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مقدمه:

 

موجب گردید این قانون »بخش خصوصی« و   ۱۳۸۳استیالی ذائقه دولتی در نگارش قانون مدیریت پسماندها در سال 

های  سازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در یک کالم پایداری برنامه محور و مقاوم »شهروندان« را، که بنیاد توسعه مشارکت

ن با نادیده گرفتن حقوق مالکیت و حقوق رقابت به وضع احکامی بپردازد که اجرایی هر کشوری هستند، در نظر نگیرد و در پی آ 

اند. شوربختانه عدم تعریف بدیهیاتی که  سال قریب به هفتاد درصد این احکام رنگ اجرا به خود ندیده  ۱۶امروز بعد از گذشت  

ی غیررسمی سوداگری مواجه ساخته که  هاای نظیر شبکه شرح آن رفت حوزه مدیریت پسماندها را در کشور با مشکالت پیچیده 

گردی را به عنوان ویترین این حوزه در معرض دید یکایک شهروندان در سطح کشور قرار داده  آور زباله پدیده زشت و چندش 

گیرند و همه دستگاههای مسئول خود را از  ای که هیچ یک از نهادهای قانونی کشور مسئولیت آن را بر عهده نمی است؛ صحنه 

 دانند و به هیچ وجه پاسخگوی این روابط غیرقانونی بازار غیر رسمی نیستند.  یافته دور می فساد نظام این 

انتظار می  این پایه  از نقاط ضعف این قانون آغاز گردد و رویکرد اصلی آن  بر  رفت، اصالح قانون مدیریت پسماندها 

شوربختانهطرح باشد؛  شهروندی  و  ملی  منافع  متضمن  ساختاری  طرح   ریزی  شورای بررسی  نشان  عالی پیشنهادی  استانها 

 طرح بر دو محور: تنها چنین نیست بلکه این دهدنه می

سال گذشته از دوش دستگاه مسئول    ۱۶کردن صورت مساله با برداشتن احکام اجرا نشده در  عدم مدیریت تعارض منافع و پاک   -۱

 ها، و و انداختن آن بر گردن کلیه دستگاه

اجرایی«  یرش صریح حقوق مالکیت و رقابت و منوط نمودن این حقوق به »تشخیص سازمان« و یا »تشخیص مدیریت فرار از پذ  - ۲

 یافتههای بسیار مساعد برای رشد و گسترش فساد سازمان و ایجاد زمینه 

ات داخلی قابل  تعریف گردیده است. به جز دو محور فوق موارد متعددی از عدم انطباق طرح با اصول علمی و قوانین و مقرر

در   را  اقتصادی و علمی  از جمله تشکلهای  نهادهای شهروندی  به موضوع و اعالم نظر صریح  بود که ضرورت ورود  مشاهده 

 ساخت. خصوص این طرح دو چندان می 

نفر ساعت مذاکرات فشرده و بررسی بند به بند طرح توسط    ۲۵۰در گزارش پیش رو که حاصل چند هفته تالش و   

های مختلف نهاد حاکمیت مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه و  بره بخش کارشناسان خ

های غیردولتی عبارت از اتحادیه صنایع بازیافت ایران، کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و  مدیران تشکل 

زیست اتاق بازرگانی، صنایع،  ن صنعت نفت ایران در کمیته توسعه پایدار و محیط بازیافت، انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و فدراسیو

پذیر بررسی و  معادن و کشاورزی ایران است، تالش گردیده معارضات قانون فعلی در بستری روزآمد، شفاف، پاسخگو و حساب 

 رین سطح ارایه گردد. نفعان در باالت آفرینان و ذیبهترین پیشنهادها با اولویت قرار دادن مشارکت نقش 

دریغ   در خاتمه جا دارد به نمایندگی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب سپاس خود را از تالش بی 

 و مخلصانه اعضای محترم کمیته اعالم نمایم. 

 

 فرشید شکرخدایی 

 رییس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب 

 ن و کشاورزی ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معاد
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نویس پیشنهادی اتاق ایران: پیش-بخش اول

( قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران و به منظور حفظ محیط زیست  ۵۰جهت تحقق اصل پنجاهم )  - ۱ماده

مرصف،   صحیح  الگوی  طریق  از  پسماند  تولید  حداکیر  و کاهش  ی  پیشگیر پسماندها،  زیانبار  آثار  از  کشور 

اولیبهره  منابع  رفت  هدر  از  ی  جلوگیر اشتغال،  ایجاد  و  افزوده  ارزش  تولید  ظرفیت  از  ی  مدیریت  گیر و  ه کشور 

دستگاه  جامعه، کلیه  شهروندان  و  خصویص  بخش  مشارکت  جذب  و  همکاری  با  پسماندها  موضوع  بهینه  های 

، موظفند سیاست ۵ماده ) ها و مقررات مقرر  ( قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

 در این قانون را رعایت نمایند. 

 باشد: دارای معاتی زیر یم ر این قانون به کار رفته است،  عبارات و اصطالحاتی که د - ۲ماده

 سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست  -الف 

)غیر از فاضالب و انتشارات هوابرد   ضایعات: به مواد زاید جامد و نیمه جامد، و سیاالت محصور و مظروف  - ب

ونت  مشعل،  دودکش،  قبیل  ی از  و  اشخاص  فعالیت  از  ...( که  و  فرایندی  تولید  های  طبییع  انفعاالت  و  فعل  ا 

یم یم اطالق  مواد  گردد،  مطابق  به    ۳۵تا    ۳۰گردد که  نسبت  مالک  بوده،  آن  مالک  تملک  تحت   ، مدتی قانون 

 مایملک خود حق همه گونه ترصف و انتفاع دارد. 

خارج    - پ وی  ترصف  محدوده  از  یا  شده   تلقی  زاید  آنها  مالک  نظر  از  ضایعات که  از  دسته  آن  باشد،  پسماند: 

 بندی پسماند بر اساس ماهیت و منبع تولید به قرار زیر است: پسماند نام دارد. طبقه 

بودن    -۱ باال  یا  و  بودن  واجد  دلیل  به  پرتوزا که  و  رادیواکتیو  پسماندهای  جز  پسماندها  خطرناک: کلیه 

واکنش  خواص  از  ییک  اشتعال حداقل   ،
ی

خورندگ جمله  )از  و  زاتی رسطان پذیری  سمیت،   ،) ،  انفجارزاتی زاتی

محیط عفونت  و  بهداشتی  مخاطرات  ایجاد  باعث  مشابه،  عوامل  و  مراقبت  زاتی  نیازمند  و  زیستی گردیده 

 باشند. ویژه و خاص در کلیه مراحل مدیریت یم 

ی قابل مالحظه نیاز به مراقبت  -۲ ایط مخاطره آمیر ی رسر   غیر خطرناک: کلیه پسماندهاتی که به دلیل نداشتی

ی و ضوابط محیط   ویژه و خاص در کلیه مراحل مدیریت نداشته لیکن الزم است بر اساس استاندارد معتر

 زیستی مدیریت شوند. 

های کاهش تولید پسماند و استفاده مجدد،  مدیریت پسماند: مجموعه فعالیتهاتی است که با اجرای برنامه   - ت

جمع تفکیک،  عملیات  بابه کمک  بازیافت،  پردازش،  بازچرخاتی  آوری،  ارزش  ه  زنجیر به  را  پسماند  امحا،  و  زیاتی 

ین رد پای زیست   گرداند. محییط به محیط بر یم کرده یا به طور اصویل و با کمیی

یسر و افزایش  تفکیک: کلیه فعالیتهای خدماتی یا داوطلبانه که به کمک آموزشهای عمویم، محرک   - ث ی های انگیر

رساندن حداقل  به  هدف  با  شهروندی     مشارکت 
ی

آلودگ به  پسماندها  و  بازیافت  قابل  ضایعات   
ی

های  آغشتیک

 گردد. یکدیگر موجب جداسازی آنها یم 

قابل  جمع   -ج ضایعات  نوع  هر  حمل  مختص  ات  ی تجهیر ی  بکارگیر با  خدماتی که  فعالیتهای  حمل: کلیه  و  آوری 

دوره  در  پسماند  یا  جمع بازیافت  خرد  مقیاس  در  را  آنها  منظم،  زماتی  با  های  و  از  آوری  استفاده  بدون  یا  استفاده 

، رایه واحدهای پردازش نماید. ایستگاه   های میاتی

اجزای    -چ به  بازیافت  قابل  جزء  چند  یا  دو  حداقل  دارای  پسماند  یا  ضایعات  آنها  در  فرآیندهاتی که  اسقاط: 

 گردد. شده و به مواد اولیه صنایع بازیافت تبدیل یم دهنده خود تفکیک و پردازش تشکیل 

ازش: کلیه فرآیندهاتی که با کاهش حجم و افزایش چگایل ضایعات و پسماندها موجب تبدیل آنها به مواد  پرد  -ح

 گردد. اولیه صنایع بازیافت یا تسهیل در امحاء آنها یم 
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بهره    - خ از  برخوردار  مجدد، که  استفاده  قابل  انرژِی  یا  مواد  به  پسماند  یا  ضایعات  تبدیل  فرآیندهای  بازیافت: 

وده و در آنها ضایعات یا پسماند پردازش یا اسقاط شده به محصوالت واسطه یا نهاتی مورد استفاده  اقتصادی ب

ه مدیریت پسماند( تبدیل و بازچرخاتی یم در حلقه  ه ارزش )خارج از زنجیر  شود. های دیگر زنجیر

ی بردن یا کاهش خطرات نایسر از پسماندها و فرآ  -د یندهاتی که به واسطه آنها  بازیاتی و امحاء: کلیه روشهای از بتر

ه در ازای دریافت تعرفه  پذیری طبییع پسماند یا مشتقات آن با روشهای  ای مشخص، دوره تجزیه در انتهای زنجیر

ابه، تی اصویل نظیر تولید کمپوست، هضم، گازی  خطرسازی  سازی، تبدیل به انرژی، دفن بهداشتی و تصفیه شیر

 یابد. و... کاهش یم 

اجراتی   -ذ تولید،    پسماند:   مدیریت  به  مربوط  اجراتی  عملیات  مسئول  است که  حقوقی  یا  حقیقی  شخصیت 

ه جمع ذخیر جداسازی آوری،  حمل سازی،  و  و ،  آموزش  ی  همچنتر و  پسماندها  دفع  و  پردازش  بازیافت،  نقل، 

 باشد. رساتی در این زمینه یم اطالع 

 انون این ق ۳کارگروه: کارگروه میل مدیریت پسماندها موضوع ماده  -ر

دستگاه   - ۳ماده سازمان،  نمایندگان  از  متشکل  دستگاهکارگروه   ، اجراتی به  های  خصویص  بخش  و   
ی

فرهنیک های 

ی  آیتر یم موجب  تشکیل  این قانون  اجراتی  ، برنامه نامه 
ی

هماهنیک مسئولیت  و  سطح  گردد  سیاستگذاری در  و  ریزی 

 میل در حیطه این قانون را بر عهده خواهد داشت.  

سپس    کارگروه  -تبرصه  و  ماه  شش  یط  خطرناک  پسماندهای  تشخیص  حدود  ی  تعيتر به  نسبت  است  موظف 

بندی انواع پسماند ویژه بر حسب منابع تولید و ماهیت آن ها یط یک سال از  بندی، شناساتی و فهرست طبقه 

 ا تصویب قانون، طبق شاخص 
ی

ان آالیندگ ی ی میر ز ابتدای  های رایج نظیر ارزیاتی چرخه عمر )به معنای در نظر گرفتی

در   سهولت  مثال  عنوان  )به  محصوالت  عمر  پایان  اقدامات  سهولت  ارزش(،  ه  زنجیر انتهای  تا  ارزش  ه  زنجیر

گلخانه  گازهای  کربن)تولید  رد  و  ی بازیافت(  بتر استانداردهای  با  متناسب  و  دوم  ای(  الحاقیه  جمله  از  المیل 

سال  طبقه  مصوب  بازل  کنوانسیون  ضایعات  دستورالعمل۱۹۸۹بندی  و    ،  شناساتی  ی  همچنتر و  مکانیاتی 

دفن برنامه  ساماندیه  جهت  و  گاهریزی  اقدام  پسماند کشور   سنتی  و  بهداشتی  غیر  اصویل،  غیر  دپوهای  و  ها 

دی  به شورای عایل حفاظت محیط زیست ارائه نماید.   فهرست آنها را جهت تدوین و تصویب برنامه اقدام راهیی

ا   - ۴ماده موظف  استاندارد  میل  فرآیند  سازمان  بر  قانون  این  تصویب  تاری    خ  از  یکسال  حداکیر  مدت  ظرف  ست 

 تدوین 

 استاندارد کیقی و بهداشتی مواد بازیافتی و استفاده مجاز از آنها،   -الف 

همقررات فتی فرآیندهای تفکیک، جمع   - ب سازی، انتقال، پردازش، بازیاتی و امحاء پسماندها،  آوری و حمل، ذخیر

 و

ی آالت مدیریت پسماند  ، بهرهمقررات فتی احداث - پ ات و ماشتر ی  برداری و نگهداری از اماکن، تاسیسات، تجهیر

 توسط دستگاههای اجراتی مکلف در این قانون نظارت و پس از ابالغ بر اجرای آنها نظارت نماید. 

ماه از تصویب این  های اجراتی ذیربط ظرف مدت حداکیر شش سازمان موظف است با همکاری دستگاه -تبرصه 

شیوه  ضوابط،  عایل  قانون،  شورای  در  و  تدوین  را  پسماندها  اجراتی  مدیریت  به  مربوط  دستورالعمل  و  نامه 

دستگاه برساند،  تصویب  به  زیست  محیط  اجرا حفاظت  بر  نظارت  مسئول  ذیربط  اجراتی  و  های  ضوابط  ی 

 باشند. های مصوب یم دستورالعمل

در  دستگاه   - ۵ماده ترتیتی که  به  را  الزم  تدابیر  پسماندها،  مدیریت کارآمد  جهت  موظفند  ذیربط  اجراتی  های 

ی  نده موارد  نامه آیتر ی نامه اجراتی مذکور باید در برگیر های اجراتی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند. آیتر

ی باشد:   زیر نیر

ی ایجاد کند. تصویب ضوابط و دستورالعمل  -الف   های اجراتی مورد نیاز بطوری که تولید و مرصف، پسماند کمیی
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سهل - ب آنها  بازیافت  که  کاالهاتی  مرصف  و  تولید  برای  الزم  واردات  تسهیالت  و  تولید  و  فراهم  است،  تر 

 محصوالتی که دفع یا بازیافت پسماند آنها مشکلیی است، محدود شود. 

ش یابد.  - پ  استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید با اعطای ساز و کارهای تشویقی گسیی

ی و پرداخت بخشر از هزینه   - ت ه  مسوولیت تامتر های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان محصوالت در ابتدای زنجیر

د.   ارزش قرار گیر

پسم  - ث اجراتی  مدیریت  فرآیندهای  در کلیه  اجراتی  ضمانت  و  از  متویل  اعم  خطرناک  غیر و  خطرناک  اندهای 

ی گردد.   شهری، کشاورزی، صنعتی و پزشیک، از تولید تا جمع آوری، پردازش، دفع و بازیافت تبیتر

ی گردد.  - ج سازی بازیافت پسماندها و حداقل سازی دفن پسماندها تبیتر  ضوابیط به منظور حداکیر

ه ارزش  افزایش یابد.   - چ  مشارکت اجتمایع در عملیات تفکیک در زنجیر

های  سازمان مکلف است نسبت به پایش ساالنه و ارایه پیشنهاد اصالح و بازنگری مقررات و دستورالعمل   -تبرصه 

 مربوطه اقدام نماید. 

 و سازمان صدا  عایل انقوزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، شورای   -۶ماده
ی

الب فرهنیک

 و دستگاهو سیمای جمهوری اسالیم ایران با همکاری کلیه دستگاه 
ی

های مکلف در این قانون  های آموزیسر و فرهنیک

رساتی و آموزش  موظفند حداکیر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، ساز و کار اجراتی مرتبط با اطالع 

آوری، بازیافت و توسعه کسب و کار برای استفاده  ماندها، تفکیک، جمعجامعه در حوزه کاهش تولید انواع پس

 به تصویب وزارت کشور برساند. مجدد از مواد بازیافتی را  

درخواست  -تبرصه  هرگونه  است  موظف  سیما  و  صدا  اطالع سازمان  و  آموزیسر   ، تبلیغاتی حوزه های  در  رساتی 

 نتشار در اولویت اجراتی خود قرار دهند. مدیریت پسماند را به صورت رایگان تولید، پخش و ا 

عهده    - ۷ماده به  آنها  حریم  و  روستاها  و  شهرها  در  خطرناک  و  صنعتی  از  غیر  پسماندها  اجراتی کلیه  مدیریت 

دهیاری  و  شهرداری شهرداری  وظایف  و  حوزه  از  خارج  در  و  دهیاری ها  و  بخشداری ها  عهده  به  یم ها  باشد.  ها 

ص  پسماندهای  اجراتی  به  مدیریت  آن  تبدیل  صورت  در  و  بود  خواهد  تولید کننده  عهده  به  خطرناک  و  نعتی 

 ها خواهد بود. ها و بخشداری ها، دهیاری پسماند عادی به عهده شهرداری 

پسماند یم   - ۱تبرصه اجراتی  ماده  مدیریت  ذیل  احکام  مطابق  را  خود  از وظایف  بخشر  یا  از طریق    ۱۱تواند تمام 

واگذ پیمانکاران  به  برون مناقصه  و  واگذاری  نمایند.  از  ار  پیمانکار  به  اجراتی   مدیریت  توسط  عملیات  سپاری 

 کند. مدیریت اجراتی  سلب مسئولیت نم 

ی  - ۲تبرصه  نامه این قانون خواهد بود. الزامات مربوط به فعالیت پیمانکاران حوزه مدیریت پسماند مطابق آیتر

مدبرنامه   - ۳تبرصه فرآیند  مراقبت  و  مدیریت  ریزی،ساماندیه  عهده  بر  روستاها  و  شهرها  در  پسماندها  یریت 

های وزارت کشور رسیده و گزارش  ها و دهیاری اجراتی است و باید به صورت سالیانه به تایید سازمان شهرداری 

 آن به کارگروه ارائه گردد. 

