"بسمه تعالی"
ضورایعالی حفاظت محیط زیست در جلسه روز دوضنثه مورخ  1911/11/6ته استناد ماده ( )11قانون
مذیریت پسمانذها – مصوب سال  -1939ضواتط و روشهای مذیریت اجرایی پسمانذهای تخص نیرو را ته
ضرح ریل تصویة نمود:

فصل  -1تعاریف
هادُ  -1ػثاسات ٍ اكغالحاتي وِ دس ايي ضَاتظ تِواس سفتِ اػت ،داساي هؼاًي صيش هيتاؿذ:
الف -ػاصهاى :ػاصهاى حفاظت هحيظ صيؼت
بٍ -صاستٍ :صاست ًيشٍ
ج -پؼواًذ :تِ هَاد جاهذ ،هايغ ٍ گاص (غيش اص فاضالب) گفتِ هي ؿَد وِ تهِ عهَس هؼهتمين يها غيشهؼهتمين حاكه اص
فؼاليت اًؼاى تَدُ ٍ اص ًظش تَليذ وٌٌذُ صائذ تلمي هي ؿَد.
د -پؼواًذّاي تحت ًظاست ٍ هذيشيت ٍصاست ًيشٍ تِ اختلار پسمانذهای بخش نیزو ًاهيذُ هي ؿهَد ٍ ؿهاه
وليِ پؼواًذّاي هـوَل تؼاسيف پؼواًذ هغاتك تؼاسيف هادُ  2لاًَى هذيشيت پؼواًذّا تَدُ ٍ دس ّهش  2تخهؾ
پؼواًذّاي ػادي ٍ ٍيظُ هيتاؿذ.
 -1پؼواًذّاي حاك اص تَليذ ،اًتمال ٍ تَصيغ تشق .
 -2پؼواًذّاي حاك اص هخاصى ٍ خغَط اًتمال آب ٍ فاضالب ٍلجي ّاي تلفيِ خاًِ ّاي فاضالب ؿْشي
ٍ سٍػتايي .
هـ – هذيشيت اجشايي پؼواًذ :ؿخليت حميمي يا حمهَلي اػهت وهِ هؼهوَل تشًاههِ سيهضي ،ػهاهاًذّي ،هشالثهت ٍ
ػوليات اجشايي هشتَط تِ تَليذ ،جوغ آٍسي ،رخيشُ ػاصي ،جذاػاصي  ،حو ٍ ًم  ،تاصيافت ،پشداصؽ ٍ دفغ
پؼواًذّاي كٌؼتي ٍ ٍيظُ ٍ ّوچٌيي آهَصؽ ٍ اعالع سػاًي دس ايي صهيٌِ سا داسا هيتاؿذ.
ٍ -دفغ :وليِ سٍؽ ّاي اص تيي تشدى يا واّؾ خغشات ًاؿي اص پؼهواًذّا ،اص لثيه دفهي تْذاؿهتي ،پؼهواًذ ػهَصي،
گاصي ػاصي ،تلفيِ ،تثثيت ،پشداصؽ ٍ تاصيافت تَدُ وِ تِ ؿشح ري تـشيح هيؿَد.
 دفي تْذاؿتي :ػوليات هتذاٍل دسصهيٌِ دفي پؼواًذ ؿاه تؼثيِ اليِّاي ًفَر ًاپزيش ٍ وف ػاصي هٌاػة ،ػيؼهتنجوغ آٍسي ٍ اهحاء ؿيشاتِ چاُ ّاي وٌتشل ٍچاُ ّاي خشٍجي گاص جْت دفي ػغحي (هاًٌذ دفي لجهيّهاي
صائذ دس گَدالْا ،اػتخشّا ،حَضچِّا ٍغيشُ) ٍ دفي تا تىٌيههّهاي خهاف (هاًٌهذ لهشاس دادى ههَاد صائهذ دس
وپؼَلّاي دستؼتِ ٍ ايضٍلِ اص يىذيگش ٍ اص هحيظ ٍغيشُ).
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 پؼواًذ ػَصي :اػتفادُ اص تجْيضات ٍ هاؿييّايي داساي اػتاًذاسد اص جٌثِ فٌي ٍ تْذاؿهتي ،جْهت حهشاست دّهيتؼتِ تِ ًَع پؼواًذ تا حضَس اوؼيظى ٍ دس كَست اهىاى اػتحلال تشق اص آى دس اًذاصُ ٍ اًَاع هتفاٍت تاداهٌهِ
حشاستي ولي  1400-850دسجِ ػاًتيگشاد.
