مٛاثو  ٚسٚؽٙبي ِذيشيت اخشايي صيغت ِسيطي پيؼ
اصاِسبي پغّبٔذ٘بي زبٚي  ٚيب آٌٛدٖ ثٗ ثي فتيً ٘بي پٍي
وٍشٖ
ؽٛساي ػبٌي زفبظت ِسيو صيغت دس خٍغٗ ِٛسش  14 / 9 / 1389وّيغي ْٛاِٛس صيشثٕبيي ،فٕؼت ِ ٚسيو صيغت ثٕب ثٗ
پيؾٕٙبد
ؽّبسٖ ِٛ 22961 - 1سش  9 / 6 / 1389عبصِبْ زفبظت ِسيو صيغت ٚثٗ اعتٕبد ِبدٖ (  ) 11لبِٔ ْٛذيشيت پغّبٔذ٘ب
ِقٛة– 1383
مٛاثو  ٚسٚؽٙبي ِذيشيت اخشايي صيغت ِسيطي پيؼ اص اِسبي پغّبٔذ٘بي زبٚي  ٚيب آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ سا
ثٗ ؽشذ
صيش تقٛيت ّٔٛد:
ماده  1 .دس ايٓ ِقٛثٗ ٚاژٖ ٘ب ٚافطالزبت صيش دس ِؼبٔي ِؾشٚذ ِشثٛه ثٗ وبس ِي سٔٚذ:
الف .پغّبٔذ ٚيژٖ :ثٗ پغّبٔذ٘بيي وٗ ثٗ دٌيً ثبال ثٛدْ زذالً يىي اص خٛاؿ خطشٔبن اص لجيً عّيت ،ثيّبسي صايي ،لبثٍيت
أفدبس ثب اؽتؼبي ،خٛسٔذگي ِ ٚؾبثٗ آْ ثٗ ِشالجت ٚيژٖ ٔيبص داؽتٗ ثبؽٕذ.
ب .ثي فٕيٍٙبي پٍي وٍشٖ  :صيش ِدّٛػٗ اي اص ِٛاد ؽيّيبيي آٌي ِقٕٛػي ِٛع َٛثٗ ٘يذسٚوشثٓ ٘بي وٍشٖ وٗ فشِٛي
ؽيّيبيي آٔٙب ثقٛست ِ C2H10-nClnي ثبؽٕذ وٗ دس آْ ( )nتؼذاد اتُ ٘بي وٍش دس ثبصٖ (ِ )10 – 1ي ثبؽذ ٔ ٚبَ ٘بي
تدبسي
آٔٙب دس پيٛعت ؽّبسٖ ( )01وٗ ثٗ ِٙش دفتش ٘يبت دٌٚت تبييذ ؽذٖ اعت تقشير ؽذٖ اعت.
پ .پغّبٔذ٘بي زبٚي  ٚيب آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ :پغّبٔذ٘بي ٚيژٖ اي اص ٔٛع خبِذ ثب ِبيغ وٗ ثٗ ٔٛػي ثٗ يىي اص
أٛاع ثي فٕيٍٙبي پٍي وٍشٖ آغؾتٗ ِي ثبؽٕذ.
ث .عبصِبْ  :عبصِبْ زفبظت ِسيو صيغت.
ت .اداسٖ وً  :اداسٖ وً زفبظت ِسيو صيغت اعتبْ.
ج .آصِبيؾگبٖ ِؼتّذ  :آصِبيؾگبٖ ٘بيي وٗ فالزيت آٔٙب ِٛسد تبييذ عبصِبْ ِي ثبؽذ.
چ ٚ. ) PPM ( :ازذ غٍظت ؽيّيبيي ِ ٚؼبدي يه رسٖ دس يه ِيٍي ْٛاعت.
