"تسمه تعالی"
شورایعالی حفاظت محیط زیست در جلسه روز دوشنثه مورخ  1911/11/6و تهه اتهاناد مهاد ()11
قانون مدیریت پسماندها – مصوب تال  -1939ضواتط و روشهای مهدیریت اجرایهی پسهماندهای
صنعای ،معدنی را ته شرح ذیل تصویة نمود:
فصل  -1تعاریف
مبدٌ  -1ػجبسات ي اكغالحبتي وٍ دس ايه ضًاثظ ثٍوبس سفتٍ اػت ،داساي مؼبوي صيش ميثبؿذ:
الف -ػبصمبن :ػبصمبن حفبظت محيظ صيؼت
ة -يصاست :يصاست كىؼت ،مؼذن ي تجبست
ج -كىذيق :كىذيق ملي محيظ صيؼت
د -پؼمبوذ :ثٍ مًاد جبمذ ،مبيغ ي گبص (غيش اص فبضالة) گفتٍ ميؿًد وٍ ثٍ عًس مؼتميم يب غيشمؼتميم حبكل اص فؼبليت اوؼابن
ثًدٌ ي اص وظش تًليذ وىىذٌ صائذ تلمي مي ؿًد.
هـ – پؼمبوذ كىؼتي ي مؼذوي :تؼبسيف پؼمبوذ كىؼتي ي ييظٌ ثشگشفتٍ اص تؼبسيف مبدٌ  2لابوًن ماذيشيت پؼامبوذَب ثاًدٌ ي
ؿبمل  2ثخؾ ريل ميثبؿذ:
-

پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي (غيش ييظٌ) :ثٍ وليٍ پؼمبوذَبي وبؿي اص فؼبليتَبي كىؼتي ي مؼذوي ي امثبل آن گفتٍ
ميؿًد اص لجيل ثشادٌَب ،ػشسيضَب ي لجهَبي كىؼتي.

-

پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي ييظٌ :ثٍ وليٍ پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي گفتٍ ميؿًد وٍ ثٍ دليل ثبال ثاًدن حاذالل،
يىي اص خًاف خغشوبن ،اص لجيل ػميت ،ثيمبسي صايي ،لبثليت اوفجبس يب اؿتؼبل ،خًسوذگي ي مـبثٍ آن ثاٍ مشالجات
ييظٌ ي مذيشيت خبف ويبص داؿتٍ ثبؿذ .

ي -حذ تجذيل پؼمبوذَبي كىؼتي ييظٌ يػبدي :دستؼييه حذ تجذيل پؼمبوذَبي كىؼتي ييظٌ يػبدي ،ضاًاثظ ي دػاتًسالؼمل
ػبصمبن مالن ػمل (دس اجشاي مبدٌ  24آئيه وبمٍ اجشايي لبوًن مذيشيت پؼمبوذَب) خًاَذ ثًد.
ص – مذيشيت اجشايي پؼمبوذ كىؼتي ي مؼذوي :ؿخليت حميمي يب حمًلي اػت وٍ مؼئًل ثشوبمٍ سيضي ،ػابمبوذَي ،مشالجات
ي ػمليبت اجشايي مشثًط ثٍ تًليذ ،جمغ آيسي ،رخيشٌ ػبصي ،جذاػبصي  ،حمل ي ومل ،ثبصيبفت ،پشداصؽ ي دفاغ پؼامبوذَبي
كىؼتي ي مؼذوي ي َمچىيه آمًصؽ ي اعالع سػبوي دس ايه صميىٍ ميثبؿذ.
ح -دفغ :وليٍ سيؽَبي اص ثيه ثشدن يب وبَؾ خغشات وبؿي اص پؼمبوذَب ،اص لجيل مًاسد ريل مي ثبؿذ:
 دفه ثُذاؿتي :ػمليبت متذايل دس صميىٍ دفه پؼمبوذ دس مشاوض دفه وٍ داساي اليٍَبي وفًروبپازيش ي واف ػابصي مىبػات،چبَُبي وىتشل ي چبَُبي خشيجي گبص جُت دفه ػغحي (مبوىذ دفه لجهَبي صائذ دس گًدالُب ،اػتخشَب ،حًضچٍَب يغيشٌ)
يدفه ثب تىىيهَبي خبف (مبوىذ لشاس دادن مًاد صائذ دس وپؼًلَبي دسثؼتٍ يايضيلٍ اص يىذيگش ياص محيظ يغيشٌ).