دهیاری شهرداری   - ۸ماده بخشداری ها،  و  از ها  )غیر  پسماندها  مدیریت  خدمات  بهای  موظفند  پسماندهای    ها 

، را از تولید کننده پسماند طبق تعرفه پیشنهادی شوراهای   صنعتی و خطرناک( تولیدی از منابع شهری و روستاتی

هزینه  و  نموده  دریافت  پسماند،  نوع  برحسب  وزارت کشور  ابالیعی  دستورالعمل  و  روستا  و  شهر  های  اسالیم 

 دریافت شده را رصفا جهت مدیریت پسماند مرصف نمایند. 

روستا    -رصه تب و  شهر  اسالیم  شوراهای  شده،  ی  تعیتر تعرفه  از  ان کمیی  ی میر به  خدمات  بهای  تصویب  صورت  در 

مابه  ی  تأمتر به  شهرداری موظف  درآمدی  منابع  محل  از  تعرفه  این  ساالنه  التفاوت  بودجه  در  آن  بیتی  پیش  و  ها 

 باشند. شهرداری یم 
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شش   - ۹ماده مدت  ظرف  حداکیر  است  موظف  تدوین  ماه  وزارت کشور  به  نسبت  قانون،  این  تصویب  از  پس 

شهرداری  در  پسماندها  مدیریت  سازماتی  تشکیالت  ساماندیه  دهیاری دستورالعمل  بخشداری ها،  و  اقدام  ها  ها 

 نماید. 

عمویم    -تبرصه  صورت  به  را  ماده  این  مربوط  سالیانه  های  پایش  و  است گزارش   موظف  ها  شهرداری  سازمان 

 منتشر نماید. 

استقرار صنایع  واح  -۱۰ماده شعاع  از  پسماندها  و  ضایعات  حوزه مدیریت  تاسیسات  و  خدماتی  تولیدی،  دهای 

توسط   واحدها،  این  استقرار  محل  جهت  مکانیاتی  نحوه  و  ضوابط  معیارها،  و  بود  خواهد  مستثتی  از کالنشهرها 

ی و به تصویب شورای عایل حفاظت محیط زیست خواهد شد.   کارگروه تعیتر

موظ  - ۱تبرصه بهره دولت  و  ایجاد  جهت  را  الزم  امکانات  و  تسهیالت  اعتبارات،  است  و  ف  اماکن  از  برداری 

 تاسیسات مدیریت پسماندها را فراهم نماید. 

ی اعتبار برای    - ۲تبرصه ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تامتر وزارت کشور موظف است با همکاری اتاق بازرگاتی

منپروژه بر  عالوه  مدیریت پسماند را  ابزارهای مایل رایج  های  و سایر  بهادار  اوراق  نقدی، در چارچوب تهاتر،  ابع 

های مذکور با مشارکت بخش خصویص، اعتبارات، تسهیالت و امکانات الزم  کشور طرایح و جهت انجام پروژه

 را فراهم نماید. 

جمع   -۱۱ماده ه تفکیک،  ذخیر حمل،  و  بازیافت،  آوری  پردازش،  فروش،  و  خرید  انتقال،  امحاء،  سازی،   ، بازیاتی

ی  آیتر و  فتی  مقررات  ذیل،  احکام  مطابق  محیط  در  پسماندها  تخلیه  و  بود.  نامهصدور  خواهد  مربوطه  های 

:الف( برای بار اول در خصوص پسماندهای   ( به حکم مراجع قضاتی ی )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی متخلفتر

( میلیون  ده  از  نقدی  جزای  به  یکصد ۱۰،۰۰۰،۰۰۰عادی  تا  ریال   )  ( برای  ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰میلیون  و  ریال   )

میلیون ) بیست  از  اول  برای بار  ویژه  میلیون )۲۰،۰۰۰،۰۰۰پسماندهای  پانصد  تا  ( ریال  ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰( ریال 

شوند. ب( در صورت تکرار تخلف، برای اشخاص حقیقی به مجازات درجه هفت)حبس از نود و یک  محکوم یم 

 گردد: حقوقی عالوه بر مجازات مقرر، به مدت سه ماه پروانه کسب لغو یم روز تا شش ماه( و برای اشخاص 

ههای تفکیک، جمع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه   -الف  سازی  و انتقال، باید  آوری و حمل، ذخیر

 ند. فعالیت نمای ۴دارای شناسه کسب و کار مرتبط با عناوین باال بوده و و مطابق مقررات فتی موضوع ماده 

حوزه   - ب در  فعال  حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  پروانه  کلیه  دارای  باید  امحاء  و  بازیاتی  بازیافت،  پردازش،  های 

 فعالیت نمایند.  ۴برداری مرتبط با عناوین باال بوده و مطابق مقررات فتی موضوع ماده بهره 

چارچوب شفاف و مورد    و در   ۲و  ۱فروش ضایعات و پسماند تنها به اشخاص دارای مجوزهای موضوع بند    - پ

ی نماید، مجاز است.   تایید شورای رقابت که حقوق رقابت را تضمتر

آوری پسماند از شوارع و حرائم عام در هر شکیل غیر از فعالیت  اشخاص مجاز و طرف  گردی یا جمع زباله  - ت

ت تحت  پسماند  و  افراد  توقیف  به  مکلف  قضاتی  ی  ضابطتر و  است  ممنوع  اجراتی  مدیریت  ایشان،  قرارداد  رصف 

یم  مربوطه  حوزه  اجراتی  مدیریت  ترصفشان به  پسماند تحت  تحویل  و  قضاتی  مرجع  افراد به  یک  تحویل  باشند. 

مربوطه   انتظایم  یگان  به  متعلق   ، اجراتی مدیریت  توسط  بند  این  موضوع  پسماند  فروش  از  حاصل  عواید  سوم 

 خواهد بود. 

خطرنا   -۱۲ماده پسماندهای  مرزی  برون  انتقال  و  میل  نقل  مرجع  نظارت  با  و  بازل  مقررات کنوانسیون  تابع  ک 

ی استان  های جمهوری اسالیم  کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال پسماندهای خطرناک در داخل مرزها و مابتر

ی تابع مقررات فتی مربوطه است.   ایران نیر

ت  -۱۳ماده حدود  به  را  خود  پسماندهای  موظفند،  خطرناک  پسماندهای  موضوع  تولیدکنندگان  مجاز  شخیص 

ان آن را حفظ نمایند.   ۳ماده ی  رسانیده و میر
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جمع  تی   - ۱۴ماده و  خطرناک  غیر پسماندهای  با  آنها  مخلوط کردن  طریق  از  خطرناک  پسماندهای  خطرسازی 

آوری، خرید و فروش، استفاده مجدد و یا بازیافت پسماندهای خطرناک، توسط اشخاص فاقد صالحیت تعریف  

ی شده در این قانون،   و تخلیه و پخش آنها در محیط ممنوع بوده و متخلف    ۴نامه و مقررات فتی موضوع ماده  آیتر

( میلیون  دویست  از  نقدی  جزای  )۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰به  میلیون  پانصد  تا  ریال  محکوم  ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰(  ریال   )

 شوند. یم

ی یم  -تبرصه   گردد. جرائم موضوع این ماده، ساالنه بر اساس نرخ تورم تعیتر

ی از حکم ماده  - ۱۵ماده این قانون در صورت اثبات قصور از سوی مراجع قضاتی موظفند پسماندهای    ۱۲متخلفتر

مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبداء اعاده و یا در صورت امکان در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان  

های مربوطه  ا ضوابط و روش )مرجع میل کنوانسیون مذکور در ایران( با هزینه خود به نحو مناسب و مطابق ب 

اصویل این دفع و معدوم نماید. در غیر این صورت عالوه بر پرداخت هزینه  گونه  های تحمییل نایسر از مدیریت غیر

مجازات  به  سازمان  نظر  طبق  مادهپسماندها  در  مقرر  قصور،    ۱۱های  اثبات  صورت  در  شد.  خواهند  محکوم 

ی مکلف به پرداخت جرایم، خسارات، دف  سازی خواهد بود. ع و معدوممتخلفتر

،    -۱۶ماده
ی

آلودگ اییط که  رسر بهداشت،  در  وزارت  و  سازمان  اخطار  با  دارد،  انسان  و  محیط  برای  فوری  خطر 

تخریب   و   
ی

آلودگ بروز  به  منجر  را که  اقداماتی  فورا  موظفند   
ی

آلودگ ی  عاملتر و  ی  متخلفتر پزشیک،  آموزش  و  درمان 

یم  زیست  صمحیط  در  نمایند.  متوقف  و  شود   
ی

رسیدگ موضوع  به  نوبت  از  خارج  قضاتی  مرجع  استنکاف،  ورت 

 و پاکسازی خواهد نمود. 
ی

ی شده، ملزم به رفع آلودگ ی را عالوه بر پرداخت جریمه تعیتر ی و عاملتر  متخلفتر

،    - ۱۷ماده خودروهای تخلیه کننده پسماند در شوارع عام، در صورت تایید تصاویر و مدارک توسط مرجع قضاتی

مجازات  بر  ماده  عالوه  در  مذکور  )  ۱۱های  پنج  دریافت  محکوم  ۵و  توقیف  هفته  ده  تا  یک  به   ، منقی نمره   )

 خواهند شد. 

باشد   -تبرصه  شهری  ی  بتر و  شهری  معابرعمویم،  تخلیه،  محل  صورتی که  محکوم  در  توقیف  ان  ی میر حداکیر  به   ،

 شوند. یم

ی را عالوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت،    -۱۸ماده در تمام جرایم ارتکاتی مذکور، مرجع قضاتی مرتکبتر

خواهد   محکوم  مسئول  دستگاه  درخواست  به  بنا  وارده،  خسارت  ان  جیی یا  و  اشخاص  به  خسارت  پرداخت  به 

 نمود. 

داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی  جرایم این قانون به حساب خزانهدرآمد حاصل از    - ۱۹ماده

ی بودجه سنواتی پیشبیتی یم  ی  شود، در اختیار دستگاه از محل اعتبارات ردیف خایص که در قوانتر هاتی که در آیتر

سا فرهنگ  آموزش،  رصف  تا  خواهد گرفت  قرار  شد،  خواهند  ی  تعیتر قانون  این  اجراتی  و  نامه  رساتی  اطالع  زی، 

ی امکانات الزم در جهت اجرای این قانون گردد.   نایسر از پسماندها، حفاظت از محیط زیست و تامتر
ی

 رفع آلودگ

دستگاه  -تبرصه  همکاری  با  بودجه کشور  و  برنامه  مدت  سازمان  ظرف  حداکیر  است  موظف  ذیربط  ماه    ۶های 

ی    ۱۱کرد درآمدهای حاصله از جرایم موضوع مواد  نه نامه نحوه تخصیص و هزی)نسبت به تدوین و تصویب آیتر

 اقدام نماید.  ۱۴و 

معدن و تجارت،    -۲۰ماده همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت،  با  سازمان  توسط  قانون  این  اجراتی  ی نامه  آیتر

فن  و  علم،  معاونت  پزشیک،  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  نفت،  سایر  وزارت  جمهوری،  ریاست  آوری 

ماه  دستگاههای   شش  مدت  ظرف  حداکیر  و  تدوین  ایران  و کشاورزی  معادن  صنایع،   ، بازرگاتی اتاق  و  اجراتی 

 رسد. بازنگری و به تصویب هیئت وزیران یم 

و سازمان موظف است به صورت    بودهمسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون به عهده سازمان   - ۲۱ماده

ان اجرای این ق ی  انون را به کارگروه میل ارائه و به صورت عمویم منتشر نماید. سالیانه گزارش پایش خود از میر
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 جداول تطبیقی: -بخش دوم

 طرح  ۱ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از آثار زیانبار پسماندها و  ۵۰جهت تحقق اصل پنجاهم )
ها و موسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون برآنها مستلزم  ها و سازمان وزارتخانه مدیریت بهینه آنها، کلیه  

های مقرر در این قانون را رعایت  ها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند مقررات و سیاستباشد و کلیه شرکت ذکر نام می 
 نمایند. 

 طرح اصالح 
قانون  

مدیریت  
 دها پمسان

( پنجاهم  زیانبار پسماندها،  ۵۰جهت تحقق اصل  آثار  از  به منظور حفظ محیط زیست کشور  و  ایران  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون   )
کلیه   پیشگیری و کاهش حداکثر تولید پسماند از طریق الگوی صحیح مصرف و مدیریت بهینه آن با همکاری و جذب مشارکت عمومی،

ها و مقررات مقرر در این  انون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند سیاست ( ق۵های موضوع ماده ) دستگاه 
 قانون را رعایت نمایند.

نظر منتقدین  
 طرح

 :کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران ) نظر در خصوص کلیات(

در طرح پیشنهادی به مانند قانون قبلی هیچگونه اشاره ای به جایگاه مردم و نهادهای غیردولتی موثر بر مدیریت پسماندها از  (  ۱
این در حالی است که مردم و نهادهای غیر دولتی مهمترین رکن زنجیره  نشده است.  جمله اتحادیه های و صنوف مدیریت پسماندها  

 د و بدون حضور موثر این گروه ها امکان تحقق اهداف مدیریت پسماندها وجود ندارد. مدیریت پسماندها قلمداد می شون

۲( جامد  پسماندهای  یکپارچه  مدیریت  رکن  مهمترین  عنوان  به  بازیافت  کارکرد  و  نقش  شده  یاد  اصالحیه  در   )ISWM: 

Integrated Solid Waste Managementها اشاره شده است. این ( توجه نشده و بیشتر به موضوع معدوم کردن پسماند
در حالی است در بسیاری از کشورها ابزارهای تشویقی و اقتصادی متعددی برای افزایش بازیافت پسماندها پیش بینی می شود تا  

 امکان تحقق اهداف مدیریت پسماندها میسر گردد.

نی برای مدیریت پسماندها تکیه شده و استفاده  ( در اصالحیه یاد شده بیشتر بر استفاده از سازوکارهای قهریه و برخوردارهای قانو۳
( و سایر ابزارهای مشابه استفاده  DRS: Deposit-Refund Systemبازپرداخت ) -از ابزارهای اقتصادی مانند سیستم ودیعه 

 نشده است.

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

 رد پای مشارکت عمومی در احکام بعدی این طرح کجاست؟! 

مدافعین  نظر 
 طرح

 وزارت نفت:

 مورد تایید است.

بندی و  جمع
 پیشهناد 

( قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران و به منظور حفظ محیط زیست کشور از  ۵۰جهت تحقق اصل پنجاهم )   -۱ماده
  ظرفیت  از  گیریآاثر زیانبار پمساندها، پیشگیری و کاهش حداکرث تولید پمساند از طریق الگوی صحیح مرصف، هبره

از هدر رفت منابع اولیه کشور و مدیریت هبینه پمساندها اب همکاری و   جلوگیری  اشتغال،   ایجاد  و  افزوده  ارزش  تولید
دستگاه کلیه  جامعه،  و هشروندان  خصویص  بخش  مشارکت    خدمات   مدیریت  قانون(  ۵)   ماده  موضوع  هایجذب 

 .منایند رعایت را قانون  این در  مقرر راتمقر  و هااشخاص حقییق و حقویق، موظفند سیاست  کلیه و کشوری
 طرح   ۲ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

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

 سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست  -الف

و از   شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بودهمی پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز )غیر از فاضالب( گفته    -ب
 شوند: شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می زاید تلقی می  ،نظر تولید کننده

ارج  ها در شهرها، روستاها و خهای روزمره انسان شود که به صورت معمول از فعالیتپسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می -1
 های ساختمانی.های خانگی و نخاله شود، از قبیل زباله از آنها تولید می

های ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه آور ناشی از بیمارستان پسماندهای پزشکی )بیمارستانی(: به کلیه پسماندهای عفونی و زیان  -2
 ناک بیمارستانی از شمول این تعریف خارج است.شود. سایر پسماندهای خطرتشخیص طبی و سایر مراکز مشابه گفته می
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زایی، شود که به دلیل باال بودن حداقل، یکی از خواص خطرناک، از قبیل سمیت، بیماری به کلیه پسماندهایی گفته می   پسماندهای ویژه: -3
ماندهای پزشکی و نیز بخشی از  قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پس

 شوند. پسماندهای عادی، صنعتی، کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزء پسماندهای ویژه محسوب می 

الشه حیوانات  شود از قبیل فضوالت، های تولیدی در بخش کشاورزی گفته میبه پسماندهای ناشی از فعالیت   پسماندهای کشاورزی:  -4
 آبزیان( محصوالت کشاورزی فاسد یا غیرقابل مصرف.)دام، طیور و 

نفت و پتروشیمی    های صنعتی و معدنی و پسماندهای پاالیشگاهی صنایع گاز،به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت  پسماندهای صنعتی: -5
 های صنعتی.ها، سرریزها و لجن شود از قبیل براده و نیروگاهی و امثال آن گفته می 

ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید،  شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه   یی پسماند: مدیریت اجرا  -ج
 باشد. رسانی در این زمینه می نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطالع و ، حمل سازی، جداسازی آوری، ذخیره جمع 

 سوزین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها، از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی، زباله های از بیدفع: کلیه روش  -1

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

 است. -۲۸/۳/۱۳۵۳مصوب –( قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست 9منظور از آلودگی، همان تعریف مقرر در ماده ) -د

پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جزء پسماندهای    -۱تبصره  
 شوند. ویژه محسوب می 

از طرف سازمان، با همکاری دستگاه   -۲تبصره   حیط  های ذیربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت م فهرست پسماندهای ویژه 
 زیست، خواهد رسید. 

 باشند.پسماندهای ویژه پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مربوط به خود می  -۳تبصره 

های جذبی فاضالب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت های شهری و تخلیه چاه های حاصل از تصفیه فاضالب لجن   -4تبصره  
 باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت.

