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1-1-  مـقدمـه

در طول تاريخ همواره ايران زمين به بركت وجود طبيعت سرشار از نعمات الهي، مهد تمدن هاي باشكوهي بوده است. 
بهره برداري توام با حفاظت از منابع محيط زيست ريشه در فرهنگ غني مردم اين مرز و بوم دارد و تخريب و آلوده سازي 
منابع از لحاظ ديني گناه به شمار مي رود. در طول تاريخ همواره بين بهره برداري انسان و توان طبيعت تعادل وجود 
داشته است اما متاسفانه در برهه اي از تاريخ با غلبه فرهنگ مصرف گراي غربي و گسترش فعاليت هاي صنعتي به لزوم 
حفظ تعادل بين منابع و توسعه توجه كمتري صورت گرفته است. اوج گيري مشكالت زيست محيطي در اكثر كشورهاي 
جهان،  افزايش آلودگي زيست محيطي، تغييرات آب و هوا، تخريب جنگلها و منابع طبيعي، فرسايش خاك و كمبود مواد 
غذايي، گرسنگي و قحطي در برخي از نقاط جهان و باالخره بروز بيماري هاي ناعالج و مرگ و ميرهاي انساني كه غالباً 
ناشي از عوارض زيست محيطي و عدم توجه به بهداشت و سالمت محيط زيست بوده است، نمونه هايي از اين بي توجهي 
به شمار مي روند كه طي قرن گذشته به اوج خود رسيده است.  بروز اين مسايل  عالوه بر برانگيختن حساسيت محافل 
علمي، سياستمداران و دولتمردان، حتي در ميان توده هاي مردمي نيز مورد توجه جدي قرار گرفته است و موجب شده 

كه جهانيان به نوعي با احساس همدري مشترك در صدد رفع تنگناهاي موجود و بهبود كيفيت محيط زيست برآيند. 
خوشبختانه در جمهوري اسالمي ايران نيز با الهام گرفتن از آموزه هاي غني ديني و فرهنگي بر محيط زيست تاكيد 
شده است. اصل پنجاهم قانون اساسي، سند چشم انداز و ديگر قوانين و مقرراتي كه در كشور به منظور حفاظت از محيط 
زيست تصويب شده است نشان دهنده توجه جدي دولتمردان و مردم به اين موضوع است. اما به رغم تالش هاي مداوم 
بخش هاي گوناگون، كشور ما هنوز با چالش هاي زيست محيطي جدي مانند آلودگي هوا در نواحي شهري، آلودگي 
منابع آب،  آلودگي خاك ، تخريب محيط طبيعي، فرسايش خاك و كاهش تنوع زيستي روبرو است. از اينرو تدوين و 
نظارت بر اجراي قوانين ، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها و دستورالعمل ها از جمله مهم ترين وظايف سازمان حفاظت 
محيط زيست به شمار مي رود. در اين مجموعه نيز تالش شده است تا با گردآوري مجموعه قوانين و مقررات حفاظت 
محيط زيست انساني گامی هر چند كوچك در راه دستيابي به توسعه متوازن و پايدار كشور برداشته شود. اين مجموعه 
قوانين و مقررات بر اساس آخرين تغييراتي كه طي دو سال گذشته صورت گرفته تدوين يافته است. از اينرو مي تواند به 
عنوان يك راهنماي مفيدي براي تمام كساني كه با امور مربوط به محيط زيست انساني مرتبط هستند، موثر واقع شود. 
در فصل اول به كليات قوانين از جمله مواد قانونی برنامه پنجم توسعه و قانون حفاظت و بهسازی و ساير قوانين مرتبط با 
محيط زيست انسانی اشاره شده است و در فصل دوم  مصوبات مرتبط با ضوابط و معيارهای استقرار واحدهای صنعتی و 
توليدی  و آئين نامه ارزيابی اثرات زيست محيطی و طرحها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزيابی زيست محيطی ارائه 
شده است.در فصل سوم قوانين و مصوبات مرتبط با آلودگی هوا و فصل چهارم قوانين و مصوبات مرتبط با آلودگی آب و 
خاك گرد آوری شده و در نهايت فصل پنجم به قوانين و مصوبات مرتبط با پروژه های بين المللی مرتبط با محيط زيست 

انسانی پرداخته است.
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1-2- اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 در جمهوری اسالمی، حفاظت از محيط زيست كه نسل امروز و نسل های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی 
داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی می گردد.از اين رو فعاليتهای اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب 

غير قابل جبران آن مالزمه پيدا كند ممنوع است.

1-3- چشم انداز 20 ساله جمهوری اسالمی ایران در افق 1404  هجری شمسی 
)موضوع ابالغ شماره 1/5775 مورخ 1382/8/12 مقام معظم رهبری(

 با اتكال به قدرت اليزال الهی و در پرتو ايمان و عزم ملی و كوشش برنامه ريزی شده و مدبرانه جمعی و در مسير تحقق 
آرمانها و اصول قانون اساسی ، در چشم انداز بيست ساله : 

ايران كشوری است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فن آوری در سطح منطقه با هويت اسالمی و انقالبی، 
الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين الملل

 جامعه ی ايرانی در افق اين چشم انداز چنين ويژگيهايی خواهد داشت:
• توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگی، جغرافيايی و تاريخی خود و متكی بر اصول اخالقی و ارزشهای اسالمی، 
ملی و انقالبی، با تاكيد بر: مردم ساالری دينی، عدالت اجتماعی، آزاديهای مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان ها ، و 

بهره مند از امنيت اجتماعی و قضايی.
• برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوری، متكی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمايه اجتماعی در توليد 

ملی.
• امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پيوستگی مردم و حكومت.

• برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايی، تامين اجتماعی، فرصتهای برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، 
به دور از فقر،فساد، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.

• فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن ، رضايت مند، برخوردار از وجدان كاری، انضباط، روحيه ی تعاون و سازگاری 
اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شكوفايی ايران و مفتخر به ايرانی بودن.

• دست يافته به جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسيای جنوب غربی )شامل آسيای ميانه، 
قفقاز، خاورميانه و كشورهای همسايه( با تاكيد بر جنبش نرم افزاری و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، 

ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
• الهام بخش، فعال و موثر در جهان اس��الم با تحكيم الگوی مردم س��االری دينی، توسعه كارآمد، جامعه اخالقی، 
نوانديشی و پويايی فكری و اجتماعی، تاثيرگذار بر همگرايی اسالمی و منطقه ای بر اساس تعاليم اسالمی و انديشه های 

امام خمينی )ره(.
• دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

مالحظه : در تهيه، تدوين و تصويب برنامه های توسعه و بودجه های ساليانه، اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه: 
شاخص های كمی كالن آنها از قبيل نرخ سرمايه گذاری، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، كاهش 
فاصله درآمد ميان دهك های باال و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهای دفاعی و امنيتی، بايد 
متناسب با سياست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست های و هدفها به 

صورت كامل مراعات شود. 
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1-4- مواد مرتبط با محیط زیست انسانی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 
مصوب 1389

    ماده62-  در كليه مواردی كه فعاليت اشخاص حقيقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی،پروانه،جواز،استعالم، 
يا موافقت موارد مش��ابه آن از دس��تگاههای اجرايی موضوع ماده )5( قانون مديريت خدمات كشوری و ماده )5( قانون 
محاسبات عمومی است،دستگاههای مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابالغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت 
مربوط و نيز مبانی قانونی موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز و همچنين شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر 
آن را رسماً به كارگروهی متشكل از معاونت،معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور،معاونت حقوقی رئيس 
جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارايی، كار و امور اجتماعی و دادگستری و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيون 
های برنامه و بودجه، اصل نودم )90( قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعالم نمايند.در صورت عدم ارسال مستندات 
موضوع اين ماده در مهلت تعيين شده، الزام اشخاص حقيقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و باالترين مقام دستگاه 

و مقامات و مديران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای اين حكم می باشند.
كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رويكرد تسهيل، 
تسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگی دستگاههای مختلف و حذف مجوزهای غير ضرور و اصالح يا 
جايگزينی شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسی نوبه ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شيوه موكول بودن 
فعاليت به اخذ مجوز،نسبت به ابالغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهيل و اصالح و جايگزينی روشها، تجميع مجوزها 
و لغو مجوزهای غير ضروری در چهارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعاليت پس از تاييد رئيس جمهور اقدام نمايد.اين 
دستورالعمل جايگزين دستورالعملها و روشهای اجرائی لغو يا اصالح شده به موجب اين ماده محسوب می شود و برای همه 

دستگاههای اجرائی مذكور الزم االجراء است.
تغيير يا اصالح احكام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شورای اسالمی است.

تبصره 1- كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور، تمديد 
و لغو و احياء و زمان بندی مربوط را در يك پايگاه اطالعاتی كه به همين منظور طراحی و مستقر می سازد به اطالع عموم 
برساند.كليه اطالعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می شود.اعمال مقررات مربوط به 
انجام فعاليت يا ارائه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطالع رسانی مذكور ممنوع  و 

مرتكب عالوه بر جبران خسارت زيان ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم می شود.
تبصره 2- مفاد اين حكم عالوه بر مجوزها شامل كليه خدمات و فعاليتهای دستگاههای اجرائی ياد شده از جمله 
سازمانهای ثبت اسناد و امالك )ثبت شركتها(، ثبت احوال، تامين اجتماعی، حفاظت محيط زيست، موسسه استاندارد و 
تحقيقات صنعتی ايران،شهرداری تهران، و كالن شهرها،نيروی انتظامی،گمرك،خدمات قوه قضائيه و وزارتخانه های آموزش 
و پرورش،علوم،تحقيقات و فناوری،بهداشت،درمان و آموزش پزشكی و صنايع و معادن و نيز مواردی كه بر اساس قوانين 

در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص حقيقی و حقوقی اخذ می شود،نيز خواهد بود.
اجرای مفاد اين تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است.

در خصوص مقررات و مواردی كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنين 
در خصوص دستگاههايی كه مستقيما زير نظر ايشان است اجرای اين حكم منوط به اذن معظم له است.
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تبصره 3- دستگاههای اجرائی مذكور در مقابل ارائه خدمات يا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی 
بيش از آنچه كه در قوانين و مقررات قانونی تجويز شده است نمی باشند.تخلف از اجرای اين حكم و ساير احكام اين ماده 

مشمول مجازات موضوع ماده )600( قانون مجازات اسالمی است.

م�اده 123- عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای توليدی موضوع بند )الف( و تبصره)1( ماده 
)38( قانون ماليات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعيت بين شهرداری ها و دهياری های همان شهرستان 
توزيع می گردد.در صورتی كه آلودگی واحدهای بزرگ توليدی )پنجاه نفر و بيشتر( به بيش از يك شهرستان در يك 
استان سرايت كند،عوارض آلودگی بر اساس سياستهای اعالمی معاونت به نسبت تاثير گذاری، در كميته ای مركب از 
معاون برنامه ريزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی ربط،مدير كل محيط زيست و مدير كل امور مالياتی استان بين 

شهرستانهای متاثر توزيع می شود.
در صورتی كه شهرستانهای متاثر از آلودگی در دو يا چند استان واقع شده باشند، اعضاء كميته توزيع كننده عوارض 
آلودگی واحدهای بزرگ)پنجاه نفر و بيشتر( متشكل از نماينده معاونت، معاونين برنامه ريزی استانهای ذيربط،نماينده 
سازمان حفاظت محيط زيست و نماينده اداره كل  مالياتی بر اساس سياستهای اعالمی معاونت اقدام به توزيع عوارض 

آلودگی خواهند بود.

ماده 138- كليه سازمانها و شركتهای مشمول قانون برنامه كه به منظور كاهش گازهای آالينده در چهارچوب ساز 
و كارهای بين المللی موجود، مانند ساز و كار توسعه پاك )CDM(، موفق به اخذ گواهی كاهش انتشار می شوند،مجاز به 
واگذاری يا فروش آن طی س��الهای برنامه می باشند.هفتاد درصد )70%( وجوه حاصله جزء در آمدهای داخلی شركت 
ذيربط منظور می شود و هزينه های مربوط به اخذ گواهی های مزبور از همين محل قابل تامين و پرداخت خواهد بود.سی 

درصد)30%( باقيمانده به خزانه داری كل كشور واريز می شود.

ماده 140- به منظور مديريت جامع )به هم پيوسته( و توسعه پايدار منابع آب در كشور:
الف- در راستای ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره های آب زير زمينی در كليه دشتهای كشور، وزارت نيرو 

نسبت به اجرای:
1- پروژه های سازه ای و غير سازه ای در سطح تمامی دشتهای كشور با اولويت دشتهای ممنوعه آبی

2- اقدامات حفاظتی و جلوگيری و مسلوب المنفعه نمودن برداشتهای غير مجاز از منابع آب زير زمينی در 
چهارچوب قانون تعيين تكليف چاههای آب فاقد پروانه

3- نصب كنتورهای حجمی بر روی كليه چاههای آب محفوره دارای پروانه با هزينه مالكان آن
4- اعمال سياستهای حمايتی و تشويقی

5- اجرای نظام مديريتی آب كشور بر اساس سه سطح ملی، حوضه های آبريز و استانی به نحوی اقدام نمايد كه 
تا پايان برنامه با توجه به نزوالت آسمانی، تراز منفی سفره های آب زيرزمينی در اين دشتها نسبت به سال آخر 
برنامه چهارم حداقل 25 درصد)25%( )دوازده و نيم درصد)12/5%(  از محل كنترل آبهای سطحی و دوازده و 
نيم درصد)12/5%( از طريق آبخيزداری و آبخوانداری( با مشاركت وزارت جهاد كشاورزی بهبود يافته و با استقرار 

نظام بهره برداری مناسب از دشتهای موضوع اين بند اهداف پيش بينی شده را تحقق بخشد.
ب- وزارت جهاد كشاورزی طرحهای تعادل بخشی نظير آبخيزداری ، آبخوانداری،احياء قنوات،بهبود و اصالح روشهای 
آبياری و استقرار نظام بهره برداری مناسب از دشتهای موضوع بند »الف« را به نحوی اجراء نمايد كه اهداف پيش بينی 

شده تحقق يابد.
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ج- واردات و صادرات آب به كشورهای منطقه و اجرای طرحهای مشترك آبی با كشورهای همجوار با رعايت منافع 
ملی و توجيه های فنی، اقتصادی،اجتماعی و زيست محيطی با تائيد شورای اقتصاد مجاز است.

د- واحده��ای توليدی،صنعتی،دامداری، خدماتی و س��اير واحدهايی كه فاضالب ب��ا آاليندگی بيش از حد مجاز 
استانداردهای ملی توليد می نمايند،موظفند تاسيسات جمع آوری فاضالب،تصفيه و دفع بهداشتی پساب را اجراء 

نمايند.واحدهای متخلف جريمه می شوند.
ه- دولت موظف است اعتبارات الزم را در قالب بودجه سنواتی به منظور تسريع در اجرای طرحهای استحصال،تنظيم،انتقال 

و استفاده از حقابه كشور از رودخانه های مرزی و منابع مشترك آب منظور نمايد.

ماده 184- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل )50( قانون اساس��ی نظام ارزيابی راهبردی در س��طوح ملی ، 
منطقه ای و موضوعی بر اساس محورهای ذيل تدوين و به اجراء در می آيد:

الف- راهبردهای كلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی اين راهبردها
ب- شاخص اثرات محيطی توسعه و شاخص ظرفيت زيستی

ج- اعمال شاخص های پايداری منطقه ای وملی
د- پايش برنامه ها و طرحهای توسعه منطقه ای و ملی

ه- برنامه توانمند سازی و تعيين سازو كار اجرائی ارزيابی راهبردی محيطی
تبصره 1- شورای عالی حفاظت محيط زيست، نهاد ملی مسئول ارزيابی راهبردی طرحها و برنامه های توسعه ملی 

– موضوعی است.
تبصره 2- شوراهای هماهنگی توسعه منطقه ای، مسئول ارزيابی راهبردی محيطی برنامه های توسعه منطقه ای بر 

اساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محيط زيست می باشند.
تبصره 3- شورای عالی اداری مكلف است وظايف اجرائی شورای عالی حفاظت محيط زيست را به واحدهای استانی 

سازمان حفاظت محيط زيست تفويض نمايد.
آئين نامه اجرايی اين ماده شامل فرآيند و سازوكارهای اجرائی ارزيابی راهبردی به تصويب هيات وزيران می رسد.

ماده 185- به منظور بهره برداری بهينه از منابع طبيعی و پايه،نظام شاخص های پايداری محيطی تا سال دوم برنامه 
در چهارچوب موارد ذيل تهيه و به اجراء در می آيد:

الف- تدوين مدل ملی شاخص های پايداری
ب- ايجاد بانك داده و اطالعات شاخصهای پايداری

ج- تعيين شاخص های پايداری و كمی نمودن آن برای سالهای برنامه
د- تعيين ضوابط و معيارهای پايداری ناظر بر متعادل سازی بار محيطی و كنترل اثرات توسعه بر محيط طبيعی و 

انسانی
 آئين نامه اجرائی اين ماده شامل دستگاههای اجرايی مسئول و همكار،رويكردهای كلی و زمان بندی تدوين و اجرای 

نظام و مراجع تصويب آن به تصويب هيات وزيران می رسد.

ماده 187- به دولت اجازه داده می شود به منظور حفاظت، احياء و بهره برداری پايداراز محيط زيست، منابع طبيعی و 
تنوع زيستی حداكثر تا پايان سال دوم برنامه نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
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1– تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي و برنامه عملياتی حفاظت و بهره برداری پايدار از تنوع زيست 
بومهای حساس و شكننده كشور.

2- اصالح اساسنامه صندوق ملی محيط زيست
تبصره 1- قوه قضائيه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداری ها همكاری كامل دولت برای تحقق مفاد اين ماده را 

خواهند داشت.
تبصره 2- سازمان حفاظت محيط زيست،مناطق ساحلی و دريايی با حساسيت باالی زيست محيطی را شناسايی و 

اعالم نمايد.
تبصره3- آئين نامه اجرائی اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاری وزارتخانه های نيرو،مسكن و 

شهرسازی و جهاد كشاورزی و معاونت تهيه و به تصويب هيات وزيران می رسد.
ب- دولت موظف است نسبت به تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحهای 
بهسازی و شنا زير نظر وزارت كشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهای شنا در سال اول برنامه اقدام 

نمايد.اساسنامه سازمان مذكور به تصويب هيات وزيران می رسد.

ماده 188- به منظور تسهيل امر سرمايه گذاری،سازمان حفاظت محيط زيست با همكاری وزارتخانه های صنايع 
و معادن و جهاد كشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زيست محيطی مشخص، شفاف و ثابت را در 
چهارچوب قوانين برای يك دوره زمانی پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنمای سرمايه گذاری موضوع تبصره 
)3( ماده )7( قانون اجرای سياستهای كلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی ظرف شش ماه اول ارائه نمايد.كليه 

واحدهای توليدی، صنعتی، عمرانی ،خدماتی و زيربنايی موظف به رعايت ضوابط و استانداردهای فوق می باشند.
 از سال دوم برنامه هر گونه الزام اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی به جز صنايع بزرگ موضوع ماده )105( برنامه 

سوم توسعه، لغو و اعمال سياستهای مزبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام می شود.

ماده 189- سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است:
الف-  در راستای ارتقای آگاهی های عمومی و دستيابی به توسعه پايدار به منظور حفظ محيط زيست و با تاكيد بر 
گروههای اثر گذار و اولويت دار از ابتدای برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران، آئين نامه 
اجرائی مربوط را با پيشنهاد شورای عالی حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران برساند.كليه دستگاههای ذيربط، 
رسانه های دولتی و صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران ملزم به اجرای برنامه های آموزشی بدون دريافت وجه موضوع 

اين ماده قانونی می باشند.
ب- نظام اطالعات زيست محيطی كشور را در سطوح منطقه ای، ملی و استانی تا پايان سال اول برنامه پنجم ايجاد 
نمايد تا زمينه پايش،اطالع رسانی و ارزيابی زيست محيطی فراهم گردد. دستگاههای ذی ربط مكلفند در تدوين و اجرائی 

نمودن اين نظام همكاری نمايند.

ماده 190- كليه دس��تگاههای اجرائی و موسسات و نهادهای عمومی غير دولتی موظفند جهت كاهش اعتبارات 
هزينه ای دولت، اعمال سياستهای مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست برای اجرای برنامه مديريت سبز شامل مديريت 
مصرف انرژی، آب، مواد اوليه و تجهيزات )شامل كاغذ( كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها )در ساختمانها و وسايط نقليه( 
طبق آئين نامه ای كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت با همكاری دستگاههای ذی ربط تهيه و به تصويب 

هيات وزيران خواهد رسيد اقدام نمايند.
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ماده 191 
الف-  برنامه مديريت زيست بومی در زيست بومهای حساس، بويژه درياچه اروميه تهيه و به مرحله اجرا در می آيد. 
سازمان حفاظت محيط زيست با همكاری معاونت و وزارتخانه های نيرو و جهاد كشاورزی آئين نامه اجرائی اين ماده را تهيه 

و به تصويب هيات وزيران می رسانند.
ب- به منظور جلوگيری از ش��كار بی رويه و نابودی تنوع زيس��تی،دولت مكلف است با همكاری مراجع ذی ربط در 
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی ايران ترتيبی اتخاذ نمايد تا ضمن محدود كردن پروانه حمل اسلحه شكاری و بازنگری در 
ضوابط صدور پروانه های مذكور،تعداد سالحهای شكاری را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به تشخيص 

سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آوری سالحهای غير مجاز تا پايان برنامه اقدام نمايد.

ماده 192- به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهای بزرگ توليدی،صنعتی، عمرانی 
، خدماتی و زيربنايی موظفند :

الف-  طرح ها و پروژه هاي توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و 
مكان يابي بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی حفاظت محيط زيست ، مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار دهند. 

رعايت نتيجه ارزيابی توسط مجريان طرح ها و پروژه ها الزامی است.
ب -  نسبت به نمونه برداری و اندازه گيری آلودگی و تخريب زيست محيطی خود اقدام و نتيجه را در چهارچوب 
خوداظهاري به س��ازمان حفاظت محيط زيس��ت  ارايه نمايند. واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه  اندازي 
سامانه)سيستم( پايش لحظه اي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال سوم برنامه نسبت به نصب و راه اندازي سامانه 
)سيس��تم( هاي مذكور اقدام نمايند. متخلفين مش��مول ماده )30( قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 

1374/2/3 می شوند. 
ج- مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهای محيط زيست و كاهش آلودگی و تخريب 

منابع پايه باالخص منابع طبيعی و آب تطبيق يابد.
تبصره 1- دولت مكلف است ارزش اقتصادی منابع زيست محيطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی 

محاسبه و ملحوظ نمايد.
تبصره2- معاونت مكلف است با همكاری سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههای مرتبط به منظور برآورد 
ارزشهای اقتصادی منابع طبيعی و زيست محيطی و هزينه های ناشی از آلودگی و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه 
و محاسبه آن در حسابهای ملی ،نسبت به تنظيم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزينه های موارد دارای اولويت از 
قبيل: جنگل،آب،خاك،انرژی، تنوع زيستی و آلودگی های زيست محيطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذی ربط به 
تصويب برساند.ارزشها و هزينه هايی كه دستورالعمل آنها به تصويب رسيده،در امكان سنجی طرحهای تملك دارايی های 

سرمايه ای در نظر گرفته خواهد شد.

ماده 193- الف- شهرداری شهرهای باالی دويست هزار نفر جمعيت و شهرهای ساحلی و شهرهای حاشيه تاالبهای 
داخلی در راستای مديريت پسماند شهری موظفند تا پايان سال چهارم برنامه، پسماندهای خود را با روشهای نوين و 
فناوری های جديد با اولويت روشهای آلی)ارگانيك( از قبيل كرم پوسال)ورمی كمپوست( بازيافت نمايند.از سال پايانی 

برنامه،هرگونه دفن پسماند ها در اين گونه شهرها مطلقا ممنوع است.
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ب-  سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است تمهيدات الزم برای كاهش آلودگی هوا تا حد استانداردهای جهانی 
با اولويت شناسايی كانونهای انتشار ريزگردها و مهار آن،كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهای گلخانه ای را فراهم آورد.

ج- از سال دوم برنامه،هر گونه بهره برداری صنعتی و معدنی جديد از تاالبهای داخلی مطلقا ممنوع است.
د- با توجه به شرايط ويژه تاالبهای كشور از منظر اقتصادی،كشاورزی،زيست بومی، تنوع زيستی و گردشگری و وجود 
مراتع و اراضی زراعی مطلوب در اطراف آنها و وجود چالشهای جدی در تخصيص منابع آب در اين مناطق و به طور كلی، 
پيچيدگی و شكنندگی زيست بوم طبيعی اين مناطق،دولت مكلف است در سال اول برنامه،با ساماندهی مجدد سازمانهای 
موجود در بخشهای آب،كشاورزی،منابع طبيعی،محيط زيست و گردشگری،نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت 

بهره برداران در دشتهای اطراف اين تاالبها اقدام نمايد.
تبصره- آئين نامه اجرايی اين ماده به پيشنهاد مشترك معاونت و سازمان حفاظت محيطی زيست و وزارتخانه های 

جهاد كشاورزی،كشور،نفت،نيرو و صنايع و معادن به تصويب هيئت وزيران می رسد.

ماده 215- پيشنهاد طرحهای تملك دارائيهای سرمايه ای جديد در لوايح بودجه سنواتی با رعايت موارد زير امكان 
پذير است:

الف- عناوين، اهداف كمی و اعتبارات طرحهای تملك دارائيهای سرمايه ای جديد با رعايت مواد )22( و )23( قانون 
برنامه و بودجه بر اساس گزارش توجيهی فنی)حجم كار،زمانبندی اجراء(،اقتصادی، مالی و زيست محيطی و رعايت 
پدافند غير عامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تاييد معاونت برای يكبار و به قيمت ثابت سالی كه طرحهای 
مورد نظر برای اولين بار در اليحه بودجه ساالنه منظور می گردد به تفكيك سالهای برنامه و سالهای بعد به تصويب 

مجلس شورای اسالمی می رسد.
تبصره- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استانداردهای زيست محيطی را در شش ماهه اول سال برنامه 
به معاونت جهت ابالغ به دستگاههای اجرايی و شركتهای مهندسين مشاور به منظور رعايت مفاد آن در طراحی طرحهای 

تملك دارائی های سرمايه ای خود اعالم نمايد.
ب- مبادله موافقت نامه های طرحهای تملك دارائيهای سرمايه ای مشتمل بر اهداف مسئولين نظارتی هر قوه با 

انتخاب رئيس قوه با حفظ استقالل هر يك از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشكيل می شود.
دستورالعمل اجرائی اين ماده و نحوه تشكيل جلسات شورا، نحوه تصميم گيری و نحوه پيگيری تصميمات، ظرف شش 

ماه سال اول برنامه به پيشنهاد اعضاء شورا و با توافق سران قوه تعيين می گردد.

1-5- از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1358/3/28 واصالحیه71/8/24 
)موارد مرتبط با محیط زیست انسانی(

قانون مذكور مشتمل بر 21 ماده در تاريخ 1353/3/28)1974( به تصويب رسيد . در سال 1353 با تصويب قانون 
حفاظت و بهسازی محيط زيست ، سازمان حفاظت محيط زيست از اختيارات و صالحيت های قانونی جديدی 
برخوردار شده است و در عملكرد و ساختار تشكيالتی نيز ابعاد و كيفيت تا حدی مناسب با ضروريات برنامه های 
رشد و توسعه به خود گرفت .همچنين آئين نامه اجرايی قانون فوق الذكر مشتمل بر 9 فصل و 49 ماده در تاريخ 

1354/12/3 و اصالحيه آن در تاريخ 1374/10/30 به تصويب هيأت وزيران رسيده است.
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ماده 7- هر گاه اجرای هر يك از طرحهای عمرانی و يا بهره برداری از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط 
به حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد،سازمان،مورد را به وزارتخانه يا موسسه مربوط اعالم خواهد نمود تا با همكاری 

سازمانهای ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور تجديد نظر بعمل آيد.
در صورت وجود اختالف نظر، طبق دستور رئيس جمهور عمل خواهد شد.

ماده 9- اقدام به هر عملی كه موجبات آلودگی محيط زيست را فراهم نمايند ممنوع است . منظور از آلوده ساختن 
محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجی به آب ، هوا يا خاك يا زمين به ميزانی كه كيفيت فيزيكی ، 
شيميايی يا بيولوژيك آن به طوری كه زيان آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و آثار و ابنيه باشد تغيير 

دهد .
ماده 10- مقررات جلوگيری از آلودگی يا تخريب محيط زيست و جلوگيری از پخش و ايجاد صداهای زيان آور به 
محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگی موضوع ماده 9 اين قانون و محدوديت و ممنوعيت های 
مربوط به حفظ و بهبود وبهسازی محيط زيست به موجب آئين نامه هائی خواهد بود كه به تصويب كميسيونهای جهاد 

كشاورزی و بهداشت،درمان و آموزش پزشكی و دادگستری مجلس برسد.
ماده 11- سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در  آئين نامه های مذكور در ماده 10 كارخانجات و كارگاههائی 
را كه موجبات آلودگی محيط زيست را فراهم می نمايند مشخص و مراتب را كتباً با ذكر داليل بر حسب مورد به صاحبان 
يا مسئوالن آنها اخطار می نمايد كه ظرف مدت معينی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت يا از كار وفعاليت خودداری 

كنند. در صورتيكه در مهلت مقرر اقدام ننمايد به دستور سازمان از كار  و فعاليت ممانعت به عمل خواهد آمد. 
در صورتيكه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند، می توانند به دادگاه عمومی محل شكايت 
نمايند دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسيدگی می كند و در صورتيكه اعتراض را وارد تشخيص دهد رأی به ابطال 

اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. رأی دادگاه قطعی است.
تبصره- رئيس سازمان می تواند در مورد منابع و عواملی كه خطرات فوری در بر داشته باشد بدون اخطار قبلی دستور 

ممانعت از ادامه كار و فعاليت آنها را بدهد.
ماده 12- صاحبان يا مسئوالن كارخانجات و كارگاههای موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابالغ دستور سازمان،كار 
يا فعاليت ممنوع شده رامتوقف و تعطيل نمايند.ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا رای دادگاه صالحيتدار 
خواهد بود.در صورت تخلف به حبس از شصت و يك روز تا يكسال و يا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار ريال تا پنجاه 

هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

ماده 13- كسانيكه از مقررات و ضوابط مذكور در آيين نامه های موضوع ماده 10 تخلف نمايند بر حسب مورد كه در 
آيين نامه های مزبور تعيين خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 19- مناطقی از كشور كه مقررات مواد 11،12 و 13 اين قانون در آنها اجراء خواهد شد از طرف سازمان با رعايت 
شرايط و ضوابطی كه در آيين نامه اجرايی اين قانون مقرر می گردد تعيين و پس از تصويب شورايعالی اعالم می شود.

ماده 20- سازمان می تواند با تصويب شورايعالی حفاظت محيط زيست وظائف و اختيارات خود را نسبت به اجرای مواد 
11،12 و 13 اين قانون در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به شهرداريهای 
مربوط يا هر سازمان دولتی ذيربط محول نمايد، در اين صورت شهرداريها و سازمانهای مذكور مسوول اجرای آن خواهند 

بود.
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1-5-1- تعاریف مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست )موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون 
حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوبه شماره 81804 مورخ 1354/12/4 هیئت وزیران(

 الف- پارك ملی: به محدوده ای از منابع طبيعی كشور اعم از جنگل و مرتع و بيشه های طبيعی و اراضی جنگلی و 
دشت و آب و كوهستان اطالق می شود كه نمايانگر نمونه های برجسته ای از مظاهر طبيعی ايران باشد و به منظور حفظ 
هميش��گی وضع زندگی و طبيعی آن و هم چنين ايجاد محيط مناسب برای تكثير و پرورش جانوران وحشی و رشد 

رستنيها در شرايط كامال طبيعی تحت حفاظت قرار می گيرد.
ب- آثار طبيعی ملی : عبارت از پديده های نمونه و نادر گياهی يا حيوانی يا اشكال يا مناظر كم نظير و كيفيت ويژه 
طبيعی زمين يا درختان كهنسال يادگار تاريخی می باشند كه به منظور داشتن محدوده متناسبی تحت حفاظت قرار می 

گيرد.
ج- پناهگاه حيات وحش:  به محدوده ای از منابع طبيعی كشور اعم از جنگل و مرتع و بيشه های طبيعی و اراضی 
جنگلی و دشت و آب و كوهستان اطالق می شود كه دارای زيستگاههای طبيعی نمونه و شرايط اقليمی خاص برای 

جانوران وحشی بوده و به منظور حفظ يا احياء اين زيستگاهها تحت حفاظت قرار می گيرد.
د- منطقه حفاظت شده: به محدوده ای از منابع طبيعی كشور اعم از جنگل و مرتع و دشت و آب و كوهستان اطالق 
می شود كه از لحاظ ضرورت و حفظ و تكثير نسل جانوران وحشی يا حفظ و يا احياء رستنيها و وضع طبيعی آن دارای 

اهميت خاصی بوده و تحت حفاظت قرار می گيرد.

1-6-  ماده 46 و 47  قانون توزیع عادالنه آب  مصوب 61/12/16 با اصالحیه مورخ 1364/8/14 
)مواد مرتبط با حفاظت محیط زیست(.

ماده 46- آلوده ساختن آب ممنوع است . مسئوليت پيشگيری و ممانعت و جلوگيری از آلودگی منابع آب به سازمان 
حفاظت محيط زيست محول می شود . سازمان مذكور موظف است پس از كسب نظر ساير مقامات ذيربط كليه تعاريف 
ضوابط ، مقررات و آئين نامه های مربوط به جلوگيری از آلودگی آب را تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند و پس از 

تصويب الزم االجرا خواهد بود . 

ماده 47- موسساتی كه آب را به مصارف شهری يا صنعتی يا معدنی يا دامداری و نظاير آن می رسانند و موظفند طرح 
تصفيه آب با تصويب مقامات مسئول ذيربط تهيه و اجرا كنند.

1-7- آئین نامه مربوط به بستر وحریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و 
شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی 

)موضوع تصویب نامه شماره 58977/ت 29101 ه مورخ 1382/12/18 هیئت وزیران(

    ماده 1 )بند خ( – حريم: آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسيل،نهر طبيعی يا سنتی ، مرداب و بركه های 
طبيعی است كه بالفاصله پس از بستر قرار دارد و بعنوان حق ارتفاق برای كمال انتفاع و حفاظت كمی و كيفی آنها الزم 

است و طبق مقررات آين آئين نامه توسط وزارت نيرو يا شركتهای آب منطقه ای تعيين می گردد.
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حريم انهار طبيعی،رودخانه ها و مسيلها )اعم از اينكه آب دائم يا فصلی داشته باشد( و مرداب ها و بركه های طبيعی برای 
عمليات اليروبی و بهره برداری از يك تا بيست متر و برای حفاظت كيفی آب رودخانه ها ،انهار طبيعی و بركه ها تا يكصد 
و پنجاه متر )تراز افقی( از منتهی اليه بستر خواهد بود كه بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه ،نهر طبيعی و بركه به 

وسيله وزارت نيرو يا شركتهای آب منطقه ای تعيين می گردد.
حريم كيفی برای رودخانه ها،انهار طبيعی و بركه های تامين كننده آب شرب مقطوعا يكصد و پنجاه متر خواهد بود.

سياهه رودخانه های ياد شده توسط سازمانهای آب منطقه ای تعيين و برای اطالع عموم اعالم خواهد شد.
تشخيص كمال مورد انتفاع و عدم تضرر در حريم موضوع اين بند به موجب دستورالعملی خواهد بود كه وزارت نيرو 

تدوين و جهت اجرا به شركتهای آب منطقه ای ابالغ می نمايد.
دستورالعمل ياد شده در بخش حريم كيفی با همكاری سازمان حفاظت محيط زيست تدوين خواهد شد.

ماده 2- شركتهای آب منطقه ای مكلفند با توجه به امكانات، حد بستر و حريم رودخانه ها ، انهار ، مسيلها ، مردابها و 
بركه های طبيعی موجود در حوزه فعاليت خود را با برنامه ريزی مشخصی و يا اعزام كارشناسان ذی صالح طبق مقررات 

اين آئين نامه تعيين نمايند.
تبصره – كليه مراجع تعيين كننده كاربری و صادر كننده پروانه استقرار فعاليت ، مكلفند قبل از تعيين كاربری و 
يا صدور هر گونه مجوزی در حريم موضوع بند )خ( ماده )1( اين آئين نامه، نسبت به كسب نظريه شركت آب منطقه ای 

مربوط در رابطه با كمال انتفاع و عدم ضرر برای موضوع مورد نظر اقدام نمايند.
ماده 3- شركت آب منطقه ای در هر مورد كه بستر و حريم رودخانه ،نهرطبيعی،مسيل ،مرداب و بركه طبيعی را تعيين 
می نمايد، مراتب را به طرق مقتضی به طور كتبی به متقاضی اعالم و در مورد تعيين بستر و حريم سرتاسری ،موضوع از 
طريق پخش اعالميه های محلی )برای يك نوبت ( به اطالع اشخاص ذی نفع می رسد كه بستر و حريم رودخانه ، نهر 
)طبيعی – سنتی (،مسيل،مرداب وبركه طبيعی مورد نظر تعيين گرديده اشخاص می توانند برای كسب اطالع از حدود 
بستر و حريم تعيين شده به شركت آب مربوط مراجعه و چنانچه اعتراضی داشته باشند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار 

اعالميه ، اعتراض خود را به شركت مربوط تسليم ورسيد دريافت دارند.
چنانچه اعتراضی نسبت به بستر و حريم تعيين شده در مهلت مذكور در فوق و اصل شود ، شركت آب منطقه ای مربوط 
اعتراض را به كميسيونی مركب از دو نفر كارشناس فنی ذی صالح و يك نفر كارشناس حقوقی كه از بين مجربترين 

كارشناسان شركت با ابالغ مدير عامل منصوب می شوند ،ارجاع می نمايد .
ماده 4- كميسيون مذكور در ماده )3( پس از وصول پرونده مورد اعتراض ، گزارش كارشناس يا كارشناسان را بررسی 
می كند و در صورتيكه كه با بستر و حريم تعيين شده موافق باشد، آن را تأييد می كند واال بعد از اخذ توضيحات از كارشناس 
يا كارشناسان ذی ربط ، نظر خود را به شركت اعالم خواهد نمود . چنانچه توضيحات مذكور برای كميسيون قانع كننده 
نباشد ، كميسيون می تواند رأساً يا به وسيله كارشناسان ديگری محل را بازديد كند و سپس نظر خود را در مورد بستر و 

حريم به شركت اعالم دارد نظر اين كميسيون قطعی و به منزله نظر وزارت نيرو است . 
ماده 5- پس از اعالم نظر كميسيون موضوع ماده )3( اين آئين نامه ،شركت آب منطقه ای نسبت به عالمت گذاری 
نهايی حد بستر و حريم تعيين شده به نحو مقتضی اقدام خواهد نمود و نسخه ای از نقشه مربوط به بستر و حريم را برای 
اطالع به اداره ثبت اسناد و امالك،بخشداری و شهرداری حوزه عمل را ارسال و نيز مراتب را به نيروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ايران اعالم خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حريم با همكاری مأموران انتظامی جلوگيری خواهد كرد . 
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ماده 6- پس از تعيين و تشخيص ميزان بستر و حريم رود خانه ،نهر،مسيل،مردابی بركه طبيعی در صورتی كه 
شركت آب منطقه ای قلع و قمع اعيانی اعم از اشجار وغير آن واقع در بستر و حريم را برای استفاده از امور آب و برق الزم 

بداند ، براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
 نسبت به تعيين حد بستر و حريم هر يك از موارد ياد شده به ترتيب مقرر در آئين نامه اقدام نمايد ،مشروط بر اينكه 

تصرفات قانونی اشخاص نسبت به امالك مورد نظر احراز و توسط مراجع ذی صالح تأييد شده باشد . 

ماده12- عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و حريم رودخانه ها، نهرها طبيعی ، مسيلها ، مردابها و بركه های طبيعی 
با موافقت وزارت نيرو بالمانع است ، ولی مسئوليت حفاظت آنها با دستگاههای ذی ربط خواهد بود . 

ماده 13- وزارتخانه ها، موسسات و شركتهای دولتی ،شهرداريها و همچنين سازمانها نهادهای وابسته به دولت مكلفند 
قبل از اجرای طرحهای مربوط به خود و صدور پروانه الزم بستر و حريم رودخانه ها ، نهرها ، مسيلها،مردابها و بركه های 
طبيعی را استعالم نمايند . هر نوع تصرف در بستر و حريم منوط به موافقت كتبی و قبلی وزارت نيرو است . متخلفان از 

اين ماده طبق مقررات موضوعه تعقيب و مجازات خواهند شد . 

ماده14- هرگاه حريم رودخانه ها ،نهرها،مسيلها،مردابها،بركه های طبيعی و راههای اصلی و فرعی موجود تداخل 
نمايند ، قسمت مورد تداخل برای تأسيسات طرفين به طور مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

1-8- ماده 688 و 690  قانون مجازات اسالمی – تعزیرات
)مصوب 1375/3/2 با اصالحات 1376/5/8(

ماده688 – هر اقدامی كه تهديد عليه بهداشت عمومی شناخته شود از قبيل آلوده كردن آب آشاميدنی يا توزيع 
آب آشاميدنی آلوده، دفع غيربهداشتی فضوالت انسانی و دامی و مواد زائد، ريختن مواد مسموم كننده در رود خانه ها، 
زباله در خيابانها و كشتار غير مجاز دام، استفاده غير مجاز فاضالب خام يا پساب تصفيه خانه های فاضالب برا ی مصارف 
كشاورزی ممنوع می باشد ومرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتری نباشند به حبس تايك سال 

محكوم خواهند شد.
تبصره 1- تشخيص اينكه اقدام مذبور تهديد عليه بهداشت عمومی و  آلودگی محيط زيست شناخته می شود و نيز 
غير مجاز بودن كشتار دام و دفع فضوالت دامی و همچنين اعالم جرم مذكور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشكی، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان دامپزشكی خواهد بود.
تبصره 2- منظوراز آلودگی محيط زيست عبارتست از پخش يا آميختن مواد خارجی به آب يا هوا يا خاك يا زمين 
به ميزانی كه كيفيت فيزيكی، شيميائی يا بيولوژيك آنرا  بطوريكه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار 

يا ابنيه مضر باشد تغيير  دهد.

 ماده 690- هر كس بوسيله صحنه سازی از قبيل پی كنی، ديوار كشی، تغيير حدفاصل، امحای مرز، كرت بندی، 
نهر كشی،حفر چاه،غرس اشجار، و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در ار اضی مزروعی اعم از كشت شده يا در آيش 
زراعی، جنگلها، و مراتع ملی شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبيعی، و پاركهای ملی، 
تاسيسات كشاورزی،دامداری، دامپروری،كشت وصنعت، اراضی موات و باير و ساير اراضی و امالك متعلق به دولت يا 

شركتهای وابسته به دولت يا شهرداری ها يا اوقاف و همچنين اراضی و امالك و موقوفات و محبوسات و اثالث باقيه كه
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برای مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقی يا حقوقی به منظور تصرف يا ذی حق معرفی كردن خود با 
ديگری،مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذی صالح ديگر مبادرت به عملياتی نمايد كه 
موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعی گردد يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت 
از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم می شود.دادگاه موظف است حسب مورد رفع 

تصرف عدوانی يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.
تبصره 1- رسيدگی به جرايم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل می آيد و مقام قضايی با تنظيم صورتمجلس دستور 

متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعی خواهد داد.
تبصره 2- در صورتی كه تعداد متهمان سه نفر يا بيشتر باشد با قرائن قوی بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت 

صادر خواهد شدومدعی می تواند تقاضای خاع يد و بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنمايد.
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2-1-  ضوابط و معیارهاي استقرار واحد های صنعتی و تولیدی
)تصویب نامه شماره 78946/ت39127 ه� مورخ 1390/4/15 و تصویب نامه اصالحیه شماره 17956/ت39127 

ه� مورخ 1391/2/4 هیئت وزیران(

سازمان حفاظت محيط زيست،وزارت صنايع ومعادن ،وزارت جهاد كشاورزی،وزارت نيرو، وزارت مسكن و شهرسازي، 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390/3/8 بنا به پيشنهاد شماره 65507-1 مورخ 1386/11/1 سازمان حفاظت محيط 
زيست و به استناد تبصره )2( ماده )13( قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374- »ضوابط و معيارهاي استقرار 

واحدها و فعاليتهای صنعتی وتوليدی« را به شرح زير تصويب نم���ود :

» ضوابط و معیارهاي استقرار واحد ها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی«

ماده 1 – اصطالحات مندرج در اين آئين نامه در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف – محدوده و حریم شهر،محدوده شهرک و روستا:  مطابق با قانون تعاريف محدوده وحريم شهر،روستا 

وشهرك ونحوه تعيين آنها مصوب 1384  1 .
تبصره 1- درموردشهرهای فاقد طرح هادي يا جامع تا زمان تهيه طرح جامع يا هادي، محدوده طرحهای مصوب قبلی 

آنها مالك عمل خواهد بود. 
تبصره2- در موردروستاها،محدوده مصوب طرح هادی روستايی مالك عمل خواهد بود و برای روستاهای فاقد طرح 

هادی محدوده روستا تا زمان تهيه طرح هادی روستايی توسط بنياد مسكن انقالب اسالمی تعيين می شود. 
ب - سکونت گاهه��ا :كليه شهر ها ،روستاها،شهركهاي مسكوني ومجتمع های مسكونی  كه داراي حداقل بيست 

خانوار ساكن می باشند. مالك تشخيص جمعيت خانوار، آخرين سرشماري مركز آمار ايران مي باشد. 

1--  قانون تعاريف محدوده وحريم شهر،روستا وشهرك ونحوه تعيين آنها مصوب 1384
ماده 1 - محدوده شهر عبارت است از حد كالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادی شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازی در 

آن الزم االجراء می باشد.
شهرداری ها عالوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامين خدمات شهری و تاسيسات زيربنايی در چارچوب وظايف قانونی خود كنترل و نظارت بر 

احداث هر گونه ساختمان و تاسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر رانيز به عهده دارند.
ماده 2- حريم شهر عبارت است از قسمتی از اراضی بالفصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوری شهرستان و 

بخش تجاوز ننمايد.
به منظور حفظ اراضی الزم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضی كشاورزی،باغات و جنگل ها،هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسيسات 

در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امكان پذير خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تاسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثنای شهركهای صنعتی 

به عهده شهرداری مربوطه می باشد،هرگونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 3- محدوده روستا عبارت است از محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستايی كه با رعايت مصوبات طرحهای باال دست تهيه و 

به تصويب مرجع قانونی مربوط می رسد.دهياری ها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز داخل محدوده را عهده دار خواهند بود.
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ج-کاربري صنایع : عرصه هايي درداخل و يا خارج شهرها و روستاها كه بر اساس طرحهاي مصوب موضوع آيين نامه 
نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي،ناحيه اي، منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري 
كشور)موضوع تصويب نامه شماره55837/ت 21414 ه� مورخ 1378/10/20( براي فعاليتهاي توليدی وخدماتي 

اختصاص داده می شود.
د – مکانهای صنعتی : عرصه هايی خارج از محدوده شهرها و روستاها است كه در طرحهای جامع شهری و ناحيه ای 

حسب ضوابط مربوطه برای استقرار فعاليتهای صنعتی مجاز  و مشروط تعيين شده اند.  
ه� - شهرک صنعتي تخصصي : شهركی است كه در زمينه توليد يا خدمات صنعتي خاص و يا فعاليتهاي هم 

خانواده يا مكمل و واحدهاي پژوهشي و فناوري و خدمات پشتيباني آن ايجاد مي شود. 
و- ناحیه صنعتی روستایی : مطابق با آئين نامه اجرايي قانون حمايت از ايجاد نواحي صنعتي روستايي)موضوع 

تصويب نامه شماره 116002/ ت35253  ه� مورخ 1385/09/18( .1  
ز- حری�م کمي و کیف�ي آب : مطابق بند )خ( اصالحي ماده)1(آئين نامه مربوط به بس��تر و حريم رودخانه ها، 
انهار، مسيل ها، مرداب ها، بركه هاي طبيعي وشبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي )موضوع تصويب نامه شماره 

58977/ت/29101 مورخ 1382/12/18 هيات  وزيران( 2
ح - مناطق حساس ساحلی- دریایی : خورها ، مصبها ،خليج ها،تاالب های ساحلی، رويشگاههای حرا،بسترهای 
علفی ، صخره های مرجانی، مناطق تخم گذاری الك پشتهای دريايی و نظايرآن كه واجد منابع حساس ساحلی 
ودريايی ويا وابسته به دريا می باشند واين حساسيت به واسطه تنوع زيستی ،غنای جانداران، وجود گونه های در 
معرض خطر ،آسيب پذير وكمياب ، واقع شدن اجتماع های حياتی در آستانه تحمل اكولوژيك در آنها ،حساسيت به 
آالينده ها ،كندی ترميم آسيب های وارد شده بر محيط زيست ومشكالت ناشی از پاكسازی از آالينده های محيطی 

آنها می باشد.
ط- فناوری زیست محیطی : عبارتست از توليد يا فرآيندی از توليد كه منجر به حذف ، پيشگيری،كاهش يا تخفيف 
اثرات منفی ناشی از فعاليتهای انسانی بر محيط زيست گردد. اين فرآيندها شامل فرآيندهايی هستند كه منتج به توليد 

مواد زائد جامد كمتر، مصرف كمترمنابع ودرنهايت كارآيی باالتر شوند.
ی- منطقه بندی ایران برای استقرار واحدهای صنعتی : براساس طرح كالبدی ملی ومنطقه ای ايران موضوع 
مصوبه مورخ 1375/12/25 شورايعالی شهرسازی ومعماری ،كشوربه ده منطقه به شرح جدول  پيوست شماره 1  كه 

به مهر» پيوست تصويب نامه هيئت وزيران« تاييد شده است تقسيم گرديده است.

ماده 2 – واحدهای صنعتی و توليدی با توجه به فرآيند توليد به شرح زير طبقه بندی می شوند:
1. غذايي

2. نساجي
3. چرم

4. سلولزي

1- آيين نامه اجرايی قانون حمايت از ايجاد نواحی صنعتی روستايی مصوب 1385/9/5:
ماده 1- ناحيه صنعتی روستايی: مكانی است دارای محدوده و مساحت كمتر از پنجاه هكتار كه در چارچوب طرحهای ناحيه ای موجود مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری 
كشور و با اولويت در كانون محصوالت كشاورزی با هدف اشتغالزايی روستايی ايجاد شود و شامل مجموعه ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی با اولويت صنايع تبديلی و 

تكميلی كشاورزی و خدمات پشتيبانی است كه در آن امكانات زيربنايی و خدمات ضروری مورد نياز واحدهای مذكور تامين می شود.
 2 - به بند 1-6 فصل اول مراجعه شود.  
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5. فلزي
6. كاني غير فلزي

7. شيميايي
8. دارويي

9. برق و الكترونيك
10. كشاورزی

11. ماشين سازي
12.  نوين )نانو وبيوتكنولوژی(

13.نفت وگاز وپتروشيمی
14.بازيافت

ماده 3-  صنايع بر اساس شدت و ضعف آلودگي و ديگر مسايل زيست محيطي در گروههاي ذكر شده در ماده )2( 
اين تصويب نامه در رده هايی با مشخصات زير قرار می گيرند:

رده 1- واحدهای اين رده مجاز می باشند تا در كاربری های صنعتی ، كارگاهی و يا تجاری داخل شهرها و روستاها يا 
مكانهای صنعتی مجاز خارج از محدوده های مصوب شهری و روستايی استقرار يابند.

رده های 2 و3- واحدهای اين رده مجازند در شهركها و نواحی صنعتی و مكانهای صنعتی در خارج از محدوده  
مصوب شهرها و روستاها  مشروط به رعايت فواصل از ساير كاربری ها به شرح جدول شماره )2( كه به مهر» پيوست 

تصويب نامه هيئت وزيران« تاييد شده است استقرار يابند.
رده های4و5 و6-  واحدهای اين رده  مجازند در شهركها و نواحی صنعتی و يا مكانهای صنعتی مصوب تعيين شده 
در خارج از حريم  مصوب شهر  و خارج محدوده مصوب روستاها و مشروط به رعايت فواصل از ساير كاربری ها به 

شرح جدول پيوست شماره )2( استقرار يابند.
 تبصره1- در مناطقی كه فاقد شهرك صنعتی و ناحيه صنعتی  می باشند واحدهای مشمول رده های )2(،)3(،)4(، 
)5( و )6( می توانند با رعايت حداقل فواصل از مراكز و اماكن به شرح جدول پيوست شماره )2( در ساير مكانهای 
صنعتی تعيين ش��ده در خارج از حريم  مصوب ش��هر)در خصوص رده های 2 و3 خارج از محدوده شهر(  و روستا 

استقرار يابند.
تبصره2- واحدهای كشاورزی  مشمول رده های)2(،)3(،)4(، )5( و )6( می توانند با رعايت فواصل به شرح جدول 
پيوست شماره )2( در خارج از شهرك های صنعتی و نواحی صنعتی و يا در داخل مجتمع هاي  تخصصی و مجتمع 

های توليدی كشاورزی مستقر شوند. 
رده 7- محل پيش��نهادی جهت اس��تقرار واحدهای اين رده در خارج از حريم ش��هر و روس��تا با توجه به فرايند 
توليد،توپوگرافی منطقه ،شرايط اقليمی، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست،جهت بادهای غالب،جهات توسعه شهری 
و ساير مالحظات زيست محيطی،به صورت موردی توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان به شرح جدول 
پيوست شماره )1( و بر اساس دستورالعملی كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست صادر می گردد مورد بررسی 

كارشناسی و اعالم نظر قرار می گيرد.
تبصره 3- استقرار صنايع در اراضی مستعد كشاورزی منطبق با قوانين ومقررات، مستلزم كسب موافقت وزارت جهاد 

كشاورزی می باشد.
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تبصره 4-  احداث و استقرار واحدهای اين رده صرفاً در داخل شهرك های صنعتی تخصصی مجاز است.

ماده 4-  در چارچوب ضوابط شهركهاي صنعتي ، احداث هر نوع واحد توليدي و صنعتي به استثناي صنايع رده 
)7( در داخل شهركها و نواحي صنعتي مشروط به اينكه شهرك داراي طرحهاي منطقه بندي )زون بندی( استقرار 

واحدهای صنعتی و خدماتی، فضاي سبز و سيستم مركزي تصفيه فاضالب باشد، بالمانع است. 
متقاضيان احداث شهركهای صنعتی همزمان با اخذ مجوز احداث موظف به طراحی سيستم تصفيه فاضالب مركزی 
بوده و بايد پس از واگذاری پنجاه درصد)50%( واحدها و به بهره برداری رسيدن سی درصد)30%( آنها و وجود حداقل 

)100( متر مكعب  فاضالب در روز، نسبت به احداث سيستم تصفيه فاضالب مركزی اقدام نمايند.

ماده 5-  تا زمان بهره برداری سيستم مركزی تصفيه فاضالب ، هرواحد بايد  نسبت به راه اندازی سيستم پيش تصفيه 
فاضالب و دفع فاضالب خود اقدام نمايد.  منطقه بندی )زون بندی( شهركهای صنعتی بايد با توجه به نوع آلودگی ها بر 
اساس جدول استقرار منطقه ها )زونها( به شرح جدول پيوست شماره )2( كه به مهر » پيوست تصويبنامه هيات وزيران« 

تاييد شده است صورت گيرد.

ماده 6- استقرارواحدهای آب بر و فاضالب زا )به استثناي واحدهاي صنعتي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي( در 
داخل دشت ها و آبخوانهای ممنوعه و بحرانی كشور كه توسط وزارت نيرو اعالم می شود، منوط به اخذ مجوز وزارت نيرو 

و موافقت سازمان حفاظت محيط زيست می باشد.

ماده 7- فهرست رده بندی صنايع به شرح پيوست شماره  )4( كه به مهر » پيوست تصويبنامه هيئت وزيران« تاييد 
شده است،تعيين می شود 1. چنانچه واحد توليدی و صنعتی در فهرست يكی از كدهای مندرج در اين ضوابط اشاره نشده 
باشد به منظور تعيين كد جديد و يا تطبيق آن با كدهای موجود،موضوع در كميته ای به مسئوليت سازمان حفاظت محيط 

زيست و با مشاركت نماينده تام االختيار ارگان ذيربط صادر كننده جواز مطرح و تصميم گيری خواهد شد.

ماده 8- درمواردی كه امكان اجرای ضوابط استقرارصنايع دراستان وجود نداشته باشد،مراتب در كارگروهی به رياست 
معاون امور عمرانی استانداری و نمايندگان ادارات كل صنايع و معادن، حفاظت محيط زيست ،راه و شهرسازی،نيرو)رييس 
ش��ورای انسجام بخشی استان(،نفت)با معرفی وزارت نفت( و جهاد كش��اورزی مورد بررسی قرار می گيرد تا با درنظر 
گرفتن مواردی ازقبيل فرآيند توليد ،توپوگرافی منطقه ،شرايط اقليمی ،ظرفيت قابل تحمل محيط زيست ،جهت بادغالب 
وگسترش شهرها درمورد محل استقرار صنايع رده های )1( تا )3( موضوع ماده )3( اين آئين نامه تصميم گيری نمايند.

دبيرخانه كارگروه در اداره كل حفاظت محيط زيست استان خواهد بود.
تبصره- چنانچه كارگروه مذكور بر استقرار صنايع رده های )4( تا )7( موضوع ماده )3( اين آئين نامه خارج از ضوابط 
فوق اصرار داشته باشد موضوع به كميسيونی متشكل از افراد متناظر در مركز در سطح معاونين وزراء به رياست معاون 

محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط زيست جهت تصميم گيری ارجاع می شود.  

1- فهرست رده بندی صنايع به شرح پيوست شماره  )4( در صفحات 51 الی 119 اين كتاب آورده شده است. 
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ماده9-  مراجع صادر كننده مجوز تاسيس واحدهای صنعتی و توليدی  موظفند قبل از استقرار واحد، موضوع را از 
ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها استعالم نمايند.ادارات ياد شده موظفند در صورت در صورت وجود مغايرت با 
ضوابط استقرار،حداكثر ظرف دو هفته از تاريخ وصول استعالم،موارد مغايرت را اعالم نمايند،عدم اعالم مغايرت در مهلت 

ياد شده به منزله موافقت تلقی می شود.

ماده10 - مراجع صادر كننده جواز تاسيس )به استثناي واحدهاي صنعتي متقاضي استقرار در شهرك ها و نواحي 
صنعتي( مكلفنددر هنگام صدور جواز تاسيس ساير قوانين ومقرراتی راكه متقاضی موظف به رعايت ان می باشد از جمله :

*  اخذ كاربری مصوب از كميسيون موضوع ماده 13 آئين نامه مربوط به استفاده اراضی،احداث بنا و تاسيسات در خارج 
از محدوده قانونی وحريم شهرها مصوب 1356.

*  اخذ پروانه ساختمانی از مرجع صدور جواز تاسيس.
*  اخذ پايان كارساختمانی از مرجع صدور پروانه ساختمانی.

*  اخذ موافقت صدور پروانه بهره برداری از مراجع مربوط)محيط زيست ودستگاه صادر كننده(
را در ظهرجواز صادره به متقاضی درج نمايد.

ماده11-كليه مراجع و دستگاههای متولی استقرار واحدهای صنعتی وتوليدی ونيز مراجع صدور جواز تاسيس مكلفند 
درصورت وجود شهرك يا ناحيه صنعتی نسبت به هدايت متقاضيان به مناطق يادشده اقدام و از استقرار پراكنده واحدهای 

مذكور ممانعت نمايند.

