
آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

)هیات وزیران2/8/1388و اصالحیه 10/5/84موضوع تصویب نامه (

ــ ،عبـارات و   1383مصـوب  قانون مدیریت پسماندها) 2(ـ عالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در ماده 1ماده
:اصطالحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می رود

1383قانون مدیریت پسماندها مصوب : قانون-1

جداکردن زباله ها از یکدیگر: جداسازي-2

فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژي قابل استفاده مجدد : بازیافت-3

کارگروه ملی مدیریت پسماندها:ملیکارگروه4

، اقتصـادي توسـعه قـانون برنامـه چهـارم   ) 68(مـاده  "ب"موضوع بنـد  (صندوق ملی محیط زیست : صندوق-5
(ـ1383نگی جمهوري اسالمی ایران مصوب اجتماعی و فره

.مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: مؤسسه استاندارد-6

کننـده پسـماندعادي   آن دسته از پسماندهاي ویژه ایجاد شده توسط اشخاصی کـه عمـدتا تولیـد   : جزء ویژه-7
.هستند

.سازمان حفاظت محیط زیست: سازمان-8

ترکیــب زیــر ، کــارگروه ملــی بــابــه همــاهنگی بــین دسـتگاههاي مــذکور در قــانون ـــ بــراي دســتیابی2مـاده 
:شودمیتشکیل

(رییس کارگروه(رییس سازمان حفاظت محیط زیست -1

(رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور(معاون وزارت کشور -2

، درمان و آموزش پزشکیمعاون وزارت بهداشت-3

معادنمعاون وزارت صنایع و-4



معاون وزارت نفت-5

معاون وزارت نیرو-6

معاون وزارت جهادکشاورزي-7

معاون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران-8

معاون سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران-9

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور-10

معاون شهرداري تهران-11

اهها حسب موردمعاونان سایر دستگ-12

بـه  مـذکور در اسـتان  ـ کارگروه استانی جهت هماهنگی در سطح استان با ترکیـب مـدیران دسـتگاههاي   تبصره
\.گـردد تشـکیل مـی  حفاظت محـیط زیسـت اسـتان   مسؤولیت معاون امور عمرانی استانداري و دبیري مدیرکل 

فرمانـدار  مسؤولیت معاوننی را با ترکیب مشابه بهکارگروه مذکور می تواند درصورت لزوم کارگروههاي شهرستا
.در سطح شهرستانها تشکیل دهد

:وظایف کارگروه ملی با رعایت قانون به شرح زیر می باشد-3ماده

تصـویب در  قـانون بـراي  ) 2(مـاده  ) 2(، تنظیم و بازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصـره تدوین-1
دستگاهها باید فهرست پسماندهاي ویژه موردنظر خود را بـه کـارگروه ملـی    .ستشوراي عالی حفاظت محیط زی

حضور پیشنهاد دهنده در هنگام بررسی موارد پیشنهادي خود با حق راي در کارگروهدستگاههاياعالم نمایند و
.می یابند

.ه استانداردمؤسسایجاد هماهنگی بین دستگاهها، براي پیشنهاد استانداردهاي مقرر در قانون به-2

.رسانی، آموزشی و اطالعایجاد هماهنگی بین دستگاههاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگی-3

و از تولیدکننـدگان نامه ناظر بر اخـذ هزینـه هـاي بازیافـت    آیین) 12(پیشنهاد اصالح فهرست موضوع ماده -4
.واردکنندگان



.بازیافتیپیشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اولیه-5

:پیشنهاد ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به-6

، پردازش و بازیافت پسماندهادفع-الف

.ایجادشودحدود تشخیص پسماندهاي ویژه پ شیوه هاي تولید و مصرف به نحوي که پسماند کمتري-ب

در امـور  گـذاري مایهچگونگی واگذاري مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی سـر -ت
.مدیریت پسماندها

.ارایه سایر پیشنهادهاي مرتبط با مدیریت پسماندها-7

جهت تصویب به شوراي عالی حفاظت محیط زیست ارایـه و  ) 7(و ) 6(، )5(پیشنهادهاي موضوع بندهاي-تبصره
.در صورت نیاز به تصویب نهایی در نهادهاي دیگر به آنها ارجاع می گردد

اي تهیـه  گونـه را بهمدیریت هاي اجرایی پسماندهاي عادي باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند-4ماده
و در سـایر  1390تا پایان سالمیلیون نفر کنندکه در مراکز استانها و همچنین شهرهاي با جمعیت بیش از یک