 پؼمبوذ ػًصي :اػتفبدٌ اص تجُيضات ي مبؿيهَبيي داساي اػتبوذاسداص جىجٍ فىي يثُذاؿتي ،جُت حشاست دَي ثؼتٍ ثاٍ واًعپؼمبوذ ثب حضًس اوؼيظن ي دس كًست امىبن اػتحلبل ثشق اص آن دس اوذاصٌ ياوًاع متفبيت ثبدامىٍ حشاستاي ولاي 1400-850
دسجٍ ػبوتيگشاد.
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 گبصي ػبصي :اػتفبدٌ اص تبػيؼبت يتجُيضات داساي اػتبوذاسد اص جىجٍ فىي يثُذاؿتي جُات حاشاست دَاي پؼامبوذ جُاتتًليذ گبص يتضسيك ػبمل گبص ػبص اضبفي يثبصگشداوي آن دس ساوتًس وٍ مىجش ثٍ ػًخته ثيـتش ييب ؿىبيسػبصي مًاد ايليٍ يسيدي
خًاَذ ؿذ.
 تلفيٍ :فؼبليتَبي مًسد ويبص ثشاي اعميىبن اص ايىىٍ پؼمبوذَب ثٍ حذالل تأثيش لبثل تًجٍ ثش محيظ صيؼت (مغبثك حذ تجاذيلپؼمبوذَبي ييظٌ يػبدي) ثشػىذ.
 تثجيت :ثٍ وليٍ فشايىذَبي فيضيىي يؿيميبيي جُت ثيخغش يب وم خغش ومًدن پؼمبوذ ييظٌ مغابثك حاذ تجاذيل پؼامبوذَبيكىؼتي ي مؼذوي ييظٌ يػبدي) ثًدٌ وٍ مىجش ثٍ تؼُيل دس رخيشٌ يحمل ي ومل ي دفغ گشدد.
پشداصؽ :وليٍ فشايىذَبي مىبويىي ،ؿيميبيي ،ثيًلًطيىي وٍ مىجش ثٍ تؼُيل دس ػمليبت دفغ ي ثبصيبفت گشدد. ثبصيبفت :ثٍ آمبدٌػبصي مًاد ي اوشطي مًجًد دس پؼمبوذ ثشاي اػتفبدٌ مجذد ي ويض اػتفبدٌ اص مًاد ملشف ؿذٌ ثاشاي تًلياذمجذد َمبن وبال يب وبالَبي ديگش.
ط -ياحذ ثبصيبفتي :مىظًس ياحذَبي كىؼتي ي تًليذي فؼبل دس صميىٍ ثبصيبفت.
ي -وبسگشيٌ ملي :وبسگشيٌ ملي مذيشيت پؼمبوذَب
ک -سامانه بانک اطالعاتی پسماند :نرم افسار تحت وب معاونت محیط زیستت انستانی ستازما فااتتت محتیط زیستت بته ناتانی
 https://iranemp.irکه اطالعات کاملی از وافدهای تولید کننده و مصرف کننده پسماند به همراه پایشهتای نناتاد ر
ن ثبتد نگاداری و بروزرسانی میشو .
مبدٌ  -2مىظًس اص آلًدگيَ ،مبن تؼشيف ممشس دس مبدٌ ( )9لبوًن حفبظت ي ثُؼبصي محايظ صيؼات – ملاًة -1353/3/28
اػت.
فصل  -2اختیارات و وظایف
مبدٌ  -3وظبست ي مؼئًليت حؼه اجشاي ايه ضًاثظ مغبثك مبدٌ  11لبوًن مذيشيت پؼمبوذَب ،ثٍ ػُذٌ يصاست ميثبؿذ.
مبدٌ  -4اجشاي ايه ضًاثظ ثشاي وليٍ اؿخبف حميمي ي حمًلي وٍ پؼامبوذَبي كاىؼتي ي مؼاذوي سا ثاٍ َاش ؿاىلي تًلياذ،
تفىيه ،جذاػبصي ،جمغآيسي ،دسيبفت ،رخيشٌ ،حمل ،تلفيٍ ،دفغ ي يب مذيشيت ميوىىذ،الضامي اػت.
مبدٌ  -5پؼمبوذَبي ييظٌ پشتًصا ،تبثغ لًاويه ي ممشسات مشثًط ثٍ خًد ميثبؿىذ.