ماده ِٛ 2 .اسد صيش ثٗ ػٕٛاْ ِستٍّتشيٓ ِسً ٘بي تّشوض پغّبٔذ٘بي يبد ؽذٖ تؼييٓ ِي ؽٔٛذ:
الف .فٕبيغ ثشق  :تشأغفٛسِبتٛس٘ب ،خبصٔٙب ،عٛئيچٙب ،سگالتٛس٘بي ٌٚتبژ ،لطغ وٕٕذٖ ٘بي خشيبْ ثبالعت الِپٙب  ٚوبثٍٙب
ب .تبعيغبت فٕؼتي  :تشأغفٛسِبتٛس٘ب ،خبصٔٙب ،سگالتٛس٘بي ٌٚتبژ ،لطغ وٕٕذٖ ٘بي خشيبْ ،ثبالعت الِپٙبِ ،بيؼبت ٘بدي
زشاست ،سٚغٕٙبي ٘يذسٌٚيه  ٚعبِبٔٗ ٘بي آتؼ ٔؾبٔي
پ .عبِبٔٗ ٘بي ساٖ آ٘ٓ  :تشأغٛفشِبتٛس٘ب ،خبصٔٙب ،سگالتٛس٘بي ٌٚتبژ  ٚلطغ وٕٕذٖ ٘بي خشيبْ
ت .ػٍّيبت ِؼبدْ صيش صِيٕي :سٚغٕٙبي ٘يذسٌٚيه  ٚفٕش٘بي اتقبي ثٗ صِيٓ
ث .تبعيغبت ٔظبِي :تشأغفٛسِبتٛس٘ب،خبصٔٙب،لطغ وٕٕذٖ ٘بي خشيبْ ،ثبالعت الِپٙب  ٚعبِبٔٗ ٘بي آتؼ ٔؾبٔي ،صأٛيي ٘ب
ٚ
فيٍتش٘بي االعتيه ،چغجٙبي ِٙش  َِٛٚسٔگٙب ،ثتٓ  ٚگچ
چ .آصِبيؾگبٖ ٘بي تسميمبتي  :پّپٙبي خالء ثبالعت الِپٙب ،خبصٔٙب ،لطغ وٕٕذٖ ٘بي خشيبْ
ح .وبسخبٔٗ ٘بي تٌٛيذي ٚعبيً اٌىتشٔٚيه :پّپٙبي خالء ،ثبالعت الِپٙب ،خبصٔٙب ،لطغ وٕٕذٖ ٘بي خشيبْ
خ .تبعيغبت تخٍيٗ پغبة  :پّپ ٘بي خالء ِٛٚتٛس٘بي چبٖ
د .ايغتگبٖ ٘بي خذِبت خٛدس : ٚسٚغٓ ٘بي ِقشف ؽذٖ
ماده  3.فمو ّٔ ٗٔٛثشداسي ٔ ٚتبيح آصِبيؼ ٘بيي وٗ دس آصِبيؾگبٖ ٘بي ِؼتّذ عبصِبْ أدبَ ؽٔٛذ لبثً اعتٕبد ِي ثبؽٕذ.
تجقشٖ ِ.غئٌٛيت ٔٙبيي وٕتشي  ٚثشسعي فست  ٚدلت سٚػ ٘ب  ٚآٔبٌيض ّٔ٘ ٗٔٛب ثش ػٙذٖ عبصِبْ اعت.
) 50آٌٛدٖ ِسغٛة ؽذٖ  ٚثبيذ خبيگضيٓ ؽٔٛذ ). ppmماده  4.سٚغٓ يب تدٙيضات زبٚي ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ثب غٍظت
ثيؼ اص
ماده  5.دس فٛست ٔؾت ٘شيه اص تدٙيضات زبٚي  ٚيب آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ،وٍيٗ تدٙيضات يبد ؽذٖ اص خٍّٗ
ٌجبعٙبي

آٌٛدٖ ثٗ آٔٙب پغّبٔذ٘بي ٚيژٖ ِسغٛة ِي ؽٔٛذ  ٚثبيذ ثؼذ اص سػبيت افٛي فسير ثغتٗ ثٕذي  ٚزًّ ٔ ٚمً ايّٓ ثٗ
أجبس٘بي
ِٕبعت ثشاي ٔگٙذاسي ايٓ ِٛاد ِٕمً ؽٔٛذ.