.جمع آوري نمایندپسماندهاي عادي را به صورت تفکیک شده، همه1392شهرها و روستاها تا پایان سال 

اسـالمی  آن در شـوراي نامه و طرح تفصـیلی این آیین) 2(طرح جامع یادشده در کارگروه تبصره ماده-1تبصره
مربوط تصویب می شود

آن به عهده مدیریت اجرایی، پسماند عادي محسوب نشده اماه پسماندهاي عادي و کشاورزيجزء ویژ-2تبصره
پـیش بینـی   ، اجـزاي آن مدیریت پسـماند عـادي  مدیریت اجرایی پسماند عادي می باشد که در برنامه راهبردي

.خواهد شد

شـهرداریها و  سـازمان (رت کشـور اعتبارات موردنیاز براي آموزش و اطالع رسانی پسماندها توسط وزا-3تبصره
.تامین خواهد شد) دهیاریهاي کشور

پسماندهاي عادي وکشـاورزي و  وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه هاي اجرایی مدیریت-5ماده
، ،حمـل و نقـل  ، جداسـازي ، جمـع آوري ذخیره سـازي پسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادي از قبیل تولید،



نامـه تهیـه وبـه مـورد اجـرا      ، شش ماه پس از ابالغ این آیینقانون) 11(ماده، پردازش و دفع را با رعایتازیافتب
.گذارد

به منزله جمهوري اسالمی ایراننامه هاي موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمیشیوه-تبصره
.اعالم بوده و الزم االجرا می باشد

:وزارت کشور موظف استـ6ماده

ابـالغ  شـوراهاي اسـالمی  ، مقررات و دستورالعملهاي قانونی را به مدیریتهاي اجرایی پسماند عـادي و ضوابط-1
.نماید

پسـماندها  اطالعاتی جامعبانک اطالعاتی مدیریت پسماندهاي عادي و کشاورزي را تهیه و براي تکمیل بانک-2
.به سازمان ارایه نمایند

جهادکشاورزي وزارتل دفع پسماندهاي عادي را براساس ضوابط زیست محیطی و با هماهنگی سازمان ومح-3
.تعیین نماید

صـالح راتهیـه   ذيشیوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عملیات مدیریت پسماند به اشـخاص حقیقـی و حقـوقی   -4
.نماید

نامه درعملیات آیینکه قبل از تصویب قانون وشیوه نامه هاي اجرایی سازماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی-5
.مدیریت پسماند عادي فعالیت داشته اند را تهیه نماید

.همکاري نمایدقانون) 5(، درمان و آموزش پزشکی در تهیه شیوه نامه موضوع ماده با وزارت بهداشت-6

خرید و تملک دراختیـار  قانون نحوهمحلهاي دفع تعیین شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجراي مفاد-7ماده
.مربوط بهره برداري گرددمدیریتهاي اجرایی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات

پسـماند  هـایی کـه  تولیدکنندگان پسماند عادي و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکـز و مجتمـع  -8ماده
مجتمع ها و شهرکها، اردوگاهها،سربازخانه ها، ن و متصدیان، مدیراعادي تولید می کنند، از قبیل ساکنین منازل

اجرایی پسـماند عـادي   ، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریتآموزشی،، خدماتیواحدها و مجتمع هاي تجاري
.نامه می باشندبه رعایت مقررات و شیوه نامه هاي آیینپاسخگو بوده و ملزم



قبیل در سطحشـهر،  ی که مبادرت به عملیات ساختمانی و عمرانی از هرکلیه اشخاص حقیقی و حقوق-9ماده
هـاي  نخالـه ، ذخیره و انتقالخصوص جداسازيهاي مربوط درنمایند، باید مقررات و شیوه نامهروستا و بخش می

.ساختمانی را رعایت نمایند

،حمـل و  جمـع آوري شور نسبت بـه بخشداریها باید براساس شیوه نامه هاي ارسالی از طرف وزارت ک-10ماده
اطـراف راههـا و   بنزین ها و سایر تاسیساتدفع پسماندهاي عادي بین راهی از قبیل پسماندهاي رستورانها، پمپ

.حریم راهها اقدام نمایند

.نمایندبخشداري ها همکاريـ راهداریها باید در مدیریت پسماندهاي حریم جاده ها و اماکن بین راهی باتبصره