مبدٌ  -6مذيشيت اجشايي وليٍ پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي ثٍ ػُذٌ تًليذ وىىذٌ پؼامبوذ مايثبؿاذ.دس كاًست تجاذيل آن ثاٍ
پؼمبوذ ػبدي ثٍ ػُذٌ ؿُشداسيَب ،دَيبسيَب ي ثخـذاسيَب ي سيؽ مذيشيت مغبثك ثب ؿيًٌ وبمٍ اجشاياي مىاذسج دس مابدٌ 5
آييه وبمٍ اجشايي لبوًن مذيشيت پؼمبوذَب خًاَذ ثًد.
تجلشٌ  –1مذيشيت َبي اجشايي پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي مي تًاوذ تماب ياب ثخـاي اص ػمليابت مشثاًط ثاٍ جماغ آيسي،
جذاػبصي ي دفغ پؼمبوذَب سا ثٍ اؿخبف حميمي ي حمًلي ي پيمبوىبسان داساي كالحيت ياگزاس ومبيىذ.
مذيشيت اجشايي پؼمبوذَبي كىؼتي يب ييظٌ ميتًاوىذ َضيىٍَبي مذيشيت پؼمبوذَبي اياه ثخاؾ سا اص تًلياذ وىىاذٌ پؼامبوذ
دسيبفت ومًدٌ ي كشف َضيىٍَبي مذيشيت پؼمبوذ ومبيذ.
تجلشٌ  -2يصاست ثبيذ ثب َمىبسي ػبصمبن ثشوبمٍ ي ثًدجٍ ي ػبصمبن ظشف مذت ؿؾ مبٌ پغ اص اثالؽ ايه ضًاثظ ،ثش حؼات
وًع پؼمبوذ دػتًسالؼمل مشتجظ ثب تؼييه تؼشفٍ ماذيشيت پؼامبوذَبي كاىؼتي ي مؼاذوي سا ثشحؼات واًع ي سيؽ ماذيشيت
پؼمبوذ تُيٍ يثٍ مًسد اجشا گزاسد.
تجلشٌ  -3مؼئًليت وبؿي اص تًليذ پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي ي ييظٌ ،وگُذاسي ،ثشچؼت گزاسي ،حمل ي ومل ي اخز ولياٍ
مجًصَبي الص ثشاي اسػبل پؼمبوذ ثٍ محلُبي دفغ ثٍ ػُذٌ تًليذ وىىذٌ پؼمبوذ ميثبؿذ.
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مبدٌ  -7يصاست مًظف اػت ثب سػبيت لًاويه ي ممشسات ي ضًاثظ مشثًط ظشف مذت  6مبٌ وؼجت ثٍ اجشاي مًاسد ريل الذا
ومبيذ:
 -1تُيٍ دػتًس الؼمل ي ؿيًٌ وبمٍ مىبػت ثٍمىظًس وبَؾ تًليذ پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي.
 -2تُيٍ ؿيًٌ وبمٍ تبميه تؼُيالت الص ثشاي حمبيت اص ياحذَبي ماذيشيت وىىاذٌ ي داساي ػيؼاتم ماذيشيت اجشاياي
پؼمبوذَب.
مبدٌ  -8ػبصمبن ملي اػتبوذاسد مًظف اػت دس تذييه اػتبوذاسدَبي مًضًع مبدٌ  16آئيه وبمٍ اجشايي مذيشيت پؼامبوذَب ثاب
ػبيش دػتگبَُب َمىبسي ي ثش حؼه اجشاي اػتبوذاسدَب وظبست ومبيذ.
مبدٌ  -9تًليذ وىىذگبن پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي مًظفاوذ اظُبس وبمٍ ي اعالػابت وماي ي ويفاي پؼامبوذَبي تًلياذي ي
سيؽَبي مذيشيت آن سا ثٍ ػبصمبن ي يصاست اػال ومبيىذ.
تجلشٌ  -1يصاست دس اسايٍ اعالػبت مًسد ويبص ػبصمبن ثٍ مىظًس اػمابل وظابست َابي الص ثاش ياحاذَبي كاىؼتي ي مؼاذوي
َمىبسي ومبيذ.
تجلشٌ  -2ثجت وب دسػبمبوٍ ثبوه اعالػبتي پؼمبوذ ثشاي وليٍ تًليذ وىىذگبن ،ياسدوىىذگبن يتًصيغ وىىذگبن ثٍمىضلٍ اظُبس وبماٍ
ياحذَبي كىؼتي ي مؼذوي جُت تىميل يساٌ اوذاصي ثبوه اعالػبتي پؼمبوذ الضامي محؼًة ميؿًد.