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

 سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست -الف

شود که از  پسماند: به مواد زاید جامد، نیمه جامد، مایع)غیر از فاضالب( و ترکیبات گازی حاصل از فرآیند مدیریت پسماند گفته می   -ب
 بندی پسماند بر اساس ماهیت و منبع تولید به قرار زیر است. طبقه گردد. فعالیت اشخاص و یا فعل و انفعاالت طبیعی تولید می

 طبقه بندی بر اساس ماهیت پسماند:

شود که به  های روزمره انسان و یا فعل و انفعاالت طبیعی در منابع مختلف تولید گفته میعادی: به کلیه پسماندهای حاصل از فعالیت  -۱
مراقبت ویژه و خاص در کلیه مراحل مدیریت نداشته لیکن الزم است بر اساس استاندارد معین  دلیل نداشتن ماهیت مخاطره آمیز، نیاز به  

 و ضوابط محیط زیستی مدیریت شوند.

فعالیت   -۲ از  پسماندهای حاصل  کلیه  به  ویژه:  )به جز  پسماند  تولید  مختلف  منابع  در  انفعاالت طبیعی  و  یا فعل  و  انسان  روزمره  های 
شود که به دلیل واجد بودن و یا باال بودن حداقل یکی از خواص قابلیت انفجار، اکسید کنندگی،  و پرتوزا( گفته می پسماندهای رادیواکتیو  

سرطان  سمیت،  رسانی،  زیان  کنندگی،  تحریک  اشتعال،  موتاژنیکی،  قابلیت  تتراژنیکی،  بیماریزایی،  زایی،  عفونت  خورندگی،  زایی، 
ت ثانویه و عوامل مشابه، باعث ایجاد مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی گردیده و نیازمند مراقبت سایتوتوکسیکی، گاز زایی و تولید ترکیبا

 باشند.ویژه و خاص در کلیه مراحل مدیریت می 

 طبقه بندی بر اساس منبع تولید: 

ای )خدماتی( و تجاری،  ه تواند شامل، پسماند تولیدی در منابع خانگی و سکونتی، اداری کسبی و پیشمی   پسماند شهری و روستایی:  -۱
خانه  های جذبی و تصفیهها در مجاری آب و فاضالب، چاه های عمومی، فضای سبز و باغبانی ساختمانی، لجن معابر و میادین عمرانی و پارک 

 فاضالب باشد. 

گاز، نفت و پتروشیمی و    های صنعتی و معدنی و پسماندهای پاالیشگاهی صنایعپسماند صنعتی: به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت  -۲
 های صنعتی.ها، سرریزها و لجن شود از قبیل براده نیروگاهی و امثال آن گفته می 

شود از قبیل  های بخش کشاورزی، زراعت، باغی، دامداری و شیالت گفته میپسماند کشاورزی: به پسماندهای ناشی از کلیه فعالیت   -۳
 .( محصوالت فاسد یا غیرقابل مصرف، بقایای مواد مصرفیفضوالت، الشه حیوانات )دام، طیور و آبزیان

های تشخیص طبی و سایر  ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه پزشکی: به کلیه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بیمارستان   -4
 شود.مراکز مشابه گفته می 

زی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرائی مربوط به تولید، تفکیک از مبدا،  ریمدیریت اجرائی پسماند: به کلیه اقدامات مرتبط با برنامه   -ج
جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت پردازش، دفع و یا دفن پسماند، پایش، آموزش، اطالع رسانی و فرهنگسازی که  

 شود. گیرد، گفته میانجام می  توام با مالحظات زیست محیطی و بهداشت عمومی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی

( قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 9اصالح بند)د( به عنوان بند )ه( جدید منظور از آلودگی، همان تعریف مقرر در ماده )  
 است.  ۲۵/4/۱۳9۶قانون هوای پاک مصوب  ۱و ماده   ۲۸/۳/۱۳۵۳
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نظر  
منتقدین  

 طرح

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

 زاید از نظر چه کسی؟ پیشنهاد اصالح عبارتی و الحاق چند بند به شرح زیر: -ب

 پیشنهاد اصالح عبارتی و الحاق چند بند به شرح زیر:

ضایعات: به مواد زاید جامد، نیمه جامد، مایع)غیر از فاضالب( و ترکیبات گازی که از فعالیت اشخاص و یا فعل و انفعاالت    -ب»
قانون مدنی، تحت تملک مالک آن بوده، مالک نسبت به مایملک    ۳۵تا    ۳۰گردد که مطابق مواد  گردد، اطالق می میطبیعی تولید  

 خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد.
پسماند: آن دسته از ضایعات که از نظر مالک آنها زاید تلقی شده  یا از محدوده تصرف وی خارج باشد، پسماند نام دارد.    -پ

 ندی پسماند بر اساس ماهیت و منبع تولید به قرار زیر است: بطبقه
های روزمره انسان و یا فعل و انفعاالت طبیعی در منابع مختلف تولید گفته غیرمخرب: به کلیه پسماندهای حاصل از فعالیت   -۱

محیطی(، نیاز به مراقبت   شود که به دلیل نداشتن شرایط مخاطره آمیز قابل مالحظه )ماهیت و مقدار تحت تأثیرات عواملمی
 ویژه و خاص در کلیه مراحل مدیریت نداشته لیکن الزم است بر اساس استاندارد معین و ضوابط محیط زیستی مدیریت شوند. 

های روزمره انسان و یا فعل و انفعاالت طبیعی در منابع مختلف تولید )به جز  مخرب: به کلیه پسماندهای حاصل از فعالیت   -۲
شود که به دلیل واجد بودن و یا باال بودن حداقل یکی از خواص قابلیت انفجار، اکسید  ادیواکتیو و پرتوزا( گفته می پسماندهای ر 

سرطان سمیت،  رسانی،  زیان  برندگی،  کنندگی،  تحریک  اشتعال،  قابلیت  بیماریزایی، کنندگی،  زایی،  عفونت  خورندگی،  زایی، 
ایی و تولید ترکیبات ثانویه و عوامل مشابه، باعث ایجاد مخاطرات بهداشتی و زیست  تتراژنیکی، موتاژنیکی، سایتوتوکسیکی، گاز ز

 باشند. محیطی گردیده و نیازمند مراقبت ویژه و خاص در کلیه مراحل مدیریت می
یات  های کاهش تولید پسماند و استفاده مجدد، به کمک عملمدیریت پسماند: مجموعه فعالیتهایی است که با اجرای برنامه  -پ  

آوری، پردازش، بازیافت، بازیابی و امحا، پسماند را به زنجیره ارزش بازچرخانی کرده یا به طور اصولی و با کمترین تفکیک، جمع 
 گرداند.محیطی به محیط بر می رد پای زیست

به کمک آموزشهای عمومی، محرک   -ت داوطلبانه که  یا  فعالیتهای خدماتی  کلیه  افزاتفکیک:  و  انگیزشی  یش مشارکت  های 
های یکدیگر موجب جداسازی آنها  شهروندی با هدف به حداقل رساندن آغشتگی ضایعات قابل بازیافت و پسماندها به آلودگی

 گردد.می
آوری و حمل: کلیه فعالیتهای خدماتی که با بکارگیری تجهیزات مختص حمل هر نوع ضایعات قابل بازیافت یا پسماند جمع  -ث

های میانی، راهی واحدهای  آوری و با استفاده یا بدون استفاده از ایستگاه نظم، آنها را در مقیاس خرد جمع های زمانی مدر دوره 
 پردازش نماید.

دهنده خود  اسقاط: فرآیندهایی که در آنها ضایعات یا پسماند دارای حداقل دو یا چند جزء قابل بازیافت به اجزای تشکیل   -ج
 گردد.ولیه صنایع بازیافت تبدیل می شده و به مواد اتفکیک و پردازش 

پردازش: کلیه فرآیندهایی که با کاهش حجم و افزایش چگالی ضایعات و پسماندها موجب تبدیل آنها به مواد اولیه صنایع    -چ
 گردد.بازیافت یا تسهیل در امحاء آنها می

استفاده مجدد، که برخوردار از بهره اقتصادی بوده و در  بازیافت: فرآیندهای تبدیل ضایعات یا پسماند به مواد یا انرژیِ قابل    -ح
های دیگر زنجیره ارزش )خارج  آنها ضایعات یا پسماند پردازش یا اسقاط شده به محصوالت واسطه یا نهایی مورد استفاده در حلقه 

 شود.از زنجیره مدیریت پسماند( تبدیل و بازچرخانی می 
ن بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها و فرآیندهایی که به واسطه آنها در انتهای بازیابی و امحاء: کلیه روشهای از بی  -خ

پذیری طبیعی پسماند یا مشتقات آن با روشهای اصولی نظیر تولید کمپوست، ای مشخص، دوره تجزیهزنجیره در ازای دریافت تعرفه 
 « یابد.خطرسازی و... کاهش می سازی، تبدیل به انرژی، دفن بهداشتی و تصفیه شیرابه، بیهضم، گازی 

»کلیه اقدامات مرتبط« یک عبارت بسیار کلی است که در هر زمان و مکانی به نفع انحصار مدیریت اجرایی قابل تفسیر است. بر این    -ج
ایراد هر دو تعریف قانون فعلی و طرح اصالح آن می  اجرا  اما تعریف قاساس، هر چند تداخل سیاستگذاری، نظارت و  انون فعلی  باشد، 

 تر از متن پیشنهادی در طرح است.صحیح 

 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: 

 کارگروه ملی: کارگروه ملی مدیریت پسماندها متشکل از : -د
 زیست )رئیس کارگروه( سازمان حفاظت محیط  .1
 نماینده ( ۲کارگروه( )های وزارت کشور )دبیر  ها و دهیاری سازمان شهرداری .2
 نماینده( ۲وزارت صنعت، معدن و تجارت ) .3
 نماینده(  ۲معادن و کشاورزی ایران ) اتاق بازرگانی، صنایع،  .4
 درمان و آموزش پزشکی  وزارت بهداشت،  .5
 وزارت نیرو  .6
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 وزارت نفت  .7
 وزارت جهاد کشاورزی  .8
 وزارت راه و شهرسازی  .9
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  .10
 سازمان ملی استاندارد  .11
 سازمان برنامه و بودجه  .12
 زیست صندوق ملی محیط  .13
 شورای رقابت .14
 صدا و سیما  .15
 وزارت آموزش و پرورش  .16
 وزارت علوم تحقیقات و فناوری .17
 زیست و منابع طبیعی کشور شبکه سازمان های مردم نهاد محیط  .18

 وزارت نفت: 

فاضالب نباید بطور عام از شمول پسماند خارج گردد. ترکیبات گازی لزوما ناشی از  زائد بودن از نظر تولید کننده ضروری است. تمامی  
 فرایند مدیریت پسماند نیستند. 

 پیشنهاد اصالح به شرح زیر:

و گاز )غیر از فاضالب و انتشارات هوابرد از قبیل دودکش، مشعل، ونت های فرایندی و ...(    مواد جامد، مایع   پسماند: به   -ب

 شود. یامی زائد تلقی  و از نظر تولیدکننده بوده انسان از فعالیت حاصل غیرمستقیم یا مستقیم طور به  که  شودگفته می

و    بوده  انسان   فعالیت  از  حاصل  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به   که   شودمواد جامد، مایع و گاز محصور گفته می  پسماند: به   -ب
 شود.می ی زائد تلق از نظر تولیدکننده

 به شرح زیر اصالح گردد: ۲و۱های ردیف

 پسماند عادی: به کلیۀ پسماندهایی گفته می شود که خطرناک نیستند. -۱

تغییر یافته و در ادامه متن و در آیین نامه اجرایی نیز اصالحات الزم صورت    "پسماند خطرناک"به    "پسماند ویژه"عبارت  
کی، موتاژنیکی و سایتوتوکسیکی نتیجۀ عفونت زایی یا سمیت هستند و ذکر آنها ضرورت  پذیرد. از طرفی، خواصی نظیر تتراژنی

ندارد. همچنین اکسید کنندگی، گاززایی و تولید ترکیبات ثانویه نتیجۀ واکنش زایی هستند و نیازی به ذکر آنها نیست. مراجع  
 بین المللی نیز همان چهار خاصیت اول را مدنظر قرارداده اند. 

 دلیل   به   شود کهمی   )اعم از شهری و روستایی، صنعتی، کشاورزی و پزشکی( گفته   پسماندهایی  کلیه  ند خطرناک: بهپسما  -۲
 به   زاییو بیماری  ، خورندگی انفجار یا اشتعال  ، واکنش زایی، قابلیتسمیت   از قبیل   خطرناک  از خواص   حداقل یکی   دارا بودن 

 شند. با خاص نیاز داشته  مراقبت

 طبقه بندی بر اساس منبع تولید: 

های  پسماند شهری و روستایی: به تمامی پسماند تولیدی در منابع خانگی و سکونتی، اداری و تجاری، معابر و میادین عمرانی و پارک   -۱
 خانۀ آب و فاضالب گفته می شود. تصفیههای جذبی و ها در مجاری آب و فاضالب، چاه عمومی، فضای سبز و باغبانی ساختمانی، لجن 

 شود. های صنعتی و معدنی گفته میپسماند صنعتی: به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت  -۲

شود از قبیل  های بخش کشاورزی، زراعت، باغی، دامداری و شیالت گفته میپسماند کشاورزی: به پسماندهای ناشی از کلیه فعالیت  -۳

 )دام، طیور و آبزیان( محصوالت فاسد یا غیرقابل مصرف، بقایای مواد مصرفی.فضوالت، الشه حیوانات  

های تشخیص  ها، مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه و خطرناک ناشی از بیمارستان  پسماند پزشکی: به کلیۀ پسماندهای عادی  -4

 شود.طبی و سایر مراکز مشابه گفته می 

ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرائی مربوط به تولید، تفکیک از مبدا،  امات مرتبط با برنامه مدیریت اجرائی پسماند: به کلیه اقد  -ج
جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت پردازش، دفع و یا دفن پسماند، پایش، آموزش، اطالع رسانی و فرهنگسازی، 

 شود.گیرد، گفته میط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می توام با مالحظات زیست محیطی و بهداشت عمومی که توس

قانونی مدنی( هر یک از شهروندان، مالک مواد تحت تصرف خود است و نسبت به مایملک خود حق   ۳۳تا  ۳۰)مطابق نص مواد  -تبصره
مواد خارج از محدوده تملک مالک قرار  همه گونه تصرف و انتفاع دارد و تمام ثمرات و متعلقات اموال به مالک آن اموال تعلق دارد. چنانچه  

گردد و تحت شمول این  گیرد یا به حکم مقام قضایی در محدوده تملک مالک موجب آسیب به سایر شهروندان گردد، پسماند تلقی می 
 قانون قرار می گیرد. 

 نیازی به اصالح بند )د( نیست.
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 وط به خود می باشند.: پسماندهای خطرناک پرتوزا، تابع قوانین و مقررات مرب۲تبصره 

 باقی بماند. ۳مرتبط با تعاریف موافقت دارد. تبصره  ۲از ذیل ماده    4و  ۲،  ۱با پیشنهاد حذف تبصره های 

 انجمن ملی پلیمر: 

ارزیابی چرخه عمر )به معنای در نظر گرفتن میزان  -۱های پسماند از دو شاخص شامل  بندی گروهگردد در تقسیم پیشنهاد می  شاخص 
شاخص سهولت اقدامات پایان عمر محصوالت )به عنوان مثال سهولت در  -۲آالیندگی از ابتدای زنجیره ارزش تا انتهای زنجیره ارزش( و 

 بازیافت( مد نظر قرار داده شود. 

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

 :ابشدیم   زیر معاین دارای عبارات و اصطالحایت که در این قانون به کار رفته است،   -۲ماده
 سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست  -الف

)غیر از فاضالب و انتشارات هوابرد از قبیل   ضایعات: به مواد زاید جامد و نیمه جامد، و سیاالت محصور و مظروف  -ب
  اطالق  گردد، و ...( که از فعالیت اشخاص و یا فعل و انفعاالت طبیعی تولید یم   دودکش، مشعل، ونت های فرایندی

  همه  حق  خود  مایملک  به   نسبت  مالک  بوده،   آن  مالک  متلک  تحت   مدین،   قانون  ۳۵  ات  ۳۰  مواد   مطابق  که  گردد یم
 گونه ترصف و انتفاع دارد. 

تلیق شده  یا از محدوده ترصف وی خارج ابشد، پمساند انم  پمساند: آن دسته از ضایعات که از نظر مالک آهنا زاید    -پ
 :است  زیر قرار به تولید  منبع و  ماهیت  اساس  بر  پمساند بندیدارد. طبقه 
خطرانک: کلیه پمساندها جز پمساندهای رادیواکتیو و پرتوزا که به دلیل واجد بودن و یا ابال بودن حداقل   -۱

واکنش  خواص  از    زایی، رسطان   مسیت،   ، ( انفجارزایی  و  پذیریاشتعال   یگ، خورند  جمله  از) زاییییک 
  و  ویژه  مراقبت  نیازمند  و  گردیده  زیسیتایی و عوامل مشابه، ابعث ایجاد مخاطرات هبداشیت و محیط ز عفونت
 . ابشندیم  مدیریت  مراحل کلیه در خاص

قابل مالحظه نیاز به مراقبت  غیر خطرانک: کلیه پمساندهایی که به دلیل نداشنت رشایط مخاطره آمیز    -۲
ویژه و خاص در کلیه مراحل مدیریت نداشته لیکن الزم است بر اساس استاندارد معین و ضوابط محیط  

 زیسیت مدیریت شوند. 
  به  مجدد،   استفاده  و پمساند تولید  کاهش  هایمدیریت پمساند: مجموعه فعالیهتایی است که اب اجرای برانمه   -ت  

ش ابزچرخاین کرده یا به  ارز   زنجیره  به  را  پمساند  امحا،   و   ابزیایب  ابزیافت،   پردازش،   آوری، ع جم  تفکیک،   عملیات  کمک
 . گرداندیم  بر  محیط به  محیطیطور اصویل و اب کمرتین رد اپی زیست 

محرک   -ث عمویم،  آموزهشای  کمک  به  که  داوطلبانه  یا  خدمایت  فعالیهتای  کلیه    افزایش   و  انگیزیش  هایتفکیک: 
آلودیگ پمسانده  و   ابزیافت   قابل  ضایعات   آغشتیگ  رساندن   حداقل  به  هدف   اب   هشروندی   مشارکت  به    یکدیگر  هایا 

 . گرددیم  آهنا  جداسازی  موجب
ضایعات قابل ابزیافت یا    نوع  هر  حمل  مختص  تجهیزات  بکارگیری  اب  که  خدمایت  فعالیهتای  کلیه:  حمل  و  آوریجمع   -ج

ی هاایستگاه   از  استفاده  بدون  یا  استفاده  اب  و   آوریجمع   خرد  مقیاس  در  را  آهنا  منظم،  زماین  هایپمساند در دوره 
 میاین، راهی واحدهای پردازش مناید. 

