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 : بارالها

 در را حيات پرشكوه زنجيره عظمت تا فرما عنايت بينشي من به
 آنچه از پاسداري در تا فرما عطا توفيقي مرا و بشناسم زمين

  وپاكي ها زيبايي. كنم تالش اي داشته ارزاني ما به طبيعت در
  امگ آن وتخريب آلودگي تجه ودر بستايم را زمينت هاي

  پاك زمين بقاي گرو در من بقاي دانم مي بخوبي كه برندارم
   است



 پس مانده واهميت آن



 
واسطه به عمدتاً كه شود مي گفته جامدي موادزائد به (زباله) دنما پس 

 ، شهري ، صنعتي كشاورزي، مختلف هاي بخش در انسان فعاليت
 . شوند مي توليد ..و درماني ، خدماتي

آساني به و آورد مي بدست طبيعت از سختي با را مواد انواع انسان  
 گذشته در . گرداند مي باز طبيعت وبه نموده تبديل زباله به را آن

 اما. شوند مي وتبديل دايجا تكويني دوره يك در ها زباله دور بسيار
 ها زباله ميزان زيرا ، ندارد وجود اي چرخه چنين امكان ديگر امروز،
 مناسب زماني دوره يك در آنها تبديل و تجزيه كه است آن از بيش

 . باشد ممكن



 جمع آوري و دفع زباله

 
رشد . شوند مي جلب تجزيه و فساد حال در مواد به ريزي تخم براي ها مگس  

 حرارت درجه و غذايي مواد ميزان به بستگي ها مگس (كرمينه) الرو و تخم
  بالغ مگس مرحله تا تخم رشد مناسب حرارت درجه و شرايط در . دارد ها زباله

 جمع مرحله در زباله ماندن مدت بنابراين .گيرد مي انجام روز 8 تا 7 طول در
 جمع ظروف كردن مجهز باشد مدت اين از كمتر بايستي نقل و حمل و آوري
  به – زباله موقت جايگاههاي چه و خانگي دانهاي زباله چه – زباله آوري

  درصد 90 حدود تا تواند مي زباله دفع محل كردن بهداشتي نيز و سرپوش
  در ها زباله كردن انباشته همچنين .شود مگس توليد از جلوگيري موجب
  . كند مي ايجاد ها مگس تكثير براي را مناسبي موقعيت آزاد فضاي

كه دارد وجود پناهگاه و آب ، غذا شهري هاي زباله در موارد از بسياري در 
   . است مناسب بسيار موشها جمعيت ازدياد و مثل توليد براي



 در محل هاي نامناسب ، بوسيله جريان آب هاي  (  زباله ها)تخليه مواد زايد جامد
سطحي اعم از جويبارها ، رودخانه ها و آب هاي حاصل از بارندگي ، به نقاط  

 .  مختلف منتقل شده و باعث انتشار آلودگي مي شود
 
مواد  . زباله هاي شهري در آخرين مرحله دفع به خاك يا آب منتقل مي شوند

 .  موجود در زباله ها در تبادل آب و هوا در خاك اختالل ايجاد مي كند
  بر اثر انباشته شدن زباله ها در فضاي آزاد و در فصلهاي گرم سال ، گازهايي

توليد مي شود كه اين گازها با وزش باد  (  COو  CH  .2 SH 2 CO 4مانند )
 .  به فضاي شهرها وارد مي شوند

 شيوه جمع آوري ، حمل و نقل و دفع زباله از محل زندگي انسان بايد به
طريقي باشد كه تأثير خطرات ناشي از آن در سالمت انسان به حداقل  

  .ممكن كاهش يابد

 



 دفن بهداشتي زباله
 
و تسطيح سپس و ، خاك با آن پوشش و دفن محل شيار سطح در زباله تخليه  

  به امر اين رساندو مي  حداقل به را زباله ميان در موجود هواي ، آن فشردن
 كرمينه نابودي موجب ، زباله زيرين قشرهاي در حرارت درجه افزايش همراه