ماده12- تصويب نامه های ش��ماره64677/ت18591ه� مورخ 1378/12/26، شماره 11359/ت23415 ه� مورخ 
80/3/21 و ش��ماره 27965/ت32010ه� مورخ 1384/5/8 ، ش��ماره138948/ت 3859 ه مورخ1386/8/29 اس��تان 
خراسان جنوبي و شماره23619/ت 39849 ه مورخ 1387/3/6 استان گلستان لغو و تصويب نامه شماره 32719/ت ه� 

25842 ه� مورخ 1381/7/16 با اعمال اصالحات اين آئين نامه همچنان بقوت خود باقی است.
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2-1-1- پیوستهای ضوابط و معیارهاي استقرار واحد های صنعتی و تولیدی 
 )تصویب نامه شماره 78946/ت39127 ه مورخ 1390/4/15 هیئت وزیران(

جدول 2-1- )پيوس��ت ش��ماره 1(: منطقه بندی ايران جهت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی براساس طرح  
كالبدي ملي و منطقه اي ايران  موضوع مصوبه مورخ 1375/12/25 شورايعالی شهرسازی و معماري ايران

نام استانهامنطقهرديف

1 -اردبيل 2- آذربايجان غربی  3-آذربايجان شرقیآذربايجان1

1- لرستان 2-كردستان 3- ايالم 4- همدان   5-كرمانشاه  زاگرس2

1- كهگيلويه و بوير احمد   2- خوزستانخوزستان3

فارسفارس4

1- قزوين 2- تهران 3- البرز 4- س��منان 5- قم 6-مركزی البرز جنوبي5
7- زنجان  

1-اصفهان 2- يزد  3- چهارمحال و بختياري مركزي6

1–كرمان 2- سيستان و بلوچستان  جنوب شرقي7

1 - مازندران 2- گيالن 3-گلستان        ساحلي شمال8

1-هرمزگان 2- بوشهر   ساحلي جنوب9

1- خراسان رضوی2- خراسان جنوبی  3- خراسان شمالیخراسان10
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2-1-2- پیوست شماره 2 ضوابط و معیارهاي استقرار واحد های صنعتی و تولیدی
 )تصویب نامه شماره 78946/ت39127 ه مورخ 1390/4/15 و تصویب نامه اصالحیه شماره17956/ت39127 

ه� مورخ 1391/2/4 هیئت وزیران(

جدول شماره 2-2  )پيوست شماره 2( : حداقل فواصل مجاز براي استقرار واحدهای صنعتی، توليدی  و خدماتی

رديف
                                 نوع رده 

فاصله از مراكز مختلف به متر 
رده 6رده 5رده 4رده 3رده 2رده1

1

سكونتگاهها

مركز استان
5001000150020002500-)آخرين محدوده سكونتگاه(

2
مركز شهرستان

250500100015002000-)آخرين محدوده سكونتگاه(

200500100015002000-شهر3

20050075010001500-روستا4

20050075010001500-مراكز درمانی و آموزشی5

5020050075010001500مراكز نظامی6

150500100015002000-پارك ملی-  تاالب-درياچه-اثر طبيعی ملی7

1502002505001000-پناهگاه حيات وحش- منطقه حفاظت شده8

مطابق با دستورالعمل تعيين رودخانه دائمی غيرشرب9
حريم كيفی آبهای سطحی 
)موضوع تصويب نامه شماره 
58977/ت 29101 ه مورخ 
82/12/18 هيات محترم 

وزيران(

150250500

250500750رودخانه دائمي آب شرب*10

050100150200250قنات و چاه آب شرب11

* بجز رودخانه های حفاظت شده )مطابق با دستورالعمل تعيين حريم كيفی آبهای سطحی موضوع تصويب نامه شماره 
58977/ت 29101 ه مورخ 82/12/18 هيات محترم وزيران(
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2-1-3- پیوست شماره 3 ضوابط و معیارهاي استقرار واحد های صنعتی و تولیدی
 )تصویب نامه شماره 78946/ت39127 ه مورخ 1390/4/15 هیئت وزیران(

جدول شماره 2-3 : نحوه همجواری زون های صنعتی در داخل شهركها ونواحی صنعتی 

همجواری ومکانیابیصنایع 

حدواس��ط صنايع فاقدآلودگی وآلوده كننده همجوار با صنايع برق ،نساجی، فلزی سلولزی
و كانی غيرفلزی

حدواس��ط صنايع فاقدآلودگ��ی وآلوده كننده ، همجوار باصناي��ع كانی غيرفلزی، فلزی
شيميايی،نفت و سلولزی

در سمت شروع باد غالب همجوار باصنايع نساجی ، برق  و سلولزی غذايی ودارويی

درسمت شروع باد غالب همجوار با صنايع غذايی –صنايع سلولزی وصنايع نساجیبرق والكترونيك

نزدي��ك تصفي��ه خانه فاضالب همجوار ب��ا صنايع غذايی- صناي��ع برق – صنايع نساجی
سلولزی وصنايع شيميايی

در منتهی اليه جهت باد غالب همجوار با صنايع س��لولزی-صنايع  فلزی وصنايع شيميايی،نفت
كانی غيرفلزی

در منته��ی اليه جهت باد غالب همجوار با صنايع فلزی- صنايع س��لولزی-صنايع  كانی غير فلزی
شيميايی و صنايع نساجی

در منتهی اليه جهت باد غالب همجوار با صنايع س��لولزی-صنايع  فلزی وصنايع چرم 
كانی غيرفلزی،شيميايی و نفت
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2-2- سایر مصوبات مرتبط با ضوابط و معیارهای استقرار صنایع
2-2-1- مصوبه شماره 32719/ت 25842 ه� مورخ 1381/7/16 و تصویب نامه اصالحیه شماره 17955/

ت25842 ه� مورخ 1391/2/4 هیئت وزیران )استانهای شمالی کشور(
هيات وزيران در جلسه مورخ 1381/7/3 بنا به پيشنهاد شماره 19515/1 مورخ 1380/10/10 استانداری گيالن و به 

استناد اصل يكصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تصويب نمود:
1- واحدهای صنعتی در استانهای گيالن، مازندران و گلستان بايد در شهركهای صنعتی و نواحی صنعتی روستايی با 

رعايت قوانين و مقررات مربوطه مستقر شوند.
تبصره 1- واحدهای صنعتی زير می توانند با رعايت ضوابط استقرار صنايع در خارج از شهركهای صنعتی و نواحی 

صنعتی روستايی مصوب مستقر شوند:
الف- صنايع گروه كشاورزی

ب- صنايع گروه رده 1 ضوابط استقرار صنايع
ج- صنايع گروه رده 2 ضوابط استقرار صنايع

د- صنايع گروه رده 7 ضوابط استقرار صنايع به استثنای گروه رده 7 شيميايی
ه- صنايع كانی غير فلزی وابسته به مواد معدنی

و- كشتارگاهها و تبديل ضايعات
تبصره 2- چگونگی استقرار واحدهای بند ج الی بند و تبصره )1( با تصويب كارگروه ماده )8( ضوابط و معيارهای 
استقرار صنايع )موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت39127 ه� مورخ 1390/4/15 هيئت وزيران(  به صورت موردی 

بررسی و تعيين خواهد شد.
2- استقرار صنايع ذيل در استانهای ياد شده )به استثنای شهركهای صنعتی لوشان و مراوه تپه( ممنوع می باشد:

الف- صنايع شيميايی در صورت دارا بودن فاضالب صنعتی در فرآيند توليد
ب-صنايع دارويی در صورت دارا بودن فاضالب صنعتی در فرآيند توليد

ج- صنايع چرم سازی و دباغی
ه- آبكاری و آنادايزينگ

تبصره- واحدهای آبكاری و آنادايزينگ در صورتی كه با رعايت كليه ضوابط و استانداردهای زيست محيطی،مراكزی 
جهت تصفيه فاضالب و دفن لجن اينگونه واحدها در منطقه احداث گردد مجاز به استقرار در شهركها و نواحی صنعتی 

استان های مذكور می باشند.
3- رعايت فواصل از ساير كاربری ها جهت استقرار واحدهای صنعتی و توليدی رده های )1( تا )6( برای استانهای 
شمالی كشور )مازندران، گيالن و گلستان( با رعايت كليه مفاد ماده )3( ضوابط و معيارهای استقرار واحدها و فعاليتهای 
صنعتی و توليدی )موضوع تصويب نامه شماره78946/ت39127 ه مورخ 1390/4/15 هيات وزيران و اصالحيه های بعدی 

آن ( به شرح جدول پيوست كه به مهر »پيوست تصويب نامه هيئت وزيران« تائيد شده است، می باشد.
4- به موجب اين تصويب نامه،تصويب نامه های ش��ماره 78218 مورخ 1363/11/3 و اصالح بعدی آن)تصويب نامه 
شماره 2808/ت255 ه� مورخ 1370/6/24( و تصويب نامه شماره 20797/ت 20228 ه� مورخ 1379/5/2 هيات وزيران 

لغو می گردد.
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پیوست تصویب نامه شماره 17955/ت25842 ه� مورخ 1391/2/4 هیئت وزیران
 )استانهای شمالی کشور(

حداقل فواصل مجاز براي استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی استانهای شمالی

رديف
                                 نوع رده 

فاصله از مراكز مختلف به متر 
رده 6رده 5رده 4رده 3رده 2رده1

1

سكونتگاهها

مركز استان
5001000150020002500-)آخرين محدوده سكونتگاه(

2
مركز شهرستان

250500100015002000-)آخرين محدوده سكونتگاه(

200500100015002000-شهر3

1002505007501000-روستا4

1002505007501000-مراكز درمانی و آموزشی5

100200300500750-مراكز نظامی6

50100300500750-پارك ملی-اثر طبيعی ملی7

250500750---پناهگاه حيات وحش- منطقه حفاظت شده8

رودخانه دائمی غيرشرب9
مطابق با دستورالعمل تعيين حريم كيفی آبهای سطحی 
)موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت 29101 ه مورخ 

82/12/18 هيات محترم وزيران(
رودخانه دائمي آب شرب*10

تاالب - درياچه11

50100150200250-قنات و چاه آب شرب12
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2-2-2- مصوبه مورخ 1346/3/20 در مورد شعاع 120 کیلومتری تهران
هيات وزيران در جلسه مورخ 1346/3/20 )گزارش شماره 628/م مورخ 1346/2/18 وزارت اقتصاد( تصويب نمود: 

اصوالً ايجاد صنايع در تهران و حومه تا شعاع 120 كيلومتری اجازه داده نمی شود مگر با اجازه هيات دولت.

2-2-3-مصوبه شماره 40584 مورخ 1353/5/25 هیئت وزیران در مورد شعاع 120 کیلومتری 
تهران

هيات وزيران در جلسه مورخ 1353/5/19 گزارش شماره 214750 مورخ 1353/5/7 وزارت صنايع و معادن و وزارت 
كشاورزی و منابع طبيعی درباره اجازه احداث واحدهای كشت و صنعت و مجتمع های شير و گوشت و صنايع غذايی در 

محدوده 120كيلومتری تهران را مطرح و تصويب نمود.
گزارش شماره 214750 مورخ 1353/5/7 وزارت كشاورزی و وزارت صنايع و معادن:

وزارتين كشاورزی و منابع طبيعی و صنايع و معادن پيشنهاد می نمايند كه واحدهای كشت و صنعت و مجتمع های 
شير و گوشت و صنايع غذايی به شرح ذيل در محدوده 120 كيلومتری تهران استقرار يابند:

1- مجتمع های شير و گوشت
2- سردخانه های يخ سازی

3- كشتارگاهها
4- دامداری ها

5- كارخانجات خوراك دام و طيور و پودر استخوان
6- كارخانجات شير و فرآورده های آن

7- كارخانجات غذای كودك
8- آردسازی و نان ماشينی

9- انواع غذای آماده
10-پودر سبزيجات

11-خشكبار
12-بسته بندی مواد غذايی از قبيل گوشت،مرغ،ماهی،مواد لبنی،چای ،عسل و غيره

13-ضمنا چون ممكن اس��ت در آينده در رش��ته صنايع غذايی ايجاد واحدهای ديگری در داخل محدوده 120 
كيلومتری تهران ضروری باشد كه اسامی آنها در فوق ذكر نگرديده است پيشنهاد می نمايند اين قبيل واحدها با 

موافقت وزارتين كشاورزی و منابع طبيعی و صنايع و معادن در داخل محدوده 120كيلومتری تهران مجاز گردد.

2-2-4- مصوبه شماره 30900 مورخ 1365/9/8 هیئت وزیران در مورد شعاع 120 کیلومتری 
تهران

هيات وزيران در جلسه مورخ 1365/8/28 بنا به پيشنهاد شماره 107171 مورخ 65/2/7 وزارت صنايع و به منظور 
حمايت از صنايع روستايی و كوچك و ايجاد اشتغال مولد برای ساكنين روستاها موافقت نمودند كه احداث واحدهای 
مش��روحه زير در روستاهای محدوده 20 كيلومتری تا 120 كيلومتری تهران و در روستاهای محدوده 30 كيلومتری 

اصفهان بر اساس طبقه بندی وزارت كشور مجاز باشد.
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ويژگيهای صنايع مانند مقدار توليد،نوع ماشين آالت و شرايط متقاضيان، احداث اين قبيل واحدها در جلسه شورای عالی 
صنايع تعيين خواهد شد:

- بسته بندی ميوه جات و سبزيجات
- خشك كردن سبزيجات

- بسته بندی بذر
- توليد سركه از ميوه جات

- توليد خوراك دام از ضايعات كشاورزی
- توليد ماست،دوغ،كشك،پنير،كره و خامه

- توليد و بسته بندی قارچ خوراكی
- توليد و بسته بندی عسل همراه با پرورش زنبور عسل

- توليد و تخمير كودهای آميخته از زوائد حيوانی و گياهی
- چوب بری،جعبه سازی

- پشم شويی و پشم ريسی
- قاليبافی، توليد گليم و جاجيم )غير ماشينی(

- توليد دار قالی
- رنگرزی با رنگهای طبيعی گياهی

- پارچه دستباف
- ابريشم ريسی

- سوار كردن ادوات كشاورزی)بيل،چنگك، شن كش،داس و مانند آنها(
- آسفالت

- شن و ماسه
- موزائيك، لوله و تير سيمانی

2-2-5- مصوبه شماره 942/ت119 ه� مورخ 1369/4/9 هیئت وزیران راجع به انتقال صنایع 
آلوده کننده و مزاحم محیط زیست شهر تهران)تهران بزرگ(

صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست شهر تهران)تهران بزرگ( و دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده 
شهر تهران)تهران بزرگ( بر اساس طرحهای تفصيلی و اجرائی كه طبق ضوابط زير تهيه می گردند،به خارج از محدوده 

شهر انتقال يابند.
1- طرحهای تفصيلی و اجرايی انتقال صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست داخل محدوده شهر تهران توسط 
كميته ای با مسئوليت استاندار تهران با حضور نمايندگان دستگاههای اجرايی ذيربط و شهرداری تهران تهيه و پس 
از تصويب كميسيونی متش��كل از وزرای كشور،صنايع و معادن،جهاد كشاورزی،بازرگانی و راه و شهرسازی،كار و امور 

اجتماعی،سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران،به مورد اجراء گذاشته شود.
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2- شركت شهركهای صنعتی ايران مجری طرح ايجاد شهركهای صنعتی برای استقرار صنايع آلوده كننده و مزاحم 
شهر تهران خواهد بود و كليه دستگاههای ذيربط مكلف به همكاری و تامين نيازهای زيربنايی و خدماتی شهركهای مزبور 

می باشند.
3- هفده)17( قطعه زمين به پالكهای مشروحه زير جهت ايجاد شهركهای صنعتی برای استقرار صنايع انتقالی از 

محدوده شهر تهران در اختيار شركت شهركهای صنعتی ايران قرار گيرد.
الف- در محور كرج-اشتهارد: پالكهای صحت آباد،مراوه تپه،قليچ آباد و در پالكهای شماره 1159،1160،1161 دو 

قطعه.
ب- در محور تهران-قم: پالكهای شمس آباد،محمد آباد و قنبر آباد

ج- در محور تهران – ورامين: پالكهای دولت آباد و اسد آباد )تپه سياه(.
د- در محور تهران – ساوه: پالكهای نصير آباد، ده حسن و سفيدار

ه- در محور كرج-قزوين: پالك نجم آباد.
ن- در محور تهران- گرمسار: پالكهای علی آباد،قرمز تپه و عباس آباد.

4- فعاليتها و كارگاههای صنعتی و توليدی و صنفی كه بر اساس ضوابط مندرج در طرحهای تفصيلی و اجرائی انتقال، 
آلوده كننده و مزاحم محيط زيست شهر تهران تشخيص داده می شوند ظرف مهلت زمانی كه بنا به پيشنهاد شركت 
شهركهای صنعتی ايران و تصويب كميسيون موضوع بند 1 تعيين می شود،به محلهای انتخاب شده در پالكهای مذكور 
در بند 3 انتقال می يابند.شهرداری تهران،سازمان حفاظت محيط زيست و ساير سازمانهای ذيربط پس از مهلت مزبور بر 

اساس مقررات از ادامه فعاليت آنها در مكانهای فعلی جلوگيری خواهند كرد.
واحدهای توليدی و صنعتی و صنفی مشمول اين بند كه بدون پروانه فعاليت داشته اند در صورت موافقت وزارتخانه 
صنعتی ذيربط با ادامه فعاليت آنها،پس از انتقال به پالكهای موضوع بند 3 با تاييد وزارتخانه صنعتی ذيربط كارت شناسايی 

دريافت خواهند داشت. 
5- طرحهای اجرايی و ضوابط انتقال دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهر تهران اعم از سنتی يا صنعتی و 

دارای پروانه يا فاقد پروانه،توسط جهاد كشاورزی تهيه و به مورد اجراء گذاشته می شود.
6- كميسيون ماده 5 قانون تشكيل شورای عالی شهرسازی نسبت به تغيير كاربری اماكنی كه بر اثر اجرای طرحهای 

انتقال تخليه می گردند،با توجه به وسعت و موقعيت آنها و نيازهای محلی و منطقه ای،اقدام خواهند نمود.
7- شهرداری تهران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی موظفند در انتقال و 
تعطيل صنايع آلوده كننده و مزاحم محيط زيست شهر تهران و دامداری ها و مرغداری های داخل محدوده شهر تهران با 

مجريان طرحهای انتقال همكاری نمايند.
8- از تاريخ ابالغ اين تصويب نامه مفاد ابالغيه شماره 4762-12/م ن مورخ 1368/2/2 كان لم يكن می گردد.
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2-2-6- مصوبه شماره 23580/ت32502 ه� مورخ 1384/5/11 هیئت وزیران در مورد 
شعاع 120 کیلومتری تهران     

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1384/5/5 بنا به پيشنهاد شماره 10/54824 مورخ 1383/12/3 سازمان حفاظت 
محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تصويب نمود:

الف- محدوده شعاع يكصد و بيست كيلومتری شهر تهران به شرح نقشه پيوست تعيين می شود.
ب- احداث واحدهای صنعتی زير در داخل محدوده 120 كيلومتری تهران مجاز است:

1- واحدهای توليد بتن آماده
2- تصفيه خانه های آب و فاضالب
3- صنايع بازيافت نخاله ساختمانی

4- نيروگاه توليد برق
5- كارگاه موقت توليد آسفالت و شن و ماسه مرتبط با طرحهای عمرانی

2-2-7- مصوبه شماره  185085/ت 41061 ه� مورخ 1387/10/11هیئت وزیران در مورد 
شعاع 120 کیلومتری تهران )استان قم(

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1387/9/23 بنا به پيشنهاد 60/21677 مورخ 1387/7/13 وزارت صنايع و معادن و به 
استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب نمود:

براي حمايت از توسعه صنعتي استان قم،احداث صنايع خارج از شعاع هفتاد)70( كيلومتري تهران در محور قم-تهران 
صرفاً در قالب شهركهاي صنعتي و در محدوده تقسيمات كشوري استان ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز 

است.
اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 18216/ت 39608 ه� مورخ 1387/2/11 مي گردد.

2-2-8- مصوبه شماره 193559/ت 41928 ه� مورخ 1388/10/1 هیئت وزیران در مورد 
شعاع 120 کیلومتری تهران )استان مرکزی(

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1388/8/10 بنا به پيشنهاد شماره 72703-1 مورخ 1387/11/12 سازمان حفاظت 
محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تصويب نمود:

استقرار و احداث واحدهای صنعتی مربوط به صنايع گروه)الف(،)ب( و )ج( طبقه بندی ضوابط استقرار صنايع غير 
آالينده مطابق فهرست پيوست كه به » مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران « تائيد شده است در داخل شهركها و 

نواحی صنعتی شهرستان زرنديه مجاز می باشد.
مجوزهايی كه توسط اداره كل صنايع استان مركزی تا تاريخ ابالغ اين تصويب نامه با رعايت قوانين و مقررات بر اساس 

تصويب نامه شماره 97357/ت 40652 ه مورخ 1387/6/16 صادر شده همچنان معتبر است.
اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره /ت 40652 ه مورخ 1387/6/16 می شود.



42

2-2-8-1- پیوست تصویب نامه هیئت وزیران )صنایع غیر آالینده( 
)موضوع تصویب نامه شماره193559/ت 41928 ه� مورخ 1388/10/1 هیئت وزیران(

صنايع با تكنولوژی برتر در گروهها و زير گروهها به شرح زير طبقه بندی می گردند:
1- صنايع الكترونيك)طراحی و ساخت(

كامپيوتر و ملحقات آن: مدارهای مجتمع،توليد تجهيزات الكترونيكی و ارتباطی پيشرفته.
2- صنايع توليد مواد نو

سراميك های پيشرفته،كامپوزيت ها،پليمرهای پيشرفته ،مواد ابر رسانا.
3- صنايع بيوتكنولوژيك

انواع محصوالت دارويی پيشرفته و كيت های تشخيص، مكمل های غذايی، بيو پليمرها، راكتورهای زيستی، تراشه 
های بيو تكنولوژی
4- اپتيك و ليزر

انواع لنز، تجهيزات كاربرد ليزر، فيبر نوری، كريستالها و اليه های نازك اپتيكی، اپتو مكانيك.
5- اتوماسيون و سيستم های هوشمند

سيستم ها و تجهيزات كنترل فرآيند، ابزار دقيق، كنترل گرما، سنسورها، روبوتيك
6- نانو تكنولوژی

كاربرد نانوتكنولوژی در زمينه های مختلف از قبيل برق و رايانه پزشكی، محيط زيست،انرژی و نظاير آن.
)I T(7- صنايع مرتبط با فن آوری اطالعات

طراحی و توليد بسته های نرم افزاری انتقال اطالعات و خدمات شبكه های اطالع رسانی، سيستم های اطالعاتی و 
اطالع رسانی.

8- صنايع هوا فضا
تجهيزات ناوبری هوايی،سيستم های آئروديناميك و مكانيك پروازی ساخت هواپيماهای غير نظامی)سبك تر و 

سنگين تر از هوا(، فناوری های ماهواره ای.
*توضيح: در خصوص شعاع 120 كيلومتری تهران مصوبات ديگری هم وجود دارد كه در اين بخش،    عمده ترين 

آنها آورده شده است.

2-2-9-ماده واحده الیحه قانونی لغو محدودیت ایجاد کارخانجات و صنایع در داخل شعاع
 50کیلومتری اصفهان  مصوب 1359/4/26 شورای انقالب 

نظر به اينكه استانداری اصفهان احداث و تاسيس بعضی از صنايع و خدمات توليدی را در شعاع 50 كيلومتری شهر 
اصفهان ضرورت حتمی دانسته لذا به وزارت كشور اجازه داده می شود استثنائا در محل هايی كه در گزارش شماره 12203 
مورخ 1359/4/12 استانداری كه پيوست اين اليحه قانونی می باشد)به استثناء نقاط 4 و 5( منعكس گرديده و كروكی 
تفصيلی آن هم پيوست گزارش مذكور است با رعايت كليه موازين قانونی و اشتراك مساعی مقامات محلی تاسيسات 

صنعتی و توليدی ايجاد گردد و اين قسمت از منع قانونی لغو می شود.
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تبصره- برای نقطه 6 گزارش فقط صنايع پوشاك می تواند فعاليت داشته باشند و 50 درصد از مساحت هر يك از 
قطعات به شركت های تعاونی موضوع مصوبه 1358/10/22 شورای انقالب اختصاص خواهد يافت.

2-2-10- تعرفه حق الزحمه کارشناسی  
)موضوع مصوبه شماره 157 مورخ 1377/1/31 شورای عالی حفاظت محیط زیست(

تعرفه بررسی و بازديد از واحدهای صنعتی،خدماتی ،كشاورزی،معدنی و غيره)اعم از واحدهای موجود،در حال احداث 
و استقرار،تغيير محل يا بهره برداری(در هر يك از مراحل بازديد،بررسی و ارائه رهنمود،مطابق جدول زير تعيين می شود:

كد »الف« نوع فعاليترديف
)رده1(

كد«ب«و »ج«
كد »د« و«ه« )رده 2 و 3(

)رده 4 و 5(
كد »و«
ساير موارد و )رده 6(

شرايط

1
واحدهای 
صنعتی و 
خدماتی

هر نفر ساعت 500/000 ريال200/000 ريال100/000 ريال
35/000

در مرحله 
بهره برداری دو 

بابر تعرفه

2
واحدهای 

كشاورزی و 
صنايع روستايی

250/000 ريال100/000 ريال50/000 ريال
هر نفرساعت
25/000 ريال

در مرحله 
بهره برداری دو 

بابر تعرفه

3
پروژه های 

بزرگ عمرانی 
و شهركهای 

صنعتی )رده 7(
----

كال هر 
نفر ساعت 

45000 ريال 
شامل ارزيابی 
زيست محيطی

4
واحدهای 
درمانی و 
فرهنگی و 

آموزسی

در روستاها 
رايگان

شهرهای تا 
200 هزار نفر 
50/000 ريال

شهرهای تا 
يك ميليون نفر 
150/000 ريال

شهرهای بيش 
از يك ميليون 
نفر 300/000 

ريال
-

طبقه )1( معادن5
150/000 ريال

شن و ماسه 
250/00 ريال

طبقه )2( 
400/000 ريال

طبقات )3( 
و )4( هر نفر 

ساعت 40/000 
ريال

بر اساس طبقه 
بندی قانون 

معادن مصوب 
1362

6
اجرای طرحها 

در مناطق تحت 
مديريت سازمان

----
بر اساس هر نفر 
ساعت 25000 

ريال

7
تكثير و پرورش 

جانوران 
،نمايشگاه و باغ 

وحش
----

بر اساس هر نفر 
ساعت 15000 

ريال
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تبصره 1- حذف )با توجه به جايگزين مصوبه شماره78946/ت39127 ه� مورخ 1390/4/15 ضوابط استقرار صنايع، 
رده بندی اين ضوابط مالك عمل می باشد(

تبصره 2- در صورتيكه خانواده شهدا،جانبازان و آزادگان صاحب واحدهای مذكور بوده و يا بيش از 70 درصد سهام 
واحدهای مذكور متعلق به آنان باشد از پرداخت 50 درصد تعرفه معاف می باشند.

تبصره 3- سازمان حفاظت محيط زيست مرجع تعيين ساعات كار كارشناس می باشد.اين تعرفه جايگزين بند »ب« 
مصوبه شماره 139 می شود. 

2-2-11- دستور العمل رده 7 ماده 3 ضوابط و معیارهای استقرار صنایع
 )ابالغیه شماره 90/18450 مورخ 1390/4/29 سازمان حفاظت محیط زیست(

»دستورالعمل رده 7 ماده 3 ضوابط و معیارهای استقرار صنایع«
1- آن دس��ته از واحدهايی كه بر اس��اس مصوبات ش��ورای عالی يا هيئت وزيران مش��مول انجام مطالعات ارزيابی 

زيست محيطی می باشند بر اساس آئين نامه مربوطه مورد بررسی و تصميم گيری قرار می گيرند.
2- آن دسته از واحدهايی كه در اين رده قرار دارند و مشمول انجام مطالعات ارزيابی زيست محيطی نمی باشند ضروری 
است متقاضی بر اساس پيوست شماره 1 اين دستورالعمل نسبت به تهيه گزارش توجيهی زيست محيطی اقدام و موضوع 
در كارگروه كارشناسی اداره كل متشكل از مدير كل حفاظت محيط زيست استان )رئيس كارگروه(،معاون محيط زيست 
انسانی اداره كل )دبير كارگروه( نماينده معاونت محيط طبيعی اداره كل  ، كارشناس مسئول اداره كل مرتبط با موضوع و 

مجری طرح )در صورت لزوم صرفا جهت ارائه توضيحات( مورد بررسی كارشناسی و تصميم گيری قرار گيرد.
3- استقرار شهركهای صنعتی  و نواحی صنعتی حداكثر تا مساحت 30 هكتار و بدون طرح توسعه صرفا جهت استقرار  
رده های 2،1و 3 و با اولويت انتقال واحدهای توليدی و صنعتی آالينده  و مزاحم داخل محدوده شهر و يا روستا،در خارج 
از محدوده شهر و با رعايت حداقل فواصل رده 4 مطابق جدول شماره2 پيوست مصوبه ضوابط استقرار صنايع و همچنين 

رعايت مفاد بند 1 و 2 اين دستورالعمل بالمانع می باشد.
4- استقرار شهركهای صنعتی  و نواحی صنعتی با ايجاد واحدهای باالتر از رده 3 در خارج از حريم شهر و با رعايت 
حداقل فواصل رده 6 مطابق جدول شماره2 پيوست مصوبه ضوابط استقرار صنايع و همچنين رعايت مفاد بند 1 و 2 اين 

دستورالعمل بالمانع می باشد.
5- برای كليه واحدهای رده 7 ماده 3 به استثنای رديف 3 اين دستورالعمل، تعيين فواصل بر اساس مطالعات و بررسی 
كارشناسی می باشد و رعايت حداقل فواصل رده 6 مطابق جدول شماره 2 پيوست مصوبه ضوابط استقرار صنايع الزامی 

می باشد.
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پیوست شماره1 دستور العمل رده 7 ماده 3 ضوابط و معیارهای استقرار صنایع
فهرست مندرجات  گزارش توجيهی زيست محيطی )حداكثر در 25 صفحه(

1- عنوان طرح يا پروژه
2- كارفرما و مجری طرح )آدرس ، تلفن و فاكس(

3- محل و مساحت اجرای طرح و تعيين آن بر روی نقشه توپوگرافی 1/25000 با ذكر تعيين فواصل از سايركاربری ها
4- تشريح از فرآيند توليد و نوع محصوالت توليدی با ارائه فلو دياگرام

5- فازبندی كلی و زمانبندی اجرای طرح يا پروژه در فاز ساخت و بهره برداری
6- پالن جانمايی تاسيسات طرح يا پروژه با كليه تاسيسات وابسته 

7- طريقه و محل تامين منابع مصرفی شامل مواد اوليه ،آب مصرفی،سوخت و انرژی
8- برآورد نيروی انسانی

9-  بررسی اجمالی از  وضعيت محيط زيست طبيعی و بيولوژيكی منطقه ) اقليم )آب و هوا( گلباد ،ارتفاع،شيب،منابع 
آب،خاك،پوشش گياهی وجانوری و..(

10-  تشريح موقعيت طرح نسبت به مناطق تحت مديريت سازمان و تعيين آن بر روی نقشه 
11-  بر رسی مختصری از وضعيت محيط اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

12- تشريح ميزان پاكتراشی،خاكبرداری و نحوه دپو نخاله های ساختمانی
13- ارائ��ه برنامه مديريت و پايش زيس��ت محيطی با تاكيد بر مديريت پس��ماند)نوع،حجم،طريقه و محل دفع( 
،پساب)نوع،حجم،طريقه و محل دفع( ، كنترل آلودگی هوا)نوع،حجم،طريقه و نحوه كنترل يا نوع سيستم های كنترلی(

14- مدارك و مستندات مورد نياز شامل: تصوير سند مالكيت محل اجرای طرح، جواز تاسيس يا موافقت نامه دستگاه 
ذيربط،پرسشنامه زيست محيطی،تصوير مجوز تامين آب،و ...

2-2-12- بخش نامه اجرای ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
)موض�وع تصویب نام�ه ش�ماره 78946/ت 39127ه م�ورخ 1390/4/15 هیئت وزیران( ابالغیه ش�ماره  

90/23896 مورخ 1390/6/5سازمان حفاظت محیط زیست

»بخش نامه اجرای ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی«
1- واحدهای صنعتی و توليدی غير مزاحم و غير آالينده رده )1( موضوع ماده )3( مصوبه با رعايت بند )20( ماده 55 
قانون شهرداری ها مصوب 1334، می توانند با تشخيص اداره كل حفاظت محيط زيست استان در كاربری های مجاز كه 

در طرحهای جامع و هادی شهر و روستا تعيين شده است، استقرار يابند.
2- استقرار واحدهای صنعتی و توليدی در شهركهای صنعتی قديمی فاقد زون بندی با تشخيص اداره كل حفاظت 
محيط زيس��ت استان و هماهنگی مديريت شهرك صنعتی خواهد بود. ليكن برای شهركهای صنعتی جديد الزامی 

می باشد.
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3- واحدهای آالينده ای كه بنا به تشخيص اداره كل حفاظت محيط زيست استان بعلت ايجاد مزاحمت برای ساير 
واحدها، نمی توانند در داخل شهركها و نواحی صنعتی استقرار يابند،استقرار آنها در خارج از شهركهای صنعتی با رعايت 

فواصل تعيين شده بالمانع می باشد.
4- آن دسته از واحدهای صنعتی )نظير كانی های غير فلزی(كه ماهيتاً  وابسته به معادن هستند بنا به تشخيص اداره 

كل می توانند خارج از شهركها و نواحی صنعتی  بر حسب نوع رده با رعايت فواصل تعيين شده استقرار يابند.
5- رده هاي 1 تا 3 صنايع ماشين سازي)گروه 1000( فقط در حد خدمات ماشين كاري و تراشكاري مي باشد.

تبصره- بررسي كليه واحدهاي توليدي فلزي بر اساس گروه صنايع فلزي)گروه 5000( مالك عمل مي باشد.
6- فاصله از جاده ها صرفا رعايت حريم تعيين شده مصوب توسط وزارت راه و شهرسازی و موافقت اداره كل مربوطه 

می باشد.
7- منظور از تاالب در جدول شماره 2 ضوابط استقرار صنايع تاالبهای بين المللی ثبت شده در كنوانسيون بين المللی 

رامسر می باشد.
8- دستورالعمل شماره 19 ابالغيه شماره 16365-11 مورخ 1387/3/20 شورای معاونين سازمان قابليت اجرايی دارد.

9- در ارتباط با نحوه تعيين رده بندی واحدهای توليدی و صنعتی،ادارات كل حفاظت محيط زيست استان می توانند 
ضمن تطبيق موارد مشابه با رده بندی های موجود در ضوابط جديد و تشخيص تشابه نسبت به تعيين رده بندی استقرار 
واحد اقدام نمايند.در غير اين صورت ضروری است اداره كل حفاظت محيط زيست استان جهت تعيين رده بندی موضوع 
را با كليه سوابق )شامل تصوير جواز تاسيس واحد، پرسشنامه زيست محيطی تكميل شده توسط متقاضی و مورد تائيد 
اداره كل حفاظت محيط زيست استان مربوطه به همراه شرح دقيق فرآيند توليد و تعيين رده پيشنهادی( به دفتر ارزيابی 

زيست محيطی)دبيرخانه ضوابط استقرار صنايع( ارسال نمايند.
10- اس��تقرار واحدهای صنعتی رده )7( در داخل مناطق ويژه اقتصادی كه داراي مجوز و يا داراي تاييديه ارزيابي 
زيست محيطي مي باشند،استقرار هر واحد  با رعايت مفاد دستورالعمل رده 7 )موضوع ابالغيه شماره 90/18450 مورخ 

1390/4/29(، بالمانع است.
11- استقرار واحدهای صنعتی و توليدی رده های 1 تا 3 در مستثنيات داخل مناطق تحت مديريت سازمان در صورت 
تائيد معاونت محيط طبيعی و تنوع زيستی سازمان،صرفا براي صنايع پاك و سازگار با محيط زيست و توسعه پايدار و با 

رعايت ضوابط استقرار بالمانع می باشد.
12- در خصوص اجرای ماده 9 ضوابط استقرار، دستگاه اجرايی صدور جواز تاسيس بايد ضمن ارسال رونوشت جواز 
تاسيس موقعيت مكانی واحد)نظير مختصات جغرافيايي،فاصله از ساير كاربري ها و..(را نيز به اداره كل اعالم نمايد و اداره 

كل در صورت مغايرت واحد با ضوابط، اعالم نظر خواهد نمود.
تبصره- مدت زمان تعيين شده به مدت 2 هفته در ماده 9، از زمان تكميل پرونده می باشد.

13- به استناد ماده 188 قانون برنامه پنجم توسعه مقرر است سازمان ضوابط و استانداردهای زيست محيطی مشخص 
را از طريق معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی به دستگاههای اجرايی اعالم نمايد و تمامی دستگاهها ملزم به رعايت آن 
خواهند بود و از سال دوم برنامه 5 ساله پنجم توسعه نيازی به استعالم از اداره كل حفاظت محيط زيست استان به استثنای 
واحدهای رده 7 نخواهد بود.بديهي تا زمان ابالغ ضوابط از طريق معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی به دستگاههای 
اجرايی،كماكان استعالم از ادارات كل حفاظت محيط زيست استان طبق روال قبل صورت پذيرد.)موضوع طی بخش نامه 

90/56282/ مورخ 90/12/21 ابالغ شده است(
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14- در صورت عدم رعايت ضوابط استقرار صنايع توسط دستگاههای اجرايی و استقرار و فعايت واحدهای صنعتی 
و توليدی، اداره كل حفاظت محيط زيست استان مطابق مواد 12 و 13 قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا نسبت به 

تعطيلي واحد اقدام نمايد و مسئوليت عدم رعايت ضوابط با دستگاه صادر كننده جواز تاسيس خواهد بود.
15- منظور از چاهها و قنوات كشاورزی در جدول شماره 2 ضوابط، چاهها و قنواتی هستند كه صرفا برای مزارع و 

باغات كشاورزی مورد استفاده قرار می گيرند.
16- استقرار واحدهای صنعتی و توليدی در حريم چاهها و قنوات كشاورزی در صورت تغيير كاربری به صنعتی و يا 

واحد توليدی كشاورزی و با موافقت سازمان جهاد كشاورزی يا شركت سهامي آب منطقه ای استان بالمانع خواهد بود.
17- مالك تشخيص كاربری كشاورزی، نظر سازمان جهاد كشاورزی استان و ادارات تابعه آن می باشد.1

18- نحوه اجرای ماده 8 ضوابط استقرار صنايع بر اساس دستورالعمل پيوست شماره )1(اين بخش نامه می باشد.
19- واحدهای صنعتی رده )7( مي بايست صرفا در خارج از حريم شهر با رعايت مفاد 5 دستورالعمل رده 7 )موضوع  

ابالغيه شماره90/18450 مورخ 1390/4/29( استقرار يابند. 
20- منظور از كلمه اين رده در تبصره 4 ماده 3 ضوابط استقرار،رده 7 می باشد كه اين گونه واحدها بايد خارج از شهركها 
و نواحی صنعتی استقرار يابند ليكن اگر شهرك صنعتی تخصصی )بعنوان مثال شهرك تخصصی صنايع غذايی،شهرك 
تخصصی فوالد و ...( وجود داشته باشد با رعايت موارد بند 19 اين بخشنامه استقرار آنها در داخل اينگونه شهركها بالمانع 

است.
21- نظر به اينكه ضوابط واحدهای خدماتی در حال تدوين می باش��د ضروری اس��ت تا تصويب ضوابط واحدهای 

خدماتی كما فی السابق اقدام شود.)طی بخشنامه شماره 90/27410 مورخ 1390/6/28 سازمان ابالغ شده است(
22- نحوه تعيين تعرفه حق الزحمه كارشناسی بر اساس مصوبه شماره 157 مورخ 1377/1/31 شورای عالی حفاظت 
محيط زيست مطابق جدول مربوطه و معادل آن به شرح )»الف« معادل رده 1(،)»ب« و »ج« معادل رده2 و3(، )»د« 
و »ه« معادل رده4 و 5 (،) »و« معادل رده6 و 25 س��اعت كار كارشناس��ی( و )رده7 معادل پروژه های بزرگ توليدی و 
عمرانی- برای طرحهای مشمول ارائه ارزيابی زيست محيطی 100 ساعت كار كارشناسی و برای پروژه های مشمول ارائه 

گزارش توجيهی زيست محيطی تا حداكثر 50 ساعت كار كارشناسی( خواهد بود.
23- مرجع تعيين كاربری های صنعتی و يا مكانهای صنعتی جهت استقرار صنايع بر حسب موقعيت های تعيين 
شده، طرحهای مصوب جامع شهری و هادی روستايی بوده و متولی آنها در خصوص طرحهای جامع شهری اداره كل راه 

و شهرسازی استان و در خصوص طرحهای هادی، بنياد مسكن انقالب اسالمی استان می باشد.
24- شهرها و روستاهايی كه فاقد كاربری های صنعتی اعم از شهرك يا ناحيه صنعتی و يا مكان صنعتی باشند بر 
حسب نوع رده مطابق ضوابط تعيين شده می توانند با رعايت فواصل تعيين شده در ساير كاربری های مجاز استقرار يابند.

25- نحوه استقرار واحدهای صنعتی و توليدی در مراكز سكونتی زير 20 خانوار بر حسب نوع رده صنعتی با رعايت 
نصف )50%( فواصل تعيين شده در جدول شماره 2 ضوابط استقرار صنايع خواهد بود.

26- با توجه به تصويب جدول منطقه بندی كشور جهت ضوابط استقرار صنايع، از آنجائيكه تدوين ضوابط منطقه اي 
در دست تهيه مي باشد،ضروری است ادارات كل حفاظت محيط زيست بر حسب نوع منطقه نسبت به ارسال پيشنهادات 
مربوطه به معاونت محيط زيست انساني اقدام تا مراتب پس از بررسي و جمع بندي در دبيرخانه ضوابط استقرار، جهت 

تصويب به كميسيون امور زيربنايی،صنعت و محيط زيست ارسال گردد.

1 - با توجه به اصالحيه ضوابط و معيارهای استقرار صنايع )موضوع تصويب نامه مورخ 91/2/4 هيئت وزيران( و حذف عبارت چاه و قنوات كشاورزی از رديف 11 جدول شماره 
2-2، بندهای 15 و 16 كاربرد ندارند. 
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27- به استناد ماده 7 ضوابط استقرار صنايع، فهرست رده بندی صنايع در دبيرخانه كميته ماده 7 مستقر در معاونت 
محيط زيست انساني مورد بازنگری و اصالح قرار می گيرد.بديهی است هرگونه اصالح و يا تعيين كد جديد در فهرست رده 
بندی به صورت دوره ای با آخرين ويرايش از طريق دبيرخانه مذكور به كليه استانها اعالم می گردد و از تاريخ ابالغ،آخرين 

نسخه فهرست رده بندی مالك عمل خواهد بود.
28- ساير قوانين و مصوبات مرتبط با استقرار صنايع )شامل محدوده ممنوعه شعاع 120 كيلومتری تهران و اصالحات 
بعدی آن،محدوده ممنوعه شعاع 50 كيلومتری اصفهان،محدوده ممنوعه شعاع 30 كيلومتری اراك و..( كه در ماده 12 

ضوابط استقرار صنايع به لغو آنها اشاره نگرديده است به قوت خود باقی می باشد.
29- ساير دستورالعمل هاي مرتبط با ضوابط استقرار صنايع كه مغاير با اجراي ضوابط جديد مي باشد،از تاريخ صدور 

اين بخش نامه لغو مي گردد.
30- تفاهم نامه فيمابين سازمان حفاظت حفاظت محيط زيست و سازمان ميراٍث فرهنگی و گردشگری به شماره 

100/11/64145 مورخ 1387/10/8در خصوص تعيين ضوابط واحدهای تفريحی و توريستی لغو می گردد.

 2-2-13- پیوست شماره )1( - دستورالعمل اجرایی ماده 8 ضوابط و معیارهای استقرار
 واحدها ی صنعتی و تولیدی

 )موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت 39127 ه مورخ 90/4/15 هیات محترم وزیران(

ماده1- چنانچه در موارد استثنايی، شرايط تطبيق ضوابط استقرار و تصميم گيری برای استقرار واحد صنعتي وتوليدي 
وجود نداشته باشد و يا مكان پيشنهادی برای استقرار واحدمذكور) با توجه به در نظر گرفتن فرآيند توليد، توپوگرافی 
منطقه، شرايط اقليمی، ظرفيت قابل تحمل محيط زيست، جهت بادهای غالب و گسترش شهری(، در صورت فعاليت 
واحد، از تاثير پذيری كمی بر محيط برخوردار باشد و تامين فواصل الزم، بر اساس جدول شماره 2 ضوابط، برای واحد 
مورد نظر ميسر نباشد، اداره كل حفاظت محيط زيست استان برای اعالم نظر می تواند درخواست متقاضی را بر اساس مواد 

اجرايی اين آئين نامه ، به شرح زير مورد بررسی قرار داده و تصميم گيری نمايد.

ماده2- با عنايت به مفاد ماده يك اين آئين نامه، چنانچه فعاليت واحد صنعتي وتوليدي در رده های )1( تا )3( موضوع 
ماده 3 ضوابط استقرار صنايع قرار داشته باشد، موضوع می تواند بدون اخذ نظر معاونت محيط زيست انسانی در كارگروه 

ماده 8 استانی ضوابط استقرار صنايع مورد بررسی و تصميم گيری قرار گيرد.
تبصره - با عنايت به مفاد ماده 12 ضوابط استقرار صنايع و لغو مصوبه شماره 27965/ ت 32010 ه مورخ 84/5/8 

هيات محترم وزيران، اعمال تقليل كد )رده( ضوابط استقرار در مورد مفاد اين ماده  مجاز نمی باشد.

ماده 3-  با توجه به مفاد ماده يك، در خصوص واحدهايی كه فعاليت آنها با رده های )4( تا )7( موضوع ماده 3 مصوبه 
ضوابط اسقرار صنايع تطابق دارد،اداره كل موضوع را با كليه مستندات به شرح زير،جهت بررسی در كارگروه ستادي ماده 

8 ضوابط استقرار صنايع )مستقر در معاونت محيط زيست انساني( ارسال نمايد.
الف- تكميل و ارسال پرسشنامه زيست محيطی )نمونه پيوست( كه توسط كارشناسان ادارات كل حفاظت محيط 
زيست استان تكميل و به امضای مديركل محيط زيست استان رسيده و ممهور به مهر اداره كل محيط زيست استان 

گرديده است.
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ب- اعالم داليل عدم تطابق استقرار واحد متقاضی با ضوابط استقرار و نظر كارشناسی اداره كل محيط زيست استان
ج- ارسال يك نسخه خوانا از تصوير جواز تاسيس صادره واحد متقاضی

2-2-14- پرسش نامه زیست محیطي
1- نام واحد:
2- نام مالك:

3- نوع مالكيت:
4- استان/ شهرستان:

5- نشاني دقيق محل پيشنهادي واحد )بانضمام كروكي محل مورد تقاضا(:

: GPS 6- مختصات  جغرافيايي )طول و عرض جغرافيايي( مكان پيشنهادي واحد  با

7- مساحت زمين و زيربناي تاسيسات:
8- موقعيت توپوگرافي مكان پيشنهادي واحد )بانضمام نقشه توپوگرافي 1/50000 يا بزرگتر(:

9- جهت بادهاي غالب منطقه مورد نظر:
10- تشريح كاربري هاي منطقه مورد نظر)بانضمام يك نسخه نقشه كاربري اراضي منطقه با مقياس 1/50000 يا 

بزرگتر(:
11- موقعيت مكاني واحد نسبت به محدوده مصوب قانوني شهري / روستايي:

12- فاصله محل واحد پيشنهادي از:

مراكز نظامي: سكونتگاهها:                     مراكز بهداشتي و درماني:                       مراكز آموزشي:        
چشمه، قنوات، چاه )عميق / نيمه عميق(:                                   مناطق تحت مديريت سازمان:

دريا، درياچه، تاالب و ساير توده آب هاي سطحي:                رودخانه)فصلي/دائمي(:
13- عمق سطح ايستابي آب هاي زيرزميني منطقه:

14- نوع محصول:

15- ظرقيت توليد ساليانه:
16- نوع و ميزان مواد اوليه مصرفي و بينابيني:
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17- نوع و ميزان سوخت مصرفي:
18- ميزان و نحوه تامين آب مصرفي:

19- تشريح و تصريح جزئيات فرآيند توليد بانضمام ترسيم فلودياگرام و بلوك دياگرام توليد:

20- پسآب بهداشتي )ميزان توليد و نحوه دفع(

21- پسآب صنعتي)ميزان توليد، ظرفيت تصفيه خانه، ميزان لجن توليدي و نحوه دفع(:

22- پسماندهاي خطرناك )نوع و ميزان توليد و نحوه دفع(:

23- پسماندهاي صنعتي )نوع و ميزان و نحوه دفع(:

24- نوع و ميزان آالينده هاي منتشره:

25- نحوه كنترل آالينده ها:

26- نظر كارشناسي اداره كل و كد استقرار پيشنهادي:

27- نام و امضاي كارشناس تكميل كننده پرسشنامه:

28- نام و امضاي مديركل محيط زيست استان و مهر اداره كل:
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2-3- پیوست شماره)4( ضوابط و معیارهاي استقرار واحد های صنعتی و تولیدی 
 ) موضوع تصویب نامه شماره 78946/ت39127 ه� مورخ 1390/4/15 و تصویب نامه اصالحیه شماره17956/

ت39127 ه� مورخ 1391/2/4  هیئت وزیران ( 

2-3-1- جدول 2-4 - طبقه بندی و تعيين رده های واحدهای صنعتی و توليدی 
)با درج آخرين كدهای جديد تعيين شده در كميته ماده 7 ضوابط و معيارهای استقرار واحدهای صنعتی و توليدی(

 جدول 2-4-1- گروه صنايع غذايی )1000(

رده 1 
نام واحدرديف 

  تهيه و بسته بندي خشكبار بدون شستشو1101

  بسته بندي خرما بدون شستشو1102

  واحد توليد آب نبات و پولكي و شكر پنير و غيره تا 300 تن در سال1103

 واحد توليد نبات ) نبات ريزي (1104

  واحد توليد گز و سوهان تا 300 تن در سال1105

 واحد بسته بندي نمك و ادويه جات1106

  واحد بسته بندي چاي1107

  واحد بسته بندي قهوه1108

واحد توليد نان صنعتی تا 300 تن در سال1109

  واحد بسته بندي عسل1110

 توليد بستني تا300 تن در سال1111

  توليد شيريني و نان تا 300 تن در سال1112

  آسياب و توليد آرد گندم و جو تا 300 تن در سال1113

  واحد بسته بندي كره و ساير لبنيات1114

  توليد بيسكويت و شكالت تا 300 تن در سال1115

  واحد رشته بري تا 300 تن در سال1116

  واحد ماكاروني سازي تا 300 تن در سال1117

  واحد توليد آج موم ) مخصوص كندوي عسل (1118

  واحد بسته بندي سبزيجات و ميوه جات1119

 واحد توليد يخ1120
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نام واحدرديف 

 واحد توليد نان بستني1121

  واحد بسته بندي گالب1122

 واحد بسته بندي عرقيات گياهي1123

  واحد بسته بندي جو بدون عمليات و بوجاري و شستشو1124

  واحد سورتينگ و بسته بندي حبوبات بدون بوجاري1125

  واحد توليد بهبود دهنده كيفيت آرد1126

  واحد توليد غذاي كودك از آرد غالت آماده بدون عمليات بوجاري و آسياب1127

 واحد جمع آوری شير تا ظرفيت 5 تن در روز در مراكز روستايی1128

  بسته بندی آب ميوه از كنسانتره بدون شستشو.1129

واحد توليد غذاي آماده تا 900 تن در سال1130

واحدپخت آجيل1131

واحدتوليد پودرقارچ مشروط به عدم وجود عمليات شستشو درفرآيندتوليد1132

واحدجمع آوري شير تا ظرفيت 50 تن در روز در مراكز شهری1133

واحد توليد پودر پوست پسته1134

واحدبسته بندي عرقيات و داروهاي گياهي1135

واحد بسته بندی گوشت قرمز و سفيد1136

واحد بسته بندی سمنو1137

واحد بسته بندی تخم مرغ1138

رده 2 
نام واحدرديف 

  واحد توليد قند حبه و كله به روش نم زدن و بدون روش پخت1201

  واحد توليد همبرگر1202

  واحد لپه سازي1203

  واحد تصفيه نمك و بسته بندي1204

  واحد توليد نمك يددار و يا مشابه آن1205

  كارخانه برنج پاك كني1206

  واحد توليد بيسكويت و شكالت بيش از 300 تن در سال1207

ادامه جدول 2-4-1- گروه صنايع غذايی )1000(
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نام واحدرديف 

  واحد تهيه ، شستشو و بسته بندي خشكبار و خرما1208

  واحد توليد ما كاروني بيش از 300 تن در سال1209

 واحد توليد رشته بري بيش از 300 تن در سال1210

 واحد توليد عرقيات گياهي1211

 واحد توليد ترشيجات،شوريجات و رب سازي تا 300 تن در سال1212

 توليد گز و سوهان بيش از 300 تن در سال1213

 توليد  آب نبات ، پولكي ، شكر پنير و غير و بيش از 300 تن در سال1214

 كارخانه چاي خشك كني1215

 توليد بستني و ژله بيش از 300 تن در سال1216

 توليد پودر ميوه و لواشك1217

 توليد آدامس1218

 پودر سير و پياز و سيب زميني1219

 توليد چيپس و كوران فلكس – پفك1220

 توليد شيريني و نان بيش از 300 تن در سال1221

 واحد توليد روغن خوراكي از كره1222

 واحد توليد شيره خرما و انگور1223

واحد توليد انواع سس1224

 واحد توليد پودر و پروتئين سويا1225

 واحد توليد حلوا شكري و حلوارده1226

 واحد توليد دودي كردن ماهي1227

 واحد بادام شيرين كن1228

 واحد پوست كن غالت و حبوبات1229

 واحد توليد آرد به روش نم زدن سريع1230

 واحد فرموالسيون آنزيم هاي دباغي ، غذايي از مواد آماده1231

 واحد توليد شير و پنير و ماست نباتي از سويا1232

 واحد زيره پاك كني1233

 واحد بسته بندي جو با عمليات بوجاری و شستشو.1234

ادامه جدول 2-4-1- گروه صنايع غذايی )1000(
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نام واحدرديف 

واحد بادام شيرين كن1235

 واحد سورتينگ و بسته بندي حبوبات با بوجاري1236

 واحد بسته بندي و انجماد گوشت سفيد بدون كشتارگاه1237

 واحد پاستوريزاسيون و بسته بندي آب معدني1238

 واحد آماده سازي و بسته بندي پودر نوشابه هاي غير الكلي از مواد آماده1239

 واحد توليد شيرين گندمك1240

 واحد توليد بسته بندي و انجماد گوشت قرمز بدون كشتار1241

 واحد توليد عصاره كوال با طعم هاي مختلف و اسانس از مواد آماده1242

واحد توليد خوراك دام از گندم،جو وذرت1243

 توليد اسانس هاي خوراكي از عصاره هاي آماده1244

 واحد توليد پودر يونجه1245

 واحد توليد پودر كتلت و مواد مشابه 1246

 واحد توليد اسانس ،تنطور،آلكالوئيداز مواد طبيعی و شيميائی1247

واحد توليد شربت آالت1248

 واحد توليد شيرين بلوط1249

واحد توليد آبميوه و آبغوره تا 1000تن درسال1250

واحد توليد غذاي آماده با ظرفيت بيش از 900 تن در سال1251

واحد توليد اسپری زعفران1252

واحد توليد پودينگ1253

 واحد بسته بندی آرد1254

واحد بسته بندی روغن های گياهی،خوراكی،وازلين،پارافين 1255

واحد توليد پودر گوجه فرنگی تا ظرفيت 12563000

واحد بسته بندی كله گاوی،گوسفندی،سيرابی و شيردان1257

واحد توليد رنگ خوراكی1258

واحد توليد زيتون پرورده1259

واحد نانوايی صنعتی با ظرفيت 300 تن تا 3000 تن درسال1260

واحد توليد سيگارت فيلتردار1261

ادامه جدول 2-4-1- گروه صنايع غذايی )1000(
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ادامه جدول 2-4-1- گروه صنايع غذايی )1000(

نام واحدرديف 

واحد توليد سيگارت فيلتر دار1261

توليد نوشابه طبيعی از اسانس گياهی1262

واحد جداسازی باقال از پوست1263

واحدتوليد پودر سوخاري1264

واحدبسته بندي ذرت علوفه اي1265

واحدعمل آوري وبسته بندي قارچ خوراكي1266

 جمع آوری ش��ير با ظرفيت بيش از 5 تن در روز در مراكز روس��تايی و بيش از 50 تن در روز در 1267
مراكز شهری

واحد توليد و بسته بندی مكمل غذايی انسان تا ظرفيت 900 تن در سال1268

واحد سرخ كردن سبزيجات1269

واحد توليد دسر1270

واحد توليد پودر و شيره شيرين بيان1271

رده 3 
نام واحدرديف 

واحد توليد آب ميوه و كنسانتره1301

واحد نانوايی صنعتی بيش از 3000 تن در سال1302

واحد توليد دوغ بدون گاز 1303

 واحد توليد كمپوت و كنسرو ميوه سبزيجات و انواع مرب���ا1304

واحد توليد پكتين از پوست مركبات1305

واحد توليد نشاسته ، گلوكز ، مالتوز ، الكتوز ، لولز و سوربيتول1306

واحد نمك كوبي ) آسياب نمك (1307

 واحد صنعتي توليد سركه1308

توليد فرآورده هاي گوشتي با شستشو و بدون كشتار ) سوسيس و كالباس (1309

 واحد ذرت خشك كني همراه با تأسيسات انبار و سيلو1310

 واحد خشك كردن غالت1311

واحد توليد ليزين)اسيدهای آمينه(تا ظرفيت 6000 تن در سال1312

 واحد توليد پودر پنير1313

 واحد تغليط آب پنير1314
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نام واحدرديف 

  واحد توليد لبنيات و شير پاستورزه تا ظرفيت 6000 تن در سال1315

واحد توليد و عمل آوري فرآورده هاي دريايي1316

 واحد توليد قند مايع تا ظرفيت6000  تن در سال 1317

واحد توليد آبليمو و آبغوره 1318

 واحد توليد و بسته بندی و انجماد بال و پای مرغ و آاليش آن 1319

  واحد توليد قند حبه و كله با روش پخت1320

واحد توليد پودر هويچ 1321

واحد توليد توتون و تنباكو )ميوه ای و سيگاری( 1322

واحد توليد مشتقات نشاسته)دكسترين سفيد،زرد،نشاسته ژلونيه(1323

واحد بسته بندی بال، گردن و پای مرغ )حذف- مشابه رديف 1319(1324

واحد توليد كافئين از ضايعات چای1325

واحد توليد عصاره جوانه گندم،جو،ذرت و پروتئين1326

واحد ترمينال ضبط پسته شامل پوست كندن،شستشو،جدا كردن و خشك كردن1327

واحد توليد و ترمينال ضبط پسته )حذف – مشابه رديف 1327(1328

واحدتوليد سركه از ضايعات خرما  1329

واح��د توليد مكم��ل هاي غذايي – رژيمي برپايه پروتئين وكربوهيدرات – بس��ته بندي كراتين 1330
منوهيدرات  وال – گلوتامين وشكوبار 

توليد انواع مكمل غذايي انس��ان )غذايي وتقويتي(،نشاس��ته اصالح شده ،بسته بندي شيرخشك 1331
وغذاي مخصوص بيماران

واحدتوليدي گلخانه اي جلبك كلرال ولگاريس1332

واحد توليد مكمل غذايی رژيمی بيش از 900 تن در سال1233

واحد توليد ترشيجات، شوريجات و رب سازی بيش از 300 تن در سال1334

واحد پوست گيری و بسته بندی خشكبار1335

واحد فرآوری و بسته بندی آاليش دامی )پاك كردن كله، پاچه و سيرابی(1336

رده 4 
نام واحدرديف 

   واحد توليد آرد با شستشوي گندم1401

ادامه جدول 2-4-1- گروه صنايع غذايی )1000(
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ادامه جدول 2-4-1- گروه صنايع غذايی )1000(

نام واحدردیف 

واحداستحصال روغن زيتون1402

واحد تصفيه روغن زيتون1403

  واحد توليد روغن ماهي1404

  واحد توليد روغن گياهي بدون تصفيه براي مصارف طبي ، صنعتي و خوراكي1405

  واحد توليد شير و لبنيات پاستوريزه بيش از 6000 تن در سال1406

توليد انواع محصوالت از توتون وتنباكو )سيگارت (1407

  واحد توليد نوشابه هاي غير ا لكلي1408

  واحد توليد ماءالشعير و عصاره ما لت1409

 واحد توليد مخمر و خمير مايه1410

 واحد توليد شير خشك و غذاي كودك1411

 واحد توليد و بسته بندي مواد غذايي از قبيل كنسرو ماهي، كنسرو گوشت و لوبيا و غيره1412

 واحد توليد دوغ گازدار1413

 واحد توليدي پودر تخم مرغ1414

 واحد تصفيه و بسته بندي روغن نباتي بدون عمليات روغن كشي1415

 واحد توليد خوراك ميگو و ماهي با پودر آم�����اده1416

واحد تو ليد اسيد سيتريك – پودر صدف1417

واحد توليد روغن خام،كنجاله و لينتر پنبه بدون تصفيه روغن1418

واحد توليد كره نباتی )مارگارين(1419

واحد توليد قند مايع بيش از 6000 تن در سال1420

واحد توليد ليزين)اسيدهای آمينه( با ظرفيت بيش از 6000 تن در سال.1421

واحدصنعتي نوشابه برپايه عرقيات1422

واحدتوليد محركهاي بيولوژيك رشدگياه1423

رده 5 
نام واحدردیف 

واحدتوليد روغن گياهي همراه با تصفيه1501

 واحد توليد پودر استخوان1502
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نام واحدرديف 

 واحد توليد پودر گوشت و تبديل ضايعات و توليد ژالتي���ن1503

 واحد توليد پودر ماهي1504

 كارخانجات توليد روغن نباتي1505

واحد تصفيه شكر1506

واحد بتا كاروتن1507

واحد توليد روغن سويای اپوكسی و فرميات سديم با عمليات روغن كشی و تصفيه روغن1508

واحد توليد روغن خام از دانه هاي گياهي1509

توليد روغن خام از دانه های گياهی )حذف- تكرار رديف 1509(1510

واحدتوليد ژالتين از استخوان1511

1512

رده 7
نام واحدرديف

مجتمع های  بزرگ كشت و صنعت1701

كارخانجات بزرگ توليد قند و شكر1702

1703

* واحدهايی كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت 
ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گيرند.