باید ) خانگی(پسماند عاديـ کلیه مراکز تولیدکننده پسماندهاي ویژه همچنین تولیدکنندگان جزء ویژه11دهما
.محل تولید اقدام نمایندنسبت به جداسازي پسماندهاي ویژه از پسماندهاي عادي در

.نماینـد خود را بازیافتـ تولیدکنندگان و واردکنندگان اقالم مشروح زیر باید پسماند حاصل از کاالهاي12ماده

بـه  همزمان با فـروش و یـا ورود  درصورتی که نتوانند به این امر اقدام نمایند، باید برابر نیم در هزار ارزش کاالرا
صندوق باید به نسبت بازیافت پسماند حاصل از هر یک از اقالم مزبور، مبالغ دریافتی.صندوق پرداخت نمایند

متخلفین به مجازاتهـاي تعیـین شـده در مـاده     .ت کننده آن قلم از پسماند قرار دهدرا در اختیارواحدهاي بازیاف
.قانون محکوم خواهند شد) 16(

و الستیکPEPمواد پلیمري از قبیل پالستیکها،-1

، کریستالکاالهاي شیشه اي-2

اشیاي ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژي-3

اشیاي ساخته شده از چوب و نئوپان-4

کاالهاي ساخته شده از کاغذ و مقوا-5

انواع روغنهاي روانکار-6

.، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوندکاالهایی که حداقل از دو جزء شیشه-7



لوازم برقی و الکترونیکی-8

انواع مصالح ساختمانی از نوع کانی هاي غیر فلزي-9

اسـتفاده از اینگونـه مـواد    سـتفاده مـی کننـد، بـه ازاي    ـ واحدهاي تولیدي که از مواد اولیـه بازیـافتی ا  1تبصره
.ازپرداخت مبلغ تعیین شده معاف خواهند بود

کاالي خود رامرجوع می ـ واحدهاي تولیدي که محصوالت خود را صادر می کنند و یا واردکنندگانی که2تبصره
.مبلغ تعیین شده معاف خواهندبود، از پرداختکنند، به ازاي میزان کاالي صادر شده و یا مرجوعی

و پیشـنهاد سـازمان  ـ تجدیدنظر در اقالم و مبلغ مذکور حسب مورد پس از طرح در کـارگروه ملـی بـا   3تبصره
.تصویب هیأت وزیران خواهد بود

ایجـاد  محصوالتی که منجر بـه ، واردکنندگان و کسانی که مسوولیت بسته بندي مواد وـ تولیدکنندگان13ماده
، حمل ونقل و دفع ، نگهداريباید نحوه استفاده)شیمیاییاز جمله سموم و کودهاي( پسماندهاي ویژه می گردند

بر روي بسته،نیز اشیاء و موارد آلوده شده به آنها را پس از تایید مراجع ذي ربطپسماندهاي حاصل از مصرف و

.بندي درج نمایند

اعالم شـده  بر اساس فهرست، از ورود کاالهایی کهی باید از طریق گمرکاتـ وزارت اموراقتصادي و دارای14ماده
.جلوگیري نماید، داراي پسماند ویژه غیرمجاز می باشداز سوي سازمان

بیشتر یا پسماند بابازیافـت  ، پسماندسازمان باید نسبت به تدوین فهرست کاالهایی که پس از مصرف-15ماده
نامه نحوه مـدیریت آنهـا را تهیـه و حسـبمورد بـه      رناك ایجاد می کنند اقدام و شیوهمشکل تر و یا پسماند خط

.دستگاه ذي ربط اعالم نماید

:نمایداستانداردهاي زیر را تدویننامهمؤسسه استاندارد باید ظرف یکسال پس از ابالغ این آیین-16ماده

.و بهداشتیفاده آنها از جنبه هاي فنیاستاندارد کاغذ و پالستیک بازیافتی و موارد مجاز است-1

.کشاورزياستانداردهاي کود آلی به خصوص کود کمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و-2

پسماندهاي سوز و نوعاستاندارد تاسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاههاي زباله-3
.مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی



.در طبیعتاستاندارد عالیم نشان دهنده نوع و جنس پالستیکها و نیز پالستیکهاي قابل تجزیه-4