   .شد خواهد آنها ورشد تكامل عدم يا و حشرات (الرو)
به بايد ، دفع محل در تخليه از پس ها زباله كامل و سريع پوشش و زباله دفن  

  . نكنند تغذيه ها زباله اجزاي از پرندگان تا پذيرد انجام صحيح و كامل طور
  از بسياري انتشار موجب پرندگان توسط ها زباله ميان در غذا جستجوي
   .شود مي طبيعت در مضر باكتريهاي

حصبه شبه ، حصبه ، تراخم ، باسيلي و آميبي اسهالهاي مثل امراض از بسياري ، 
   .شود مي شايع مگس بوسيله زخم سياه و طاعون ، جذام ، سل ، وبا

حد از بيش تكثير و رشد براي را زمينه ها زباله الي البه در كافي غذاي وجود  
   .كند مي مهيا سوسك و گربه ، ولگرد سگهاي و موش مانند موزي جانوران



 مگسها با نشستن روي زباله مدفوع و كثافات ، ميكروبهاي
 مختلف را به وسيله موهاي چسبنده و مژكهاي فراوان بدن  

 .خودجذب مي كنند
 غذايي مواد يا و انسان بدن با مستقيم تماس طريق از را آنها و 

 بروز موجب و كنند مي منتقل وي بدن به ، انسان مصرف مورد
   .شوند مي انسان در بيماريها انواع
 دفن بهداشتي زباله در كاهش جمعيت مگسها و ديگر حشرات

 .  موذي و دفع خطر موشها نقش مهمي دارد
 با انتقال زباله ها به محل هاي مناسب ويژه و دفن آنها در دل

خاك ، مي توان از انتشار باكتريهاي بيماريزا و رشد و تكثير 
مگس و ديگر جانوران موذي جلوگيري كرد و كليه زشتي ها ي 

 .  زباله ها در طبيعت را نيز پوشاند

 



 خطرات دفن زباله  
 

  مهمترين خطر دفن زباله ، آلوده شدن آبهاي سطحي و زير
در صورتي كه زباله در گودالي دفن شود  . زميني توسط آن است 

كه آب سطحي در نفوذ به عمق زمين با آن برخورد كند و يا آب 
زير زميني در حركت جانبي خود با آن تماس پيدا كند ،شيرابه  

به وجود مي آيد كه عالوه بر آنكه يك مايع سمي است ، احتمال  
 .  دارد آالينده هاي باكتريايي را نيز با خود حمل كند

  ، جمع آوري و دفع بهداشتي زباله ها از افزايش سگهاي ولگرد
موش ، سوسك ، مگس و ميكروبهاي بيماريزا در  محيط زندگي  

   .انسان پيشگيري مي كند

 



 تهيه كود از زباله 
 

 تهيه كود با استفاده از زباله خانگي و فضوالت دامداري ها و
ضايعات كشاورزي در پاكيزگي محيط و بهداشتي كردن 
. محيط زندگي و زيبايي محيط زيست نقش مهمي دارد 

ناميده « كمپوست»كودي كه از بازيافت زباله بدست مي آيد ، 
و در تغذيه . است( غير شيميايي )مي شود كه نوعي كود آلي 

 . گياه نقش مهمي دارد



 بازيافت
 

 براي دفع صحيح و بهداشتي زباله بايستي زباله را با توجه به جنس اجزاي تشكيل دهندة
مثالً پس مانده هاي گياهي و حيواني را براي ساخت كود و كمپوست  . آن جداسازي كرد 

، شيشه را براي تبديل و بازيافت آن ، كاغذ را براي استفاده مجدد در ساخت كاغذ و مقوا  
از اين مواد بي مصرف با انجام اعمال و تغييراتي بر روي  . ، در محل هاي جداگانه گذاشت 
 .آنها مي توان دوباره استفاده كرد

  معموالً به نامه ها و دست نوشته هاي بدرد نخور و آگهي هاي تبليغاتي به عنوان خطري
ولي اگر  . زيست محيطي فكر نمي كنيم فقط وجود آنها را مزاحمت به حساب مي آوريم 