جدول2-4-2- گروه صنایع نساجی )2000(

رده 1 
نام واحدرديف 

   واحد قا لي با في ، زيلو با في و نمد ما لي دستي و دست بافتها2101

   شيرازه دوزي حاشيه موكت و فرش ماشيني2102

  جوراب با في حداكثر سه دستگاه با توليد حداكثر ) 100 تن در سال (2103

  كشبا في و تريكو با في ، گرد با في ، كتن و راشل حداكثر تا سه دستگاه(تا 100 تن درسال(2104

  واحد توليد لباس و پوشاك حداكثر 30000 )سی هزار(دست ا نواع لباس و پوشاك در سال2105

ادامه جدول 2-4-1- گروه صنايع غذايی )1000(
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ادامه جدول 2-4-2- گروه صنايع نساجی )2000(

نام واحدرديف 

  توليدطناب نخي يا كنفي ، تور ماهيگيري ، قيطان ، انواع نوار و روبان2106

  واحد دوزندگي لحاف و تشك و بالش بدون خط حالجي يا با استفاده از پشم شيشه2107

  واحد چاپ پارچه به روش دستي ) مانند پارچه قلمكار اصفهان چاپ سيلك و غيره (2108

  پارچه بافي دستي ) غير موتوري (2109

 واحد توليد فتيله نفت سوز و نوارهاي صنعتي2110

واحد چله پيچی2111

 واحد توليد پرده كركره عمودی از رول آماده پارچه ای2112

 واحد توليد عروسك پارچه ای تا ظرفيت 300هزار عدد در سال2113

واحد توليد الياف پروپيلن2114

واحد توليد وسائل ارتوپدی پارچه ای )مچ بند،زانو بند و...(2115

رده 2 
نام واحدرديف 

 كشبافي و تريكو بافي ، گرد بافي با ظرفيت 100 تا600 تن در سال2201

واحد توليد موكت و منسوجات نبافته بدون رنگرزي2202

واحد توليد فرش ماشيني بدون ريسندگي و رنگرزي2203

جوراب بافي بيش از 3 دستگاه با بيش از يكصد تن در سال2204

واحد توليد انواع لباس و پوشاك بيش از 30000 )سی هزار( دست در سال2205

توليد تور تزئيني و پرده اي بدون رنگرزي2206

واحد حالجي و ريسندگي و توليد انواع نخ ) الياف مصنوعي ، پنبه اي و ابريشمي( بدون  رنگرزي 2207
تا حداكثر 600 تن

 حالجي و توليد انواع كاموا بدون رنگرزي2208

زيپ سازي بدون رنگرزي2209

 واحد حالجي و ريسندگي پشم و ا لياف مصنوعي حداكثر تا 600 تن در سال2210

 واحد حوله بافي بدون رنگرزي2211

واحد بافندگي پارچه بدون رنگرزي2212

واحد ريسندگي و بافندگي بدون رنگبري و رنگرزي ) متقال خام و برزنت خام (2213

 واحد گوني بافي و كتاني ) كنفي (2214
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ادامه جدول 2-4-2- گروه صنايع نساجی )2000(

نام واحدرديف 

2215)  P  . P  واحد گوني بافي از الياف مصنوعي )گوني پلي پروپيلن معروف به 

واحد توليد حصير بافي پالستيكي2216

واحد توليد لحاف تشك بالش2217

 پتو بافي بدون رنگرزي2218

واحد توليد پارچه هاي ضد آب ) باراني شمعي ( 2219

واحد بازيافت پنبه از ضايعات پنبه2220

واحد تكميل حرارتي پارجه )فيكسه ( بدون عمليات شستشو ورنگرزي2221

واحد توليد پارچه هاي سيستم پنبه اي والياف مصنوعي بدون عمليات رنگرزي2222

رده 3 
نام واحدرديف

  توليد تور تزئيني و پرده اي با رنگرزي2301

 واحد رنگرزي گياهي2302

  واحد چاپ پارچه به روش ماشيني2303

 واحدهاي بازيابي ضايعات نساجي با شستشو ) پارچه ، نخ و ا لياف (2304

 واحد شستشو و رنگرزي پ����ر2305

 واحد توليد پارچه هاي ضد آب ) باراني شمعي ( )حذف –تكرار رديف 2219(2306

 واحد حالجي و ريسندگي پشم از 300 تن تا 600 تن در سال2307

 واحد حالجي و ريسندگي و توليد انواع نخ ) مواد مصنوعي ، ابريشمي ، پنبه ( بيش از 600  2308
تن در س���ال 

كارخانجات پنبه پاك كنی  2309

  واحد توليد نوار بهداشتي و پوشك بچه2310

 واحد توليد اليي )حذف- مشابه رديف 2416(2311

واحد توليد تسمه هاي برزنتي2312

واحد كشبافی)كش وراشل( بيش از 600 تن در سال2313

واحد توليد الياف پلی استر2314

واحد توليد پنبه هيدروفل2315

واحد سنگ شويی لباس2316



61

ادامه جدول 2-4-2- گروه صنايع نساجی )2000(

نام واحدرديف 

واحد توليد پارچه هاي سيستم پنبه اي والياف مصنوعي با  عمليات رنگرزي در فرآيند توليد2317

واحد توليد ومونتاژ بلن2318

رده 4 
نام واحدرديف 

 واحد رنگرزي گياهي بيش از 1000 تن در سال2401

 واحد هاي توليد موكت و فرش ماشيني با رنگرزي2402

 واحد توليد برزنت با رنگرزي2403

 واحد پشم شويي2404

 واحد ريسند گي و بافند گي باشستشو ، رنگرزي و چاپ و تكميل2405

  واحد رنگرزي ، چاپ و تكميل پارچه ) به صورت واحد مستقل (2406

  پتو بافي با رنگرزي2407

  واحد حوله بافي با رنگرزي2408

  واحد توليد نخ كاموا با رنگرزي2409

  واحد ريسندگي نخ آكروليك با رنگرزي و استفاده از نخ آماده2410

واحد حالجی و ريسندگی  پشم بيش از 600 تن در سال2411

 واحد حالجی و ريسندگی و توليد انواع نخ )مواد مصنوعی- ابريشمی- پنبه( بيش از 600 تن 2412
در سال

 واحد تهيه پر بهداشتی2413

 كارخانجات پنبه پاك كنی) حذف – تكرار رديف 2414(2414

واحد توليد نوار بهداشتی و پوشك بچه )حذف – تكرار رديف 2310(2415

واحد توليد اليی و موكت2416

  واحد موكت بافی با رنگرزی2417

رده5
نام واحدرديف

واحد توليد پلی پزاسيون پلی اكريل2501

واحد توليد الياف اكريليك2502

* واحدهايی كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت 
ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گيرند.
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جدول 2-4-3-گروه صنایع چرم )3000(

رده 1 
نام واحدرديف 

 واحد توليد مصنوعات سراجي از قبيل كيف ، دستكش ، جلد چرمي و نظاير آن .3101

 واحد توليد مصنوعات پوستي از قبيل كاله پوستي ، پوستين و موارد مشابه از پوست دباغي  3102
ش���ده

 واحد توليد پستايي كفش حداكثر تا 30000 جفت در سال3103

 واحد توليد كفش ماشيني حداكثر تا 30000 جفت در سال3104

 واحد مونتاژ دست و پاي مصنوعي با استفاده از چرم3105

 واحد مونتاژ لوازم ارتوپدي با استفاده از چرم3106

 واحد چاپ روی چرم3107

 واحد توليد زين و يراق از چرم آماده3108

واحد توليد توپهای ورزشی از چرم آماده3109

رده 2 
نام واحدرديف 

  واحد توليد كفش ماشيني حداكثر تا 2 ميليون جفت در سال3201

  واحد توليد نخ جراحي از روده پاك شده ) نخ كات كوت (3202

  كارخانجات توليد البسه چرمي از چرم آماده3203

 واحد توليد كفش نيمه اتوماتيك3204

رده 3 
نام واحدرديف 

واحد توليد كفش ماشيني بيش از 2 ميليون جفت در سال3301

  واحد توليد چرم بازيابي شده از ضا يعات چرمسازي3302

  واحد هاي سورت روده ) روده پاك شده ( به صورت واحد مستقل3303

   واحد توليد چرم مصنوعي با استفاده از ضا يعات چرم3304

 واحد توليد كفش ايمنی از چرم مصنوعی )الستيكی( بصورت دستگاه تزريقی 3305
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ادامه جدول 2-4-3-گروه صنايع چرم )3000(

رده 4 
نام واحدرديف 

واحد پرداخت و تكميل چرم ) به صورت واحد مستقل (3401

واحد هاي رنگرزي پوست و چرم آماده ) به صورت واحد مستقل (3402

واحد توليد چرم مصنوعي با استفاده از مواد اوليه3403

واحد انبار پوست ،روده ونمك سودكردن3404

رده 5 
نام واحدرديف 

واحد هاي دباغي ، ساالمبورسازي ، چرم سازي ، روده پاكني ، زهتابي3501

 واحد توليد چرم از پوست آبزيان.3502

واحد توليد مواد اوليه صابون از ضايعات دام و طيور3503

جدول 2-4-4-گروه صنایع سلولزی )4000(

رده 1 
نام واحدرديف 

   واحد توليد جعبه مقوايي و كارتن از ورق آماده4101

   واحد توليد پاكت خواربار و مراسالت و مشابه آن4102

   واحد تهيه كاغذ ديواري از كاغذ آماده و چاپ شده4103

    واحد توليد كاغذ و دفتر از كاغذ آماده4104

   واحد توليد لوازم التحرير كاغذي و مقوايي از ورق آماده4105

   واحد صحافي و چاپخانه هاي ساده4106

   واحد توليد مصنوعات چوب پنبه اي4107

   واحد هاي نجاري و خراطي بدون الوار سازي4108

  واحد مبل سازي و ساير مصنوعات چوبي تا 300 متر مكعب چوب در سال بدون رنگ آميزي4109

   واحد توليد انواع فيلتر هاي كاغذي از جمله فيلترهاي هوا با استفاده از ورق آماده4110

   واحد توليد انواع دوك و لوله طا قه پيچي مقوايي و ساير مصنوعات مشابه از ورق آماده4111

  توليد محصوالت ساخته شده از ني و حصير و سبد با في از الياف گياهي4112

   واحد بسته بندي دستمال و محصوالت مشابه با استفاده از كاغذ آماده4113
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ادامه جدول 2-4-4-گروه صنايع سلولزی )4000(

نام واحدرديف 

واحد پرس كاري و چسباندن روكش نئوپان با استفاده از روكش آماده4114

واحد توليد قايقهاي چوبي و بلم تا 300 دستگاه در سال4115

واحد تهيه كاربن و استنسيل از كاغذ آماده4116

واحد توليد كالسور و زونكن از مقواي آماده4117

واحد توليد سازهاي سنتي4118

واحد توليد كپسول مومی كيك از كاغذ آماده4119

واحد توليد مصنوعات چوبي ساخته شده از MDF تا  9000 مترمربع در سال4120

رده 2 
نام واحدرديف 

كارگاههاي ليتو گرافي ، زينگ سازي و عكاسي ) به صورت واحد مستقل (4201

چاپخانه هاي بزرگ توأم با واحد هاي ليتوگرا في ، عكاسي و زينگ سازي4202

واحد جعبه سازي چوبي4203

واحد مبل سازي و ساير مصنوعات چوبي بيش از 300 متر مكعب در سال با رنگ آميزي4204

واحد چوب بري از ا لوار آماده4205

واحد توليد زهوار4206

واحد توليد پوشال كول����ر4207

واحد توليد قايقهاي چوبي  بيش از 300 دستگاه در سال4208

واحد توليد لنجهاي چوبي4209

واحد رنگ آميزي مبلمان و ساير لوازم چوبي خانگي و اداري ) به صورت مستقل (4210

واحد مداد سازي با استفاده از مغز آماده4211

واحد توليد ورق كارتن از كاغذ آماده4212

واحد نصب باالبر و تعمير شناورهاي دريا يي4213

واحد توليد خاك ضد عفوني شده ) بيت موس از خورده چوب (4214

واحد بسته بندی ضايعات كاغذ و كارتن با استفاده از يك دستگاه برش و پرس.4215

واحد توليد عكس برگردان صنعتی4216

واحد توليد پاكت گچ و سيمان4217

واحد چاپ نوارپارچه اي وكاغذ چسب دار4218
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ادامه جدول 2-4-4-گروه صنايع سلولزی )4000(

نام واحدرديف 

واحدتوليد اسكاچ ظرفشويي4219

توليد ظروف يكبارمصرف پوسيدني گياهي از رول كاغذي آماده  4220

واحد توليد گرانول چوب و پالستيك فشرده4221

رده 3 
نام واحدرديف 

واحد توليد نئوپان4301

واحد تخته )سه( ال4302

واحد توليد تخته سخت4303

واحد توليد پاركت چوبي4304

واحد توليد روكش چوبي4305

واحد چوب خشك كني ) به صورت واحد مستقل (4306

واحد توليد مصنوعات چوبي با روكش فايبر گالس4307

واحد مداد سازي ) با خط توليد مغز مداد (4308

واحد توليد اليه هاي چوبي ) اليه زني (4309

واحد توليد رول لينتٌر آلفا سلولًز از سلولز سفيد4310

واحد توليد كاغذ های كربن لس، گرافيت ، گالسه، لفاف بسته بندی كره ، فويل آلومينومی و چاپ 4311
لفا فه های بسته بندی از رول آماده كاغذ 

واحد توليد چوب مصنوعی با ظرفيت 300 تن در سال.4312

واحد توليد اليه های چوبی )اليه زنی( )حذف – تكرار رديف 4309(4313

واحد توليد پنبه هيدروفيل تا 300 تن در سال4314

واحد توليد ظروف يكبار مصرف از مواد پوسيدنی گياهی4315

 واحد توليد انواع عايقهاي الكتريكي )سلولزي ورزيني(4316

واحدتوليد ليوان مقوايي4317

واحدتوليد مصنوعات چوبي با روكش فايبرگالس4318

توليد ظروف يكبارمصرف با اختالط مواد تشكيل دهنده پليمر زيست تخريب پذير4319

رده 4 
واحد توليد كاغذ گرا فت و مقوا از خمير آماده4401
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ادامه جدول 2-4-4-گروه صنايع سلولزی )4000(

نام واحدرديف 
واحد توليد دستمال كاغذي و محصوالت مشابه با استفاده از خمير آماده4402

واحد توليد ذغال چوب4403

واحد توليد فيبر استخواني و فورميكا4404

واحد تصفيه ، پااليش و عمل آوري لينتر پنبه4405

واحد توليد پنبه هيدروفيل بيش از 300 تن در سال4406

واحد چوب بري و توليد ا لوار از تنه درختان4407

واحد توليد تخته سخت از خرده چوب4408

واحد توليد شا نه تخم مرغ4409

واحد توليد بريكت ذغال سنگ4410

واحد توليد ذغال پرس ش�����ده4411

واحد كبريت سازي4412

واحد توليد صرفاً مقوا ، از چوب ، ني ، كاه و غيره ) با استفاده از خط توليد مدار بسته (4413

واحدتوليد قطعات خانه هاي پيش ساخته چوبي4414

رده 5 
نام واحدرديف 

واحد توليد كاغذ مقوا از كاغذ با طله4501

واحد فيبر سازي4502

واحد شباع تراورس و تير چوبي4503

واحد توليد كاغذ از چوب يا ني يا كاه و غيره4504

واحد توليد مقوا از ضايعات كشاورزی4505

واحد توليد انواع خمير كاغذ ) الياف بلند(4506

واحد توليد كاغذ تيشو از خمير كاغذ4507

رده 6 
واحد توليد  خمير كاغذ از ضايعات كاغذ4601

مجتمع توليد محصوالت تجزيه پذير گياهي )ظروف يكبار مصرف گياهي ،پليمرهاي گرما فرم 4602
زيست تخريب پذير ،نشاسته ذرت (

مجتمع های توليد چوب و كاغذ4603
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ادامه جدول 2-4-4-گروه صنايع سلولزی )4000(

رده 7
نام واحدرديف 

4701

* واحدهايی كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده های مختلف مشخص نشده است می توانند در صورت 
ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گيرند.

جدول 2-4-5- گروه صنایع فلزی )5000(

رده 1 
نام واحدرديف 

واحد قلمزني انواع فلزات5101

واحد تراشكاري و قطعه سازي و قا لب سازي بدون ريخته گري و آبكاري حداكثر تا سه دستگاه 5102
تراش )صرفا در كاربری كارگاهی(

واحد توليد درب و پنجره آهن و آلومينيومي ) صرفاً در كاربری كارگاهی (5103

واحد توليد كانال كولر ، لوله بخاري ) صرفاً در كاربری كارگاهی ( 5104

واحد هاي طراحي ، مونتاژ حداكثر تا سه دستگاه تراش) صرفاً در كاربری كارگاهی ( 5105

واحد هاي صنعتي توليد ظروف آلومينيوم از ورق آماده با يك دستگاه خم كن حداكثر 100  5106
تن در سال ) صرفاً در كاربری كارگاهی (

واحد مونتاژ تجهيزات گرد و غبار گير از قطعات آماده5107

واحد توليد اتصاالت هيدروليك ) پرس بست فلزي به دوانتهاي شيلنگ فشار قوي (5108

واحد طراحي ، مونتاژ كولر اتومبيل5109

واحد طراحي و مونتاژ كاربرا تور گاز سوز5110

واحد توليد ترموستات5111

واحدمونتاژ سردخانه با ظرفيت 300 تن در سال.5112

واحد برش صفحات آهن استيل با سه دستگاه برش ) صرفاً در كاربری كارگاهی (5113

واحد توليد قفس حيوانات) بدون ريخته گری و آبكاری(.5114

 واحد توليد منبع انبساط دو جداره ) بدون ريخته گری و آبكاری( ) صرفاً در كاربری كارگاهی (5115

واحد طراحی و مونتاژ ماشين آالت آتش نشانی ) صرفاً در كاربری كارگاهی (5116

واحد مونتاژ پرده كركره فازی از ورق آماده5117
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 

واحد مونتاژ باسكول و ترازو5118

واحد مونتاژ كمك فنر5119

مونتاژ كمربند ايمنی5120

واحد طال سازي5121

واحدطراحي ومونتاژ كيسه ايمني هواي خودرو ) Air bag( درحد مونتاژ5122

رده 2
نام واحدرديف 

واحد توليد ميز و صندلي و سرويس آشپزخانه و مصنوعات مشابه فلزي5201

واحد توليد مخازن كوچك ما يعات ، حلب بهداشتي  ، قوطي ، كنسرو5202

واحد توليد دكمه و نشان و عاليم فلزي بدون آبكاري5203

واحد تراشكاري ، قطعه سازي ، قا لب سازي و ميلنگ تراشي بيش از 3 دستگاه5204

واحد توليد ماشين آالت و تجهيزات تصفيه آب و فاضالب بدون ريخته گري و آبكاري5205

واحد توليد ابزار ورزشي بدون ريخته گري و آبكاري5206

واحد توليد لوازم فلزي برقي بدون آبكاري5207

واحد توليد انواع فيلترهاي روغن5208

واحد تراشكاري و مونتاژ شير آالت بدون آبكاري و ريخته گري و پوليشكاري5209

واحد توليد سوزن دوخت كليپس و سنجاق5210

واحد مونتاژ روروئك و كالسكه بچه5211

 واحد توليد حفاظ فلزي خانگي و صنعتي5212

 واحد چاپ روي فلزات5213

 واحد مونتاژ پايه دوربين عكاسي بدون عمليات كوره اي5214

 واحد طراحي ، مونتاژ قالب و قطعات صنعتي5215

 واحد توليد هيترهاي صنعتي و دستگاه شوينده5216

 واحد طراحي مونتاژ صندلي دندانپزشكي بدون آبكاري و ريخته گري5217

 واحد توليد بوش سيلند ر و بوش فرمان تراكتور بدون ريخته گري5218

 واحد توليد ميخ پرچ و پيچ ، مهره ، واشرفلزي ، كربي ، سوزن ته گرد و كليپس و انواع تورهاي  5219
فلزي ، سيم خاردار ، زنجير ، سيم بكسل و سيم ظرفشويي
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 
 واحد توليد پيش خوان فلزي5220

 واحد توليد انواع فنر5221

 واحد كشش مفتول5222

 واحد توليد درب فلزي شيشه هاي مواد غذا يي5223

 واحد توليد سيم گاز و سيم كالج5224

 واحد توليد ا نواع واشر فلزي5225

 واحد شناور بنزين و گازوئيل و درجه داخل باك و تلمبه سه گوش5226

 واحد توليد ابزار آالت بنايي5227

 واحد برش صفحات آهن و استيل بيش از سه دستگاه برش5228

 واحد توليد اجاقهای جيبی)بدون كوره ذوب (5229

واحد توليد جواهر آالت از فلزات قيمتی با عمليات ذوب با كوره دستی5230

واحد توليد كفی تريلی بدون كوره ذوب ،ريخته گری و آبكاری5231

واحد توليد پانلهای ساختمانی فلزی با فوم پلی استايرن آماده5232

واحد توليد تيرچه فلزی تا 900 تن در سال5233

واحد خم كاری آهن آالت5234

واحد پرسكاري تا ظرفيت 900 تن درسال5235

واحد توليد فيلتر روغن )خودرو ( به ظرفيت 500 هزار عدد درسال5236

واحدساخت دستگاه توليد هيپوكلريت سديم5237

رده 3
واحد توليد ماشينهاي جوجه كشي5301

 واحد توليد لوازم فلزي برقي با  آبكاري5302

 واحد توليد لوله هاي خرطومي فلزي با استفاده از ورق آماده و بدون آبكاري5303

 واحد توليد ادوات و ماشين آالت كشاورزي5304

 واحد توليد قفل و لوال و يراق آالت5305

 واحد توليد كارد و چنگال و قاشق و ظروف استيل5306

 واحد توليد چراغ خودرو به صورت مونتاژ بدون آبكاري5307

 واحد توليد انواع سماور و انواع چراغ نفتي5308

 واحد توليد زه آالت اتومبيل5309
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 

 واحد توليد باسكول و ا نواع ترازو و ملزومات وا بسته بدون عمليات كوره ای5310

 واحد ريخته گري به روش دايكا ست و ا لقا يي5311

 واحد بازيابي فلزات قيمتي5312

 واحد توليد سوزن ، ميل با فندگي5313

 واحد توليد ظروف تفلون5314

 واحد توليد ظروف آلومينيومي5315

 واحد توليد نشان و عاليم فلزي با آبكاري5316

 واحد توليد كنتور آب و گاز و شير آالت برنجي5317

واحد توليد لوازم خانگي بدون آبكاري5318

واحد توليد ماشين آالت سبك5319

واحد طراحي ، مونتاژ دوچرخه و موتور سيكلت5320

واحد توليد سيم لحيم5321

واحد توليد شومينه كرم و برنز5322

واحد توليد فرقون5323

واحد توليد سم پاش تراكتور بدون ريخته گري5324

واحد توليد نوار نقا ل��ه5325

واحد توليد دستگاههاي خشك كن محصوالت كشاورزي5326

واحد توليد بلبرينگ بدون استفاده از عمليات كوره اي5327

واحد توليد پمپهاي گازوئيل وانژكتور خودروهاي سبك وسنگين بدون استفاده ازعمليات كوره اي5328

واحد توليد قا لب فلزي بتون5329

واحد ساخت ، ماشين آالت توليد برد هاي ا لكترونيك5330

واحد ساخت قفسهاي فلزي اتوماتيك مرغ تخم گذار5331

واحد توليد قطعات تفنگ شكاري بادي5332

واحد توليد سيبك خودروهاي سبك و سنگين5333

واحد توليد اگزوز5334

واحد مونتاژ قطعات منفصل آسانسور بدون ريخته گري5335

واحد مونتاژ رادياتور اتومبيل از قطعات آماده5336
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 

واحدتوليد انواع قطعات دوچرخه5337

واحد ساخت بدنه خودرو بدون آبكاري5338

واحد توليد سردخانه آناتومي5339

واحد توليد خم كن و قيچي برقي5340

واحد توليد محفظه اگزوز5341

واحد توليد اتصاالت جوشي گاز بدون ريخته گري و آبكاري5342

واحد طراحي ، مونتاژ جك كمپرسي5343

واحد توليد تيرهاي فلزي لوله هاي آب و برق5344

واحد توليد شافت و غالف و پمپ بدون عمليات كوره اي5345

واحد توليد كوره هاي ذوب برقي بدون عمليات كوره اي5346

واحد توليد درافينگ نقشه كشي5347

واحد توليد تيغ يكبار مصرف5348

واحد توليد بوستر و انواع پمپ ترمز و پمپ كالج بدون عمليات كوره اي5349

واحد توليد مخازن متحرك و هوايي5350

واحد توليد سوله5351

واحد توليد اوايل پمپ تراكتور بدون عمليات كوره اي5352

واحد توليد پروفيل آلومينيم به روش پرس اكستروژن ) فشاري (5353

واحد توليد قوطي رب ، كنسرو بدون بشكه سازي5354

واحد توليد سقفهاي فلزي پيش ساخته ) خرپايي (5355

واحد توليد ، ديسك و صفحه كالچ انواع خودرو بدون عمليات كوره اي5356

واحد طراحي ،مونتاژ آب مقطرگيري ، هيترآزمايشگاهي و بوگي اتاق هچري جوجه كشي توأم5357

واحد طراحي و مونتاژ دستگاههاي سنگ شكن بدون عمليات كوره اي5358

واحد طراحي و مونتاژ پمپ خالء بدون عمليات كوره اي5359

واحد توليد خشك كن لباس5360

واحد طراحي و مونتاژ تجهيزات سيلو و آسياب ارد كارخانه سيمان5361

واحد طراحي و مونتاژ كمپرسورهاي تخليه سيمان5362

واحد طراحي و مونتاژ سيلندرهاي بادي5363
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 

واحد توليد سوخت پاش بدون عمليات كوره اي5364

واحد طراحي و مونتاژ پروژكتور بزرگ سينما يي5365

واحد طراحي و مونتاژ مبدل هاي حرارتي بدون هر گونه عمليات كوره اي5366

واحد توليد انواع سرد خانه بدون آبكاري5367

واحد توليد تاوه نان پزي و استانبولي5368

واحد فرموالسيون بيتومن انامل ، بيتومن ماد يفا يد5369

واحد توليد دامپر ، ميكسر اتوميكسر ، بتونير بدون عمليات كوره اي5370

واحد توليد دينام جوش بدون عمليات كوره اي5371

واحد توليد ونتيالتور5372

واحد توليد موتور ، گيربكس ، ديفرانسيل بدون عمليات كوره اي5373

واحد طراحي و مونتاژ كندانسور چيلر و پكيج و هواسازي بدون عمليات كوره اي5374

واحد توليد ماشين بافندگي بدون عمليات كوره اي5375

واحد توليد پرده كركره فلزي5376

واحد طراحي و مونتاژ ماشين آالت توليد دستكش5377

واحد توليد زنجير سفت كن اتومبيل بدون عمليات ريخته گري و كوره اي5378

واحد توليد سيلندر تراش موتور سيكلت بدون عمليات ذوب5379

واحد توليد تجهيزات كمك آموزشي بدون ريخته گري و آبكاري5380

واحد توليد لوله هاي فوالدي درزدار بدون عمليات كوره اي5381

واحد توليد لوازم ا لتحرير فلزي ) پرگار، ماشين دوخت ، پانچ و ........... (5382

واحد توليد انواع زهوار درب و پنجره هاي فلزي بدون عمليات كوره اي5383

واحد توليد يونيت دندا نپزشكي5384

واحد توليد ا لكترود جوشكاري5385

واحد توليد هيتر و چيلر جذب5386

واحدتوليد كليد خام با آبكاری5387

5388-

واحد رنگكاری فلزات درحد كوره حرارتی كوچك، فس��فاته، چربی زدائی تا ظرفيت 300 تن در 5389
سال
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 

مونتاژ موتور سيكلت چهار زمانه5390

واحد توليد پدال آب) شير پدالی( پمپ تزريق مواد شيميايی و آبميوه گيری برقی بدون عمليات 5391
كوره ای و آبكاری

واحد توليد چرخ دنده تا ظرفيت 1000 تن در سال5392

واحد توليد پمپ آب خودرو5393

واحد عمليات قطعات صنعتی با كوره الكتريكی5394

واحد توليد فيلتر پرس5395

واحد توليد ماشين آالت استخراج سلولز از كاه بدون ريخته گری و آبكاری5396

واحد توليد اتاقك انواع خودروهای سبك بدون آبكاری5397

واحد توليد پمپ سه فاز بدون ريخته گری و آبكاری5398

واحد توليد ژگالتورهای صنعتی گاز بدون ريخته گری 5399

واحد توليد ابزارهای جراحی و لوازم فلزی ارتوپدی بدون فورجينگ)پرسكاری(و آبكاری5300/1

واحد توليد آبگرمكن  بدون ريخته گری5300/2

واحد توليد انواع پروفيل از رول آماده بدون ريخته گری،آبكاری و رنگ كاری5300/3

واحد توليد سيم جوش حلقه ای ) گازی(5300/4

واحد توليد ورق كركره از رول آماده و فنر تسمه ای5300/5

واحد نورد مس با كوره تابشی تا ظرفيت 1000 تن در سال5300/6

واحد توليد قطعات صنعتی و خانگی )ژگالتور گاز شهری،كيت گاز خودرو،پمپ بنزين خودرو،پلوپز 5300/7
گازی،قطعات خودرو،قطعات موتورسيكلت،كولر گازی و..( تا ظرفيت 1000 تن در سال

واحد توليد بالشتك استارت اتومبيل5300/8

واحد توليد انواع دريل ستونی نمره 32،22،16 ميل 5300/9

واحد توليد سقف های فلزی پيش ساخته5300/10

واحد توليد كليد از فلزات معمولی5300/11

واحد قالبسازی به روش الكتروفرمينگ5300/12

واحد رنگ كاری فلزات در حد كوره حرارتی كوچك،فسفاته و چربی زدايی5300/13

واحد توليد كاله ايمنی موتورسيكلت5300/14

واحد توليد منبع انبساط و دوجداره بدون گالوانيزه و كوره ذوب5300/15
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 

واحد توليد باالنس رينگ و الستيك5300/16

واحد توليد شمع موتور اتومبيل5300/17

واحد توليد دستگاه ضد عفونی كننده محصوالت نباتی بدون كوره ذوب و آبكاری5300/18

واحد توليد قطعات فرغون و پمپ هوا5300/19

واحد توليد گيربكس و كليد سكسيونر فشار قوی بدون عمليات ذوب و ريخته گری5300/20

طراحی و مونتاژ اجاق گاز كابين دار5300/21

توليد فويل آلومينيوم به روش نورد گرم5300/22

توليد باسكول و ترازو بدون عمليات كوره ای5300/23

واحد توليد ايربك خودرو بدون عمليات آبكاری5300/24

واحد توليد انواع سردخانه و يخچال بدون عمليات آبكاری )حذف- تكرار رديف 5367(5300/25

واحدتوليد انواع فنر تا ظرفيت 900 تن درسال با عمليات كوره اي5300/26

واحد توليد يخچال ويتريني5300/27

واحد توليد تيوپ سيليكا كلسيم5300/28

واحد هاي طراحي ومونتاژ اجاق گاز كابين دار5300/29

واحد توليد انواع قطعات دوچرخه )حذف – تكرار رديف 5337(5300/30

واحد توليد دستگاهای تقليل فشار ، فيلتر تصفيه گاز و اتصاالت گاز بدون عمليات ريخته گری5300/31

واحد توليد كوپينگ موتور ژنراتور5300/32

واحد توليد بريكت از آهن اسفنجی5300/33

واحد توليد گارد ريل )بدون عمليات ذوب و ريخته گری(5300/34

واحد توليد دستگاه رسوب گير ماشين آالت5300/35

5300/36PVC و MDF واحد توليد دربهای ضد سرقت با روكش

واحد تولید سامانه ضد بارش5300/37

رده 4 
نام واحدرديف 

  واحد توليد انواع سيلندرهاي گاز5401

  واحد رادياتور سازي5402

واحد توليد قطعات آلومينيومی5403
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 

  واحد توليد فنر وسايط نقليه5404

  واحد ابزار سازي5405

  واحد توليد كمك فنر5406

  واحد توليد قوطي و بشكه5407

  واحد توليد ديگهاي بخار5408

  واحد توليد لوازم خانگي با لعابكاري و آبكاري5409

  واحد ذوب و ريخته گري كليه فلزات5410

  واحد توليد گاو صندوق5411

  واحد توليد دستگاههاي زبا له سوز و الشه سوز5412

  واحد گا لوانيزه فلزات ) حرارتي ( وآنادايزينگ5413

  واحد توليد انواع گيربكس صنعتي5414

  واحد توليد سم پاش تراكتور با ريخته گري5415

  واحد توليد پروفيل آلومينيوم با ذوب و آبكاري5416

  واحد توليد لوله هاي خرطومي با آبكاري5417

  واحد توليد چراغ خودرو شامل شيشه ، كاسه و لوازم پالستيكي5418

  واحد توليد خانه هاي پيش ساخته ثابت و سيار چوبي و فلزي5419

  واحد نورد آلومينيوم5420

 واحدتوليد پمپهاي گازوئيلي و انژكتوري خودروهاي سبك وسنگين با استفاده ازعمليات كوره اي5421

  واحد توليد ماشين آالت موزائيك سازي5422

  واحد توليد قطعات سوله5423

  واحد توليد باسكول با عمليات كوره اي5424

  واحد توليد مشعل و پمپ سه فاز با عمليات كوره اي5425

 واحد توليد پمپهاي بزرگ و توربينهاي آبي با عمليات كوره اي5426

  واحد توليد جك كمپرسي ، با عمليات كوره اي5427

 واحد توليد لوله هاي مسي با كوره القايي5428

  واحد توليد كاربراتور5429

  واحد توليد شافت و غالف به پمپ با عمليات كوره اي5430
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 

 واحد توليد سيستم حفاظت كاتدي5431

  واحد توليد جرثقيل پشت كاميون5432

 واحد توليد ساخت پرس كشش هيدروليك5433

  واحد توليد اويل پمپ تراكتور با عمليات كوره اي5434

  واحد توليد تسمه ميلگرد ، پروفيل مسي ، برنجي به روش پرس اكستروژن5435

  واحد توليد دستگاههاي سنگ شكن با عمليات كوره اي5436

  واحد ساخت پمپ خالء با عمليات كوره اي5437

  واحد توليد اتصاالت فوالدي ) زانويي ( با عمليات كوره اي5438

  واحد توليد پروژكتور بزرگ سينمايي با عمليات كوره اي5439

  واحد توليد كاربراتور گاز سوز با عمليات كوره اي5440

 واحد طراحي و مونتاژ ماشين راهسازي5441

  واحد توليد انواع سردخانه و يخچال با عمليات آبكاري5442

  واحد توليد انوع مخازن تحت فشار5443

  واحد توليد لوله هاي مسي با كوره القايي5444

  واحد توليد پروفيل و لوله آهني5445

  واحد توليد موتور ، گيربكس ، ديفرانسيل با عمليات كوره اي5446

   واحد طراحي و مونتاژ كندا نسور چيلر و پكيج و هواساز با عمليات كوره اي5447

  واحد توليد قطعات پودري فلزات با عمليات كوره اي5448

  واحد توليد كلمپ راه آهن5449

   واحد توليد ورق مشبك5450

  واحد توليد بوش سيلندر و بوش فرمان تراكتور با ريخته گري5451

  واحد توليد تجهيزات كمك آموزشي با ريخته گري و آبكاري5452

  واحد توليد دستگاههاي آزمايشي مكانيك خاك با عمليات آبكاري5453

  واحد توليد ديسك و صفحه اصطكاكي به روش ريخته گري پودر5454

  واحد پرس كاري انواع قطعات ماشينهاي سواري و صنعتي5455

 واحد توليد آهن ربا دائم و موقت با كوره حرارتی 5456

 واحد توليد سند بالست5457
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 

 واحد توليد منبع انبساط دو جداره با كوره ذوب و حرارتی و آبكاری و گالوانيزه5458

واحد توليد قطعات آسانسور با عمليات كوره ای5459

واحد ساخت ماشين آالت آجر ماشينی با عمليات كوره ای5460

واحد توليد قطعات آلومينيومی سيستم های آبياری تحت فشار5461

واحد ساخت و مونتاژ جرثقيل سقفی5462

واحد توليد قطعات ظريف فلزی5463

واحد توليد كفشك های سمبه ماتريس پالستيك و دايكاست ميله5464

واحد آناليز قطعات فوالدی با عمليات حرارتی و آبكاری5465

واحد توليد مشعل صنعتی با عمليات ريخته گری و آبكاری5466

عمليات حرارتی قطعات صنعتی5467

واحد توليد مته فوالدی بدون عمليات ذوب و ريخته گری و با عمليات كوره ای5468

واحد توليد پيستون و قطعات آن با عمليات حرارتی كوره الكتريكی5469

واحد توليد سرب صيادی5470

واحد تبديل كويلهای فوالدی به ورق با عمليات ريخته گری،ذوب،سخت كاری و آبكاری 5471

واحد توليد ورق روی،ورق برنج،و پودر روی از شمش تا ظرفيت 3000 تن در سال5472

واحد كشش مفتول آهنی با استفاده از كوره حرارتی5473

واحد ذوب با كوره تابشی تا ظرفيت 300 تن در سال5474

واحد توليد قطعات صنعتی و خانگی )ژگالتور گاز شهری،كيت گاز خودرو،پمپ بنزين خودرو، 5475
،قطعات خودرو،قطعات موتور سيكلت،كولر گازی و...با ظرفيت بيش از 1000 تا 5000 تن در سال

واحد توليد ميل لنگ سواری با عمليات ريخته گری5476

واحد توليد دريل و ماشين مخصوص با عمليات ريخته گری تا ظرفيت هركدام 300 دستگاه در 5477
سال

واحد توليد روی به روش پاير و متالوژيك – هيدرومتالوژيك)به استثنای توليد روی به روش 5478
قالبكاری(تا ظرفيت 3000 تن در سال

واحد توليد چترهای ابری و بارانی با آبكاری بدون ريخته گری5479

واحد توليد رينگ خودرو)سواری(5480

واحد قالبسازی به روش الكتروفرمينگ بيش از 300  تن در سال5481

واحد توليد آهن ربا دائم و موقت با كوره حرارتی )حذف-تكرار رديف 5456(5482
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 

واحد توليد سند بالست ) حذف-تكرار رديف 5457(5483

توليد اجزاء وقطعات شناورهاي دريايي5484

واحد متالوژی پودر فلزات رنگين تا ظرفيت 3000 تن در سال5485

واحد اكسيد آهن تا ظرفيت 3000 تن در سال5486

واحد توليد سيلندر گاز خودرو5487

واحد رنگ كاری پودری)الكترواستاتيك(با كوره پخت و عمليات چربی گيری و شستشو5488

واحد توليد قطعات شناورهای دريايی5489

واحد توليد باسكول با عمليات كوره ای )حذف-تكرار رديف 5424(5490

واحد توليد ايربك خودرو با عمليات كوره ای5491

واحد توليد انواع سرخانه و يخچال با عمليات كوره ای و آبكاری )حذف- تكرار رديف 5442(5492

واحد توليد كمربند ايمنی با عمليات كوره ای و ريخته گری5493

واحد توليد كانكس فلزي ومحصوالت جانبي5494

احداث و اس��تقرار پاركينگ و مراكز اس��قاط خودروهای فرسوده  سبك و سنگين بدون عمليات 5495
كوره ای و شامل عمليات اسقاط )پرسكاری و برشكاری( )حذف – انتقال به واحدهای خدماتی(

واحد توليد قطعات شناورهای دريايی )حذف – تكرار رديف 5489(5496

واحدتوليد باسكول وانواع ترازو وملزومات وابسته با عمليات كوره اي5497

واحد توليد انواع سرخانه با عمليات آبكاری )حذف- تكرار رديف 5442(5498

واحد توليد دستگاه آب شيرين كن5499

واحد توليد كپسول آتشنشانی5400/1

واحد توليد اتصاالت فلزی لوله های چند اليه فلزی5400/2

واحد توليد فلنج با ذوب و ريخته گری5400/3

واحد توليد ياتاقان با عمليات كوره ای5400/4

رده 5 
نام واحدرديف

 واحد هاي ريخته گري از كابل و باطري كهنه5501

  واحد ساخت موتور سيكلت و دوچرخه5502

  واحد توليد ليفت تراك و دامپر و تيلر5503

  واحد توليد اطاق وسايط نقليه سنگين5504
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 

  واحد توليد اطاق ميني بوس ، كانتينر و غيره5505

  واحد توليد روتاري موبيل ) دستگاه حفاري (5506

  واحد توليد ميلگرد فوالدي بدون عمليات ذوب5507

  واحد توليد تسمه و نبشي با عمليات حرارتي5508

 واحد توليد شمش روي به روش ا لكتروليز5509

واحد توليد قطعات بدنه وسائط نقليه5510

واحد توليد قطعات صنعتی و خانگی )ژگالتور گاز شهری،كيت گاز خودرو،پمپ بنزين خودرو،پلوپز 5511
گازی،قطعات خودرو،قطعات موتور سيكلت،كولر گازی و...با ظرفيت بيش 5000 تن در سال

واحد توليد پروفيل آلومينيوم رنگی5512

واحد توليد تسمه بافته شده از سيم)استيل كورد(5513

واحد توليد شمش روي به صورت تبخيري5514

واحد توليد تسمه بافته شده از سيم)استيل كورد( )حذف- تكرار رديف 5513(5515

توليد كاميونت نيمه سنگين با موتور ديزلي5516

رده 6 
نام واحدرديف 

 كارخانجات توليد ژنراتورهاي نيروگاهي5601

 كارخانجات ساخت موتور هاي د يزلي سنگين5602

  كارخانه جات ساخت ا لكتروموتور هاي سنگين5603

  كارخانجات ساخت پرسهاي سنگين5604

  كارخانجات ساخت ماشين ا بزارهاي سنگين5605

واحد توليد شمش منيزيم5606

واحد توليد شمش روی به روش الكتروليز 5607

واحد توليد شمش روی به روش باير و متالوژی از كنسانتره5608

  كارخانجات ساخت پمپ هاي بزرگ5609

واحد ذوب و نورد فلزات تا ظرفيت 100 هزار تن در سال5610

 واحد توليد پوشش لوله های پلی اتيلن و اپوكسی در داخل لوله های فلزی با آبكاری و آنادايزينگ 5611
و كوره حرارتی 

واحد توليد ورق5612

واحد توليد خمير الكترود5613
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ادامه جدول 2-4-5-گروه صنايع فلزی )5000(

نام واحدرديف 
   واحد هاي توليد وسايط نقليه سنگين مثل اتوبوس ، كاميون و تراكتور5614
واحد هاي توليد ماشين آالت سنگين راهسازي ، كشاورزي و غيره5615
  واحد توليد تانكر ، تريلر و اطاق5616
  واحد توليد وسايط نقليه سبك ) وانت سواري (5617
واحد فرآوری و توليد فلز استرانسيوم5618
واحد توليد سازه های دريايی5619
واحد توليد ناودانی،نبشی آهنی،ميلگرد و ورق فوالدی سياه تا ظرفيت 100هزار تن در سال5620
واحد فرآوری و بازيافت فلزات موليبدن،نيكل،تنگستن با عمليات كوره ای و ذوب5621
توليد لوله هاي اسپيرال )درزجوش(5622
مراكز اسقاط خودروهاي فرسوده سبك وسنگين  با عمليات  ذوب وريخته گري   5623
واحد توليد شمش فوالد آلياژي )بيلت5624

احداث كارگاههاي كشتي سازي وتعميرشناورهاي دريايي وهمچنين لنج هاي فايبر5625
مجتمع صنف پروفيل ودرب وپنجره سازان5626
واحد توليد قطعات هواپيما و هلی كوپتر بدون سرنشين5627
5628

رده 7
نام واحدرديف 
كارخانجات ذوب و نورد فلزات باظرفيت بيش از 100 هزار تن در سال5701

كارخانجات توليد كشتی و شناور سازی5702

كارخانجات توليد واگن قطار )استقرار در داخل شهركهاي صنعتي بالمانع مي باشد(5703

طراحی و مونتاژ هواپيما )استقرار در داخل شهركهاي صنعتي بالمانع مي باشد(5704

كارخانجات ذوب مس5705

واحد توليد گندله سنگ آهن5706

مجتمع صنعتی بيش از 5 هكتار )استقرار در داخل شهركهاي صنعتي بالمانع مي باشد(5707

واحد توليد ناودانی،نبشی آهنی و ورق فوالدی سياه باظرفيت بيش از 100 هزار تن در سال5708

كارخانجات بزرگ قطعات خودرو دارای هر سه واحد ذوب،ريخته گری و آبكاری5709

كارخانجات فرآوری طال5710

* واحدهايی كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده های مختلف مش��خص نش��ده است می توانند در صورت 
ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گيرند.
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جدول 2-4-6- گروه صنایع کانی غیر فلزی )6000(

نام واحدرديف 

  واحد توليد مصنوعات شيشه اي بدون كوره ذوب 6101

  واحد توليد آينه ، پوكه آمپول ، شيشه آزمايشگاهي بدون كوره 6102

 واحد توليد مصنوعات تزئيني سنگي ) صنايع دستي ( 6103

  واحد توليد پودر جوشكاري 6104

واحد توليد كنتاكت لنز6105

  واحد توليد بتون آماده 6106

رده 2 
نام واحدرديف 

6201

  واحد توليد تيرچه و بلوك 6202

  واحد توليد موزائيك 6203

  واحد سيگمنت سنگبري 6204

  واحد توليد بلوك سيماني 6205

 واحد توليد مصنوعات گچي ، گچ طبي ، قا لب گچي از گچ آماده 6206

واحد توليد لوله های بتنی تا قطر 60 سانتی متر6207

واحد توليد كاشی معرق و لعابی كمتر از 100 هزار متر مربع6208

واحد توليد تير بتونی6209

واحد توليد بتن سبك گازی )هبلكس( تا ظرفيت 500 هزار تن در سال6210

واحد توليد تيرچه فلزي ،بلوك سقفي وبلوك ديواري6211

واحدتوليد مالت خشك تا ظرفيت يك ميليون تن در سال6212

واحد توليد شيشه دوجداره از شيشه آماده6213

واحد شيشه گری6214

واحد دانه بندی و بسته بندی پودر ناشی از فيلتر پرس و رسوب زدايی )كربنات كلسيم –6215
پسماند مالس

واحد توليد خاك پاستوريزه6216
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ادامه جدول 2-4-6-گروه صنايع كانی غير فلزی )6000(

رده3
نام واحدرديف

  واحد توليد قطعات پيش ساخته ساختماني 6301

  واحد چيني سازي تا 1000 تن در سال 6303

  واحد توليد سنگ آسياب ، سنگ ساب ، سنگ سمباده ، كاغذ سمباده و ساينده ها6304

  واحد لعاب فلز و سراميك 6305

  صدف كوبي 6306

  واحد توليد شيشه اتومبيل ، شيشه ايمني و نسوز و آئينه تا 1000 تن در سال 6307

  واحد توليد پانل و ديوار پيش ساخته گچي 6308

  واحد توليد خانه هاي پيش ساخته بتني 6309

  واحد مقره سازي و قطعات سراميكي ) حداكثر تاظرفيت 1000 تن در سال ( 6310

  واحد توليد شيشه عينك 6311

  واحد توليد پانلهاي سيماني و ني فشرده 6312

  واحد توليد آجر سيماني 6313

  واحد توليد كاشي و سراميك تا 100 هزار متر مربع در سال 6314

  واحد توليد بلوكهاي بريده شده 6315

  واحد سنگ كوبي 6316

  واحد سنگبري 6317

  واحد توليد عايقهاي ساختماني ) ايزو گام ( 6318

واحد توليد لنت ترمز تا ظرفيت 1000 تن در سال6319

واحد بسته بندی سيمان با پاكت آماده و مجهز به ماشين آالت اتوماتيك و فيلتر هوا6320

واحد توليد شيشه رفلكس 6321

واحد توليد بلوك سقفی و ديواری )حذف – تكرار رديف 2611(6322

واحد توليد شيشه دوجداره6323

واحد توليد بلوك سقفی و ديواری )حذف – تكرار رديف 2611(6324

واحدتوليد تراورس بتوني راه آهن6325

توليد خانه هاي پيش ساخته كامپوزيتي6326

واحد مصنوعات سنگي )سنگهاي آنتيك ( تا ظرفيت ساالنه 9000 تن درسال6327
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ادامه جدول 2-4-6-گروه صنايع كانی غير فلزی )6000(

نام واحدرديف

واحد توليد مالت خشك با ظرفيت  بيش از يك ميليون تن درسال6328

واحد توليد سنگهاي تزئيني از سنگ مرمر6329

احداث انبار سنگ با سنگ كوبي وسنگ بري6330

واحدتوليد سراميك هاي شيشه اي وظروف شيشه اي تزئيني6331

واحد توليد بتن سبك گازی )هبلكس( با ظرفيت 500 هزارتا يك ميليون تن در سال6332

واحد ماسه شويي ودانه بندي شن وماسه  بدون سنگ شكن6333

واحد توليد سنگ مصنوعی بر پايه بتن تا ظرفيت 10000)ده هزار(تن در سال6332

واحد توليد بلوك سنگ6335

واحد توليد لوله بتنی بيش از 60 سانتی متر6336

رده 4
نام واحدرديف

  واحد توليد گچ صنعتي 6401

  واحد چيني سازي بيش از 1000 تن در سال 6402

  واحد توليد كاشي و سراميك با ظرفيت بيش از 100 هزار متر مربع در سال 6403

  واحد توليد پوكه هاي صنعتي 6404

  واحد توليد آجر هوفمن 6405

  واحد توليد آجر ماشيني و آجر نما 6406

  واحد توليد خاك چيني و سراميك با مواد اوليه توليد خاك چينی و سراميك 6407

  واحد توليد پرليت 6408

  واحد توليد ماسه ريخته گري 6409

  واحد ماسه شويي و دانه بندي با سنگ شكن6410

  واحد توليد سيپوركس 6411

  واحد توليد پشم  و الياف شيشه 6412

  بلورسازي با استفاده از ذوب خرده شيشه 6413

  واحد توليد آجرهاي سيليسي6414

  واحد مقره سازي و قطعات سراميكي ) بيش از 1000 تن در سال ( 6415

  واحد توليد پشم سنگ 6416
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ادامه جدول 2-4-6-گروه صنايع كانی غير فلزی )6000(

نام واحدرديف

  واحدتوليد بطري شيشه اي از خرده شيشه 6417

  واحد توليد آجر ماسه آهكي 6418

  واحد شيشه سازي با كوره ذوب كمتر از 1000 تن در سال 6419

  واحد توليد فرآورده هاي قير و امولسيون 6420

  واحد توليد آجر پرسي 6421

  واحد توليد خاك رس كيسه اي 6422

  واحد فرآورده هاي تيتانيوم 6423

  واحد توليد آجر نما 6424

  واحد دانه بندي ذغال سنگ 6425

  واحد دانه بندي سنگ آهن 6426

  واحد توليد كاشی  معرق و لعابی بيش از 100 هزار متر مربع در سال6427

واحد توليد بلور لوستر از شمش شيشه آماده تا ظرفيت 5000 تن در سال6428

واحد توليد ظروف كريستال6429

واحد توليد كنسانتره نفليس6430

واحد توليد الياف شيشه و منسوجات با عمليات كوره ذوب6431

واحد توليد ترموكوبل، نمونه بردار، اكس��يژن و كربن النس، سابالنس،كربن كاپ، لنس دمشی و 6432
مكشی 

واحد توليد گلوله های سيليسی دوار تا ظرفيت 12000 تن در سال6433

واحد توليد قطعات نسوز6434

واحد توليد سنگ مهندسی تا ظرفيت 3000 تن در سال6435

واحد توليد ساروج6436

واحدتوليد لوله هاي سيماني سبك با الياف مصنوعي6437

واحد توليد بتن سبك گازي با ظرفيت بيش از يك ميليون تن درسال6438

واحد توليد بلوكهاي بتن سبك هوادار )سيپوركس (6439

واحد توليد آجر وبلوك سفالي6440

واحدتوليد بلوك تيغه اي تا ظرفيت 15 ميليون قالب درسال وبلوك سقفي به ظرفيت 10 6441
ميليون قالب درسال
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ادامه جدول 2-4-6-گروه صنايع كانی غير فلزی )6000(

نام واحدرديف

واحدهاي توليد آجرفشاري وآجرماشيني6442

واحد توليد جرمهای نسوز سيليسی6443

واحد توليد شن و ماسه از معادن رودخانه اي با سنگ شكن6444

رده 5
نام واحدرديف

  واحد توليد آجر نسوز 6501

  واحد توليد شيشه با كوره ذوب  بيش از 1000 تن در سال 6502

  واحد توليد پودر صنعتي 6503

  واحد توليد گچ آهك به روش سنتي 6504

  واحد توليد آجر سنتي ) دستي ( 6505

  واحد توليد پودر سيليس 6506

  واحد توليد گچ و آهك با ظرفيت حداكثر تا 500 تن در روز ) صنعتي ( 6507

  واحد توليد آسفالت )رعايت فاصله 300 متر با باغات مثمر(  6508

  واحد هاي توليد ش��ن و ماس��ه از معادن كوهي با سنگ شكن )رعايت فاصله 300 متر با باغات 6509
مثمر(  

  واحد رنگ زدايي و عايق كاري لوله هاي گاز 6510

  واحد توليد پودر ميك����ا 6511

  واحد دانه بندي سنگ آه����ن با سنگ شكن )رعايت فاصله 300 متر با باغات مثمر(  6512

 واحد شن وماسه با شن ساز و ماسه ساز )رعايت فاصله 300 متر با باغات مثمر(  6513

واحد  دانه بندی سنگ با سنگ شكن)رعايت حداقل فاصله 300 متر با باغات مثمر(  6514

واحد آسياب سنگ گوگرد)رعايت حداقل فاصله 300 متر با باغات مثمر(  6515

واحد توليد ورقهای نسوز صنعتی )واشرهای مفاصل اگزوز اتومبيل و نظاير آن(6516

واحد دانه بندی سيليس و تغليظ )رعايت فاصله 300 متر با باغات مثمر(  6517

واحد ذغال شويی ذغالسنگ6518

واحدتوليد پرليت منبسط شده وقطعات پرليتي6519

رده 6
نام واحدرديف

  كارخانه توليد سيمان فوندو ) نسوز ( 6601
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ادامه جدول 2-4-6-گروه صنايع كانی غير فلزی )6000(

نام واحدرديف

 كارخانجات صنعتی توليد آجر سفالی ، بلوك سفالی6602

واحد توليد انواع سفال6603

واحد توليد دولوميت بك )مواد نسوز(6604

واحد توليد انواع مقاطع فلزی گالوانيزه و پانلهای پوشش فايبر سمنت6605

واحد توليد پودر ميكرونيزه آهك6606

واحد توليد آهك هيدراته6607

واحد توليد سيمان خاكستری از كلينكر آماده6608

واح��د توليد گچ يا آهك صنعتی با ظرفي��ت 500 تا 1000  تن درروز)رعايت حداقل فاصله500 6609
متر با باغات مثمر(

رده 7
  كارخانجات سيمان )رعايت حداقل فاصله 500 متر با باغات مثمر(6701

  كارخانج��ات گ��چ صنعتي و آهك بيش از 1000 ت��ن در روز )رعايت حداقل فاصله 500 متر با 6702
باغات مثمر(

* واحدهايی كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده های مختلف مش��خص نش��ده است می توانند در صورت 
ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گيرند.

* استقرار واحدهاي صنعتي و توليدي وابسته به منابع معدنی با رعايت ضوابط، خارج از شهركها و نواحی صنعتی 
بالمانع مي باشد.