 تلفيِ :فؼاليتّاي هَسد ًياص تشاي اعويٌاى اص ايٌىِ پؼواًذّا تِ حذال تأثيش لات تَجِ تش هحيظ صيؼت تشػٌذ. تثثيت :تِ وليِ فشايٌذّاي هىاًيىي ٍ ؿيويايي جْت تيخغش يا ون خغش ًوَدى پؼواًذ ٍيظُ وِ هٌجش تِ تؼْي دسرخيشُ ،حو ٍ ًم ٍ دفغ گشدد.
پشداصؽ :وليِ فشايٌذّاي هىاًيىي ،ؿيويايي ،تيَلَطيىي وِ هٌجش تِ تؼْي دس ػوليات دفغ ٍ تاصيافت گشدد. تاصيافت :اػتفادُ اص صائذات تشاي تَليذ ٍ ػاخت هجذد ّواى واال يا واالي لات اػتفادُ ديگش اػت ٍ يا تِ ػثاستديگش تِ آهادُػاصي هَاد ٍ اًشطي تشاي تْشُ تشي دٍتاسُ گفتِ هيؿَد.
صٍ -احذ تاصيافتي :هٌظَس ٍاحذّاي كٌؼتي ٍ تَليذي فؼال دس حَصُ هذيشيت پؼواًذ وِ ًؼثت تِ تاصيافت پؼهواًذّا
ٍ تاصچشخاًي هَاد الذام هيًوايٌذ.
ح -سامانه بانک اطالعاتی پسماند :نرم افسار تحت وب معاونت محیط زیست انسانی سـازما حفاظـت محـیط زیسـت بـه
نشانی  https://iranemp.irکه اطالعات کاملی از واحدهای تولید کننده و مصرف کننده پسماند به همراه پـای -
های آنها ،در آ ثبت ،نگهداری و بروزرسانی میشود.

هههادُ  -2هٌظههَس اص آلههَدگيّ ،وههاى تؼشيههف همههشس دس هههادُ ( )9لههاًَى حفاظههت ٍ تْؼههاصي هحههيظ صيؼههت
( هلَب  )1353/3/28اػت.
فصل  -2وظایف
هادُ-3وليِ هشاوض تشق هٌغمِ ايً ،يشٍگاُ ّا ٍ ػايش ٍاحذّاي ٍاتؼتِ تخؾ آب ٍ تشق هىلفٌذ تشًاهِ هذيشيت صيؼت
هحيغي پؼواًذّاي خَد سا اص هشحلِ تَليذ تا دفغ ًْايي تْيِ ٍ تِ تاييذ ػاصهاى تشػاًٌذ ٍ دس تاصُ صهاًي  3ػالِ
تشٍص سػاًي ًوايٌذ.
هادُ  -4تِ هَجة هادُ  7لاًَى هذيشيت پؼواًذّا ،هذيشيت اجشايي پؼواًذّاي تَليذي تش ػْذُ ػاصهاًْا ٍ ؿهشوتْاي
دٍلتي ٍ خلَكي تَليذ وٌٌذُ پؼواًذّاي تخؾ ًيشٍ هي تاؿذ.

هادُ  -5اجشاي يه يا چٌذ سٍؽ تشاي هذيشيت پؼواًذّاي ػادي ٍ ٍيظُ تخؾ ًيشٍ تهش حؼهة وويهت ٍ ويفيهت
هَاد اص هشحلِ تَليذ ،تفىيه ،جذاػاصي ،جوغآٍسي ،دسيافت ،رخيشُ ،حو  ،تلفيِ ،دفغ الضاهي اػت.
هادُ ٍ -6صاست ًيشٍ هىلف اػت ًؼثت تِ اسائِ گضاسؽ ػاالًِ دس هَسد هيضاى پؼواًذّاي حاٍي ٍ يا آلَدُ تِ تي
فٌيلْاي پلي ولشُ ٍ ًيض تشاًغ ّا ٍ خاصى ّاي صيش تاس داساي ًـتي ٍ ػالن ،دس لالة هيضاى ٍصًي ٍ ػِ تاصُ
غلظت ووتش اص  ، 50 ppmتيي  ٍ 50-7000 ppmتيـتش اص ً ٍ 7000 ppmحَُ هذيشيت آى اص وليِ
ًيشٍگاّْا ٍ هشاوض تشق هٌغمِ اي وـَس تِ تفىيه ّش هٌغمِ تِ ػاصهاى الذام ًوايذ.