اصله   5/1جمع آوري شود معادل ( به ازاي هر نفر )يكسال تمام كاغذهاي ناخواسته 
درخت خواهد بود و اگر همه اين كار را انجام دهند مجموع كل آن به صد ميليون اصله  

كاغذ بازيافت شده مي تواند به سهولت و بدون افت كيفيت  . درخت در سال مي رسد
 .  جانشين كاغذ تازه شود

 شيشه اي كه امروز دور انداخته مي شود ممكن است پس از هزار سال ديگر هم روي
براي توليد شيشه مقدار زيادي انرژي به مصرف مي رسد و اين در  . زمين قرار داشته باشد 

حالي است كه با بازيافت شيشه هاي قديمي عالوه بر استفاده از شن و ماسه كمتر انرژي  
 .  كمتر ، نيز مصرف خواهد شد



 انرژي كمتري از % 90ساختن آلومينيوم از آلومينيوم بازيافت شده
 بازيابي آلومينيوم آلودگي هاي . ساختن آن از سنگ معدن نياز دارد

 
 . كاهش مي دهد% 95مربوطه را نيز 

 و پيش گيري از آلودگي ( ضايعات )به منظور كاهش حجم مواد زايد
هاي ناشي از اين مواد مي توان بسياري از ضايعات را مانند كاغذ ، 

كه دور ريخته مي شود بازيابي كرده  .. شيشه ، پالستيك ، آلومينيوم و 
 . و مجدداً مورد استفاده قرار دهد

 با جمع آوري و بازيافت آلومينيوم مي توان آلودگي هاي زيست
محيطي را به مقدار زياد كاهش داد و در مصرف انرژي صرفه جويي 

 .كرد



حالي در كنيم قطع را تنومند درخت پانزده بايد جديد كاغذ تن يك توليد براي  
   در . نيست چوب به احتياج بازيافتي كاغذ از كاغذ مقدار همين تهيه براي كه

 
 همچنين و يابد مي كاهش  چهارم يك  به نياز مورد انرژي ميزان بازيافتي روش
 يابد مي تقليل   صدم يك  از كمتر به فرايند اين در نياز مورد آب.    
     مي را ها پالستيك مصرف ، زندگي ساده و صحيح هاي شيوه بردن بكار با  

  ، است تجديد قابل غير منبعي خود كه ، نفت از ها پالستيك كرد محدود توان
  هاي زباله از هستند تجزيه قابل غير اينكه علت به ها پالستيك . شوند مي ساخته

   .شوند مي محسوب زيست محيط كنندة آلوده و دار پايه
شود مي افزوده آنها تعداد و تنوع بر روز به روز كه خطرناك و زايد شيميايي مواد  

  مي شمار به ، هستيم متكي آن به ما كه ، ما زيست محيط براي بزرگي تهديد ،
  وارد همچنين و نبردن بكار يا و صحيح نگهداري و حفاظت با ما از يك هر .رود

   .دهيم كاهش را مواد اينگونه خطر توانيم مي خاك و فاضالبها در آنها نكردن

 



 مديريت پسماندها
 (مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره)

 20/2/83مصوبه 

 مجلس شوراي اسالمي



 :پيشگفتار
 

فقدان و سو يك از پسماندها توليد گسترش به رو روند  
  سوي از ، مواد اين مديريت براي الزم قانونمندي و استراتژي

  و كرده مواجه جدي مشكالت با را كشور مناطق از بسياري ديگر
  .است داشته همراه به زيادي محيطي زيست خطرات و لطمات
  نسبتاً كه شهرها داخل در پسماندها آوري جمع از نظر صرف

  مواجه مشكل با آنها دفع موارد بيشتر در شود، مي انجام مطلوب
  شوتد مي دفن بهداشتي غير صورت به معموال پسماندها و بوده

  ساير با همراه موارد از بسياري در نيز بيمارستاني پسماندهاي
 مي پراكنده يا تلنبار مختلف مناطق در يا و شده دفن پسماندها

