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  رئیس جمهور 

  
  بسمه تعالی

  
  سازمان حفاظت محیط زیست 

  وزارت کشور
  

قانون مدیریت پسماندها که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهـزار و سیصـد و                   
ن رسـیده و     به تایید شورای نگهبـا     9/3/1383هشتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ           

 مجلس شورای اسالمی واصل گردیده است، بـه پیوسـت   17/3/1383 مورخ  18295طی نامه شماره    
  ح./جهت اجراء ابالغ می گردد

  
  

  سید محمد خاتمی
  رئیس جمهور

  
  

  :رونوشت بانضمام تصویر قانون به 
الب اسـالمی و  ها، سازمانها، مؤسسـات دولتـی، نهادهـای انقـ     دفتر مقام معظم رهبری ـ کلیه وزارتخانه   

استانداریهای سراسر کشور ـ دفتر رئیس جمهور ـ مجمع تشخیص مصـلحت نظـام ـ دفتـر ریاسـت قـوه         
ه قوانین مجلس شورای اسـالمی ـ دفتـر    رقضائیه ـ دفتر معاون اول رئیس جمهور ـ دیوان محاسبات ـ ادا   

ور ـ اداره کـل امـور    هیات دولت ـ اداره کل حقوقی ـ اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقـررات کشـ    
  20/3. ابالغ می شود) همجهت درج در روزنا(مجلس ـ روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران 



 
18295: شماره           

17/3/1383: تاریخ   
  

  بسمه تعالی
  

  
   االسالم و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی تحضرت حج

  ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
  
  

 دولت در خصـوص مـدیریت پسـماندها         2/11/1381 مورخ   55445/24609الیحه شماره   
 تصویب شده بـود، در جلسـه علنـی          13/2/1383ورخ  که دو فوریت آن در جلسه علنی روز یکشنبه م         

 مجلس شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصـد و بیسـت              20/2/1383روز یکشنبه مورخ    
  .قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست ارسال می گردد) 123(و سوم 

  
  

  غالمعلی حداد عادل
  رئیس مجلس شورای اسالمی



18295: شماره          
17/3/1383: اریخ ت  

  
  بسمه تعالی

  
  قانون مدیریت پسماندها

  
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور حفظ محـیط           ) 50( جهت تحقق اصل پنجاهم      -1ماده  

زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و                  
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نـام مـی باشـد و کلیـه            ی عمومی غیردولتی که     نهادهای دولتی و نهادها   

شرکتها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقـررات و سیاسـتهای مقـرر در ایـن قـانون را                      
  .رعایت نمایند

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

  .سازمان حفاظت محیط زیست: لف ـ سازمانا  
گفته می شود که به طـور مسـتقیم یـا    ) غیر از فاضالب(به مواد جامد، مایع و گاز : ب ـ پسماند   

پسماندها به پنج گروه    . غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود              
  :تقسیم می شوند 

  
  :پسماندهای عادی -1

ه کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیتهای روزمره انسانها در شهرها،            ب
  .روستاها و خارج از آنها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی

  
  )بیمارستانی(پسماندهای پزشکی  -2

ــان آور ناشــی از بیمارســتانها، مرا   ــه پســماندهای عفــونی و زی ــه کلی ــانی، ب کــز بهداشــتی، درم
ســایر پســماندهای خطرنــاک . آزمایشــگاههای تشــخیص طبــی و ســایر مراکــز مشــابه گفتــه مــی شــود 

  .این تعریف خارج استبیمارستانی از شمول 
 
  



  :پسماندهای ویژه -3
به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل باال بودن حـداقل یکـی از خـواص خطرنـاک از             

، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبـت ویـژه نیـاز داشـته                  زایی  قبیل سمیت، بیماری  
باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به           

  .مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند
  
  :پسماندهای کشاورزی -4

د از قبیل فضـوالت،     فته می شو  الیتهای تولیدی در بخش کشاورزی گ     عبه پسماندهای ناشی از ف    
  .محصوالت کشاورزی فاسد یا غیر قابل مصرف) دام، طیور و آبزیان(الشه حیوانات 

  
  :پسماندهای صنعتی -5

به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پاالیشگاهی صـنایع گـاز،                
  .گاهی و امثال آن گفته می شود از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتینفت و پتروشیمی و نیرو

 برنامـه ریـزی،   مسـؤول شخصیت حقیقـی یـا حقـوقی اسـت کـه      : ج ـ مدیریت اجرایی پسماند  
ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسـازی، حمـل و           

  .ع پسماندها و همچنین آموزش و اطالع رسانی در این زمینه می باشدنقل، بازیافت، پردازش و دف
  

بازیافـت،  کلیه روشهای از بین بردن یا کاهش خطـرات ناشـی از پسـماندها از قبیـل          : دفع -1
  .دفن بهداشتی، زباله سوزی

کلیه فرآیندهای مکانیکی، شیمیایی، بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات           : پردازش -2
  .دفع گردد

 –قانون حفاظت و بهسازی محیط زیسـت        ) 9(منظور از آلودگی همان تعریف مقرر در ماده         ـ   د
  . است– 28/3/1353مصوب 

 پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به               -1تبصره  
  .یت خاص دارند، جزو پسماندهای ویژه محسوب می شوندیرمد

بط تعیین و   ر، با همکاری دستگاههای ذی      سازمانندهای ویژه از طرف      فهرست پسما  -2تبصره  
  . به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید

  . پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می باشند-3تبصره 



ب  لجن های حاصـل از تصـفیه فاضـالبهای شـهری و تخلیـه چاههـای جـذبی فاضـال                    -4تبصره  
ی عـادی قـرار خواهنـد       م رطوبـت باشـند، در دسـته پسـماندها         خانگی در صورتی که خشک یا کـ       

  .گرفت
  

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکـاری وزارت بهداشـت،       -3ماده  
 و بهداشـت محصـوالت   درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاهها حسب مورد، استاندارد کیفیت         

  .افتی و استفاده های مجاز آنها را تهیه نمایدو مواد بازی
  

 تـدابیر الزم را بـه    اهای اجرایی ذی ربط موظفند جهت بازیافت و دفـع پسـمانده            دستگا -4ماده  
آیین نامه اجرایی   . ترتیبی که در آیین نامه های اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند             

  :نیز باشندمذکور می بایستی در برگیرنده موارد زیر 
  .مقررات تنظیم شده موجب گردد تا تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد نماید -1
تسهیالت الزم برای تولید و مصرف کاالهایی که بازیافت آنها سهل تر است، فراهم شـود و                  -2

  .تولید و واردات محصوالتی که دفع و بازیافت پسماند آنها مشکل تر است، محدود شود
  . که استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابدتدابیری اتخاذ شود -3
یت تامین و پرداخت بخشی از هزینه های بازیافت برعهده تولیدکنندگان محصـوالت             مسؤول -4

  .قرار گیرد
  

 مدیریت های اجرایی پسماندها موظفند براسـاس معیارهـا و ضـوابط وزارت بهداشـت،                -5ماده  
 نمایند تا سالمت، بهداشت و ایمنـی عوامـل اجرایـی تحـت              کی ترتیبی اتخاذ  درمان و آموزش پزش   

  .تامین و تضمین شودنظارت آنها 
  

 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایـران و سـایر رسـانه هـایی کـه نقـش اطـالع                      -6ماده  
رسانی دارند و همچنین دستگاههای آموزشی و فرهنگی موظفند جهت اطـالع رسـانی و آمـوزش،          

ین مربوط همکاری   مسؤولآوری و بازیافت پسماندها اقدام و با سازمانها و          جداسازی صحیح، جمع    
  .نمایند



تبصره ـ وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمـان و آمـوزش    
 نسـبت بـه اطـالع رسـانی و آمـوزش      ور کـاهش پسـماندهای کشـاورزی، موظفنـد       پزشکی بـه منظـ    

  .دام الزم را به عمل آورندئیان و تولیدکنندگان اقاروست
  

هرها و روستاها و حریم آنها       مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در ش           -7ماده  
ها به عهـده      ها و دهیاری    ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری         ها و دهیاری   هده شهرداری به ع 

. عهده تولیدکننده خواهد بـود ژه به وی مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و . ها می باشد    بخشداری
  .درصورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداریها، دهیاریها و بخشداریها خواهد بود

 مدیریت های  اجرایی می توانند تمام یـا بخشـی از عملیـات مربـوط بـه جمـع آوری،                     –تبصره    
  .جداسازی ودفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند

  
 مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیـد کننـده پسـماند بـا                   – 8ماده    

  وع پسماند تعیـین   شور توسط شوراهای اسالمی بر حسب ن      تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت ک      
  . می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید

  
ا هماهنگی سازمان موظـف اسـت برنامـه ریـزی و تـدابیر الزم بـرای                  وزارت کشور ب   – 9ماده    

های مـدیریت .  بندی آن را تدوین نمایـد      جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمان         
این قانون موظفند در چارچوب برنامـه فـوق و در مهلتـی کـه در آیـین          ) 7(اجرایی مندرج در ماده     

ینی می شود، کلیه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک شده جمـع             نامه اجرایی این قانون پیش ب     
  .آوری، بازیافت یا دفن نمایند

 وزارت کشور موظف  است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظـرف مـدت                 – 10ماده    
شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعملهای تشکیالت و سامان دهی مدیریت                

  .دها در شهرداریها، دهیاری ها و بخشداری ها اقدام نمایداجرایی پسمان
  
 سازمان موظـف اسـت بـا همکـاری وزارتخانـه هـای بهداشـت، درمـان و آمـوزش             – 11ماده    

در مورد پسماندهای صـنعتی     (، صنایع و معادن، نیرو و نفت        )در مورد پسماندهای پزشکی   (پزشکی  
ضــوابط و روشــهای مربــوط بــه ) ورزیدر مــورد پســماندهای کشــا(، جهــاد کشــاورزی )معــدنی و



. زیست بـه تصـویب برسـاند    پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط        ییارمدیریت اج 
  . نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب هستندمسؤولهای مذکور  وزارتخانه

  
 محل های دفن پسماندها بر اساس ضوابط زیست محیطی توسـط وزارت کشـور بـا                 -12ماده    

