
  آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها

عبارات و اصطالحات زير در معاني مشروح  ١٣٨٣مصوب  -قانون مديريت پسماندها ) ٢(عالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در ماده  ١اده م

  . مربوط بكار مي رود 

   ١٣٨٣مصوب  -مديريت پسماندها : قانون    -١

  جداآردن زباله ها ازيكديگر  :جداسازي    -٢

  فرايندتبديل پسماند به مواديا انرژي قابل استفاده مجدد  :بازيافت    -٣

  آارگروه ملي مديريت پسماندها  :آارگروه ملي    -۴

مي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسال ۶٨موضوعبند ب ماده (صندوق ملي محيط زيست :صندوق  -۵

  )  ١٣٨٣مصوب _ايران

  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  :موسسه استاندارد      -۶

  . جزء ويژه ايجاد شده توسط اشخاصي آه عمدتًا توليد آننده پسماند عادي هستند    -٧

  سازمان حفاظت محيط زيست  :سازمان    -٨

  : براي دستيابي به هماهنگي بين دستگاه هاي مذآور در قانون آار گروه ملي با ترآيب زيرتشكيل ميشود ٢ماده 

   )رئيس آار گروه(رئيس سازمان حفاظت محيط زيست     -١

 ) رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي آشور (معاون وزارت آشور     -٢

  شكي معاون وزارت و بهداشت درمان و آموزش پز    -٣

  معاون وزارت صنايع و معادن     -۴

   معاون وزارت نفت    -۵

  معاون وزارت نيرو      -۶

  معاون وزارت جهاد آشاورزي    -٧

 معاون موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران     -٨

  معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران    -٩

 ي آشور معاون سازمان مديريت و برنامه ريز- ١٠

  معاون شهرداري تهران-١١      

  معاونان ساير دستگاه ها حسب مورد-١٢      



آارگروه استاني جهت هماهنگي درسطح استان باترآيب مديران دستگاههاي مذآور دراستان به مسئوليت معاون امور عمراني  تبصره

آارگروه مذآور ميتواند درصورت لزوم آارگروه هاي .دداستانداري و دبيري مديرآل دفترشهري و روستايي استانداري تشكيل مي گر

 شهرستاني را باترآيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار درسطح شهرستانها تشكيل دهد 

  : وظايف آارگروه ملي بارعايت قانون به شرح زير ميباشد ٣ماده

. قانون براي تصويب درشوراي عالي حفاظت محيط زيست  ٢ماده ٢تدوين تنظيم وبازنگري جداول فهرست پسماندهاي موضوع تبصره  -١

دستگاه ها بايد فهرست پسماندهاي ويژه مورد نظرخود را به آارگروه ملي اعالم نمايند و دستگاه هاي پيشنهاد دهنده در هنگام بررسي 

  راي درآارگروه حضورميابند موارد پيشنهادي خود با حق 

  ايجاد هماهنگي بين دستگاه ها براي پيشنهاد استانداري هاي مقرر در قانون به موسسه استاندارد     -٢

  ايجاد هماهنگي بين دستگاهاي مجري قانون در اجراي امور فرهنگي آموزشي و اطالع رساني     -٣

  آيين نامه ناظر بر اخذ هزينه هاي بازيافت از توليد آنند گان و وارد آنندگان  ١٢پيشنهاد اصالح فهرست موضوع ماده   -۴

  پيشنهاد براي گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتي     -۵

  : پيشنهاد ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به      -۶

  دفع پردازش و بازيافت پسماندها  - الف

  تشخيص پسماندهاي ويژه  حدود -ب

  شيوه هاي توليد و مصرف به نحوي آه پسماند آمتري ايجاد شود  - پ 

  چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماند ها به اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي سرمايه گذاري در امور مديريت پسماندها  -ت

  ارايه ساير پيشنهادهاي مرتبط با مديريت پسماندها     -٧

يريت هاي اجرايي پسماندهاي عادي بايد طرح جامع و تفصيلي مديريت پسماند را به گونه هاي تهيه آنند آه در مراآز استانها و مد ۴ماده

همه پسماندهاي  ١٣٩٢و در ساير شهرها و روستاها تا پايان سال  ١٣٩٠همچنين شهرهي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 