  دهندهابزیافت به اجزای تشکیلاسقاط: فرآیندهایی که در آهنا ضایعات یا پمساند دارای حداقل دو یا چند جزء قابل    -چ
 . گرددیم  تبدیل  ابزیافت  صنایع  اولیه  مواد به و شدهپردازش  و  تفکیک خود

پردازش: کلیه فرآیندهایی که اب کاهش حجم و افزایش چگایل ضایعات و پمساندها موجب تبدیل آهنا به مواد    -ح
 . گردداولیه صنایع ابزیافت یا تهسیل در امحاء آهنا یم 

ابزیافت: فرآیندهای تبدیل ضایعات یا پمساند به مواد یا انرژیِ قابل استفاده مجدد، که برخوردار از هبره اقتصادی    -خ
 هایبوده و در آهنا ضایعات یا پمساند پردازش یا اسقاط شده به محصوالت واسطه یا هنایی مورد استفاده در حلقه 

 .شودابزچرخاین یم   و تبدیل( پمساند مدیریت  زنجیره از خارج)  ارزش زنجیره دیگر
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ابزیایب و امحاء: کلیه روهشای از بین بردن یا کاهش خطرات انیش از پمساندها و فرآیندهایی که به واسطه آهنا در    -د
  اصویل  روهشای  اب  آن   مشتقات یا  پمساند   طبیعی  پذیریتجزیه  دوره   مشخص،  ایانهتای زنجیره در ازای دریافت تعرفه

  کاهش...  و  خطرسازییب   شیرابه،   تصفیه  و  هبداشیت  دفن   انرژی،   به  تبدیل  سازی، گازی   همض،   کمپوست،   تولید  نظیر
 . یابدیم

 آوری، مسئول عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع   که  است   حقویق  یا  حقییق   شخصیت  مدیریت اجرایی پمساند:   -ذ
جداسازیذخیره  و اطالع   همچنین  و  پمساندها  دفع  و  پردازش  ابزیافت،   نقل، وحمل  ، سازی،    این   در  رساینآموزش 
 .ابشدیم  زمینه

 این قانون   ۳کارگروه: کارگروه میل مدیریت پمساندها موضوع ماده  -ر
 )الحایق( طرح   ۳ماده 

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

 

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

بندی انواع پسماند ویژه بر حسب منابع  بندی، شناسایی و فهرستطبقه های اجرائی ذیربط نسبت به  سازمان موظف است با همکاری دستگاه 
ماه پس از تصویب قانون فهرست آن را جهت تصویب به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارایه  تولید اقدام و حداکثر ظرف مدت شش 

 نماید. 

های جذبی فاضالب  ی، صنعتی، کشاورزی، و تخلیه چاه های شهری، روستایهای روباز و تصفیه خانه های حاصل از بسترکانال لجن   -۱تبصره  
بایست مطابق با قوانین و مقررات مربوطه توسط  خانگی با محتوای باالی شصت درصد رطوبت از شمول این قانون مستثنی بوده و می 

 وزارت نیرو مدیریت گردند.

های ناشی  پسماند مشمول این قانون بوده و سایر آلودگیترکیبات گازی حاصل از اماکن، تاسیسات و تجهیزات مدیریت اجرائی    -۲تبصره  
های اجرائی ذکر شده در قانون کنترل آلودگی بایست مطابق با قوانین و مقررات مربوطه توسط سازمان و دیگر دستگاه از این ترکیبات می 
 هوا مدیریت گردند.

نظر  
منتقدین  

 طرح

 کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران: 

 بندی کرد توان صرفاً بر مبنای منبع تولید طبقه ( به شرح زیر اصالح گردد. زیرا پسماندهای ویژه را نمی ۳ماده )( ۱

بندی انواع پسماند ویژه برحسب منابع تولید و ماهیت آن ها و متناسب  بندی، شناسایی و فهرست کارگروه ملی موظف است  نسبت به طبقه
اقدام و حداکثر ظرف مدت شش    ۱9۸9بندی ضایعات کنوانسیون بازل مصوب سال  ز جمله الحاقیه دوم طبقهالمللی ابا استانداردهای بین 

 ماه پس از تصویب قانون، فهرست آن را جهت تدوین و تصویب برنامه اقدام راهبردی  به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارائه نماید.

 ردد: ( اضافه گ۳( ماده ) ۱بند زیر به انتهای تبصره )( ۲

از تصویب در  های نحوه مکانیابی محل دستورالعمل  از پسماندها توسط سازمان و وزارت نیرو تهیه و پس  این نوع  های دفع و مدیریت 
 شورای عالی محیط زیست ابالغ خواهد شد.

 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: 

نم از  متشکل  پسماندها  مدیریت  ملی  سازمان،دستگاه کارگروه  دستگاه ایندگان  اجرایی،  موجب  های  به  و بخش خصوصی  فرهنگی  های 
ریزی و سیاستگذاری در سطح ملی در حیطه این قانون را بر  گردد و مسئولیت هماهنگی، برنامه نامه اجرایی این قانون تشکیل می آیین

 عهده خواهد داشت. 
 وظایف کارگروه عبارت است از: 

ها،  نامه ها، شیوه ها، دستورالعمل نامه ریزی و سیاستگذاری در جهت پیشنهاد تدوین، حذف یا  اصالح آیین امه ایجاد هماهنگی، برن .1
 استانداردها و مقررات و ضوابط نظام فنی و اجرایی مربوط به مدیریت پسماند یا مورد نیاز در حیطه قانون، از جمله:

 رسانی ط در اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطالع ربهای ذی ایجاد هماهنگی و سیاستگذاری میان دستگاه  .2
یژه و حدود قابل مالحظگی با  د تشخیص پسماندهای و ل فهرست پسماندهای مخرب، حدو ین، تنظیم و بازنگری جداو تدو  .3

 اقلیمی کشور -توجه به شرایط محیطی
پسماندهای عادی )به پیشنهاد وزارت کشور، قانون کمک به ساماندهی    ۶و    ۵های موضوع مواد  تصویب فهرست سالیانه شرکت .4

 وزارت صمت و اتاق( جهت ارائه به سازمان امور مالیاتی.
 لیه بازیافتی.ریزی برای گسترش استفاده از مواد او برنامه  .5
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ور، بررس و تصویب الزامات مربوط به فعالیت اقتصادی در حوزه مدیریت پسماندها )تولید کاال و خدمات، به پیشنهاد وزارت کش .6
سپاری ی برونبندی پیمانکاران، الزامات قراردادها و نحوه وزارت صمت، سازمان برنامه، معاونت علمی و اتاق( از جمله نظام رتبه 

 با اولویت مشارکت بخش خصوصی  
 های مسئول در این قانون های دستگاه پایش عملکرد و بررسی گزارش  .7
 پسماندها ارایه سایر پیشنهادهای مرتبط با مدیریت  .8

 وزارت نفت: 

نیازی به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست نیست و قبل از تهیۀ فهرست، باید حدود تشخیص ارائه گردد. همچنین هر دو تبصره 
 حذف گردند.

 پیشنهاد اصالح به شرح زیر:

خطرناک طی شش ماه و نیز    های اجرائی ذیربط نسبت به تعیین حدود تشخیص پسماندهایسازمان موظف است با همکاری دستگاه 
بندی انواع پسماند ویژه بر حسب منابع تولید اقدام و حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب قانون  بندی، شناسایی و فهرستطبقه

 آنها را به تصویب برساند.

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

سازمان،    -۳ماده منایندگان  از  متشکل    به  خصویص  بخش  و  فرهنیگ  هایدستگاه  اجرایی،   هایدستگاهکارگروه 
  سطح   در  سیاستگذاری  و  ریزیبرانمه   هماهنیگ،   مسئولیت  و  گرددیم   تشکیل  قانون  این  اجرایی  انمهآیین   موجب

 واهد داشت.  خ  عهده بر  را قانون  این حیطه در  میل
تشخیص    -تبرصه حدود  تعيني  به  نسبت  است  موظف  سپس کارگروه  و  ماه  شش  طی  خطرانک  پمساندهای 

  از   سال  یک  طی   ها  آن  ماهیت  و  تولید  منابع  حسب  بر  ویژه  پمساند  انواع  بندیفهرست   و  شناسایی  بندی، طبقه
از ابتدای    در  معنای  به)   عرم  چرخه  ارزیایب  نظیر  رایج  هایشاخص   طبق  قانون،   تصویب نظر گرفنت میزان آالیندیگ 

زنجیره ارزش ات انهتای زنجیره ارزش(، هسولت اقدامات اپیان عرم محصوالت )به عنوان مثال هسولت در ابزیافت( و  
  ضایعات   بندیطبقه   دوم   الحاقیه  جمله   از  املیلبین   استانداردهای  اب  متناسب  و(  ایرد کربن)تولید گازهای گلخانه 

ماندهی سا  جهت  ریزی، دستورالعمل مکانیایب و همچنین شناسایی و برانمه۱۹۸۹مصوب سال    لابز  کنوانسیون
  تصویب   و  تدوین جهت  را  آهنا  فهرست  و  اقدام   کشور  پمساند  سنیت  و  هبداشیت  غیر  اصویل،   غیر  دپوهای  و  هاگاهدفن 

 .مناید  ارائه زیست   محیط حفاظت  عایل شورای به  راهربدی اقدام  برانمه
 قانون(   ۳)ماده  طرح ۴ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

ها حسب مورد،  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه 
 نماید.های مجاز آنها را تهیه استاندارد کیفیت و بهداشت محصوالت و مواد بازیافتی و استفاده 

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

دستگاه  و  سازمان  با همکاری  است  موظف  ایران  تحقیقات صنعتی  و  استاندارد  بهداشتی سازمان  و  استاندارد کیفی  ذیربط،  اجرائی  های 
برداری و نگهداری از اماکن، تاسیسات،  بهرهمحصوالت و مواد بازیافتی و استفاده مجاز از آنها و نیز استانداردهای اجرائی شامل احداث،  

 تجهیزات و ماشین آالت مدیریت پسماند را ظرف مدت حداکثر یکسال از تاریخ تصویب این قانون تهیه و ابالغ نماید.

نظر  
منتقدین  

 طرح

 کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران: 

برداری، نگهداری و غیره از سوی سازمان استاندارد و  ای اجرایی شامل احداث، بهره( مبنی بر تدوین استاندارده4های انتهایی ماده )بخش 
تحقیقات صنعتی ایران مبهم است. معموالً چنین ضوابطی توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های ذیربط تهیه و در چارچوب ضوابط  

 گردد.نظام فنی و اجرایی کشور ابالغ می
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 بازیافت ایران: اتحادیه صنایع 

کم  به موجب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اوال »سازمان ملی استاندارد« نهاد مرجع در این حوزه است و ثانیا تمام متن مسندالیه ح
دام  سال گذشته، عدم همکاری ک  ۱۶پیشنهادی، ذیل عبارت »مقررات فنی« قابل تعریف است. از همه مهمتر، پاسخ به این سوال که ظرف  

سال پیش شویم، برآوردی دقیق از توفیق یا    ۱۶دستگاهها باعث شده این حکم به اجرا در نیاید تا امروز ناچار به تغییر متن و تکرار حکم  
 عدم توفیق ماده پیشنهادی در آینده خواهد داد. 

 پیشنهاد اصالح عبارتی به شرح زیر:

 سازمان ملی استاندارد موظف است،  »
 استاندارد کیفی و بهداشتی محصوالت و مواد بازیافتی و استفاده مجاز از آنها،  -۱
 سازی، انتقال، پردازش، بازیابی و امحاء پسماندها، و آوری و حمل، ذخیرهمقررات فنی فرآیندهای تفکیک، جمع  -۲
ن آالت مدیریت پسماند را ظرف مدت  برداری و نگهداری از اماکن، تاسیسات، تجهیزات و ماشیمقررات فنی احداث، بهره  -۳

 حداکثر یکسال از تاریخ تصویب این قانون تهیه و ابالغ نماید.«

 وزارت نفت: 

کم  به موجب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، اوال »سازمان ملی استاندارد« نهاد مرجع در این حوزه است و ثانیا تمام متن مسندالیه ح
 های فنی« قابل تعریف است. پیشنهادی، ذیل عبارت »معیار 

 پیشنهاد اصالح به شرح زیر: 

 سازمان ملی استاندارد موظف است، 

 استاندارد کیفی و بهداشتی محصوالت و مواد بازیافتی و استفاده مجاز از آنها،  -۱

 ندها، و سازی، انتقال، پردازش، بازیابی و امحاء پسماآوری و حمل، ذخیره معیارهای فنی فرآیندهای تفکیک، جمع  -۲

برداری و نگهداری از اماکن، تاسیسات، تجهیزات و ماشین آالت مدیریت پسماند را ظرف مدت حداکثر  معیارهای فنی احداث، بهره  -۳
 یکسال از تاریخ تصویب این قانون تهیه و ابالغ نماید.

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

 ظرف مدت حداکرث یکسال از اتریخ تصویب این قانون بر فرآیند تدوین سازمان میل استاندارد موظف است   -۴ماده
 استاندارد کییف و هبداشیت مواد ابزیافیت و استفاده مجاز از آهنا،  -۱

 و پمساندها،  امحاء   و  ابزیایب  پردازش،  انتقال،  سازی، ذخیره  حمل،  و آوریمقررات فین فرآیندهای تفکیک، جمع  -۲
 مساند  پ  مدیریت آالت ماشین  و  تجهیزات اتسیسات،  اماکن،   از نگهداری و برداریه مقررات فین احداث، هبر  -۳

 توسط دستگاههای اجرایی مکلف در این قانون نظارت و پس از ابالغ بر اجرای آهنا نظارت مناید. 
دستگاه  - تبرصه همکاری  اب  است  موظف    این   تصویب   از  ماهشش   حداکرث  مدت  ظرف  ذیربط  اجرائ   هایسازمان 
ا تدوین و در شورای عایل حفاظت  ر   پمساندها  اجرائ  مدیریت  به   مربوط  دستورالعمل  و   انمهشیوه   ضوابط،   قانون، 

 های دستورالعمل   و  ضوابط  اجرای  بر  نظارت  مسئول  ذیربط  اجرائ  هایمحیط زیست به تصویب برساند، دستگاه
 . ابشندیم  مصوب

 قانون(  ۴)ماده طرح ۵ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

های اجرایی این قانون مشخص  نامه های اجرایی ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها، تدابیر الزم را به ترتیبی که در آیین دستگاه 
 بایستی در برگیرنده موارد زیر نیز باشد:خواهد شد، اتخاذ نمایند. آیین نامه اجرایی مذکور می 

 تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد نماید.مقررات تنظیم شده موجب گردد تا  -1

تر است، فراهم شود و تولید و واردات محصوالتی که دفع یا  تسهیالت الزم برای تولید و مصرف کاالهایی که بازیافت آنها سهل  -2
 تر است، محدود شود.بازیافت پسماند آنها مشکل 

 بازیافتی در تولید گسترش یابد.تدابیری اتخاذ شود که استفاده از مواد اولیه  -3

 های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان محصوالت قرار گیرد. مسئولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه  -4
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طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

 های اجرائی ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها، تدابیر الزم را به ترتیب ذیل اتخاذ نمایند.دستگاه 

 های اجرائی مورد نیاز موجب تولید و مصرف، پسماند کمتری گردد. تصویب ضوابط و دستورالعمل  -الف

تر است، فراهم و تولید و واردات محصوالتی که دفع یا بازیافت  تسهیالت الزم برای تولید و مصرف کاالهایی که بازیافت آنها سهل -ب
 پسماند آنها مشکلتر است، محدود شود.

 ز مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد.استفاده ا  -ج

 های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان محصوالت قرار گیرد. مسوولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه -د

متولی و ضمانت اجرایی در کلیه فرآیندهای مدیریت اجرائی پسماندهای عادی و ویژه اعم از شهری، کشاورزی، صنعتی و پزشکی، از   -ه
 ید تا جمع آوری، پردازش، دفع و بازیافت تبیین گردد.تول

 شود، تعیین گردد.نحوه تحقق مدیریت اجرائی آن بخش از پسماندهای شهری، صنعتی و کشاورزی که ویژه تلقی می -و 

 ی صورت پذیرد.ها و موسسات خصوص های اجرائی، شرکت عملیات تفکیک از مبدأ در کلیه سطوح اعم از خانگی، اماکن عمومی، دستگاه   -ز

ضوابطی به منظور حداکثرسازی بازیافت پسماندها و حداقل سازی دفن پسماندها تبیین گردد و در کلیه مراحل مدیریت پسماند از    -ح
 فناوری روز دنیا به جهت بهبود مدیریت اجرائی پسماند استفاده شود.

های روز،  های مربوطه با لحاظ تکنولوژیقررات و دستورالعمل سازمان مکلف است نسبت به پایش ساالنه و اصالح و بازنگری م  -تبصره
 اقدام نماید.

نظر  
منتقدین  

 طرح

 کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران: 

های  دستگاه های اجرایی مورد نیاز جهت تولید و مصرف پسماند کمتر از سوی  ( به تصویب ضوابط و دستورالعمل ۵در بند )الف( ذیل ماده )(  ۱
های اجرایی، سازمان حفاظت  ها و ضوابط باید به صورت یکپارچه توسط دستگاه رسد این دستورالعمل اجرایی اشاره شده است. به نظر می 

 محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه، و در قالب ضوابط نظام فنی و اجرایی تهیه و ابالغ گردند. لذا نیاز به بازنگری دارد. 