تجلشٌ  -3ياحذَبيي وٍ اص يسيد اعالػبت ثٍ ػبمبوٍ ثبوه اعالػبتي پؼمبوذ خاًد داسي ي ياب اص اسائاٍ اعالػابت كاحيب ثاٍ
مبمًسيه ػبصمبن خًد داسي ي يب اعالػبت خالف يالغ سا دس اختيبس لشاس دَىذ مـمًل مبدٌ  16لبوًن ًَاي پبن خًاَىذ ؿذ.
تجلشٌ  -4يصاست دس اجشاي مبدٌ  32آييه وبمٍ اجشائي لبوًن ماذيشيت پؼامبوذَب ثاٍمىظاًس َمىابسي جُات تىميال ثبواه
اعالػبتي پؼمبوذ كىؼتي ي مؼذوي مًظف اػت وؼجت ثٍ اعالع سػبوي ثٍ ايه ياحذَب ثشاي َمىبسي ي دسج اعالػبت الاذا
ومبيذ.
مبدٌ  -10ػبصمبن ثشوبمٍ ي ثًدجٍ ثبيذ ثب َمىبسي دػتگبٌَبي اجشايي رياشثظ دس َاش ماًسد ،وؼاجت ثاٍ تـاخيق كاالحيت
مـبيسان يپيمبوىبسان ريلالح مذيشيت پؼمبوذَبي كىؼتي ،مؼذوي ي ييظٌ الذا ومبيذ.
تجلشٌ  -ياحذَبي تًليذي ي كىؼتي فؼبل دس صميىٍ مذيشيت پؼمبوذَب وٍ داساي پشياوٍ ثُشٌ ثشداسي اص يصاست (ػابصمبن َابي
كمت) ي مجًص صيؼت محيغي مًسد تبييذ ػبصمبن (اداسات ول حفبظت محيظ صيؼت اػتبن ) محل اػاتمشاس ماي ثبؿاىذ وياض
مجبص ثٍ دسيبفت ي مذيشيت پؼمبوذَب مي ثبؿىذ.
مبدٌ  -11يصاست ثُذاؿت؛ دسمبن ي آمًصؽ پضؿىي ي يصاست تؼبين ،وبس ي سفابٌ اجتمابػي ،مًظاف اػات وظابست الص ثاش
سػبيت مؼيبسَب ي ضًاثظ ثُذاؿت ،ايمىي ي پيًػت ػالمت ،اص ػًي ػًامل اجشائي دس وليٍ مشاوض تًلياذ وىىاذٌ پؼامبوذَب ي
َمچىيه مشاوض مذيشيت پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي ثؼمل آيسد.
مبدٌ  -12مذيشيت اجشايي پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي مىلفىذ اص خذمبت وبسؿىبػبن ي متخلليه ياجاذ ؿاشايظ (ثاٍ عاًس
تشجيحي گشايؾ َبي مشتجظ ثُذاؿت محيظ ي محيظ صيؼت) ثٍ تؼذاد وبفي مشاوض تًليذ ي مذيشيت صيؼت محيغي اياهگًواٍ
پؼمبوذَب اػتفبدٌ ومبيىذ( .تؼييه ي تـخيق وفبيت تؼذاد متخلليه ثٍ وبس گشفتٍ ؿذٌ ثش ػُذٌ ػبصمبن مي ثبؿذ).
مبدٌ  -13يصاست مًظف اػت ثشوبمٍَبي آمًصؽ مذيشيت پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي سا ثٍمىظًس اعاالع سػابوي فشاگياش اص
عشيك سػبوٍ َبي جمؼي تُيٍ ومًدٌ ي دس اجشاي مبدٌ  6لابوًن ماذيشيت پؼامبوذَب ي دس ساػاتبي اَاذاف حفبظات اص محايظ
صيؼت وـًس جُت پخؾ ثٍ ػبصمبن كذا ي ػيمب اسائٍ ي ػبصمبن مزوًس ويض َمىبسي الص سا ثؼمل آيسد.