  شده جمع آوري نمايند عادي را به صورت تفكيك 

  اين آيين نامه و طرح تفضيلي آن در شوراي اسالمي مربوط تصويب ميشود  ٢طرح جامع ياد شده در آار گروه تبصره ماده  ١تبصره

جزء ويژه پسماندهاي عادي و آشاورزي پسماندهاي عادي محسوب نشده اما مديريت اجرايي آن به عده مديريت اجرايي پسماند  ٢تبصره 

  ميباشدآه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي اجزاي آن پيش بيني خواهد شد  عادي

تأمين )سازمان شهرداريها و دهياري هاي آشور(اعتبارات مورد نياز براي آموزش واطالع رساني پسماندها توسط وزارت آشور ٣تبصره

  خواهد شد 

رايي مديريت پسماندهاي عادي و آشاورزي وپسماند ويژه تبديل شده به وزارت آشور بايد با همانگي سازمان شيوه نامه هاي اج-۵ماده

قانون شش ماه  ١١جداسازي حمل و نقل بازيافت پردازش و دفع را با رعايت ماده           پسماند عادي از قبيل توليد ذخيره سازي جمع آوري 

  پس از ابالغ اين آئين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد 

نامه هاي موضوع اين ماده پس از تهيه وانتشار در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران به منزله اعالم بوده و الزم االجرا شيوه  :تبصره 

  ميباشد 



  : وزارت آشور موظف است ۶ماده

  . ضوابط مقررات و دستور العملهاي قانوني را به مديريت اجراي پسماند عادي وشوراهاي اسالمي ابالغ نمايند    -١

  . بانك اطالعاتي مديريت پسماندهاي عادي و آشاورزي را تهيه و براي تكميل بانك اطالعاتي جامع پسماندها به سازمان ارائه نمايند  -٢

  . محل دفع پسماندها هاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان وزارت جهاد آشاورزي تعيين نمايد  -٣

  . ذي صالح را تعيين نمايد   شيوه نامه انعقاد قرارداد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي وحقوقي   -۴

شيوه نامه اجرايي سازماندهي اشخاص حقيقي آه قبل از تصويب قانون و آيين نامه در عمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند   -۵

  .را تهيه نمايد

  .قانون همكاري نمايد ۵ت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده با وزار      -۶

محلهاي دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم ، با اجراي مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار مديريتها اجرايي پسماندها قرار  -٧ماده 

 . ي گرددگرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوط بهره بردار

توليدآنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراآز و مجتمع هايي آه پسماند عادي توليد مي آنند ، از قبيل  -٨ماده 

ساآنين منازل ، مديران و متصديان مجتمع ها و شهرآها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها، واحدها و مجتمع هاي تجاري خدماتي ، آموزشي ، 

  . و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه هاي آيين نامه مي باشندتفريحي 

آليه اشخاص حقيقي و حقوقي آه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر و روستا و بخش نمايند، بايد  - ٩ماده 

  . هاي مربوط در خصوص جداسازي ، ذخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني را رعايت نمايندمقررات و شيوه نامه 

بخشداريها بايد بر اساس شيوه نامه هاي ارسالي از طرف وزارت آشور نسبت به جمع آوري ، حمل و دفع پسماندهاي عادي بين  – ١٠ماده 

  . أسيسات اطراف راهها و حريم راهها اقدام نمايندراهي از قبيل پسماندهاي رستورانها ، پمپ بنزين ها و ساير ت

  . راهداريها بايد در مديريت پسماندهاي حريم جاده ه و اماآن بين راهي با بخشداري ها همكاري نمايند –تبصره 

بايد نسبت به جداسازي ) خانگي( آليه مراآز توليد آننده پسماندهاي ويژه همچنين توليدآنندگان جزء ويژه پسماند عادي  - ١١ماده 

  . پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند 

در صورت آه نتوانند به اين امر . هاي خود ار بازيافت نمايند توليدآنندگان و وارد آنندگان اقالم مشروح زير بايد پسماند حاصل از آاال -١٢ماده 

صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل از هر . اقدام نمايند بايد برابر نيم ده هزار ارزش آاال با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت نمايند 

متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده . آنندهآن قلم از پسماند قرار دهديك از اقالم مزبور ، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت 