های بازیافت از سوی تولیدکنندگان محصوالت مهبم است. مشخص نیست ( مبنی بر تأمین و پرداخت بخشی از هزینه۵ماده )   ( بند )د(۲
 شوند. به نظر می رسد این ابهام باید مرتفع گردد.ها بر چه مبنا و توسط چه نهادی گردآوری و پرداخت می این هزینه

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

سال اجرا نشده به یک تکلیف مبهم و بدون متولی تبدیل   ۱۶قانون فعلی را، که به رغم    4ها« حکم دقیق ماده نامه ین حذف عبارت »آی
سازی دفن عبارات کلی و بدون متولی خواهند ماند، ضرورت  نموده است. عباراتی نظیر فناوری روز دنیا، حداکثر سازی بازیافت یا حداقل 

 تر تعریف شوند.دارد دقیق 

 هاد اصالح عبارتی به شرح زیر:پیشن

 بازگشت به متن قانون 

 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: 

 پیشنهاد اصالح عبارتی به شرح زیر:

خود لحاظ کنند  های و مقررات  نامه ها، شیوهها، دستورالعمل نامه ها موظفند تدابیر الزم را به ترتیبی در مقررات، آیین کلیه دستگاه »
 که در برگیرنده موارد زیر نیز باشد: 

 های اجرائی مورد نیاز موجب تولید و مصرف، پسماند کمتری گردد. تصویب ضوابط و دستورالعمل  -الف
تر است، فراهم و تولید و واردات محصوالتی که دفع یا  تسهیالت الزم برای تولید و مصرف کاالهایی که بازیافت آنها سهل -ب

ت پسماند آنها مشکلتر است، محدود شود و دستورالعمل استاندارد نحوه مدیریت پسماند حاصل از کاال در هنگام دریافت بازیاف
 . کد( ارائه گرددشناسه کاال )ایران 

تان، استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد و پسماندهای قابل بازیافت در محدوده کالنشهرها و روستاهای هر اس  -ج

 .های بازیافت فعال در استان قرار گیرد های هر استان در اختیار کارخانه ها یا دهیاری به صورت رایگان توسط شهرداری 
های بازیافت بر عهده تولیدکنندگان محصوالت قرار گرفته و این هزینه در انتهای مسوولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه -د

 خصیص یابد.کننده کاال تچرخه به بازیافت 
 شود، تعیین گردد.نحوه تحقق مدیریت اجرائی آن بخش از پسماندهای شهری، صنعتی و کشاورزی که ویژه تلقی می -و 
ها و موسسات خصوصی با  های اجرائی، شرکت عملیات تفکیک از مبدأ در کلیه سطوح اعم از خانگی، اماکن عمومی، دستگاه   -ز

 ذیرد.وکارهای نوین صورت پبهبود محیط کسب
های مربوطه اقدام  سازمان مکلف است نسبت به پایش ساالنه و ارایه پیشنهاد اصالح و بازنگری مقررات و دستورالعمل   -تبصره

 نماید.« 
 
 
 



 برریس طرح اصالح قانون مدیریت پسماندها

 16صفحه

 وزارت نفت: 

متولی تبدیل سال اجرا نشده، به یک تکلیف مبهم و بدون    ۱۶قانون فعلی را، که به رغم    4ها« حکم دقیق ماده  نامه حذف عبارت »آیین 
سازی دفن عبارات کلی و بدون متولی خواهند ماند. بندهای )و( نموده است. عباراتی نظیر فناوری روز دنیا، حداکثر سازی بازیافت یا حداقل 

 و )ز( به این ماده ارتباط ندارند. 

 پیشنهاد اصالح به شرح زیر:

های اجرایی این قانون نامه تدابیر الزم را به ترتیبی که در آیین  های اجرایی ذیربط موظفند جهت بازیافت و دفع پسماندها،دستگاه 
 مشخص خواهد شد، اتخاذ نمایند. آیین نامه اجرایی مذکور باید در برگیرنده موارد زیر نیز باشد:

 های اجرائی مورد نیاز بطوری که تولید و مصرف، پسماند کمتری ایجاد کند.تصویب ضوابط و دستورالعمل  -الف

تر است، فراهم و تولید و واردات محصوالتی که دفع یا  یالت الزم برای تولید و مصرف کاالهایی که بازیافت آنها سهل تسه-ب
 بازیافت پسماند آنها مشکلتر است، محدود شود. 

 استفاده از مواد اولیه بازیافتی در تولید گسترش یابد. -ج

 بر عهده تولیدکنندگان محصوالت قرار گیرد.  های بازیافتمسوولیت تامین و پرداخت بخشی از هزینه -د

متولی و ضمانت اجرایی در کلیه فرآیندهای مدیریت اجرائی پسماندهای عادی و خطرناک اعم از شهری، کشاورزی، صنعتی   -ه
 و پزشکی، از تولید تا جمع آوری، پردازش، دفع و بازیافت تبیین گردد. 

 ندها و حداقل سازی دفن پسماندها تبیین گردد. ضوابطی به منظور حداکثرسازی بازیافت پسما -و 

 های مربوطه اقدام نماید.سازمان مکلف است نسبت به پایش ساالنه و ارایه پیشنهاد اصالح و بازنگری مقررات و دستورالعمل  -تبصره

 انجمن ملی پلیمر: 
از پرداخت   پیشنهاد می گردد در بند )ج( سازوکارهای تشویقی برای گسترش استفاد مواد بازیافتی مثل تخفیف های مالیاتی و معافیت 

 عوارض پسماند درج گردد. 

تا توزیع    پیشنهاد می گردد در بند )د( هزینه های مدیریت پسماند از کل زنجیره ارزش تولید پسماند )از استخراج کننده گان مواد اولیه
 کنندگان و مصرف کنندگان( اخذ شود نه فقط تولید کنندگان محصوالت 

 پیشنهاد اصالح عبارت: 

 .استفاده از مواد اولیه بازیافتی  با استفاده از سازوکارهای تشویقی در تولید گسترش یابد -ج
مصرف  از استخراج کنندگان مواد اولیه تا مصرف کنندگان های بازیافت بر عهده کل زنجیره تولید  و  مسوولیت تامین و پرداخت هزینه   -د

 قرار گیرد.

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

کارآمداج   هایدستگاه  -۵ماده مدیریت  جهت  موظفند  ذیربط  در   رایی  که  ترتییب  به  را  الزم  تدابیر  پمساندها، 
اجرایی این قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ منایند. آیین انمه اجرایی مذکور ابید در برگیرنده موارد    هایانمهآیین 

 زیر نیز ابشد: 
 ه تولید و مرصف، پمساند کمرتی ایجاد کند. ک  بطوری نیاز مورد اجرائ هایتصویب ضوابط و دستورالعمل  -الف

  که  محصوالیت واردات  و تولید  و فراهم است،  ترفت آهنا هسلتهسیالت الزم برای تولید و مرصف کاالهایی که ابزیا-ب
 . شود محدود است،  مشکلرت آهنا  پمساند ابزیافت  یا دفع

 استفاده از مواد اولیه ابزیافیت در تولید اب اعطای ساز و کارهای تشوییق گسرتش یابد.   -پ
تولیدکنندگان محصوالت در ابتدای زنجیره    عهده  بر  ابزیافت   هایمسوولیت اتمین و پرداخت بخیش از هزینه   -ت

 ارزش قرار گیرد. 
از هشری،    -ث اعم  غیرخطرانک  و  خطرانک  پمساندهای  اجرائ  مدیریت  فرآیندهای  کلیه  در  اجرایی  مضانت  و  متویل 

 کشاورزی، صنعیت و پزشیک، از تولید ات جمع آوری، پردازش، دفع و ابزیافت تبیین گردد. 
 رثسازی ابزیافت پمساندها و حداقل سازی دفن پمساندها تبیین گردد. ضوابطی به منظور حداک -ج
 افزایش یابد.    مشارکت اجمتاعی در عملیات تفکیک در زنجیره ارزش -چ

 های سازمان مکلف است نسبت به اپیش ساالنه و ارایه پیشهناد اصالح و ابزنگری مقررات و دستورالعمل   -تبرصه
 . مناید  اقدام مربوطه
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 قانون(   ۵)ماده طرح ۶ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

موظفند براساس معیارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ترتیبی اتخاذ نمایند تا سالمت،  ،های اجرایی پسماندهامدیریت
 بهداشت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت آنها تامین و تضمین شود. 

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  به منظور مدیریت اجرائی پسماندها کلیه دستگاه  ها موظفند براساس دستورالعمل اجرائی که 
گردد، ترتیبی اتخاذ نمایند تا سالمت، بهداشت و ایمنی عوامل اجرائی و محیط زیست تحت پزشکی ظرف مدت ششماه تدوین و ابالغ می

 مین و تضمین شود. نظارت آنها تا

نظر  
منتقدین  

 طرح

 کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران: 

های  های اجرایی مورد نیاز جهت تولید و مصرف پسماند کمتر از سوی دستگاه ( به تصویب ضوابط و دستورالعمل ۵در بند )الف( ذیل ماده ) 
های اجرایی، سازمان حفاظت محیط زیست و ضوابط باید توسط دستگاه   ها و رسد این دستورالعمل اجرایی اشاره شده است. به نظر می

 سازمان برنامه و بودجه و قالب ضوابط نظام فنی و اجرایی تهیه و ابالغ گردند. لذا نیاز به بازنگری دارد. 

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

 ایشان ساقط و به صورتی مبهم به کلیه دستگاهها واگذار شده. های اجرایی انجام نشده از گردن سال توسط مدیریت۱۶تکلیفی که 

 پیشنهاد:

 بازگشت به متن قانون 

 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: 

نظارت اهمیت کند. فلذا درست که همه موظفند به سالمت نیروهای تحت  سپاری کار به پیمانکار، از کارفرما سلب مسئولیت نمیبرون
 کنندگان هم به همان اندازه موظفند.سپاریسپاری شده، برونترند، و اگر کار هم به ایشان بروندهند، ولی مجریان موظف 

 بازگشت به متن اولیه 
 وزارت نفت: 

 نیازی به تغییر قانون قبلی نیست. 

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

 قانون قابل تعریف است.(   ۳ماده -طرح   ۴عوامل انساین ذیل مقررات فین موضوع ماده  حذف ماده. )ایمین و هبداشت  

 قانون(  ۶)ماده طرح ۷ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

های آموزشی و فرهنگی،  رسانی دارند و همچنین دستگاه هایی که نقش اطالع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانه
ها و مسئولین مربوطه همکاری  آوری و بازیافت پسماندها، اقدام و با سازمانرسانی و آموزش، جداسازی صحیح، جمع اطالع موظفند جهت  

 نمایند. 

های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور کاهش پسماندهای کشاورزی،  وزارتخانه   -تبصره
 رسانی و آموزش روستاییان و تولید کنندگان، اقدام الزم را به عمل آورند.موظفند نسبت به اطالع 

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

های مکلف در این قانون موظفند های آموزشی و فرهنگی و دستگاه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران با همکاری کلیه دستگاه 
آوری،  رسانی و آموزش در حوزه تفکیک، جمع ساز و کار اجرائی مرتبط با اطالع  ،تصویب این قانونحداکثر ظرف مدت ششماه پس از  

 را تدوین و به تصویب وزارت کشور برساند. بازیافت پسماندها و توسعه کسب و کار برای استفاده مجدد از مواد بازیافتنی

رسانی در حوزه مدیریت پسماند را با لحاظ حداقل  آموزشی و اطالعهای تبلیغاتی،  سازمان صدا و سیما موظف است درخواست   -۱تبصره  
 .دهند قرار خود  اجرائی اولویت در  انتشار و  پخش تولید، در  تخفیف( ٪۵۰پنجاه درصد ) 
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ها  ها و دهیاری وزارت کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و کلیه شهرداری  -۲تبصره  
د به منظور کاهش پسماندهای شهری و روستایی، صنعتی، کشاورزی و پزشکی، عادی و ویژه نسبت به اطالع رسانی و آموزش تولید  موظفن

 کنندگان، اقدام الزم را به عمل آورند.و مصرف

رسانی و آموزش کارکنان  های اجرائی موظفند به منظور کاهش تولید پسماند در محدوده اجرائی خود نسبت به اطالع کلیه دستگاه   -۳تبصره  
 و مراجعین مربوطه اقدام الزم را به عمل آورند.

نظر  
منتقدین  

 طرح

 کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران: 

( از سوی صدا و سیما حذف گردد. اصوالً در اکثر قریب به اتفاق %۵۰( مبنی بر تخفیف پنجاه درصد ) 7( ذیل ماده ) ۱تبصره )(  ۱
 شود.رسانی در زمینه حفاظت از محیط زیست و مدیریت پسماندها به صورت رایگان پخش می تبلیغ و اطالع کشورها 

 ( درج شده است.7( ذیل ماده )۲( حذف شود. زیرا مفاد آن به نحوی در تبصره )7( ذیل ماده)۳تبصره )( ۲

ها ها بر عهده بخشداری ها و دهیاری ایف شهرداری ( مدیریت اجرایی کلیه پسماندهای تولیدی در خارج از حوزه وظ۸در ماده ) (  ۳
این مدیریت بحثی مطرح نشده است. زیرا برخالف مدیریت اجرایی مستقر در  اعالم شده است، لیکن در مورد تأمین هزینه های 

از تولیدکنندگان زبالههایی را براساس تعرفه ها که هزینه ها و دهیاری شهرداری  ها فاقد  ند، بخشداریکنهای خانگی دریافت می ها 
 چنین سازوکاری هستند. لذا الزم است تا این ابهام مرتفع گردد و محل تامین هزینه ها مشخص گردد. 

 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: 

های  ران با همکاری کلیه دستگاه وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ای
های مکلف در این قانون موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، ساز و کار اجرائی آموزشی و فرهنگی و دستگاه 

ار برای استفاده  آوری، بازیافت و توسعه کسب و کرسانی و آموزش جامعه در حوزه کاهش تولید انواع پسماندها، تفکیک، جمع مرتبط با اطالع 
 و به تصویب وزارت کشور برساند. مجدد از مواد بازیافتی را  

رسانی در حوزه مدیریت پسماند را به صورت  های تبلیغاتی، آموزشی و اطالع سازمان صدا و سیما موظف است هر گونه درخواست  -تبصره 
 رایگان تولید، پخش و انتشار در اولویت اجرائی خود قرار دهند. 

 نفت: وزارت 

 به شرح زیر تغییر یابد: ۲تبصره 

کنندگان، اقدام  دستگاه های اجرایی موظفند به منظور کاهش انواع پسماندها نسبت به اطالع رسانی و آموزش تولید و مصرف   -۲تبصره  
 الزم را به عمل آورند. 

 حذف شود.  ۳تبصره 

نظر  
مدافعین  

 طرح

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

 موافق 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

شورای  - ۶ماده فناوری،  و  تحقیقات  و  علوم  وزارت  پرورش،  و  آموزش    و   صدا   سازمان  و  فرهنیگ  انقالب   عایلوزارت 
  قانون   این  در  مکلف  هایدستگاه  و  فرهنیگ  و  آموزیش  هایدستگاه  کلیه  همکاری  اب  ایران  اسالیم  جمهوری  سیمای
اب اطالع   موظفند اجرائ مرتبط  کار  و  این قانون، ساز  از تصویب  پس    آموزش  و   رساینحداکرث ظرف مدت یک سال 

  مجدد   استفاده برای  کار و  کسب  توسعه  و   ابزیافت  آوری، جمع   تفکیک،   پمساندها،   انواع  تولید   کاهش   حوزه در  جامعه
 . برساند کشور وزارت  تصویب به  را   ابزیافیت  مواد از

  مدیریت   حوزه  در   رسایناطالع   و  آموزیش  تبلیغایت،   هایسازمان صدا و سیما موظف است هرگونه درخواست   - تبرصه
 . دهند  قرار خود اجرائ اولویت   در انتشار  و  پخش  تولید،  رایگان صورت   به را پمساند

 قانون(  ۷)ماده طرح ۸ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

ها و در خارج از حوزه  صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از  
باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی ویژه به عهده تولید کننده خواهد  ها می ها به عهده بخشداری ها و دهیاری و وظایف شهرداری 

 ها خواهد بود.ها و بخشداری ها، دهیاری هرداری بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده ش

توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و های اجرایی می مدیریت  -تبصره
 حقوقی واگذار نمایند.
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طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

ز منابع شهری/روستایی، کشاورزی و صنعتی در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری  مدیریت اجرائی کلیه پسماندهای تولیدی ا
 باشد.ها می ها به عهده بخشداریها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری و دهیاری 

از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی  توانند تمام یا بخشی  در خصوص پسماند عادی و ویژه می  شهرداری، دهیاری، بخشداری  -تبصره
و دفع پسماندها را به پیمانکارانی )اشخاص حقیقی و حقوقی( که دارای تاییدیه فنی و زیست محیطی از مراجع ذیصالح بوده از طریق  

 مناقصه واگذار نمایند.