  زيرزميني و سطحي آب منابع از بسياري طريق اين از كه شوند
 لطمات با مردم سالمت و طبيعي هاي اكوسيستم و شده آلوده

 .است شده مواجه فراوان



 ،يكي از كمبودهاي اصلي جهت ساماندهي وضعيت پسماندها
 فقدان قانون جامعي بوده است كه مسئوليت بخش هاي مختلف

 براي . دولتي، غير دولتي و مردم را به روشني بيان كرده باشد
جلسات متعددي با حضور   1380رفع اين كمبود، از سال 

نمايندگان سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت خانه هاي 
كشور، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بهداشت، درمان و  

آموزش پزشكي تشكيل گرديد و نتيجه ي آن اليحه ي 
به 1381/7/8پيشنهادي مديريت پسماندها بود كه در تاريخ 

 .هيأت محترم دولت تقديم گرديد
 به تصويب مجلس شوراي اسالمي و 1383/2/15اليحه در تاريخ

به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد و در  1383/3/9در تاريخ 
 .جهت اجرا ابالغ گرديد1383/3/25تاريخ 

 



 قانون مديريت پسماندها
 

منظور به و ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون (50)پنجاهم اصل تحقق جهت -1 ماده 
 وزارت كليه آنها، بهينه مديريت و زيست محيط زيانبار آثار از كشور زيست محيط حفظ
 كه دولتي غير عمومي نهادهاي و دولتي نهادهاي و مؤسسات و ها سازمان و ها خانه

 اشخاص و مؤسسات و ها شركت كليه و باشد مي نام ذكر مستلزم آنها بر قانون مشمول
 .نمايند رعايت را قانون اين در مقرر هاي سياست و مقررات موظفند حقوقي حقيقي

مي زير معاني داراي است رفته كار به قانون اين در كه اصطالحاتي و عبارات -2 ماده 
 :باشد

زيست محيط حفاظت سازمان :سازمان -الف . 
مستقيم طور به كه شود مي گفته (فاضالب از غير)گاز و مايع جامد، مواد به :پسماند -ب 

 .شود مي تلقي زائد كننده توليد نظر از و بوده انسان فعاليت از حاصل مستقيم غير يا



 :پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند
 

1- پسماند هاي عادي: 
  به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از

فعاليت هاي روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آنها  
 .توليد مي شود از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني

 2- (بيمارستاني)پسماندهاي پزشكي 
  ،به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ها

مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير  
ساير پسماندهاي خطرناك  . مراكز مشابه گفته مي شود

 .بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است



 :پسماندهاي ويژه -3 
به كليه پسماندهايي گفته مي شودكه به دليل باال بودن حداقل يكي از خواص خطرناك 

از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت 
ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي 

عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه 
 .محسوب مي شوند

 :پسماندهاي كشاورزي -4
به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل 

محصوالت كشاورزي فاسد يا غير قابل ( دام، طيور و آبزيان)فضوالت، الشه حيوانات
 .مصرف

 :پسماندهاي صنعتي -5
به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پااليشگاهي صنايع 
گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها، سرريزها 

 .و لجن هاي صنعتي
شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، : مديريت اجرايي پسماند -ج

سازماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، 
جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطالع 

 .رساني در اين زمينه مي باشد



- خطرات كاهش يا بردن بين از هاي روش كليه :دفع 
 زباله بهداشتي، دفن بازيافت، قبيل از پسماندها از ناشي

 .سوزي
2- شيميايي، مكانيكي، فرايندهاي كليه :پردازش 

 .گردد دفع عمليات در تسهيل به منجر كه بيولوژيكي
(9) ماده در مقرر تعريف همان آلودگي از منظور -د 

  مصوب- زيست محيط بهسازي و حفاظت قانون
 .است -28/3/1353



 پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي   -1تبصره
و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جزو پسماندهاي ويژه 