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هادُ  -7تَليذ وٌٌذگاى پؼواًذّا هَظفاًذ اظْاس ًاهِ ٍ اعالػات ووي ٍ ويفي پؼهواًذّاي تَليهذي ٍ سٍؽّهاي
هذيشيت آى سا تِ ػاصهاى ٍ ٍصاست اػالم ًوايٌذ.
تثلشُ ٍ -1صاست هَظف اػت اهىاى دػتشػي تِ اعالػات هَسد ًياص ػاصهاى تِ هٌظَس اػوال ًظهاست ّهاي الصم تهش
ػولىشد هذيشيت صيؼت هحيغي پؼواًذّا سا فشاّن آٍسد.
تثلشُ  -2ثثت ًام ٍ ٍسٍد اعالػات هَسد ًظش ػاصهاى دس سامانه تشاي وليِ تَليذ وٌٌهذگاى ٍ داسًهذگاى پؼهواًذّاي
تخؾ ًيشٍ الضاهي تَدُ ٍ تِهٌضلهِ اظْهاس ًاههِ ٍاحهذّاي كهٌؼتي ٍ ٍيهظُ جْهت تىويه ٍ ساُ اًهذاصي تاًهه
اعالػاتي پؼواًذ هحؼَب هيؿَد.
تثلشُ ٍ -3احذّايي وِ اص ٍسٍد اعالػات تِ ػاهاًِ خَد داسي ٍ يا اص اسائِ اعالػات كهحيح تهِ ههاهَسيي ػهاصهاى
خَد داسي ٍ يا اعالػات خالف ٍالغ سا دس اختياس لشاس دٌّذ هـوَل هادُ  16لاًَى َّاي پان خَاٌّذ ؿذ.
هادُ  -8اػتفادُ اص سٍغٌْاي آػىاسل دس تشاًؼفَسهاتَسّا ٍ خاصًْا ٍ اػتفادُ اص سٍغٌْاي هؼذًي تا خلَكيات
هـاتِ ٍ تا خغش ووتش اص ًظش صيؼت هحيغي كشفاً تا تَجِ تِ هْلت اػتفادُ اص ايٌگًَِ تشاًغ ّا تا ػال
 2025تش اػاع هفاد وٌَاًؼيَى اػتىْلن هجاص اػت.
تثلشٍُ -1صاست ًيشٍ هىلف اػت ضوي هواًؼت اص تؼويش ٍواستشد تشاًغ ّا ٍ خاصى ّاي هؼيَب ٍ داساي ًـتي
تا آلَدگي تيؾ اص  ، 50 ppmتشاي جايگضيي ًوَدى تشاًغ ّا ٍ دس كَست لضٍم ًؼثت تِ تؼويش تجْيضات
حاٍي  PCBSداساي ًـتي تا آلَدگي ووتش اص  50 ppmالذام ًوايذ.
تثلشُ  -2تِ اػتٌاد هفاد وٌَاًؼيَى اػتىْلن اػتفادُ اص سٍغي ّاي حاٍي  PCBSدس تجْيضات تؼتِ تا آلَدگي ووتش
اص  50 ppmتؼذ اص ػال ً 2025يض هجاص خَاّذ تَد.
هادُ  -9هذيشيت اجشايي پؼواًذّاي حاٍي ٍ يا آلَدُ تِ گشٍُ  PCBSدس تشاًؼهفَسهاتَسّا ،خهاصى ّها ،ػهَئي ّها،
سگالتَسّاي ٍلتاط ،لغغ وٌٌذُ ّاي جشياى ،تاالػت الهپْا ٍ وات ّاي كهٌايغ ًيشٍگهاّي ٍ تَليهذ تهشق تهاتغ
ضَاتظ ٍ سٍؽ ّاي اجشايي صيؼت هحيغي پيؾ اص اهحاي پؼواًذّاي حاٍي ٍ يا آلَدُ تِ تي فٌي ّاي پلهي
ولشُ (هَضَع تلَية ًاهِ ؿواسُ /299705ت45270ن هَسخ ّ 1389/12/26يات ٍصيشاى) خَاّذ تَد.
هادُ ّ -10شگًَِ هٌاللِ گزاسي تشاًغ ّا ٍ خاصى ّاي هحتَي تي فٌيلْاي پلي ولشُ ٍ يا تخليِ ؿذُ ٍ
پؼواًذّاي آلَدُ تِ ايي هَاد تِ هٌظَس جلَگيشي اص اػتفادُ ّاي ًاهٌاػة ٍ غيش اكَلي اص پؼواًذّاي
حاٍي ٍ يا آلَدُ تِ تي فٌيلْاي پلي ولشُ ،دس وليِ تخـْا ،كشفا تحت ًظاست ٍصاست ٍ تا وؼة هجَص اص
ػاصهاى اهىاى پزيش هي تاؿذ.