.استاندارد سایر مواردي که حسب مورد از سوي کارگروه ملی پیشنهاد می شود-5

ی کـه  حداکثرتسـهیالت واحدهاي بازیافت که با ضوابط زیست محیطی سازمان تطابق داشته باشند، از-17ماده
.برخوردار خواهند بودبراي احداث و ادامه فعالیت واحدهاي صنعتی در نظر گرفته می شود

،کودهـاي  کـود شـیمیایی  ـ در صورت پرداخت هرگونه یارانه یا تعلق نرخ ترجیحی براي حمایت از انواع1تبصره
.کمپوست نیز به همان میزان بهره مند خواهند شد

مـورخ  33188ت 16825.رق حاصـل از بازیافـت را بـر اسـاس تصـویبنامه شـماره      ـ وزارت نیرو بایـد بـ  2تبصره
.خریداري نماید1384.4.8

نسـبت بـه   هر مـورد، سازمان مدیریت و برنامه ریزي باید با همکاري دستگاههاي اجرایی ذي ربط در-18ماده
.نمایدتشخیص صالحیت مشاوران و پیمانکاران ذي صالح حقیقی و حقوقی اقدام

آلـودگی  مقدار و یا شدتملزم به کاهش) 1(تولیدکنندگان پسماندهاي ویژه مندرج در جدول شماره -19هماد
اظهارنامه ثبت و ظرفیت فعالیت خود را در فرمهايپسماندها مطابق جدول مذکور بوده و باید پسماند تولیدي و

.به سازمان گزارش نمایند

.تغییـر مـی باشـد   و تصویب هیـأت وزیـران قابـل   ) کارگروه ملی(جدول مذکور حسب مورد با پیشنهاد سازمان

.شدقانون محکوم خواهند) 16(متخلفین از مفاد این ماده به حداکثر مجازات مقرر در ماده 

.اظهارنامه مربوط اقدام نماید، نسبت به تهیه فرمهاينامهسازمان باید ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین

:(1(جدول شماره 

درصـد  20حـداکثر تـا   میزان پسماند و یا مشخصات آن نوع پسماندها تولید کنندگان پسماند) 19(وضوع ماده م
تولیـدي  درصـد وزن کلـر  2.5حداکثر تـا  وزن روغن پایه تولیدي مجموع پسماندها واحدهاي تصفیه دوم روغن

مجمـوع  وزن روي تولیـدي برابـر 4جیـوه حـداکثر تـا    پسماندهاي جیوه اي خشک واحدهاي کلر الکالی با سل
پسماندها تولید روي به روش انحالل دراسید



مدیریت ، مقدار و نحوهمشخصات، واردکنندگان و توزیع کنندگان کاالو مواد بایدکلیه تولیدکنندگان-20ماده
.سازمان و دستگاه ذي ربط ارایه نمایند، بهپسماند ویژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه

.قانون محکوم خواهند شد) 16(تخلفین از مفاد این ماده به مجازاتهاي مقرر در ماده م

.باشندقانون می)11(، مشمول ماده پسماندهاي دامپزشکی به عنوان پسماندهاي ویژه کشاورزي-21ماده

محلهـاي  ،صـنعتی ویـژه و کیفیت پسـماندهاي یت، براساس کمقانون) 11(ـ سازمان باید با رعایت ماده22ماده
.معادن پیشنهاد نمایدمناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي کشور و صنایع و

تعیـین و بـه   عادي راسازمان باید ضوابط زیست محیطی محلهاي دفع و دفن پسماندها اعم از ویژه و-23ماده
.دستگاههاي ذي ربط اعالم نماید

تعیین میزان و براساسشخیص حد تبدیل پسماند ویژه و عادي به یکدیگرـ سازمان حسب مورد مرجع ت24ماده
.غلظت عامل خطرناك در پسماند می باشد

و اخـذ  نسبت به استعالمـ دستگاههاي ذي ربط باید قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها25ماده
.ام نمایداقدتاییدیه وزارت نیرو در زمینه عدم تاثیرپذیري منابع آبی

توسـعه و  طرحهـاي ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور باید در شرح خدمات مشاوران تهیه کننـده 26ماده
.قانون را منظور نماید) 12(ماده ) 1(، اجراي تبصره عمران

و ضوابط ها، معیارنامهآیین، درمان و آموزش پزشکی باید تا شش ماه پس از ابالغ اینوزارت بهداشت-27ماده
.قانون را تهیه و ابالغ نماید) 5(موضوع ماده 