نظر  
منتقدین  

 طرح

 کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران: 

( به پیمانکاران )اشخاص حقیقی و حقوقی( دارای تاییدیه فنی و زیست محیطی از مراجع ذیصالح اشاره شده است،  ۸ماده ) در تبصره ذیل 
 شود این موضوع مشخص گردد.لیکن در مورد مرجع تایید صالحیت این دسته از پیمانکاران اشاره نشده است. لذا پیشنهاد می

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

 اشخاص مجاز و شرایط عمومی مبادله در یک بند تعریف و در سایر بندها به آن ارجاع شود.  ضرورت دارد

 پیشنهاد اصالح تبصره: 

»مدیریت اجرائی کلیه پسماندهای تولیدی از منابع شهری/روستایی، کشاورزی و صنعتی در شهرها و روستاها و حریم آنها به  
 باشد. ها میها به عهده بخشداری ها و دهیاری و وظایف شهرداری ها و در خارج از حوزه عهده شهرداری و دهیاری 

توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی، بازیابی و امحاء پسماندها را  های اجرایی می مدیریت  -تبصره
 ایند.«قانون فعلی( از طریق مناقصه به پیمانکاران واگذار نم ۱۶)ماده   ۱7مطابق احکام ذیل ماده 

 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: 

ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مدیریت پسماندهای شهری،روستایی و کشاورزی در  »مسئولیت کلیه اقدامات مربوط به برنامه 
ها  ها بر عهده بخشداری ها و دهیاری زه و وظایف شهرداری ها و در خارج از حوشهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری و دهیاری 

 باشد. مسئولیت مدیریت پسماندهای صنعتی بر عهده تولیدکننده خواهد بود. می
تواند تمام یا بخشی از عملیات اجرایی مدیریت پسماندها را مطابق  شخصیت حقیقی یا حقوقی مسئول مدیریت پسماند می  -  ۱تبصره  

سپاری عملیات توسط شخص  قانون فعلی( از طریق مناقصه به پیمانکاران واگذار نمایند. واگذاری و برون  ۱۶)ماده    ۱7احکام ذیل ماده  
 کند. مسئول به پیمانکار از شخص مسئول سلب مسئولیت نمی

زیست ای عالی محیط ماه تدوین و به شور ۶الزامات مربوط به فعالیت پیمانکاران حوزه مدیریت پسماند »توسط کارگروه ظرف  - ۲تبصره 
 نامه این قانون خواهد بود«. ارائه خواهد شد/مطابق آیین 

ریزی اقدامات مربوط به ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مدیریت پسماندها در شهرها و روستاها، باید به صورت  برنامه   -  ۳تبصره  
 رسیده، گزارش آن به کارگروه ارائه گردد.«/های وزارت کشور »برسدها و دهیاریسالیانه به تایید سازمان شهرداری 

 وزارت نفت: 

مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی خارج از حوزۀ شهرداری ها نباید به بخشداری ها واگذار گردد. بخصوص درمورد صنایع بزرگ که طی  
یصالح متعدد واگذار کرده اند و در  سال قبل بدون دخالت بخشداری ها، این مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی را به امحاکنندگان ذ  ۱۶

سطح   )در  اجرایی  مدیریت  تغییر  به  نیاز  لذا  است  شده  داده  ارجاع  احیا/بازیابی  جهت  اصلی  تولیدکنندۀ  به  پسماندها  مواردی، 
میت  بخشداری/شهرداری( نیست. مشکالت ناشی از اجرای نامناسب این ماده توسط بخشداری ها حل نمی شود و باید شیوۀ واگذاری و ک

و کیفیت پیمانکاران ذیصالح بهبود یابد. گره زدن این مهم به بخشداری ها/شهرداری ها باعث ایجاد بروکراسی می شود و ممکن است 
 زمینه ساز فساد گردد. 

 پیشنهاد اصالح به شرح زیر:

ها و در خارج از حوزه و وظایف  و دهیاری مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری  
 باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی به عهده تولید کننده خواهد بود.ها می ها به عهده بخشداریها و دهیاری شهرداری 

اشخاص حقیقی و توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به  های اجرایی می مدیریت  -تبصره
 حقوقی دارای تاییدیه فنی و زیست محیطی از مراجع ذیصالح واگذار نمایند.

وزارت کشور موظف است ضوابط و دستورالعمل های مدیریت پسماندهای خطرناک مشمول این ماده را تدوین و تدابیر الزم    –تبصره  
 جهت اجرایی شدن آن ها از طریق شهرداری، دهیاری و بخشداری ها اتخاذ نماید. 

نظر  
مدافعین  

 طرح

 



 برریس طرح اصالح قانون مدیریت پسماندها

 20صفحه

بندی  جمع
 و پیشهناد 

پمساندها غیر از صنعیت و خطرانک در هشرها و روستاها و حریم آهنا به عهده هشرداری و  مدیریت اجرایی کلیه  -۷ماده
اجرایی    مدیریت.  ابشدیم  هابخشداری   عهده  به  هادهیاری  و  هاهشرداری   وظایف  و  حوزه  از  خارج  در  و  هادهیاری

عهده  به  عادی  پمساند  به  آن  تبدیل  صورت  در  و  بود  خواهد  کننده  تولید  عهده  به  خطرانک  و  صنعیت  پمساندهای 
 . بود خواهد هابخشداری و هادهیاری ها، هشرداری 

  مناقصه   طریق  از  ۱۱  ماده  ذیل  احکام  مطابق  را  خود  وظایف  از  بخیش  یا  متام  تواندمدیریت اجرایی پمساند یم  -۱تبرصه
   اجرایی مدیریت  از  پیمانکار به   اجرایی  مدیریت توسط   عملیات  سپاریبه پیمانکاران واگذار منایند. واگذاری و برون 

 . کندمنی  مسئولیت  سلب
 . بود خواهد قانون  این انمهالزامات مربوط به فعالیت پیمانکاران حوزه مدیریت پمساند مطابق آیین   -۲تبرصه
و مراقبت فرآیند مدیریت پمساندها در هشرها و روستاها بر عهده مدیریت اجرایی    ریزی،ساماندهیبرانمه  -۳تبرصه 

هشرداری  سازمان  اتیید  به  سالیانه  صورت  به  ابید  و    به  آن   گزارش  و  رسیده  کشور   وزارت  هایدهیاری  و  هااست 
 . گردد ارائه کارگروه

 قانون(  ۸)ماده طرح  ۹ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

اجرایی تعرفهتواند هزینهمی مدیریت  با  پسماند  کننده  تولید  از  را  پسماندها  مدیریت  توسط  های  وزارت کشور  دستورالعمل  که طبق  ای 
 های مدیریت پسماند نماید.شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینهشوراهای اسالمی بر حسب نوع پسماند تعیین می 

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

موظفند بهای خدمات مرتبط با مدیریت پسماندها را از تولید کننده پسماند طبق تعرفه پیشنهادی   هاها و بخشداری ها، دهیاری شهرداری 
ا  های دریافت شده را صرف شوراهای اسالمی شهر و روستا و دستورالعمل ابالغی وزارت کشور برحسب نوع پسماند، دریافت نموده و هزینه 

 جهت مدیریت پسماند مصرف نمایند. 

های تشویقی به منظور تفکیک از مبدأ در واحدهای مختلف  های اجرائی موظف در این قانون، مکلفند سازوکار و سیاستدستگاه   -۱تبصره  
 تولیدی را تنظیم و اعمال نمایند.

التفاوت این  اسالمی شهر و روستا موظف به تأمین مابهدر صورت تصویب تعرفه به میزان کمتر از تعرفه تعیین شده، شوراهای   -۲تبصره  
 باشند.ها و پیش بینی آن در بودجه ساالنه شهرداری می تعرفه از محل منابع درآمدی شهرداری 

نظر  
منتقدین  

 طرح

 کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران: 

باشد. برای مثال در بسیاری از کشورها برای ی تشویقی مدنظر میها( مبهم است و مشخص نیست چه نوع سیاست9( ذیل ماده )۱تبصره )
رسد  شود. به نظر می( استفاده می deposit-refund systemبازپرداخت )  –تشویق تفکیک از مبدا برخی از پسماندها از سیستم ودیعه  

 باید چنین سازوکاری در این بند صراحتاً اشاره گردد.

 بازار مدیریت پسماند و بازیافت: کانون هماهنگی دانش، صنعت و 

 پیشنهاد اول: حذف
کند، اما مجددا یک بار هم از عوارض  شهرداری یک بار از محل مالیات بر ارزش افزوده در قالب قانون تجمیع عوارض تأمین درآمد می 

 گیرد و اینجا هم به دنبال اخذ محی جدیدی برای درآمد است.شهری می
 پیشنهاد دوم: اصالح 

موظفند بهای خدمات مرتبط با مدیریت پسماندها را از تولید کننده نهایی پسماند/شهروندان طبق  هاها و بخشداری ها، دهیاری شهرداری 

تولیدی وزارت کشور برحسب میزان پسماند  ابالغی  و دستورالعمل  و روستا  پیشنهادی شوراهای اسالمی شهر  در قالب عوارض   ،تعرفه 

 های دریافت شده را صرفا جهت مدیریت پسماند مصرف نمایند. هزینه شهری دریافت نموده و 
های زمینه ایجاد سازوکار و سیاست  ،های اجرائی، مکلفند با بهبود محیط کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصیکلیه دستگاه   -۱تبصره 

 .تشویقی به منظور تفکیک از مبدأ در سراسر کشور را ایجاد نمایند
 است؟ اگر بله، باید به جای کمتر از تعرفه، عبارت بیشتر از تعرفه قرار بگیرد:  Gatefeeیر  منظور از تبصره ز

التفاوت این  از تعرفه تعیین شده، شوراهای اسالمی شهر و روستا موظف به تأمین مابهکمتر  در صورت تصویب تعرفه به میزان    -۲تبصره  
 باشند.در بودجه ساالنه شهرداری می  ها و پیش بینی آنتعرفه از محل منابع درآمدی شهرداری 
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نظر  
مدافعین  

 طرح

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

 موافق 

 وزارت نفت: 

مبهم است. همچنین این تبصره به صالح سیستم مدیریت پسماند نیست. سیستم   ۲معانی تعرفۀ تصویب شده و تعرفۀ تعیین شده در تبصرۀ  
 سالیانه خود را از محل درآمد ها تامین کنند تا سیستم بسمت پایداری مالی حرکت کند.های مدیریت پسماند باید بودجه 

 پیشنهاد اصالح به شرح زیر:

 حذف شود.  ۲تبصرۀ 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

)غیر از پمساندهای صنعیت   پمساندها  مدیریت  خدمات  هبای  موظفند  هابخشداری   و  هادهیاری  ها، هشرداری   -۸ماده
خطرانک( تولیدی از منابع هشری و روستایی، را از تولید کننده پمساند طبق تعرفه پیشهنادی شوراهای اسالیم  و  

  رصفا  را  شده  دریافت  هایهشر و روستا و دستورالعمل ابالغی وزارت کشور برحسب نوع پمساند، دریافت منوده و هزینه 
 .منایند  مرصف پمساند مدیریت جهت 

هبای خدمات به میزان کمرت از تعرفه تعیین شده، شوراهای اسالیم هشر و روستا موظف در صورت تصویب   -تبرصه
مابه أتمین  هشرداری  از  تعرفه  این  التفاوت به  درآمدی  منابع    هشرداری   ساالنه  بودجه  در  آن   بیین  پیش  و  هامحل 

 . ابشندیم
 قانون(  ۹)ماده  طرح  ۱۰ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

ریزی و تدابیر الزم برای جداسازی پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه  سازمان، موظف است برنامه  هماهنگیبا   وزارت کشور
نامه  ( این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیین 7های اجرایی مندرج در ماده )بندی آن را تدوین نماید. مدیریتزمان 

 شده جمع آوری، بازیافت یا دفن نمایند.شود، کلیه پسماندهای عادی را به صورت تفکیک بینی میاجرایی این قانون، پیش 

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

های اجرائی ذیربط، موظفاند بر اساس کلیه مالحظات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و زیست سایر دستگاه  با همکاری  سازمان
)شامل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جدا سازی حمل ونقل،  تدوین برنامه راهبردی جامع مدیریت پسماند کشورمحیطی، نسبت به  

بازیافت، پردازش ودفع( به تفکیک استانی و با لحاظ شرایط اقلیمی و مقتضیات محلی حداکثر ظرف مدت یکسال اقدام و اصالحات مورد  
 .عمال نمایدنیاز را در آیین نامه اجرائی این قانون ا

 تبصره: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات الزم برای اجرای برنامه موضوع این ماده را در بودجه سنواتی لحاظ نماید. 

نظر  
منتقدین  

 طرح

 کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران: 

براساس کلیه مالحظات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی  ( سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده است تا ۱۰در ماده )( ۱
و زیست محیطی نسبت به تدوین برنامه راهبردی جامع مدیریت پسماندها کشور و ... اقدام نماید. با توجه به اینکه سازمان حفاظت  

های کشور  ها و دهیاری ی گذاری اجرایی در زمره وظایف سازمان شهردارمحیط زیست یک دستگاه نظارتی است و موضوع سیاست 
های کشور( باید برنامه راهبردی جامع را تهیه نمایند. لذا نیاز به بازنگری  ها و دهیاری میباشد، لذا، وزارت کشور )سازمان شهرداری

 دارد. 

 ( به شرح زیر اصالح شود:۱۰( تبصره ذیل ماده )۲

( اعتبارات الزم  9۵/ ۱۰/۱۱احکام دائمی مصوب )    ۲۳رعایت مفاد ماده    سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات الزم را براساس
 برای اجرای برنامه موضوع این ماده را در بودجه سنواتی لحاظ نماید.

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

به اجرای    ۱۱ردن ماده  تر سالها است که بر زمین مانده. سنگین کردن آن و موکول کسنگ بزرگ نشانه نزدن است. تکلیفی به مراتب ساده 
 این ماده عمال انجام ندادن هر دو کار از بن و اساس است. 

 پیشنهاد:

 بازگشت به متن قانون 

 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: 

 پیشنهاد اول: حذف کامل ماده. 
شود و تا چند سال اجرا شود و به چه دستاوردهایی برسد؟  منظور از طرح جامع چیست؟ چه چیزهایی قرار است در طرح جامع مشخص  

گیری، تدوین و تصویب طرح جامع چقدر است؟ سرنوشت  آفرینان اصلی )جامعه و بخش خصوصی( در تصمیم میزان نفوذ و مشارکت نقش 
 های جامع قبلی به کجا انجامیده؟ طرح

 پیشنهاد دوم: اصالح  
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ربط موظف است بر اساس کلیه مالحظات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی و زیست ذیهای وزارت کشور با همکاری سایر دستگاه 
محیطی، نسبت به تدوین برنامه راهبردی جامع مدیریت پسماند کشور )شامل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جدا سازی حمل ونقل، 

تضیات محلی حداکثر ظرف مدت یک سال اقدام نموده موارد را  بازیافت، پردازش ودفع( به تفکیک استانی و با لحاظ شرایط اقلیمی و مق
 جهت تصویب به کارگروه ملی ارائه نماید.

مفاد ماده   براساس رعایت  را  اعتبارات الزم  است  و بودجه کشور موظف  برنامه  )    ۲۳تبصره: سازمان  دائمی مصوب  ( ۱۰/۱۱/9۵احکام 
 ماده را در بودجه سنواتی لحاظ نماید.اعتبارات الزم برای اجرای برنامه موضوع این 

 وزارت نفت: 

ضرورت تهیۀ برنامۀ راهبردی جامع مدیریت پسماند کشور مورد تردید است. همچنین مسوولیت آن با سازمان نیست. لذا این پیشنهاد )مادۀ  
 طرح اصالحی( مورد قبول نیست. ۱۰

یا عدم لزوم جمع آوری تفکیک شده و میزان آن باید در طرح های جامع    قانون فعلی، الزم بذکر است که لزوم  9از طرفی، درخصوص مادۀ  
 پسماند مربوط به هر شهر یا منطقه تدوین شده باشد. 

 قانون فعلی( حذف گردد و متن دیگری جایگزین آن نگردد.  9پیشنهاد می شود این ماده )مادۀ 

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

 حذف ماده 

 قانون(  ۱۰)ماده طرح ۱۱ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به تهیه دستورالعمل  
 ها اقدام نماید. ها و بخشداری ها، دهیاری تشکیالت و ساماندهی مدیریت اجرایی پسماندها در شهرداری 

  طرح
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

ماه پس انجام مطالعات راهبردی، نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی تشکیالت و  وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت شش 
 ها اقدام نماید.ها و بخشداری ها، دهیاری مدیریت اجرائی پسماندها در شهرداری 

نظر  
منتقدین  

 طرح

 بازیافت ایران: اتحادیه صنایع 

 موکول کردن حکم این ماده به سنگ بزرگی که در ماده قبل تکلیف شده عمال انجام ندادن هر دو کار از بن و اساس است. 

 پیشنهاد:

 بازگشت به متن قانون 

 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: 

تصویب این قانون، نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی تشکیالت سازمانی    ماه پس ازوزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت شش 
 ها اقدام نماید. ها و بخشداری ها، دهیاریمدیریت پسماندها در شهرداری 

 سازمان شهرداری ها موظف است گزارش مربوط به این ماده  و پایش های سالیانه این ماده را به صورت عمومی منتشر نماید. -تبصره 
 رت نفت: وزا

 نیاز به انجام مطالعات راهبردی نیست لذا 

 پیشنهاد اصالح به شرح زیر:

ماه،  نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی تشکیالت و مدیریت اجرائی پسماندها در  وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت شش 
 ها اقدام نماید.ها و بخشداری ها، دهیاری شهرداری 
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نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

شش   - ۹ماده مدت  ظرف  حداکرث  است  موظف  کشور    تدوین   به   نسبت  قانون،   این  تصویب  از  پس  ماهوزارت 
  اقدام  هابخشداری  و  هادهیاری  ها، ی هشردار   در   پمساندها  مدیریت   سازماین  تشکیالت  ساماندهی  دستورالعمل

 . مناید
را به صورت عمویم  سازمان هشرداری ها موظف است گزارش و    -تبرصه   اپیش های سالیانه مربوط به این ماده 

 منترش مناید. 
 قانون(  ۱۱)ماده طرح ۱۲ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )در مورد پسماندهای پزشکی(، صنایع و معادن، نیرو و  سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه
های مربوط به مدیریت اجرایی ضوابط و روش   ، جهاد کشاورزی )در مورد پسماندهای کشاورزی( عتی و معدنی(نفت )در مورد پسماندهای صن

های مذکور مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند، وزارتخانه 
 های مصوب هستند.روش

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

نامه و دستورالعمل  های اجرائی ذیربط ظرف مدت حداکثر ششماه از تصویب این قانون، ضوابط، شیوه سازمان موظف است با همکاری دستگاه 
  های اجرائی ذیربط مسئول مربوط به مدیریت اجرائی پسماندها را تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند، دستگاه 

 باشند.های مصوب می نظارت بر اجرای ضوابط و دستورالعمل 

نظر  
منتقدین  

 طرح

 کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران: 

 ( به شرح زیر اصالح گردد: ۱۲ماده )( ۱

از تصویب های اجرایی ذیربط ظرف مدت حداکثر شش ماه پس  سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه 
 های مربوط به مدیریت اجرایی پسماندها را در قالب ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و ابالغ نماید.این قانون، ضوابط و دستورالعمل 

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

های اجرایی  احاله عام آن به دستگاه های مسئول و  سال به اجرا در نیامده و با پاک کردن نام دستگاه   ۱۶قانون به رغم    ۱۱تکلیف ماده  
 عمال قابلیت اجرای این حکم را نیز سلب خواهد نمود. 