تثلشُ-1هؼتٌىفيي ايي هادُ تِ حذاوثش هجاصاتْاي هٌذسج دس هادُ  16لاًَى هذيشيت پؼواًذّا هحىَم خَاٌّذ ؿذ.
تثلشُ -2تخليِ وٌٌذگاى ايٌگًَِ پؼواًذّا دس هحيظ ٍ يا اػتفادُ اص پؼواًذّاي خغشًان تِ ػٌَاى هَاد اٍليِ دس ػايش
فشآيٌذّا ،تذٍى اخز هجَصّاي الصم اص عشيك ػاصهاى ٍ تاييذ ػاصهاى هلي اػتاًذاسد هوٌَع اػت ٍ هتخلفاى ،ػالٍُ
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تش هادُ  16لاًَى هذيشيت پؼواًذ تش اػاع هادُ  19لاًَى حفاظت خان ًيض ضوي الضام تِ پاوؼاصي هحيظ تِ
هيضاى ػِ تا  5تشاتش خؼاست ٍاسدُ تِ هحيظ صيؼت جشيوِ خَاٌّذ ؿذ.
تثلشُ ٍ -3اسدات تشاًغ ّا ٍ خاصى ّاي هؼتؼو وِ اهىاى آلَدگي تِ  PCBSسا داؿتِ تاؿٌذ هوٌَع اػت.

هادُ  -11هذيشيت ّاي اجشايي پؼواًذّاي تخؾ ًيشٍ هيتَاًذ توام يها تخـهي اص ػوليهات هشتهَط تهِ جوهغ آٍسي،
جذاػاصي ٍ دفغ پؼواًذّا سا تِ اؿخاف حميمي ٍ حمَلي ٍ پيواًىاساى داساي كالحيت ٍاگزاس ًوايٌذ.
تثلشُ  -1ػاصهاى حفاظت هحيظ صيؼت هح ّاي دفغ هجاص پؼواًذّاي كٌؼتي ٍ ٍيظُ سا اص عشيك ػهاهاًِ تؼيهيي ٍ
اعالع سػاًي خَاّذ ًوَد.
تثلشُ  -2تؼييي كالحيت هـاٍساى ٍ پيواًىاساى حميمهي ٍ حمهَلي ههذيشيت پؼهواًذّا تها ّوىهاسي دػهتگاُ ّهاي
اجشايي ريشتظ ّش هَسد تش ػْذُ ػاصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ وـَس هي تاؿذ.
فصل  -3حمل و نقل
هادُ  -12هؼوَالى حو ٍ ًم ٍ دفغ پؼواًذّاي تخؾ ًيشٍ ،هَظفٌذ اص تحَي گهشفتي پؼهواًذّاي فالهذ تشچؼهة
ٍهـخلات هٌذسج دس الحاليِ  1وٌَاًؼيَى تاصل ٍتِ تثغ آى الحاليِ  8وٌَاًؼهيَى تهاصل تهشاي پؼهواًذ ٍيهظُ
ٍالحاليِ  9پؼواًذّاي كٌؼتي خَدداسي ًوايٌذ.
هادُ  -13حو ٍ ًم ٍ جاتجايي پؼواًذّاي خغشًان تخؾ ًيشٍ تش اػاع وذگزاسي وٌَاًؼيَى تهاصل تهاتغ آيهيي
ًاهِ اجشائي حو ٍ ًم جادُاي هَاد خغشًهان هَضهَع تلهَية ًاههِ ؿهواسُ /44870ت  ُ 22029ههَسخ
ّ 1380/12/27يأت ٍصيشاى ٍ اكالحيِ ؿواسُ /147272ت 42720ن هَسخ  1388/7/25خَاّذ تَد.