  . کشاورزی تعیین خواهد شددماهنگی سازمان و وزارت جهاه
 شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرحهای ناحیه ای جامع، مناطق -1تبصره    

  .در نظر بگیرد مناسبی را برای دفع پسماندها
 وزارت کشور موظف است اعتبارات، تسهیالت و امکانات الزم را جهـت ایجـاد و                -2تبصره    
  .ی فراهم نمایدساً یا توسط بخش خصوصأ دفع پسماندها رهایاری از محل بهره برد

  
 مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط – 13ماده   

  .و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است
  
ا نظـارت  بـ ع مقررات کنوانسیون بازل و اندهای ویژه تاب  برون مرزی پسم   نقل وانتقال    -14ماده    

 نامه اجرایی   انتقال درون مرزی پسماندهای ویژه تابع آئین       نقل و  .مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود    
  .واهد بودت وزیران خأمصوب هی

  
دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگی های پسماندهای           کنندگان آن  دیتول – 15ماده    
ظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، پسماندهای خود را به حداقل برسانند و              ژه نیز می باشند، مو    وی

که حدود مجاز در آیین نامه اجرایی این قـانون پـیش بینـی شـده اسـت، در حـد مجـاز                       درمواردی  
  .نگهدارند

  
قل، خرید و فروش، دفـع، صـدور        ی، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و ن        نگهدار -16ماده    

در غیر این   . اجرایی آن خواهد بود   ق مقررات این قانون و آیین نامه        ر محیط بر طب   تخلیه پسماندها د  
ای پسماندهای عادی   صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول بر             

صـورت تکـرار،     در ریـال و   ) 000/000/100(ریال تا یکصد میلیون   ) 000/500(از پانصد هزار  
  .لی در این ماده محکوم می شوند به دو برابر مجازات قبهر بار



ریـال تـا یکصـد     ) 000/000/2(بـه جـزای نقـدی از دو میلیـون         ) 13(متخلفین از حکم ماده       
به دو برابر حداکثر مجـازات و در صـورت تکـرار             رریال و در صورت تکرا     ) 000/000/100(میلیون

  .مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل مجکوم می شوند
  

نوانسیون بازل کاین قانون موظفند پسماندهای مشمول  ) 14(خلفین از حکم ماده   مت -17ماده    
رت امکان معـدوم کـردن در داخـل تحـت نظـارت و طبـق نظـر                  وعاده و یا در ص    ارا به کشور مبدأ     

در غیـر   . مناسـب دفـع نماینـد      با هزینه خود به نحو    ) مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران     (سازمان  
  .محکوم خواهند شد ) 16(تهای مقرر در ماده این صورت به مجازا

  
انسان دارد، با اخطار سـازمان و      شرایطی که آلودگی، خطر فوری برای محیط و        در   – 18ماده    

آموزش پزشکی، متخلفین و عاملین آلودگی موظفنـد فـوراً اقـداماتی را             وزارت بهداشت، درمان و     
متوقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع وتخریب محیط زیست می شود بروز آلودگی که منجر به 

در صورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت بـه موضـوع            . آلودگی و پاکسازی محیط نمایند    
عاملین را عالوه بر پرداخت جریمـه تعیـین شـده، ملـزم بـه رفـع آلـودگی و                     رسیدگی و متخلفین و   
  .پاکسازی خواهد نمود

  
ور، مرجـع قضـایی مـرتکبین را عـالوه بـر پرداخـت               در تمام جرایم ارتکـابی مـذک       – 19ماده    

جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت بـه اشـخاص و یـا جبـران خسـارت وارده بنـا بـه                 
  .درخواست دستگاه مسؤول محکوم خواهد نمود

  
 خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیر مجاز، عالوه بر مجازاتهای مـذکور،              -20ماده    

  . هفته توقیف محکوم خواهند شدبه یک تا ده
  
جرایم این قانون به حساب خزانه داری کـل کشـور واریـز و همـه          درآمد حاصل از     -21ماده    

     ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پـیش بینـی                  
نون تعیین خواهند شد، قرار خواهد       دستگاههایی که در آئین نامه اجرایی این قا        می شود، در اختیار   

گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطالع رسانی و رفع آلودگی ناشی از پسماندها، حفاظت               
  .از محیط زیست و تأمین امکانات الزم در جهت اجرای این قانون گردد



  
وزرات کشـور و سـایر    آئین نامـه اجرایـی ایـن قـانون توسـط سـازمان بـا همکـاری          -22ماده    
  .ف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسدکثر ظرداذیربط حگاههای اجرایی دست

  
  .یت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می باشدمسؤول نظارت و -23ماده   
قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و نه تبصـره در جلسـه علنـی روز یکشـنبه مـورخ بیسـتم                   

 هشــتاد وســه مجلــس شــورای اســالمی تصــویب و در تــاریخ  اردیبهشــت مــاه یکهــزار و سیصــد و
  . به تأیید شورای نگهبان رسیده است9/3/1383

  
  

  غالمعلی حداد عادل                                                       
  رئیس مجلس شورای اسالمی                                                         

  
 

  
  

 