 پیشنهاد:

 بازگشت به متن قانون 

نظر  
مدافعین  

 طرح

 وزارت نفت: 

 مورد تایید است.

بندی  جمع
 و پیشهناد 

 ۴انتقال به تبرصه ذیل  ماده 

 قانون(  ۱۲)ماده طرح ۱۳ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

های دفن پسماندها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد  محل 
 شد.

 مناطق مناسبی را برای دفع پسماندها در نظر بگیرد.   ای جامع، های ناحیه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرح   -۱تبصره  

های دفع پسماندها راسا یا  تسهیالت و امکانات الزم را جهت ایجاد و بهره برداری از محل   زارت کشور موظف است اعتبارات، و   -۲تبصره  
 توسط بخش خصوصی فراهم نماید. 
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طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

های صنعتی و تولیدی و خدماتی«  استقرار واحدها و فعالیت محل استقرار اماکن و تاسیسات مدیریت پسماندها بر اساس »ضوابط و معیارهای  
هیئت دولت، توسط کارگروهی متشکل از سازمان، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت    ۸/۳/۱۳9۰مصوب  

 و وزارت جهاد کشاورزی تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد شد. 

ای جامع، مناطق مناسبی را با کاربری مدیریت پسماندها در  های ناحیه عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرح   شورای  -۱تبصره  
 نظر بگیرد. 

بهره  -۲تبصره   و  ایجاد  را جهت  امکانات الزم  و  تسهیالت  اعتبارات،  است  مدیریت وزارت کشور موظف  تاسیسات  و  اماکن  از  برداری 
 پسماندها را فراهم نماید.

ظر  ن
منتقدین  

 طرح

 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: 

و   بود  از کالنشهرها مستثنی خواهد  استقرار صنایع  از شعاع  و پسماندها  تاسیسات حوزه مدیریت ضایعات  و  تولیدی، خدماتی  واحدهای 
توسط کارگروه تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست معیارها، ضوابط و نحوه مکانیابی جهت محل استقرار این واحدها،  

 خواهد شد. 
ای جامع، مناطق مناسبی را با کاربری مدیریت ضایعات و  های ناحیه شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است در طرح   -۱تبصره  

 پسماندها در نظر بگیرد.
ایجاد نموده، در  های همکاری با صناوزارت کشور موظف است زمینه  -۲تبصره   اقتصادی کنونی حوزه مدیریت پسماند را  یع و فعاالن 

صورت نیاز و با هماهنگی اتاق ایران، جهت احداث اماکن و تاسیسات مدیریت پسماندها با اولویت مشارکت بخش خصوصی، اعتبارات،  
 تسهیالت و امکانات الزم را فراهم نماید.

 وزارت نفت: 

به جای تعیین مصداق باید تعیین معیار کنند. تعیین محل های دفن وظیفۀ سازمان و دستگاه های اجرایی  سازمان و دستگاه های اجرایی  
نیست بلکه باید ضوابط و راهنما های الزم تهیه شود تا شهرها و صنایع بتوانند طبق ضوابط تعیین شده محل های دفع و دفن پسماند را  

 تعیین کنند.

 پیشنهاد اصالح به شرح زیر:

ط و معیارهای مکانی یابی، طراحی و بهره برداری محل های دفع و دفن پسماندهای خطرناک و غیرخطرناک، توسط سازمان با  ضواب
همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط مانند وزارت کشور، جهاد و کشاورزی، صمت، نفت، نیرو و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راه و  

 محل های دفع و دفن پسماند بر طبق این ضوابط و توسط سازمان انجام خواهد شد. شهرسازی تعیین خواهد شد. تایید 

برداری از اماکن و تاسیسات مدیریت پسماندها را  : دولت موظف است اعتبارات، تسهیالت و امکانات الزم را جهت ایجاد و بهره۱تبصرۀ  
 فراهم نماید.

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

از    -۱۰ماده صنایع  استقرار  شعاع  از  پمساندها  و  ضایعات  مدیریت  حوزه  اتسیسات  و  خدمایت  تولیدی،  واحدهای 
کالنهشرها مستثین خواهد بود و معیارها، ضوابط و نحوه مکانیایب جهت محل استقرار این واحدها، توسط کارگروه  

 تعیین و به تصویب شورای عایل حفاظت محیط زیست خواهد شد. 
و هبره  -۱  تبرصه ایجاد  را جهت  امکاانت الزم  و  تهسیالت  اعتبارات،  است  و اتسیسات    از  برداریدولت موظف  اماکن 

 مدیریت پمساندها را فراهم مناید. 
وزارت کشور موظف است اب همکاری ااتق ابزرگاین، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتمین اعتبار برای    - ۲تبرصه  

زارهای مایل رایج کشور  اب  سایر  و  هبادار  اوراق   هتاتر،   چارچوب   در   نقدی،   منابع  بر  عالوه  ار   پمساند  مدیریت  هایپروژه 
 . مناید  فراهم  را  الزم  امکاانت  و  تهسیالت  اعتبارات،   خصویص،   بخش  مشارکت   اب  مذکور  هایطراحی و جهت انجام پروژه 

 قانون(  ۱۳)ماده طرح ۱۴ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آنها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع  مخلوط کردن  
 است.
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طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

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

نظر  
منتقدین  

 طرح

 وزارت نفت: 

 :زیر شرح به اصالح پیشنهاد

 نوع این بازیافت و  فروش، استفاده  یا  و  محیط در آنها پخش  و  تخلیه و  پسماندها سایر با پزشکی پسماندهای خطرناک   کردن مخلوط 

 .است ممنوع پسماندها

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 پیشهناد و 

یا فروش،    -۱۵ماده و  تخلیه و پخش آهنا در محیط  و  پمساندها  اب سایر  خطرانک پزشیک  مخلوط کردن پمساندهای 
 استفاده و ابزیافت این نوع پمساندها ممنوع است. 

 قانون(  ۱۴)ماده طرح ۱۵ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل و انتقال درون نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات 
 نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران خواهد بود. مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین 

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

مرج  نظارت  با  و  بازل  کنوانسیون  مقررات  تابع  ویژه  پسماندهای  مرزی  برون  انتقال  و  انتقال  نقل  و  نقل  بود.  کنوانسیون خواهد  ملی  ع 
نامه اجرائی است که بنا به پیشنهاد وزارت  های جمهوری اسالمی ایران نیز تابع آیینپسماندهای عادی و ویژه در داخل مرزها و مابین استان 

 رسد.راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

نظر  
منتقدین  

 طرح

 دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: کانون هماهنگی 

نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای خطرناک تابع مقررات کنوانسیون بازل و با نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل  »
 فنی مربوطه است.« مقررات  های جمهوری اسالمی ایران نیز تابعو انتقال پسماندهای خطرناک در داخل مرزها و مابین استان

 وزارت نفت: 

 :زیر شرح به اصالح پیشنهاد

نقل خواهد کنوانسیون ملی مرجع نظارت با و  بازل کنوانسیون مقررات تابع ویژه پسماندهای مرزی برون انتقال و  نقل  انتقال و  بود. 

 و  راه وزارت  پیشنهاد به  بنا  که  است اجرائی نامه آیین  تابع  نیز کشور  های استان مابین  و  مرزها  داخل در  خطرناک  و  عادی پسماندهای 
 .رسدمی  وزیران هیأت تصویب به  تهیه و با هماهنگی سازمان و دستگاه های اجرایی مرتبط شهرسازی

نظر  
مدافعین  

 طرح
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بندی  جمع
 و پیشهناد 

نظارت مرجع میل کنوانسیون  نقل و انتقال برون مرزی پمساندهای خطرانک اتبع مقررات کنوانسیون ابزل و اب    -۱۲ماده
 اتبع  نیز  ایران   اسالیم  جمهوری  هایخواهد بود. نقل و انتقال پمساندهای خطرانک در داخل مرزها و مابین استان 

 مقررات فین مربوطه است. 

 قانون(  ۱۵)ماده طرح ۱۶ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

باشند، موظفند با بهینه سازی فرآیند و بازیابی، های پسماندهای ویژه نیز میویژگیتولیدکنندگان آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از  
 بینی شده است، در حد مجاز، نگهدارند.نامه اجرایی این قانون پیشپسماندهای خود را به حداقل برسانند و در مواردی که حدود مجاز در آیین 

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

سازی فرآیند تولید محصول  باشند، موظفند با بهینه های پسماندهای ویژه می آن دسته از پسماندهایی که دارای یکی از ویژگیتولیدکنندگان  
بینی شده، رسانیده و نامه اجرائی این قانون پیش های بازیابی مواد، پسماندهای خود را به حد مجازی که برای آنها در آیینو اجرای روش

 مایند.میزان آن را حفظ ن

نظر  
منتقدین  

 طرح

 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: 

های سازی روش های بازیابی مواد یا پیاده سازی فرآیند تولید محصول، اجرای روش تولیدکنندگان پسماندهای خطرناک، موظفند با بهینه
بینی شده، رسانیده و میزان آن نامه اجرائی این قانون پیش مجازی که برای آنها در آیین خطرسازی پسماندها، پسماندهای خود را به حد  بی

 .را حفظ نمایند

 وزارت نفت: 

 :زیر شرح به اصالح پیشنهاد

 کلمۀ ویژه به خطرناک تغییر یابد.

نظر  
مدافعین  

 طرح

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

 موافق 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

   ۳تولیدکنندگان پمساندهای خطرانک موظفند، پمساندهای خود را به حدود تشخیص مجاز موضوع ماده  - ۱۳ماده
 رسانیده و میزان آن را حفظ منایند.

 قانون(  ۱۶)ماده طرح ۱۷ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور تخلیه   نگهداری،
نامه اجرایی آن خواهد بود. در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول پسماندهای عادی از  آیین

( ریال تا یکصد میلیون ۲۰۰۰۰۰۰( ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون )۱۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال تا یکصد میلیون )۵۰۰۰۰۰پانصد هزار ) 
 شوند.( ریال و در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماه محکوم می ۱۰۰۰۰۰۰۰۰)

ریال و در صورت تکرار به دو  ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال تا یکصد میلیون ) ( ۲۰۰۰۰۰۰به جزای نقدی از دو میلیون ) (۱۳متخلفین از حکم ماده )
 شوند.ات و در صورت تکرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محکوم می برابر حداکثر مجاز

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

آوری، انتقال، خرید و فروش، تفکیک، پردازش، دفع، امحاء صدور تخلیه پسماندها در محیط بر طبق ضوابط و مقررات  سازی، جمع ذخیره 
اجرائی آن خواهد بود. در صورت تخلف و عدم اجرای قانون، متخلف )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( به حکم  نامه  این قانون و آیین 

 ( میلیون  ده  از  نقدی  جزای  به  عادی  پسماندهای  خصوص  در  اول  بار  برای  الف(  قضایی:  میلیون  ۱۰۰۰۰۰۰مراجع  یکصد  تا  ریال   )
پانصد میلیون ) ۲۰۰۰۰۰۰۰از بیست میلیون )  ( ریال و برای پسماندهای ویژه برای بار اول۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ( ریال  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال تا 

شوند. ب( در صورت تکرار تخلف، برای اشخاص حقیقی به مجازات درجه هفت)حبس از نود و یک روز تا شش ماه( و برای  محکوم می 
 گردد.اشخاص حقوقی عالوه بر مجازات مقرر، به مدت سهماه پروانه کسب لغو می 
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نظر  
قدین  منت

 طرح

 کمیسیون توسعه پایدار و محیط زیست اتاق ایران: 

نامه اجرایی آن اشاره شده و آوری و ... پسماندها بر طبق ضوابط و مقررات این قانون و آیینسازی، جمع ( به ممنوعیت ذخیره ۱7در ماده ) 
ر ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای در حال  بینی شده است. این در حالی است که در حال حاضر نه تنها دجزای نقدی برای آن پیش 

شود و در شرایط فعلی بخشی  ( در ادبیات مدیریت پسماندها یاد می Scavengerتوسعه، بخش غیررسمی که از آنها به عنوان زباله گرد)
هی، توانمندسازی این قشر از رسد ساماندکشد، بحثی مطرح نشده است، به نظر میترین اقشار جامعه را به دوش میاز بار اشتغال فرودست

توان مدیریت  ( نمیCommand and controlفرمان )  –جامعه نیز باید در این قانون توجه قرار گیرد و صرفاً با تکیه بر قوانین کنترل  
 پسماندهای کشور را حل و فصل کرد. 

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

باشد؟ جایز؟ ممنوع؟ مباح؟ این عبارت غیرشفاف، گنگ و دوپهلو باب تفسیر به  اجرایی آن چه می نامه  بر طبق مقررات این قانون و آیین 
رای را برای مدیریت اجرایی و سازمان باز کرده است. ضرورت دارد با احکامی شفاف تکلیف برخی از مهمترین موارد مورد معارضه در اینجا  

 روشن شود: 

 ه شرح زیر:پیشنهاد اصالح ماده و الحاق چند بند ب 

سازی، انتقال، خرید و فروش، پردازش، بازیافت، بازیابی، امحاء، صدور و تخلیه پسماندها در  آوری و حمل، ذخیره تفکیک، جمع »
های مربوطه خواهد بود. متخلفین )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( به حکم  نامه محیط مطابق احکام ذیل، مقررات فنی و آیین

( ریال تا یکصد میلیون ۱۰۰۰۰۰۰رای بار اول در خصوص پسماندهای عادی به جزای نقدی از ده میلیون )مراجع قضایی: الف( ب
(  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال تا پانصد میلیون ) ۲۰۰۰۰۰۰۰( ریال و برای پسماندهای ویژه برای بار اول از بیست میلیون )۱۰۰۰۰۰۰۰۰)

حقیقی به مجازات درجه هفت)حبس از نود و یک روز تا شش  شوند. ب( در صورت تکرار تخلف، برای اشخاص ریال محکوم می 
 گردد: ماه( و برای اشخاص حقوقی عالوه بر مجازات مقرر، به مدت سه ماه پروانه کسب لغو می

سازی  و انتقال، باید دارای شناسه کسب آوری و حمل، ذخیره های تفکیک، جمع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه   -۱
 قانون فعلی( فعالیت نمایند.  ۳)ماده   4ط با عناوین باال بوده و و مطابق مقررات فنی موضوع ماده و کار مرتب

برداری مرتبط با های پردازش، بازیافت، بازیابی و امحاء باید دارای پروانه بهرهکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه   -۲
 قانون فعلی( فعالیت نمایند.  ۳)ماده  4عناوین باال بوده و مطابق مقررات فنی موضوع ماده 

و در چارچوب شفاف و مورد تایید شورای رقابت   ۲و   ۱فروش ضایعات و پسماند تنها به اشخاص دارای مجوزهای موضوع بند    -۳
 که حقوق رقابت را تضمین نماید، مجاز است.

فعالیت  اشخاص مجاز و طرف قرارداد مدیریت    آوری پسماند از شوارع و حرائم عام در هر شکلی غیر ازگردی یا جمعزباله   -4
اجرایی ممنوع است و ضابطین قضایی مکلف به توقیف افراد و پسماند تحت تصرف ایشان، تحویل افراد به مرجع قضایی و تحویل  

توسط    باشند. یک سوم عواید حاصل از فروش پسماند موضوع این بندپسماند تحت تصرفشان به مدیریت اجرایی حوزه مربوطه می 
 «مدیریت اجرایی، متعلق به یگان انتظامی مربوطه خواهد بود.