تثلشُ ّ – 1شگًَِ تاسگيشي ،حو ٍ ًم ٍ تخليِ تاس حاٍي پؼواًذّاي تخهؾ ًيهشٍ اص ّهش هىهاى تهِ هحه ديگهش
كشفاً پغ اص ّواٌّگي تا اداسات و حفاظت هحيظ صيؼت اػتاًْا ٍ اخهز هجَصّهاي الصم ٍ تحهت ًظهاست
واسؿٌاػاى هحيظ صيؼت دس هثذاء ٍ هملذ ٍ اص عشيهك ثثهت اعالػهات دس ػهاهاًِ ٍ اػهتفادُ اص خَدسٍّهاي
هٌاػة اهىاى پزيش خَاّهذ تهَد .هتخلفهاى ،هـهوَل ههادُ  16لهاًَى ّهَاي پهان ،ههادُ  16لهاًَى ههذيشيت
پؼواًذّا ٍهادُ  18لاًَى حفاظت اص خان خَاٌّذ ؿذ.
تثلشُ  -2هذيشيتّاي اجشايي پؼواًذ ّا هَظفاًذ تشاي ًم ٍ اًتمال پؼواًذّا دس وـَس تٌْا اص عشيك هشاوض حوه
ٍ ًم داساي هجَص دس خلَف پؼواًذّاي تخؾ ًيشٍ ٍ تا سػايهت آيهيي ًاههِ حوه ٍ ًمه جهادُ اي ههَاد
خغشًان ٍ تِكَست هؼتٌذ ٍ تا اسائِ تاسًاهِ الذام ًوايٌذ.
تثلشُ  -3ضشٍست داسد دس تاسًاهِّا ًَع الذاهات الصم دس خلَف تشٍص ّشگًَهِ ػهاًحِ تهش اػهاع ٍيظگهي اًهَاع
پؼواًذ دسج ٍ تِ ساًٌذگاى حو وٌٌذُ پؼواًذ اػالم گشدد.
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هادُ  -14خَدسٍّاي تخليِ وٌٌذُ پؼواًذّاي تخؾ ًيشٍ دس اهاوي غيشهجاص ،ػالٍُ تش هجاصاتْهاي هٌهذسج دس ههَاد
 20 ٍ 19 ،16لاًَى هذيشيت پؼواًذّا ٍ هادُ  19لاًَى حفاظت اص خان ،هلضم تِ پاوؼاصي هحهيظ ٍ جثهشاى
خؼاست تِ اؿخاف حميمي ٍ حمَلي ًيض خَاٌّذ ؿذ.
هادُ ً -15م ٍ اًتمال تشٍى هشصي پؼواًذّاي ٍيظُ تاتغ همشسات وٌَاًؼيَى تاصل ٍ تا ًظاست هشجغ هلهي وٌَاًؼهيَى
خَاّذ تَد.
هههادُ ٍ -16اسدات ٍ كههادسات هههَاد ؿههيويايي ٍ آاليٌههذُ ّههاي آلههي پايههذاس تههاتغ همههشسات وـههَس دس خلههَف
وٌَاًؼيَى ّاي سٍتشدام ٍ اػتىْلن هي تاؿذ.
فصل  -4مذیزیت پسمانذها (کاهش ،نگهذاری ،تفکیک ،بزچسب گذاری ،باسیافت ،دفع)
هادُ  -17وليِ تَليذ وٌٌذگاى پؼواًذّاي تخؾ ًيشٍ هىلفٌذ دس فشآيٌذ ٍ خغَط تَليذ الذاهات ري سا اًجام دٌّذ:
 -1فشآيٌذ تِ گًَِ اي عشاحي ؿَد وِ پؼواًذ ووتشي تَليذ ؿَد ٍ دس هَاسدي وِ حذٍد هجهاص دس آيهيي ًاههِ
اجشايي لاًَى هذيشيت پؼواًذ ّا پيؾ تيٌي ؿذُ اػت ،دس حذ هجاص ًگِ داسد.
 -2اص اختالط پؼواًذّاي تَليذي ػادي ٍ ٍيظُ جلَگيشي ؿَد.
 -3اعالػات ٍ آهاس ػولىشدي ٍ هذيشيت صيؼت هحيغي پؼواًذّا سا تِ عَس هؼتوش دس ػاهاًِ ثثت ًوايذ.
هادُ  -18فشآيٌذ هذيشيت پؼواًذّاي تخؾ ًيشٍ هيتايؼت تا سػايت هَاسد ري كَست پزيشد:
الف ) ًگْذاسي ،تفىيه ٍ جذاػاصي :پؼواًذ تش اػاع ًَع ،ويفيت ٍ خلَكهيات  ،تفىيهه ٍ جوهغ آٍسي،
تشچؼة گزاسي ٍ دس ظشٍف هٌاػة ٍ داساي اػتحىام ًگْذاسي ٍ دس كَست لضٍم تؼتِ تٌذي گشدد.
