلقی میفعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده 

   :پسماندهاي عادي . أ
که به صورت معمول از فعالیتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج از آنها  شودبه کلیه پسماندهایی گفته می

  هاي ساختمانیهاي خانگی و نخالهشود از قبیل زبالهتولید می
  ):بیمارستانی (پسماندهاي پزشکی  . ب

هاي تشخیص طبی و آزمایشگاهبه کلیه پسماندهاي عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستانها، مراکز بهداشتی، درمانی، 
  .سایر پسماندهاي خطرناك بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است. شود سایر مراکز مشابه گفته می

   :پسماندهاي ویژه . ت
زایی،  شود که به دلیل باال بودن حداقل یکی از خواص خطرناك از قبیل سمیت، بیماري به کلیه پسماندهایی گفته می

ندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشکی و نیز انفجار یا اشتعال، خورقابلیت 
  بخشی از پسماندهاي عادي، صنعتی، کشاورزي که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهاي ویژه محسوب 

  .شوندمی
   :پسماندهاي کشاورزي . ث

دام، طیور (شود از قبیل فضوالت، الشه حیوانات گفته می به پسماندهاي ناشی از فعالیتهاي تولیدي در بخش کشاورزي
  .محصوالت کشاورزي فاسد یا غیرقابل مصرف) و آبزیان

   :پسماندهاي صنعتی . ج
به کلیه پسماندهاي ناشی از فعالیتهاي صنعتی و معدنی و پسماندهاي پاالیشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و 

  .هاي صنعتیسرریزها و لجن  بیل براده ها،شود از قنیروگاهی و امثال آن گفته می
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ریزي، ساماندهی، مراقبت و شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئوول برنامه: مدیریت اجرایی پسماند .ج 
آوري، ذخیره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع

  .باشدسانی در این زمینه میرپسماندها و همچنین آموزش و اطالع
  هاي از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی، کلیه روش :دفع .1

  زباله سوزي
  .کلیه فرایندهاي مکانیکی، شیمیائی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد :پردازش .2

مصوب  –زیست قانون حفاظت و بهسازي محیط) 9(ه منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماد .د 
  .است - 28/3/1353

پسماندهاي پزشکی و نیز بخشی از پسماندهاي عادي، صنعتی و کشاورزي که نیاز به مدیریت خاص دارند،   :1تبصره
  .شوندجزو پسماندهاي ویژه محسوب می

ي ذیربط تعیین و به تصویب شوراي عالی فهرست پسماندهاي ویژه از طرف سازمان، با همکاري دستگاهها :2تبصره
  .زیست خواهد رسیدحفاظت محیط

  .باشندپسماندهاي ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می  :3تبصره
ی فاضالب خانگی در صورتی که خشک بهاي حاصل از تصفیه فاضالبهاي شهري و تخلیه چاههاي جذلجن  :4تبصره

  .دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفتدر یا کم رطوبت باشند، 
  

درمان و آموزش موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاري وزارت بهداشت،  –3ماده 
هاي مجاز آنها پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد کیفیت و بهداشت محصوالت و مواد بازیافتی و استفاده

  .را تهیه نماید
   دردستگاههاي اجرایی ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها تدابیر الزم را به ترتیبی که   –4 ماده
بایستی در برگیرنده موارد نامه اجرایی مذکور میآئین. ندایهاي اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمنامهآئین

  : زیر نیز باشد
  .و مصرف، پسماند کمتري ایجاد نمایدمقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید  .1
فراهم شود و تولید و واردات تر است، آنها سهلهیالت الزم براي تولید و مصرف کاالهایی که بازیافت ست .2

  .محدود شد تر است، محصوالتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل
  .ش یابدتدابیري اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گستر .3
  .هاي بازیافت بر عهده تولیدکنندگان محصوالت قرار گیردمین و پرداخت بخشی از هزینهأولیت تؤمس .4
هاي اجرایی پسماندها موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدیریت  – 5ماده 

  .مین و تضمین شودأتحت نظارت آنها تترتیبی اتحاذ نمایند تا سالمت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی 
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رسانی دارند و همچنین هایی که نقش اطالعسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و سایر رسانه  – 6ماده 
آوري و بازیافت سانی و آموزش، جداسازي صحیح، جمعدستگاههاي آموزشی و فرهنگی موظفند جهت اطالع

  .ندایولین مربوط همکاري نمؤمسپسماندها اقدام و با سازمانها و 
صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش هاي جهاد کشاورزي، وزارتخانه  :تبصره

  .رسانی و آموزش روستائیان و تولیدکنندگان اقدام الزم را به عمل آورندپسماندهاي کشاورزي، موظفند نسبت به اطالع
ها و ه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداريلیایی کمدیریت اجر – 7ماده  

مدیریت اجرایی . باشدها میها به عهده بخشداريدهیاريها و يرها و در خارج از حوزه و وظایف شهردادهیاري
ها، ل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريدر صورت تبدی. پسماندهاي صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود

  .ها خواهد بودها و بخشداريدهیاري
ها را به آوري، جداسازي و دفع پسماندتوانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمعهاي اجرایی میمدیریت :هتبصر

  .ندایاشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نم
بق دستورالعمل طاي که اي مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفههتواند هزینهمدیریت اجرایی می  – 8ماده 

هاي شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینهنوع پسماند تعیین میوزارت کشور توسط شوراهاي اسالمی برحسب 
  .مدیریت پسماند نماید