 وزارت نفت: 

 پیشنهاد اصالح ماده به شرح زیر:

سازی، انتقال، خرید و فروش، پردازش، بازیافت، بازیابی، امحاء، صدور و تخلیه پسماندها در محیط مطابق  آوری و حمل، ذخیره تفکیک، جمع 
های مربوطه خواهد بود. متخلفین )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( به حکم مراجع قضایی: الف(  نامه آیین احکام ذیل، معیارهای فنی و  

( ریال و برای  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال تا یکصد میلیون )۱۰۰۰۰۰۰برای بار اول در خصوص پسماندهای عادی به جزای نقدی از ده میلیون )
شوند. ب( در ( ریال محکوم می۵۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال تا پانصد میلیون )۲۰۰۰۰۰۰۰پسماندهای خطرناک برای بار اول از بیست میلیون )

صورت تکرار تخلف، برای اشخاص حقیقی به مجازات درجه هفت)حبس از نود و یک روز تا شش ماه( و برای اشخاص حقوقی عالوه بر 
 گردد مجازات مقرر، به مدت سه ماه پروانه کسب لغو می

 یابد.ده، ساالنه بر اساس نرخ تورم افزایش می جرائم موضوع این ما  -تبصره

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

  و   صدور  امحاء،   ابزیایب،   ابزیافت،   پردازش،   فروش،   و  خرید  انتقال،   سازی، آوری و حمل، ذخیره تفکیک، جمع   -۱۱ماده
  از  اعم)   متخلفین.  بود  خواهد  مربوطه  هایانمهاحکام ذیل، مقررات فین و آیین   مطابق   محیط  در  پمساندها  تخلیه

اندهای عادی به جزای نقدی از  پمس  خصوص   در  اول  ابر برای(  الف:  قضایی مراجع حکم  به (  حقویق  و   حقییق  اشخاص
ر اول از بیست میلیون  ( ریال و برای پمساندهای ویژه برای اب۱۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال ات یکصد میلیون ) ۱۰۰۰۰۰۰ده میلیون ) 
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  اشخاص   برای  تخلف،   تکرار  صورت  در(  ب.  شوند( ریال محکوم یم ۵۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال ات اپنصد میلیون ) ۲۰۰۰۰۰۰۰) 
ت)حبس از نود و یک روز ات شش ماه( و برای اشخاص حقویق عالوه بر مجازات مقرر، به  هف   درجه  مجازات  به  حقییق

 : گرددمدت سه ماه پروانه کسب لغو یم 
  دارای   ابید  انتقال،   و   سازیذخیره   حمل،   و  آوریجمع   تفکیک،   هایکلیه اشخاص حقییق و حقویق فعال در حوزه  -۱

 فعالیت منایند.  ۴و مطابق مقررات فین موضوع ماده   و بوده  ابال عناوین اب  مرتبط کار و کسب  شناسه
 بردارییایب و امحاء ابید دارای پروانه هبره ابز  ابزیافت،   پردازش،   هایکلیه اشخاص حقییق و حقویق فعال در حوزه  -۲

 . منایند  فعالیت  ۴ ماده موضوع فین مقررات  مطابق و بوده  ابال  عناوین اب  مرتبط
و در چارچوب شفاف و مورد اتیید    ۲و   ۱فروش ضایعات و پمساند تهنا به اشخاص دارای مجوزهای موضوع بند    - ۳

 بت را تمضین مناید، مجاز است. شورای رقابت که حقوق رقا
  قرارداد   طرف   و  مجاز  اشخاص   فعالیت  از  غیر  شکیل  هر  در   عام  حرائ   و  شوارع   از  پمساند   آوریجمع   یا  گردیزابله  -۴

است و ضابطین قضایی مکلف به توقیف افراد و پمساند تحت ترصف ایشان، تحویل افراد    ممنوع  اجرایی   مدیریت
  حاصل   عواید  سوم  یک.  ابشندبه مرجع قضایی و تحویل پمساند تحت ترصفشان به مدیریت اجرایی حوزه مربوطه یم

 هد بود. خوا  مربوطه انتظایم یگان  به متعلق  اجرایی،  مدیریت  توسط  بند این  موضوع پمساند  فروش از
 )الحایق( طرح ۱۸ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

 

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

مخلوط کردن انواع پسماندهای ویژه با پسماندهای عادی، جمع آوری وحمل غیر مجاز، تخلیه و پخش آنها در محیط، فروش، استفاده  
(  ۵۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال تا پانصد میلیون )۲۰۰۰۰۰۰۰جزای نقدی از بیست میلیون )مجدد و یا بازیافت این نوع از پسماندها ممنوع و  متخلف به  

 شوند. ریال محکوم می 

 یابد.( ساالنه بر اساس نرخ تورم افزایش می ۱9و   ۱۸جرائم موضوع مواد)  -تبصره

نظر  
منتقدین  

 طرح

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

 چرا باید بازیافت پسماند ویژه ممنوع باشد؟؟؟ 

 وزارت نفت: 

 پیشنهاد اصالح به شرح زیر:

مخلوط کردن انواع پسماندهای خطرناک با پسماندهای غیرخطرناک، جمع آوری و حمل غیر مجاز، تخلیه و پخش آنها در محیط، فروش،  
پانصد میلیون    ( ریال تا۲۰۰۰۰۰۰۰استفاده مجدد و یا بازیافت پسماندهای خطرناک، ممنوع و متخلف به جزای نقدی از بیست میلیون )

 شوند.( ریال محکوم می ۵۰۰۰۰۰۰۰۰)

 یابد.جرائم موضوع این ماده، ساالنه بر اساس نرخ تورم افزایش می  -تبصره

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

  و  خرید آوری،   جمع و  غیرخطرانک پمساندهای اب  آهنا   کردن مخلوط  طریق  از  خطرانک پمساندهای خطرسازییب  -۱۴ماده
فروش، استفاده مجدد و یا ابزیافت پمساندهای خطرانک، توسط اشخاص فاقد صالحیت تعریف شده در این قانون،  

و تخلیه و پخش آهنا در محیط ممنوع بوده و متخلف به جزای نقدی از دویست    ۴  ماده  موضوع  فین  مقررات  و  انمهآیین 
 .شوندال محکوم یم ( ری۵۰۰۰۰۰۰۰۰( ریال ات اپنصد میلیون ) ۲۰۰۰۰۰۰۰۰میلیون ) 

 . گردد جرائ موضوع این ماده، ساالنه بر اساس نرخ تورم تعیین یم  -تبرصه
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 قانون(  ۱۷)ماده طرح ۱۹ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

معدوم  این قانون موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدا اعاده و یا در صورت امکان    (۱4متخلفین از حکم ماده )
با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر  کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان )مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران(

 ( محکوم خواهند شد. ۱۶های مقرر در ماده )این صورت به مجازات 

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

ورت عدم اثبات قصور از سوی مراجع ذیربط موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به  ( این قانون در ص۱4متخلف از حکم ماده )
کشور مبداء اعاده و یا در صورت امکان در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان )مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران( با هزینه خود  

های تحمیلی ناشی  عدوم نماید. در غیر این صورت عالوه بر پرداخت هزینه های مربوطه دفع و مبه نحو مناسب و مطابق با ضوابط و روش
 ( محکوم خواهند شد. ۱۶های مقرر در ماده )از مدیریت غیر اصولی این گونه پسماندها طبق نظر سازمان مدیریت پسماند به مجازات 

 جرایم، خسارات، دفع و معدوم سازی خواهد بود.  در صورت اثبات قصور از سوی مراجع ذیربط، دستگاه مربوطه مکلف به پرداخت -تبصره

نظر  
منتقدین  

 طرح

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

 مبدل گردیده.  ۱7به  ۱۶و ماده  ۱۵به  ۱4با توجه به الحاق دو ماده جدید ماده  

 به جز مرجع قضایی، مرجع ذیربط کجا است؟ دستگاه مربوطه کیست؟ 

 بند به شرح زیر:پیشنهاد اصالح ماده و الحاق چند 

( این قانون در صورت عدم اثبات قصور از سوی مراجع قضایی موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون ۱۵متخلفین از حکم ماده ) »
بازل را به کشور مبداء اعاده و یا در صورت امکان در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان )مرجع ملی کنوانسیون مذکور در  

های مربوطه دفع و معدوم نماید. در غیر این صورت عالوه بر هزینه خود به نحو مناسب و مطابق با ضوابط و روشایران( با  
های  گونه پسماندها طبق نظر سازمان مدیریت پسماند به مجازاتهای تحمیلی ناشی از مدیریت غیراصولی اینپرداخت هزینه 
سازی  ات قصور، متخلفین مکلف به پرداخت جرایم، خسارات، دفع و معدوم ( محکوم خواهند شد. در صورت اثب۱7مقرر در ماده )

 خواهد بود. 
 های موضوع این ماده به صورت خارج از نوبت رسیدگی نمایند.« مراجع قضایی مکلفند به پرونده -تبصره

 وزارت نفت: 

 شماره مواد تغییر می کند. مراجع ذیربط باید تعیین شود. 

 پیشنهاد اصالح به شرح زیر:

( این قانون در صورت اثبات قصور از سوی مراجع قضایی موظفند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به  ۱۵متخلفین از حکم ماده )
کشور مبداء اعاده و یا در صورت امکان در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان )مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران( با هزینه خود  

های تحمیلی ناشی  های مربوطه دفع و معدوم نماید. در غیر این صورت عالوه بر پرداخت هزینهق با ضوابط و روشبه نحو مناسب و مطاب
( محکوم خواهند شد. در صورت اثبات قصور،  ۱7های مقرر در ماده )گونه پسماندها طبق نظر سازمان به مجازات از مدیریت غیراصولی این 

 سازی خواهد بود. ات، دفع و معدوم متخلفین مکلف به پرداخت جرایم، خسار

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

ماده  -۱۵ماده حکم  از  پمساندهای    ۱۲متخلفین  موظفند  قضایی  مراجع  سوی  از  قصور  اثبات  صورت  در  قانون  این 
نظر سازمان )مرجع ممشول کنوانسیون ابزل را به کشور مبداء اعاده و یا در صورت امکان در داخل تحت نظارت و طبق  

  معدوم   و  دفع  مربوطه  هایمیل کنوانسیون مذکور در ایران( اب هزینه خود به نحو مناسب و مطابق اب ضوابط و روش 
  طبق   پمساندها  گونهاین   غیراصویل   مدیریت   از  انیش  تحمییل  هایهزینه   پرداخت  بر  عالوه   صورت  این  غیر  در.  مناید

محکوم خواهند شد. در صورت اثبات قصور، متخلفین مکلف به پرداخت   ۱۱دهما در  مقرر هایمجازات  به  سازمان نظر
 . بود  خواهد سازیجرایم، خسارات، دفع و معدوم 
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 قانون(  ۱۸)ماده طرح  ۲۰ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

آموزش پزشکی، متخلفین و  خطر فوری برای محیط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و  در شرایطی که آلودگی،  
شود متوقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع  عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می

الوه بر  آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را ع
 پرداخت جریمه تعیین شده، ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود. 

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

های اجرائی موظف  در شرایطی که آلودگی به هر نحوی سالمت انسان و محیط زیست را به مخاطره اندازد، سازمان با همکاری دستگاه 
پیگیری و الزام متخلفین و عاملین برای رفع خطر اقدام و در صورت عدم شناسایی متخلفین بالفاصله  است نسبت به اعالم هشدار سریع،  

 .راساً مبادرت به رفع آلودگی و پاکسازی محیط نمایند

عالوه بر  سازی محیط، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و عاملین را  در صورت استنکاف متخلفین از توقف آلوده   -تبصره
 پرداخت جریمه تعیین شده، ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی خواهد نمود. 

نظر  
منتقدین  

 طرح

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

 گذارد.عبارت »به هر نحوی« در متن طرح به شدت قابل تفسیر بوده و دست مجری را برای اعمال سلیقه باز می 

 پیشنهاد:

 بازگشت به متن قانون 

 وزارت نفت: 
گذارد. همچنین سازمان نهاد نظارتی  عبارت »به هر نحوی« در متن طرح، قابل تفسیر بوده و دست مجری را برای اعمال سلیقه باز می 

 است و امکانات اجرایی جهت توقف فعالیت آلوده کننده ندارد. 

 پیشنهاد اصالح به شرح زیر:

سان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، متخلفین و  خطر فوری برای محیط و اندر شرایطی که آلودگی،  
شود متوقف نمایند. در صورت استنکاف، مرجع  عاملین آلودگی موظفند فورا اقداماتی را که منجر به بروز آلودگی و تخریب محیط زیست می

ه بر پرداخت جریمه تعیین شده، ملزم به رفع آلودگی و پاکسازی  قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را عالو 
 خواهد نمود. 

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

و وزارت هبداشت، درمان و    سازمان  اخطار  اب   دارد،   انسان   و   محیط  برای  فوری  خطردر رشایطی که آلودیگ،    -۱۶ماده
آموزش پزشیک، متخلفین و عاملین آلودیگ موظفند فورا اقدامایت را که منجر به بروز آلودیگ و تخریب محیط زیست  

صورت استنکاف، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع رسیدیگ و متخلفین و عاملین را    در.  منایند  متوقف  شودیم
 ده، ملزم به رفع آلودیگ و اپکسازی خواهد منود. عالوه بر پرداخت جریمه تعیین ش 

 قانون(  ۱۹)ماده طرح ۲۱ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را عالوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و  
 دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود.یا جبران خسارت وارده، بنا به درخواست  

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را عالوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و  
 یا جبران خسارت وارده، بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود.
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نظر  
منتقدین  

 طرح

 

نظر  
مدافعین  

 طرح

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

 موافق 

 وزارت نفت: 

 مورد تایید است.

بندی  جمع
 و پیشهناد 

ارتکایب مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را عالوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به    -۱۸ماده در متام جرایم 
 خسارت وارده، بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد منود. پرداخت خسارت به اشخاص و یا جربان  

 قانون(  ۲۰)ماده  طرح ۲۲ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

 های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، عالوه بر مجازات 

 شوند.معابرعمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم می در صورتی که محل تخلیه،   -تبصره

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

 های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، عالوه بر مجازات 

 شوند.ی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم می در صورتی که محل تخلیه، معابرعموم -تبصره

نظر  
منتقدین  

 طرح

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران: 

 این حکم نیازمند قاطعیت بیشتری است.

 پیشنهاد اصالح ماده و الحاق چند بند به شرح زیر:

( نمره منفی، به یک ۵و دریافت پنج ) ۱7های مذکور در ماده مجازات خودروهای تخلیه کننده پسماند در شوارع عام ، عالوه بر »
 تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد. 

 « شوند.در صورتی که محل تخلیه، معابرعمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان توقیف محکوم می  -تبصره

 وزارت نفت: 

 این حکم نیازمند قاطعیت بیشتری است.

 ح به شرح زیر:پیشنهاد اصال

( نمره منفی به راننده، ۵و اِعمال پنج )   ۱7های مذکور در ماده  خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیرمجاز، عالوه بر مجازات 
 به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.

 شوند.وقیف محکوم می در صورتی که محل تخلیه، معابرعمومی، شهری و بین شهری باشد، به حداکثر میزان ت -تبصره

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

خودروهای تخلیه کننده پمساند در شوارع عام، در صورت اتیید تصاویر و مدارک توسط مرجع قضایی، عالوه   -۱۷ماده
 ( منره منیف، به یک ات ده هفته توقیف محکوم خواهند شد.۵و دریافت پنج )   ۱۷ ماده در مذکور هایبر مجازات 

محکوم    -تبرصه توقیف  میزان  حداکرث  به  ابشد،  هشری  بین  و  هشری  معابرعمویم،  تخلیه،  محل  که  صوریت  در 
 .شوندیم



 برریس طرح اصالح قانون مدیریت پسماندها

 32صفحه

 قانون(  ۲۱)ماده  طرح ۲۳ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که  حساب خزانه درآمد حاصل از جرایم این قانون به  
هایی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت در اختیار دستگاه   شود،بینی میدر قوانین بودجه سنواتی پیش 

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

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که  درآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه 
هایی که در آیین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت شود، در اختیار دستگاه در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی می

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

ماه )نسبت به تدوین و تصویب    ?های ذیربط موظف است حداکثر ظرف مدت  سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه   -تبصره
 ( اقدام نماید.۱7( و )۱۶کرد درآمدهای حاصله از جرایم موضوع مواد )نامه نحوه تخصیص و هزینهآیین

نظر  
منتقدین  

 طرح

 یران: اتحادیه صنایع بازیافت ا

 تغییر یافته. ۱۸به  ۱7و  ۱7به  ۱۶ماده  

 ضمنا مدت در متن تبصره مندرج نیست.

 وزارت نفت: 

 مطابق نظر اتحادیه ی صنایع بازیافت. 

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

  از   واریزی  وجوه  معادل  ساله  همه  و   واریز  کشور  کل  داریدرآمد حاصل از جرایم این قانون به حساب خزانه   -۱۹ماده
آیین انمه    در  که  هاییدستگاه  اختیار  در  شود، ل اعتبارات ردیف خایص که در قوانین بودجه سنوایت پیشبیین یممح

اجرائ این قانون تعیین خواهند شد، قرار خواهد گرفت ات رصف آموزش، فرهنگ سازی، اطالع رساین و رفع آلودیگ  
 انیش از پمساندها، حفاظت از محیط زیست و اتمین امکاانت الزم در جهت اجرای این قانون گردد. 

بط موظف است حداکرث ظرف مدت ? ماه )نسبت  ر ذی  هایسازمان برانمه و بودجه کشور اب همکاری دستگاه  - تبرصه
  اقدام  ۱۴  و  ۱۱  مواد   موضوع  جرایم  از  حاصله  درآمدهای  کردهزینه   و   تخصیص   نحوه  انمهبه تدوین و تصویب آیین 

 . مناید
 قانون(  ۲۲)ماده طرح  ۲۴ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

های اجرایی ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه  کشور و سایر دستگاه آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان با همکاری وزارت  
 رسد. و به تصویب هیئت وزیران می

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

های اجرائی ذیربط حداکثر ظرف مدت شش ماه بازنگری و به تصویب آیین نامه اجرائی این قانون توسط سازمان با همکاری سایر دستگاه 
 رسد.ن میهیئت وزیرا

نظر  
منتقدین  

 طرح

 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: 

آیین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری سازمان، وزارت صمت، معاونت علمی و اتاق تدوین و حداکثر ظرف مدت شش  
 رسد.ماه بازنگری و به تصویب هیئت وزیران می
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نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

آیین انمه اجرائ این قانون توسط سازمان اب همکاری وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت    -۲۰ماده
فن  و  علمی،  معاونت  پزشیک،  آموزش  و  درمان  هبداشت،  وزارت   دستگاههای  سایر  جمهوری،   ریاست  آورینفت، 

صنایع، معادن و کشاورزی ایران تدوین و حداکرث ظرف مدت شش ماه ابزنگری و به تصویب    ابزرگاین،   ااتق   و  اجرایی
 .رسدهیئت وزیران یم 

 قانون(  ۲۳)ماده طرح ۲۵ماده

قانون  
مدیریت  
 پمساندها 

نه تبصره در جلسه علنی  باشد. قانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و  نظارت و  مسئولیت حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان می 
به تایید    ۱۳۸۳/ 9/۳روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  

 شورای نگهبان رسیده است. 

طرح  
 اصالح 
قانون  

مدیریت  
 پمساندها 

 باشد.نظارت و مسوولیت بر حسن اجرای این قانون به عهده سازمان می 

نظر  
منتقدین  

 طرح

 کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار مدیریت پسماند و بازیافت: 

باشد و سازمان موظف است به صورت سالیانه گزارش پایش خود از  نظارت و مسئولیت بر حسن اجرای این قانون به عهده سازمان می 
 قانون را به کارگروه ملی ارائه نماید.

 سایر:

 زیر:پیشنهاد اصالح به شرح 

 باشد.مسوولیت  نظارت بر حسن اجرای این قانون به عهده سازمان می 

نظر  
مدافعین  

 طرح

 

بندی  جمع
 و پیشهناد 

  صورت  به  است  موظف  سازمان  و  ابشدمسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون به عهده سازمان یم   -۲۱ماده
 کارگروه میل ارائه و به صورت عمویم منترش مناید. الیانه گزارش اپیش خود از میزان اجرای این قانون را به  س
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