ب) ظشف هذت صهاى هؼيي ًحَُ هذيشيت پؼواًذّا تؼييي تىليف ٍ يا تِ هشاوض هجاص هذيشيت پؼهواًذّا هٌتمه
ؿًَذ.
ج) پؼواًذّاي هايغ كٌؼتي هيتايؼت تِ ؿيَُّاي هٌاػة دفغ گشدًذ.
د) ًگْذاسي پؼواًذّاي كهٌؼتي ٍيهظُ ٍ دپهَي آى دس فضهاي تهاصً ،ضديىهي هٌهاتغ آتهي (ػهغحي ،صيشصهيٌهي)
هجاٍست ًَس خَسؿيذ ،تاد ٍ ًضٍالت جَي هوٌَع هيتاؿذ.
هادُ  -19هؼتٌىفيي اص هَاد  18 ٍ 17ايي ضَاتظ تهِ هجهاصات ّهاي هٌهذسج دس ههادُ  16لهاًَى ههذيشيت پؼهواًذّا
هحىَم خَاٌّذ ؿذ.
هادُ  -20هذيشيت اجشايي پؼواًذّاي تخؾ ًيشٍ هىلف اػت ساػاً يها اص عشيهك اؿهخاف حميمهي ٍ حمهَلي داساي
كالحيت ٍ تش اػاع وويت ٍ ويفيت پؼواًذّا يىي يا تلفيمي اص سٍؽ ّاي دفي تْذاؿتي،پؼواًذػَصي،
تلفيِ ،تثثيت ،پشداصؽ ٍ تاصيافت جْت دفغ پؼواًذّا اًتخاب ٍ تا تاييذ ػاصهاى اجشا ًوايذ.
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هادُ ٍ -21جَُ حاك اص اجشاي ايي ضَاتظ هغاتك تا هادُ  21لاًَى ههذيشيت پؼهواًذّا تها ًظهاست ػهاصهاى كهشف
آهَصؽ ،فشٌّگ ػاصي ،اعالع سػاًي ٍ سفغ آلَدگي ًاؿي اص پؼواًذّا ،حفاظت اص هحيظ صيؼت ٍ تأهيي
اهىاًات الصم تشاي ًظاست تْيٌِ دس اجشاي لَاًيي ،آييي ًاهِ ّا ٍ ضَاتظ هشتثظ گشدد.
هادُ  -22هذيشيت اجشايي پؼواًذّاي تخؾ ًيشٍ تايهذ اص خهذهات واسؿٌاػهاى ٍ هتخللهاى ٍاجهذ ؿهشايظ (تغهَس
تشجيحي واسؿٌاػاى تْذاؿت هحيظ ٍ هحيظ صيؼت) اػتفادُ ًوايٌذ.
هادُ ٍ -23صاست ًيشٍ هىلف اػت الذاهات الصم دس خلَف آهَصؽ هذيشاى ٍ پشػهٌ ؿهاغ دس تخهؾ ههذيشيت
پؼواًذ تشحؼة ًياص ٍ تش اػاع ػشفل ّاي ري تؼو آٍسد؛
 آؿٌايي تا اكَل ٍ هفاّين پايِ ٍ واستشدي ّش گشٍُ اص پؼواًذّا-

اثشات تْذاؿتي ٍ صيؼت هحيغي پؼواًذّا

-

ًحَُ تفىيه ،واّؾ ،رخيشُ ػاصي ٍ حوه ٍ ًمه پؼهواًذّا تهش اػهاع وويهت ٍ ويفيهت پؼهواًذّا دس
ٍاحذّاي هختلف ٍصاست ًيشٍ

 اكَل ايوٌي ٍ حفاظتي هشتثظ تا هذيشيت پؼواًذّاي ٍيظُ ٍ خغشًان تاالخق PCBs سٍؽ ّاي تاصيافت ٍ اػتفادُ هجذد پؼواًذّا-

سٍؽ ّاي اهحاء ٍ دفغ دس هح پؼواًذّا

 گشدؽ واس تشًاهِ هذيشيت پؼواًذّا ًحَُ گضاسؽ دّي ،پايؾ ٍ ًظاست ػيؼتن هذيشيت پؼواًذ آؿٌايي تا الذاهات الصم دس خلَف تشٍص ّشگًَِ ػاًحِ تش اػاع ٍيظگي اًَاع پؼواًذهادُ ً -24ظاست ٍ هؼوَليت حؼي اجشاي ايي ضَاتظ تِ ػْذُ ٍصاست هيتاؿذ.
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