ریزي و تدابیر الزم براي جداسازي پسماندهاي عادي را وزارت کشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه  – 9ماده 
این قانون موظفند در ) 7(هاي اجرایی مندرج در ماده مدیریت. بندي آن را تدوین نمایدبه عمل آورده و برنامه زمان

را به شود، کلیه پسماندهاي عادي بینی مینامه اجرایی این قانون پیشچارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آئین
  .آوري، بازیافت یا دفن نمایندصورت تفکیک شده جمع

وزارت کشور موظف است در اجراي وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این   – 10ماده 
  ها و ها، دهیاريدهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداريه تهیه دستورالعمل تشکیالت سامانقانون، نسبت ب

  .ها اقدام نمایدبخشداري
 يادر مورد پسمانده(و آموزش پزشکی  هاي بهداشت، درمانسازمان موظف است با همکاري وزارتخانه  – 11ماده 

در مورد پسماندهاي (، جهاد کشاورزي)در مورد پسماندهاي صنعتی و معدنی(، صنایع و معادن، نیرو و نفت )پزشکی
زیست جرایی پسماندها را تدوین و در شوراي عالی حفاظت محیطضوابط و روشهاي مربوط به مدیریت ا) کشاورزي

  .ول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستندؤهاي مذکور مسخانهوزارت. به تصویب برساند
محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زیستمحل  – 12ماده 

  .ن خواهد شدجهاد کشاورزي تعیی
اي جامع، مناطق مناسبی را براي دفع ي موظف است در طرحهاي ناحیهشوراي عالی شهرسازي و معمار  :1تبصره

  .پسماندها در نظر بگیرد
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هاي برداري از محلالزم را جهت ایجاد و بهرهوزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیالت و امکانات   – 2تبصره 
  .وسط بخش خصوصی فراهم نمایدیا ت دفع پسماندها راساً

مخلوط کردن پسماندهاي پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده و   – 13ماده  
  .بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است

جع ملی کنوانسیون نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مر  – 14ماده 
  .ت وزیران خواهد بودأنامه اجرایی مصوب هینقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ویژه تابع آئین. خواهد بود

باشند، موظفند هاي پسماندهاي ویژه نیز میتولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که داراي یکی از ویژگی – 15ماده 
نامه اجرایی سماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي که حدود مجاز در آئیني فرآیند و بازیابی، پزسابا بهینه

  .شده است، در حد مجاز نگهدارنداین قانون پیش بینی 
آوري، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط نگهداري، مخلوط کردن، جمع  – 16ماده 

در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع . نامه اجرایی آن خواهد بودیناین قانون و آئبر طبق مقررات 
  ریال تا یکصد میلیون ) 500 000(سماندهاي عادي از پانصد هزار قضایی به جزاي نقدي در بار اول براي پ

ریال و ) 100 000 000(ریال تا یکصد میلیون ) 2 000 000(ریال و براي سایر پسماندها از دو میلیون ) 100 000 000(
  .شونددر صورت تکرار، هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می

 درریال و ) 100 000 000(ریال تا یکصد میلیون ) 2 000 000(به جزاي نقدي از دو میلیون ) 13(متخلفین از حکم ماده 
  بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوممجدد هر  به دو برابر حداکثر مجازات و در صورت تکرار صورت تکرار

  .شوندمی 
اعاده و یا  أاین قانون موظفند پسماندهاي مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبد) 14(متخلفین از حکم ماده  – 17ماده 

با ) مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران(در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان 
  .محکوم خواهند شد) 16(هاي مقرر در ماده در غیر این صورت به مجازات. مناسب دفع نمایندهزینه خود به نحو 

که آلودگی، خطر فوري براي محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان در شرایطی   – 18ماده 
  قداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب ا و آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فوراً

در صورت استنکاف، . و پاکسازي محیط نمایند آلودگی شود متوقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع زیست میمحیط
مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را عالوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به 

  .ی و پاکسازي خواهد نمودرفع آلودگ
را عالوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، مرتکبین  ،در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی  – 19ماده 

  .ول محکوم خواهد نمودؤارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسسداخت خپربه 
تا ده هفته توقیف هاي مذکور، به یک اند در اماکن غیرمجاز، عالوه بر مجازاتکننده پسمخودروهاي تخلیه – 20ماده 

  .محکوم خواهند شد
  .شوندشهري باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم میدر صورتی که محل تخلیه، معابر عمومی، شهري و بین :تبصره
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ور واریز و همه ساله معادل وجوه واریزي از داري کل کشدرآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه  – 21ماده 
نامه شود، در اختیار دستگاههایی که در آئینبینی میمحل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش

سازي، اطالع رسانی و رفع آلودگی رهنگفاجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، 
  .مین امکانات الزم در جهت اجراي این قانون گرددأزیست و تاندها، حفاظت از محیطناشی از پسم

ی ذیربط ینامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاري وزارت کشور و سایر دستگاههاي اجراآئین – 22ماده 
  .رسدت وزیران میأحداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هی

  .باشداجراي این قانون بر عهده سازمان می حسنولیت ؤنظارت و مس  – 23ماده 
  

قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد 
   .به تائید شوراي نگهبان رسیده است 9/3/1383شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ و هشتاد و سه مجلس 

  
  

  غالمعلی حداد عادل                       
  رئیس مجلس شوراي اسالمی                  

  
        

  
21/1/86  