  . قانون محكوم خواهند شد ١۶

  ، و الستيك PET  مواد پليمري از قبيل پالستيك ،     -١

 آاالهاي شيشه اي ، آريستال     -٢

  اشياي ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي    -٣

  ب و نئوپاناشياي ساخته شده از چو    -۴

  آاالهاي ساخته شده از آاغذ و مقوا    -۵

  انوع روغنهاي روانكار      -۶



  .آاالهايي آه حداقل از دو جزءشيشه ، فلز ،پليمر، سلولز تشكيل شوند    -٧

  لوازم برقي و الكترونيكي    -٨

  انواع مصالح ساختماني از نوع آاني هاي غير فلزي    -٩

يدي آه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي آنند ، به ازاي استفاده از اين گونه مواد از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف واحدهاي تول -١تبصره 

 . خواهند بود

واحدهاي توليدي آه محصوالت خود را صادر مي آنند و يا واردآنندگاني آه آاالي خود را مرجوع مي آنند ، به ازاي ميزان آاالي  - ٢تبصره 

  . ه و يا مرجوعي ، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بودصادر شد

  . تجديد نظر در اقالم و مبلغ مذآور حسب مورد پس از طرح آار گروهي ملي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران خواهد بود -٣تبصره 

ازجمله (آه منجربه ايجادپسماندهاي ويژه ميگردند توليدآنندگان واردآنندگان وآساني آه مسئوليت بسته بندي موادومحصوالتي- ١٣ماده

بايد نحوه استفاده نگهداري حمل ونقل ودفع پسماندهاي حاصل ازمصرف ونيزاشياء وموارد آلوده شده به آنهاراپس )سموم وآودهاي شيمايي

  . ازتاييد مراجع زيربط برروي بسته بندي درج نمايند

ريق گمرآات ازورود آاالهايي آه براساس فهرست اعالم شده ازسوي سازمان داراي پسماند ويژه وزارت اموراقتصادي ودارايي بايدازط- ١۴ماده

  . غيرمجازميباشدجلوگيري نمايند

سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست آاالهايي آه پس ازمصرف پسماند بيشتريا پسماند با بازيافت مشكل ترو يا پسماند خطرناك - ١۵ماده

  . ايجاد ميكنداقدام وشيوه نامه نحوه مديريت آنهاراتهيه وحسب موردبه دستگاه ذي ربط اعالم نمايد

  : بالغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايدموسسه استاندارد بايد ظرف يك سال پس ازا- ١۶ماده

  . استاندارد آاغذ وپالستيك بازيافتي وموارد مجازاستفاده انها ازجنبه هاي فني وبهداشتي - ١

  . استانداردهاي آود آلي به خصوص آود آمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و آشاورزي- ٢

ط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه هاي زباله سوز ونوع پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و استاندارد تاسيسات وتجهيزات مرتب- ٣

  . بهداشتي

  . استاندارد عاليم نشان دهنده نوع وجنس پالستيك ها و نيز پالستيك هاي قابل تجزيه در طبيعت- ۴

  . شوداستاندارد ساير مواردي آه حسب مورد از سوي آار گروه ملي پيشنهاد مي - ۵

واحدهاي بازيافت آه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند از حداآثر تسهيالتي آه براي احداث وادامه فعاليت -١٧ماده 

  . واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود بر خوردار خواهند بود

ع آود شيميايي آودهاي آمپوست نيز به همان ميزان بهره در صورت پرداخت هر گونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انوا-١تبصره

  . مند خواهند شد

  . خريداري نمايد ٨/۴/١٣٨۴مورخ  ٣٣١٨٨ت/١۶٨٢۵وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اساس تصويب نامه شماره  -٢تبصره 

بط در هر مورد نسبت به تشخيص صالحيت مشاوران و سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذير -١٨ماده 

  . پيمانكاران ذي صالح حقيقي و حقوقي اقدام نمايد



ملزم به آاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذآور ) ١(توليد آنندگان پسماند هاي ويژه مندرج در جدول شماره  - ١٩ماده

جدول مذآور حسب مورد با . بوده و بايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرمهاي اظهار نامه ثبت و به سازمان گزارش نمايند

  . و تصويب هيات وزيران قابل تغيير ميباشد) آار گروه ملي(مانپيشنهاد ساز

سازمان بايد ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آيين . قانون محكوم خواهند شد ١۶متخلفين از مفاد اين ماده به حداآثر مجازات مقرر در ماده 
 .نامه نسبت به تهيه فرمهاي اظهار نامه مربوط اقدام نمايد