جدول 2-4-7- گروه صنایع شیمیایی )7000(

رده 1
نام واحدرديف

 واحد توليد آب مقطر 7101

  واحد توليد نايلون و نايلكس و سلوفان ) با استفاده ار رول آماده ( 7102

  واحد صرفاً برش اسكاچ ظرفشويي 7103

  واحد طراحي و مونتاژ لنت ترمز 7104

 واحد توليد درب و پنجره پالستيكی از پروفيل آماده  7105

واحد مونتاژمحصوالت پالستيكی )قطعات و لوازم پالستيكی،سرويس بهداشتی،مكانيزم تخليه 7106
آب توالت فرهنگی،سيفون پالستيكی و موارد مشابه(
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف

واحد مونتاژ قطعات پالستيكی خودرو شامل نوار دور شيشه،شلنگهای بنزينی،كالهك دلكو،واير 7107
شمع،تا ظرفيت 50 تن در سال

واحد توليد دندان مصنوعی تا ظرفيت 50 تن در سال7108

واحد توليد مفاصل مصنوعی بدن،لگن مصنوعی و غيره تا ظرفيت 100 هزار عدد در سال7109

واحد مونتاژ سمپاش7110

واحدبسته بندي سودآكاستيك7111

رده 2
نام واحدرديف

 واحد توليد انواع بتونه 7201

 واحد توليد واكس و شمع 7202

 واحد توليد مواد جالي فلزات 7203

 واحد توليد مركب و جوهر تحرير ، چاپ و پلي كپي از تركيب واختالط )فرموالسيون بدون 7204
توليد حالل( 

 واحد توليد بيكربنات سديم 7205

 واحد توليد مواد پاك كننده ) فرموالسيون ( 7206

 واحد توليد كيت هاي آزمايشگاهي از مواد اوليه آماده 7207

 واحد توليد آب آشاميدني گازدار و بدون گاز با خط توليد بطري پلي اتيلن 7208

  واحد توليد وسايل ترسيمي نظير خط كش ، گونيا و غيره از مواد پالستيكي 7209

  واحد توليد الك غلط گيري " پايه آبي " 7210

 واحد توليد نخ ، طناب و تسمه نايلوني 7211

  واحد توليد رنگ ساختماني با حالل آلي ) فرموالسيون ( 7212

 واحد توليد اشياء و لوازم پالستيكي به صورت تزريقي و بادي از مواد آماده تا 50 تن در سال 7213

  واحد توليد رول نايلون و نايلكس از مواد اوليه 7214

 واحد توليد خمير و ظروف  B. M.C ) جانشين مالمين ( 7215

 واحد توليد اسباب بازي پالستيكي 7216

  واحد توليد فيلم پروپيلن 7217

  واحد توليد قطعات نساجي از پالستيك 7218

  واحد توليد ظروف دارويي پالستيكي 7219
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف

  واحد توليد لوله و اتصاالت پلي اتيلني 7220

واحد بسته بندي پالستيكي 7221

واحد توليد يونوليت 7222

واحد توليد رول پالستيك و نا يلكس با رنگ و چاپ بدون آب ريزي 7223

واحد توليد قاب عينك 7224

واحد توليد اپرون و قطعات و تركيبات الستيكي 7225

واحد توليد واير شمع ا بريشمي 7226

واحد توليد مداد تراش 7227

واحد گاز كپسول پركن 7228

واحد توليد لوازم و ابزار ايمني و جوشكاري از مواد پالستيكي 7229

واحد بسته بندي روغن موتور در گالنهاي پالستيكي 7230

واحد بسته بندی چسب و روغن در قوطی اسپری به همراه گاز7231

واحد توليد  ترقه اسباب بازی 7232

واحد توليد اسيد شارژ ) رقيق كردن اسيد با آب(7233

واحد توليد چسب های آلی و نوار چسب7234

واحد توليد لمينت7235

واحد توليد الياف پروپيلن7236

واحد توليد المپ های آزمايشگاهی و آموزشی7237

واحد توليد انواع مركب دار )ريپون(و نوار پاك كن7238

واحد توليد عكس برگردان صنعتی7239

واحد ساخت واشر كريستال كربنی7240

واحد رقيق سازی و بسته بندی ماده ضد عفونی تا ظرفيت 100 تن در سال7241

واحد توليد كيت حاملگی و سرم كنترل نوار قند و قرص خون )فرموالسيون(7242

واحد توليد نخ دندان و بوگير7243

واحد چاپ سلفون7244

واحد بسته بندی ذغال7245

واحد توليد الياف پوششی و فيبری تا ظرفيت 500تن در سال7246
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف
واحد بسته بندی چسب و روغن در قوطی اسپری به همراه گاز 7247

واحد مونتاژ درب و پنجره پی وی سی7248

واحد توليد درب وپنجره UPVC  درصورت برشكاري وجوشكاري پروفيل7249

واحد طراحی و مونتاژ سم پاش برقی7250

توليد اسكاچ ظرفشويی7251

واحد توليد آب آشاميدني گازدار و بدون گاز با خط توليد بطري پلي اتيلن )مشابه رديف 7208(7252

واحدتوليد انواع سمپاش با ظرفيت 6000 دستگاه درسال  7253

واحدتوليد پنجره دو جداره درصورت برشكاري پروفيل7254

واحد توليد فيلتر مايعات تا ظرفيت 60000 عدد درسال7255

توليد وبسته بندي پودر الستيك بدون عمليات كوره وفرآيند شيميايي7256

واحد توليد يونوليت مربوط به عمليات برش وشكل دهي7257

واحد توليد چسب دندان مصنوعی7258

رده 3

واحد توليد انواع چسب نئوپاني ) اوره فرم آلدئيد ( مايع و پودر 7301

واحد توليد ابر و اسفنج و فوم 7302

واحد توليد كليه محصوالت پالستيكي ) لوله ، ورق ، صفحه ، كفپوش ، مشمع ، ا لبسه و غيره ( 7303

واحد توليد قطعات با كا ليت ) لوازم برقي و دسته نسوز لوازم خانگي ( 7304

واحد توليد محصوالت فايبر گالس 7305

واحد توليد ورق آكريليك و مواد مشابه 7306

واحد توليد تثبيت كننده و استابليز و آنتي اكسيدانها 7307

واحد توليد انواع گرانول پلي مري7308

واحد توليد پاك كننده هاي صنعتي ) فرموالسيون ( 7309

واحد توليد داروهاي ظهور و ثبوت فيلمهاي عكاسي ، ليتوگرافي و راديولوژي 7310

واحد توليد آما لگام نقره 7311

واحد توليد نيترات نقره 7312

واحد توليد مغز مداد 7313

واحد توليد رسوب زادها 7314
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف

واحد توليد كوكونات دي اتانول آمين شامپو 7315

واحد توليد كليه محصوالت التكس غير از دستكش 7316

واحد توليد كاندوم 7317

واحد توليد بادكنك 7318

واحد توليد شيشه شير ، سرشيشه ، پستانك و غيره 7319

واحد توليد مسواك ، يقه شور ، برس ، شانه پالستيكي و غيره 7320

واحد توليد مواد تعاوني ) كمكي ( و ساختماني ريخته گري 7321

واحد توليد ضد كف و تسهيل كننده سيالن ) روان كننده ( 7322

واحد توليد اسپري كنتاك شور 7323

واحد توليد اسپري تميز كننده مبلها 7324

واحد توليد ضد رسوب ها ، پلي فسفاتها و پلي آميدها ) فرموالسيون ( 7325

واحد توليد مواد جدا كننده نفت از آب 7326

  INHIBITOR محافظت كننده آب بويلرها 7327

واحد توليد امولسيفايرها 7328

واحد توليد پودر كف آتش نشاني 7329

احد توليد خمير آلومينيوم و برنز 7330

واحد توليد سولفات آلومينيوم 7331

واحد توليد آب باطري 7332

واحد توليد آب ژاول 7333

واحد توليد تركيبات نيكل 7334

واحد توليد تركيبات روي ) كلر و غيره ( 7335

واحد توليد تركيبات كلسيم و پتاسيم 7336

واحد توليد تركيبات مس 7337

واحد توليد هارد نر باپايه كلرور آمونيوم ) چسب نئوپان (7338

واحد توليد زرين الكيد و پلي استر ) سنتز ( 7339

واحد توليد گازهاي طبي و صنعتي : اكسيژن ، ازت ، آرگون و گاز بيهوشي 7340
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف

واحد توليد آب رنگ 7341

واحد توليد خودكار ، ماژيك ، خودنويس و غيره 7342

واحد توليد مايع ترمز ، اتيلن گليكول ) ضد يخ ( 7343

واحد توليد فيلمهاي عكاسي 7344

واحد توليد استيلن و كپسول پركن 7345

واحد توليد سرنگ و شيشه سرم تزريقي و خون ، كيسه ادرار و ساير تجهيزات پالستيكي  پزشكي 7346

واحد توليد پالستوفوم و ديگر عايقهاي مشابه 7347

واحد توليد لوازم پالستيكي از پالستيك كهنه براي مصارف غيرغذايي 7348

7349 P.V.C واحد فرمينگ

واحد مالمين سازي 7350

 واحد توليد اشياء و مواد پالستيكي به صورت تزريقي بادي از مواد آماده بيش از 50 تن درسال 7351

  واحد توليد قايقهاي فايبرگالس 7352

  واحد توليد غلطك و قطعات پالستيكي 7353

  واحد توليد دستكش يك بار مصرف ، بند ناف و دست بند ن��وزاد 7354

  واحد توليد قلم مو و فرچه 7355

  واحد توليد فيلم راديولوژي 7356

  واحد توليد استارات كلسيم و روي 7357

  واحد توليد ظروف يكبار مصرف 7358

  واحد توليد شيرآالت ساختماني از پليمر 7359

  واحد توليد آب اكسيژنه 7360

  واحد توليد گاز هيدروژن 7361

  واحد فرموالسيون و بسته بندي سموم دفع آفات 7362

  واحد آبكاري در خالء 7363

  واحد توليد گاز CO 2  از گاز طبيعي و گازوئيل  7364

  واحد توليد بيكربنات آمونيوم حداكثر تا ظرفيت 2000 تن در سال 7365

  واحد توليد انواع خمير قالب گيري7366

  واحد توليد شيلنگ فشار قوي 7367
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف

واحد توليد قطعات پالستيكی خودرو7368

  واحد توليد پاك كننده هاي صنعتي حداكثر تا 500 تن در سال 7369

  واحد توليد لنت ترمز از مواد آماده بدون استفاده از آسياب مواد 7370

  واحد توليد خمير آب بندي ، پالستي زول ، تشك و فيلتر و الك ورني روي قوطي 7371

  واحد توليد درب دوبل و دستگاه مكانيزه تخليه آب توالت فرنگي 7372

  واحد توليد نوار تفلون 7373

  واحد توليد مواد كمكي چرمسازي و نساجي با فرموالسيون از مواد آماده 7374

  واحد توليد كلرو فريك 7375

  واحد توليد امولسيون قير با آب 7376

  واحد توليد قرصهاي كربني از ذغال آماده 7377

  واحد بسته بندي جوهر نمك 7378

  واحد توليد امولسيون از پارافين آماده 7379

  واحد توليد اسپری هاي خوشبو كننده ) فرموالسيون ( 7380

  واحد توليد دستكش الستيكي 7381

  واحد توليد واشرهاي الستيكي 7382

  واحد توليد آنتي اكسيدان ، هيدرازين 7383

  واحد توليد رزين اكريليك 7384

  واحد توليد پاك كن 7385

  واحد توليد رنگهاي نساجي و دباغي 7386

  واحد توليد ضد زنگ ، رنگهاي صنعتي و ساختمان و پوشش دهنده ها 7387

  واحد توليد انواع دستكش التكس 7388

  واحد توليد فوم حفاري 7389

  واحد توليد قطعات الستيكي آب بندي 7390

  واحد توليد رنگ ترموپالستيك و گالس بيد 7391

  واحد توليد مالمين فرم آلدئيد 7392

  واحد توليد پارافين مايع 7393
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف

  واحد توليد وازلين 7394

  واحد توليد رزين ا لكيد و پلي و نيل استات7395

  واحد توليد پودر با كا ليت 7396

  واحد توليد پودر مالمين 7397

  واحد توليد سولفور آمونيوم 7398

  واحد توليد رزينهاي فنوليك و بيگمنتهاي آلي 7399

  واحد توليد عدسی پالستيكی 7300/1

 واحد توليد پوشش داخل ساختمان 7300/2

 واحد توليد گاز سرد كننده و برودتی 7300/3

  واحد توليد سوخت جامد ، پودر ژالتينی، متنول جامد تا ظرفيت 1000 تن در 7300/4
سال)فرموالسيون(

واحد توليد محلول رزين7300/5

واحد توليد پوششی فويل المينه7300/6

واحد توليد گرانول پی وی سی7300/7

واحد توليد دندان مصنوعی بيش از 50 تن در سال 7300/8

واحد توليد فرموالسيون كود مايع و روغن كشاورزی تا ظرفيت 2000 تن در سال7300/9

واحد توليد سيليكاژن )جاذب الرطوبه( تا ظرفيت 2000 تن در سال7300/10

واحد توليد انتقال دهنده امواج صوتی،ماده تركيبات جوشكاری،ماده محافظ جوشكاری[محلول 7300/11
تام پن مخصوص ماشين كاری،مايع آب تراش،چربی پر فسفاته

واحد توليد شانه تخم مرغ و جعبه ميوه از ماده شيميايی پلی استايرن تا ظرفيت 2000 تن در 7300/12
سال

واحد توليد الكل صنعتی اصالح شده)فرموالسيون(7300/13

واحد توليد و بسته بندی انواع چسب و مايع و پودر7300/14

واحد توليد پارافين جامد7300/15

واحد توليد رنگ مستربچ تا ظرفيت 2000 تن در سال7300/16

واحد توليد تسمه نساجی و نقاله و روكش غلطك چاب،دستكش جراحی صنعتی و خانگی7300/17

واحد توليد نمك های كلسيمی اسيدهای چرب7300/18

واحد توليد رنگ پودری7300/19
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف
واحد توليد رنگ و رنگدانه7300/20

واحد توليد پلی اتيلن تر فناالت7300/21

واحد توليد قطعات الستيك آب بندی7300/22

واحد توليد فيلم پلی اتيلن سبك،فيلم متااليز،فيلم پی وی سی،چاپ صنعتی و فيلم سينمايی 7300/23
و نظايرآن

واحد توليد فيلم پلی اتيلن7300/24

واحد توليد ورقهای پليمری تقويت شده با الياف شيشه7300/25

واحد توليد و بسته بندی ضد يخ به روش فرموالسيون از اتيلن و گليكول7300/26

واحد توليد فوم پلی استايرن7300/27

واحد توليد بطری پت و درب بطری7300/28

واحد توليد تيوپ سيليكا كلسيم7300/29

واحد توليد بلوك سقفی كامپوزيت7300/30

واحد توليد پراكسيد آلی تا 600 تن در سال7300/31

توليد وبسته بندي پودر الستيك با عمليات كوره وتوليد دوده7300/32

واحد توليد روكش از كاغذ مالمين7300/33

واحد توليد چسب پلی يورتان7300/34

واحد توليد چسب كاشی يورتان7300/35

واحد توليد واكس ميوه )نانو مواد و نانو فيلتر(7300/36

واحد توليد آنتی فوم سيكلونی و غير سيكلونی7300/37

واحد توليد پليمرهای زيست تخريب پذير7300/38

واحد توليد پيل سوختی7300/39

واحد توليد اتيلن بيس استئار آميد7300/40

رده 4
نام واحدرديف

  واحد توليد حال لهاي مركب چاپ ، تحرير و پلي كپي 7401

  واحد توليد هيپوكلريت كلسيم 7402

  واحد توليد الستيكهاي روكش شده 7403

  واحد توليد پودر الستيك 7404

  واحد توليد اسيد استيك و اسيد فورميك 7405
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف

  واحد توليد ذغال فعال 7406

  واحد توليد كودهاي آلي و هورمونهاي رشد گياهي 7407

  واحد توليد لوريل اتيل سولفات ، فورفورال 7408

  واحد توليد سيليكات سديم 7409

  واحد توليد سولفيت سديم و بي سولفيت 7410

  واحد توليد سولفاميك اسيد 7411

  واحد توليد پاك كننده هاي صنعتي بيش از 500 تن در سال 7412

  واحد توليد لنجهاي فايبر گالس 7413

  واحد توليد حشره كشهاي اسپري 7414

  واحد توليد نيترات سد يم 7415

  واحد توليد استات سد يم 7416

  واحد توليد استات بوتيل 7417

  واحد توليد سديم هگزا متا فسفات 7418

  واحد توليد فسفات سد يم7419

  واحد آبكاري 7420

  واحد توليد مواد ضد خورندگي و ضد خزه 7421

  واحد توليد گاز دي اكسيد كربن از ذغال سنگ و نفت كوره 7422

  واحد توليد سديم پيرو فسفات 7423

  واحد توليد اتر 7424

  واحد توليد صا بون صنعتي و سنتي 7425

  واحد توليد اليي گرم و چسب 7426

 واحد توليد اسيداگزا ليك 7427

 واحد توليد نمك صنعتي 7428

  واحد توليد آمونيوم كرايد 7429

  واحد توليد پليمرهاي حساس به نور 7430

  واحد توليد كنسانتره و سنگ معدن سيليس 7431

  واحد توليد براكس هيد را ته 7432

  واحد توليد سركابل فشار قوي 7433
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف

  واحد توليد مشمع قيراندود و خمير ايزوالسيون 7434

  واحد توليد زئوليت 7435

  واحد توليد درب دوبل تخليه اب توا لت فرنگي با عمليات آبكاري 7436

  واحد توليد مايع جوهر پاك كن 7437

  واحد توليد دي فسفات كلسيم 7438

  واحد توليد لنت ترمز ديسكي بدون استفاده از آزبست 7439

  واحد توليد كربنات كلسيم رسوبي 7440

  واحد توليد بازيابي كائوچو 7441

  واحد توليد كنسانتره مس 7442

  واحد توليد پودر ذغال از سبوس گندم با برنج 7443

  واحد توليد روغن موتور و گريس 7444

  واحد توليد روغنهاي آروما تيك 7445

  واحد توليد كلريت كلسيم و سديم 7446

 واحد توليد سولفات سديم 7447

 واحد تصفيه روغن موتور 7448

 واحد توليد ورق های پلی اتيلن) از مواد اوليه(7449

 واحد توليد نشاسته مود يفا يد با ظرفيت 1500 تن در سال ) برای توليد كاغذ(7450

واحد توليد سيليكات منيزيم آبدار و موارد مشابه7451

واحد توليد انواع بسته های برزنتی7452

واحد توليدپلی اتيلن تر فتاالت7453

واحد توليد بسته بندی رنگهای طبيعی7454

واحد توليد اسپری های خوشبو كننده7455

واحد توليد الكل از طريق تخمير و سنتز7456

واحد توليد پودر آلفاسلولز و لينگو و سولفوماتهای فلزی7457

واحد توليد كربنات باريم و سولفيك سديم7458

واحد توليد تخليص و بسته بندی مواد شيميايی)متانول،زالين،استون،اتيل استات،اسيد استيك(7459

واحد توليد اسيد سولفوريك تا ظرفيت 10 هزار تن در سال7460
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف

واحد توليد رزين ونيلينك7461

واحد توليد مواد افزودنی روغن موتور7462

واحد توليد نمك اسثئاريك و اسيد اسثئاريك7463

واحد توليد فوم ابرو اسفنج فشرده )حذف- تكرار رديف 7302(7464

واحد توليد اينيدريد فناليك7465

واحد توليد سديم تری پلی فسفات7466

واحد توليد اسيد بوريك7467

واحد توليد تيرچه بلوك پليمری تا ظرفيت 3000 تن در سال7468

واحد توليد پليمرهای تقويت تا ظرفيت 3000 تن در سال7469

واحد توليد ورقهای پلی اتيلن )از مواد اوليه(7470

واحد توليد چسب پی وی سی و پوشش پالستيكی لوله )پلی اتيلن(7471

واحد توليد درب و پنجره و كابنت آشپزخانه پلی وود)پلی پروپيلن(7472

واحد توليد تانن گياهی7473

واحد توليد فيلم كامپوزيت 7474

واحدتوليد آنزيم7475

واحدتوليد آلياژهاي پليمري7476

واحدتوليد پودرچربي گياهي واسيدچرب گياهي7477

واحد توليد قير طبيعی7478

واحد توليد پرايمر )چسب رزين(7479

واحد توليد تينر فوری7480

رده 5 
نام واحدرديف

  واحد توليد توري روشنايي 7501

  واحد توليد فرمالين و پارافرم آلدئيد 7502

  واحد توليد هگزامين 7503

  واحد توليد اسيد سولفوريك بيش از 10هزار تن در سال7504
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف

  واحد توليد اسيد نيتريك 7505

  واحد توليد اسيد كلريدريك 7506

  واحد توليد آمونياك 7507

  واحد توليد آمينهاي خنثي كننده گاز كربنيك ) مونودي و تري آمينها ( 7508

  واحد توليد كننده مواد پوشش دهنده سطوح فلزي و كارگاهي ) غيراز رنگ ، بتونه و مشابه ( 7509

  واحد توليد رزين و پودر اپوكسي 7510

  واحد توليد الستيك و تيوب وسايط نقليه موتوري 7511

  واحد توليد اوليه مواد كمكي يا تعاوني نساجي 7512

  واحد توليد بيكربنات آمونيم 7513

  واحد توليد پا نلهاي پلي يورتان 7514

  واحد سرپشم سازي 7515

  واحد توليد خاك رنگبر 7516

  واحد توليد نفتالين 7517

  واحد توليد مواد عايق ايزوالسيون از مشتقات نفتي 7518

  واحد توليد دي اكتيل فتاالت ) نرم كننده پالستيك ( 7519

  واحد توليد كربنات كلسيم ، باريت ، بنتونيت ، تالك واخرا 7520

  واحد توليد اسيد بنزوئيك و بنزوات سديم 7521

واحد توليد تغليظ سود كاستيك و موارد مشابه7522

  واحد توليد مايع ظرفشويي ، شامپو ، پودرهاي شوينده ، ضد عفوني كننده و سفيد كننده 7523

  واحد توليد سولفاتهای آهن،روی ،منيزيم،آمونيوم و موارد مشابه تا ظرفيت 5000 تن در سال7524

  واحد توليد لوله های اپوكسی تا ظرفيت 3000تن در سال7525

  واحد توليد خانه های پيش ساخته پالستيكی )چهار چوب پالستيك درب و پنجره( 7526

  واحد توليد سنگ مصنوعی 7527

  واحد توليد پلی آلومينيوم كلرايد 7528

  واحد توليد لوله های كامپوزيتی  7529

  واحد توليد انواع خمير بازی تا ظرفيت 5000 تن در سال7530

واحد توليد روغن ترانسفورماتور و موارد مشابه)غير از روغن اسكارل(7531
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف

واحد توليد نخ تاير الستيك 7532

واحد توليد پيه صنعتی7533

واحد توليد محصوالت از گرافيت طبيعی 7534

واحد توليد دوده صنعتی تا ظرفيت 3000 تن در سال7535

واحد توليد انواع خشك كن ها و پايدار كننده های پی وی سی تا ظرفيت 3000 تن در سال7536

واحد توليد مس كاتدی )به روش پااليش( تا ظرفيت 3000 تن در سال7537

واحد توليد گاز شيرين تا ظرفيت 5000 تن در سال7538

واحد توليد پراكسيدهای آلی و اينيدريد مالئيك با ظرفيت بيش از 600 تن در سال7539

توليد پروفيل آلومينيومي رنگي وآبكاري قطعات7540

واحدتوليدفسفر زرد7541

واحد توليد كريوليت7542

واحد توليد سولفور پليمری7543

واحد توليد ورق كامپوزيت )حذف- تكرار رديف 7474(7542

واحد توليد بيو ايمپلنت های پيوندی7543

واحد توليد منو كلرو استيك اسيد )مايع ضد عفونی و سفيد كننده(7544

واحد توليد رزين پلی اورتان7545

واحد توليد حاللهای آلی7546

رده6 
نام واحدرديف

  واحد توليد اكسيد سرب 7601

  واحد توليد فنل 7602

  واحد توليد بيگمنت هاي معدني 7603

  واحد توليد ا نواع فلزات از مواد كا ني 7604

  واحد توليد كلر ، سود ، آب ژاول 7605

واحد توليد كاغذ تيشو از الياف شيشه،محصوالت و پارچه سافت بيش از 5000 تن7606

  واحد توليد سورنج 7607
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف

  واحد توليد كاربيد ، مواد آبكاري و اكسيد روي از معدن ) ليتارژ ( 7608

  واحد هاي تصفيه تركيبات آلي مازاد توليد توليد فنل و متانل 7609

  واحد توليد تركيبات كروم 7610

 واحد توليد س��وخت جامد ، پ��ودر ژالتينی، متانول جامد با ظرفيت 6500تن در س��ال با كوره 7611
حرارتی 

 واحد توليد لوله كامپوزيت از رزين اپوكسی و الياف شيشه ای بيش از 250000 تن در سال 7612

7613 P.V.C واحد توليد  

  واحد توليد مواد اوليه سا ينده ها ) سنگ ، سمباده و كاغذ سمباده( 7614

  واحد توليد سموم دفع آفات 7615

  واحد توليد بي اكسيد منگنز از سنگ معدن 7616

  واحد توليد فروموليبد ن 7617

  واحد توليد گل گوگرد 7618

  واحد توليد كربن بالك 7619

  واحد توليد سيليكو منگنز و فرو منگنز 7620

  مركز پژوهشي انرژي اتمي ) توليد راديو ا يزوتوپ ( 7621

  واحد توليد كنسانتره مس ، نيكل وكبا لت 7622

  واحد فرآوري گوگرد 7623

 واحد توليد سديم اسيد كربنات7624

  واحد فرآوري اكسيد و مشتقات سيليسيم 7625

واحد توليد سولفاتهای Mn،Al، Jn  و Be  و موارد مشابه7626

واحد توليد مواد اوليه اسفنج با فوالتاسيون، دموسی فاير، ضد خورندگی، ضد كف تا ظرفيت 7627
25000 تن در سال 

واحد توليد عايقهای رطوبتی )حذف – تكرار رديف 6318(7628

واحد توليد كربن و الكترود گرانيتی7629

 واحد توليد u.p.v.c  )اولترا پی.وی .سی( 7630

 واحد توليد آلياژهای پلی مری  7631

واحد كك پزي سنتي )حذف(7632
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ادامه جدول 2-4-7-گروه صنايع شيميايی )7000(

نام واحدرديف
واحد توليد سوخت بيوديزل7633

واحد آند سازی و پخت آند آلومينيوم7634

واحد توليد متانول و پروپيلن7635

واحد توليد كربنات كلسيم بيش از 250 هزار تن7636

واحد توليد شمش تيتانيوم7637

واحد توليد بيواتانول سوختی7638

واحدتوليد پركلرين ،سديم ،سود وكلر7639

واحدتوليددواتيل هگزيل اكريالت7640

واحدهاي توليد روغن ترانس، ،مايع شيشه پاك كن ،اسيدبوريك وانواع عايقهاي الكتريكي7641

واحد توليد سيانور سديم7642

واحد توليد مشتقات پليمری7643

واحد توليد كنسانتره آهن  تا ظرفيت 300 )سيصد( هزار تن در سال7644

واحد توليد كود شيميايی )فسفاته، نيتراته و سولفاته(7645

رده 7
نام واحدرديف

  واحد توليد كك و قطران7701

واحد توليد كنسانتره آهن  با ظرفيت بيش از 300 )سيصد( هزار تن در سال7702

واحد توليد پتاس از شورابه7703

* واحدهايی كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده های مختلف مش��خص نش��ده است می توانند در صورت 
ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گيرند.

جدول 2-4-8- گروه صنایع دارویی )8000(

رده 1
نام واحدرديف
واحد توليد مواد بهداشتي و آرايشي ) فرموالسيون ( 8101

  واحد اختالط و بسته بندي پودر ازاله مو 8102

  واحد توليد قرص و پودر اكسيژنه 8103
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ادامه جدول 2-4-8-گروه صنايع دارويی )8000(

نام واحدرديف

  واحد توليد اكسيدان كرم بهداشتي و صنعتي و پودر بلوندار اكسيژن 8104

  واحد توليد اسانس ، تنطور ، آلكالوئيد از مواد طبيعي و شيميايي 8105

  واحد توليد هورمون و آنتي بيوتيك تا 300 تن در سال 8106

واحد توليد سرنگهاي تزريقي از پيش پرشده ومحصوالت دارويي به صورت ويال8107

واحد توليد عدسی های چشمی8108

رده 2 

نام واحدرديف

واحد توليد كپسول سخت ژالتيني 8201

  واحد خشك كردن و يسته بندي گياهان دارويي با شستشو 8202

  واحد توليد سيمان زينك اكسايد با مايع آماده اوژنول8203

  واحد توليد هورمون و آنتي بيوتيك از 300 تا 1500 تن در سال8204

واحد توليد كرم و اسپری موبر8205

واحد توليد چسب دندان8206

رده 3 
نام واحدرديف

  واحد توليد باند و گاز حداكثر تا 300 تن در سال 8301

  واحد توليد مواد اوليه داروسازي حداكثر تا 300 تن در سال 8302

  واحد توليد مواد اوليه بهداشتي و آرايشي تا 300 تن در سال 8303

  واحد توليد داروهاي دامي حداكثر 300 تن در سال 8304

  واحد ساخت داروهاي سيلي مارين حداكثر تا 300 در سال 8305

  البراتور و كارخانه داروسازي ) فرموالسيون (8306

واحد توليد آمپولهای تزريقی8307

  واحد توليد هورمون و آنتي بيوتيك از 1500 تا 3000 تن در سال8308

واحد توليد ضدعفونی كننده های مايع8309



103

ادامه جدول 2-4-8-گروه صنايع دارويی )8000(

رده 4 

نام واحدرديف

واحد توليد عصاره شيرين بيان 8401

  واحد توليد واكسن و سرم 8402

  واحد توليد مواد اوليه داروسازي بيش از 300 تن در سال 8403

  واحد توليد ا لكل از طريق سنتز 8404

  واحد توليد ا لكل از طريق خمير و تقطير 8405

  واحد توليد باند و گاز بيش از 300 تن در سال 8406

  واحد توليد شربتهاي گياهي و رزين و صمغ گياهي 8407

  واحد توليد مواد اوليه بهداشتي و آرايشي بيش از 300 تن در سال 8408

  واحد توليد پنتااريتريتول 8409

  واحد توليد داروهاي دامي بيش از 300 تن در سال 8410

  واحد توليد پليمرهاي حساس به نور 8411

  واحد توليد انواع داروهاي گياهي 8412

  واحد توليد محلول مونوگلونال ) آنتي بادي ( 8413

واحد توليد جامدات،نيمه جامدات،مايعات،يويدون آيداين و همودياليز8414

واحد توليد آنتی بيوتيك و هورمون بيش از 3000 تن در سال8415

8416
واحد توليد بالك عصاره گياهي ،اسانس گيري ،عرقيات گياهي ،انواع قطره دارويي وانواع شربت 

دارويي

واحد توليد اسيد هيالورونيك، بوتوكس و انواع مختلف ژلهای پلی اكريل آميد8417

رده 5

نام واحدرديف

واحدبسته بندي لجن دارويي8501
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جدول 2-4-9- گروه صنایع برق و الکترونیک )9000(

رده 1
نام واحدرديف

واحد توليد لوازم برقي كوچك به صورت مونتاژ ) نظير زنگ اخبار و درباز كن ( 9101

  واحد توليد آنتن تلويزيون بدون آبكاري و لوستر از قطعات آماده 9102

  واحد طراحي ومونتاژ لوازم برقي و ا لكترونيكي بدون عمليات كوره اي 9103

  واحد توليد لوازم پزشكي ، آزمايشگاهي و آموزشي ، قطعات ا لكترونيك 9104

  واحد توليد ترانزيستور و مقاومت و غيره 9105

واحد توليد انكوباتور و ساير لوازم آزمايشگاهي بدون آبكاري 9106

واحد توليد انواع ساعت 9107

واحد توليد طراحي و مونتاژ تقويت كننده صوت نظير بلندگو و آمپلي فاي���ر 9108

واحد توليد راديو و تلويزيون و لوازم صوتي و تصويري بصورت مونتاژ 9109

واحد توليد دستگاههاي برقي عالمت دهنده سمعي و بصري 9110

واحد توليد سيستمهاي مخابرا تي مركز تلفن 9111

واحد توليد لوازم ا لكترونيكي ) كامپيوتر ، لوازم اداري و لوازم دقيق ا لكترونيكي ( 9112

واحد توليد كنترهاي ولتاژ و فركانس 9113

واحد توليد آفتامات 9114

واحد توليد مودم و ميكرو كنترل 9115

واحد توليد طراحي و مونتاژ تايم��ر 9116

واحد توليد كارت و بردهاي كامپيوتري 9117

واحد توليد تابلوهای تبليغاتی در حد مونتاژ 9118

واحد توليد چراغ قوه شارژی خورشيدی )مونتاژ(9119

واحد تعمير،بازسازی و مونتاژ دستگاههای زيراكس و كپی9120

مونتاژ كيت CNG ميكسري وكيت CNG  انژكتوري9121

واحد توليد سيم كارت وكارت شارژ9122

مونتاژ كليد فشار قوي9123
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ادامه جدول 2-4-9-گروه صنايع برق و الكترونيك )9000(

نام واحدرديف

واحد مونتاژ و بسته بندی المپ كم مصرف بدون هر گونه تزريق گاز در مقياس كارگاهی9124

رده 2
  مونتاژ سسيستمهاي برق خورشيدي 9201

9202
واحد مونتاژ تجهيزات توانبخشي بدون عمليات كوره اي و آبكاري شامل انواع ويلچرتخت 

بيمارستاني و..

واحد توليد CD فشرده بدون عمليات كوره ای9203

واحد توليد آنتن با دستگاه تزريق پالستيك و گيوتين)قيچی برش( و پرس9204

رده 3
نام واحدرديف

 واحد توليد ترانسهاي فشار ضعيف 9301

  واحد توليد مدارهاي چاپي ا لكترونيك و كيت 9302

  واحد توليد هواكش و دستگاههاي تهويه خانگي و صنعتي 9303

  واحد توليد نوار صوتي و تصويري 9304

  واحد توليد سيم كابل و سيم الكي 9305

  واحد توليد رله و كنتاكتور 9306

  واحد توليد سيم مقاومت 9307

  واحد توليد سركابل فشار قوي 9308

  واحد توليد خازن ، المپ تصوير ، تا بلوهاي برق فشار ضعيف و قوي انواع مشعل 9309

  واحد توليد فيبر مدارچاپي ، باطري خشك ، ا لمنت برقي و ا لكتروموتور 9310

  واحد توليد كليد و پريز ، سر سيم و كفشك اتصال 9311

  واحد توليد كنتور برق و گاز 9312

  واحد توليد لوازم دندان پزشكي 9313

  واحد توليد كوئل اتومبيلهاي سبك9314

  واحد توليد اتواستارترموتورهاي صنعتي و ديزلي 9315
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ادامه جدول 2-4-9-گروه صنايع برق و الكترونيك )9000(

نام واحدرديف

  واحد توليد سيم رابط بدون آبكاري 9316

  واحد توليد سر كابل فشار ضعيف و اتصاالت فني و فلزي 9317

 واحد توليد دوزيمترهای ترمولومينسانس 9318

 واحد توليد برقگير9319

واحد توليد ورق مغناطيسی9320

واحد توليد آهن ربا9321

واحد توليد سنسور فشار ميكروماشين و سنسور شتاب ميكروماشين9322

احداث واحد توليد سيم آلومينومي وكابل آلومينومي9323

واحد توليد پانل خورشيدی9324

رده 4 
نام واحدرديف

  واحد توليد المپ معمولی و فلورسنت9401

  واحد توليد وسايل و تجهيزات برق فشار قوي 9402

  واحد توليد باطري اتومبيل و ساير وسايط نقليه بدون بازيابي سرب از باطري كهنه 9403

  واحد توليد ترانسفورماتور ) ترانسفرماتور ) ترانسهاي فشار قوي( 9404

  واحد توليد سيم حرارتي و برودتي 9405

  واحد توليد ذغا لهاي صنعتي 9406

  واحد توليد كمپرسور 9407

  واحد توليد گوشی تلفن و موبايل 9408

  واحد توليد تجهيزات توانبخشي)ويلچر،تخت بيمارستاني ،سمعك( باعمليات كوره اي وآبكاري 9409

  واحد توليد سيم رابط با آبكاري 9410

 واحد توليد انواع باطری، قلمی، متوسط و بزرگ 9411

واحد مونتاژ و توليد باطری بدون بازيابی سرب9412

9413LED واحد توليد المپ كم مصرف

توليد المپ ديود9414

واحد بازسازي وتعمير ترانس فشار قوي وضعيف وبازسازي بدنه ترانس9415
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ادامه جدول 2-4-9-گروه صنايع برق و الكترونيك )9000(

نام واحدرديف

واحد توليد المپ كم مصرف9416

9417LED المپ هاي هالوژن ،LED پروژكتورهاي ،LED  واحدتوليد چراغهاي

رده 5
نام واحدرديف

واحد توليد باطری اتومبيل و وسائط نقليه با بازيابی سرب از باطری كهنه9501

جدول 2-4-10- گروه صنایع کشاورزی )10000(

رده 1 

نام واحدرديف

واحد زنبورداري و پرورش ملكه 10101

واحد پرورش پرندگان زينتي تا 500 قطعه 10102

واحد پرورش كرم ابريشم 10103

واحد نگهداري ماهي تزئيني 10104

آزمايشگاه دامپزشكي 10105

 واحد كشت گلخانه ای پالستيكی بمنظور توليد صيفی جات و گل رز تا حد يك هكتار10106

واحد توليد گرده خرما10107

واحد توليد جوجه تا 1000 قطعه در هر دوره صرفا در نواحی روستايی10108

واحد پرورش كبك و بلدرچين تا 100 قطعه در سال10109

واحد توليد ورمي كمپوست )كرم پوسال(تا ظرفيت 2 تن در روز صرفا در روستاها10110

پرورش بوقلمون  تا 100 )يكصد( قطعه10111

باغ گياهشناسی و پارك نمونه10112

واحد گاوداری ش��يری در مراكز روس��تايی تا 5راس)با رعايت حداقل فاصل��ه 50 )پنجاه( متر از 10113
سكونتگاه(

واحد گاوداری ش��يری در مراكز روس��تايی  از 5 تا 10راس)با رعايت حداقل فاصله 100 )يكصد( 10114
متر از سكونتگاه(
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ادامه جدول 2-4-10-گروه صنايع كشاورزی )10000(

نام واحدرديف

واحد پروار بندی گوساله در مراكز روستايی تا 5 راس )با رعايت حداقل فاصله 50 )پنجاه( متر 10115
از سكونتگاه(

واحد پروار بندی گوساله در مراكز روستايی از5 تا 20راس )با رعايت حداقل فاصله 100 )يكصد( 10116
متر از سكونتگاه(

واحد پرورش گوسفند و پروار بندی بره در مراكز روستايی تا 50 راس )با رعايت حداقل فاصله 10117
50 )پنجاه( متر از سكونتگاه(

واحد پرورش گوسفند و پروار بندی بره در مراكز روستايی از50 تا 100راس )با رعايت حداقل 10118
فاصله 100 )يكصد( متر از سكونتگاه(

رده 2 
نام واحدرديف

 واحد پرورش پرندگان زينتي بيش از 500 قطعه 10201

  واحد پروار بندي بره تا 200 رأس 10202

  واحد پرورش گوسفند شيري ) داشتي ( تا 250 رأس 10203

  ميادين دام )مجتمع نگهداری دام (تا 200 واحد دامی10204

  واحد توليد جوجه تا 3 دستگاه جوجه كشي ) ظرفيت هر دستگاه 90 هزار جوجه( 10205

  واحد توليد قارچ صدفي  و دكمه اي10206

  واحد هاي پروار بندي گوساله تا 50 رأس 10207

  واحد گاوداري شيري تا 20 رأس 10208

  واحد پرورش اسب و ماديان تا 10 رأس 10209

واحد توليد بذر قارچ خوراكي 10210

استقرار قرنطينه دامي تا 200 رأس 10211

واحد نگهداری سگ نگهبان 10212

واحد كشت گياهان داروئی در وسعت 10 هكتار 10213

واحد پرورش ماهی سرد آبی با روش مدار بسته با ظرفيت 100 تن در سال )مطابق با دستورالعمل 10214
حريم كيفی آبهای سطحی(

 واحد پرورش بز داشتی تا 250 راس در سال 10215

واحد پرورش شتر مرغ تا ظرفيت 60 قطعه در سال 10216
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ادامه جدول 2-4-10-گروه صنايع كشاورزی )10000(

نام واحدرديف

واحد كشت گلخانه ای پالستيكی بمنظور توليد صيفی جات و گل رز از يك هكتار تا 5 هكتار10217

واحد پروار بندی گوساله تا ظرفيت 50 راس )حذف – تكرار رديف 10207(10218

واحد پيله خشك كنی و ابريشم ريسی10219

واحد پرورش ماهی به به روش س��نتی در استخرهای كشاورزی و آبياری )مطابق با دستورالعمل 10220
حريم كيفی آبهای سطحی(

واحد توليد حشرات مفيد جهت كنترل بيولوژيكی آفات در گلخانه10221

واحد شتر داری تا 20 نفر10222

واحد توليد اسپرم منجمد تا ظرفيت 30000 )سی هزار( دز اسپرم10223

واحد بسته بندی تنباكو ميوه ای تا ظرفيت 300 )سيصد( تن در سال10224

واح��د مرغداری و پرورش بوقلمون و س��اير ماكيان)ش��امل بلدرچين،كب��ك و تيهو( با ظرفيت 10225
100)يكصد( تا 5000 )پنج هزار( قطعه در هر دوره

واحدپرورش سگ به ظرفيت 50 قالده10226

واحدتكثير وپرورش ماهيان زينتي )مطابق با دستورالعمل حريم كيفی آبهای سطحی(10227

واحد توليد ورمي كمپوست تا ظرفيت 10 تن در روز10228

واحد توليد بيو كمپوست از ضايعات كشاورزي و حيواني تا 10 تن در روز10229

واح��د تكثي��ر و پرورش آبزيان )ماه��ي ،ميگو و جلبك( صرفا در اس��تانهاي ش��مالي )مطابق با 10230
دستورالعمل حريم كيفی آبهای سطحی(

واح��د مرغداری و پرورش مرغ گوش��تی ب��ه روش پرورش در قفس )طبقات��ی( با ظرفيت 200 10231
)دويست( تا 10000 )ده هزار( قطعه در هر دوره

رده 3 
نام واحدرديف

 واحد  نگهداری حيوانات پوستي و آزمايشگاهي 10301

 واحد توليد جوجه از 3 تا 5 دستگاه جوجه كشي ) ظرفيت هر دستگاه 90 هزار جوجه(  10302

 واحد پروار بندي بره از 200 تا 500 رأس 10303

  واحد پرورش گوسفند شيري ) داشتي ( از 250 تا 500 رأس 10304

  واحد گاوداري شيري از 20 تا 50 رأس 10305

  واحد پروار بندي گوساله 50 تا 200 رأس 10306
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ادامه جدول 2-4-10-گروه صنايع كشاورزی )10000(

نام واحدرديف

  واحد پرورش اسب و ماديان از 10 تا 500 )پانصد(رأس10307

 واحد تكثير و پرورش ماهي گرم آبي )مطابق با دستورالعمل حريم كيفی آبهای سطحی(10308

واحد توليد قارچ دكمه ای و صدفی )حذف – تكرار رديف 10210(10309

واح��د مرغداري و پرورش بوقلمون و س��اير ماكيان )ش��امل بلدرچين،كب��ك و تيهو(  با ظرفيت 10310
5000)پنج هزار( تا 30000 )سی هزار( قطعه در هر دوره

10311
واحد تكثير و پرورش ماهي گرم آبي و س��ردآبی) مش��روط به اينكه در پايين دست محل احداث 
محل برداش��ت آب ش��رب وجود نداشته باش������د. ( )مطابق با دستورالعمل حريم كيفی آبهای 

سطحی(

 واحد پرورش پولت )جوجه مرغ تخمگذار( با ظرفيت 20000 قطعه در سال 10312

  واحد پرورش بوقلمون مادر با  ظرفيت از 5000 )پنج هزار( تا 30000 )سی هزار( قطعه )حذف(10313

  واحد پرورش شتر مرغ با ظرفيت  از 60 تا 3000 قطعه در سال10314

واحد توليد خوراك دام از مواد خام كشاورزی شامل گندم، جو،ذرت،سبوس،تخم پنبه10315

استقرار قرنطينه دامي 200 تا 500 رأس10316

واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از 5000)پنج هزار( تا 30000)س��ی هزار( 10317
قطعه در هر دوره

واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از 5000)پنج هزار( تا 30000)س��ی هزار( 10318
قطعه در هر دوره

واحد توليد مرغ گوشتی تا ظرفيت 1000 )هزار( قطعه در هر دوره)حذف( 10319

واحد پرورش اردك ماهی تا ظرفيت 5000)پنج هزار( قطعه10320

  واحد كشت گلخانه ای پالستيكی بمنظور توليد صيفی جات و گل رز بيش از 5 هكتار10321

طرح طوبی10322

واحد توليد خوراك دام از مواد خام كشاورزی شامل گندم،جو،ذرت،سبوس،تخم پنبه10323

واحد توليد بيو كمپوست از ضايعات كشاورزي و حيواني بيش از 10 تن در روز10324

واحد توليد ورمي كمپوست بيش از 10 تن در روز10325

واحدتوليد زالو طبيعی با ظرفيت يك ميليون قطعه در سال10326

10327
  واحد مرغداری و پرورش مرغ گوش��تی به روش پرورش در قفس )طبقاتی( با ظرفيت 10000 

)ده هزار( تا 50000)پنجاه هزار( قطعه در هر دوره
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ادامه جدول 2-4-10-گروه صنايع كشاورزی )10000(

رده 4 

نام واحدرديف

 واح��د مرغداري و پرورش بوقلمون و س��اير ماكيان )ش��امل بلدرچين،كبك و تيهو(  با ظرفيت 10401
30000 )سی هزار( تا 60000)شصت هزار( قطعه در هر دوره

ميادين دام ) مجتمع نگهداري دام و كاروانسرا ( بيش از 200 واحد دامي 10402

واحد تكثير و پرورش پرندگان و پستانداران وحشي 10403

واحد پروار بندي بره بيش از 500 رأس 10404

واحد پرورش گوسفند داشتي بيش از 500 رأس 10405

واحد گاوداري شيري از 50 تا 500 رأس 10406

واحد پروار بندي گوساله بيش از 200 رأس 10407

واحد توليد جوجه بيش از 450 هزار قطعه ) بيش از 5 ماشين جوجه كشي ( 10408

واحد پرورش اسب و ماديان بيش از 500)پانصد( رأس 10409

واحد پرورش بلدرچين  )حذف(10410

استقرار قرنطينه دامي بيش از 500 )پانصد( رأس 10411

واحد پرورش شتر مرغ با ظرفيت بيش از  3000 )سه هزار( قطعه در هر دوره10412

واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از 30000)س��ی هزار( تا 60000 )ش��صت 10413
هزار( قطعه در هر دوره

واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از 30000)س��ی هزار( تا 60000 )ش��صت 10414
هزار( قطعه در هر دوره

واحد پرورش مرغ مادر و يا مرغ تخم گذار با ظرفيت از 30000)س��ی هزار( تا 60000 )ش��صت 10415
هزار( قطعه در هر دوره

محل احداث حمام ضد كنه10416

  واحدهای صنعتی توليد قارچ خوراكی با مواد اوليه كاه و كلش )حذف-تكرار رديف 10323(10417

واحد توليد مكمل غذايي دام و طيور ) كنسانتره (10418

واحد كشتارگاه دام و طيور )بصورت واحد مستقل(10419

احداث شهرك يا مجتمع هاي بزرگ گلخانه اي10420

مركز نگهداری و پرورش پستانداران وحشی فاقد شكارگاه تا 10000)ده هزار( قطعه10421

واحد مرغداری و پرورش مرغ گوشتی به روش پرورش در قفس )طبقاتی( با ظرفيت 50000)پنجاه 10422
هزار( تا 90000)نود هزار( قطعه در هر دوره
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ادامه جدول 2-4-10-گروه صنايع كشاورزی )10000(

رده5 
نام واحدرديف

واحد پرورش مرغ تخم گذار با ظرفيت از 60000 )شصت هزار( تا 120000)يكصد و بيست 10501
هزار( قطعه در هر دوره

واحد پرورش مرغ مادر با ظرفيت از 60000 )ش��صت هزار( تا 120000)يكصد و بيس��ت هزار( 10502
قطعه در هر دوره

واحد مرغداری گوش��تی با ظرفيت از 60000 )ش��صت هزار( تا 120000)يكصد و بيست هزار( 10503
قطعه در هر دوره

واحد گاوداری شيری با ظرفيت از 500 تا 1000)هزار( راس دام  10504

واحد كشتار دام و طيور مكمل از قبيل پركني ، شستشو ، بسته بندي تبديل ضايعات10505

واحد توليد خوراك دام و طيور  )مخلوط با پودر استخوان يا پودر ماهي(10506

مركز نگهداری و پرورش پستانداران وحشی فاقد شكارگاه بيش از 10000)ده هزار( قطعه10507

واحد مرغداری و پرورش مرغ گوشتی به روش پرورش در قفس )طبقاتی( با ظرفيت بيش از 10508
90000)نود هزار( قطعه در هر دوره

رده 6 
نام واحدرديف

واحد پرورش ميگو تا وسعت 1 هكتار10601

واحد پرورش صدف10602

واحد پرورش تمسا ح 10603

واحد توليد كود ميكرو ارگانيسمهای حل كننده فسفر 10604

واحدتوليد زالو طبيعی با ظرفيت يك ميليون قطعه در سال )حذف- انتقال به رديف 10326(10605

واحد توليد كود آلی از فضوالت دامی )حذف(10606

مجتمع  يا واحدهای گاوشيري با ظرفيت بيش از  1000 راس10607

رده 7 
نام واحدرديف

مجتمع پرورش ماهي و ميگو)مطابق با دستورالعمل حريم كيفی آبهای سطحی(10701

مجتمع های بزرگ دامپروری يا دام ش��هر جهت اس��تقرار واحد های دامداری )در قالب شهرك 10702
دامپروری(
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ادامه جدول 2-4-10-گروه صنايع كشاورزی )10000(

نام واحدنام واحد

كشتارگاههای بزرگ صنعتی بصورت مجتمع شامل پرواربندی،كشتار و بسته بندي فراورده های 10703
گوشتی

* واحدهايی كه حداقل يا حداكثر ظرفيت آنها در رده های مختلف مش��خص نش��ده است می توانند در صورت 
ظرفيت كمتر از حداقل در رده قبل از آن و ظرفيت بيشتر از حداكثر در رده بعدی قرار گيرند.

جدول 2-4-11- گروه صنایع ماشین سازی)11000(

رده 1 
نام واحدنام واحد

مونتاژ و بسته بندی ماشين آالت در حد كارگاهی11101

واحدتوليد تجهيزات جكهاي سقفي11102

واحد ماشين آالت رنگ آميزي ميكرو ارگانيسم11103

رده 2
نام واحدنام واحد

  واحد قا لب و مدل ) درجه ريخته گري ، فيكچر ، قا لب قيد و بست و ابزار قا لب ، مدل 11201

 واحد تجهيزات شبكه آب و فاضالب ) پمپ هاي ديا فراگمي ، لجن كش و تجهيزات تصفيه (  ،  11202

11203
  واحد ماشين آالت و تجهيزات حمل و نقل مكانيكي ) آسانسور و قطعات آسانسور ، پله برقي ، بال 
تراك ، جرثقيل سقفي ، جك پا لت روليك ، باالبر قطعات مربوطه ،  نوار نقاله ، وينچ جرثقيل ( 

واحد پمپ و كمپرس��ور ) پمپ هاي خالء ، وكيوم ، آتش نش��اني ، آب ، كمپرس��ورهاي صنعتي 11204
ومصرفي ، گاراژي ، مواد فله و تلمبه هاي آب بادي(

رده 3

11301

  واحد ماشين ابزار و متعلقات ) دستگاههاي ابزار تيزكن ، فرز و ابزار دستگاه فرز ، ابزارهاي گيره 
ايي ، اره تيزكن ، اس��پارك اروژن ، پانتوگراف ، تراش حد يده كن ، خط  ش��يفكاري ا توماتيك ، 
دريل سه نظام و د نبا له هاي آن ، سنگ تحت و سنگ كف زني ، سنگ روميزي ، سنگ محور ، 
صفحه تراش قطعات مربوطه ، فرامين اندازه گيري ، كپي تراش و كپي تراش كليد ، ماشين سري 

تراش ، ماشين سنتر ، انواع پونيت ماشينكاري اره سنگ .
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ادامه جدول 2-4-11-گروه صنايع ماشين سازی )11000(

نام واحدرديف

11302

  واحد قطعات واسطه اي ) اتصاالت پنوماتيك ، اتصاالت هيدروليك ، اتصاالت ا قالم هيدروليك ، 
بازوهاي مكانيكي ، بلبرينگ ، بوش ، پيچ و مهره هاي صنعتي ، پين ، اقالم پنوماتيك ، چرخ دنده 
ها ، رولرينگ ، انواع شفت ها ، غلطك انتقال و فرم دهي ، انواع پمپ و قطعات پمپ ، انواع قطعات 
صنعتي )تراشكاري قطعات صنعتي و غير صنعتي( ، كالج روغني ، كوپلينگ ، انواع گيربكسها ) 

غير از گيربكسهاي خودرو (  

11303
  واحد ماشين االت صنعتي پالستيك و پالستيك و چرم ) آسياب پالستيك ، اكسترودر پالستيكي 
، پرس پالس��تيك ، پرس مالمين ، اكسترو در لوله ، تزريق پالستيك ، تزريق زيره كفش ، توليد 
لوله پالس��تيكي ، ماشين آالت پالستيك ، ماش��ين آالت چرم سازي ، دستگاه كفاشي ، دستگاه 

برش چرم ، دستگاه دوخت پالستيك ، دستگاه نايلون و نايلكس 

11304
  واحد ماشين آالت و تجهيزات ساختماني و راهسازي و معادن ) آسياب سنگ ، اسكرابر ، اطاق 

ماشين راهسازي ، ايستگاه مركزي بتن ، ماشين االت حفاري ، ماشين قير پاش ، ماشين كوه 
بر( 

11305

  واحد ماشين آالت صنايع غذايي ،دارويي وشيميايي ) آسياب )خوراك دام ، غالت ، گندم و  ... 
(ا لك ، بادام شكن ، بوجاري ، خط توليد ضبط پسته ، پوست گير گندم ، تجهيزات توليد و خط 
پودر گوشت و پودر ماهي و بطور كلي ) خوراك دام و خوراك طيور ( ، تجهيزات توليد كنسرو ، 
كارخانجات قند و شكر ، كارخانجات آرد ، كشتارگاه مرغ ، تجهيزات مرغداري ، چونه كن ، چرخ 
گوش��ت صنعتي ، خط كامل رب گوجه ، كمپوت ، خط كامل ش��امپو و مايع ظرفش��ويي ، خمير 
همزن ، دانه خردكن ، دس��تگاه پرس ، دس��تگاه پركن مواد غذايي ، دستگاه خامه گير ، دستگاه 
گندم شور ، دستگاه نان ماشيني ، ) تونلي و دوار و فرقنادي ( شير دوش ، ماشين آالت برنج كوبي 

، چاي خشك كني ، دارويي ، لپه سازي ، ماكاروني ، ميكسر خورا ك 

11306
 واحد ماش��ين آالت صنايع چوب و كاغذ ) پرس چوب ، دس��تگاه رنده چوب ، دس��تگاه گندمي 
، ماش��ين آالت كبريت س��ازي ، نجاري ، چاپ و صحافي ، پوشال كولر و دستمال كاغذي و نوار 

بهداشتي ( 

11307

 واحد ماشين آالت صنايع نساجي و بافندگي  }اتو كالو ، پرس و برش عدل پنبه ، تجهيرات  
پنبه پاك كني ، تجهيزات رنگرزي نخ و پارچه و خشك كن پارچه ، دستگاههاي آهار نخ ، چاپ 

پارچه ، چله پيچ ، نخ برگردان ، گره شمار نخ ، دوك ريسندگي ، شانه و ميلميلك ، گل زني ، 
ماشين آالت شستشوي پشم ، ماشين بافندگي ) پارچه ، حوله ، جوراب ، فرش ، موكت و ........ 

( ريسندگي و نوار خاردار {

11308

 واحد ماش��ين آالت صنايع فرم دهي و برش فلزات }اره پروفيل بر ، اره آلومينيوم بر ، دس��تگاه 
پانچ پنج كاره،ميلگرد بر،دستگاه پتك آهنگري،پرس هيدروليك،پرس ضربه اي،پرس بريك،پرس 
دستي،پرس ضايعات ، پرس تيغه برش ورق آهن ، پرس خم كن، پرس برش و برش سيم ، تزريق 
فلزات )اكس��تروژن(  ، پرس نورد فلزات ، پرس گيوتين ، ماشين آالت طالسازي ، قوطي سازي ، 
كشش مفتول ، توليد لوله و پروفيل ، دايكاست ، رول بازكن ، ميخ سازي ، نواربري ، نورد و گيره 

و آهنگري { 

  واحد ماشين آالت صنايع بسته بندي و مارك زني ) دستگاه پاك زني ، چاپ كارتن ، ماشين 11309
آالت بسته بندي ، ماشين آالت كارتن سازي ( 
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ادامه جدول 2-4-11-گروه صنايع ماشين سازی )11000(

نام واحدرديف

11310
  واحد ماش��ين آالت و تجهيرات حرارتي و برودتي و تهويه ) اتو كالو ، ا يرواش ، برج خنك كن 
، پكيچ شوفاژ ، پيش گرمكن ، انواع پمپ ، تجهيزات برودتي ، تجهيزات سردخانه ، ديگ بخار و 
قطعات مربوطه ، تهويه مطبوع صنعتي ، ديگ آبگرم ، بويلر روغني ، روطوبت زن ، انواع مبدلهاي 

حرارتي مخازن دوجداره و انبساط ، هواساز يونيت هيتر ، بويلرهاي نيروگاهي و پااليشگاهي ( 

11311

  واحد ماش��ين آالت و تجهيزات كارخانه اي ) ايس��تگاه پركن س��يلندر گاز ، تجهيزات آبكاري 
، تجهي��زات اط��اق رنگ ، تجهيزات بيمارس��تان ، تجهيزات پااليش��گاهي ، تجهيزات كارگاهي ، 
تجهي��زات كارخان��ه اي ، تجهيزات نيروگاهي ، خش��ك كنهاي صنعتي ، دس��تگاه پنچر گيري 
پالس��تيك ، دستگاه تراش عينك ، انواع دستگاه تست ، دستگاه رنگ پاش ، باكت بيل مكانيكي 
، بتونير ، دامپر، بلوك زن ، پمپ انتقال بتن ، پينهاي لودر و بلدوزر ، تأسيس��ات ش��ن و ماس��ه 
، تجهيزات كارخانه آجر ) خط توليد آجر ( تجهيزات كارخانه س��يمان ) خط توليد س��يمان ( ، 
تجهي��زات كارخان��ه گچ ) خط توليد گچ ( تجهيزات كارخانه آهك ) خط توليد آهك ( تجهيزات 
معادن ، تراك ميكس��ر ، تيرچه فلزي ، چكش پنوماتيك ، دريل واگن ، دستگاه حفاري روتاري ، 
سنگ شكن و قطعات مربوطه غلطك و پيره ، فينيشر آسفالت ، ماشين آالت سنگبري ، كارخانه 
آسفالت ، كانال كن ، كوره هاي خط توليد مواد كاني غير فلزي ، كيسه گچ و آهك و سيمان پركن 
، دستگاه ساالمبو ، دستگاه شات بالست ، دستگاه شستشوي قطعات ، دستگاه ظهور عكس ، كوره 
هاي عمليات حرارتي و صنعتي ، ماشين آالت شستشوي فرش ، توليد سيم و كابل ، خشك شويي 
،  رنگ س��ازي ، جوجه كش��ي ، زباله س��وز , دستگاه سيم پيچي ، دستگاه تك منظوره ، دستگاه 

كوره ا لقايي ، دستگاه راكتور

11312
  واحد ادوات كشاورزي و ماشين آالت كشاورزي ) اكسن تريل كشاورزي ، خرمنكوب ، بذر پاش 
، بيلر ، گاو آهن و قطعات مربوطه ، ديسك 28 پره پل كش ، پمپ سمپاش ، پنجه غازي ، تريلر 
كش��اورزي و قطعات مربوطه ، تس��طيح كن زمين ، رويتواتور ، يونجه چين ، چتر ، خرما چين ، 

چغندر كن ، خشك كن غالت ، داس ، نهر كن ، دروكن ، 

11313
دروگير ، سيب زميني كار و سيب زميني كن ، علف چين ، عميق كار ، كلتيواتور ، كمباين ، انواع 
تراكتور ، كود پاش ، مته درختكاري ، هرزكش ، مور ، بيل ، بكهو ، تيلر ، سس��تم آبياري باراني 

تحت فشار ، هد كمبا ين ناخنك دروگر ( 

11314
  واحد سازه هاي فلزي و مخازن ) اتصاالت داربست فلزي ، اسكلت فلزي ، پل شناور و پل فلزي 
، سازه هاي فلزي ، سا لنهاي پيش ساخته ، نرد بانهاي صنعتي ، بوبكر ، سيلو ، انواع مخازن تحت 

فشار و ذخيره اي( 

  واحد صنايع دريايي ) اوراق كرد شناورها ، شناورهاي دريايي ، سازه هاي دريايي  تجهيرات 11315
سكوهاي نفتي و دريايي ، تجهيزات اسكله دريايي ( 

  واحد موتورهاي احتراق داخلي ) موتورهاي ، ديزلي ، موتورهاي بنزيني (11316

رده 4
نام واحدرديف

  واحد ريخته گري قطعات چدن ) س��اچمه س��ند بالس��ت ، قطعات ريخته گري چدن ، گلوله 11401
آسياب چدني ( 

  واحد ريخته گري قطعات فوالدي ) قطعات ريخته گري فوالد ( 11402
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ادامه جدول 2-4-11-گروه صنايع ماشين سازی )11000(

نام واحدرديف

  واح��د قطع��ات آهنگري ) اتصاالت ف��والدي ، قطعات آهنگري ، قطعات فورج ، گلوله آس��ياب 11403
فوالدي( 

  واحد قطعات انتقال نيرو ) قطعات انتقال نيرو ، دكل انتقال نبرو ، دكل روشنايي برق و مخابرات 11404
تلسكوپي و ... (

جدول 2-4-12- گروه صنایع نوین)نانو و بیوتکنولوژی( 12000

بعلت جديد بودن اين گروه،واحدهای صنعتی و توليدی اين گروه در حال تدوين می باشد.