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مبدٌ -14يصاستخبوٍَبي وـًس  ،كىؼت ،مؼذن يتجبست يػبصمبن يػبيش دػتگبٌَبي ريشثظ مىلفىذ اػتجبسات مًسدويابص اجاشاي
ايه ضًاثظ يسيؽ َبي اجشايي سادس لًايب ثًدجٍ ػىًاتي پيؾ ثيىي ي ػبصمبن ثشوبماٍ ي ثًدجاٍ وياض َمىابسي الص سا ثؼمال
آيسد.
مبدٌ  -15يصاست ثب َمىبسي ػبصمبن دس مًاسد الص ػغب فه آيسي َبي مًسد ويابص جُات ثبصيبفات ي ماذيشيت پؼامبوذَبي
كىؼتي ي مؼذوي سا تؼييه ي ثٍ كًست دي ػبالوٍ ثبصوگشي ي اثالؽ مي ومبيذ .مذيشيت اجشاياي پؼامبوذَبي كاىؼتي ي مؼاذوي
مًظف ثٍ تغجيك فه آيسي ثش اػبع ثشوبمٍ صمبوجىذي اػال ؿذٌ تًػظ يصاست خًاَىذ ثًد.
فصل  -3محل های دفع
مبدٌ  -16محلَبي دفغ پؼمبوذَبي ييظٌ كىؼتي ي مؼذوي ثش اػبع ضًاثظ صيؼت محيغي ػبصمبن تؼييه خًاَذ ؿذ.
تجلشٌ  -1محل َبي دفغ تؼييه ؿذٌ پؼمبوذَب ثب اجشاي مفبد لبوًن وحًٌ خشيذ ي تمله ي ػبيش مشاحال اوتخابة ي ياگازاسي
اساضي ثٍ متمبضيبوي وٍ تًاومىذي آوُب اص وظش تخلق ،تجشثٍ ي ػشمبيٍ گزاسي ثٍ تأييذ وبسگشيٌَبي اػتبوي مذيشيت پؼامبوذ
سػيذٌ ثبؿذ ،دس اختيبس مذيشيتَبي اجشايي پؼمبوذَب لشاس گشفتٍ تب عجك ضًاثظ ي ممشسات مشثًعٍ ثُشٌ ثشداسي گشدد.
تجلشٌ  -2يصاست كىؼت ،مؼذن يتجبست مًظف اػت اػتجبسات ،تؼُيالت ي امىبوبت الص سا جُت ايجبد ي ثُشٌ ثاشداسي اص
محلَبي دفغ پؼمبوذَب ثب ايلًيت اػاتفبدٌ اص امىبوابت ي ػاشمبيٍ ثخاؾ خلًكاي فاشاَم ومبياذ ي يصاست وـاًس وياض دس
َمبَىگي ثيه ثخـي دػتگبَُبي مشتجظ ي مؼبئل محلي ي مىغمٍ اي الذا الص سا ثؼمل آيسد.
تجلشٌ  -3ضشيست داسد تضبميه ي تؼُذات الص ثش اجشاي ضًاثظ صيؼات محيغاي واٍ دس مشحلاٍ تبػايغ مشاواض ماذيشيت
پؼمبوذَب دس مشاحل احذاث ي ثُشٌ ثشداسي اص محلَبي دفغ پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي(محل دفاه پؼامبوذ) ي مؼائًليتُبي
آتي پغ اص اتمب ثُشٌ ثشداسي (ثشوبمٍ پبيؾ  )25ػبلٍ اص ايه مشاوض وٍ تًػظ ػبصمبن اثالؽ مي گشدد ،لجل اص ياگازاسي اساضاي
اص اؿخبف حميمي ي حمًلي اص ػًي يصاست وـًس (اػتبوذاسيُب) اخز گشدد.
مبدٌ  -17يصاست امىبن اػتمشاس ياحذَبي گشيٌ ثبصيبفت سا فشاَم آيسدٌ ي وؼجت ثاٍ ايجابد ؿاُشنَابي كاىؼتي تخللاي
ثبصيبفت دس محلُبي مًسد تأييذ ػبصمبن الذا ومبيذ.
مبدٌ  -18اوجب مغبلؼبت اسصيبثي اثشات صيؼت محيغي دس اوتخبة محل ي سيؽَبي دفغ پؼمبوذَبي كىؼتي يب يياظٌ الضاماي
اػت.
تجلشٌ -ػبصمبن لجل اص كذيس مجًصمحل َبي دفغ پؼمبوذَب ثبيذ وؼجت ثٍ اػتؼال ياخز تبييذيٍ يصاست ويشي دس صميىاٍ ػاذ
تأثيش پزيشي مىبثغ آثي الذا ومبيذ.