تجقشٖ .خٙت وب٘ؼ خطش آٌٛدگي ِسيو ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ دس فٛست ٔؾت اص تدٙيضات زبٚي ايٓ ِٛاد ٔقت
ػالئُ ٘ؾذاس دٕ٘ذٖ ثش سٚي تدٙيضات ِشثٛهٗ ،ثبصديذ  ٚگضاسػ گيشي دٚسٖ اي اص ٚمؼيت تدٙيضات تب پيؼ اص أتمبي
آٔٙب ثٗ أجبس٘ب أدبَ ؽٛد.
ماده  6.اعتفبدٖ اص وٍيٗ تدٙيضات زبٚي  ٚيب آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وشٖ دس ِسً ٘بيي وٗ ِٛاد غزايي دس زبي تٌٛيذ  ٚيب
فشآٚسي ٘غتٕذ ِّٕٛع ِي ثبؽذ.
ماده ٚ 7.اسدات ٚفبدسات تدٙيضات زبٚي  ٚيب آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ثٗ اعتثٕبي ِٛاسد ِشثٛه ثٗ ِذيشيت صيغت
ِسيطي آٔٙب ثٗ ػٕٛاْ پغّبٔذ٘بي ٚيژٖ ِّٕٛع ِي ثبؽذ.
ماده  8.ثشاي اص سدٖ خبسج عبصي تدٙيضات آٌٛدٖ ،اهّيٕبْ اص ثغتٗ ثٛدْ وٍيٗ دسيچٗ ٘بي تخٍيٗ سٚغٓ آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي
پٍي
وٍشٖ ٔ ٚقت ثشچغت اخطبس دس وٕبس ايٓ دسيچٗ ٘ب مشٚسي اعت.
ماده  9.دس ٕ٘گبَ اص سدٖ خبسج عبصي تدٙيضات آٌٛدٖ ،افشاد دس ِؼشك تّبط ثب ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ثبيذ ِدٙض ثٗ ٚعبيً
ايّٕي،
فشدي ِٕبعت ؽبًِ دعتىؼٌ ،جبط يىغشٖ غيشلبثً ٔفٛر ،وفؼ غيشلبثً ٔفٛر ِ ٚبعه خٙت خٍٛگيشي اص ٘شگ ٗٔٛتّبط ٚ
اعتٕؾبق ثبؽٕذ.
ماده  10 .دس فٛست آٌٛدگي خبن ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ثبيذ اص ٚسٚد ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ِٛخٛد دس خبن ثٗ عيغتُ
فبمالة خٍٛگيشي ؽٛد  ٚخبن ثٗ ػٕٛاْ پغّبٔذ آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ِسغٛة گشدد.
ماده  11 .سٚغٓ ٘بي آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ثبيذ ثٗ ثؾىٗ ٘بي ِخقٛؿ داساي اعتبٔذاسد ٍِي وؾٛس ثشاي ثغتٗ
ثٕذي ٚ
زًّ ٔ ٚمً ِٛاد ٚيژٖ ثب ؽّبسٖ اعتبٔذاسد ايشاْ ( ِٕ ) 2925تمً گشدٔذ.
ماده  12 .اعتفبدٖ ِدذد اص وٍيٗ ٚعبيً  ٚتدٙيضاتي وٗ ثشاي أتمبي سٚغٓ ٘بي آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ثٗ ثؾىٗ ٘ب
ِٛسد
اعتفبدٖ لشاس گشفتٗ أذ ثشاي عبيش ِقبسف ِّٕٛع اعت.