 .محسوب مي شوند
 
 فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري دستگاه  -2تبصره

هاي ذي ربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست    
 .رسيده است 

 پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود   -3تبصره
 .مي باشند

 لجن هاي حاصل از تصفيه فاضالب هاي شهري و تخليه چاه  -4تبصره
هاي جذبي فاضالب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در  

 .دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت
 مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با   -3ماده

همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه ها  
حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصوالت و مواد بازيافتي و  

  .استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد
 



 دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظفند جهت بازيافت و  -4ماده
 دفع پسماندها تدابير الزم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي 

 
آيين نامه  . اجراي اين قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمايند

 :اجرايي مذكور مي بايستي دربرگيرنده موارد زير باشد
1-  مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند

 .كمتري ايجاد نمايد
2-  تسهيالت الزم براي توليد و مصرف كاالهايي كه بازيافت

آنها سهل تر است، فراهم شود و توليد و واردات محصوالتي كه 
 .دفع و بازيافت پسماند آنها مشكل تر است، محدود شود

3-  تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در
 .توليد گسترش يابد

4-  مسئوليت تأمين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر
 .عهده توليدكنندگان محصوالت قرار گيرد



 مديريت هاي اجرايي پسماندها موظفند بر اساس  -5ماده
 معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 

ترتيبي اتخاذ نمايند تا سالمت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي 
 .تحت نظارت آنها تأمين و تضمين شود

 سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير  -6ماده
رسانه هايي كه نقش اطالع رساني دارند و همچنين دستگاه  

هاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطالع رساني و آموزش،  
جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسماندها اقدام و با 

  .سازمان ها و مسئولين مربوط همكاري نمايند

 



وزارت خانه هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن  -تبصره
 كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش 

 

و رساني اطالع به نسبت موظفند كشاورزي، پسماندهاي  
 .آورند عمل به را الزم اقدام توليدكنندگان و روستائيان آموزش

ويژه و صنعتي از غير پسماندها كليه اجرايي مديريت -7 ماده 
 و ها شهرداري عهده به آنها حريم و روستاها و شهرها در

 دهياري و ها شهرداري وظايف و حوزه از خارج در و ها دهياري
 پسماندهاي اجرايي مديريت .باشد مي ها بخشداري عهده به ها

 صورت در .بود خواهد كننده توليد عهده به ويژه و صنعتي
  و دهياريها شهرداريها، عهده به عادي پسماند به آن تبديل

   .بود خواهد بخشداريها



 

تبصره:   

 

عمليات از بخشي يا تمام توانند مي اجرايي هاي مديريت 
  اشخاص به را پسماندها دفع و جداسازي آوري، جمع به مربوط

  .نمايند واگذار حقوقي و حقيقي
پسماند مديريت هاي هزينه تواند مي اجرايي مديريت -8 ماده 

 دستورالعمل طبق كه اي تعرفه با پسماند كننده توليد از را
  پسماند نوع حسب بر اسالمي شوراهاي توسط كشور وزارت
 هاي هزينه صرف فقط و نموده دريافت شود، مي تعيين

   .نمايد پسماند مديريت

 



است موظف سازمان هماهنگي با كشور وزارت -9 ماده 
 پسماندهاي جداسازي براي الزم تدابير و ريزي برنامه
 تدوين را آن بندي زمان برنامه و آورده عمل به را عادي
 قانون اين 7 ماده در مندرج اجرايي مديريت .نمايد

 آيين در كه مهلتي در و فوق برنامه چارچوب در موظفند
 كليه شود، مي بيني پيش قانون اين اجرايي نامه

 جمع شده تفكيك صورت به را عادي پسماندهاي
  .نمايند دفن يا بازيافت آوري،



در مندرج وظايف اجراي در شد موظف كشور وزارت -10 ماده  
  نسبت قانون، اين تصويب از پس ماه شش مدت ظرف قانون اين

  مديريت دهي سامان و تشكيالت هاي دستورالعمل تهيه به
  ها بخشداري و ها، دهياري شهرداريها، در پسماندها اجرايي