جدول 2-4-13- گروه صنایع نفت و گاز )13000(

رده 1 
نام واحدرديف

13101

رده 2 
نام واحدرديف

13201  

رده 3 )ج(
نام واحدرديف

13301  

رده 4 )د(
نام واحدرديف

13401

رده 5
نام واحدرديف

واحد توليد قير غليظ شده تا ظرفيت 10 هزار تن در سال13501
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ادامه جدول 2-4-13-گروه صنايع نفت و گاز )13000(

نام واحدرديف

واحد توليد قير پلی بك تا ظرفيت 5000 تن درسال13502

واحد توليد نفت بی بو تا ظرفيت 3000 تن در سال13503

13504  D.O.P واحد توليد مكمل روغن

واحد توليد مكمل بنزين13505

واحد توليد روغن ترانسفور ماتور و موارد مشابه13506

رده 6
نام واحدرديف

واحد توليد كود شيميايی )فسفاته و نيترات(13601

واحد توليد روغن و گريس با استفاده از روغن پايه13602

  كارخانجات ساخت تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي13603

واحد توليد كود اوره و )آمونياك(13604

واحد توليد انواع قير )بيش از ده هزار تن(13605

13606

رده 7
نام واحدرديف

واحد پتروشيمی )واحد اوره ،آمونياك ،پلی اتيلن های سبك،سنگين و خطی(13701

واحد پااليشگاه13702

واحد نيروگاه گازی13703

واحد نيروگاه سيكل تركيبی13704

13705)M.T.B.E( واحد توليد بنزين بدون سرب

واحد تصفيه دوم روغن13706

واحد GTL  )تبديل گاز به مايع(13707

واحد توليد بنزين،گازوئيل و ساير مشتقات نفتی13708

واحد توليد هيدروكربورهای حلقوی و غير حلقوی13709

حفرچاه نفت بيش از  10 حلقه13710
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جدول 2-4-14- گروه صنایع بازیافت 14000

رده 1
نام واحدرديف

جمع آوری ضايعات فلزی تا  3000 تن در سال14101

14102

رده 2
نام واحدرديف

جمع آوری ضايعات فلزی )برش،پرس و كمپكت( بيش از 3000 تن در سال14201

بازيافت تجهيزات الكترونيكی بدون عمليات كوره ای14202

واحد بازيافت ضايعات سلولزی )چوب(14203

رده 3
نام واحدرديف

جمع آوری خودروهای سبك فرسوده )برش زنی و پرس( بدون عمليات ذوب و ريخته گری14301

بازيافت ماسه و ريخته گری14302

بازيافت الستيك های فرسوده به روش فيزيكی )آسياب و پرس( تا ظرفيت 3000 تن در سال14303

رده 4
نام واحدرديف

واحد بازيافت كادميوم از ضايعات سرب و روی و برش شيميايی تا ظرفيت 600تن در سال14401

جمع آوری خودروهای سنگين فرسوده )برش زنی و پرس( بدون عمليات ذوب و ريخته گری14402

واحد بازيافت پسماندهای الكترونيكی با عمليات كوره ای تا 3000 تن در سال14403

بازيافت الستيك های فرسوده به روش شيميايی تا ظرفيت 3000 تن در سال14404

واحد توليد حالل از بازيافت ضايعات نفتی تا ظرفيت 3000)سه هزار(تن در سال14405

رده 5
نام واحدرديف

واحد بازيافت فلزات گرانبها شامل طال،نقره،كروم،پالتين از لوازم مستعمل14501

واحد  بازيابی سلينيوم از لجن مس آندی14502

واحد بازيافت ضايعات كارخانجات صنايع غذايی14503
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ادامه جدول 2-4-14-گروه صنايع بازيافت )14000(

نام واحدرديف

واحد بازيافت پسماندهای الكترونيكی با عمليات كوره ای بيش از 3000 تن در سال14504

واحد بازيافت تجهيزات الكترونيكي14505

واحد توليد حالل از بازيافت ضايعات نفتی با ظرفيت بيش از 3000)سه هزار(تن در سال14506

رده 6
نام واحدرديف

واحد بازيافت قطعات خودروهای فرسوده)عمليات ريخته گری و ذوب و توليد ورق و شمش(14601

واحد توليد ظروف pet  از ضايعات بيش از 5000 تن در سال14602

واحد بازيافت ضايعات پالستيكی به روش سنتی و تكنولوژی پايين14603

واحد بازيافت باطريهای فرسوده و ضايعات پالستيك14604

واحد بازيافت الستيك های فرسوده)شيميايی و فيزيكی( با ظرفيت بيش از 3000 تن14605

واحد بازيافت قطعات خودروهای فرسوده )ذوب و ريخته گری( )حذف- تكرار رديف 14601(14606

واحد فرآوری و بازيافت فلزات موليبدن،نيكل،تنگستن با عمليات كوره ای ذوب14607

واحدبازيافت فلزات رنگي )مس(14608

واحد بازيافت فيلترهای روغن بدون تصفيه14609

واحد توليد نفت كوره،دوده و مفتول از الستيك های فرسوده14610

رده 7
نام واحدرديف

كارخانه كمپوست14701

بازيافت ضايعات فلزی بيش از 100000 تن در سال14702

بازيافت ضايعات نفتی14703

بازيافت ضايعات كانی غير فلزی14704

واحد تبديل زباله به سوخت14705

واحد بازيافت فيلترهای روغن با تصفيه14706

واحد توليد بنزين، گازوئيل از ضايعات پليمری14707
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2-3-2-   طبقه بندی و تعیین رده های واحدهای خدماتی 
)موضوع بخش نامه شماره 90/27410 مورخ 1390/6/28 سازمان حفاظت محیط زیست( 

ابالغ ضوابط و معیارهاي استقرار واحدهاي خدماتي
     به پيوست ضوابط و معيارهاي استقرار واحدهاي خدماتي كه توسط دبيرخانه كارگروه كارشناسي ضوابط و معيارهاي 

استقرار واحدها ي صنعتي ، توليدي و خدماتي تهيه گرديده است،با رعايت موارد زير جهت اجراء ابالغ مي گردد.
1- واحدهای خدماتی كليه رده ها می توانند با رعايت فواصل تعيين شده براي سكونتگاهها ،رديف 1تا6 جدول پيوست 
ش��ماره 2، )موضوع تصويب نامه ش��ماره 78946/ت 39127ه مورخ 1390/4/15 هيئت وزيران( در داخل و يا خارج از 
شهركها و نواحی صنعتی)رده 1 در داخل و خارج محدوده مصوب شهر و روستا و يا حريم مصوب شهر  و رده هاي 2 و 3 
در داخل يا خارج حريم مصوب شهر و خارج محدوده مصوب روستا و باالتر از آن در خارج از حريم مصوب شهر و خارج 
محدوده مصوب روستا  به استثناء مواردي كه در جدول رده بندي مشخص شده اند( در كاربری های مختلف استقرار 

يابند.«
تبصره1- رعايت فاصله از رودخانه هاي دائمي  شرب و غير شرب بر اساس دستورالعمل تعيين حريم كيفي آبهاي 

سطحي )موضوع تصويب نامه شماره 58977/ت 29101 ه مورخ 1382/12/18( خواهد بود.
تبصره2- آن دسته از واحدهاي خدماتي كه داراي فاضالب صنعتي و بهداشتي مي باشند رعايت فواصل تعيين 
شده براي قنات و چاه آب شرب مطابق جدول پيوست شماره2،)موضوع تصويب نامه شماره 78946/ت 39127ه مورخ 

1390/4/15 هيئت وزيران( الزامي است.  
تبصره 3- رعايت فواصل از مناطق تحت مديريت سازمان در خصوص رده هاي 1تا 3 بر اساس نظر اداره كل حفاظت 

محيط زيست استان و باالتر از آن بر اساس نظر معاونت محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي خواهد بود.
2- اعمال ضوابط براي واحدهاي خدماتي رده 7 بر اساس دستورالعمل رده 7 )موضوع ابالغيه شماره 90/18450 مورخ 

1390/4/29( خواهد بود.
3- برخي از مواردي كه در بخشنامه شماره 90/23874 مورخ 1390/5/30 ابالغ گرديده است و با واحدهاي خدماتي 

انطباق دارد در خصوص واحدهاي خدماتي نيز مي تواند مورد مالك عمل قرار گيرد.
4- واحدهاي خدماتي شامل مصوبه هاي محدوديت استقرار صنايع، نظير شعاع 120 كيلومتري تهران،50كيلومتري 

اصفهان و غيره نمي باشد.
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جدول 2-4-15- گروه واحدهای خدماتی )15000(

رده 1
نام واحدرديف

15101)60 psi از 250 به ( TBS احداث واحدتقليل فشارگاز 

واحد نصب تجهيزات CNG  بر خودروهاي سواري و وانت15102

15103EPC احداث ايستگاه تقويت فشار گاز به روش

واحد عرضه گاز CNG )با رعايت فاصله 50 متری از منازل مسكونی(15104

جايگاه عرضه بنزين،نفت و نفت گاز )خودروهای سبك( )با رعايت فاصله 50 متری از منازل 15105
مسكونی(

 سايت BTS  تلفن15106

 استقرار دكل هاي مخابراتي 15107

 نصب آنتن هاي مخابراتي  15108

استقرار پست برق15109

15110GSM استقرار سايت 

 نصب كافوهاي مخابراتي15111

احداث كلينيك گياه پزشكي15112

 استقرار سايتهاي آتش نشاني 15113

 احداث پايگاه اورژانس بين راهي 15114

احداث گلخانه مدرن  ) صرفا نگهداری و  جهت عرضه بصورت نمايشگاهی(15115

واحد انبار دارو15116

احداث ايستگاه راديويي15117

طرح احداث رصدخانه15118

 سردخانه15119

واحدهاي مولد مقياس كوچك تا ظرفيت 25 مگاوات از انواع CHP مشروط به استفاده از سوخت 15120
گاز

تعمير گاه خودروهای سبك15121

 مراكز معاينه فني خودروهاي سبك15122
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ادامه جدول 2-4-15-گروه واحدهای خدماتی )15000(

نام واحدرديف

استقرار نمايندگي فروش وتعميرگاه مچاز شركتهاي خودروسازي براي خودروهاي سبك15123

واحد عرضه ماهي يا بازارچه فروش وعرضه ماهي15124

انبار مواد غذايی15125

انبار ساير مواد و كاالهای تجاری15126

انبار غيرفني )سنتي( گندم 15127

واحد آزمايشگاه خوراك دام15128

فروشگاه سموم كشاورزي15129

طرح سفره خانه سنتی وسالن اجتماعات 15130

 واحد تاالرو رستوران15131

هتل15132

خوابگاه15133

اقامتگاه15134

مراكز آموزشی غير نظامی15135

واحد آموزشی و توانبخشی معلولين15136

موزه مردم شناسي   15137

كارواش اتومبيل های سواری15138

تصفيه خانه آب آشاميدنی15139

شهر بازی15140

كارگاه نقاشی15141

كارگاه چاپ و ظهور عكس رنگی15142

واحد سيلندر و پيك نيك پركنی گاز دستی15143

احداث سالنهای ورزشی )بدنسازی،استخرهای سرپوشيده،حمام سونا،جكوزی(15144

واحد چاپخانه  كتاب و نشريات15145

گرمابه عمومی15146

ميدان ميوه و تره بار محلی15147
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ادامه جدول 2-4-15-گروه واحدهای خدماتی )15000(

نام واحدرديف

قهوه خانه،اغذيه فروشی،كبابی و چلوكبابی15148

احداث پارك علم وفناوري )احداث صرفاً واحدهاي علمي ،آموزشي(15149

مراكز تحقيقات صنعتی )احداث صرفاً واحدهاي علمي ،آموزشي(15150

مونوريل )داخل شهری(15151

مترو)درون شهری(15152

مراكز صرفا  نگهداري از حيوانات وحشي 15153

نگهداري از حيوانات اهلي در سكونتگاههاي روستايي 15154

كلينك دامپزشكي صرفا جهت ارائه خدمات سرپايي دامپزشكي )دام كوچك، حيوانات خانگي و 15155
زينتي(

15156CHP واحدهاي مولد همزمان برق و آب تا 25 مگاوات از نوع

رده 2 
نام واحدرديف

واحد ندامتگاه مركزی15201

واحد وزرشي)سواركاري(15202

واحد باسكول و توزين خودروهای سنگين15203

15204)CGS( 250 Psi 600  به Psi احداث واحدتقليل فشارگاز برون شهري )تقليل فشار گاز از

واحد سيلندرپركني گاز15205

 واحد انبار و توزيع سيمان و گچ پاكتی و فله15206

واحد تله كابين وسكوي فرود 15207

مراكز معاينه فني خودروهاي سنگين 15208

احداث باند بالگرد15209

واحد  پزشكي قانوني با سردخانه واتاق تشريح 15210

احداث واحد پاركينگ خودروهاي تصادفي )سواري (15211

هتل ، مهمانسرا و رستوران بين راهی )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا(15212

واحد و يا مجتمع  خدماتي رفاهي بين راهي  تا 5 هكتار15213

احداث ميدان ميوه وتره بار مركزی  15214



124

ادامه جدول 2-4-15-گروه واحدهای خدماتی )15000(

نام واحدرديف

استقرار نمايندگي فروش وتعميرگاه مچاز شركتهاي خودروسازي براي خودروهاي سنگين15216

صافكاری و نقاشی اتومبيل15217

احداث انبار وتاسيسات ماشين آالت كشاورزي15218

واحد انبار سنگ بدون سنگبري وسنگ كوبي 15219

انبار آهن آالت ساختمانی15220

واحدپايانه حمل ونقل )خودروهاي حامل مواد نفتي(15221

احداث پيست دوچرخه سواري 15222

احداث ايستگاه تقويت فشارگاز15223

جايگاه عرضه سوخت نفت گاز خودروهای سنگين15224

مكانيزاسيون يا تعمير وسايل كشاورزی15225

 نيروگاه بادي و خورشيدی توليد برق تا ظرفيت 25 مگاوات15226

راهدارخانه15227

مركز جمع آوری ضايعات پالستيك،شيشه،كاغذ و نان خشك15228

تصفيه خانه فاضالب شهری به روش پيشرفته 15229

اردوگاههای تفريحی و آموزشی )كمتر از 5 هكتار(15230

واحد پايانه مسافربري برون شهری15231

گورستان )نقاط روستايی(15232

ترمينال و كارواش خودروهای سنگين15233

ايستگاه پمپاژ انتقال آب15234

خط X-Ray كاميوني15235

واحد باغ وحش و پرندگان تا وسعت 5 هكتار15236

رده 3
نام واحدرديف

احداث واحد پيست موتورسواري15301

 احداث واحد انبار كود15302
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ادامه جدول 2-4-15-گروه واحدهای خدماتی )15000(

نام واحدرديف

واحدقاليشويي15303

سيلوی غالت و حبوبات15304

تعمير گاه خودروهای سنگين15305

ترمينال يا پايانه باربری خودروهای سنگين15306

نمايشگاههای دائمی و محلی صنايع توليدی و صنعتی15307

گورستان )نقاط شهری(15308

احداث استاديوم وزرشي15309

نيروگاه بادي و خورشيدی توليد برق با ظرفيت 25  تا 100مگاوات15310

مجتمع صنفی خدمات خودرويی  15311

مجتمع صنفي مصالح فروشان15312

مجتمع های  بزرگ صنفی )تا 30 هكتار(15313

مجتمع های صنوف مزاحم شهری )تا 30 هكتار(15314

باغ وحش و پرندگان با وسعت بيش از 5 هكتار15315

پاركهاي وحش تا وسعت 50 هكتار15316

رده 4 
نام واحدرديف

انبار مواد شيميايی15401

مراكز آموزشی نظامی15402

ميدان آموزشی تيراندازی نظامی15403

احداث باشگاه ورزشي تيراندازي وتراپ اسكيت  15404

استقرار باشگاه سواركاري وتيراندازي15405

استقرار پايگاه امداد هوايي15406

استقرار سايت پدافند هوايي وپادگان ها15407

باشگاه خلبانی و هوانوردی15408

نمايشگاههای دائمی و منطقه ای )استانی( صنايع توليدی و صنعتی15409
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ادامه جدول 2-4-15-گروه واحدهای خدماتی )15000(

نام واحدرديف

پادگان نظامی15410

پاركهاي وحش با وسعت بيش از 50 هكتار15411

رده 5 
نام واحدرديف

انبار مواد منفجره15501

محل دفن الشه حيوانات اهلي وخانگي15502

فرودگاههای كوچك سمپاشی و آموزسی15503

واحد پيست اتومبيل رانی15504

مراكز دفن پسماند روستايی تا جمعيت 1000)يكهزار( نفر15505

رده 7
نام واحدرديف

 واحد پايانه )بندر( صادراتي15701

واحد نيروگاه بادی و خورشيدی بيش از 100 مگاوات15703

واحد توليد بيوگاز از زباله15704

استقرار زباله سوزها15705

ناحيه صنعتی15706

شهرك صنعتی15707

منطقه ويژه اقتصادی15708

منطقه آزاد تجاری15709

مجتمع های  بزرگ صنفی )باالی 30هكتار(15710

مجتمع های صنوف مزاحم شهری )باالی 30 هكتار(15711

بيمارستان  )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا(15712

انبار نفت 15713

احداث واحد بي خطر سازي زباله هاي عفوني )در داخل بيمارستان ها بالمانع است(15714

فرودگاه15715
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ادامه جدول 2-4-15-گروه واحدهای خدماتی )15000(

نام واحدرديف

شكارگاه15716

تصفيه خانه های بزرگ فاضالب شهری )مراكز شهرستانی(15717

مراكز دفن زباله های شهری15718

مجتمع های تفريحی و توريستی )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا(15719

نمايشگاههای بزرگ بين المللی15720

اردوگاههای بزرگ تفريحی و آموزشی )بيش از 5 هكتار(  )فاقد محدوديت محدوده و حريم و 15721
فواصل شهر و روستا(

اسكله و سكوی نفتی15722

مراكز تحقيقات صنعتی همراه با احداث واحدهای صنعتی مورد نياز15723

بندر تجاری15724

بندر صيادی15725

خط انتقال نفت )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا(15726

خط انتقال گاز  )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا(15727

خط انتقال نيرو باالی 160 كيلو ولت )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا(15728

شبكه انتقال آب بين حوضه ای )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا(15729

سد15730

شبكه آبياری و زهكشی )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا(15731

نيروگاه برقآبی15732

آزادراه و بزرگراه  )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا(15733

راه آهن  )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا(15734

خط انتقال فيبر نوری )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا(15735

مونوريل برون شهری )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا( 15736

مترو )برون شهری( )فاقد محدوديت محدوده و حريم و فواصل شهر و روستا(15737

مجتمع  خدماتي رفاهي بين راهي  بيش از  5 هكتار )با رعايت حداقل فواصل رده 2(15738

بيمارستان دامپزشكی )خارج از محدوده شهر و روستا(15739



128

2-4-  ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای بزرگ تولیدی،خدماتی و زیربنایی
2-4-1- آئین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای بزرگ تولیدی،خدماتی و زیربنایی )موضوع 

تصویب نامه شماره 214287/ت 45880 ه مورخ 1390/11/3 هیئت وزیران(
وزارت صنعت،معدن و تجارت- سازمان حفاظت محيط زيست

معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390/8/29 بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سی 
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران، آئين نامه ارزيابی اثرات زيست محيطی طرحهای بزرگ توليدی،خدماتی و 

عمرانی را به شرح زير تصويب نم���ود :

»آئین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحهای بزرگ تولیدی،خدماتی و زیربنایی«
ماده 1 –  در اين آئين نامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف – سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست 
ب – طرح: طرحها و پروژه های بزرگ توليدی،خدماتی و عمرانی موضوع پيوس��ت ش��ماره )1( مصوبه ش��ماره 

45880/144479 مورخ 1390/7/20.
 ج- گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی : گزارش مطالعاتی كه با هدف پيش بينی و شناسايی مجموعه آثار 
و پيامدهای زيست محيطی احتمالی يك طرح صورت می گيرد و در قالب گزارش ارزيابی اجمالی و گزارش ارزيابی 

تفصيلی تدوين می شود.
د- گزارش ارزیابی اجمالی: گزارشی كه بر اساس سرفصلهای تعيين شده در پيوست شماره )2( مصوبه شماره 
45880/144479 مورخ 1390/7/20، تهيه می شود و هدف عمده آن، پيش بينی اثرات مهم و ماندگار طرح مورد 

نظر در محيط زيست و كمك به انتخاب بهينه گزينه های طرح می باشد.
ه- گزارش ارزیابی تفصیلی: گزارشی تكميلی و تا حد امكان كمی و مدلل كه در آن جنبه ها و نكات مندرج در 
گزارش ارزيابی اجمالی بويژه وضعيت موجود محيط زيست منطقه اجرای طرح،جنبه های زيست محيطی طرح و 
شعاع تاثير گذاری آنها و نيز تمهيدات مربوط بطور دقيق تشريح و ارايه می شود. هدف عمده اين گزارش تدقيق پيش 
بينی اثرات و تصميمات متخذه و در نهايت ارتقای كيفی تمهيدات پيشنهادی می باشد كه شرح خدمات آن بر اساس 
پيوست شماره )2( مصوبه شماره 45880/144479 مورخ 1390/7/20، در مقياس دقيقتر توسط دستگاه اجرايی 

ذی ربط و با همكاری سازمان تهيه می شود.
و-  مناطق  تحت حفاظت محیط زیست : مناطق چهارگانه تحت حفاظت شامل پارك ملی، اثر طبيعی ملی،پناهگاه 

حيات وحش، و منطقه حفاظت شده موضوع بند )الف( ماده )3( قانون حفاظت محيط زيست مصوب -1353. 1
ز-  تاالب بین المللی : تاالبهايی كه در كنوانسيون جهانی رامسر به ثبت رسيده اند.2 

  1-  به بند1-5-1 – فصل اول اين كتاب تحت عنوان تعاريف مناطق چهارگانه سازمان مراجعه شود. 
 2 - تاالب:مطابق بند 1 ماده )1( كنوانسيون رامسر شامل باتالق-لجن زارها وآبهای طبيعی ومصنوعی اعم از دايمی يا موقت كه آبهای شور يا شيرين يا تلخ در آن به صورت 

راكد يا جاری يافت می شود واز جمله شامل آبگيرهای دريايی است كه عمق آنها در پايين ترين حد جزر از شش متر تجاوز نكند. 
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ح - مناطق حساس ساحلی- دریایی: مناطقی شامل خورها ،مصبها ،خليج ها،تاالب های ساحلی،رويشگاههای 
حرا،بسترهای علفی ،صخره های مرجانی،مناطق تخم گذاری الك پشتهای دريايی ونظايرآن كه واجد منابع حساس 

ساحلی ودريايی ويا وابسته به دريا می باشند.

ماده 2 – مجريان طرح ها موظفند در مرحله امكان سنجی و مكان يابی آنها ،گزارش ارزيابی اثرات زيست محيطی 
مربوط را تهيه و جهت بررسی و تاييد« كار گروه ارزيابی اثرات زيست محيطی« به سازمان ارايه نمايند.تركيب كارگروه به 

شرح زير است: 
الف -  معاون  محيط زيست  انسانی سازمان )رييس كار گروه ( 

ب- مديركل بخشی يا نماينده تام االختيار معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور 
ج – نماينده تام االختيار رييس دستگاه اجرايی ) حد اقل در سطح مديركل ( 

تبصره 1 – دبيرخانه كارگروه در دفتر ارزيابی زيست محيطی سازمان مستقر می باشد و مدير كل دفتر  ارزيابی اثرات 
زيست محيطی سازمان،دبير كارگروه می باشد. 

تبصره2- جلسات با حضور هر سه عضو ياد شده رسميت می يابد و تصميمات آن با رای مثبت حداقل دو عضو 
معتبر می باشد.

تبصره 3- تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيس��ت محيطي صرفا توس��ط مشاورين حقيقی و حقوقی ذی صالح كه 
صالحيت آنها به تصويب مراجع قانونی رسيده باشد،)مطابق آئين نامه تشخيص صالحيت مشاوران ،موضوع تصويب نامه 

شماره 20637/ت28437 ه مورخ 1384/4/23(مجاز است.

ماده3- مجريانی كه گزارش ارزيابی اثرات زيست محيطی طرح ها آنها به تاييد كارگروه ماده)2( اين آئين نامه می رسد، 
موظفند از آغاز عملياتی شدن و اجرای طرح از طريق واحد مديريت بهداشت،ايمنی و محيط زيست خود بر اجرای صحيح 

مفاد گزارش ياد شده نظارت نمايند.
تبصره- دستگاههای دولتی فاقد مديريت بهداشت،ايمنی و محيط زيست می توانند از مشاورين ذيصالح جهت 

نظارت استفاده نمايند.

ماده 4 – گزارش ارزيابی اثرات زيست محيطی بايد شامل هر دو دوره ساخت و بهره برداری طرح باشد و مسئوليت 
اجرا و زمان هر اقدام به منظور رفع يا كاهش آثار سوء زيست محيطی مشخص گردد.

ماده5– سازمان موظف است برای اطالع مجريان طرحها،محدوده مناطق تحت حفاظت خود را مطابق مصوبات 
شورای عالی حفاظت محيط زيست و همچنين تاالبهای بين المللی و مناطق حساس ساحلی - دريايی را به صورت نقشه 

هاي رقومي تهيه و منتشر نمايد. نقشه منتشره تا انتشار نقشه جديد، معتبر خواهد بود. 

ماده 6 – كارگروه موضوع ماده )2( نظرات نهايی سازمان در مورد گزارش  ارزيابی اثرات زيست محيطی اجمالی، ظرف 
20روز و در مورد گزارش ارزيابي تفصيلی ظرف 45 روز، از زمان دريافت گزارش از مجری طرح،از طريق سازمان به مجری 

اعالم می نمايد.عدم ارسال پاسخ كارگروه توسط سازمان در موعد مقرر به معنی موافقت می باشد.  
تبصره – رييس كار گروه می تواند در موارد خاص ضمن اطالع به مجری طرح برای يكبار مهلت بررسی گزارش 

ارزيابی اجمالی را به مدت يك ماه و بررسی گزارش تفصيلی را به مدت دو ماه تمديد نمايد. 

ماده 7 – سازمان نظر كار گروه موضوع ماده ) 2 ( در خصوص گزارش ارزيابی اثرات زيست محيطی را به يكی از سه 
شكل زير به مجری طرح ابالغ خواهد نمود.
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الف – موافقت با اجرای طرح )تاييد گزارش(
ب – موافقت مشروط با اجرای طرح )بر اساس انجام گزينه های اصالحی و يا راهكارهای بهسازی(

ج – مخالفت با اجرای طرح )عدم تاييد گزارش( و لزوم معرفی گزينه مطالعاتی ديگر

ماده 8 – س��ازمان موظف اس��ت برای مجريانی كه مفاد مندرج در گزارش ارزيابی اثرات زيست محيطی را رعايت 
ننمايند،در دو نوبت 20 روزه اخطاريه صادر نمايد و در صورت عدم توجه با مجری طرح برابر قوانين و مقررات از جمله ماده 

)690( قانون مجازات اسالمی رفتار می شود.

2-4-2- طرحها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی 
موضوع مصوبه شماره 45880/144479 مورخ 1390/7/20 شورایعالی حفاظت محیط زیست(

سازمان حفاظت محيط زيست
شورای عالی حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 1390/3/29 كميسيون امور زيربنايی،صنعت و محيط زيست،بنا 
به پيشنهاد 5023-1 مورخ 1390/2/12 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد بند«الف« ماده )192( قانون برنامه 

پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران- مصوب 1389- تصويب نمود:
1- طرحها و پروژه های مشمول انجام مطالعات ارزيابی زيست محيطی به شرح پيوست شماره )1( كه به مهر »دفتر 

هيئت دولت« تاييد شده است،تعيين می شود.
2- رئوس و سرفصل گزارشات ارزيابی اجمالی طرحها و پروژه های مشمول ارزيابی زيست محيطی به شرح پيوست 

شماره)2( كه به مهر »دفتر هيئت دولت« تاييد شده است،تعيين می شود.
تبصره- سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است دستورالعمل های تخصصی نحوه انجام مطالعات ارزيابی اثرات 
زيست محيطی طرحها و پروژه های موضوع بند)1( را با همكاری دستگاههای اجرايی در چارچوب رئوس و سرفصلهای 
موضوع اين بند تهيه و منتشر نمايد.رعايت مفاد دستورالعمل های ياد شده توسط كليه دستگاههای اجرايی و مجريان 

طرحها و پروژه ها الزامی می باشد.
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2-4-2- 1- پیوست شماره )1( مصوبه شماره 45880/144479 مورخ 1390/7/20 شورایعالی 
حفاظت محیط زیست

                    نوع منطقه

عنوان طرح و پروژه

منطقه خزري )استانهاي شمالي كشور(

نوار ساحلي جنوب
)كليه شهرستانهاي نوار ساحلي جنوب(

عرصه هاي جنگلي)پهن برگ، سوزني
 برگ حفاظتي،  مانگرو،زاگرسي

،پاركهاي جنگلي طبيعي و دست كاشت(

حريم مناطق تحت حفاظت سازمان
 و تاالب ها ي بين المللي

حوضه هاي آبريز بالفصل سدها
 و  ساير تاالب ها

آبخوانها و سفره هاي آب شرب

درياها و درياچه ها و جزاير

مناطق كوهستاني )شمالغرب ، غرب 
 و جنوبغرب كشور(

ساير مناطق )بياباني و دشت هاي
 حوضه مركزي،جنوبي و شرقي(

مالحظات

رديف

عنوان طرح

عنوان پروژه

1

راه  و راه آهن

آزادراه
س بدون در نظر گرفتن منطقه بندي

در هر مقيا

2

بزرگراه
)در هر

س(
 مقيا

√
تا 20 كيلومتري 

ض ساحلي
عر

√
√

مقاطع
 رودخانه هاي 
اصلي،خورها و 

ب ها
تاال

-
√

-
-

3

جاده اصلي 
ك

درجه ي
)در هر 
س(

مقيا
√

-
√

√

مقاطع
 رودخانه هاي 
اصلي،خورها و 

ب ها
تاال

-
√

-
-

4

راه آهن
)در هر

س(
 مقيا

√
تا 20 كيلومتري 

ض ساحلي
عر

√
√

مقاطع
 رودخانه هاي 
اصلي،خورها و 

ب ها
تاال

-
√

-
-

 به استثناء 
مسيرهاي 
دسترسي  
اختصاصي

5

نيروگاه

گازي
)در هر 
س(

مقيا
√

√
√

√
√

√
√

√
√

 به استثناي 
نيروگاههاي      

س 
مولد مقيا
ك

كوچ

ت محيطي 
ت ارزيابي زيس

 جدول 2-5-  طرحها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعا
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                    نوع منطقه

عنوان طرح و پروژه

منطقه خزري )استانهاي شمالي كشور(

نوار ساحلي جنوب
)كليه شهرستانهاي نوار ساحلي جنوب(

عرصه هاي جنگلي)پهن برگ، سوزني
 برگ حفاظتي،  مانگرو،زاگرسي

،پاركهاي جنگلي طبيعي و دست كاشت(

حريم مناطق تحت حفاظت سازمان
 و تاالب ها ي بين المللي

حوضه هاي آبريز بالفصل سدها
 و  ساير تاالب ها

آبخوانها و سفره هاي آب شرب

درياها و درياچه ها و جزاير

مناطق كوهستاني )شمالغرب ، غرب 
 و جنوبغرب كشور(

ساير مناطق )بياباني و دشت هاي
 حوضه مركزي،جنوبي و شرقي(

مالحظات

رديف

عنوان طرح

عنوان پروژه

6

نيروگاه

سيكل تركيبي
س(

)در هر مقيا
√

√
√

√
√

√
√

√
√

7
هسته اي

س(
)در هر مقيا

√
√

√
√

√
√

√
√

√

8
زمين گرمايي

س(
)در هر مقيا

√
√

√
√

√
√

√
√

-

9

بادي و خورشيدي
ش از 100 

)بي
مگاوات(

-
-

√
√

-
-

√
-

-

10

برقآبي و تلمبه 
ذخيره اي

ش از 100 
)بي

مگاوات(
√

√
√

√
√

√
√

√
-

11

صنايع نفت و گاز

پااليشگاه با هر 
عنوان

س(
)در هر مقيا

√
√

√
√

√
√

√
√

√

ت محيطي 
ت ارزيابي زيس

 جدول 2-5-  طرحها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعا
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                    نوع منطقه

عنوان طرح و پروژه

منطقه خزري )استانهاي شمالي كشور(

نوار ساحلي جنوب
)كليه شهرستانهاي نوار ساحلي جنوب(

عرصه هاي جنگلي)پهن برگ، سوزني
 برگ حفاظتي،  مانگرو،زاگرسي

،پاركهاي جنگلي طبيعي و دست كاشت(

حريم مناطق تحت حفاظت سازمان
 و تاالب ها ي بين المللي

حوضه هاي آبريز بالفصل سدها
 و  ساير تاالب ها

آبخوانها و سفره هاي آب شرب

درياها و درياچه ها و جزاير

مناطق كوهستاني )شمالغرب ، غرب 
 و جنوبغرب كشور(

ساير مناطق )بياباني و دشت هاي
 حوضه مركزي،جنوبي و شرقي(

مالحظات

رديف

عنوان طرح

عنوان پروژه

12

صنايع نفت و گاز

پتروشيمي با هر 
عنوان

س(
)در هر مقيا

√
√

√
√

√
√

√
√

√

13
ت و گاز

ميادين نف
س(

)در هر مقيا
√

√
√

√
√

√
√

√
√

14

اسكله و سكوهاي 
نفتي

س(
)در هر مقيا

√
√

√
√

-
-

√
-

-

15

خطوط لوله گاز و نفت

بيشتر از 20 اينچ
√

√
√

√
√

√
√

√
√

اصالح،تعمير يا 
ض خطوط 

تعوي
مشمول ارزيابي 

نمي باشد

16
باالي12 تا 20 

اينچ
√

√
√

√
√

√
√

√
-

17
مساوي يا كمتر از 

12 اينچ
√

تا 20كيلومتري 
ض ساحلي

عر
√

√
√

√
√

√
-

ت محيطي 
ت ارزيابي زيس

 جدول 2-5-  طرحها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعا
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                    نوع منطقه

عنوان طرح و پروژه

منطقه خزري )استانهاي شمالي كشور(

نوار ساحلي جنوب
)كليه شهرستانهاي نوار ساحلي جنوب(

عرصه هاي جنگلي)پهن برگ، سوزني
 برگ حفاظتي،  مانگرو،زاگرسي

،پاركهاي جنگلي طبيعي و دست كاشت(

حريم مناطق تحت حفاظت سازمان
 و تاالب ها ي بين المللي

حوضه هاي آبريز بالفصل سدها
 و  ساير تاالب ها

آبخوانها و سفره هاي آب شرب

درياها و درياچه ها و جزاير

مناطق كوهستاني )شمالغرب ، غرب 
 و جنوبغرب كشور(

ساير مناطق )بياباني و دشت هاي
 حوضه مركزي،جنوبي و شرقي(

مالحظات

رديف

عنوان طرح

عنوان پروژه

18

خطوط لوله گاز و نفت

خطوط لوله 
ت در هر 

نف
س

مقيا
√

√
√

√
√

√
√

√
√

اصالح،تعمير يا 
ض خطوط 

تعوي
مشمول ارزيابي 

نمي باشد

19

صنايع و معادن

تصفيه دوم روغن
س(

)در هر مقيا
√

تا 20 كيلومتري 
ض ساحلي

عر
√

√
√

√
√

√
-

20
ك صنعتي

شهر
با هر عنوان

در هر 
س

مقيا
تا 20 كيلومتري 

ض ساحلي
عر

س
در هر مقيا

در هر 
س

مقيا
س

در هر مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا

ش از 
بي

 100
هكتار

ش از 
بي

 100
هكتار

21
مناطق آزاد و ويژه 

س
در هر مقيا

√
√

√
√

√
√

√
√

√

22
ب

ت ذو
كارخانجا

 با هر عنوان
در هر 
س

مقیا

تا 20 كيلومتري 
ض ساحلي

عر
س(

 )درهر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
ش از 100 

بي
هزار تن در 

سال
س

در هر مقيا
ش از 300 

بي
هزار تن در 

سال

ش از 300 
بي

هزار تن در 
سال

توليد همزمان 
ب و نورد مطابق 

ذو
ف 

س ردي
با مقيا

ب 
ت ذو

كارخانجا
مورد بررسي قرار 

مي گيرد

ت محيطي 
ت ارزيابي زيس

 جدول 2-5-  طرحها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعا
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                    نوع منطقه

عنوان طرح و پروژه

منطقه خزري )استانهاي شمالي كشور(

نوار ساحلي جنوب
)كليه شهرستانهاي نوار ساحلي جنوب(

عرصه هاي جنگلي)پهن برگ، سوزني
 برگ حفاظتي،  مانگرو،زاگرسي

،پاركهاي جنگلي طبيعي و دست كاشت(

حريم مناطق تحت حفاظت سازمان
 و تاالب ها ي بين المللي

حوضه هاي آبريز بالفصل سدها
 و  ساير تاالب ها

آبخوانها و سفره هاي آب شرب

درياها و درياچه ها و جزاير

مناطق كوهستاني )شمالغرب ، غرب 
 و جنوبغرب كشور(

ساير مناطق )بياباني و دشت هاي
 حوضه مركزي،جنوبي و شرقي(

مالحظات

رديف

عنوان طرح

عنوان پروژه

23

صنايع و معادن

كارخانجات 
فوالد

نورد و شكل 
دهي

ش از 100 
بي

هزار تن در 
سال

ش از 100 هزار 
بي

تن در سال

ش از 100 
بي

هزار تن در 
سال

در هر 
س

مقيا
س

در هر مقيا

ش از 
بي

300 هزار 
تن در 
سال

ش از 
بي

300 هزار 
تن در 
سال

ش از 
بي

 300
هزار تن 
در سال

ش از 
بي

600 هزار 
تن در 
سال

ب و 
توليد همزمان ذو

س 
نورد مطابق با مقيا

ت 
ف كارخانجا

ردي
ب مورد بررسي 

ذو
قرار مي گيرد

24
كارخانجات توليد 

گچ

ش از 500 
بي

هزار تن در 
سال

ك 
ش از ي

بي
ميليون تن در 

سال
س

در هر مقيا
در هر 
س

مقيا

ك 
ش از ي

بي
ميليون تن در 

سال

ش از 
بي

500 هزار 
تن درسال

ش از 1 
بي

ميليون تن 
در سال

ش 
بي

ك 
از ي

ميليون 
تن در 
سال

ش 
بي

ك 
از ي

ميليون تن 
در سال

25
كارخانجات
 سيمان

س
در هر مقيا

ش از 1 ميليون 
بي

تن درسال
س

در هر مقيا
در هر 
س

مقيا
ش از 1 ميليون

بي
 تن درسال

ش از 1 
بي

ميليون تن 
درسال

ش از 1 
بي

ميليون تن 
درسال

ش از 1 
بي

ميليون تن 
درسال

ش از 1 
بي

ميليون تن 
درسال

26
كارخانه 

توليد قند و شكر
√

تا 20 كيلومتري 
ض ساحلي

عر
-

√
√

√
√

-
-

ت محيطي 
ت ارزيابي زيس

 جدول 2-5-  طرحها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعا
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                    نوع منطقه

عنوان طرح و پروژه

منطقه خزري )استانهاي شمالي كشور(

نوار ساحلي جنوب
)كليه شهرستانهاي نوار ساحلي جنوب(

عرصه هاي جنگلي)پهن برگ، سوزني
 برگ حفاظتي،  مانگرو،زاگرسي

،پاركهاي جنگلي طبيعي و دست كاشت(

حريم مناطق تحت حفاظت سازمان
 و تاالب ها ي بين المللي

حوضه هاي آبريز بالفصل سدها
 و  ساير تاالب ها

آبخوانها و سفره هاي آب شرب

درياها و درياچه ها و جزاير

مناطق كوهستاني )شمالغرب ، غرب 
 و جنوبغرب كشور(

ساير مناطق )بياباني و دشت هاي
 حوضه مركزي،جنوبي و شرقي(

مالحظات

رديف

عنوان طرح

عنوان پروژه

27

صنايع و معادن

كارخانجات 
توليد خودرو

√
√

√
√

-
√

√
-

-
داراي سه واحد 

ب،ريخته گري 
ذو

وآبكاري

28

ب و روي
سر

)استخراج و 
فرآوري(

در هر 
س

مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
در هر 
س

مقيا
س

در هر مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا

ش از 300 
بي

هزار تن در 
سال

29

گ
زغال سن

)استخراج و 
فرآوري(

در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا

ش از 
بي

100 هزار 
تن در 
سال

ش از 
بي

 300
هزار تن 
در سال

ش از 
بي

600 هزار 
تن در 
سال

30
طال )استخراج و 

فرآوري(
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر

س
 مقيا

در هر
س

 مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
س

در هر مقيا

31

گ آهن
سن

)استخراج و 
فرآوري(

س
در هر مقيا

ش از 600 
بي

هزار تن در 
سال

در هر
س

 مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر

س
 مقيا

در هر 
س

مقيا

ش از 600 
بي

هزار تن
 در سال

ش از 
بي

600 هزار 
تن 

در سال

ش از 1 
بي

ميليون تن
 در سال

ت محيطي 
ت ارزيابي زيس

 جدول 2-5-  طرحها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعا
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                    نوع منطقه

عنوان طرح و پروژه

منطقه خزري )استانهاي شمالي كشور(

نوار ساحلي جنوب
)كليه شهرستانهاي نوار ساحلي جنوب(

عرصه هاي جنگلي)پهن برگ، سوزني
 برگ حفاظتي،  مانگرو،زاگرسي

،پاركهاي جنگلي طبيعي و دست كاشت(

حريم مناطق تحت حفاظت سازمان
 و تاالب ها ي بين المللي

حوضه هاي آبريز بالفصل سدها
 و  ساير تاالب ها

آبخوانها و سفره هاي آب شرب

درياها و درياچه ها و جزاير

مناطق كوهستاني )شمالغرب ، غرب 
 و جنوبغرب كشور(

ساير مناطق )بياباني و دشت هاي
 حوضه مركزي،جنوبي و شرقي(

مالحظات

رديف

عنوان طرح

عنوان پروژه

32

صنايع و معادن

س 
گ م

سن
)استخراج و 

فرآوري(

در هر 

س
مقيا

س
در هر مقيا

در هر 

س
مقيا

در هر   

س
مقيا

در هر 

س
مقيا

در هر 

س
مقيا

س
در هر مقيا

در هر 

س
مقيا

ش از نيم 
بي

ميليون تن 

در سال

33

صنايع

ت 
سد نگهداش

مواد آلوده)باطله( 
س(

)در هر مقيا
√

√
√

√
√

√
√

√
√

34

سازه هاي آبي

گ 
سد هاي بزر

با ساختار هاي 

جنبي)شبكه 

آبياري،نيروگاه،

 خطوط انتقال(

√
√

در هر 

س
مقيا

در هر 

س
مقيا

√
√

-
√

√

گ با ارتفاع 
سدهاي بزر

ش از 15 متر يا 
بي

ش
ت درياچه بي

مساح
  از 400 هكتار 

مي باشد

35
بنادر با هر عنوان

س
در هر مقيا

ش 
ت پذير

با ظرفي

شناورهاي

ش از هزار تن
 بي

در هر

س
 مقيا

در هر

س
 مقيا

-
-

ت
با ظرفي

ش شناورهاي 
 پذير

ش از هزار تن
بي

-
-

ت محيطي 
ت ارزيابي زيس

 جدول 2-5-  طرحها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعا
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                    نوع منطقه

عنوان طرح و پروژه

منطقه خزري )استانهاي شمالي كشور(

نوار ساحلي جنوب
)كليه شهرستانهاي نوار ساحلي جنوب(

عرصه هاي جنگلي)پهن برگ، سوزني
 برگ حفاظتي،  مانگرو،زاگرسي

،پاركهاي جنگلي طبيعي و دست كاشت(

حريم مناطق تحت حفاظت سازمان
 و تاالب ها ي بين المللي

حوضه هاي آبريز بالفصل سدها
 و  ساير تاالب ها

آبخوانها و سفره هاي آب شرب

درياها و درياچه ها و جزاير

مناطق كوهستاني )شمالغرب ، غرب 
 و جنوبغرب كشور(

ساير مناطق )بياباني و دشت هاي
 حوضه مركزي،جنوبي و شرقي(

مالحظات

رديف

عنوان طرح

عنوان پروژه

36

سازه هاي آبي

ب 
شبكه انتقال آ

بين حوضه اي
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
 در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا

37

خدماتي

كارخانجات 
ت

كمپوس
شهري

در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا

ش از 50 
بي

هزار تن در 
سال

38
فرودگاهها در هر 

س
مقيا

√
-

√
√

-
-

-
-

-

در ساير مناطق در صورتي 
كه با مراكز سكونتي 
شهري كمتر از 10 
كيلومتر فاصله داشته
 باشد  مشمول ارزيابي

مي باشد.

39
ت

انبار نف
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
در هر 
س

مقيا
ش از 1 

بي
ميليون ليتر ت محيطي 

ت ارزيابي زيس
 جدول 2-5-  طرحها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعا
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                    نوع منطقه

عنوان طرح و پروژه

منطقه خزري )استانهاي شمالي كشور(

نوار ساحلي جنوب
)كليه شهرستانهاي نوار ساحلي جنوب(

عرصه هاي جنگلي)پهن برگ، سوزني
 برگ حفاظتي،  مانگرو،زاگرسي

،پاركهاي جنگلي طبيعي و دست كاشت(

حريم مناطق تحت حفاظت سازمان
 و تاالب ها ي بين المللي

حوضه هاي آبريز بالفصل سدها
 و  ساير تاالب ها

آبخوانها و سفره هاي آب شرب

درياها و درياچه ها و جزاير

مناطق كوهستاني )شمالغرب ، غرب 
 و جنوبغرب كشور(

ساير مناطق )بياباني و دشت هاي
 حوضه مركزي،جنوبي و شرقي(

مالحظات

رديف

عنوان طرح

عنوان پروژه

40

خدماتي

مجتمع تفريحي 
و توريستي 
)طرحها و 
پروژه هاي 
گردشگري(

ش از 5 
بي

هكتار
ش از 20 

بي
هكتار

ش از 2 
بي

هكتار
در هر 
س

مقيا
ش از 10 

بي
هكتار

ش از 10 
بي

هكتار
در هر 
س

مقيا
ش از 20 

بي
هكتار

ش از 30 
بي

هكتار

گ ها 
 )كمپن

،اردوگاهها و مجتمع 
هاي خدماتي بين 
راهي با هر عنوان و 
س در خارج از 

مقيا
ت 

ت مديري
مناطق تح

سازمان مشمول 
ارزيابي نمي باشد(

41
مناطق نمونه 

گردشگري
در هر 
س

مقيا
ش از 20 

بي
هكتار

در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
ش از 20 

بي
هكتار

ش از 20 
بي

هكتار
در هر 
س

مقيا

ش از 
بي

100 هكتار
ش از 100 

بي
هكتار

42

شبكه جمع 
ب 

آوري فاضال
شهري و تصفيه 

ب
خانه فاضال

در هر 
س

مقيا
در هر

س
 مقيا

در هر
س

 مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر

س
 مقيا

در هر 
س

مقيا
مراكز استاني
 و شهرستانها

مراكز استاني 
و شهرستانها

ت محيطي 
ت ارزيابي زيس

 جدول 2-5-  طرحها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعا
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                    نوع منطقه

عنوان طرح و پروژه

منطقه خزري )استانهاي شمالي كشور(

نوار ساحلي جنوب
)كليه شهرستانهاي نوار ساحلي جنوب(

عرصه هاي جنگلي)پهن برگ، سوزني
 برگ حفاظتي،  مانگرو،زاگرسي

،پاركهاي جنگلي طبيعي و دست كاشت(

حريم مناطق تحت حفاظت سازمان
 و تاالب ها ي بين المللي

حوضه هاي آبريز بالفصل سدها
 و  ساير تاالب ها

آبخوانها و سفره هاي آب شرب

درياها و درياچه ها و جزاير

مناطق كوهستاني )شمالغرب ، غرب 
 و جنوبغرب كشور(

ساير مناطق )بياباني و دشت هاي
 حوضه مركزي،جنوبي و شرقي(

مالحظات

رديف

عنوان طرح

عنوان پروژه

43

خدماتي

مراكز دفع 
و دفن انواع 

پسماندها )زباله 
سوز مركزي(

در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا
در هر 
س

مقيا

مراكز 
استاني و 
شهرستانها

مراكز استاني 
و شهرستانها

44

سيستم تصفيه 
يا امحاء مركزي 

پسماندهاي 
پزشكي

س
در هر مقيا

س
در هر مقيا

س
در هر مقيا

س
در هر مقيا

س
در هر مقيا

س
در هر مقيا

س
در هر مقيا

س
در هر مقيا

س
در هر مقيا

ت كه
مراكزي اس

 براي جمع آوري، 
جداسازي، امحاء و 

بي خطر سازي براي 
مراكز شهرستاني در 
نظر گرفته مي شود.

45

خطوط انتقال نيرو 

فشار قوي230 

ت به باال
كيلو ول

√
-

√
√

√
-

√
√

-

46
ت 

پايانه هاي نف

و گاز
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
س

در هر مقيا
ش از 1 

بي

ميليون ليتر

ت محيطي 
ت ارزيابي زيس

 جدول 2-5-  طرحها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعا
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                    نوع منطقه

عنوان طرح و پروژه

منطقه خزري )استانهاي شمالي كشور(

نوار ساحلي جنوب
)كليه شهرستانهاي نوار ساحلي جنوب(

عرصه هاي جنگلي)پهن برگ، سوزني
 برگ حفاظتي،  مانگرو،زاگرسي

،پاركهاي جنگلي طبيعي و دست كاشت(

حريم مناطق تحت حفاظت سازمان
 و تاالب ها ي بين المللي

حوضه هاي آبريز بالفصل سدها
 و  ساير تاالب ها

آبخوانها و سفره هاي آب شرب

درياها و درياچه ها و جزاير

مناطق كوهستاني )شمالغرب ، غرب 
 و جنوبغرب كشور(

ساير مناطق )بياباني و دشت هاي
 حوضه مركزي،جنوبي و شرقي(

مالحظات

رديف

عنوان طرح

عنوان پروژه

47

خدماتي

اليروبي 
رودخانه هاي 

اصلي و دائمي و 
گ 

خورهاي بزر

√
√

-
-

-
-

√
-

-
اليروبي مجدد و 

دوره اي نيازمند ارزيابي 
نمي باشد

48

كشاورزي

ش 
مجتمع پرور

آبزيان )گرم آبي، 
سردآبي، ميگو و 

خاوياري(

ش از 10 
بي

هكتار
ش از 20 

بي
هكتار

ش از 5 هكتار
بي

ش از 2 
بي

هكتار
ش از 10 

بي
هكتار

ش از 10 
بي

هكتار
ش از 10 

بي
هكتار

ش از 20 
بي

هكتار
ش از 50 

بي
هكتار

49
كشتارگاههاي 

گ صنعتي دام 
بزر

و طيور
√

√
√

√
√

√
√

√
√

گ صنعتي 
كشتارگاههاي بزر

متشكل از دام و طيور و يا 
ش از  

ت توليدي بي
با ظرفي

ت در روز 
يكصد تن  گوش

مي باشد

50
گ 

شهركهاي بزر
دامداري و 
دامپروري

ش از 20 
بي

هكتار
ش از 50 

بي
هكتار

ش از 20 
بي

هكتار
-

ش از 20 
بي

هكتار
ش از 50 

بي
هكتار

-
ش از 100 

بي
هكتار

ش از 100 
بي

هكتار

51
مجتمع هاي 
ت

ت و صنع
كش

ش از 1000 
بي

هكتار
ش از 1000 

بي
هكتار

ش از 1000 
بي

هكتار
-

ش از 500 
بي

هكتار
ش از 1000 

بي
هكتار

-
 5000 ش از 

بي
هكتار

ش از 5000 
بي

هكتار

ت محيطي 
ت ارزيابي زيس

 جدول 2-5-  طرحها و پروژه هاي مشمول انجام مطالعا
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2-4-2-2-پیوست شماره2 تصویب نامه شماره 45880/144479 مورخ 1390/7/20 شورایعالی 
حفاظت محیط زیست

رئوس و سرفصل گزارشات ارزیابی اجمالی طرحهای توسعه
گزارش ارزيابی اجمالی طرح در برگيرنده موارد زير حداكثر در 100 صفحه باشد:

1 – چكيده غير فنی : شامل نوع و ويژگيهای پروژه ، گزينه های موجود، خالصه ای از وضعيت موجود محيط زيست، 
آثار مهم طرح بر محيط زيست و برنامه های پيشگيری كاهش و كنترل آثار نامطلوب و نتيجه گيری از ارزيابی زيست 

محيطی ) حداكثر تا 5 صفحه ( 
2 – نشريح طرح يا پروژه پيشنهادی ) حداكثر تا 20 صفحه ( 

2- 1 – عنوان طرح 
2 – 2 – اهداف ، نيازها و ضرورتهای طرح 

2 – 3 – جايگاه طرح در برنامه ها و سياستهای كلی مملكت 
2 – 4 – قوانين، مقررات و استانداردهای زيست محيطی مرتبط با طرح 

2 – 5 – موقعيت مكان پيشنهادی طرح ) روی نقشه با ذكر فواصل از كليه كاربريهای موجود درمنطقه( 
2 – 6 – گزينه های مكانی و فنی طرح 

2 – 7 – فازبندی كلی طرح ) آماده سازی ، ساخت و ساز ، اجرا و بهره برداری و .... ( برنامه های توسعه آتی 
2 – 8 – تشريح زير فعاليتهای طرح به تفكيك فاز احداث و بهره برداری 

2 – 9 – نمودار خط توليد، و تشريح فرآيندها برای واحدهای صنعتی و معدنی)توليدی ( 
2 – 10 – تأسيسات جانبی و پروژه ای پی آيند ) احداث راه ، اماكن و خدمات عمومی و ...( 

2 – 11 – ويژگيهای طرح در هريك از گزينه ها و فازهای طرح شامل : 
2 – 11 – 1 – ارايه ظرفيت توليد ) در مورد طرحهای صنعتی, معدنی و عمرانی توليدی نظير نيروگاههای 
برق ابی ( و يآ ارايه سطح خدمات رسانی برای طرح های عمرانی – خدماتی )احداث راه فرودگاه خطوط 

انتقال گاز و ..... ( 
2 – 11 – 2 – تخمين كلی سرمايه گذاری ريالی و ارزی 

2 – 11- 3 – برآورد نوع و ميزان مواد اوليه، محل تأمين و نحوه انتقال آنها 
2 – 11 -4 – برآورد نوع و ميزان منابع ) آب ، انرژی ، سوخت و .... ( و موارد مصرف ، محل تأمين و نحوه 

انتقال آنها 
2 – 11 – 5 – برآورد نيروی انسانی و محل تأمين 

2 – 11 -6 – برآورد و ميزان محصوالت اصلی و جانبی ) برای طرح های توليدی ( 
3 – تشريح مرحله آماده سازی و اقدامات زير بنايی كه منجر به تغيير و تخريب محيط زيست می شود بصورت 
فهرستی از خاكبرداری برداشت پوشش گياهی ، احداث استخر باطله، زهكشی ، حفاری ، انفجار ، تغيير در مسير آبهای 

سطحی ، محل تأمين منابع قرضه، احداث جاده و تأسيسات عمومی وخدماتی و ) حداكثر تا 4 صفحه ( 
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4 – آالينده ها و پسماندهای مهم توليد شده طی فرآيند و عمليات در هر يك از گزينه ها و فازهای طرح شامل : 
آالينده ها و پسماندهای توليد شده طی فرآيند و عمليات در هريك از گزينه ها و فازهای طرح شامل آالينده های 
هوا ، فاضالبهای بهداشتی و صنعتی زايدات و ضايعات زباله، سرو و صدا، ارتعاشات ، پرتو ها و .... ) حداكثر تا 5 صفحه ( 
5 – خطرات ، سوانح و عدم ايمنی مرتبط با طرح در هر يك از گزينه ها و فازهای پيشنهادی شامل احتمال انفجار 

، نشت پيامدهای وقوع باليای طبيعی و موارد غير منتظره )حداكثر تا 5 صفحه ( 
6 – تشريح وضعيت موجود محيط زيست منطقه 

در زمينه های زير پيش از اجرای طرح برای هر يك از گزينه های پيشنهادی ) همراه با نقشه ها و ترجيحا« بصورت 
جداول و نمودارها حداكثر تا 25 صفحه ( 

6 – 1 – تعريف محدوده مطالعاتی و نمايش روی نقشه 
6 – 2 – محيط فيزيكی شامل موارد :

6 -2 -1 – خاكشناسی ) نوع و قابليتهای كار ، شيب ، فرسايش و ... ( آلودگيهای خاك و منابع مهم آنها 
6 – 2 – 2- زمين شناسی ) مثل توپوگرافی، زلزله خيزی، رانش زمين و ... ( 

6 – 2 – 3 – منابع آب ) موقعيت ، كيفيت و كميت آبهای سطحی و زيرزمينی ، وضعيت سطح ايستابی 
منطقه و رژيمهای سيالبی و كم آبی ( آلودگيهای آب و منابع مهم آنها، مصارف فعلی منابه آب ( 

6 – 2 -4 – ه��وا و اقلي��م ) وضعيت اقليمی گلباد، نزوالت ، دما و تبخير در دوره زمانی 5 -10 س��اله ( 
آلودگيهای هوا و منابع مهم آنها 

6 – 2- 5 – صدا و ارتعاشات ) سطح صدا ( آلودگيهای صوتی و منابع مهم آنها 
6 – 3 – محيط طبيعی و بيولوژيكي : زيستگاههای آبی و خشكی با ذكر ليست جوامع گياهی و جانوری و گونه 

های نادر و با ارزش ، مناطق چهارگانه محيط زيست (
6-4- بهداشت و سالمت جامعه )با لحاظ نظرات دانشگاه علوم پزشكی ذيربط محل احداث پروژه(

6 – 5 – محيط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی، ) جمعيت و ويژگيها و تحوالت آن ، اشتغال ، تسهيالت ، آمورش 
، اعتقادات فرهنگی و مذهبی ، ميراث فرهنگی(

6 – 6 – معرفی اجمالی ساير طرحهای توسعه مصوب و يا در دست اجرای محدوده مطالعاتی ) طرحهای توسعه 
كشاورزی ، صنعتی و خدماتی با نمايش موقعيت آنها نسبت به محل اجرای طرح مورد نظر روی نقشه توپوگرافی 

سازمان جغرافيايی نيروهای مسلح ( 
6 – 7 – تش��ريح كاربری اراضی محدوده مورد مطالعه و راهبردهای طرح های برنامه ريزی باالدس��ت برای 

محدوده فوق االشاره 
7 – پيش بينی آثار و پيامدهای مثبت و منفی طرح)در طرحهاي چند پروژه اي باتاكيد بر اثرات تجمعي( برای هر 

يك از گزينه ها و فازهای پيشنهادی ) حداكثر تا 20 صفحه ( بصورت زير :
7 – 1 – اثر بر محيط فيزيكی ) توپوگرافی ، خاك ، ويژگيهای زمين شناسی ، آب ، هوا و اقليم ( 

7 – 2–  اثر بر محيط طبيعی و بيولوژيكي )جوامع گياهی و جانوری ، زيستگاههای آبی و خشكی( 
7 – 3 – اثر بر بهداشت و سالمت جامعه)با لحاظ نظرات دانشگاه علوم پزشكی ذيربط محل احداث پروژه(

7 - 4 -  اثر بر محيط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی، ) جمعيت ، اشتغال ، مسكن ، آموزش، اعتقادات فرهنگی 
و مذهبی ، ميراث فرهنگی و ...... ( 
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7 – 5 – اثر بر كاربريهای اراضی و ديگر طرحهای توسعه محدوده مطالعاتی 
8 – تجزيه و تحليل آثار كاربريها و پيامدهای زيست محيطی طرح و استنتاج

9 – مديريت و پايش زيست محيطی 
9 – 1 – ارائه شيوه های پيشگيری كاهش و كنترل برای هر يك از آثار منفی زيست محيطی مرتبط با فعاليتهای 

طرح ) حداكثر تا 10 صفحه ( 
9 – 2 – ارايه برنامه كلی مديريت زيست محيطی برای اندازه گيری و پايش آثار زيست محيطی و بازرسی و 

نظارت بر حسن انجام اقدامات پيشنهادی كنترل و كاهش 
10- ارزيابي و مديريت ريسك زيست محيطي )بر حسب ضرورت(

11 – منابع و مراجع مورد استفاده در تهيه گزارش ارزيابی اجمالی، ادارات سازمانهای دولتی، اشخاص حقيقی و 
حقوقی 

12 – نام و مشخصات ، مسئوليت و تجربيات ارزيابی هر يك از مشاوران و تهيه كنندگان گزارش ارزيابی اجمالی
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نمودار )1(  فرآيند ارزيابي زيست محيطي در ايران
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2-5- آئین نامه اجرایی ماده )184( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران-ارزیابی راهبردی محیطی

 )موضوع تصویب نامه شماره37454/ت47812ه�  مورخ 1391/2/30 هیئت وزیران(
                                                                                              
سازمان حفاظت محيط زيست � معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390/11/16 به استناد ماده )184( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری 
اسالمی ايران � مصوب 1389� آيين نامه اجرايی ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده )184( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
ماده1� در اين آيين نامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف � ارزيابی راهبردهای محيطی: فرآيند نظام مند سنجش اثرات تجمعی راهبردها، برنامه ها و طرح های توسعه ای 
در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی.