ماده  13 .خبصٔٙب  ٚتشأغفٛسِبتٛس٘بي وٛچه ِغتؼًّ ٔ ٚيض پغّبٔذ٘بي خبِذ ِبٕٔذ خبن ،مبيؼبت فٍضي ،پبسچٗ ٘ ٚشگٗٔٛ
ِبدٖ
پيچيذٖ  ٚدس ثؾىٗ ٘بيي ِطبثك ثب ِبدٖ ( )Big bagخبِذ آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ثبيذ دس ويغٗ ٘بي ِٕبعت ِمبَٚ
ثضسگ
( 11ثقٛست دائُ  ٚثٗ ؽىٍي وٗ أتٙبي آٔٙب ثٗ عّت ثبال ثبؽذ لشاس دادٖ ؽٔٛذ( .
ثغتٗ ثٕذي  ٚثقٛست لبئُ ثٗ ؽىٍي وٗ أتٙبي (  )Big bagماده  14 .خبصٔٙبي ثضسگ ثبيذ ثٗ ٚعيٍٗ ويغٗ ٘بي ِٕبعت ِمبَٚ
ثضسگ
آٔٙب ثٗ عّت ثبال ثبؽذ لشاس دادٖ ؽٔٛذ.
ماده  15 .تشأغفٛسِبتٛس٘بي ثضسگ ِغتؼًّ ثبيذ اثتذا تخٍيٗ ؽٔٛذ  ٚثٗ ػٕٛاْ پغّبٔذ خبِذ آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ
دس
ويغٗ ٘بي پالعتيىي ِمب َٚثغتٗ ثٕذي ؽٔٛذ.
ماده  16 .پظ اص تخٍيٗ وبًِ سٚغٓ آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ،ثبيذ تشأغفٛس ِبتٛس تخٍيٗ ؽذٖ سا تب زذ ِّىٓ اص
ثبليّبٔذٖ
( ٔ50جبؽذ (. PPMسٚغٓ پبن ّٔٛدٖ ثٗ ٔسٛي وٗ غٍظت آْ ثيؼ اص
تجقشٖ  1 .ثشاي پبوغبصي تشأغفٛسِبتٛس تخٍيٗ ؽذٖ اص ثبليّبٔذٖ سٚغٓ ثبيذ زذالً عٗ ثبس فنبي داخٍي آْ سا ثب زالٌي
اص
ٔٛع تشي وٍشٚثٕضْ  ٚيب ٔفت عفيذ ثش  ٚتخٍيٗ ّٔٛد.
تجقشٖ  2 .زذالً صِبْ الصَ ثشاي تخٍيٗ دس ِٛسد تشأغفٛسِبتٛس٘بي ثضسگ دس زذٚد (  ) 48عبػت اعت ٚثشاي
پبوغبصي
الصَ اعت زالي ٘شثبس (  ) 18عبػت ثشاي خزة سٚغٓ آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ دس داخً تشأغفٛسِبتٛس ثبلي
ثّبٔذ.

تجقشٖ  3 .زالي اعتفبدٖ ؽذٖ ثشاي پبوغبصي تدٙيضات آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ثبيذ ثٗ ػٕٛاْ پغّبٔذ آٌٛدٖ ثٗ
ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ِسغٛة ؽٛد.
ماده  17 .ثشاي زًّ ٔ ٚمً پغّبٔذ٘بي ِٛمٛع ايٓ ِقٛثٗ سػبيت آييٓ ٔبِٗ اخشايي زًّ ٔ ٚمً خبدٖ اي ِٛاد ؽيّيبيي ٚ
خطشٔبن ؽّبسٖ 44870 /ت ِٛ ٖ 22029سش  ٚ 27 / 12 / 1380عبيش آييٓ ٔبِٗ ٘ب  ٚدعتٛساٌؼًّ ٘بي ِقٛة اٌضاِي
اعت.