فصل  -4حمل و نقل
مبدٌ  -19مؼئًالن حمل ي ومل ي دفغ پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي ،مًظفىاذاص تحًيال گاشفته پؼامبوذَبي فبلاذ ثشچؼات
يمـخلبت مىذسج دس الحبلياٍ  1وىًاوؼايًن ثابصل يثاٍ تجاغ آن الحبلياٍ  8وىًاوؼايًن ثابصل ثاشاي پؼامبوذييظٌ يالحبلياٍ 9
پؼمبوذَبي كىؼتي خًدداسي ومبيىذ.
مبدٌ  -20حمل ي ومل ي جبثجبيي پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي ييظٌ تبثغ آييه وبمٍ اجشائي حمل ي ومل جبدٌاي مًاد خغشوبن
ملًة َ 1380/12/22يأت يصيشان ثب اكالحبت ثؼذي خًاَذ ثًد.
تجلشٌ َ – 1شگًوٍ ثبس گيشي ،حمل ي ومل ي تخليٍ ثبس حبيي پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي اص َش مىبن ثٍ محل ديگش ملض ثاٍ
َمبَىگي ثب اداسات ول حفبظت محيظ صيؼت ي اخز مجًصَبي الص ي وظبست وبسؿىبػبن محايظ صيؼات دس مجاذا ي مملاذ
ثبسياص عشيك ثجت اعالػبت دس ػبمبوٍ ثبوه اعالػبتي پؼمبوذ ميؼشخًاَذ ثًد.
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تجلشٌ  -2مذيشيتَبي اجشايي پؼمبوذ كىؼتي ي مؼذوي مًظفاوذ ثشاي ومل ي اوتمبل پؼمبوذَب دس وـًس تىُب اص عشياك مشاواض
حمل ي ومل داساي مجًص دس خلًف پؼمبوذَبي ييظٌ كىؼتي ي مؼذوي ي ثب سػبيت آييه وبماٍ حمال ي ومال جابدٌاي ماًاد
خغشوبن ي ثٍكًست مؼتىذ ي ثب اسائٍ ثبسوبمٍ الذا ومبيىذ.
تجلشٌ  -3ضشيست داسد دس ثبسوبمٍ َب وًع الذامبت الص دس خلًف ثاشيص َشگًواٍ ػابوحٍ ثاش اػابع ييظگاي َاش گًواٍ اص
پؼمبوذَب دسج ي ثٍ ساوىذگبن حمل وىىذٌ پؼمبوذَب اػال گشدد.
مبدٌ  -21دس كًست ػذ تًجٍ ثٍ مفبد مًاد  19ي  20تًػظ مؼئًالن حمل ي ومل ،مشتىجيه مـمًل مجبصات َبي مىذسج دس
مبدٌ  16لبوًن مذيشيت پؼمبوذَب خًاَىذ ؿذ.
مبدٌ  -22خًدسيَبي تخليٍ وىىذٌ پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي دس امبوه غيشمجبص ،ػاليٌ ثش مجبصاتُبي مىذسج دس مًاد 19،16
ي  20لبوًن مذيشيت پؼمبوذَب ي مبدٌ  19لبوًن حفبظت اص خبن ،ملض ثٍ پبوؼابصي محايظ ي ججاشان خؼابست ثاٍ اؿاخبف
حميمي ي حمًلي ويض خًاَىذ ؿذ.
مبدٌ  -23ومل ي اوتمبل ثشين مشصي پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼاذوي تابثغ مماشسات وىًاوؼايًن ثابصل ي ثاب وظابست مشجاغ ملاي
وىًاوؼيًن خًاَذ ثًد .ومل ي اوتمبل دسين مشصي پؼمبوذَبي ييظٌ تبثغ آييه وبمٍ اجشايي ملًة َيأت يصيشان خًاَذ ثًد.
تجلشٌ -ػبصمبن دس ساػتبي حفظ رخبيش يمىبثغ عجيؼي ي ثب سػبيت لًاويه ي ضًاثظ ملي ي ثيهالمللي مشثًط يوىًاوؼيًن ثابصل
دس صميىٍ كذيس مجًص ياسدات ي كبدسات پؼمبوذ ي محلًالت تًليذي ثش اػبع ظشفيات ػاىجي الص واٍ اص عاشف يصاست
اػال ميگشدد ،الذا ميومبيذ.