ب � نظام ارزيابی راهبردی محيطی: مجموعه راهبردهای كلی، ساز و كارها و شاخص هايی كه برای ارزيابی راهبردی 
محيطی در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی تدوين و به اجرا درمی آيد.

ج � سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست
د � شورای عالی: شورای عالی حفاظت محيط زيست

ه� � شورای هماهنگی: شورا های هماهنگی توسعه منطقه ای
و � طرحها و برنامه های توسعه ای: مجموعه ای از فعاليتهای توسعه زا كه با اهداف مشخص در يك بازه زمانی معين 

در يكی از سطوح ملی يا منطقه ای به اجرا درمی آيد.
ز � اثرات تجمعی: پيامدهای محيط زيستی ناشی از مجموعه ای از فعاليتهای انسانی بر محيط زيست عرصه مورد 

ارزيابی.
ح � حيطه يابی: ساز و كار تعيين محدوده و عمق بررسيهای ارزيابی راهبردی

ط � شاخص ظرفيت زيستی: معيار برآورد توانايی سرزمين برای تأمين نيازهای انسانی
ی � شاخص اثرات محيطی: معيار برآورد اثرات فعاليتهای انسان بر محيط زيست

ماده2� عناوين برنامه ها و طرحهای توسعه ای در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی كه بايد مورد ارزيابی راهبردی 
محيطی قرار گيرند، توسط شورای عالی تعيين می گردد.

تبصره � طرحهای توسعه ای كه توسط طرفهای خارجی و يا با استفاده از كمكها و تسهيالت مالی خارجی به اجرا 
درمی آيند نيز مشمول اين آيين نامه می باشند.

ماده3� ارزيابی راهبردی محيطی شامل مراحل حيطه يابی، انجام مطالعات، تدوين گزارش، بررسی، تصميم گيری 
و پايش است.

ماده4� گزارش ارزيابی راهبردی محيطی بايد با لحاظ اثرات تجمعی راهبردهای كلی توسعه مناطق دربرگيرنده 
موارد زير باشد:
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الف � بررسی اثرات تجمعی ناشی از اجرای برنامه يا طرح در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی.
ب � بررسی اثرات محيطی، ظرفيت زيستی و شاخصهای پايداری در عرصه اجرای طرح يا برنامه.

ج � نحوه پايش اثرات محيطی و پيشنهاد برنامه های توانمندسازی محيطی.

ماده5 � دستورالعمل های نحوه انجام ارزيابی راهبردی محيطی شامل شاخص های سنجش اثرات تجمعی محيطی، 
شاخص ظرفيت زيستی، شاخص های پايداری منطقه ای و ملی، ساز و كار پايش و توانمندسازی ظرف شش ماه به 

پيشنهاد سازمان به تصويب شورای عالی می رسد.

ماده6 � شورای عالی نهاد ملی مسئول ارزيابی راهبردی محيطی طرحها و برنامه های توسعه ملی � موضوعی می 
باشد.

ماده7� به منظور ارزيابی راهبردی محيطی برنامه های توسعه منطقه ای، در هر يك از مناطق نه گانه زير، شورای 
هماهنگی متشكل از معاونان برنامه ريزی استانداری های منطقه، مديران كل حفاظت محيط زيست استانهای منطقه، 
رؤسای سازمان امور اقتصادی و دارايی استانهای منطقه، رؤسای واحدهای استانی وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، 

نيرو، راه و شهرسازی، جهاد كشاورزی و نفت در منطقه تشكيل می گردد.

تبصره � دبي�رخانه شورای هماهنگی در هر دوره دو ساله در يكی از استانهای منطقه به انتخاب شورای هماهنگی 
استقرار می يابد و جلسات به رياست استاندار مربوط برگزار می شود.

ماده8 � وظايف شوراهای هماهنگی به شرح زير می باشد:
الف � ارزيابی راهبردی محيطی برنامه ها و طرح های توسعه منطقه ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی

ب � نظارت بر حسن اجرای نتايج ارزيابی راهبردی محيطی در سطح مناطق

استان هارديف

گيالن، مازندران و گلستانمنطقه 1

آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی و اردبيلمنطقه 2

همدان، كرمانشاه، كردستان، لرستان و ايالممنطقه 3

خوزستان و كهگيلويه و بويراحمدمنطقه 4

فارس و بوشهرمنطقه 5

تهران، مركزی، زنجان، سمنان، قم، قزوين و البرزمنطقه 6

اصفهان، يزد و چهارمحال و بختياریمنطقه 7

كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگانمنطقه 8

خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالیمنطقه 9
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ج � بررسی و اعمال ه�ماهنگی های منطقه ای در تدوين اسناد توسعه سرزمينی در سطح مناطق از جمله مطالعات 
آمايش سرزمين

د � تدوين و اجرای شاخص اثرات محيطی توسعه و شاخص های ظرفيت زيستی در منطقه
ه� � تدوين و پايش شاخص های پايداری در منطقه

ماده9� سازمان موظف اس�ت، تمهي�دات الزم و كافی را برای انجام موارد زير به عمل آورد:
الف � ظرفيت سازی و برگزاری دوره های آموزش توجيهی ارزيابی راهبردی محيطی برای مخاطبين مختلف اعم از 

دولتی و غيردولتی.
ب � آگاه سازی مسئولين برنامه ها و طرحهای موضوع اين آيين نامه و تنوير افكار عمومی نسبت به اهميت ضرورت 

ارزيابی راهبردی محيطی.

2-6- آیین نامه اجرایی ماده )190( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 
- نظام مدیریت سبز 

)موضوع تصویب نامه شماره شماره23519/ت47631ه� مورخ 1391/2/12 هیئت وزیران(
     

سازمان حفاظت محيط زيست � معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور

 هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390/11/9 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس 
جمهور و سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده )190( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران 

� مصوب 1389� آيين نامه اجرايی ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود: 

آیین نامه اجرایی ماده )190( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
ماده1� در اين آيين نامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می رود:

 الف � سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست
ب � دستگاه های اجرايی: دستگاههای موضوع ماده )222( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران.

ماده2� دستگاههای اجرايی و مؤسسات و نهادهای عمومی غيردولتی موظفند اقدامات زير را برای تحقق اهداف برنامه 
مديريت سبز انجام دهند:

الف � اطالع رسانی و ارتقای آموزش كاركنان در زمينه برنامه مديريت سبز
ب � بهينه سازی مصرف انواع حامل های انرژی

ج � بهينه سازی مصرف آب
د� كاهش مصرف كاغذ با توجه به نوع فعاليت دستگاهها و مؤسسات

ه� � مصرف بهينه مواد اوليه، مواد مصرفی و تجهيزات
و � كاهش توليد پسماند از طريق بهره گيری از فناوری های مناسب و افزايش بهره وری 

 ز� بهبود نظام تعمير و نگهداری وسايل و تجهيزات به جای تعويض
ح � بازيافت ضايعات، تصفيه و بازچرخانی آب با سيستم های مناسب
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ط � استفاده از فناوری های پاك و سازگار با محيط زيست
ی � كاربرد مواد مصرفی سازگار با محيط زيست

ك � مديريت پسماندهای جامد با تأكيد بر تفكيك از مبداء

ماده3� سازمان موظف است به منظور انتقال سريع تجربه های موفق داخلی و خارجی، در اختيار گذاردن روش ها 
و فناوری های مناسب، ابالغ دستورالعمل ها و برنامه های اجرايی مرتبط با مديريت سبز، نسبت به بهنگام سازی مستمر 

»درگاه دولت سبز« اقدام نمايد.

 ماده4� سازمان موظف است تا پايان سال دوم برنامه پنجم توسعه، شاخص های مديريت سبز را تدوين و ابالغ نمايد.

ماده5 � معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس جمهور موظف است شاخص های مديريت سبز دستگاههای 
اجرايی را به عنوان بخشی از شاخص های ارزيابی عملكرد دستگاههای ياد شده )موضوع مواد )81( و )82( قانون مديريت 
خدمات كشوری( لحاظ نمايد. دست�گاههای اجرايی موظفند شاخص های اعالم شده را محاسبه و در چ�ارچوب شاخص 

های ارزيابی عملكرد دستگ�اههای متبوع خود لحاظ نمايند.

ماده6 � دستگاههای اجرايی موظفند گزارش ساالنه مديريت سبز شامل اقدامات انجام شده و تحقق شاخص های 
مرتبط را به سازمان ارسال نمايند تا پس از ارزشيابی و جمع بندی، گزارش مربوط به هيئت وزيران ارايه شود.

2-7- دستورالعمل انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز
2-7-1- دستورالعمل شماره 1:انتخاب صنایع سبز و واحدهای برگزیده صنایع سبز

ماده 1 : هدف  
• ايجاد نگرش زيست محيطی در بين صاحبان صنايع  برای توجه به موضوع حفاظت از محيط زيست

• ايجاد رقابت جدی وسازنده ميان صنايع كشور در بكار گيری اصول حفظ محيط زيست  در جريان توليد
• برقراری ارتباط سازنده بين سازمان حفاظت محيط زيست و بخش صنعت

• ايجاد فضا برای تبادل تجربيات و دستاوردهای زيست محيطی واحدهای صنعتی  با يكديگر
• تشويق وقدردانی از مديران صنايع در راستای كا هش وجلوگيری از صدمات زيست محيطی صنايع.

• ارتقاء وگسترش فرهنگ زيست محيطی  به فن آوری های زيست محيطی و فرآيند توليد پاك.
ماده 2 : تعاریف 

صنعت سبز : به صنعتی اطالق می شود كه براساس معيارهای زيست محيطی انتخاب صنايع )مندرج در ماده 4 
دستورالعمل ( وبنابه تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست تالش قابل تقديری در طول سال مورد نظر )سال انتخاب 

( درراستای حفظ محيط زيست انجام داده باشد.
واحد برگزيده صنايع سبز : به صنايعی گفته می شود كه در گروه صنعتی مورد نظر مطابق با ضوابط استقرار صنايع 
در بين واحدهای صنعتی سبز منتخب ارزنده ترين تالش را در طول سال مورد نظر)سال انتخاب( برای حفظ محيط 

زيست انجام داده اند.
همايش صنايع سبز : همايشی است كه ساالنه يكبار به منظور تقدير وقدردانی ا ز صاحبان واحد های توليدی با 

مالحظات زيست محيطی در فرآيند توليد برگزار می شود
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ماده 3 –گروه های صنعتی:
صنايع با توجه به فرآيند توليد براساس  ماده 1  ضوابط استقرار صنايع موضوع مصوبه شماره 64677/ت18591ه مورخ 

78/12/26 هيات محترم وزيران بشرح ذيل طبقه بندی می شوند:
1 – صنايع غذايی                                                   7 – صنايع شيميايی 
2 – صنايع نساجی                                                 8 – صنايع دارويی  

3 – صنايع چرم                                                      9 – صنايع برق والكترونيك  
4 – صنايع سلولزی                                                10 – صنايع كشاورزی  

5 – صنايع فلزی                                                     11 – صنايع ماشين سازی  
6 – صنايع كانی غير فلزی                                                  

ماده 4 : معیارهای انتخاب صنایع سبز :
• 1 – عدم قرارگيری نام واحد در فهرست صنايع آالينده سازمان حفاظت محيط زيست در سال انتخاب 

• 2 – بهبود سيستم های پااليش وكنترل آالينده ها 
• 3 – مديريت بازيافت مواد زائد  

• 4 - جايگزينی انرژيهای پاك
 ISO 14000 5 – اخذ گواهينامه استقرار مديريت زيست محيطی •

 OHSAS 18000 6 – اخذگواهينامه استقرار نظام ايمنی وبهداشت •
• 7 – سازگار ی با فرآيند توليد پاك

• 8- توسعه فضای سبز
• 9- مصرف بهينه حامل های انرژی وافزايش بهره وری در مصرف انرژی 
• 10- ارتقاءسطح دانش وفرهنگ زيست محيطی مديران وكاركنان واحد

• 11-كاستن اثرات منفی و ضايعات صنعت  برمحيط زيست
تبصره یک: واحدهای متقاضی در هر گروه صنعتی فقط يكبار می توانند بعنوان صنعت سبز انتخاب گردند.

تبصره دو : واحدهايی كه بعنوان صنعت سبز انتخاب می شوند فقط برای يكبار می توانند بعنوان واحد برگزيده صنايع 
سبز انتخاب شوند.

الزم بذكر است كه در سال انتخاب از هرگروه صنعتی فقط يك واحد منتخب سبز بعنوان واحد برگزيده صنايع سبز 
انتخاب می شوند.

ماده 5: دبيرخانه انتخاب وبرگزاری همايش صنايع سبز وواحدهای برگزيده صنايع سبز در دفتر ارزيابی زيست محيطی 
سازمان می باشد.

ماده6:كميته انتخاب صنايع سبز و واحدهای برگزيده صنعت سبز :
كميته انتخاب صنايع سبز با تركيب اعضاءذيل در محل معاونت محيط زيست انسانی جهت بررسی وانتخاب صنايع 

متقاضی تشكيل  می گردد: 
1- معاون محيط زيست انسانی )رئيس كميته(

2- مسئول دبيرخانه انتخاب و برگزاری همايش صنايع سبزو واحد های برگزيده صنايع سبز)دبيركميته( 
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3-  نماينده تام االختيار وزارت صنايع ومعادن 
4- نماينده تام االختيار وزارت نفت 

5- نماينده تام االختيار وزارت جهاد كشاورزی
6- نماينده تام االختيار وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی 

7- نماينده تام الختيار وزارت دفاع وپشتيبانی نيروهای مسلح 

ماده 7 :گردش کار 
* دبيرخانه هرسال پرسشنامه انتخاب صنايع سبز را برای ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها برای معرفی 

واحدهای صنعتی متقاضی ارسال می نمايد.
* ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها موظفندحداكثر 3 ماه پس از وصول پرسشنامه موضوع بند يك نسبت به 

تكميل وعودت پرسشنامه ارسالی اقدام نمايند.
* پرسشنامه های واصله از ادارات كل در كميته انتخاب صنايع سبز مورد بررسی وتصميم گيری قرار   می گيرد.

* معاونت محيط زيست انسانی طی همايشی از صنايع سبز وواحدهای برگزيده صنعت سبز تقدير بعمل می آورد.

ماده 8 : لوح تقدیر
1-8- لوح تقدير از واحدهای برگزيده صنايع سبز با امضای رياست محترم سازمان اهداءخواهد شد.

تبصره: اعتبار لوح تقدير صادره از تاريخ صدور به مدت يك سال خواهد بود.
2-8- لوح تقدير از صنايع سبز با امضای معاون محترم محيط زيست انسانی سازمان اهداءخواهد شد.  

تبصره :  اعتبار لوح  تقدير  صادره  از تاريخ صدور به مدت يك سال خواهد بود

ماده 9 – پرسشنامه 
• پرسشنامه اخذ اطالعات توسط دبير خانه انتخاب صنعت سبز تدوين وپس از تائيد معاون محترم محيط زيست 

انسانی قابل اجراءخواهد بود .

ماده 10 :
اين دستورالعمل در 10  ماده و چهار تبصره در تاريخ5 / 2 / 88  به تصويب شورای معاونين سازمان رسيد.

2-7-2- دستورالعمل شماره 2: انتخاب واحدهای خدماتی سبز و  واحدهای برگزیده خدمات 
سبز

ماده 1 : هدف 
• ايجاد نگرش زيست محيطی در بين واحدهای خدماتی سبز برای توجه به موضوع حفاظت از محيط زيست

• ايجاد رقابت جدی وسازنده ميان واحدهای خدماتی كشور در بكارگيری اصول حفظ محيط زيست در جريان ارائه 
خدمات

• برقراری ارتباط سازنده بين سازمان حفاظت محيط زيست و بخش خدمات
• ايجاد فضا برای تبادل تجربيات و دستاوردهای زيست محيطی واحدهای خدماتی  با يكديگر

• تشويق وقدردانی از مديران واحدهای خدماتی در راستای كاهش وجلوگيری از صدمات زيست محيطی 



152

ماده 2 : تعاریف 
واحد خدماتی سبز: به واحدی اطالق می شود كه براساس معيارهای زيست محيطی انتخاب واحدهای خدماتی )مندرج 
در ماده 4 اين دستورالعمل ( وبنا به تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست تالش قابل تقديری در طول سال مورد نظر 

)سال انتخاب ( درراستای حفظ محيط زيست انجام داده باشد.
 واحد برگزيده خدمات سبز :  به واحدی گفته می شود كه در گروه خدماتی مورد نظر مطابق با )ماده 3 اين دستورالعمل 
( در بين واحدهای خدماتی سبز منتخب ارزنده ترين تالش را در طول سال مورد نظر)سال انتخاب( برای حفظ محيط 

زيست انجام داده اند.
همايش خدمات سبز : همايشی است كه ساالنه يكبار به منظور تقدير از واحدهای خدماتی سبز وبرگزيده واحدهای 

خدماتی سبز  برگزار می گردد. 

ماده 3 – واحدهای خدماتی:
واحدهای خدماتی مشمول اين دستورالعمل بشرح ذيل گروه بندی می شوند:

1 – مراكز خدمات بهداشتی ،درمانی                       
2 – مراكز خدمات آموزشی ،فرهنگی وتربيتی          

3 – پايانه های حمل ونقل بار ومسافر                         
4 – مراكز دفع ودفن وبازيافت زباله

5 – واحدهای خدماتی شهری                                                         
6 – مراكز ايجاد وتوسعه فضای سبز شهری وپاركها

7 –  مراكزگردشگری واقامتی
8 – مديريت شهركهای صنعتی ومسكونی

9 – نيروگاه های توليد برق
10- مديريت مناطق آزاد تجاری،صنعتی

ماده 4 : معیارهای انتخاب واحدهای خدماتی سبز:
• 1 – نصب وراه اندازی ويا اصالح سيستم تصفيه فاضالب 

• 2 – دفع ودفن اصولی وبهداشتی زباله  
• 3 – مديريت بازيافت مواد زائد  

• 4 – ايجاد وتوسعه فضای سبز
 ISO 14000 5 – اخذ گواهينامه استقرار مديريت زيست محيطی •

• 6 – مصرف بهينه حامل های انرژی وافزايش بهره وری در مصرف انرژی
• 7 – ارتقاء سطح دانش وفرهنگ زيست محيطی مديران وكاركنان واحد

• 8- ايجاد نوآوری های زيست محيطی وخدمات فرآگير
تبصره یک: واحدهای متقاضی در هر گروه های خدماتی )موضوع ماده 3 اين دستورالعمل ( فقط يكبار می توانند 

بعنوان واحد خدماتی سبز انتخاب گردند.
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تبصره دو : واحدهايی كه بعنوان واحدهای خدماتی سبز انتخاب می شوند فقط يكبار می توانند بعنوان واحد برگزيده 
خدمات سبز انتخاب گردند.

الزم بذكر است كه در سال انتخاب از هر گروه خدماتی سبز فقط يك واحد منتخب سبز بعنوان برگزيده خدمات 
سبز انتخاب می شود.

ماده 5- دبيرخانه انتخاب وبرگزاری همايش تقدير از صنايع سبز وواحدهای برگزيده صنايع سبز در دفتر ارزيابی 
زيست محيطی سازمان می باشد.

ماده6- كميته انتخاب واحدهای خدماتی سبز وواحدهای برگزيده خدمات سبز:
كميته انتخاب واحدهای خدماتی سبز با تركيب اعضاءذيل در محل معاونت محيط زيست انسانی  جهت بررسی 

وانتخاب واحدهای خدماتی متقاضی تشكيل می گردد:
1- معاون محيط زيست انسانی )رئيس كميته(

2- مسئول دبيرخانه انتخاب و برگزاری همايش واحدهای خدماتی سبز وواحدهای برگزيده خدمات سبز )دبير 
كميته(

3- نماينده تام االختيار وزارت صنايع ومعادن 
4- نماينده تام االختيار وزارت نفت 

5- نماينده تام االختيار وزارت جهاد كشاورزی
6- نماينده تام االختيار وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی 

7- نماينده تام االختيار وزارت دفاع وپشتيبانی نيروهای مسلح 
8-نماينده تام االختيار وزارت نيرو

9- نماينده تام االختيار وزارت راه و شهرسازی
10- نماينده تام االختيار وزارت آموزش و پرورش

11- نماينده تام االختيار وزارت علوم وفنآوری اطالعات
12- نماينده تام االختيار سازمان شهرداريها ودهداريها

13- نماينده تام االختيار سازمان ميراث فرهنگی وگردشگری
14- نماينده تام االختيار سازمان تربيت بدنی

ماده 7- گردش کار 
* دبيرخانه هرسال پرسشنامه انتخاب  واحدهای خدماتی سبز را برای ادارت كل حفاظت محيط زيست استانها برای 

معرفی واحدهای خدماتی ارسال می نمايد.
* ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها موظفندحداكثر 3 ماه پس از وصول پرسشنامه موضوع بند يك نسبت 

به تكميل وعودت پرسشنامه ارسالی اقدام نمايند.
* پرسشنامه های واصله از ادارات كل در كميته انتخاب واحدهای خدماتی سبز مورد بررسی وتصميم گيری قرار 

می گيرد.
* معاونت محيط زيست انسانی طی همايشی از واحدهای خدماتی سبز وواحد برگزيده خدمات سبز تقدير بعمل 

می آورد.
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ماده 8-  لوح تقدیر
1-8- لوح تقدير از واحدهای برگزيده خدمات سبز با امضای رياست محترم سازمان اهداءخواهد شد.

تبصره:اعتبار لوح تقدير صادره از تاريخ صدور به مدت يك سال خواهد بود.
2-8- لوح تقدير از واحدهای خدماتی سبز با امضای معاون محترم محيط زيست انسانی سازمان اهداء خواهد شد.

تبصره:اعتبار لوح تقدير صادره از تاريخ صدور به مدت يك سال خواهد بود.

ماده 9 – پرسشنامه 
• پرسشنامه اخذ اطالعات توسط دبير خانه انتخاب واحدهای خدماتی سبز تدوين وپس از تائيد معاون محترم محيط 

زيست انسانی قابل اجراءخواهد بود .

ماده 10 : اين دستورالعمل در 10  ماده و چهار تبصره در تاريخ   5  / 2 /  1388 به تصويب شورای معاونين سازمان 
رسيد
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3-1- قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
 )مصوب مورخ 1374/2/3 مجلس شورای اسالمی و اصالحیه شماره 1640/ت25557ه مورخ 1383/2/19 

هیئت وزیران به استناد ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(

 فصل  اول  � کلیات 
 ماده  1� جهت  تحقق  اصل  پنجاهم  قانون  اساس��ي  جمهوري  اس��المي  ايران  و بمنظور پاك سازي  و حفاظت  هوا از 
آلودگيها كليه  دستگاهها و مؤسسات  و كليه  اشخاص  حقيقي  و حقوقي  موظفند مقررات  و سياستهاي  مقرر در اين  قانون  

را رعايت  نمايند. 

 ماده  2� اقدام  به  هر عملي  كه  موجبات  آلودگي  هوا را فراهم  نمايد ممنوع  است . 
 منظور از آلودگي  هوا عبارتست  از وجود و پخش  يك  يا چند آلوده كننده  اعم  از جامد، مايع ، گاز، تشعشع  پرتوزا و غير 
پرتوزا در هواي  آزاد به  مقدار و مدتي  كه  كيفيت  آن  را بطوريكه  زيان  آور براي  انسان  و يا ساير موجودات  زنده  و يا گياهان  

و يا آثار و ابنيه  باشد تغييردهد. 

 ماده  3� منابع  آلوده كننده  هوا كه  تحت  مقررات  اين  قانون  قرار دارند به  سه  دسته  زير طبقه بندي  مي شوند. 
 الف �  وسائل  نقليه  موتوري 

 ب � كارخانجات  ، كارگاهها و نيروگاهها 
 ج � منابع  تجاري  ، خانگي  و منابع  متفرقه  

  فصل  دوم  �  وسائل  نقلیه  موتوري  
 ماده  4� استفاده  از وسائل  نقليه  موتوري  كه  بيش  از حد مجاز مقرر دود و آلوده كننده هاي  ديگر وارد هواي  آزاد نمايند 
ممنوع  است  حد مجاز خروجي  وسائل  نقليه  موتوري  توسط  سازمان  حفاظت  محيط زيست  با همكاري  وزارت  صنايع  و 

معادن تعيين  و به  تصويب  شورايعالي  حفاظت  محيط زيست  مي رسد.

 ماده  5� هر وسيله  نقليه  موتوري  كه  بكارگرفته  مي شود بايد داراي  گواهينامه  مخصوص  مبني  بر رعايت  حد مجاز 
خروجي  آلوده كننده هاي  هوا باشد. دارندگان  وسائل  نقليه  موتوري  مكلفند همه  ساله  وسايل  نقليه  خود را در مراكز مورد تأئيد 
سازمان  حفاظت  محيط زيست  كه  توسط  شهرداريها ايجاد مي گردد تحت  آزمايش  و معاينه  قرار داده  و گواهينامه  مبني  بر 
رعايت  حد مجاز آلودگي  را دريافت  نمايند. در غير اين  صورت  از تردد وسائل  نقليه  فاقد گواهينامه  مذكور به  ترتيبي  كه  در 

آيين نامه  اجرائي  اين  قانون  تعيين  مي شود جلوگيري  خواهد شد. 
 تبصره  1� هزينه  انجام  آزمايش  و معاينه  وسايل  نقليه  موتوري  از دارندگان  وسايل  نقليه  مذكور طبق  تعرفه اي  كه  توسط  

وزارت  كشور و سازمان  حفاظت  محيط زيست  تهيه  و به  تصويب  هيأت  وزيران  مي رسد اخذ خواهد شد. 
 تبصره  2� تاريخ  شروع  اجراي  اين  ماده  و تبصره هاي  آن  حداكثر يكسال  پس  از تصويب  اين  قانون  تعيين  مي شود 
و سازمان  حفاظت  محيط زيست  و شهرداري  و ساير دستگاههاي  ذيربط  موظفند ظرف  مدت  مذكور امكانات  الزم  جهت  

اجراي  اين  ماده  را فراهم  كنند .
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 ماده  6� شهرداريها، نيروي  انتظامي  جمهوري  اسالمي  ايران ، وزارتخانه ها و سازمان هاي  ذيربط  موظفند نحوه  تردد 
وسايل  نقليه  موتوري  و سيستم  حمل  و نقل  شهري  را بصورتي  طراحي  و سامان  دهند كه  ضمن  كاهش  آلودگي  هوا 

جوابگوي  سفرهاي  روزانه  شهري  باشد.
 تبصره � آيين نامه  اجرائي  اين  ماده  كه  در برگيرندة  ساعات  و محدوده  مجاز تردد شهري ، پيش بيني  استفاده  مطلوب  
و بيشتر از وسايل  نقليه  عمومي  و امثال  آن  مي باشد توسط  وزارت  كشور )شهرداريها( و نيروي  انتظامي  جمهوري  اسالمي  
ايران  و سازمان  حفاظت  محيط زيست  و در صورت  لزوم  با همكاري  سازمانهاي  ذيربط  تهيه  و به  تصويب  هيأت  وزيران  

خواهد رسيد. 

 ماده  7� در مواقع  اضطراري  كه  بعلت  كيفيت  خاص  جوي ، آلودگي  هواي  شهرها به  حدي  برسد كه  به  تشخيص  
وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشكي  سالمت  انسان  و محيط زيست  را شديداً به  مخاطره  بياندازد، سازمان  حفاظت  
محيط زيست  با همكاري  وزارت  كشور )شهرداريها و نيروي  انتظامي  جمهوري  اسالمي  ايران ( ممنوعيت ها يا محدوديت هاي  
موقت  زماني ، مكاني  و نوعي  را براي  منابع  آلوده كننده  برقرار نموده  و بالفاصله  مراتب  را از طريق  رسانه هاي  همگاني  به  اطالع  

عموم  خواهد رسانيد. 
 با بر طرف  شدن  وضعيت  اضطراري  و كاهش  آلودگي  هوا، سازمان  نسبت  به  رفع  ممنوعيت  و محدوديت  برقرار شده  

اقدام  و مراتب  را بنحو مقتضي  به  اطالع  عموم  خواهد رسانيد. 

 ماده  8� ساخت  و توليد و ورود وسايل  نقليه  موتوري  و همچنين  موتور و ساير قطعات  مرتبط  با احتراق  وسايل  نقليه  
از قبيل  كاربراتور و فيلتر مستلزم  رعايت  استانداردهاي  حفاظت  محيط زيست  مي باشند. 

 ماده  9� وزارت  صنايع  و معادن موظف  است  سياستها و برنامه هاي  توليدي  واحدها و شركتهاي  تابعه  توليد وسايل  
نقليه  موتوري  خود را بنحوي  تنظيم  نمايد كه  اوالً توليد وسايل  نقليه  با موتورها و قطعات  غيراستاندارد صورت  نپذيرد. ثانياً 
در برنامه ريزي  ساخت  خودرو برنامه  توليد وسايل  نقليه  و حمل  و نقل  عمومي  را در اولويت  قرار دهد. ثالثاً طراحي  و ساخت  

اتومبيل ها بنحوي  صورت  گيرد كه  حتي المقدور امكان  استفاده  از گاز هم  وجود داشته  باشد. 

 ماده  10�  شماره گذاري  هر نوع  وسيله  نقليه  موتوري  مستلزم  رعايت  استانداردهاي  موضوع  ماده  8 اين  قانون  مي باشد. 

 ماده  11�  استانداردهاي  موضوع  مواد 8 و 9 اين  قانون  توسط  سازمان  حفاظت  محيط زيست  با همكاري  وزارت  صنايع ، 
وزارت  نفت  و مؤسسات  تحقيقاتي  ذيصالح  تهيه  و به  تصويب  هيأت  وزيران  خواهد رسيد.

  فصل  سوم  � کارخانجات  و کارگاهها و نیروگاهها
 ماده  12� احداث  كارخانجات  و كارگاههاي  جديد و توسعه  و تغيير محل  و يا خط  توليد كارخانجات  و كارگاههاي  

موجود مستلزم  رعايت  ضوابط  و معيارهاي  سازمان  حفاظت  محيط زيست  مي باشد.

ماده  13� وزارتخانه هاي  صنايع و معادن  و فلزات ، كشاورزي  و جهادسازندگي  هنگام  صدور جواز تأسيس  رونوشتي  از 
جواز تأسيس  مربوط  را به  سازمان  حفاظت  محيط زيست  ارسال  خواهند نمود. 

 دارندگان  جواز تأسيس  مذكور مكلفند محل  استقرار واحدهاي  صنعتي  و يا توليدي  خود را طبق  ضوابط  استقرار 
موضوع  ماده  12 اين  قانون  تعيين  نمايند. 
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 صدور پروانه  بهره برداري  موكول  به  تأئيد محل  استقرار با رعايت  ضوابط  موضوع  ماده  12 فوق  بر اساس  اعالم  سازمان  
حفاظت  محيط زيست  مي باشد. 

 تبصره  1� احداث  نيروگاهها، پااليشگاهها، كارخانجات  پتروشيمي ، كارخانجات  صنايع  نظامي ، فرودگاهها و ترمينالهاي  
بارگيري  موكول  به  رعايت  ضوابط  و معيارهاي  سازمان  حفاظت  محيط زيست  از لحاظ  محل  استقرار مي باشد. 

 تبصره  2� ضوابط  و معيارهاي  موضوع  مواد 12 و 13 توسط  سازمان  با مشاركت  وزارتخانه هاي  مذكور در اين  ماده  
تهيه  و به  تصويب  هيئت  وزيران  خواهد رسيد .

 تبصره  3� س��ازمان  حفاظت  محيط زيس��ت  موظف  است  ضوابط  و معيارهاي  زيس��ت  محيطي  الزم  را از طريق  
وزارتخانه هاي  ذيربط  به  دارندگان  جواز تأسيس  اعالن  نمايد. 

 م�اده  14� فعاليت  كارخانجات  و كارگاههاي  جديدي  كه  ضوابط  و معيارهاي  موضوع  ماده  12 را رعايت  ننمايند و 
همچنين  فعاليت  و بهره برداري  از كارخانجات  و كارگاهها و نيروگاههائي  كه  بيش  از حد مجاز موجبات  آلودگي  هوا را فراهم  

آورند ممنوع  است . 

 ماده  15� سازمان  حفاظت  محيط زيست  كارخانجات  و كارگاهها و نيروگاههائي  كه  آلودگي  آنها بيش  از حد مجاز 
استانداردهاي  محيط زيست  باشد را مشخص  نموده  و مراتب  را با تعيين  نوع  و ميزان  آلودگي  به  صاحبان  و يا مسئوالن  
كارخانجات  و كارگاهها و نيروگاهها ابالغ  خواهد كرد تا در مهلت  معيني  كه  توسط  سازمان  با همكاري  و مشاركت  دستگاههاي  

ذيربط  تعيين  مي شود نسبت  به  رفع  آلودگي  يا تعطيل  كار و فعاليت  خود تا رفع  آلودگي  اقدام  نمايند. 
 تبصره  1� در صورتيكه  صاحب  يا مسوول  كارخانه  و كارگاهي  كه  موجبات  آلودگي  هوا را فراهم  مي نمايد با داليل  قابل  
قبول  سازمان  اثبات  نمايد كه  ظرف  مهلت  تعيين  شده  رفع  آلودگي  عملي  نمي باشد سازمان  مي تواند براي  يك  بار مهلت  

اضافي  مناسب  در مورد اينگونه  كارخانجات  و كارگاهها قائل  شود.
 تبصره 2� سازمان  حفاظت  محيط زيست  موظف  است  استانداردهاي هواي  پاك و استانداردهاي  آلوده  كننده هاي  
حاصل  از كارخانجات  و كارگاهها كه  به  هر طريق  وارد هواي  آزاد مي گردند را براي  هر منطقه  و با توجه  به  كيفيت  هوا و 

مناسبات  زيست  محيطي  آن  مناطق  تهيه  نموده  و در اختيار متقاضيان  و صاحبان  كارخانجات  و كارگاهها قرار دهد. 
حد مجاز )استانداردهاي  محيط زيست ( اين  ماده  توسط  سازمان  حفاظت  محيط زيست  تهيه  و به  تصويب  هيأت  وزيران  

خواهد رسيد. 

 ماده  16� در صورتيكه  صاحبان  و مسئوالن  كارخانجات  و كارگاهها و نيروگاههاي  آلوده كننده  ظرف  مهلت  تعيين  شده  
مبادرت  به  رفع  آلودگي  يا ممانعت  از كار و فعاليت  كارخانه  و كارگاه  مربوط  ننمايند، در پايان  مهلت  مقرر به  درخواست  
سازمان  حفاظت  محيط زيست  و دستور مرجع  قضائي  ذيربط  محل  كه  بالفاصله  توسط  مأمورين  انتظامي  به  مورد اجراء 

گذاشته  مي شود از كار و فعاليت  كارخانجات  و كارگاههاي  آلوده كننده  جلوگيري  بعمل  خواهد آمد. 
 ادامه  كار يا فعاليت  كارخانجات  و كارگاهها و نيروگاههاي  مزبور منوط  به  صدور اجازه  سازمان  حفاظت  محيط زيست  و 

يا رأي  دادگاه  صالحيتدار خواهدبود.
 تبصره � در صورتيكه  صاحبان  و مسئوالن  كارخانجات  و كارگاهها و نيروگاههاي  آلوده كننده  پس  از ابالغ  سازمان  
حفاظت  محيط زيست  از فعاليت  و ادامه  كار كارخانجات  و كارگاههاي مربوطه ممانعت به عمل نياورده و يا پس از تعطيل 
كارخانجات و كارگاههاي  مذكور رأساً و بدون  كسب  اجازه  از سازمان  يا بدون  صدور رأي  دادگاه  صالحه ، مبادرت  به  بازگشائي 
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و ادامه  فعاليت  آنها بنمايند بر حسب  مورد مجازاتهاي  مقرر در اين  قانون  و ساير مقررات  مربوط  به  عدم  رعايت  دستورات  
مراجع  قانوني  و قضائي  محكوم  خواهند شد و چنانچه  مديران  و مسئوالن  مذكور اداره  و تصدي  كارخانجات  و كارگاههاي  
دولتي  يا وابسته  به  دولت  را بر عهده  داشته  باشند موضوع  در هيأت هاي  رسيدگي  به  تخلفات  اداري  وزارتخانه  يا دستگاه  

متبوع  مدير يا مسوول  نيز مطرح  و حكم  مقتضي  صادر خواهد گرديد.
ماده  17� در مواقع  اضطراري  و يا شرايط  جوي  نامناسب ، رئيس  سازمان  حفاظت  محيط زيست  مي تواند كارخانجات  و 
كارگاههائي  را كه  فعاليت  آنها خطرات  فوري  در برداشته  باشد با اخطار سريع  خواستار توقف  فعاليت  آنها گردد و در صورت  

استنكاف    به  حكم  رئيس  دادگاه  محل  تارفع  موجبات  خطر تعطيل  نمايد.
 ماده  18� در مواردي  كه  كاهش  يا از بين  بردن  آلودگي  ناشي  از فعاليت  كارخانجات  و يا كارگاهها از طريق  ديگر 
بجز انتقال  يك  يا برخي  از آنها به  نقاط  مناسب  امكان پذير نبوده  و يا فعاليت  كارخانجات  و كارگاههاي  مذكور در مناطق  
مسكوني  سالمت  ساكنان  آن  مناطق  را به  خطر بيندازد سازمان  حفاظت  محيط زيست  با همكاري  وزارتخانه ها و ديگر 
دستگاههاي  دولتي  ذيربط  طرح  انتقال  كارخانجات  و كارگاههاي  مذكور را به  نقاط  مناسب  )ترجيحاً شهرك ها و قطبهاي  

صنعتي ( تهيه  و به  هيأت  وزيران  ارائه  مي نمايد. دولت  در صورت  صالحديد و موافقت  برحسب  مورد اقدام  خواهد نمود.
 ماده  19� قطبها و شهركها و مجتمع هاي  صنعتي  و نيروگاهها و واحدهاي  توليدي  مكلفند حداقل  10 درصد از فضاي  
شهركها و يا مجموعه  فضاي  تخصيص  داده  شده  جهت  احداث  واحدهاي  توليدي  و خدماتي  را به  ايجاد فضاي  سبز و مشجر 

و كشت  درختان  مناسب  منطقه  اختصاص  دهند.
 بهره برداري  از واحدهاي  صنعتي  و توليدي  مذكور منوط  به  رعايت  اين  ماده  و ايجاد فضاي  سبز مناسب  مي باشد. 

وزارتخانه هاي  صنعتي  موظف  به  نظارت  بر حسن  اجراي  اين  ماده  مي باشند. 
 ماده  20� كارخانجات  و كارگاهها و نيروگاهها و كوره هاي  آجرپزي  و آهك  پزي  موظف  به  اس��تفاده  از س��وخت  و 

سيستم هاي  احتراقي  مناسب  قابل  دسترسي  بنحوي  كه  موجبات  كاهش  آلودگي  هوا را فراهم  نمايد هستند. 
 تبصره � وزارت  نفت  موظف  است  در برنامه ريزي  گازرساني  و سوخت  رساني  خود تأمين  سوخت  مناطق  صنعتي  و 

مراكز استقرار كارخانجات  و كارگاهها و كوره هاي  آجرپزي  مجاور شهرهاي  بزرگ  را در اولويت  قرار دهد. 
 ماده  21� آيين نامه  اجرائي  اين  فصل  و همچنين  ضوابط  مربوط  به  محدوديت  استقرار صنايع  در مجاورت  شهرها 

توسط  سازمان  حفاظت  محيط زيست  با مشاركت  وزارتخانه هاي  ذيربط  تهيه  و به  تصويب  هيأت  وزيران  خواهد رسيد.

  فصل  چهارم  �  منابع  تجاري ، خانگي  و منابع  متفرقه  
 ماده  22� پخش  و انتشار هر نوع  مواد آلوده كننده  هوا بيش  از حد مجاز از منابع  تجاري ، خانگي  و متفرقه  در هواي  

آزاد ممنوع  است . 
 منابع  تجاري ، خانگي  و متفرقه  از جهت  نوع  و ميزان  آلودگي  توس��ط  س��ازمان  حفاظت  محيط زيست  مشخص  و 
طبقه بندي  شده  و حد مجاز موضوع  اين  ماده  توسط  سازمان  حفاظت  محيط زيست  تهيه  و به  تصويب  هيأت  وزيران  خواهد 

رسيد.
 ماده  23� كليه  منابع  آلوده كننده  از قبيل  حمام ها،نانوايي ها، هتل ها و رستورانها و غيره  مكلفند ضمن  اتخاذ تدابير 
الزم  جهت  جلوگيري  از انتشار دود و دوده  و ساير موارد آلوده كننده  در هواي  آزاد، از سوخت  مناسب  ترجيحاً گاز شهري  

كه  موجب  كاهش  آلودگي  هوا مي شود استفاده  نمايند.
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 وزارت  نفت  موظف  است  در برنامه  سوخت رساني  شهرهاي  بزرگ ، تأمين  سوخت  مناسب  و گاز رساني  منابع  تجاري  و 
واحدهاي  خدمات  عمومي  را در اولويت  قرار دهد. 

 ماده  24� سوزاندن  و انباشتن  زباله هاي  شهري  و خانگي  و هر گونه  نخاله  در معابر عمومي  و فضاي  باز ممنوع  مي باشد.

 ماده  25� وزارتين  مسكن  و شهرسازي  و كشور موظفند هنگام  تهيه  طرحهاي  هادي  و جامع  و بهسازي  شهرها به  
نحوي  برنامه ريزي  نمايند كه  فصل  جداگانه اي  از مطالعات  طرح  را به  بررسي  مسائل  زيست  محيطي اختصاص  دهند و به  
گونه اي  كه  طراحي  شهرها و شهركها و مجتمع هاي  مسكوني  از نظر فضاي  سبز و باز، همجواري  كاربري ها، شبكه  معابر، 

حمل  و نقل ، ضوابط  تراكم  ساختماني  و غيره  با معيارهاي  زيست  محيطي  مورد تأئيد سازمان  متناسب  باشد.
 تبصره � نقشه هاي  شهرها، شهركهاي  مسكوني ، قطبها و شهركها و مجتمع هاي  صنعتي ، اداري ، كشاورزي  و غيره  

موكول  به  رعايت  ضوابط  و مقررات  حفاظت  محيط زيست  مي باشد.

 ماده  26� آيين نامه  اجرائي  موضوع  ماده  25 اين  قانون  مشتركاً توسط  وزارت  مسكن  و شهرسازي ، وزارت  كشور و 
سازمان  حفاظت  محيط زيست  تهيه  و به  تصويب  هيأت  وزيران  خواهد رسيد.

 ماده  27� ايجاد هر گونه  آلودگي  صوتي  بيش  از حد مجاز ممنوع  مي باشد. آيين نامه  جلوگيري  از آلودگي  صوتي  توسط  
سازمان  حفاظت  محيط زيست  تهيه  و به  تصويب  هيأت  وزيران  خواهد رسيد.

  فصل  پنجم  �  مجازاتها
 ماده  28� افرادي  كه  با وسايل  نقليه  موتوري  آلوده كننده  غير مجاز تردد مي نمايند به  حكم  دادگاه  صالح  به  جزاي  
نقدي پانصد هزار ريال و همچنين  كسانيكه  محدوديتها و ممنوعيتهاي  موضوع  ماده  7 اين  قانون  را رعايت  ننمايند از بيست 
و پنج هزار ريال  تا يكصدهزار ريال  بنا بر تعداد سيلندر، حجم  موتور، ميزان  آلودگي  و دفعات  تكرار جرم  محكوم  خواهند شد. 

ضمناً از تردد وسايل  نقليه  آلوده كننده  مذكور تا رفع  موجبات  آلودگي  جلوگيري  بعمل  خواهد آمد.

 ماده  29� صاحبان  و مسئولين  كارخانجات  و كارگاهها و شهركها و مجتمع های صنعتی  آلوده كننده  كه  بر خالف  مواد 
14،16و 18 اين  قانون  عمل  نمايند براي  بار اول  به  جزاي  نقدي  از دو ميليون ريال  تا پنج  ميليون  ريال  و در صورت  تكرار به  

حبس  تعزيري  از دو ماه  تا شش  ماه  و جزاي  نقدي  از پنج ميليون ريال  تا ده ميليون  ريال  محكوم  مي شوند. 
 تبصره  1� صاحبان  و مسئوالن  اينگونه  كارخانجات  و كارگاههاي  آلوده كننده  عالوه  بر محكوميت  مذكور مكلف  به  

پرداخت  ضرر و زيان  وارده  به  محيط زيست  و اشخاص  حقيقي  و حقوقي  به  حكم  دادگاه  صالحه  مي باشند. 
 تبصره  2� در مورد جرائم  مقرر در اين  قانون  عالوه  بر اشخاص  حقيقي  و حقوقي  سازمان  حفاظت  محيط زيست  بر 

حسب  مورد شاكي  يا مدعي  خصوصي  در زمينه  خسارات  وارده  به  محيط زيست  مي باشد. 

 ماده  30� كساني  كه  از انجام  بازرسي  مأموران  سازمان  حفاظت  محيط زيست  براي  نمونه برداري  و تعيين  ميزان  آلودگي  
ناشي  از فعاليت  كارخانجات  و كارگاهها منابع  تجاري  بهداشتي  و خدمات  و اماكن  عمومي  ممانعت  بعمل  آورده  و يا اسناد و 
مدارك  و اطالعات  مورد نياز سازمان  را در اختيار ايشان  نگذارند و يا اسناد و مدارك  و اطالعات  خالف  واقع  ارائه  نمايند بر 
حسب  مورد و اهميت  موضوع  به  جزاي  نقدي  از پانصدهزار ريال تا پنج ميليون  ريال  و در صورت  تكرار به  حبس  تعزيري  از 

يك  ماه  تا سه  ماه  و جزاي  نقدي  مذكور محكوم  خواهند شد.
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 تبصره  � در صورتي  كه  مأموران  سازمان  حفاظت  محيط زيست  در جرائم  موضوع  اين  ماده  همكاري  يا مشاركت  داشته  
يا گزارش  خالف  واقع  ارائه  نمايند عالوه  بر محكوميت  در هيأت هاي  رسيدگي  به  تخلفات  اداري  به  حداكثر مجازات  مقرر 

در اين  ماده  محكوم  خواهند شد. 

 ماده  31� صاحبان  و مسئوالن  منابع  تجاري  و اماكن  عمومي  كه  بر خالف  ماده 24 اين  قانون  موجبات  آلودگي  هوا را 
فراهم  نمايند پس  از هر بار اخطار و پايان  مهلت  مقرر به  جزاي  نقدي  از پانصد هزار ريال  تا پنج ميليون ريال  و در صورت  

تكرار از دو ميليون ريال  تا ده ميليون  ريال جزاي  نقدي  محكوم  خواهند شد.

 ماه  32� مسئولين  آلودگي  حاصل  از منابع  متفرقه  و منابع  خانگي  به جزای نقدی از يكصد هزار ريال تا يك ميليون 
ريال و در صورت تكرار از دويست هزار ريال تا دو ميليون ريال و همچنين  عاملين  آلودگي  صوتي  به  جزاي  نقدي  از پنجاه 

 هزار ريال  تا پانصد هزارريال  و در صورت  تكرار از يكصدهزار ريال  تا يك ميليون  ريال  محكوم  خواهند شد. 

  فصل  ششم  �  مقررات  مختلف  
 ماده  33� سازمان  صدا و سيماي  جمهوري  اسالمي  ايران  موظف  است  با همكاري  سازمان  حفاظت  محيط زيست ، 
برنامه هاي  مناسب  جهت  تنوير افكار عمومي ، آموزش  و قوانين  و مقررات  و مسائل  حفاظت  محيط زيست  را تنظيم  و به  

مورد اجراء بگذارد. 

 ماده 34� درآمدهاي  حاصل  از اجراي  اين  قانون  پس  از وصول  بالفاصله  به  حساب  خزانه  واريز گرديده  و معادل  پنجاه  
درصد )50%( وجوه  واريزي  در هر س��ال  و حداكثر تا س��قف  يك  ميليارد ريال  جهت  اجراي  اين  قانون  به  صورت  رديف  
جداگانه  در اليحه  بودجه  هر سال  منظور و در اختيار سازمان  حفاظت  محيط زيست  و معادل  بيست  درصد )20%( تا سقف  

چهارصدميليون  ريال  در اختيار نيروي  انتظامي  جمهوري  اسالمي  ايران  قرار مي گيرد. 

 ماده  35� آيين نامه هاي  اجرائي  اين  قانون  عالوه  بر مواردي  كه  در هر يك  از مواد قانون  نسبت  به  آن  تعيين  تكليف  
شده  است  حداكثر ظرف  سه  ماه  پس  از تصويب  اين  قانون  توسط  سازمان  حفاظت  محيط زيست  و بر حسب  مورد با 

مشاركت  يا همكاري  دستگاههاي  ذيربط  تهيه  و به  تصويب  هيأت  وزيران  خواهد رسيد.

 ماده 36� از تاريخ  ابالغ  اين  قانون  كليه  قوانين  و مقررات  مغاير با آن  در زمينه  جلوگيري  از آلودگي  هوا لغو مي گردد. 
 قانون  فوق  مشتمل  بر سي  وشش  ماده  و چهارده  تبصره  در جلسه  علني  روز يكشنبه  مورخ  سوم  ارديبهشت  ماه  يك هزار 

و سيصد و هفتاد و چهار مجلس  شوراي  اسالمي  تصويب  و در تاريخ  1374/2/13 به  تأئيد شوراي  نگهبان  رسيده  است .
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 3-2- آئین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا 
)موضوع تصویب نامه شماره 27248- ت 22555 ه� -  مورخ 1379/6/28 هیئت وزیران(

 وزارت كشور - وزارت صنايع - سازمان حفاظت محيط زيست
 هيات وزيران در جلسه مورخ 1379,6,16 بنابه پيشنهاد شماره 2,1494,3 مورخ 1377,6,4 سازمان حفاظت محيط 
زيست و به استناد ماده)35( قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا - مصوب -1374 ، آيين نامه اجرايی قانون ياد شده را به 

شرح زير تصويب نمود:
» آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا«

 فصل اول – کلیات
 ماده 1- عبارات و اصطالحاتی كه در اين آيين نامه به كار رفته است، به شرح زيرتعريف می شوند:

 الف- قانون: قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 مجلس شورای اسالمی
ب - سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

پ - مواد آلوده كننده هوا: هر نوع ماده گازی، بخار، مايع، جامد و يا مجموعه تركيبی از آنها كه در هوای آزاد پخش 
و باعث آلودگی  هوا و يا موجب تشديد آلودگی آن شود و يا ايجاد بوهای نامطبوع نمايد از قبيل دود، دوده، ذرات 
معلق، اكسيدهای گوگرد، اكسيدهای ازت،  منواكسيدكربن، اكسيدكننده ها، هيدروكربنها، اسيدها، آمونياك و نظاير آن.

ت - گواهينامه مخصوص: تاييديه كتبی مراكز معاينه مبنی بر رعايت حد مجاز آلودگی توسط وسايل نقليه موتوری 
كه به صورت  برچسب صادر و بر روی وسايل نقليه مذكور الصاق می شود. اين گواهينامه می تواند عالوه بر رعايت حد 

مجاز آلودگی، رعايت ضوابط ايمنی  را در بر داشته باشد.
ث - آلوده كننده: هر شخص حقيقی كه اداره يا تصدی منابع مولد آلودگی را خواه برای خود، خواه به نمايندگی از 
طرف شخص يا  اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر بر عهده داشته و يا شخصاً و به طرق مختلف عامل ايجاد آلودگی 

باشد.

 ماده 2- منابع آلوده كننده هوا غير از كارخانه ها و كارگاههای موضوع آيين نامه اجرايی فصل سوم قانون به شرح زير 
طبقه بندی  می شوند:

 الف- وسايل نقليه موتوری: هر نوع وسيله ای كه با موتورهای درونسوز حركت می كند و برای حمل و نقل مورد استفاده 
قرار می گيرد و  در صورت به كار انداختن منشأ ايجاد يك يا چند ماده آلوده كننده می گردد.

ب- منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه:
1 - منابع تجاری به محلهای مشخصی اطالق می شود كه برای انجام فعاليتهای مختلف تجاری و خدماتی و 
نگهداری و عرضه توليدات  و كاال و خدمات مورد استفاده قرار می گيرد و بدون اينكه محدود به موارد زير گردد، 

برحسب نوع فعاليت خدماتی و يا تجاری شامل  گروههای زير می گردد:
 گروه اول- هتلها، مهمان خانه ها، رستورانها، شيرينی پزی ها، نانوايی ها، گرمابه ها و امثال اينها.
 گروه دوم- دامداريها، مرغداريهای صنعتی، كشتارگاهها، مؤسسات نگهداری حيوانات و امثال آن.

 گروه سوم- بيمارستانها، مراكز درمانی و بهداشتی، آزمايشگاه ها و امثال اينها.
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2 - منابع خانگی، از قبيل منازل و واحدها و مجتمعهای مسكونی به مكانی اطالق می شود كه صرفاً جهت 
سكونت مورد استفاده واقع  می شود.

3 - منابع متفرقه عبارتست از منابعی غير از كارخانه ها، كارگاهها، وسايل نقليه موتوری و منابع تجاری و خانگی 
و هر عملی كه ايجاد  آلودگی هوا نمايد از قبيل آتش سوزی زباله ها و انباشتن مواد زايد و متعفن در هوای آزاد.

 ماده 3- سازمان موظف است نسبت به شناسايی و تعيين نوع و ميزان مواد آلوده كننده هوا به طرق مقتضی از جمله 
اخذ اطالعات، مدارك الزم و در صورت لزوم بازديد و بازرسی اقدام نمايد.

 تبصره- كليه اشخاص حقيقی و حقوقی مكلفند آمار، اطالعات و اسناد و مدارك مورد نياز سازمان را كه در جهت 
اجرای قانون و  اين آيين نامه درخواست می شود، در اختيار سازمان قرار دهند.

 فصل دوم - وسایل نقلیه موتوری
 ماده4- شرايط ايجاد مراكز معاينه وسايل نقليه موتوری اعم از بنزينی، گازسوز و تجهيزات آن توسط سازمان با 

هماهنگی وزارتخانه های كشور و صنايع تنظيم و ابالغ خواهد شد.
 تبصره- سازمان مجاز است در جهت حصول اطمينان از روند مطلوب در اجرای ماده )5( قانون و عملكرد صحيح 
مراكز معاينه  نسبت به اخذ آمار و اطالعات هر يك از مراكز مزبور از طريق شهرداريهای ذيربط و انجام معاينات و آزمايشهای 
موردی از برخی وسايل  نقليه موتوری كه توسط مراكز ياد شده مورد آزمايش قرار گرفته و گواهی زيست محيطی دريافت 

داشته اند، اقدام نمايد.

 ماده 5- رانندگان وسايل نقليه موتوری مكلفند بر چسب حاوی گواهينامه مخصوص را در محل مناسبی كه توسط 
مراكز معاينه  تعيين می شود، بر روی شيشه اتومبيل خود نصب نمايند.

 ماده 6- طبق زمان بندی مصوب شورای عالی ترافيك از تردد وسايل نقليه موتوری كه فاقد بر چسب موضوع ماده )5( 
باشند، در  شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز، اراك، اهواز و كرج توسط ماموران انتظامی ) مأموران راهنمايی و 

رانندگی ( جلوگيری شده و  رانندگان وسايل نقليه مذكور مطابق ماده )28( قانون محكوم خواهند شد.
 تبصره 1- وسايل نقليه مذكور تا هنگام رفع موجبات آلودگی و انجام معاينه فنی مجدد و دريافت گواهينامه ، اجازه 

تردد نخواهند  داشت.
 تبصره 2- شمول مقررات اين ماده به ساير شهرها بنا به تصويب شورای عالی محيط زيست خواهد بود.

 تبصره 3- از تردد موتورهای دو زمانه براساس زمان بندی كه سازمان تعيين می كند در شهرهای ياد شده جلوگيری 
خواهد شد.

 فصل سوم - منابع تجاری و متفرقه
 ماده 7- در اجرای ماده )7( قانون، دستورالعمل مربوط به مواقع اضطراری هوا توسط سازمان و ساير دستگاههای 

ذی ربط تهيه و توسط  وزارت كشور ابالغ می شود.
 ماده 8- سازمان پس از شناسايی و طبقه بندی منابع تجاری، خانگی و منابع متفرقه، آن دسته از منابع مذكور را 
كه آلودگی آنها  بيش از حد مجاز می باشد، مشخص و مراتب را با تعيين نوع و ميزان آلودگی به مسئوالن و يا صاحبان 
منابع فوق الذكر اعالم خواهد كرد  تا در مهلت معين و مناسبی كه توسط سازمان تعيين می شود، نسبت به رفع آلودگی 

اقدام نمايند.
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 ماده 9- بيمارستانها، درمانگاهها و مراكز بهداشتی و درمانی و ساير مراكز مجاز كه به منظور امحای زباله های خود 
از روش سوزاندن  استفاده می نمايد، مكلفند از دستگاه زباله سوز مناسب كه استانداردهای آلودگی هوا را رعايت نمايد، 

استفاده كنند.
 ماده 10- سازمان مجاز است در اجرای ماده )23( قانون، در مناطقی كه گاز شهری در دسترس می باشد، برای اشخاص 
حقيقی و  حقوقی كه با عدم استفاده از گاز موجبات آلودگی هوا را فراهم می سازند، اخطاريه صادر و مهلت مناسبی را جهت 

رفع آلودگی تعيين نمايد.