ماده ِ 18 .تٌٛي زًّ ٔ ٚمً پغّبٔذ٘بي ِٛمٛع ايٓ ِقٛثٗ الصَ اعت ثشٔبِٗ صِبٔجٕذي زًّ ٔ ٚمً سا تٙيٗ  ٚپيؼ اص أتمبي
ثٗ
عبصِبْ اسائٗ د٘ذ.
ماده  19 .زًّ ٔ ٚمً پغّبٔذ زبٚي يب آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ثبيذ تٛعو ؽشوت ٘بي ِدبص أدبَ ؽٛد.
تجقشٖ  1 .ؽشوت زًّ ٔ ٚمً وٕٕذٖ ِٛظف اعت دس فٛست ثشٚص ٘شگ ٗٔٛعبٔسٗ ثالفبفٍٗ عبصِبٔٙبي اِذادي،
أتظبِي ٚ
اداسات وً اعتبٔٙبي ِسً ثشٚص زبدثِٗ ،جذأ ِ ٚمقذ سا ِطٍغ ّٔبيٕذ.
تجقشٖ ّ٘ 2 .شا٘ي خٛدس ٚثبٔٛيٗ وّه سعبٔي ِطبثك پيٛعت ؽّبسٖ  ) 2تبييذ ؽذٖ » دفتش ٘يئت دٌٚت ( « وٗ ثٗ ِٙش
اٌضاِي اعت
ماده  20 .ثؾىٗ ٘ب  ٚتدٙيضات ثبيذ ثٗ فٛست لبئُ ثشوف وبٔتيٕش  ٚوٕبس يىذيگش لشاس گيشٔذ  ٚثب اعتفبدٖ اص تىيٗ گبٖ ِٕبعت
 ٚتغّٗ
ِٙبس ؽٔٛذ.
تجقشٖ ٚ.عيٍٗ ٔمٍيٗ ِٛسد اعتفبدٖ ثبيذ ِغمف ثبؽذ.
ماده ِ 21 .سفظٗ ٘ب ،وبٔتيٕش٘ب  ٚعبختّبٔٙبيي وٗ ثشاي أجبسوشدْ پغّبٔذ٘بي ِٛمٛع ايٓ ِقٛثٗ اعتفبدٖ ِي ؽٔٛذ ثبيذ دس
ِىبٔي
ِٕبعت ِسقٛس  ٚلبثً وٕتشي ثبؽٕذ.
ماده  22 .أجبس ٔجبيذ دس ٔضديىي ِىبْ ٘بي زغبط ٔظيش ثيّبسعتبْ ٘بِ ،ذاسطِٕ ،بهك ِغىٔٛيٚ ،ازذ٘بي تٙيٗ  ٚفشآٚسي
ِٛاد
غزايي أغبْ  ٚزيٛأبت ،صِيٓ ٘بي وؾبٚسصي ِ ٚسً ٘بي زغبط اص ٔظش صيغت ِسيطي فٛست گيشد.
ماده ِ 23 .سً أجبس ثبيذ ِغمفِ ،دٙض ثٗ دسة امطشاسي  ٚدس ؽشايو دِبي  C º 25يب وّتش ثبؽذ.
ماده  24 .عبختّبٔٙب يب وبٔتيٕش٘بي اختقبؿ دادٖ ؽذٖ ثشاي أجبس ايٓ ٔٛع پغّبٔذ٘ب ثبيذ اص خٕظ پالعتيه عخت يب فٍض ثبؽٕذ
ٚ
ِٛاد ػبيك ِبٕٔذ چٛة  ٚگچ ٔجبيذ دس عبختّبْ ايٓ ٔٛع أجبس٘ب ِٛسد اعتفبدٖ لشاس گيشد.
ماده  25 .وف ،عمف ٚديٛاسٖ ٘بي أجبس ثبيذ غيشلبثً ٔفٛر ِٚمب َٚثٗ خٛسدگي ثبؽٕذ وف ثبيذ ؽيجذاس ِٕ ٚتٙي ثٗ زٛمچٗ
٘بي
غيشلبثً ٔفٛر  ٚلبثً تخٍيٗ ثبؽذ.