بطـورترجیحی  )مدیریت اجرایی پسماندها بایـد از خـدمات کارشناسـان و متخصصـین واجـد شـرایط      -28ماده
.استفاده نمایند) بهداشت محیط و محیط زیست

ناشـی  انتشار آلودگی هاير کنترلقانون مدیریت پسماندها، به منظو) 7(مراجع مسئول موضوع ماده -29ماده
در ، از دفع پسـماندهاي موجـود  تامین کننده آب شرباز انتقال زباله ها و پسماندها به منابع آبی به ویژه منابع

.سدها جلوگیري نمایندمنابع آبی و مخازن پشتآبراهه ها،



مغایر با ضوابط وشـیوه نامـه   ستاندارد وسوزاندن پسماند در محیط آزاد و یا در پسماند سوزهاي غیر ا-30ماده
.، ممنوع استهاي مربوط

پسماندهاي تخلیه کنندهتخلیه کنندگان پسماندهاي ویژه در اماکن غیرمجاز و همچنین خودروهاي-31ماده
.قانون محکوم خواهندشد) 20(و )16(ویژه حسب مورد، به حداکثر مجازاتهاي تعیین شده در مواد 

همکـاري پسـماندها را بـا  ، بانـک اطالعـاتی جـامع   نامهسازمان باید تا یکسال پس از ابالغ این آیین-32ماده
.دستگاهها و مدیریتهاي اجرایی ذي ربط تهیه نماید

موضـوع  (نامه اجرایی حمل ونقل مواد خطرنـاك ، تابع آییننقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ویژه-33ماده
.بعدي آن خواهد بودو اصالحیه هاي) وزیرانهیأت1380.12.27هـ مورخ 22029ت44870.تصویبنامه شماره 

نماینـد  پسماندهاي ویـژه مـی  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به نقل و انتقال برون مرزي-34ماده
قرار ) بازلملی کنوانسیونمرجع (باید مفاد کنوانسیون بازل را رعایت نموده و اطالعات الزم را در اختیار سازمان 

سـازمان ارایـه   اشخاص حقیقی و حقوقی که مفاد کنوانسیون را رعایت نکننـد یـا اطالعـات نادرسـت بـه     .دهند
.خواهند شدقانون محکوم) 16(نمایندبه حداکثر مجازاتهاي تعیین شده در ماده 

کنوانسـیون  وMARPOLم کنوانسـیون زباله هاي دریایی و مصالح الیروبی دریایی تابع ضمیمه پنج-35ماده
، مفادکنوانسیون مزبور و شیوه نامه هاي مربوطدفع مواد زاید در دریا بوده و کارگروه ملی باید در تدوین ضوابط

.را لحاظ نماید

و شـهرداریها، دهیاریهـا  ، همچنـین مـامورین وزارت کشـور،   نیروهـاي انتظـامی و مـامورین سـازمان    -36ماده
اجـراي  دادستان تعلـیم گرفتـه باشـند از لحـاظ    صورتی که وظایف ضابطین قوه قضاییه را زیرنظردربخشداریها 

وزارتخانـه هـاي   .از آن در ردیف ضابطین قوه قضاییه قـرار مـی گیرنـد   نامه و شیوه نامه هاي ناشیقانون و آیین
.مذکور را فراهم آورندقدام ماموراننحوه ا، تنظیم و تدوین شیوه نامهکشور و دادگستري باید زمینه هاي آموزش

، شناسـایی باید نسـبت بـه  ، وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزي، درمان و آموزش پزشکیمامورین وزارت بهداشت
.نمایندگزارش و پیگیري از تخلفهاي مرتبط با این قانون اقدام

ساالنه خـود را  ، برنامهتبصرهاجراي تکالیف این، باید در قانون) 6(دستگاههاي مذکور در تبصره ماده -37ماده
.بودجه گنجانده شودتنظیم و اعتبارات الزم را پیش بینی تا در قانون



در لوایح نامه رااین آیینسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور باید اعتبارات الزم جهت اجرایی شدن-38ماده
.بودجه پیش بینی نماید

،سازمان شهرداریها و دهیاریهـاي  )بخشداریها(وزارت کشور:عبارتند از) 21(ي مشمول مادهدستگاهها-39ماده
، وزارت، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهادکشاورزيسازمانحفاظت محیط زیست،)شهرداریها و دهیاریها(کشور

.پزشکی و وزارت راه و ترابري، درمان و آموزشبهداشت