3-3- آیین نامه اجرایي نحوه جلوگیري از آلودگي صوتي 
)موضوع تصویب نامه شماره 60742/ت 16525 ه مورخ 1378/4/1 و اصالحیه شماره 9057/ت 16525 ه 

مورخ 1380/12/15 هیئت وزیران(
هيأت وزيران در جلس��ه مورخ 1378/3/19  بنا به پيشنهاد شماره 132 - 21 مورخ 1375/1/20 سازمان حفاظت 
محيط زيست و به استناد ماده )27(قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا� مصوب 1374 - آيين نامه اجرايي نحوه جلوگيري 

صوتي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1 – تعاریف:
1- صدا يا صوت عبارت است از امواج طولي كه از ارتعاش سريع اجسام و مواد اعم از جامد، مايع و گاز توليد مي شود.
2- آلودگي صوتي عبارت است از پخش و انتشار هر گونه صوت و صدا و ارتعاش مربوط بيش از حد مجاز و مقرر در 

فضاي باز )غير سر پوشيده(
3- حد مجاز آلودگي صوتي كه استاندارد آلودگي صوتي هم ناميده ميشود ،عبارت است از ميزان و مشخصات ويژه اي 
كه با توجه به اصول حفاظت محيط زيست و برمبناي واحد اندازه گيري صدا براي منابع مولد آلودگي صوتي و فضاي 

مورد انتشار و محيطهاي مختلف تعيين ميشود.
4-  واحد اندازه گيري صدا يا صوت دسي بل ميباشد. كه در شبكه وزنی )A( اندازه گيری می گردد.

5- عامل آلودگي صوتي كه به اختصار عامل آلودگي نيز ناميده ميشود، عبارت است از هر شخص حقيقي كه اداره 
يا تصدي منابع ثابت و هدايت منابع سيار مولد آلودگي صوتي را خواه براي خود، يا به نمايندگي از طرف شخص يا 

اشخاص حقيقي يا حقوقی ديگر بر عهده داشته و يا شخصاً به طرق مختلف عامل ايجاد آلودگي است.
6- منابع و كانونهاي آلودگي صوتي كه به اختصار منابع آلوده كننده ناميده ميشود، عبارتند از:

الف - نيروگاهها و پااليشگاهها 
ب – كارخانه ها و كارگاهها

ج - وسايل نقليه موتوري اعم از هوايي، دريايي، زميني و زير زميني 
د - فرودگاهها، پايانه هاي حمل و نقل و توقفگاههاي دائمي وسايل نقليه موتوري 

ه� - تعميرگاههاي وسايل نقليه موتوري و آن دسته از واحدهاي صنفي كه فعاليت آنها با آلودگي صوتي مالزمه دارد. 
و - ميادين تير و محلهاي تمرين نظامي.

ز - س��اير منابع مانند ژنراتورها و موتورهاي توليد برق ، اس��تقرار بلندگوها در اماكن عمومي و محوطه هاي غير 
سرپوشيده، مباشرت به هر عمل يا ترك عمل كه ايجاد آلودگي صوتي نمايد.
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7- منظور از سازمان، سازمان حفاظت محيط زيست و مقصود از قانون، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا – مصوب 
1374/2/3 – ميباشد. 

ماده 2- مبادرت به هر گونه اقدامي كه موجبات آلودگي صوتي را فراهم نمايد ممنوع ميباشد. حد مجاز يا استاندارد 
آلودگي صوتي توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري دستگاههاي ذي ربط تهيه و به تصويب شوراي عالي 

محيط زيست ميرسد.

ماده 3- سازمان ضمن شناسايي منابع و كانونهاي آلودگي موضوع بند)6( ماده )1( اين آيين نامه و تعيين ميزان 
آلودگي آنها بر اساس استانداردهاي موضوع ماده )2( مراتب را به عامل يا عاملين منابع مذكور اعالم نموده و مهلت مناسبي 

را براي رفع آلودگي تعيين ميكند.
عاملين منابع صوتي مذكور مكلفند در مهلت مناسب تعيين شده حسب مورد نسبت به رفع آلودگي صوتي اقدامي 

نمايند.
تبصره - روشهاي سنجش ميزان آلودگي صوتي و شرايط ارائه نتايج مربوط توسط سازمان تعيين و بنا به مورد به 

عاملين اعالم خواهد شد.

ماده 4- در صورتي كه عاملين آلودگي در كارخانجات و كارگاهها در پايان مهلت مقرر نسبت به رفع آلودگي صوتي 
اقدام ننمايند، از فعاليت اينگونه منابع به ترتيب مقرر در ماده )16( قانون ممانعت به عمل خواهد آمد.

ماده 5-  سازمان مجاز است در اجراي وظايف قانوني خود و اطمينان از رعايت مفاد قانون و اين آيين نامه هر زماني 
كه الزم بداند هريك از منابع آلوده كننده را بازرسي نمايد. 

تبصره - با عاملين و يا هر شخص ديگري كه به طور مستقيم يا غير مستقيم از انجام بازرسي و يا تعيين ميزان 
آلودگي صوتي جلوگيري نموده و يا از ارائه آمار و اطالعات مورد نياز سازمان خود داري نمايد طبق ماده )30( قانون رفتار 

خواهد شد.

ماده 6 - مراكز معاينه و آزمايش وسايل نقليه موتوري موضع ماده )5( قانون موظفند انواع وسايل نقليه موتوري مورد 
بازديد را از جهت استانداردها وحد مجاز آلودگي صوتي نيز تحت آزمايش و معاينه قرار دهند. 

ماده 7 - به كار انداختن و تردد هر گونه وسيله نقليه موتوري مولد آلودگي صوتي ممنوع ميباشد. نيروي انتظامي 
از تردد هر نوع وسيله نقليه موتوري فاقد گواهينامه موضوع ماده )6( ممانعت به عمل آورده و عاملين يا رانندگان اينگونه 

وسايل نقليه را به مجازاتهاي مقرر در ماده )32( قانون محكوم خواهند نمود:

ماده 8 - توليد كنندگان، سازندگان و وارد كنندگان وسايل نقليه موتوري موظفند هنگام ساختن و توليد يا وارد 
كردن وسايل نقليه موتوري و قطعات آنها)انباره - اگزوز - الستيك - بوق - لنت ترمز - انواع ياتاقان و بلبرينگ( استانداردها 
و حد مجاز آلودگي صوتي حاصل از اينگونه منابع را كه توسط سازمان در اختيار آنان قرار خواهد گرفت، رعايت نمايند. 

ماده 9- كليه هواپيماهايي كه در ايران ثبت ميشوند و يا در آسمان ايران به پرواز در ميآيند يا در فرودگاههاي آن 
تردد مينمايند، ملزم به رعايت ضوابط و استانداردهاي سازمان هوانوردي بين المللي )ICAO (  )1974 ( مي باشند.
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تبصره 1- نظارت بر اجراي اين ماده بر عهده سازمان هواپيمايي كشوري است.
تبصره 2- رسيدگي به شكايتهاي واصله به سازمان محيط زيست از طريق سازمان هواپيمايي انجام خواهد شد.

ماده 10- احداث و توسعه و تغيير محل فرودگاهها، پايانه هاي حمل و نقل و توقفگاههاي دائمي وسايل نقليه موتوري 
سنگين موكول به انجام ارزيابي زيست محيطي بر اساس الگوي مصوب شوراي عالي محيط زيست و تأييد سازمان حفاظت 

محيط زيست براي استقرار در محل مناسب از جهت رعايت حد مجاز آلودگي صوتي ميباشد.
تبصره:  انجام ارزيابي زيست محيطي در فرودگاهها ،با همكاري سازمان هواپيمايي كشوري انجام خواهد شد.

ماده 11 - استقرار و فعاليت تعميرگاههاي وسايل نقليه موتوري و واحدهاي صنفي آلوده كننده موضوع بند ه� رديف 
)6( ماده )1( اين آيين نامه موكول به رعايت حد مجاز آلودگي صوتي ميباشد.

عاملين اينگونه منابع آلوده كننده موظفند حد مجاز آلودگي مربوط را رعايت نمايند در غير اين صورت به مجازاتهاي 
مقرر در ماده 32 قانون محكوم خواهند شد.

ماده 12- در صورتي كه رفع آلودگي صوتي ناشي از فعاليت منابع آلوده كننده موضوع ماده )12( اين آيين نامه كه در 
داخل محدوده شهرها و نقاط مسكوني استقرار دارند به طرق ديگري جز انتقال آنها به محلهاي مناسب امكان پذير نباشد، 
طرح انتقال اينگونه منابع توسط سازمان و با همكاري وزارت كشور )شهرداريها و بخشداريها(،وزارت مسكن و شهرسازي 

تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 13- سازمان موظف است به منظور كنترل و جلوگيري از ايجاد آلودگي صوتي توسط ساير منابع آلوده كننده 
)موضوع بندهاي » ح« ، » و« ، » ز« جزء)6( ماده )1( ممنوعيتها و محدوديتهاي نوعي، كمي، زماني و مكاني را تعيين و 

به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست برساند.
تبصره - عاملين اين قبيل منابع آلوده كننده كه به علت رعايت ممنوعيتها و محدوديتهاي برقرار شده توسط سازمان 

موجبات آلودگي صوتي را فراهم نمايند، به مجازات مقرر در ماده )32( قانون محكوم خواهند شد.

3-4-  آئین نامه اجرائي تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیري از آلودگي هوا 
)موضوع تصویب نامه شماره 15143/ت 24499ه 1381/4/5و اصالحیه شماره45304/059 مورخ 1389/10/6 

هیئت وزیران(

هيات وزيران در جلس��ه مورخ 1381/3/22 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور، سازمان حفاظت محيط زيست 
نيروي انتظامي جمهوي اسالمي ايران موضوع نامه شماره 5027/1/6/61 مورخ 1380/1/26 وزارت كشور و به استناد 
ماده )6( قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - مصوب 1374 - آئين نامه اجرائي تبصره ماده )6( قانون ياد شده را بشرح 

زير تصويب نمود:

»آیین نامه اجرایي تبصره ماده )6( قانون نحوه جلوگیري از آلودگي هوا«

فصل اول - کلیات 

ماده 1- در اين آئين نامه عبارات و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف- محدوده ممنوعه تردد: محدوده جغرافيائي داخل شهري است كه عبور ومرور براي تمام يا برخي از وسايل نقليه 
در آن ممنوع است. 
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ب- ساعات ممنوع تردد: ساعاتي از شبانه روز است كه عبورومرور تمام يا برخي از وسايل نقليه در آن ساعات ممنوع 
است.

ج - وسايل نقليه عمومي : وسايل نقليه اي كه در مالكيت يا در اختيار يا نظارت مراجع دولتي يا عمومي بوده و در 
شبكه حمل و نقل عمومي شهري به كار گرفته مي شود.

د- خودروهاي آزاد: خودروهائي هس��تند كه بدون نياز به مجوز، مجاز به حركت در محدوده مي باش��ند و شامل 
خوروهاي امداد)پليس ، آتش نشاني ، آمبوالنس و ...(، اتوبوسهاي شركت واحد اتوبوسراني ، تاكسي هاي پالك نارنجي 

و تاكسي هاي خطي فقط در مسير تعيين شده مي باشند.
ه - خوردوهاي مجاز: خودروهائي هستند كه در صورت داشتن مجوز، مجاز به حركت در محدوده مي باشند.

فصل دوم - نحوه اعمال محدودیت و صدور مجوز و چگونگي نظارت بر اجراي محدودیتها 
ماده 2- شهرهاي مشمول محدوديت ممنوعيت تردد وسايل نقليه موضوع اين آئين نامه در نقاطي كه بنا به اعالم 
سازمان حفاظت محيط زيست ، آلودگي هوا ناشي از تردد وسايل نقليه موتوري بيش از حد مجاز و سهم وسايل نقليه 
موتوري و تردد شهري در آلودگي هواي آنها بيش از ساير منابع آلوده كننده باشد، به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط 

زيست يا شهرداري مربوط يا نيروي انتظامي وتصويب شوراي هماهنگي ترافيك استان مربوط تعيين مي شوند.
تبصره 1- وزير كشور به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوري براي تعيين ساعات و محدوده ممنوعه تردد و نيز وسايل 

نقليه مجاز موضوع تبصره ماده )6( قانون جلوگيري از آلودگي هوا تعيين مي شود. 
تبصره 2- هر گونه سياستگذاري و اتخاذ تصميم در خصوص تعيين محدوده ، ساعات ممنوعيت ، تعداد و نوع 
خودروهاي آزاد و مجاز، اعتبار و نوع مجوز تردد بهاي مجوزهاي صادره و امثال آن در تهران بنا به پيشنهاد شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور و تصويب وزير كشور ودر شهرهاي ديگر به پيشنهاد شوراي هماهنگي ترافيك استان 

و تصويب وزير كشور، تعيين مي گردد.
تبصره 3- اعمال هرگونه ممنوعيت و محدوديت تردد بايد همزمان با پيش بيني تسهيالت حمل ونقل عمومي الزم 

براي مردم آن محدوده باشد.

ماده 3- عبور و مرور وسايل نقليه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه كه مطابق تبصره هاي ماده )2( تعيين مي شود 
منوط به اخذمجوز تردد از شهرداري مربوط است.

تبصره- بهای مجوزهای صادره،توسط سازمان حمل و نقل ترافيك و اخذ تأييديه وزير كشور در چهارچوب تبصره 
ماده )52( قانون ماليات بر ارزش افزوده � مصوب 1386�  تعيين می شود.

ماده 4- در مواقع اضطراري موضوع ماده )7( قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا - مصوب 1372- مجوزهاي تردد 
صادر شده پس از اطالع از طريق رسانه هاي همگاني به گونه اي كه اعالم خواهد شد، به طورموقت از درجه اعتبار ساقط 

مي شوند.

ماده 5- شهرداري هاي كشور مكلف هستند از طريق انتشار آگهي در رسانه هاي همگاني ، مردم را از محدوده ها و 
ساعات ممنوعه تردد آگاه نماينده و با نصب تابلوهاي ويژه با هماهنگي اداره راهنمائي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري 

اسالمي ايران در ميان ورودي محدوده ممنوعه ، هشدارهاي الزم را به عموم افراد بدهند.
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ماده 6- نيروي انتظامي موظف است با نصب تابلو عبور ممنوع در مبادي ورودي به محدوده ممنوعه ، از تردد وسايل 
نقليه فاقد مجوز موضوع ماده )3( اين آئين نامه در ساعات و محدوده ممنوعه موردنظر جلوگيري كند و با متخلفين برابر 

مقررات مربوط رفتار نمايد، همچنين موارد استثناء را بر روي تابلوهاي نصب شده ، اعالم كند.

فصل سوم - ساماندهي حمل ونقل شهري 
ماده 7- به منظور كاهش تعداد و طول سفرهاي روزانه شهري ،كاهش مراجعات حضوري به دستگاه هاي اجرائي ، 
كاهش شلوغي و تراكم ترافيك و ترويج فرهنگ استفاده از وسايل حمل و نقل همگاني در شهرهاي بزرگ كشور، شوراي 
عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وساير وزارتخانه ها 
و سازمانها به تناسب موضوع ، راهكارهاي مناسب را در جهت غيرمتمركز كردن خدمات اداري و بانكي در امور غيرستادي 
، توزيع ساعات شروع و اتمام كار)مدارس ، ادارات ، بانكها،بازار و غيره (، تفويض اختيار امور قابل واگذاري به ادارات تابعه ، 
هدايت شهرداري ها به ايجاد مجتمع هاي خدمات محله ومناطق شهري و افزايش تعداد شعب ادارات و ارگانهاي جاذب 
سفر به تناسب نياز جمعيت شهرها نظاير آن را تدوين و تصويب نمايد. همچنين به منظور كاهش آلودگي هوا ناشي از 
تردد وسايل نقليه موتوري و تقليل سفرهاي غير ضرور شهري با هماهنگي وزارت پست وتلگراف و تلفن ترتيبي اتخاذ كند 
تا كليه دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي به ويژه ارائه دهندگان خدمات عمومي ، به طور ساالنه درصدي از مراجعات 
حضوري ارباب رجوع خود را با استفاده از شبكه پست ، پست بانك ، مخابرات ، شبكه اطالع رساني الكترونيك و جايگزين 

اطالع رساني و به كارگيري شيوه مكاتبه به جاي مراجعه ، پاسخگوئي كنند.
تبصره - ميزان كاهش مراجعات و فهرست انواع خدمات قابل ارائه از راههاي ياد شده ، در هر سال به پيشنهاد شوراي 

عالي هماهنگي ترافيك و باهماهنگي دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.

ماده 8- به منظور افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل داخل شهري ، دولت ساالنه تسهيالت مناسب را در اختيار 
وزارت كشور )شركتها و سازمانهاي اتوبوسراني و حمل ونقل ريلي شهري ( قرار مي دهد تا با استفاده از آن تسهيالت ، به 
ظرفيت موجود ناوگان اضافه شود. شهرداري هاي كشور مكلف هستند تا رسيدن به ظرفيت مطلوب ساالنه حداقل ده 

درصد)10%( به مجموع ظرفين ناوگان موجود اضافه نمايند. 
وزارت صنايع و معادن مكلف است به منظور پاسخگوئي به نياز ناوگان حمل و نقل شهري ، افزايش ظرفيت توليدات 

خود را در زمينه وسايل نقله عمومي در اولويت قرار دهد.

ماده 9- به منظوراعمال سياستهاي هماهنگ ، تعيين خط مشي الزم ، هدايت و نظارت بر تغيير سوخت خودروها 
از فرآورده هاي نفتي آالينده به گاز طبيعي و ديگر سوختهاي نوين ، شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور با 

همكاري ارگانهاي مرتبط اقدامهاي الزم را معمول خواهند نمود.
تبصره - در جلسات شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشوركه موضوع هدايت و نظارت بر تغيير سوخت 
خودروها از فرآورده هاي نفتي و آالينده به گاز طبيعي و ديگر سوختهاي نوين مطرح است از نماينده وزارت نفت با حق 

راي دعوت به عمل آيد.

ماده 10- به منظور كاهش آلودگي هوا در تهران و شهرهاي بزرگ ، دستگاه هاي اجرائي ، شهرداري ها، نيروي نظامي 
و انتظامي موظفند نسبت به تبديل به گازسوز نمودن )گازطبيعي ( تدريجي وسايل نقليه تحت اختيار خود، براساس 

زمانبندي مشخص اقدام نمايند.
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سازمان حفاظت محيط زيست كشور موظف است گزارش ساالنه عملكرد دستگاهها را به دولت گزارش نمايد. اين 
اقدام در مورد نيروهاي مسلح با هماهنگي و موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح انجام مي شود.

ماده 11- وزارت نفت مكلف است به منظور به حداقل رساندن آلودگي ناشي از سوختهاي فسيلي نسبت به توليد و 
عرضه گازوئيل با استاندارد بين المللي به كمتر ازppm 500  گوگرد(، در حد نياز اقدام نمايد.

تبصره - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است براي به اجرا درآمدن مفاد اين ماده اعتبارات الزم را در 
بودجه ساالنه كشور پيش بيني نمايد.

ماده 12- سازمان صدا و سيما مكلف است با همكاري دستگاه هاي ذيربط، برنامه هائي را در راستاي نماياندن تغيير 
سوخت مصرفي وسايل نقليه از نظر اقتصادي و زيست محيطي ، همچنين برنامه هاي آموزشي متضمن مالحظات ايمني 

مربوط به گازسوز شدن را از طريق صدا و سيما، به عموم مردم ارائه نمايد.

 ماده 13- موسس��ه تحقيقات و اس��تانداردهاي صنعتي ايران مكلف اس��ت بررس��ي ه��اي الزم در مورد تدوين
 استاندارد هاي ايمني گازسوز كردن وسايل نقليه را انجام و نتيجه را جهت اجرا به مراجع ذيربط ارائه نمايد. مراجع ذيربط 

در توليد و اصالح سيستم سوخت وسايل نقليه موظف به رعايت استاندارد مزبور مي باشند.

ماده 14- از تاريخ الزم االجراشدن اين تصويبنامه ، صدور مجوز سرمايه گذاري جديد و با توسعه واحدهاي توليدي 
موتورهاي دو زمانه ممنوع و وزارت صنايع و معادن موظف است تمامي توليدكنندگان داخلي موتور سيكلت هاي ياد شده 
را مكلف نمايد حداكثر تا دوسال از زمان الزم االجراشدن اين آئين نامه ، توليد خود را با استانداردهاي زيست محيطي 

تطبيق و نوع موتور چهارزمانه راجايگزين نمايند.

تبصره - ترددد موتورهاي دو زمانه پس از دو سال از الزم االجراء شدن اين تصويبنامه در هفت شهر بزرگ كشور 
ممنوع است. 

ماده 15- از تاريخ الزم االجراشدن اين آئين نامه ، واردات موتور سيكلتهاي دو زمانه ممنوع است.
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3-5- استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاههای صنعتی
جدول 3-1- استانداردهای خروجی از كارخانجات و كارگاههای صنعتی

)موضوع تصويب نامه شماره 35806/ت 23714ك مورخ 1379/8/30 هيئت وزيران به استناد ماده 15 قانون نحوه 
جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 مجلس شورای اسالمی(

صنايع آاليندهنوع واحد

درصد تيرگیاستاندارد ذراتاستاندارد گازها

)3(
ات

حظ
مال

گاز
وع 

ن

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

كارخانه تهيه 
HCL67201ppm-----2تهيه كلروفريككلروفريك

ساير واحدهای 
هر روند توليدیصنعتی

SO2800800ppm10025020-21
H2S7/218ppm10025020-21
CO304435ppm10025020-21

6/416ppm10025020-21
عمليات تهيه 

ماسه و قالبسازی 
كارخانجات ريخته 

گری

تهيه  ماسه، 
150150----شكستن قالب

m
g

 /
m

3

---

كارخانه  شيشه 
سازی و يا ساير 
كارخانجات كه 

فلوئور يا مشتقات 
آن به هوا تخليه 

می شود.

HF36/648/8ppm-----2تهيه  شيشه

زباله سوز 
معمولی)شهری و 

صنعتی بيش از 25 
تن در شبانه روز(

از دودكش 
دستگاه 
زباله سوز

----150250

m
g

 /
m

3

---

كارخانه توليد 
فسفات دی آمونيوم

رآكتورها،
 دانه كننده ها،
خشك كننده ها،
سرد كننده ها، 
غربال كننده ها،
آسياب كننده ها

F2C305011---202012
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صنايع آاليندهنوع واحد

درصد تيرگیاستاندارد ذراتاستاندارد گازها

)3(
ات

حظ
مال

گاز
وع 

ن

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

كارخانه تهيه 
آهك

كوره، آسياب، خرد 
كننده، دستگاههای 
آبديد كردن آهك، 
نقل و انتقال آهك، 

بارگيری آهك

----100250

m
g

/m
3

20302

مراحل مختلف تهيه كارخانه تهيه گچ
250600----گچ

m
g

/m
3

---

كارخانه تصفيه 
0/60/65----تصفيه فاضالبفاضالب

m
g

/m
3

---

تهيه اسيد 
كلريدريك

تهيه اسيد كلريدريك
HCL67201ppm-----2

كارخانه توليد 
سولفور كربن

تهيه سولفور كربن، 
)سولفور كربن، اسيد 
سولفوريك، اكسيد 
سولفور كربن و هر 
منبع ثابت ديگر(

S2C100110ppm-----14

كارخانه تهيه 
اسيد فسفريك به 

روش تر

رآكتورها،صافيها، تانك 
ذخيره اسيد فسفريك 
رقيق، دستگاه تغليظ 
كننده اسيد فسفريك 
رقيق،تانك ذخيره 

اسيد فلوئوسياسيليك، 
تانكهای تصفيه

F2102511-----12

كارخانه تهيه 
اسيد سوپر 
فسفريك

ذخيره كننده ها، 
تانكهای سرد كننده 

محصول، دستگاههای 
تغليظ كننده

F151011---202012

ادامه جدول 3-1- استانداردهای خروجی از كارخانجات و كارگاههای صنعتی
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صنايع آاليندهنوع واحد

درصد تيرگیاستاندارد ذراتاستاندارد گازها

)3(
ات

حظ
مال

گاز
وع 

ن

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

دستگاههای 
انتقال و پركننده 
اسيد كلريدريك 

و كارخانه 
شيميايی نظير 

آن

دستگاههای پركننده 
HCL67201ppm-----2 اسيد كلريدريك

كارخانه تهيه
 اسيد 

  سيانيدريك

تهيه اسيد 
 سيانيدريك

HCN810ppm------

كارخانه تهيه 
اسيد نيتريك

واحد تهيه اسيد 
نيتريك، تهيه اسيد 
غليظ از اسيد رقيق 
عمليات استخراج 

عمليات  تبخير

NOx350500ppm---2020-

كارخانه تهيه 
كربنات و بی 
كربنات دوسود

-
NH355

Kg
/t

o
n

--16--17

كارخانه تهيه 
اسيد سوپر 

فسفات به روش 
توده كردن

مخلوط كننده ها، 
حل كننده هايی كه 
در آنها واكنش نيز 

انجام می گيرد،، ساير 
حل كننده ها،ذخيره 
كننده های سوپر 
فسفات كه در آن 

واكنش انجام
 می گيرد.

F210015011---202012

كارخانه تهيه  
سوپر فسفات به 

روش دانه ای

رآكتورها،
 دانه كننده ها،

خشك كننده ها،
سرد كننده ها،

 غربال كننده ها،
آسياب كننده ها

F210015011---202012

ادامه جدول 3-1- استانداردهای خروجی از كارخانجات و كارگاههای صنعتی
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صنايع آاليندهنوع واحد

درصد تيرگیاستاندارد ذراتاستاندارد گازها

)3(
ات

حظ
مال

گاز
وع 

ن

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

مخازن  ذخيره 
سوپر فسفات 

دانه ای

توده های محصول 
)جمع شده روی هم( 
الواتورها،منتقل كننده 

ها، غربالها، آسيابها

F20/50/7513---20-2

كارخانه تهيه 
آسفالت

كوره های خشك 
كننده، الواتورها،غربالها، 
مخازن قيفها، مخلوط 
كننده های آسفالت، 
مخازن ذخيره مواد 
معدنی آسفالت و 

مواد اوليه، وسايل و. 
دستگاههای هدايت 
كننده گرد و غبار به 
وسايل كنترل كننده

----100250

m
g

/m
3

20252

تصفيه و ذوب 
كننده های ثانويه 

سرب

كوره های بلند 
)مقعری( روربروپات                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      
                                               

----50100

m
g

/m
3

20-2

كارخانه تهيه آلفا 
كلروپروپين

تهيه اسيد آلفا 
HCL67201ppm-----2كلروپروپين

كارخانه تهيه 
ذغالسنگ

خشك كننده های 
حرارتی

----75150

m
g

/m
3

--2

وسايل تميز كننده 
ذغال بوسيله هوای 

فشرده
----4010020-2

وسايل حمل و نقل 
شكننده ها، خرد 
كننده ها، مخازن 
ذخيره ذغالسنگ، 
نقاط نقل و انتقال 
ذغالسنگ، مراحل 
بارگيری ذغالسنگ

----401002030-

ادامه جدول 3-1- استانداردهای خروجی از كارخانجات و كارگاههای صنعتی



174

صنايع آاليندهنوع واحد

درصد تيرگیاستاندارد ذراتاستاندارد گازها

)3(
ات

حظ
مال

گاز
وع 

ن

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

كارخانه تهيه 
F2102519200300كوره پختسراميك

m
g

/m
3

--2

كارخانه آزبست 
1010 اليافتهيه آزبست)ممنوع است(

Fi
b

re
/c

m
3

1010

Fi
br

e/
cm

3

--2

250600----مراحل مختلف گچكارخانه تهيه گچ

m
g

/m
3

---

كارخانه كاغذ 
سازی روند 

سولفات)كرافت( 
در تهيه سلولز

150250----كوره بازيافت

m
g

/m
3

--2

گل گوگرد احياء 
شده)تمام تركيبات 
گوگردی احيا شده 

نظير اسيد سولفوريك، 
متيل مركاپتان، دی 
متيل، سولفور دی 
متيل، دی سولفور و 
غيره بر حسب اسيد 

سولفوريك(

----510---

كارهای غير قابل 
انبساط از ساير واحدها 

در كارخانه كاغذ 
سازی

----

نبايد به هوا رها 
شوند مگر آنكه قبال 
اكسيداسيون حرارتی 
شده باشند يا با روش 
معادل آن حذف گردند.

--10

کارخانه 
تهیه اسید 

سولفوریک به 
روش تمامی یا 
کارخانه تولید 

اولئوم

سوختن گوگرد، 
سوختن هیدروژن 
سولفوره، سوختن 

اسید الکیه 
شده، سوختن 
سولفورهای آلی

So2380456ppm---2010-

ادامه جدول 3-1- استانداردهای خروجی از كارخانجات و كارگاههای صنعتی



175

صنايع آاليندهنوع واحد

درصد تيرگیاستاندارد ذراتاستاندارد گازها

)3(
ات

حظ
مال

گاز
وع 

ن

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

كارخانه تهيه 
اسيد سولفوريك 
به روش تمامی 
يا كارخانه توليد 

اولئوم

سوختن مركاپتانها، 
Hسوختن لجن اسيد

2SO
4

---4075

m
g

/m
3

1020-

كارخانه تهيه 
سيمان

100150----كوره پخت

m
g/

m
3202018

آسياب نرم كننده و
خرد كننده

----150200---

ريخته گريها

كوره های مقعر،القاء 
الكتريكی و قوس 

الكتريكی
----100250

m
g

/m
3

--2

كارخانه تهيه 
كلرونيل

تهيه كلرونيل
HCL67201ppm-----2

كارخانه تهيه 
دوده

6060----فيلتر گاز مرطوب

m
g

/m
3

--2

برج شستشوی 
2--5050----كارخانه،كوره ها

2--4040----بعد سوزها
2--5050----كوره ها

كارخانه آجر 
سازی و ساير
كارخانجات 

مشتقات خاك 
رس

كوره پخت) فلوئور 
خروجی از كوره 

--F26/416ppmپخت(

-

--2

دی اكسيد گوگرد 
--SO2800800ppmخروجی )دودكش(

-

--2

ذرات خروجی از 
100250----تهيه آجر

m
g

/m
3

20302

ادامه جدول 3-1- استانداردهای خروجی از كارخانجات و كارگاههای صنعتی
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صنايع آاليندهنوع واحد

درصد تيرگیاستاندارد ذراتاستاندارد گازها

)3(
ات

حظ
مال

گاز
وع 

ن

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

كارخانه تهيه 
HCL67201ppm-----2تهيه PVCپی.وی.سی

كارخانه تهيه 
HCL67201ppm-----2تهيه كلرور رویكلرور روی

كارخانه ذوب 
اوليه سرب

كوره بلند، كوره روبر، 
ماشين كلوخه سازی

SO2

---50150

m
g

/m
3

20-2

ماشين كلوخه سازی، 
كوره گداز الكتريكی و 

يا تبديل كننده
800800ppm---20-2

كارخانه كاغذ 
سازی روند 

سولفيت در تهيه 
سلولز

SO24/515تهيه كاغذ

ن 
در ت

رم 
وگ

كيل
ول

حص
م

------

ناشی از سوخت 
مايعات مشتعل

---150250

m
g

/m
3

--2

كارخانه تهيه 
گوگرد

-SO28001000ppm-----8

-H2S2030------

كارخانه تهيه 
آمونياك

------NH350100ppmكارخانه آمونياك

قوس الكتريكی 
برای تهيه 

آلياژهای آهنی 
كه در آنها 

الكترودها در يك 
پايه قرار دارند

فلز سيليسيم، آلياژ 
فروسيليكون، آلياژ 
كلسيم سيليكون 
يا سيليكو منگنز 

زيركونيوم

CO3/5--0/451620202

ادامه جدول 3-1- استانداردهای خروجی از كارخانجات و كارگاههای صنعتی
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صنايع آاليندهنوع واحد

درصد تيرگیاستاندارد ذراتاستاندارد گازها

)3(
ات

حظ
مال

گاز
وع 

ن

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

قوس الكتريكی 
برای تهيه 

آلياژهای آهنی 
كه در آنها 

الكترودها در يك 
پايه قرار دارند

آلياژس��يليكو منگنز، 
آلياژ نقره و آهن و آلياژ 

فروكرم با كربن زياد
CO3/5--0/230/5620202

چارچ كرم، فرومنگنز 
استاندارد، فرومنگنز 

سيليكون كاربيد
CO3/5--0/230/5620202

كارخانه توليد 
برنج با شمش 

برنز

كوره های روربر، 
كوره های، الكتريكی و 

بلند مقعری
----50100

m
g

/m
3

20207

عمليات زدودن 
مواد زائد

عمليات زدودن مواد 
زائد  از روی قطعات 
فوالدی بوسيله شعله 

اكسيژن

----50150

m
g

/m
3

--2

كارخانه ذوب 
اوليه مس

خشك كننده های 
50150----مس

m
g

/m
3

--5

كوره های گداز، سرخ 
كننده ها، تبديل 

كننده های مس با 
كاتورتورهای مس

SO2800800ppm---20-5

كارخانه ذوب 
اوليه روی

واحد سرخ كردن 
روی

SO2800800ppm---20-5

واحد كلوخه سازی 
)ماشين كلوخه 

سازی (
----50150

m
g

/m
3

20--

ادامه جدول 3-1- استانداردهای خروجی از كارخانجات و كارگاههای صنعتی
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صنايع آاليندهنوع واحد

درصد تيرگیاستاندارد ذراتاستاندارد گازها

)3(
ات

حظ
مال

گاز
وع 

ن

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

حد
وا

ه 1
رج

د

ه 2
رج

د

 كارخانه احياء  
اوليه آلمينيوم

محل استقرار ظروف 
الكتروليت، كارخانه

 تهيه آند
F26/416ppm75150

m
g

/m
3

20202

  پااليشگاهها
سيستم احياء 

كاتاليزور
CO0/10/1ppm150350

m
g

/m
3

30302

دستگاههای غير
  مستقيم انتقال 

حرارت

نيروگاها و 
پااليشگاهها

SO2800800ppm150350

m
g

/m
3

202040

CO150150
ppm

-----

NOx350350-----

كارخانه 
ذوب آهن

H2S180360ppm100250كارخانه تهيه كك

m
g

/m
3

20-1

عمليات غربال، خرد 
كردن و كلوخه 

سازی
----100250--1

CO435435ppm100250--1كوره بلند

CO435435ppm50150--1كوره اصلی اكسيژن

1--100300----كوره بوته باز

كوره قوس 
الكتريكی

CO435435ppm100150--1

ادامه جدول 3-1- استانداردهای خروجی از كارخانجات و كارگاههای صنعتی
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توضيح:
1- استانداردهای درجه يك در مورد كارخانه ها و كارگاههای جديد و هم چنين كارخانه ها و كارگاههای موجود كه 
محل آنها با ضوابط استقرار موضوع ماده 12 قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 1374/2/3 مغايرت داشته باشد 

اعمال می شود.
2- استانداردهای درجه دو برای كارخانه ها و كارگاههای موجود كه محل آنها با ضوابط استقرار فوق الذكر مغايرتی 

ندارد،مالك عمل خواهد بود.
3- شرح مالحظات به شرح جدول ذيل می باشد:

جدول 3-2- شرح مالحظات جدول شماره 1-3

شماره 
شرح شماره رديف ستون مالحظاتمالحظات

ميزان متوسط يك ساعته در شرايط متعارفی و حالت خشك1
در شرايط متعارفی و حالت خشك2
فشار بخار واقعی بين 78 تا 580 ميليمتر جيوه بايد به سقف های شناور مجهز باشند.3
بر اساس مصرف سوخت سنگين4

تيرگی دو دقيقه در ساعت)2min / h( اگر كارخانه تهيه اسيد سولفوريك برای كنترل گاز انيدريد سوالفورو 5
حاصل مورد استفاده قرار می گيرد زياد شدن تيرگی از حد مذكور برای دو دقيقه در ساعت بالمانع است.

كيلوگرم در مگاوات ساعت6

استانداردها در مورد كوره پخت 100 كيلوگرم در هر ساعت و 250 كيلوگرم در ساعت در كوره های بلند 7
پيوسته

اس��يد سولفوريك موجود به انيدريد س��ولفور تبديل می شود و در هوا تخليه می گردد كه به طريق مذكور 8
انيدريد سولفور تهيه می شود.

كيلوگرم به ازای يك تن كاغذ خشك9
قبل از تخليه در هوا اكسيداسيون حرارتی با روش معادل آن حذف گردند.10
گرم به ازای هر تن مواد اوليه مصرفی11
بر حسب انيدريد فسفريك12
گرم به ازای هر تن سوپر فسفات دانه ای ذخيره شده)انيدريد فسفريك(13
در شرايط متعارفی و حالت خشك )اگر قطر ذرات كمتر از 3 ميكرون باشد نيز مجاز می باشد(14
گرم به ازای هر كيلوگرم لجن خشك15
كيلوگرم به ازای هر تن سوداش16
كارخانجاتی كه روش سلوی كار می كند.17
200 درجه سانتيگراد،فشار 760 ميليمتر جيون18
ميلی گرم در متر مكعب گاز خروجی بر حسب فلوئور19
ظرفيت بيش از 25 تن در 24 ساعت20
ساير واحدهای صنعتی كه استاندارد برای آنها تدوين نگرديده است.21
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3-6- استاندارد هیدرو کربنهای منتشره از منابع آلوده کننده هوا
جدول 3-3- استاندارد هيدرو كربنهای منتشره از منابع آلوده كننده هوا

رديف

گروه 3گروه 2گروه 1

حداكثر مجاز با فلوی جرمی بيشتر 
از 0/1 كيلوگرم در ساعت،20 

ميلی گرم در متر مكعب

حداكثر مجاز با فلوی جرمی بيشتر 
از 0/3 كيلوگرم در ساعت،150 

ميلی گرم در متر مكعب

حداكثر مجاز با فلوی جرمی بيشتر 
از 0/6 كيلوگرم در ساعت،300

 ميلی گرم در متر مكعب

استوناسيد آكريليك و مشتقات آناستالدئيد1
اتيل استاتاتيل بنزينآكرولين2
اتيل گليكولآميل استاتاسيد فرميك3
سيكلو هگزانآميل الكل و ايزومرهای آناسيد اتيلن4
دی اتيل اترايزوبوتانولآنيلين5
هپتال نرمالبونانول نرمالبنزين6
هگزان نرمالبوتيل استات نرمالاسيد بوتيريك7
متانولكلروفرماسيد دكانوئيك8
سيكلوهگزانولاسيد هگزانوئيك9
دی استون الكلاسيد اكتانوئيك10
دی كلرواتاندی اتيل آمين11
اتيل دی كلرايددی متيل آمين12
ارتودی كلروبنزيندی نيتروبنزين13
دی متيل فرمالدئيدفرمالدئيد14
دی اكسانفورفورال15
اسيد استيككرزول16
متيل استاتمنواتيل آمين17
اتيل استاتمنومتيل آمين18
منوكلروبنزينمنونيتروبنزين19
نفتاليناسيد هپتانوئيك20
كلرواتيلاسيد پروپيونيك21
سولفيد كربنپيريدين22
وينيل بنزين يا استيرولتيوفنل23
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جدول 3-3- استاندارد هيدرو كربنهای منتشره از منابع آلوده كننده هوا

رديف

گروه 3گروه 2گروه 1

حداكثر مجاز با فلوی جرمی بيشتر 
از 0/1 كيلوگرم در ساعت،20 

ميلی گرم در متر مكعب

حداكثر مجاز با فلوی جرمی بيشتر 
از 0/3 كيلوگرم در ساعت،150 

ميلی گرم در متر مكعب

حداكثر مجاز با فلوی جرمی بيشتر 
از 0/6 كيلوگرم در ساعت،300 

ميلی گرم در متر مكعب

تتراكلرايد كربنتری اتيل آمين24
تتراهيدروفورانتری متيل آمين25
تتراهيدرونفتاليناسيد واتريك يا پنتانوئيك26
تولوئنمركاپتان27
دی كلرواتيلنتيواتر28
تری كلرواتيلنفنل29
وينيل استات30
گزلين )دی متيل بنزين(31
متيل ايزوبوتيل32
متيل گليكول33
متيل سيكلوهگزانون34
كلريد متيلن35
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عنوان 
استاندارد

حد مجاز ارائه شده سطح صوت خودروها در ايران

آزمون صدای عبوری
آزمون صدای وسيله هشدار دهنده آزمون صدای اگزوز

خودرو )نصب بر روی خودرو (

M1 كالسN1 كالس

استاندارد 
)dB)A(*78 dB)A(*86 dB)A(87-112 dB)A 75ايران

3-7- استانداردها و معیارهای سر وصدا
 )مصوب 1384/2/14 شورای عالی حفاظت محیط زیست(

» تعيين حد مجاز آلودگی صوتی در خودروهای توليد داخل » )مصوب بيست و پنجمين جلسه شورای عالی حفاظت 
محيط زيست مورخ 84/2/14 (

جدول  )3-4( تعيين حد مجاز آلودگی صوتی در خودروهای توليد داخل

A تراز سطح صوت مقياس وزنی dB)A(*

تعاریف :
1- روش انجام آزمونها : روش انجام آزمونها بر مبنای استانداردهای كشورهای عضو اتحاديه اروپا می باشد . 

2- خودروی كالسM1   :خودروهايی كه به منظور حمل مسافر می باشند و در برگيرنده بيشتر از 9 صندلی با احتساب 
صندلی راننده نباشند . 

3- خودروی كالس N1  :  خودروهايی كه برای مقاصد حمل  كاال می باشند ) با ماكزيمم جرم مجاز كمتر از 2 تن (
4- آزمون صدای عبوری : بر اس��اس اس��تاندارد EEC/70/157 اتحاديه اروپا ، اين آزمون می بايست در يك محيط 
خشك كه سطح صوت پس زمينه آن)dB)A  10 ، از سطح صدای توليدی توسط خودرو كمتر می باشد و در شرايط 
جوی مناسب ) بدون وزش باد ( ، انجام گيرد. دوميكروفن در طرف خودرو و به فاصله 7/5 متر، از خط مركز خودرو ، در 
ارتفاع 1/2 متر ، به موازات سطح افق و عمود بر راستای طولی خودرو قرار داده می شود . خودرو از فاصله 10 متری امتداد 
ميكروفن ها با كمينه دو سرعت : 1- سرعت Km/h  50 ، يا 2- سرعت معادل سه چهارم سرعت اسمی موتور ) دردنده 2 
يا 3 يا درايو ( به ميكروفن ها نزديك می شود و در زمان طی مسافت 20 متر ، سطح صوت ماكزيمم منتشره از آن اندازه 
گيری می گردد. خودروها با تعداد 4 دنده و پايين تر تنها در دنده 2 و خودروها با تعداد 5 دنده يا باالتر ، هم در دنده 2 ، و 
هم در دنده3 تحت آزمون قرار می گيرند ) خودروها با دنده اتوماتيك ، تنها در دنده درايو تست می شوند( در هر دنده دو 
آزمون انجام می شود و ماكزيمم مقدار بدست آمده از دو اندازه گيری پياپی با اختالفی در محدوده)dB)A 2 ،  به عنوان 
نتيجه گزارش ارائه می گردد )در مورد خودروها با تعداد 5 دنده يا باالتر ، ميانگين حسابی نتايج بدست آمده از آزمايش در 

دنده دوم و سوم ، بعنوان نتيجه منظور می گردد ( .
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5- آزمون صدای اگزوز : بر اساس استاندارد EEC/70/157  اتحاديه اروپا ، اين آزمون می بايست در يك محيط خشك 
كه سطح صوت پس زمينه آن حداقل )dB)A 2، از سطح صدای توليدی توسط خودرو كمتر می باشد و در شرايط جوی 
مناسب ) بدون وزش باد ( ، انجام گيرد. يك ميكروفن با زاويه 45 درجه نسبت به مجرای خروجی اگزوز و در بيشينه دو 
ارتفاع : 1- ارتفاع مجرای خروجی اگزوز يا 2- ارتفاع 0/2 متر و به فاصله 0/5 متر ، از دهانه خروجی اگزوز قرار داده می شود 
و سطح صوت ماكزيمم منتشره از آن در دور سه چهارم سرعت اسمی موتور در دنده خالص ، اندازه گيری می گردد . 
ماكزيمم مقدار بدست آمده از سه اندازه گيری پياپی با اختالفی در محدود )dB)A 2 ، بعنوان نتيجه گزارش ارائه می گردد. 
6- آزمون صدای بوق ) نصب بر روی خودرو ( : بر اساس استاندارد EEC/70/388  اتحاديه اروپا ، اين آزمون می بايست 
در يك محيط خشك كه سطح صوت پس زمينه آن حداقل )dB)A 10 ، از سطح صدای توليدی توسط بوق خودرو  
كمتر می باشد و در شرايط جوی مناسب )سرعت وزش باد كمتر از Km/h  18 ، مي باشد ( ، انجام گيرد . ميكروفن ها به 
فاصله 7 متر ، از لبه جلويی خودرو ، به موازات سطح افق ، در امتداد راستای طولی خودرو ، به سمت منبع توليد صوت 
قرار داده می شود. ارتفاع ميكروفن ها از 0/5 تا 1/5 متر ) نسبت به سطح زمين ( متغير بوده و ماكزيمم سطح صوت بدست 

آمده از آنها طی يكبار اندازه گيری صدای بوق ) موتور خاموش است ( ، بعنوان نتيجه گزارش ارائه می گردد .
تبصره یک : ضروريست استاندارد يادشده ازنيمه دوم سال 1384 در صنايع خودروسازی اجباری شود . 

تبصره دو : وزارت صنايع و معادن موظف است نسبت به هماهنگی با واحدهای صنعتی مرتبط اقدام نمايد.
تبصره سه : استاندارد مذكور با همكاری سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنايع و معادن هر 3 سال يكبار 

مورد بازنگری قرار گرفته و اعالم می شود.

3-8- حد مجاز آلودگی صوتی موضوع ماده 2 آئین نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی
 )موضوع تصویب نامه شماره 49127/ت 38734 ک مورخ 4/5/ 1387 هیئت وزیران(

كميسيون امور زيربنايی،صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1386/12/19 بنا به پيشنهاد شماره 1-44925 
مورخ 1386/7/29 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده )2( آئين نامه اجرايی نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی 
موضوع تصويب نامه ش��ماره 60742/ت 16525 ه مورخ 1387/4/1 هيئت وزيران و با رعايت جزء )3( بند )ج( مصوبه 

شماره 1901/56061 مورخ 1386/4/24 شورای عالی اداری تصويب نمودند:
جدول )3-5( حد مجاز آلودگی صوتی موضوع ماده 2 آئين نامه اجرايی جلوگيری از آلودگی صوتی

نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی مصوب 4/5/ 1387 هيئت وزيران

تراز متوسط روزنوع پهنه
) 7 صبح تا 10 شب(

LP روز dB)A(

تراز متوسط شب
) 10 شب تا 7 صبح (

LP شب dB)A(

15545-  مسكونی
26050-  تجاری – مسكونی
36555-  تجاری – اداری

47060-مسكونی – صنعتی
57565   صنعتی
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1- تعاریف:
الف - پهنه مسکونی:

پهنه ای است كه كاربری غالب آن مسكونی و كاركرد اصلی آن سكونت بوده و كاربری های مربوط به فعاليت های 
پشتيبان برای تأمين نيازهای روزمره و اوليه ساكنين  محالت را نيز در خود جای داده است. در پهنه سكونت، تأمين 
آسايش و امنيت ساكنين، مبنای انتخاب كاربری های مجاز به استقرار در اين پهنه است. تنوع در پهنه های مسكونی 
ناشی از وجود تفاوت بارز در تراكم ساختمانی، ابعاد قطعات مسكونی، تعداد طبقات، تعداد واحد مسكونی در هر هكتار، 

عرض معابر و مانند آنها است.
 ب - پهنه تجاری – مسکونی: 

مشتمل بر قسمت هايی از شهر است كه از رشد خزنده فضاهای كار و فعاليت در بافت های مسكونی پديد آمده و از 
استقرار توأمان كاركردهای سكونت و كار و فعاليت شكل گرفته است.

ج - پهنه تجاری - اداری:
شامل قسمت هايی از شهر است كه عمدتاً دارای كاربری تجاری صرف و يا كاربری های مرتبط با آن باشد ) مانند 

بازارها، پاساژها و ...(
     د - پهنه مسکونی – صنعتی

اين پهنه مشتمل بر قسمت هايی از شهر است كه وجه غالب آن كار و فعاليت، به ويژه كاربری های تجاری خدماتی 
بوده و سكونت در آن ممنوع، يا محدود و تابع نظم عمومی كار و فعاليت است. اين پهنه زيرپهنه های اصلی متمايزی را 
در بر  می گيرد كه در هر يك، غلبه يكی از وجوه تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی يا اختالطی از آن ها در مقياس های 

متفاوت شهری بارز است.
    ه - پهنه صنعتی

پهنه ای است دارای كاربری صنعتی كه طبق ضوابط محيط زيست استقرار آن ها در محيط شهر مجاز نبوده و بر 
اساس مطالعات زيست محيطی الزم است با فاصله ای مناسب بيرون از شهر يا نواحی مسكونی قرار گيرد. كارگاه های 

مزاحم شهری، كاربری های كارخانه ای، توليدی و خدمات صنعتی عموماً در اين محدوده واقع هستند.
2-روش و محل اندازه گيری آلودگی صوتی به شرح زير می باشد:

الف - فرمول محاسبه تراز متوسط ) LP ( روز و شب :

)10( Leq  تراز معادل در مدت زمان ده دقيقه اندازه گيری است كه  24 بار در شبانه روز )با فاصله زمانی يك ساعته( 

اندازه گيری می شود.
ب  محل اندازه گيری ضلعی از فرستنده است كه كمترين فاصله را با دريافت كننده دارد.
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3- وزارت راه و ترابری موظف است ظرف ده سال از تاريخ ابالغ اين مصوبه موقعيت مكانی ايستگاههای راه آهن و 
فرودگاههای موجود را باشرايط و ضوابط ياد شده تطبيق دهد و گزارش پيشرفت عمليات خود در اين خصوص را هر سال 

به كميسيون امور زيربنايی،صنعت و محيط زيست هيئت وزيران ارائه نمايد.
تبصره – رعايت مفاد اين مصوبه در خصوص مكان گزينی شهرهای جديد،فرودگاهها و ايستگاههای راه آهن جديد 

نيز الزامی است.
اين مصوبه جايگزين مصوبه شماره 236 مورخ 1381/3/21 شورايعالی حفاظت محيط زيست می شود.

3-9- آئین نامه اجرایی  نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی
 )موضوع تصویب نامه شماره 38921/270584 مورخ 1389/11/26 شورای عالی حفاظت محیط زیست(

شورای عالی حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 1389/9/28 كميسيون امور زيربنايی،صنعت و محيط زيست بنا 
به پيشنهاد شماره 56257-1 مورخ 1386/9/18 سازمان حفاظت محيط زيست و در اجرای ماده)13( آئين نامه نحوه 

جلوگيری از آلودگی صوتی موضوع تصويب نامه شماره 60742/ت16525 ه مورخ 1378/4/1 تصويب نمود�
1- فواصل الزم برای استقرار واحدهای صنفی و خدماتی در مناطق با كاربری مسكونی،آموزشی و درمانی به شرح 

جدول پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تاييد شده است،تعيين می گردد.
تبصره 1- در صورت پيش بينی فاصله بيشتر در ساير مقررات،همان مالك عمل خواهد بود.

تبصره 2- فواصل مربوط به ساير واحدهای موضوع ماده )13( آئين نامه نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی كه نام آنها 
در جدول پيوست ذكر نشده است و نيز فواصل الزم الرعايه در خصوص روستاها،توسط كارگروهی متشكل از نمايندگان 
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی)مركز سالمت محيط كار(،وزارت كشور) سازمان شهرداری ها  و دهياری های 
كشور(وزارت بازرگانی)مجمع امور صنفی( و ساير مراجع )حسب مورد( به مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست با 

اكثريت )2/3( دو سوم آراء تعيين و برای سير مراحل تصويب به شورای عالی حفاظت محيط زيست ارسال می شود.
2- انجام فعاليتهای زير از ساعت)24( تا ساعت)6(در مناطق با كاربری مسكونی و درمانی ممنوع است:

2-1- استفاده از بلندگو به استثنای اذان صبح.
2-2- انجام عمليات ساختمانی به استثنای خاكبرداری.

2-3- تخليه و بارگيری آهن آالت.
3- واحدهای صنفی و خدماتی مستقر در اطراف مناطق با كاربری مسكونی،آموزشی و درمانی با رعايت فواصل تعيين 
شده،ملزم به استفاده از تجهيزات الزم برای كاهش آلودگی صوتی مطابق استانداردهای تعيين شده در مصوبه شماره 

38734/49127 ك مورخ 1387/4/5 می باشند.
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جدول3-6- فواصل الزم برای استقرارواحدهای صنفی و خدماتی در مناطق با كاربری مسكونی،آموزشی و درمانی

حداقل فاصله به مترصنوف و واحدهای خدماتیرديف

درمانیآموزشیمسكونی

505050چاپخانه1

2
مجتمع تعمير گاهی وسايل نقليه 

سبك )مانند نمايندگی مجاز خودرو 
و گاراژها(

100100100

200200150صافكاری وسايط نقليه سبك3

100100200صافكاری وسايط نقليه سنگين4

100100100فلز كاری)مانند توليد كانال كولر(5

100100150آهنگری6

202050توليد درب و پنجره آلمونيومی7

505050نجاری و درودگری8

100100150الوار بری9

202050توليد پوشاك10

303050سنگفروشی و پرداخت سنگ11
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138813891390نوع آالينده

µ g/m3ppmµ g/m3ppmµ g/m3ppmزماننوع آالينده
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1400/0711000/05

1600/08
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3-10- استانداردهای هوای پاک برای سال های 1388، 1389، 1390 مصوب 1388/5/11
1- استانداردهای هوای پاك برای سال های 1388، 1389، 1390 به شرح زير تعيين می شود: 

جدول شماره )3-7( استانداردهای هوای پاك برای سال های 1388، 1389، 1390

تبصره 1- در سال 1388 معيار سنجش، پارامتر ذرات معلق به ميزان 150 ميكروگرم بر متر مكعب مورد عمل بوده و 
تفكيكی بر روی قطر ذرات در اين معيار لحاظ نگرديده است و از سال 1390 اين پارامترها اضافه شده است. 

تبصره 2- در سال 1388 مقادير مجاز برای اين پارامتر در نظر گرفته نشده است. 
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2-حداكثر تعداد مجاز تكرار شوندگی هر آالينده در يك سال به شرح زير تعيين می شود : 

جدول شماره )3-8( حداكثر تعداد مجاز تكرار شوندگی هر آالينده در يك سال

3-11- استاندارد حد مجاز آالیندگي انواع خودروي بنزیني، گازوئیلي و دوگانه سوز ساخت 
داخل و وارداتي و موتورسیکلتها   

)موضوع تصویب نامه شماره 204574/ت 43481 ه� مورخ 1389/9/14 هیئت وزیران(

هيئت وزيران در جلس��ه مورخ 1389/8/30 بنا به پيشنهاد مشترك ش��ماره 39760-1 مورخ 1388/7/2 سازمان 
حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي نفت و صنايع و معادن و به استناد ماده )11( قانون نحوه جلوگيري از آلودگي 

هوا- مصوبه 1374- تصويب نمود : 
1- جدول زماني استاندارد حد مجاز آاليندگي انواع خودروي بنزيني، گازوئيلي و دوگانه سوز ساخت داخل و وارداتي 

و موتورسيكلتها به شرح زير تعيين مي شود. 

جدول 3-9- استاندارد حد مجاز آاليندگي انواع خودروي بنزيني، گازوئيلي و دوگانه سوز

حداكثر مجاز برای تكرار در انتشار كيفيت هواميانگين سنجشآاليندهرديف
يك سال

24 بارµg/m3 10500 دقيقه ایدی اكسيد گوگرد1

3 بارµg/m3 2450ساعتهدی اكسيد گوگرد2

18 بارµg/m30 120 ساعتهدی اكسيد نيتروژن3

-µg/m3 140 ساعتهدی اكسيد نيتروژن4

5PM10 2450 ساعتهذرات معلق µg/m37 بار

6PM10 120 ساعتهذرات معلق µg/m3-

20 بارµg/m3 8100 ساعتهازن7

-µg/m3 810 ساعتهمنواكسيد كربن8

-µg/m3 15 ساعتهبنزن9

-g/m3 11 ساعتهبنزو آلفا پيرن10

                    نوع خودرو            
13891390139113921393 دوره زماني   

يورو 4يورو 2خوروهاي سبك و سنگين و نيمه سنگين
يورو 2موتورسيكلتهاي چهارزمانه
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2- از ابتداي سال 1391 رعايت استاندارد آاليندگي روز اتحاديه اروپا با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست براي كليه 
خودروهاي توليد داخل و وارداتي )سبك، سنگين و نيمه سنگين( الزامي است. خودروهاي سبك وارداتي دو سال زودتر 

از دوره زماني جدول فوق با استانداردهاي تعيين شده انطباق يابند. 
3- واردات ماش��ين آالت راهسازي و معدني تا پايان سال 1390 براساس استاندارد آاليندگي يورو )2( و همچنين 
خودروهاي سنگين و نيمه سنگين براساس استاندارد آاليندگي يورو )3( پس از تأييد سازمان حفاظت محيط زيست 

صورت مي گيرد و از ابتداي سال 1391 رعايت استاندارد آاليندگي يورو )4( الزامي است. 
4- وزارت نفت موظف است سوخت منطبق با استانداردهاي ياد شده را حداقل شش ماه قبل از زمان مقرر در بند )1( 
تأمين و به ميزان كافي در جايگاه هاي كل كشور توزيع كند. معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت 
به پيش بيني منابع مالي و اقتصادي الزم براي تأمين سوخت مناسب با استانداردهاي ياد شده و براساس برنامه ريزي زمان 

بندي مورد اشاره اقدام نمايند. 
5- شركت هاي توليد كننده خودرو و موتورسيكلت موظفند از ابتداي سال 1390 نسبت به تهيه مقدمات و تدابير 
الزم براي ارتقاء سطح استاندارد آاليندگي يورو )4( اقدام و گزارش مربوط را هر سه ماه يه سازمان حفاظت محيط زيست 

ارائه نمايند. 

3-12- حد مجاز آالینده هاي خروجي از اگزوز خودروها وموتورسیکلت ها
 )موضوع تصویب نامه شماره 42922/146392 مورخ 1389/6/31 شوراي عالي حفاظت محیط زیست(

شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 1389/3/2 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست، بنا به 
پيشنهاد شماره 18016-1 مورخ 1388/3/19 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده )4( قانون نحوه جلوگيري 

از آلودگي هوا- مصوب 1374- تصويب نمود : 

1- حد مجاز آالينده هاي خروجي از اگزوز خودروها وموتورسيكلت ها به شرح جدول زير تعيين مي شود : 

جدول 3-10- حد مجاز آالينده هاي خروجي از اگزوز خودروها وموتورسيكلت ها

* يك ده هزارم درصد معادل يك در ميليون

مونواكسيد كربننوع خودرو
)درصد حجمي(

هيدروكربنهاي نسوخته
)PPM*(

4400خودروهاي بنزيني كاربراتوري
2/5250خودروهاي بنزيني انژكتوري

6600موتورسيكلتهاي چهار زمانه **

ميزان رويت دود مرئي )كدري( 2/8 خودروهاي ديزلي سنگين و نيمه سنگين
درصد
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2-  از ابتداي سال 1390 حد مجاز آالينده هاي خروجي به ترتيب به )4/5( درصد حجمي براي مونواكسيد كربن 
)450PPM( براي هيدروكربنهاي نسوخته تغيير مي يابد. 