ماده ِ 26 .ىبْ ٘بي أجبس وشدْ ثبيذ ثٗ عيغتُ ٘ؾذاس آتؼ عٛصي  ٚاهفبي زشيك ِدٙض ثبؽٕذ دعتٛساٌؼًّ ِمبثٍٗ ثب آتؼ
عٛصي
 ٚپؾتيجبٔي ٘بي الصَ ديگش ثبيذ تٙيٗ  ٚدس ِسً لبثً دعتشط  ٚلبثً ديذ اص خٍّٗ أجبس ،دفتش وبس ٚ ٚازذ آتؼ ٔؾبٔي ٔگٙذاسي
ؽٛد.
ماده  27 .ظشٚف  ٚتدٙيضات ِستٛي ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ وٗ دس أجبس٘ب لشاسدادٖ ِي ؽٔٛذ ثبيذ داساي ثشچغت زبٚي
اهالػبت
صيش ثبؽٕذ.
الف .دس ِٛسد پغّبٔذ٘بي خبِذٛٔ ،ع ِبدٖ خبِذ آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشِٖ ،بٕٔذ خبن ،خبن ٔشَ پبسچٗ ،ؽٍٕگ ،پّپ
٘ ٚشگ ٗٔٛؽيء ِٛسد اعتفبدٖ دس أتمبي  ٚثب ِٛسد وبسثشد ثشاي أجبس وشدْ  ٚعبيش ػٍّيبت ِذيشيت فسير صيغت ِسيطي
ب .دس ِٛسد پغّبٔذ٘بي ِبيغ ٛٔ :ع ِبيغ يب سٚغٓ ٘بي آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ
پ ِ.جذاء پغّبٔذ ِبٕٔذ ٔبَ وبسخبٔٗ
ماده ِ 28 .غتٕذعبصي خٙت ٚسٚد  ٚيب خشٚج ٌِٛذ ثٗ أجبس ٚثبصسعي ٘بي ِشتت دٚسٖ اي ثب ٘ذف وٕتشي ٔؾغتي اٌضاِي
اعت.
تجقشٖ .وٍيٗ ِغتٕذات گضاسػ د٘ي دس ِشازً ِختٍف تٛعو ٚازذ ِغئٛي تٙيٗ  ٚثٗ ِشاخغ ريشثو اسائٗ ِي ؽٛد.

ماده  29 .أجبس٘ب ثبيذ زذالً داساي تبثٍٛي ِؾخـ وٕٕذٖ أجبس پغّبٔذ٘بي ٚيژٖ خؼجٗ وّه ٘بي اٌٚيِٗ ،سً تؼٛيل ٌجبط،
زّبَ
)دٚػ ِخقٛؿ ؽغتؾٛي چؾُ (عيٕي ٘بي فٍضي ثضسگِٛ ،اد خبرة سٚغٓ ،تختٗ ثغتٗ ثٕذي) پبٌت (ِٕبعت خٙت ثغتٗ
ثٕذي ٚ
چيٕؼ  ٚعيغتُ تٛٙيٗ) دِٕذٖ ِ ٚىٕذٖ ( ثبؽٕذ.
ماده  30 .ثؾىٗ ٘ب ثبيذ ثش سٚي تختٗ ثغتٗ ثٕذي) پبٌت (ِٕبعت لشاس دادٖ ؽٔٛذ.
تجقشٖ .اگش چيٕؼ ثؾىٗ ٘ب دس داخً لفغٗ أدبَ ؽٛد ثؾىٗ ٘ب فمو دس يه سديف چيذٖ ؽٔٛذ  ٚدس فٛست زقٛي
اهّيٕبْ اص ػذَ تسشن ثؾىٗ ٘ب ٔ ٚيض پبيذاسي چيٕؼ زذاوثش تب د ٚسديف أدبَ ؽٛد.