   .نمودند اقدام
هاي خانه وزارت همكاري با است موظف سازمان -11 ماده  

  پسماندهاي مورد در) پزشكي آموزش و درمان بهداشت،
  پسماندهاي مورد در) نفت و نيرو معادن، و صنايع ،(پزشكي
  هاي پسماند مورد در) كشاورزي جهاد ، (معدني و صنعتي

  اجرايي مديريت به مربوط روشهاي و ضوابط (كشاورزي
 به زيست محيط حفاظت عالي شوراي در و تدوين را پسماندها

  اجراي بر نظارت مسئول مذكور هاي خانه وزارت .برساند تصويب
 .هستند مصوب روشهاي و ضوابط

 



 محل دفن پسماندها بر اساس ضوابط زيست محيطي  -12ماده
توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان جهاد كشاورزي تعيين  

 .  خواهد شد
 شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در  -1تبصره

طرح هاي ناحيه اي جامع، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها 
 .  در نظر بگيرد

 وزارت كشور موظف است اعتبارات، تسهيالت و  -2تبصره
امكانات الزم را جهت ايجاد و بهر برداري از محل دفع پسماندها 

 .  راساً يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد



ساير با پزشكي پسماندهاي كردن مخلوط -13 ماده 
 ، فروش و محيط در ها آن پخش و تخليه و پسماندها

  .است ممنوع پسماندها نوع اين بازيافت و استفاده
تابع ويژه پسماندهاي مرزي برون انتقال و نقل -14 ماده 

 ملي مرجع نظارت با و بازل كنوانسيون مقررات
 مرزي درون انتقال و نقل .بود خواهد كنوانسيون
 هيأت مصوب اجرايي نامه آيين تابع ويژه پسماندهاي

   .بود خواهد وزيران

 



 كه پسماندهايي از دسته آن كنندگان توليد -15 ماده
 مي نيز ويژه پسماندهاي هاي ويژگي از يكي داراي

 بازيابي، و فرايند سازي بهينه با موظفند باشند،
 كه مواردي در و برسانند حداقل به را خود پسماندهاي

 بيني پيش قانون اين اجرايي نامه آيين در مجاز حدود
 .نگهدارند مجاز حد در است شده



1.پسماندها اجرايي عوامل :   

 

 ذخيره آوري جمع مراحل در كه گردد مي اطالق شاغليني كليه به، 
 پسماندها دفع و پردازش ، بازيافت نقل، و حمل جداسازي،  سازي،

 و كشاورزي ويژه ،( بيمارستاني) پزشكي ، عادي پسماندهاي از اعم
 كار به مشغول آميز مخاطره هاي پسماند توليد مرحله نيز و صنعتي

   .باشند مي
2. كه است حقوقي يا حقيقي شخصيت :پسماندها اجرايي مديريت 

 به مربوط اجرايي عمليات و مراقبت ، ساماندهي ، ريزي برنامه مسئول
 بازيافت ، نقل و حمل ، جداسازي ، سازي ذخيره ، آوري جمع ، توليد

 اين در رساني اطالع و آموزش همچنين و پسماندها دفع و پردازش ،
 اين مشمول هاي كارگاه ، موسسات ، واحدها مسئوليت كه زمينه
 :باشد مي دارا را زير شرح به قانون



اجرايي مدير بعنوان ، دهياريها و ، بخشداريها ، ها شهرداري – الف 
  ويژه پسماندهاي اجرايي مدير نيز و كشاورزي عادي، پسماندهاي كليه
  واحد از خارج در آن گيري قرار و عادي پسماند به آن تبديل از پس

   .گردند مي قلمداد خيابانها و گذرراهها ، معابر از پسماند توليد
دولتي نيمه و دولتي، شركتهاي ، كارخانجات كارگاهها، كارفرمايان -ب  

  پسماند اجرايي مدير عنوان به صنعتي شهركهاي مديران و خصوصي ،و
  عوامل به آن تحويل و عادي پسماند به ويژه و صنعتي پسماند تبديلي تا