فصل  -5مدیزیت پسماندها (کاهش،تفکیک ،بزچسب گذاری ،نگهداری،باسیافت ،دفع)
مبدٌ  -24مذيشيت پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي مىلف اػت ساػبً يب اص عشيك اؿخبف حميمي ي حمًلي داساي كالحيت ي ثاش
اػبع وميت ي ويفيت پؼمبوذَب يىي يب تلفيمي اص سيؽ َابي دفاه ثُذاؿتي،پؼمبوذػاًصي ،گابصي ػابصي ،تلافيٍ ،تثجيات،
پشداصؽ ي ثبصيبفت جُت دفغ پؼمبوذَب اوتخبة ي ثب تبييذ ػبصمبن اجشا ومبيذ.
مبدٌ  -25وليٍ تًليذ وىىذگبن پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي مىلفىذ دس فشآيىذ ي خغًط تًليذ الذامبت ريل سا اوجب دَىذ:
 -1فشآيىذ ثٍ گًوٍ اي عشاحي ؿًد وٍ پؼمبوذ ومتشي تًليذ ؿًد ي دس مًاسدي وٍ حاذيد مجابص دس آيايه وبماٍ اجشاياي
لبوًن مذيشيت پؼمبوذ َب پيؾ ثيىي ؿذٌ اػت ،دس حذ مجبص وگٍ داسد.
 -2اص اختالط پؼمبوذَبي تًليذي ػبدي ي ييظٌ جلًگيشي ؿًد.
 -3پؼمبوذَب سا حؼت وميت ي ويفيت ي وًع ػبدي ي ييظٌ تفىياه ،ثشچؼات گازاسي ي دس محال مىبػات وگُاذاسي
ومبيىذ.
 -4اعالػبت ي آمبس ػملىشدي ي مذيشيت صيؼت محيغي پؼمبوذَب سا ثٍ عًس مؼتمش دس ػبمبوٍ ثبوه اعالػبتي پؼامبوذ
ثجت ومبيذ.
مبدٌ  -26وليٍ فشآيىذَبي دفغ پؼمبوذَبي كىؼتي ي مؼذوي ميثبيؼت ثب سػبيت مًاسد ريل كًست پزيشد:
الف ) وگُذاسي ،تفىيه ي جذاػبصي :پؼمبوذ ثش اػبع وًع ،ويفيت ي خلًكايبت  ،تفىياه ي جماغ آيسي ،ثشچؼات
گزاسي ي دس ظشيف مىبويضٌ ي داساي اػتحىب وگُذاسي ي دس كًست لضي ثؼتٍ ثىذي گشدد.
ة) ظشف مذت صمبن مؼيه پؼمبوذَب مذيشيت ي يب ثٍ مشاوض مجبص مذيشيت پؼمبوذَب مىتمل ؿًوذ.
ج) پؼمبوذَبي مبيغ كىؼتي ميثبيؼت ثٍ ؿيًٌَبي مىبػت تلفيٍ ،تثجيت ي دفغ گشدوذ.
د) وگُذاسي پؼمبوذَبي كىؼتي ييظٌ ي دپًي آن دس فضبي ثبص ،مجبيست واًس خًسؿايذ ،ثابد ي واضيالت جاًي ممىاًع
ميثبؿذ.
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مبدٌ  -27تًليذ وىىذگبن پؼمبوذَبي ييظٌ مىذسج دس جذيل ؿمبسٌ  1مبدٌ  19آييه وبمٍ اجشايي لبوًن مذيشيت پؼامبوذَب ملاض
ثٍ وبَؾ ممذاس ي ؿذت آلًدگي پؼمبوذَبي مزوًس ثًدٌ ي ثبيذ پؼمبوذ تًليذي يظشفيت فؼبليت خاًد سا دس فاش َابي اظُابس
وبمٍ ثجت يثٍ ػبصمبن ي يصاست گضاسؽ ومبيىذ جذيل مزوًس حؼت مًسد ثب پيـىُبد ػبصمبن (وبسگشيٌ ملاي) ي تلاًيت َيات
يصيشان لبثل تغييش ميثبؿذ .متخلفيه اص مفبد ايه مبدٌ ثٍ حذاوثش مجبصات ممشس دس مبدٌ  16لبوًن مذيشيت پؼامبوذَب ي مابدٌ 19
لبوًن حفبظت اص خبن محىً خًاَىذ ؿذ.
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