مصوبات بیست و دومین جلسه کارگروه ملی پسماندها:
 .1پیگیشی اجشای هصَبات قبلی دس خصَظ اًجام ٍظایف هحَلِ دستگاُ ّای ریشبط دس کاسگشٍُ هلی آتی.
 .2فؼال ًوَدى ٍ بشٍص سساًی پَستال کاسگشٍُ هلی هذیشیت پسواًذّا بِ هٌظَس هطاّذُ ٍ آگاّی ػوَم ٍ ضفاف ساصی هَضَػات
هطشٍحِ دس حَصُ پسواًذّا تَسط دفتش هذیشیت پسواًذّا صَست پزیشد.
.3

با تَجِ بِ هسائل پیشاهَى ػادی قلوذاد ًوَدى پسواًذّای ٍیژُ بی خطشساصی ضذُ پضضکی ٍ ًیض هطکالت بخص تؼشفِ خذهات بشای
هذیشیت پسواًذّا کِ تَسط ًوایٌذُ ٍصاست بْذاضت هطشح ضذ  ،هقشس گشدیذ هطاٍس ساصهاى حفاظت هحیط صیست کِ دسحال
هطالؼات ٍ باصًگشی ضَابط ٍ سٍضْای پسواًذّای پضضکی ٍ ٍابستِ است ،دس اسشع ٍقت ًسبت بِ بشسسی ٍ سفغ ابْاهات اقذاهات
الصم سا بؼول آٍسدُ ٍ ًتایج آى دس دستَسکاس کاسگشٍُ بؼذی هطشح گشدد.

 .4با تَجِ بِ گضاسش اسائِ ضذُ تَسط دفتش بشسسی ٍ هقابلِ با آلَدگی ّای دسیایی ساصهاى حفاظت هحیط صیست دس خصَظ
هخاطشات صیست هحیطی ًاضی اص دفغ ًادسست پسواًذّای دسیایی ٍ ساحلی کِ هٌجش بِ تْذیذ سالهت ٍ اهٌیت غزایی ٍتخشیب
اکَسیستن دسیایی ٍ تاالبْا خَاّذ ضذ (کِ قبال هباحث آى ًیض دس کویتِ تخصصی هَسد بحث ٍ بشسسی قشاس گشفتِ است)  ،هقشس
گشدیذ بِ لحاظ اّویت هَضَع کلیِ دستگاّْا ٍ ساصهاى ًْای ریشبط اصجولِ هٌاطق ٍیژُ اقتصادی ،هذیشاى حَصُ ّای سکَّای
ًفتی ،ضیالت ،بخص بٌادس ،کطتیشاًی ٍ گوشکات بشًاهِ جاهغ هذیشیت پسواًذّای خَد سا حذاکثش ظشف هذت یکواُ بِ ساصهاى
حفاظت هحیط صیست اسائِ ًوایٌذ.
ً .5تا یج پیگیشیْا ٍ اقذاهات ضْشداسی تْشاى دس خصَظ الگَساصی دس هحذٍدیت پالستیک ّای یکباس هصشف دس ضشایط فؼلی ٍ
اطالع سساًی آى اص طشیق صذا ٍ سیوا دس جلسِ کاسگشٍُ هلی آتی اسائِ گشدد.
 .6دس اجشای هادُ  28آییي ًاهِ اجشایی قاًَى هذیشیت پسواًذّا ،با تَجِ بِ اػالم آهادگی پژٍّطکذُ هحیط صیست ٍ تَسؼِ پایذاس بشای
اًجام  32ساػت دٍسُ تخصصی آهَصش ٍیژُ بِ هٌظَس بِ سٍص سساًی داًص کاسضٌاساى ٍ هتخصصیي هذیشیت پسواًذّا کِ دس حَصُ
هذیشیت پسواًذّا ًیض فؼالیت هی ًوایٌذ ،هقشس گشدیذ کلیِ ٍصاستخاًِ ّا ٍ ًْادّای ریشبط ،بشای استفادُ ٍاحذّای هذیشیت اجشایی
پسواًذّا اص ظشفیت ٍ تَاى پژٍّطکذُ هحیط صیست ٍ تَسؼِ پایذاس دس ایي صهیٌِ بْشُ گیشی ٍ بِ ریٌفؼاى ٍ ٍاحذّای هشبَط اطالع
سساًی کٌٌذ.
 .7هقشس گشدیذ پژٍّطکذُ هحیط صیست ٍ تَسؼِ پایذاس با ّوکاسی ٍ ّواٌّگی هؼاًٍت هحیط صیست دسیایی کِ با ًظاست هؼاًٍت
هحیط صیست اًساًی ساصهاى حفاظت هحیط صیست دس حال تذٍیي ضَابط هَضَع هادُ  35آییي ًاهِ اجشایی قاًَى هذیشیت
پسواًذّا ( هشبَط بِ هفادکٌَاًسیَى هاسپَل ٍ دفغ هَاد صائذ دس دسیا ) هی باضذ ً،سبت بِ تسشیغ دس اًجام هطالؼات ٍتذٍیي ضَابط
بشای تصَیب دس کاسگشٍُ هلی هذیشیت پسوا ًذّا اقذام ًوایذ ٍ ّوچٌیي سایش ًْادّاٍ ،صاستخاًِ ّا ًیض دس تذٍیي ایي ضَابط ّشگًَِ
ّوکاسی الصم سا بِ ػول آٍسًذ.