   .گردند مي قلمداد دهياريها ، شهرداريها ؛ شهرداري اجرايي

 



 مدير ارشد بيمارستانها ، مركز بهداشتي درماني ،  –ج
آزمايشگاههاي تشخيص طبي ، مراكز تحقيقات و خدمات 

پزشكي و پيراپزشكي و ساير مراكز مشابه بعنوان مدير اجرايي  
پسماندهاي ويژه توليدي و يا تبديل پسماندهاي پزشكي 

به پسماند عادي و تحويل آن به عوامل اجرايي ( بيمارستاني)
 .  شهرداريها، بخشداريها و دهياريها قلمداد مي گردند



ج و ب جزء موضوع هاي واحد توسط پسماند دفع) صورت در – تبصره  
  جهت دستورالعمل آن معيارهاي و ضوابط استقرار مسئوليت بند اين

  .بود خواهد آنان عهده به نيز دفع مراحل در شاغلين سالمت تأمين
نهادها  ، خصوصي و دولتي مؤسسات ، ها وزارتخانه ارشد مديران ،  

  آموزشي، مراكز  فرهنگسراها، ورزشي، تفريحي، ، عمومي اماكن هتلها،
  مدير عنوان به مسكوني هاي مجتمع و اماكن ، فرودگاهها ، ترمينالها

 و خود مديريت تحت اماكن داخل در توليدي پسماندهاي اجرايي
  قلمداد دهياريها ، بخشداريها ، شهرداريها  اجرايي عوامل به آن تحويل

   .گردند مي

 



3. به آلوده محيط روي بر عمليات كليه منظور :  پاكسازي عمليات  
  ، ها بشكه و مخازن در آوري جمع صورت به كه است پسماندها
  ساير يا و تميزكاري ، سازي متعادل ، سازي خنثي ، سوزاندن

  تا گيرد مي انجام پسماند حذف براي كه دستي يا ماشيني فرآيندهاي
   .گردد محيط و جامعه براي محل شدن ايمن به منجر

4. و پسماندها اجرائي عوامل از آلودگي زدودن منظور  :زدايي آلودگي  
  و بيماري ، عارضه بروز از تا است نياز مورد حد تا مربوطه تجهيزات

   .گردد جلوگيري آنان به صدمه

 



5 .منظور كليه مكانهاي دائم يا  : محل عمليات مخاطره آميز
موقتي است كه عمليات مرتبط با جمع آوري ، حمل ، 

جابجايي با دست ، حمل و نقل با وسايل نقليه  موتوري و 
غيرموتوري ، بازيافت ، پردازش ، انبار و دفع پسماندهاي 

 .  مخاطره آميز در آن انجام مي گيرد
منظور كليه عملياتي است كه بر روي  :عادي سازي پسماندها

 پسماند ويژه انجام مي گردد تا پسماند عادي محسوب گردد



  از اعم سالمت كننده تهديد عوامل كليه منظور : انگيز مخاطره عوامل .6
  يك حداقل كه باشد مي بيماريزا بيولوژيك عوامل ، شيميايي مواد

 را آن با مواجه افراد در مزمن يا حاد مسموميت وجود علمي مطالعه
  يا سمي عوامل ، زا سرطان عوامل كليه بنابراين . باشد نموده گزارش
  محرك عوامل ، مثل توليد براي سميت داراي عوامل نيز و ، سمي خيلي

  بر سميت ، كليوي و كبدي سموم ، كننده حساس ، سوزانده خورنده، ،
  عوامل از ، خونساز سيستم بر گذار اثر عوامل ، ( اعصاب) عصبي دستگاه
  مخاطرات ساير نيز ،و موكوسي  غشا، ، چشم ، پوست ، ريه به  زا آسيب
  استرسهاي مانند فيزيكي آور زيان عوامل شامل سالمت كننده تهديد

   .گيرند مي قرار گروه اين در مجاز حد از خارج سرمايي و گرمايي



 با تشكر 
 سربلند باشيد