ماده  31 .وٍيٗ دعتگبٖ ٘ب ِٛ ٚعغبت ِؾّٛي ايٓ مٛاثو ِٛظفٕذ گضاسػ الذاِبت أدبَ ؽذٖ ِشثٛه ثٗ ٘شفقً سا ثقٛست
ِغتٕذ ٚ
عبالٔٗ ثٗ عبصِبْ اسائٗ دٕ٘ذ.
ماده  32 .دعتٛساٌؼًّ الصَ ثشاي اخشاي ايٓ مٛاثو تٛعو عبصِبْ ثب ّ٘بٕ٘گي دعتگبٖ ٘بي ريشثو زذاوثش ظشف ِذت
يىغبي
پظ اص تقٛيت ايٓ مٛاثو تٙيٗ خٛا٘ذ ؽذ.
ماده ٔ 33 .ظبست ثش زغٓ اخشاي ايٓ مٛاثو ثش ػٙذٖ عبصِبْ ِي ثبؽذ.
پیوست1
فهرست اسامی رایج تجاری بی فنیل های پلی کلره در سطخ جهان
ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ صيشِدّٛػٗ اي اص ِٛاد ؽيّيبيي آٌي ِقٕٛػي ِٛع َٛثٗ ٘يذسٚوشثٓ ٘بي وٍشٖ أذ .فشِٛي ؽيّيبيي
آٔٙب
ثقٛست ِ nCln)-10(H2Clي ثبؽذ وٗ دس آْ  nتؼذاد اتّٙبي وٍش دس ثبصٖ ِ 10 - 1ي ثبؽذ.
پیوست2
خٛدسٚي اِذاد سعبٔي دس ٕ٘گبَ ثشٚص زبدثٗ ثشاي وبِي ْٛزبًِ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ثبيذ ِدٙض ثٗ ِٛاسد صيش ثبؽذ:
د ٚفشد آِٛصػ ديذٖ ِ ٚدشة دس اِش ِذيشيت پغّبٔذ آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ
تبثٍٛي ٘ؾذاس  :خطش ٌطفب ٔضديه ٔؾٛيذ
ٌجبعٙبي زفبظتي چٕذ اليٗ
دٚثغتٗ ويغٗ ٘بي پالعتيىي
ٚعبيً  ٚاثضاس خّغ آٚسي سٚغٓ ،خبن  ٚاخضاي آٌٛدٖ
پبن وٕٕذٖ ٘بي دعت ثذ ْٚآة
عٗ خفت دعتىؼ ٚايت ْٛيب ٔيتشيً يب ٚيتٛيً
عٗ خفت پٛتيٓ العتيىي
خبن اسٖ يب ؽٓ) يه ثؾىٗ ٌ 200يتشي ( يب  Kg 200خبن ديبتِٗٛ
د ٚثغتٗ ز ٌٗٛوبغزي
زالٌٙبي پبن وٕٕذٖ ِٕطمٗ آٌٛدٖ
پبسچٗ ٔخي ثشاي اعتفبدٖ ثب زالي
د ٚػذد ثيً
ِمذاسي ففسبت پالعتيىي
فٙشعت تٍفٓ ٘بي امطشاسي ؽجبٔٗ سٚصي
ٔغخٗ اي اص خض ٖٚزبمش
ثؾىٗ ٘بي يذوي خبٌي ثب د٘بٔٗ ػشيل

تدٙيضات ٚيژٖ أتمبي سٚغٓ آٌٛدٖ ثٗ ثي فٕيً ٘بي پٍي وٍشٖ ثٗ ظشٚف اعتبٔذاسد
ِبعه پٛؽبٕٔذٖ وً فٛست ّ٘شاٖ ثب فيٍتش ِٕبعت
وپغٌٙٛبي آتؼ ٔؾبٔي__