3- كليه خودروهاي سواري بنزين سوز كاربراتوري توليد شده تا پايان سال 1382، از نيمه دوم سال 1389 ملزم به 
رعايت استاندارد فوق مي باشند. 

3-13- از مصوبه شماره 92308/ت 40587ک مورخ 1387/6/7 ستاد مدیریت حمل و نقل و 
سوخت )بند های مرتبط با حفاظت محیط زیست(

وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل يكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 13934/ت 39614 ه مورخ 1387/2/4 تصويب نمودند:

3-شماره گذاری وسايل نقليه توليد داخل و وارداتی با رعايت شرايط زير امكان پذير می باشد:
الف- نصب برچسب انرژی و درج رتبه انرژی در سند )با حروف فارسی( برای خودروهای بنزينی و موتورسيكلتها از 

تاريخ 1387/10/1 و برای ساير وسايل نقليه از تاريخ 1388/2/1.
ب- برای كاربری تاكسی: دوگانه سوز بودن از ابتدای سال 1387 و پايه گاز سوز بودن از تاريخ 1388/2/1 در شهرهای 

دارای جايگاه عرضه گاز طبيعی)بنا به اعالم وزارت نفت(
ج- مجهز بودن به ترمز ضد قفل از تاريخ 1388/2/1 برای كليه خودروها و وس��ايل نقليه باری و مس��افری )به جز 

موتورسيكلت(
4- وسايل نقليه در صورت عدم امكان دريافت گواهی معاينه فنی يا سن باالتر از مقادير جدول زير فرسوده محسوب 

می شوند.

تبصره- در صورت تغيير كاربری خودروهای سواری،سن فرسودگی با توجه به جدول فوق معادل سازی خواهد شد.

سواری وسيله نقليه
شخصی

سواری 
دولتی

تاكسی 
)سواری 

ون(

مينی 
بوس و 
ميدی 
بوس

اتوبوس
كاميون 

و 
كشنده

موتور وانت
سيكلت

ساير 
وسايل 
نقليه 
باری و 
مسافری

درون 
شهری

برون 
شهری

سن 
فرسودگی 

به سال
25151015101525151025
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6 - نيروی انتظامی موظف است از تردد وسايل نقليه با سن بيش از ميزان مندرج در جدول زير )بر حسب سال( پس 
از تاريخ های مذكور در اين جدول جلوگيری بعمل آورد:

تبصره- خودروهای كلكسيونی مشمول اين بند نمی باشند.تشخيص خودروهای كلكسيونی به عهده نيروی انتظامی 
می باشد.

22- وزارت كشور موظف است با هماهنگی وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست،دستورالعمل اخذ عوارض 
ساليانه و جريمه از وسايل نقليه بر مبنای ميزان مصرف سوخت و آاليندگی با رويكرد برقراری توازن بين منابع و مصارف 

مالی شهرداری ها را از تاريخ 1387/7/1 جهت تصويب به ستاد مديريت حمل و نقل سوخت ارايه نمايد.

3-14- آیین نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار ) ریزگرد(در کشور 
)موضوع تصویب نامه شماره 93106/ت40419ه�  مورخ 1388/5/6 هیئت وزیران و تصویب نامه اصالحیه 

شماره 31625/ت 46610 ه� مورخ 1391/2/20 هیئت وزیران(

وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو، وزارت نفت، وزارت راه و ترابري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت 
امورخارجه، وزارت كشور، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، 

سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1388/4/21 بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و 
بيست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران »آيين نامه آمادگی و مقابله با آثار زيان بار پديده گرد و غبار ) ريزگرد( 

در كشور« را به شرح زير تصويب نمود:

نوع وسيله نقليه
تاريخ منع تردد

1388/2/11388/11/11389/11/11390/11/1

40353025سواری شخصی

40302520وانت

1310تاكسی

35302515مينی بوس

3515ميدی بوس

35201510اتوبوس شهری

35252015اتوبوس برون شهری

35332825كاميون و كشنده

201510موتورسيكلت
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»آیین نامه آمادگی و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار )ریزگرد(در کشور«

فصل اول � کلیات 
ماده1�  به منظور ايجاد آمادگی ملی، مديريت و مقابله با آثار زيان بار پديده گرد و غبار در كشور و ايجاد زمينه همكاريهای 
منطقه ای، كارگروهی با مسئوليت معاون اول رييس جمهور و عضويت رؤسای سازمانهای حفاظت محيط زيست، مديريت 
بحران كشور، هواشناسی كشور و جنگلها، مراتع و آبخيزداری كشور و معاونين وزارتخانه های نيرو، نفت، بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكی )معاون سالمت(، كشور )معاون امور عمرانی(، امور خارجه )معاون امور بين الملل( ،  معاونت برنامه ريزی 
و نظارت راهبردی رييس جمهور و سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران تشكيل می شود و در اولين جلسه، 

آئين نامه داخلی خود را تصويب می نمايد.

ماده2� تصميم گيری درخصوص امور اجرايی موضوع های يادشده به كليه اعضای كارگروه به عنوان نمايندگان ويژه 
رييس جمهور و اختيارات هيئت وزيران در قوانين و مقررات مربوط، به وزيران دستگاههای عضو كارگروه تفويض می شود. 

همچنين اختيار اصالح اين تصويب نامه به وزيران عضو كارگروه تفويض می شود.
تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو كارگروه )حس��ب مورد( در حكم تصميمات رييس جمهور و 

هيئت وزيران می باشد و با رعايت ماده )19( آيين نامه داخلی دولت قابل ابالغ است.

فصل دوم � برنامه ها

الف � برنامه های کوتاه مدت

ماده4� در راس��تای تعيين كم و كيف پديده گرد و غبار در اس��تانهای جنوب و غرب كشور و شناسايی كانونهای 
شكل گيری اوليه آنها و به منظور پيش بينی و اطالع رسانی وقوع اين پديده، سازمانهای حفاظت محيط زيست و هواشناسی 
كشور مكلفند با همكاری سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری كشور ظرف سه ماه طرح توسعه و تجهيز ايستگاههای 
پايش وضعيت جوی، سيسمتهای پيش  آگاهی و كنترل هوای منطقه را به صورت مشترك تهيه و برای تصويب به كارگروه 

ارائه نمايند.

 ماده5� وزارت جهاد كشاورزی موظف است با هماهنگی سازمان هواشناسی كشور و استانداريهای مربوط مطابق 
زمان بندی هايی كه كارگروه تعيين می نمايد، نسبت به مالچ پاشی و ساير اقدامات مناسب در مناطق با پتانسيل فرسايش 

بادی باال براساس نتايج طرح شناسايی كانونهای بحرانی بيابانزا اقدام نمايد.
 تبصره � وزارت نفت مكلف است ضمن تامين و تحويل رايگان مالچ مورد نياز اجرای اين ماده، برنامه ريزی الزم برای 
توليد و نگهداری اين ماده در پااليشگاه منطقه را به عمل آورد. اعتبار مورد نياز از محل اعتبارات مصوب مربوط با پيشنهاد 

معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور تامين خواهد شد.

ماده6� استانداريهای مناطق تحت تأثير به ويژه منطقه جنوب و غرب كشور موظفند در راستای اطالع رسانی و 
آموزش همگانی برای كسب آمادگی مواجهه با پديده گرد و غبار، برنامه های آموزشی الزم را با همكاری ادارات هواشناسی، 
آموزش و پرورش، حفاظت محيط زيست، سازمان آب منطقه ای، دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی 

تهيه و با همكاری موثر صدا و سيمای استان مربوط اجرا نمايند.
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ماده7� سازمان جنگلها، و مراتع و آبخيزداری كشور جهت احداث فضای سبز مشجر در كانونهای بحران، طرح الزم را 
تهيه و با همكاری سازمان بسيج سازندگی نيروی مقاومت بسيج با توجه به مواد )1( و )2( قانون اصالح اختيارات سازمان 
بسيج سازندگی نيروی مقاومت بسيج از محل اعتبارات مصوب مربوط و نيز اعتباراتی كه از محل ماده )10( قانون تنظيم 

بخشی از مقررات مالی دولت با پيشنهاد وزارت كشور تصويب می شود اجرا نمايد.

ماده8 � كارگروه وزيران موضوع ماده )2( با پيشنهاد وزارت كشور )سازمان مديريت بحران كشور( اعتبار مورد نياز 
برای مقابله با پديده گرد و غبار را از محل اعتبارات ماده )10( قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت در اختيار وزارت 
بهداشت، درمان و  آموزش پزشكی )دانشگاههای علوم پزشكی و خدمات بهداشتی � درمانی استانهای جنوب و غرب 
كشور شامل استانهای بوشهر، خوزستان، هرمزگان، ايالم و كرمانشاه( قرار خواهد داد تا مراكز درمانی مربوط حداكثر تا 
پايان سال 1388 در موارد زير هزينه نموده و گزارش عملكرد خود را از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 

هر سه ماه يكبار به كارگروه ارائه نمايند.
 الف � توسعه و تجهيز مراكز بهداشتی درمانی تحت پوشش به وسايل مراقبتهای پزشكی الزم جهت پيشگيری و 

درمان افراد آسيب ديده در مناطق تحت تأثير پديده گرد و غبار.
ب � توسعه و تجهيز مراكز اورژانس در مناطق بحرانی گرد و غبار.

 ماده9� وزارت نيرو موظف است حقابه تاالبهای جنوب و غرب كشور كه توسط كارگروه مشترك سازمان حفاظت 
محيط زيست و وزارت يادشده تعيين شده است را حفظ و همكاری الزم جهت حفاظت و احيای تاالبهای يادشده را به عمل 

آورد و نتايج آن را به طور منظم به كارگروه ارائه نمايد.

 ب � برنامه های میان مدت

ماده10� شهرداريهای شهرهای واقع در استانهای جنوب و غرب كشور، موظفند برای اجرای طرح كمربند فضای سبز 
شهرهای مربوط ضمن رعايت ضوابط طرح جامع، نظر سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری 

كشور را از جهت اولويت مكانی و نوع كاشت رعايت نمايند.
  تبصره � حق استفاده از اراضی ملی و دولتی و منابع طبيعی واقع در كمربند سبز مزبور )به استثنای مناطق )4(گانه 
موضوع ماده )3( قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست و اراضی موضوع ماده )2( آيين نامه اجرايی اليحه قانونی اصالح 
اليحه قانونی واگذاری و احياء اراضی در حكومت جمهوری اسالمی ايران � مصوب 1359 � شورای انقالب( با توجه به 
تبصره )5( ماده )69( قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت به شهرداريهای مجری كمربند سبز موضوع اين ماده 
براساس نقشه ای كه به تاييد كميسيون مستندسازی و تعيين بهره بردار اموال غيرمنقول دستگاههای اجرايی می رسد 

واگذار می شود.

ماده11� وزارت نيرو موظف است به منظور كاهش صدمات وارده بر تاسيسات تصفيه آب شرب شهری ناشی از پديده 
گرد و غبار در منطقه، كمربند سبز با اشكوب بندی مناسب با اهداف بادشكن را پيرامون تاسيسات مربوط احداث نمايد.

ماده12� سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری كشور موظف است در راستای برنامه اقدام ملی مقابله با بيابان زايی 
و كاهش اثرات خشكسالی در كشور با همكاری وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و سازمان هواشناسی كشور 
و سازمان بسيج سازندگی نيروی مقاومت بسيج ظرف پنج سال، ساالنه نسبت به احداث حداقل )600( كيلومترمربع
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نهالكاری به صورت اشكوب بندی شده و با استفاده از گونه های بومی سازگار به  كم آبی را با اولويت مناطق آسيب پذير 
از نظر زيست محيطی به شرح زير در جنوب و غرب كشور به مورد اجرا گذارد:

  1� كمربند فضای سبز كليه فرودگاههای منطقه با رعايت حريم فرودگاهها.
 2� حريم ايمنی )150( متری راه آهن و جاده های بين شهری.

3� حوضه های آبخيز سد های مورد بهره برداری.
4� كمربند سبز در نوار مرزی جنوب غربی.

5� كانونهای بحرانی فرسايش بادی.
6-كمربند سبز اطراف شهرهای متاثر از پديده گرد و غبار.

تبصره -  استانداران موظفند پروژه های استانی موضوع اين ماده را به عنوان پروژه های اولويت دار در كميته برنامه ريزی 
استان جهت تصميم گيری برای تامين اعتبار از محل اعتبارات طرحهای استانی مطرح نمايند. تامين اعتبار برای پروژه های 
ملی با رعايت قوانين مربوط و به ترتيب مقرر در ماده )17( اين آيين نامه در لوايح بودجه ساالنه برای سير مراحل تصويب 

منظور خواهد شد.

ماده13-  معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور موظف است يك رديف بودجه ای مستقل را در لوايح 
بودجه كل كشور به منظور مطالعات مرتبط با گرد و غبار در كشور و منطقه توسط پژوهشكده اقليم شناسی با هماهنگی 

سازمان حفاظت محيط زيست پيشنهاد نمايد. 

ج �  برنامه های بلندمدت

ماده14-  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مكلف است، نسبت به تكميل زيرساختهای مخابراتی جهت توسعه و 
ارتقای شبكه های پايش زيست محيطی آلودگی هوا اقدام نمايد.

ماده 15- سازمان های حفاظت محيط زيست و هواشناسی مكلفند ضمن توسعه و ارتقای تجهيزات ايستگاههای 
سنجش آلودگی هوا، اقدامات الزم از جمله استفاده از فناوريهای نوين در خصوص به روز رسانی استانداردهای كمی و 

كيفی پديده گرد و غبار را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به عمل آورد.

ماده 16- وزارت جهاد كشاورزی مكلف است به منظور حفاظت از منابع خاك در معرض فرسايش بادی، طرح جامع 
مديريت و احياء مراتع استانهای جنوب و غرب كشور را ظرف يك سال تهيه و جهت اجرا و تامين بودجه الزم در برنامه 

پنجم توسعه به دولت ارائه نمايد.

ماده17- وزارت جهاد كشاورزی مكلف است طرح جامع مقابله با شنهای روان و فرسايش بادی در پهنه جنوب و 
غرب كشور را با همكاری سازمان حفاظت محيط زيست و با اولويت روشهای بيولوژيكی تهيه و در طول برنامه پنجم 

توسعه اجرا نمايد.

ماده18- وزارت راه و ترابری مكلف است برنامه توسعه و تجهيز فرودگاههای جنوب و جنوب غرب كشور به تجهيزات 
و تاسيسات ناوبری و هواشناسی پيشرفته را جهت هدايت هر چه بهتر پروازهای مربوط در شرايط وقوع بحران گرد و غبار 

تهيه و اجرا نمايد.
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ماده19�  به منظور انجام بررسيهای ابعاد برون مرزی اين پديده، و ايجاد زمينه همكاری منطقه ای تيم كارشناسی به 
انتخاب كارگروه موضوع ماده )1( تعيين تا با انجام اقدامات الزم توسط وزارت امور خارجه به كشورهای منطقه اعزام شوند 

و راهكارهای الزم را برای تصميم گيری به كارگروه ارائه نمايند.

ماده20�  سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداری كشور به عنوان مرجع ملی كنوانسيون مقابله با بيابان زايی در كشور 
مكلف است با همكاری سازمانهای حفاظت محيط زيست و هواشناسی كشور و وزارتخانه های نيرو  و امور خارجه ظرف سه 
ماه، پيش نويس طرح همكاری چند جانبه كشورهای منطقه را با هدف پيشگيری و كنترل پديده گرد و غبار منطقه تهيه 

و به تأييد كارگروه موضوع ماده )1( برساند.

ماده 21- دستگاههای اجرايی عضو كارگروه می توانند بخشی از هزينه های اجرای طرحهای مشترك مقابله با پديده 
گرد و غبار در كشورهای منطقه را پس از تصويب كارگروه با رعايت قوانين و مقررات مربوط از محل اعتبارات مصوب ملی 

و استانی خود تامين و هزينه نمايند.

 ماده 22- وزارت امور خارجه مكلف اس��ت، تمهيدات الزم برای جلب اس��تفاده از تجربيات علمی، فنی و اعتبارات
 سازمان های منطقه ای و بين المللی به منظور تحقق اهداف اين آيين نامه را به عمل آورد.

ماده 23- سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است گزارش اجرای اين آيين نامه را هر شش ماه يكبار به دفتر 
هيئت دولت ارايه نمايد.

ماده 24- دستگاههای اجرايی مربوط موظفند با همكاری معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رييس جمهور 
اعتبارات الزم برای تحقق برنامه های موضوع اين آيين نامه در حوزه خود را در اليحه بودجه سنواتی پيش بينی نمايند.

3-15-  ممنوعیت  استفاده از آزبست 
)موضوع تصویب نامه شماره 44657/166489 مورخ 1390/8/22 شورای عالی حفاظت محیط زیست(

وزارت صنعت،معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی و دارايی،
 سازمان حفاظت محيط زيست

شورايعالی حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 1390/7/17 كميسيون امور زيربنايی،صنعت و محيط زيست بنا 
به پيشنهاد شماره 60/43894 مورخ 1390/2/14 وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد ماده )19( قانون حفاظت و 

بهسازی محيط زيست-مصوب 1353- تصويب نمود:
1- به كارگيری هرگونه آزبست در فرآيند توليد محصوالت كارخانجات و كارگاههای توليدی از جمله انواع قطعات 

خودرو و مصالح ساختمانی ممنوع است.
2- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضمن بازرسی مستمر از كارخانجات و كارگاههای توليدی با اولويت 
واحدهای توليدی قطعات خودرو بويژه لنت ترمز و صفحه كالچ نس��بت به جلوگيری از ادامه فعاليت و تعطيلی 

واحدهای توليدی متخلف با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
3- وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش برای واردات هر گونه آزبست خودداری نمايد.

4- وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است نسبت به تعيين و تامين جايگزين دارای توجيه فنی، اقتصادی و 
زيست محيطی آزبست مورد استفاده در انواع توليدات حداكثر تا پايان شهريور ماه 1391 اقدام نمايد.
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 تبصره- توليد كنندگان محصوالت حاوی آزبست تا تعيين جايگزين موضوع اين بند می توانند از جايگزينهای مورد 
تاييد سازمان حفاظت محيط زيست استفاده نمايند.

5- توليد كنندگان لوله های فشاری آب و فاضالب تا پايان شهريور ماه 1391 می توانند صرفاً از آزبست سفيد خالص 
)نوع كريزووتايل فاقد ترموليت( و با رعايت كليه اصول و مقررات ايمنی مورد نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش 
پزشكی فقط برای توليد لوله های ياد شده استفاده نمايند.واردات آزبست مورد نياز مشمولين اين بند پس از طی 

مراحل زير و ساير قوانين و مقررات مربوط مجاز است:
 الف- ارايه اسناد اطالعات زير به سازمان حفاظت محيط زيست حداقل يك هفته قبل از پايان هر ماه.

1- ميزان لوله توليد شده در ماه گذشته و ميزان توليد هدف گذاری شده برای ماه آتی.
2- ميزان موجودی آزبست و ميزان آزبست مورد نياز مازاد بر آن با توجه به توليد هدف گذاری شده در 

بند)1(
ب- اخذ مجوز سازمان حفاظت محيط زيست متضمن ميزان آزبست مورد نياز بر اساس نتيجه بررسی آن 

سازمان در خصوص صحت اطالعات ارايه شده در بند)1(.
تبصره1- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است حداكثر تا پايان هر ماه نسبت به صدور مجوز موضوع بند)ب( 
در خصوص درخواستهای ارايه شده در مهلت مقرر و پس از اخذ ضمانتهای مالی الزم به منظور اطمينان از مصرف تمامی 
آزبست ترخيص شده صرفاً برای توليد لوله های فشاری آب و فاضالب اقدام نمايد.ضمانت مالی ياد شده در پايان هر ماه 
پس از اخذ تاييديه سازمان حفاظت محيط زيست به متقاضی برگشت داده می شود يا به درخواست وی برای تامين 

ضمانت مالی الزم برای ماه بعد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست باقی می ماند.
تبصره 2- ثبت سفارش واردات آزبست موضوع اين بند به معنی اجازه ورود آن به كشور نبوده و ترخيص آن تابع 

شرايط مشخص شده می باشد.
تبصره 3- مهات مقرر در اين بند غير قابل تمديد بوده و توليد كنندگان لوله های فشاری آب و فاضالب نيز تا پايان 

مهلت ياد شده مشمول مقررات اين تصويب نامه می باشند.
6- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است بر اجرای اين تصويب نامه نظارت نموده و هر سه ماه يكبار گزارش 
نتايج اقدامات و پيشرفت های حاصل در نتيجه اعمال تصويب نامه و مشكالت اجرايی و موارد قصور را به شورای عالی 

حفاظت محيط زيست ارائه نمايد.
7- اين تصويب نامه جايگزين بند)2( تصويب نامه شماره 239 مورخ 1378/6/3 شورای عالی حفاظت محيط زيست 

می شود.

3-16- برنامه کاهش آلودگی هوا در 8 شهر بزرگ کشور
)موضوع تصویب نامه شماره212326ت/46320 ه مورخ 1390/12/16 هیئت وزیران(

وزارت كشور-وزارت صنعت،معدن و تجارت،وزارت راه و شهرسازی-وزارت نفت- وزارت نيرو- وزارت جهاد كشاورزی 
– وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی – سازمان حفاظت محيط زيست – سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی 

ايران
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سن وسيله نقليهنوع وسيله نقليه

20سواری شخصی

15وانت

10تاكسی

10مينی بوس

12ميدی بوس

8اتوبوس شهری

12اتوبوس برون شهری

20كاميون و كشنده

8موتورسيكلت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1390/10/4 بنا به پيشنهاد شماره 317-1 مورخ 1390/1/14 سازمان حفاظت محيط 
زيست و به استناد اصل يكصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران »برنامه كاهش آلودگی هوا در 8 شهر 

بزرگ كشور« را به شرح زير تصويب نمود:

»برنامه کاهش آلودگی هوا  در 8 شهر بزرگ کشور«
به منظور كاهش آلودگی هوا در شهرهای تهران، اهواز ، اراك ،تبريز، مشهد، شيراز، كرج، اصفهان، دستگاههای ذيربط 

موظفند نسبت به اجرا و رعايت احكام اين برنامه در محدوده و حريم شهرهای ياد شده اقدام نمايند.
1- نيروی انتظامی موظف است از ابتدای تير ماه سال 1391 از تردد وسايل نقليه با سن بيش از ميزان مندرج در 

جدول زير )بر حسب سال( جلوگيری بعمل آورد:

تبصره- خودروهای تاريخی )كالسيك( موضوع تصويب نامه شماره 44398/27001 مورخ 1390/2/8 هيئت وزيران 
از شمول اين بند مستثنی می باشند.

2- آزمون صحت كاتاليست كانورتور و كربن كنيستر در معاينات فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاينه 
فنی از ابتدای سال 1391 اجباری است.

تبصره1- وزارت صنعت،معدن و تجارت مكلف است از ابتدای سال 1391 كاتاليست كانورتور و كربن كنيستر مورد 
نياز در مراكز خدمات بعد از فروش جهت تعويض را تامين نمايد.

تبصره 2- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضمن نظارت مستقيم بر اجرای اين بند، اقدامات الزم را برای 
برخورد قانونی با رانندگان و تعمير گاههايی كه نسبت به حذف يا از كار انداختن كاتاليست كانورتور و كربن كنيستر اقدام 

می كنند،انجام دهد.
3- سهم حمل و نقل عمومی در شهرهای موضوع اين تصويب نامه تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری 
اسالمی ايران، بايد حاقل سالی پنج درصد)5%( نسبت به سال قبل از آن افزايش يابد مسئوليت اجرای اين بند بر عهد 

وزارت كشور با همكاری شهرداری ها می باشد.
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4- وزارت كشور)سازمان شهرداری ها و دهياری ها( مكلف است با مشاركت و همكاری شهرداری ها برنامه اجرای ماده 
)33( قانون اصالح الگوی مصرف انرژی –مصوب 1389- در مورد ساماندهی معابر و تسهيل عبور  و مرور عابران پياده و 

دوچرخه سواران را تنظيم و پيگيری الزم برای تحقق آن را بعمل آورد.
5- شهرداری ها مكلفند در اجرای ماده)3( قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و اخذ جرايم رانندگی – مصوب 1350- 
نسبت به نصب دوربين های نظارت تصويری ديجيتالی جهت كنترل كامل مبادی ورودی طرح ترافيك و همچنين نصب 
تابلو الكترونيكی مسير ياب شهری و وضعيت ترافيكی در معابر اصلی حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين مصوبه 

اقدام نمايند.
6- ش��ماره گذاری خودروهای وارداتي و توليد داخلی به اس��تثنای خودروهای دوگانه سوز توليد داخلي از ابتدای 
̋ در صورت كسب استاندارد جهانی   س��ال 1392 و خودروهاي دوگانه س��وز توليد داخلي از ابتداي سال 1393 صرفا
)EURO IV( مجاز خواهد بود و نيروی انتظامی مكلف است از شماره گذاری خودروهای با استاندارد پائين تر از استاندارد 

ياد شده خودداری نمايد.
تبصره 1- وزارت صنعت،معدن و تجارت موظف است از ابتدای سال خودروهای توليد داخل را به تدريج بر اساس 
برنامه ارايه شده از سوی سازمان حفاظت محيط زيست كه با مشاركت آن وزارت تهيه و ارايه می شود، منطبق با استاندارد 

جهانی )EURO IV( به بازار عرضه نمايد.
تبصره 2- استاندارد موضوع اين بند از ابتدای سال 1394 برای تمام خودروها به )EURO IV( ارتقاء می يابد.

تبصره 3- توليد و واردات موتورسيكلت از تاريخ 1390/7/1 منطبق با استاندارد )EURO III( خواهد بود.
7- سوخت مورد نياز خودروهای سبك و سنگين از تاريخ 1391/1/1 منطبق با استاندارد جهانی )EURO IV( و از 
تاريخ 1392/1/1 منطبق با استاندارد جهانی )EURO V( عرضه می شود.مسئوليت اجرای اين بند بر عهده وزارت نفت 

می باشد.
 )Addblue( تبصره- وزارت نفت سوخت استاندارد موضوع اين بند در خصوص خودروهای ديزلی را همرا ه با ماده

تامين نمايد.
8- به منظور كاهش مسافت سفر و زمان انتظار خودروها برای سوختگيری، وزارتخانه های نفت و كشور مكلفند با 
همكاری شهرداری ها تسهيالت الزم جهت تبديل جايگاههای تك منظوره به دومنظوره سوخت)بنزين-گاز( با فضای 
مناسب و قابليت عرضه همزمان بنزين و گاز مطابق با سبد سوخت كشور و نيز استقرار جايگاههای سوخت كوچك و 

سيار در مكانهای مناسب را در طول برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران فراهم نمايند.
تبصره- وزارت نفت مكلف است تجهيزات جايگاههای CNG ظرفيت متوسط و با قابليت نصب در فضاهای كوچك 

را با رعايت اصول ايمنی و استانداردهای الزم فراهم آورد.
9- وزارت نفت مكلف است از ابتدای سال 1391 اقدامات مورد نياز جهت جلوگيری از انتشار بخار بنزين در مراحل 

مختلف نگهداری، توزيع و نيز جايگاههای سوخت و نازل سوختگيری خودروها را اجرا نمايد.
10-  سهم خودروهای كم مصرف و موتورسيكلتهای برقی در هر دو سبد خودروهاي توليد داخلي و وارداتی تا پايان 
برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران بايد ساالنه حداقل )3%( نسبت به سال قبل افزايش يابد. مسئوليت اجرای اين 

بند بر عهده وزارت صنعت،معدن و تجارت می باشد.
11-  به منظور جايگزين انرژی های فسيلی با انرژی های نو و تجديد پذير در كليه اماكن شهری، وزارت كشور)سازمان 
شهرداری ها و دهياری ها( مكلف است با همكاری وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست، ساز و كارهای اجرايی و 

تشويقی الزم را ظرف مدت 3 ماه پس از ابالغ اين تصويب نامه تهيه و اجرا نمايد.
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12-  سرانه فضای سبز شهری تا پايان برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران بايد ساليانه يك متر افزايش يابد. 
مسئوليت اجرای اين بند بر عهده وزارت كشور با همكاری شهرداری ها می باشد.

13-  به منظور توسعه فضای سبز جنگلی در حريم شهرها، ادارات كل منابع طبيعی و جنگلها، مراتع و آبخيزداری 
مكلفند با همكاری سازمانهای راه و شهرسازی استانها نسبت به كاشت گونه های گياهی مناسب بر اساس ظرفيتهای 

موجود هر استان اقدام نمايند.
14- ايجاد صنايع در خارج از شهركهاي صنعتي شهرهاي تبريز،شيراز،اهواز،اراك و مشهد تا شعاع 30 كيلومتري 

ممنوع می باشد.
15-  فرآيندهای احتراقی تمام كارخانه ها، كارگاهها و واحدهای توليدی مستقر در محدوده و حريم شهرها از ابتدای 
سال 1392 بايد با انرژی های تجديد پذير يا گاز انجام شود. وزارت صنعت،معدن و تجارت مسئول اجرای اين بند می باشد.

تبصره 1- وزارت نيرو و نفت مكلفند نسبت به تامين انرژی يا گاز مورد نياز اقدام نمايند.
تبصره 2- وزارت صنعت،معدن و تجارت مكلف است با همكاری سازمان حفاظت محيط زيست به نحوی برنامه ريزی 
نمايد كه تمام واحدهای صنعتی آالينده موجود در محدوده و حريم شهرها حداكثر تا پايان شهريور 1391 به سيستم 

های كنترل آلودگی و سيستم های پايش برخط )On - line(  مجهز شوند.
تبصره 3- واحدهای آالينده باقيمانده با اولويت كوره های سنتی آجر، گچ، آهك و سنگبری ها بايد تا پايان سال سوم 
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران به خارج از حريم شهرها منتقل شوند. مسئوليت اجرای اين بند بر عهده سازمانهای 

صنعت،معدن و تجارت استانها با همكاری استانداری ها و اذارات كل  حفاظت محيط زيست استانها می باشد.
16- وزارت نفت و نيرو مكلفند نسبت به تامين گاز نيروگاهها با اولويت نيروگاههای شازند اراك، اسالم آباد و شهيد 

منتظری اصفهان و شهيد منتظر قائم كرج اقدام نمايند.
تبصره- وزارت نيرو مكلف است  با تسريع در احداث نيروگاههای برق تجديد پذير از فعاليت اجباری نيروگاههای ياد 
شده با سوخت مازوت جلوگيری نموده و همزمان نسبت به نصب تجهيزات كاهش دهنده آالينده های زيست محيطی 

در آنها اقدام نمايد.
17- موتور خانه تمام ساختمانهای اداری و تجحاری بايد تا پايان سال 1392 به سيستمهای هوشمند انرژی تجهيز 

شوند. مسئوليت اجرای اين بند بر عهده وزارت كشور با همكاری وزارتخانه های نفت، نيرو و شهرداری ها می باشد.
18-  به منظور ارتقای مستمر سامانه مديريت كيفيت هوا سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است با همكاری 
وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات، راه و شهرسازی )سازمان هواشناسی(، كشور و شهرداری ها نسبت به افزايش 
تعداد ايستگاههای سنجش آلودگی هوا، ايجاد سامانه پايش برخط)On - line(  ، ارتقای سطح نرم افزارها، مدل سازی 

آلودگی هوا و تامين بسترهای مخابراتی مورد نياز اقدام نمايد.
تبصره- سازمان هواشناسی موظف است با ارتقای سامانه های پايش، پيش بينی و هشدار نسبت به اطالع رسانی 

بهنگام پديده های جوی و آلودگی هوا اقدام نمايد.
19- در صورت قرار گرفتن وضعيت هوا در شرايط هشدار وزارت نيرو موظف است با هماهنگی سازمان حفاظت محيط 
زيست و با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به بارور كردن ابرها و نيز استفاده از ساير فناوری های مناسب اقدام نمايد.

20-  سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است همكاری سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران و ساير 
دستگاههای مسئول حسب مورد نسبت به توليد و پخش برنامه های آموزشی مرتبط با احكام اين تصويب نامه اقدام نمايد.

21-  نظارت بر حسن اجرای اين تصويب نامه بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست می باشد. سازمان ياد شده مكلف 
است هر شش ماه يكبار گزارش مربوط را به هيئت وزيران ارايه نمايد.

22-  برنامه جامع كاهش آلودگی هوای تهران موضوع تصويب نامه شماره 16104 مورخ 1379/2/21 لغو می گردد. 
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4-1- قانون مدیریت پسماند
قانون مديريت پسماندها در تاريخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصد و هشتاد و سه در مجلس شورای اسالمی 
تصويب و در تاريخ 1383/3/9 به تأييد شورای نگهبان رسيده و جهت اجرا به سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت 

كشور ابالغ گرديده است .

 قانون مدیریت پسماندها )مصوب 1383/2/20مجلس شورای اسالمی(
ماده 1� جهت تحقق اصل پنجاهم )50( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور حفظ محيط زيست كشور 
از آثار زيانبار پسماندها و مديريت بهينه آنها، كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي 
غيردولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي باشد و كليه شركتها و موسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي 

موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند.

ماده 2� عبارات و اصطالحاتي كه در اين قانون به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد:
الف � سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست.

ب � پسماند: به مواد جامد، مايع و گاز )غير از فاضالب( گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم حاصل از 
فعاليت انسان بوده و از نظر توليدكننده زائد تلقي مي شود. پسماندها به پنج گروه تقسيم مي شوند:

 1� پسماندهاي عادي:
 به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روزمره انسانها در شهرها، روستاها و خارج 

از آنها توليد مي شود از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني.
2� پسماندهاي پزشكي )بيمارستاني(:

 به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني،آزمايشگا ههاي تشخيص 
طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.

 3� پسماندهاي ويژه:
 به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه 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.
4� پسماندهاي كشاورزي:

 به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضوالت، الشه حيوانات 
)دام، طيور و آبزيان( محصوالت كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.

5 � پسماندهاي صنعتي:
به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي 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.
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ج � مديريت اجرايي پسماند: شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسوول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات 
اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره س��ازي، جداس��ازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و 

همچنين آموزش و اطالع رساني در اين زمينه مي باشد.
 1�  دفع: كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي، زباله 

سوزي.
 2 � پردازش: كليه فرايندهاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.

د � منظور از آلودگي همان تعريف مقرر در ماده )9( قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست � مصوب 1353/3/28 
است.

 تبصره 1 � پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و  كشاورزي كه نياز به مديريت خاص 
دارند، جزو پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

 تبصره 2 � فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري دستگاههاي ذي ربط تعيين و  به تصويب شوراي 
عالي حفاظت محيط زيست خواهدرسيد.

تبصره 3 � پسماندهاي ويژه پرتوزا تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.
تبصره 4� لجن هاي حاصل از تصفيه فاضالبهاي شهري و تخليه چاههاي جذبي  فاضالب خانگي درصورتي كه 

خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرارخواهندگرفت.

ماده 3� موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
و ساير دستگاههاي حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصوالت و مواد بازيافتي  و استفاده هاي مجاز آنها  را 

تهيه نمايد.

ماده 4�  دستگاههاي اجرايي ذي ربط  موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها تدابير الزم را به ترتيبي كه در آيين 
نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهدشد، اتخاذ نمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي دربرگيرنده موارد زير 

نيز باشد:
 1 � مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند كمتري ايجادنمايد.

 2 � تس��هيالت الزم براي توليد و مصرف كاالهايي كه بازيافت آنها س��هل تر اس��ت، 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� مسووليت تامين و پرداخت  بخشي از هزينه هاي بازيافت برعهده توليدكنندگان محصوالت قرارگيرد.

ماده 5 � مديريت هاي اجرايي پسماندها موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
ترتيبي اتخاذ نمايند تا سالمت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تامين و تضمين شود.

 ماده 6� سازمان صدا  و سيماي جمهوري اسالمي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطالع رساني دارند و همچنين 
دستگاههاي آموزشي و فرهنگي موظفند جهت اطالع رساني و آموزش، جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسماندها 

اقدام و با سازمانها و مسوولين مربوط همكاري نمايند.

تبصره � وزارتخانه هاي جهادكشاورزي، صنايع و معادن، كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش 
پسماندهاي كشاورزي، موظفند نسبت به اطالع رساني و آموزش  روستائيان و توليدكنندگان اقدام الزم را به عمل آورند.
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ماده 7 � مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها وحريم آنها به عهده شهرداري 
ها و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي 
پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليدكننده خواهدبود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها، 

دهياريها و بخشداريها خواهدبود.
 تبصره � مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري، جداسازي و دفع پسماندها 

را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذارنمايند.

ماده 8 � مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پس��ماند را از توليدكننده  پس��ماند با تعرفه اي كه طبق 
دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسالمي برحسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف 

هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.

 ماده 9�  وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامه ريزي و تدابير الزم براي جداسازي پسماندهاي عادي 
را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را  تدوين نمايد.مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده )7(  اين قانون موظفند در 
چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني مي شود، كليه پسماندهاي عادي را به 

صورت تفكيك شده جمع آوري، بازيافت يا دفن نمايند.

ماده 10�  وزرات كش��ور  موظف اس��ت در اجراي وظايف مندرج در اين قانون ظرف مدت شش ماه پس از تصويب 
اين قانون، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيالت و سامان دهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها، دهياري ها و 

بخشداري ها اقدام نمايد.

 ماده 11 � سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي )در مورد پسماندهاي 
پزشكي(، صنايع و معادن، نيرو و نفت )در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني(، جهاد كشاورزي )درمورد پسماندهاي 
كشاورزي( ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به 

تصويب برساند. وزارتخانه هاي مذكور مسوول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند.

 ماده 12� محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت 
جهادكشاورزي تعيين خواهد شد.

 تبصره 1� شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيه اي جامع، مناطق مناسبي را براي دفع 
پسماندها درنظر بگيرد.

 تبصره 2� وزارت كشور موظف است اعتبارات، تسهيالت و امكانات الزم را جهت ايجاد و بهره برداري از محل هاي 
دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.

 ماده 13� مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش، استفاده و 
بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.

 ماده 14� نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون 
خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آئين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران خواهد بود.
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ماده 15� توليدكنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، 
موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه 

اجرايي اين قانون پيش بيني شده است، در حد مجاز نگهدارند.

ماده 16� نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور و تخليه پسماندها در محيط 
برطبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهدبود. درغير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به 
جزاي نقدي در بار اول براي پسماندهاي عادي از پانصدهزار )000‚500( ريال تا يكصدميليون )000‚000‚100( ريال و 
براي ساير پسماندها از دو ميليون )000‚000‚2( ريال تا يكصد ميليون )000‚000‚100( ريال و در صورت تكرار، هربار 

به دوبرابر مجازات قبلي در اين ماده محكوم مي شوند.
متخلفين از حكم ماده )13( به جزاي نقدي از دو ميليون )000‚000‚2( ريال تا يكصد ميليون )000‚000‚100( ريال 

و درصورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و درصورت تكرار مجدد هربار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.

 ماده 17� متخلفين از حكم ماده )14( اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدا اعاده 
و يا درصورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان )مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران( با 

هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. درغيراين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده )16( محكوم خواهند شد.

ماده 18� در شرايطي كه آلودگي، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي 
شود متوقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. درصورت استنكاف، مرجع قضايي خارج 
از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را عالوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي 

خواهد نمود.

ماده 19� در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را عالوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به 
پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسوول محكوم خواهد نمود.

ماده 20� خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، عالوه بر مجازاتهاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف 
محكوم خواهندشد.

تبصره �  درصورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي 
شوند.

ماده 21� درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از 
محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش  بيني مي شود، در اختيار دستگاههايي كه در آئين نامه 
اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ سازي، اطالع رساني و رفع آلودگي ناشي 

از پسماندها، حفاظت از محيط زيست و تامين امكانات الزم درجهت اجراي اين قانون گردد.

ماده 22� آئين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاههاي اجرايي ذي ربط 
حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
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 ماده 23� نظارت و مسووليت حسن اجراي اين قانون برعهده سازمان مي باشد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و 

سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 1383/3/9 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

4-2- آئین نامه اجرایي قانون مدیریت پسماندها 
)موضوع تصویب نامه شماره  88482/ت32561ه مورخ1384/5/10 و اصالحیه شماره 152732/ت 41956ک 

مورخ 1388/8/2 هیئت وزیران(

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1384/5/5بنا به پيشنهاد ش��ماره 57383-1 مورخ 1383/12/16 سازمان حفاظت 
محيط زيست و به استناد ماده )22( قانون مديريت پسماندها مصوب 1383 آئين نامه اجرائي قانون ياد شده را به شرح 

زير تصويب نمود:  

 »آئین نامه اجرایي قانون مدیریت پسماندها«
م�اده 1- عالوه بر عبارات و اصطالحات مندرج در ماده )2 ( قانون مديريت پس��ماندها - مصوب 1383-، عبارات 

واصطالحات زير در معانی مشروح به كار می رود:
1- قانون : قانون مديريت پسماندها-مصوب 1383- 

2-جداسازی : جدا كردن زباله ها از يكديگر
3- بازيافت : فرآيند تبديل پسماند به مواد يا انرژي قابل استفاده مجدد

4- كار گروه ملي : كار گروه  ملي مديريت پسماندها 
5- صندوق : صندوق ملي محيط زيست )موضوع بند »ب« ماده )68( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي 

و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران – مصوب 1383(
6- موسسه استاندارد : موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

7- جزء ويژه : آن دسته از پسماندهای ويژه ايجاد شده توسط اشخاصی كه عمدتا توليد كننده پسماند عادی هستند
8 سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ماده 2- برای دستيابی به هماهنگي بين دستگاه هاي مذكور در قانون، كار گروه ملي با تركيب زير تشكيل ميشود:
1- رئيس سازمان حفاظت محيط زيست )رئيس گروه( 

2- معاون وزارت كشور )رئيس سازمان شهرداري ها و دهياريهای كشور (
3- معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

4- - معاون وزارت صنايع و معادن
5- معاون وزارت نفت
6- معاون وزارت نيرو

7- معاون وزارت جهاد كشاورزي
8- معاون موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتی 

9-  معاون سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران
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10- معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
11- معاون شهرداري تهران 

12- معاونان ساير دستگاهها حسب مورد
تبصره : كار گروه استاني جهت هماهنگي در سطح استان با تركيب مديران دستگاه هاي مذكور در استان به مسئوليت 
معاون امور عمرانی استانداری ودبيری مدير كل حفاظت محيط زيست استان تشكيل ميگردد. كار گروه مذكور مي تواند 
درصورت لزوم كار گروه های شهرستاني را با تركيب مشابه به مسئوليت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشكيل دهد.

ماده 3- وظايف كار گروه ملي با رعايت قانون به شرح زير مي باشد:
1- تدوين، تنظيم و بازنگری جداول فهرس��ت پس��ماندهای موضوع تبصره)2( م��اده )2( قانون برای تصويب در 
شورای عالی حفاظت محيط زيست. دستگاهها بايد فهرست پسماندهاي ويژه مورد نظر خود را به كار گروه ملي اعالم 
نمايند و دستگاههای پيشتهاد دهنده در هنگام بررسی موارد پيشنهادی خود با حق رای در كار گروه حضور می يابند. 

2- ايجاد هماهنگی بين دستگاهها، برای پيشنهاد استانداردهای مقرر در قانون به موسسه استاندارد.
3- ايجاد هماهنگی بين دستگاههای مجری قانون در اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطالع رسانی. 

4- پيشنهاد اصالح فهرست موضوع  ماده )12( آئين نامه ناظر بر اخذ هزينه های بازيافت از توليد كنندگان و وارد 
كنندگان. 

5- پيشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اوليه بازيافتی .
6- پيشنهاد ضوابط و دستورالعملهای مربوط به : 

الف- دفع، پردازش و بازيافت پسماندها 
ب- حدود تشخيص پسماندهای ويژه

پ-  شيوه های توليد و مصرف به نحوی كه پسماند كمتری ايجاد شود .
ت- چگونگی واگذاری مديريت اجرايی پسماندها به اشخاص حقيقی و حقوقی متقاضی    سرمايه گذاری در امور 

مديريت پسماندها.
7-ارائه ساير پيشنهادهای مرتبط با مديريت پسماندها.

تبصره - پيشنهادهای موضوع بندهای)5(، )6( و )7( جهت تصويب به شورای عالی حفاظت محيط زيست ارائه و در 
صورت نياز به تصويب نهايی در نهادهای ديگر به آنها ارجاع می گردد.

ماده 4 - مديريت های اجرايی پسماندهای عادی بايد طرح جامع وتفصيلی مديريت پسماند را به گونه ای تهيه كنند 
كه در مراكز استانها وهمچنين شهرهای با جمعيت بيش از يك ميليون نفر تا پايان سال 1390 ودر ساير شهرها و روستاها 

تا پايان سال1392 ، همه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري نمايند. 
تبصره 1- طرح جامع ياد شده در كار گروه تبصره ماده )2( اين آئين نامه وطرح تفصيلی آن در شورای اسالمی  مربوط 

تصويب می شود.
تبصره 2 - جزء ويژه پسماندهاي عادي وكشاورزی، پسماند عادی محسوب نشده اما  مديريت اجرائي آن  به عهده 

مديريت اجرائي پسماند عادي ميباشد كه در برنامه راهبردي مديريت پسماند عادي، اجزای آن پيش بيني خواهد شد. 

تبصره3 - اعتبارات مورد نياز برای آموزش و اطالع رس��انی پس��ماندها توس��ط وزارت كشور )سازمان شهرداريها 
ودهياريهای كشور( تامين خواهد شد.
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ماده 5 - وزارت كش��ور بايد با هماهنگی س��ازمان شيوه نامه های اجرايی مديريت پسماندهای عادی و كشاورزی 
وپسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادی از قبيل توليد، ذخيره سازی، جمع آوری، جدا سازی ، حمل ونقل، بازيافت، 

پردازش ودفع را با رعايت ماده )11( قانون، شش ماه پس از ابالغ اين آئين نامه تهيه و به مورد اجرا گذارد . 
تبصره : شيوه نامه های موضوع اين ماده پس از تهيه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ايران به منزله اعالم 

بوده و الزم االجرا می باشد

ماده 6- وزارت كشور موظف است :
1-  ضوابط ، مقررات و دستورالعملهاي قانونی را به مديريتهاي اجرايي پسماند عادي و شوراهاي اسالمي ابالغ نمايد . 
2- بانك اطالعاتي مديريت پسماندهاي عادي و كشاورزي را تهيه وبرای تكميل بانك اطالعاتي جامع پسماندها به  

سازمان ارائه نمايند .
3- محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطي و با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي 

تعيين نمايد. 
4- شيوه نامه انعقاد قرار داد و ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقي و حقوقي ذيصالح را تهيه نمايد. 

5- شيوه نامه های اجرائي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب قانون و آئين نامه در عمليات 
مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه نمايد .

6- با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در تهيه شيوه نامه موضوع ماده ) 5 ( قانون همكاری نمايد.

ماده7- محل های دفع تعيين شده پسماندها در صورت لزوم، با اجرای مفاد قانون نحوه خريد و تملك در اختيار 
مديريت های اجرايی پسماندها قرار گرفته تا طبق ضوابط و مقررات مربوطه بهره برداری گردد.

  ماده8- توليدكنندگان پسماند عادي و اشخاص حقيقي و حقوقي مسئول مراكز و مجتمع هائي كه پسماند عادي 
توليد مي كنند، از قبيل ساكنين منازل  ، مديران و متصديان مجتمع ها و شهركها ، اردوگاهها ، سربازخانه ها ، واحدها و 
مجتمع هاي تجاري ، خدماتي ، آموزشي ، تفريحي و تفرجگاهي در قبال مديريت اجرايي پسماند عادي پاسخگو بوده و 

ملزم به رعايت مقررات و شيوه نامه های آئين نامه مي باشند. 

ماده 9- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به عمليات ساختماني و عمراني از هر قبيل در سطح شهر ، روستا 
و بخش مي نمايند بايد مقررات و شيوه نا مه های مربوط در خصوص جدا سازي ، دخيره و انتقال نخاله هاي ساختماني 

را رعايت نمايند . 

ماده 10-  بخشداری ها بايد براساس شيوه نا مه های  ارسالی از طرف وزارت كشور نسبت به جمع آوری، حمل و دفع 
پسماندهای عادی بين راهی از قبيل پسماندهای رستورانها، پمپ بنزين ها و ساير تأسيسات اطراف راهها وحريم راهها 

اقدام  نمايند.
تبصره- راهداريها بايد در مديريت پسماندهای حريم جاده ها و اماكن بين راهی با بخشداری ها همكاری نمايند. 

ماده 11 - كليه مراكز توليد كننده پسماندهاي ويژه همچنين توليد كنندگان جزء ويژه پسماند عادی )خانگی( بايد 
نسبت به جداسازی پسماندهاي ويژه از پسماندهاي عادي در محل توليد اقدام نمايند.
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ماده 12- توليد كنندگان و واردكنندگان اقالم مشروح زير بايد پسماند حاصل از كاالهاي خود را بازيافت نمايند.در 
صورتي كه نتوانند به اين امر اقدام نمايند، بايد برابر نيم در هزار ارزش كاال را همزمان با فروش و يا ورود به صندوق پرداخت 
نمايند. صندوق بايد به نسبت بازيافت پسماند حاصل ازهر يك ازاقالم مزبور، مبالغ دريافتي را در اختيار واحدهاي بازيافت 

كننده آن قلم از پسماند قرار دهد. متخلفين به مجازاتهاي تعيين شده در ماده )16 ( قانون محكوم خواهند شد . 
1- موادپليمري از قبيل پالستيك ها، PET   و الستيك

2- كاالهاي شيشه اي، كريستال
3-  اشيای ساخته شده از فلزات ساده و آلياژي

4-  اشيای ساخته شده از چوب و نئوپان
5-  كاالهاي ساخته شده از كاغذ و مقوا

 6- انواع روغنهاي روانكار
7- كاالهايي كه حداقل از دو جزء شيشه، فلز،پليمر، سلولز تشكيل شوند

 8-  لوازم برقي و الكترونيكي 
 9- انواع مصالح ساختماني ازنوع كاني هاي غير فلزي

تبصره 1- واحدهاي توليدي كه از مواد اوليه بازيافتي استفاده مي كنند، به ازاي استفاده از اينگونه مواد از پرداخت 
مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود.

تبصره 2- واحدهای توليدی كه محصوالت خود را صادر می كنند و يا وارد كنندگاني كه كاالي خود را مرجوع مي 
كنند، به ازای ميزان كاالي صادرشده  و يا مرجوعي، از پرداخت مبلغ تعيين شده معاف خواهند بود. 

تبصره 3- تجديد نظر در اقالم و مبلغ مذكورحسب مورد پس از طرح در كارگروه ملي با پيشنهاد سازمان وتصويب 
هيات وزيران خواهد بود.

ماده 13- توليدكنندگان , واردكنندگان وكساني كه مسئووليت بسته بندي مواد و محصوالتي كه منجر به ايجاد 
پسماندهاي ويژه مي گردند) از جمله  سموم و كودهاي شيميايي( بايد نحوه استفاده,  نگهداري , حمل و نقل و دفع 
پسماندهای حاصل از مصرف و نيز اشياء و موارد آلوده شده به آنها  را پس از تائيد مراجع ذيربط بر روی بسته بندی درج  

نمايند. 

ماده 14 – وزارت امور اقتصادي و دارائي بايد از طريق گمركات، از ورود كاالهائي كه بر اساس فهرست اعالم شده از 
سوی سازمان، داراي پسماند ويژه غير مجاز مي باشد جلوگيري نمايد .

ماده 15- سازمان بايد نسبت به تدوين فهرست كاالهايي كه پس از مصرف ، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت 
مشكل تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كنند اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها را تهيه و حسب مورد به دستگاه 

ذيربط اعالم نمايد . 

ماده 16- موسسه استاندارد بايد ظرف يك سال پس از ابالغ اين آئين نامه استانداردهای زير را تدوين نمايد:
1- استاندارد كاغذ و پالستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتي. 

2- استانداردهاي كودآلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي.
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 3- استاندارد تاسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه هاي زباله سوز و نوع پسماندهاي 
مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي.

4- استاندارد عالئم نشان دهنده نوع و جنس پالستيك ها و نيز پالستيك هاي قابل تجزيه در طبيعت .
5- استاندارد ساير مواردی كه حسب مورد از سوی كار گروه ملی پيشنهاد می شود.

ماده 17 - واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهيالتي كه براي 
احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند بود.

تبصره 1 : در صورت پرداخت هر گونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحی برای حمايت از انواع كود ش��يميائي، كودهای 
كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد.

تبصره 2 :  وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اساس تصويب نامه شماره 16825/ت 33188 مورخ 1384/4/8 
خريداری نمايد. 

ماده 18- سازمان مديريت وبرنامه ريزی بايد با همكاری دستگاههای اجرايی ذيربط در هر مورد، نسبت به تشخيص 
صالحيت مشاوران وپيمانكاران ذيصالح حقيقي وحقوقي اقدام نمايد

ماده 19- توليد كنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره )1 ( ملزم به كاهش مقدار و يا شدت آلودگي 
پسماندها مطابق جدول مذكور بوده وبايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرم هاي اظهارنامه  ثبت و به سازمان 
گزارش نمايند. جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان )كار گروه ملی( و تصويب هيات وزيران قابل تغيير می باشد.

 متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده )16( قانون محكوم خواهند شد. سازمان بايد ظرف مدت 
شش ماه پس از ابالغ اين آئين نامه، نسبت به تهيه فرمهای اظهار نامه مربوط اقدام نمايد . 

جدول شماره)4-1( : موضوع ماده )19(

ماده20- كليه توليدكنندگان ، وارد كنندگان و توزيع كنندگان كاال ومواد بايد مشخصات، ،مقدار و نحوه مديريت  
پسماند ويژه خود را به شرح مندرج در اظهارنامه، به سازمان و دستگاه ذيربط ارائه نمايند. متخلفين از مفاد اين ماده به 

مجازاتهاي مقرر در ماده )16( قانون محكوم خواهند شد.

ماده21- پسماندهاي دامپزشكي به عنوان پسماندهاي ويژه كشاورزي، مشمول ماده )11 ( قانون مي باشند.

ماده22- سازمان بايد با رعايت ماده )11( قانون، بر اساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي ، محلهاي مناسب 
دفع آنها را مطالعه وبه وزارتخانه های كشور وصنايع ومعادن پيشنهاد نمايد .

ميزان پسماند و يا مشخصات آننوع پسماندتوليد كنندگان پسماند

حداكثر تا 20 درصد وزن روغن پايه توليدي مجموع پسماندها  واحدهاي تصفيه دوم روغن                  

حداكثر تا 2/5 درصد وزن كلر توليديپسماندهاي جيوه اي خشك واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه         

حداكثر تا 4 برابر وزن روي توليديمجموع پسماندها توليد روي به روش انحالل در اسيد    
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ماده 23- سازمان بايد ضوابط زيست محيطی محل های دفع ودفن پسماندها اعم از ويژه وعادی را تعيين ميزان و به 
دستگاههای ذيربط اعالم نمايد. 

ماده 24- سازمان حسب مورد مرجع تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به يكديگر بر اساس تعيين ميزان و 
غلظت عامل خطرناك در پسماند مي باشد . 

ماده 25 –دستگاههای ذيربط بايد قبل از صدور مجوز محل دفن زباله ها و پسماندها نسبت به استعالم و اخذ تاييديه 
وزارت نيرو در زمينه  عدم تاثير پذيري منابع آبي اقدام نمايد. 

ماده 26- سازمان مديريت وبرنامه ريزی كشور بايد در شرح خدمات مشاوران تهيه كننده طرحهاي توسعه وعمران ، 
اجراي تبصره )1 ( ماده )12 ( قانون را منظور نمايد .

ماده27- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس از ابالغ اين آئين نامه، معيارها و ضوابط موضوع 
ماده )5 ( قانون را تهيه وابالغ نمايد.

ماده 28 - مديريت اجرايي پس��ماندها بايد از خدمات كارشناس��ان و متخصصين واجد شرايط )به طور ترجيحی 
بهداشت محيط و محيط زيست ( استفاده نمايند.

  ماده 29- مراجع مسئول موضوع ماده )7( قانون مديريت پسماندها، به منظوركنترل انتشارآلودگي هاي ناشي ازانتقال 
زباله ها وپسماندها به منابع آبي به ويژه منابع تامين كننده آب شرب از دفع پسماندهاي موجود درآبراهه ها، منابع آبي و 

مخازن پشت سدها جلوگيری نمايند. 

ماده30- سوزاندن پسماند در محيط آزاد و يا در پسماند سوزهای غير استاندارد و مغاير با ضوابط وشيوه نامه های 
مربوط، ممنوع است. 

ماده 31-  تخليه كنندگان پسماندهاي ويژه در اماكن غير مجاز و همچنين خودروهاي تخليه كننده پسماندهاي ويژه 
حسب مورد، به حداكثر مجازاتهاي تعيين شده در  مواد )16( و)20(  قانون محكوم خواهند شد .

ماده 32- سازمان بايد تا يكسال پس از ابالغ اين آئين نامه، بانك اطالعاتي جامع پسماندها را با همكاري دستگاهها و 
مديريت هاي اجرايی ذيربط تهيه نمايد .

ماده 33- نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه، تابع آئين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك )موضوع 
تصويب نامه شماره 44870/ت22029ه- مورخ 1380/12/27 هيات وزيران( و اصالحيه هاي بعدي آن  خواهد بود . 

ماده 34- كليه اشخاص حقيقی و حقوقی كه مبادرت به نقل و انتقال برون مرزی پسماندهای ويژه می نمايند بايد 
مفاد كنوانسيون بازل را رعايت نموده و اطالعات الزم را در اختيار سازمان )مرجع ملی كنوانسيون بازل( قرار دهند. اشخاص 
حقيقی و حقوقی كه مفاد كنوانسيون را رعايت نكنند يا اطالعات نادرست به سازمان  ارائه نمايند به حداكثر مجازاتهای 

تعيين شده در ماده )16( قانون محكوم خواهند شد .

ماده 35 - زباله های دريايی و مصالح اليروبی تابع ضميمه پنجم كنوانسيون MARPOL  و كنوانسيون دفع مواد زايد 
در دريا بوده و كار گروه ملی بايد در تدوين ضوابط و شيوه نامه های مربوط، مفاد كنوانسيون مزبور را لحاظ نمايد .
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ماده36 - نيروهای انتظامی و مامورين سازمان ، همچنين مامورين وزارت كشور ، شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها 
در صورتی كه وظايف ضابطين قوه قضايه را زير نظر دادستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجرای قانون و آئين نامه و شيوه 

نامه های ناشی از آن در رديف ضابطين قوه قضايه قرار می گيرند . 
وزارتخانه های كشور و دادگستری بايد زمينه های آموزش، تنظيم و تدوين شيوه نامه نحوه اقدام ماموران مذكور را فراهم 
آورند. مامورين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ، وزارت جهاد كشاورزی ، وزارت نيرو بايد نسبت به شناسايی، 

گزارش و پيگيری از تخلفهای مرتبط با اين قانون اقدام نمايند . 

ماده 37- دستگاه هاي مذكور در تبصره ماده )6 ( قانون، بايد در اجراي تكاليف اين تبصره ،برنامه ساالنه خود را تنظيم 
و اعتبارات الزم را پيش بيني تا در قانون بودجه گنجانده شود. 

ماده38 - سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور بايد اعتبارات الزم جهت اجرايی شدن اين آئين نامه را در لوايح بودجه 
پيش بينی نمايد .

ماده39- دستگاههای مشمول ماده )21( قانون عبارتند از: وزارت كشور)بخشداريها(، سازمان شهرداريها ودهياريهای 
كش��ور) شهرداريها ودهياريها(، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كش��اورزی، وزارت صنايع ومعادن،.وزارت 

بهداشت، درمان وآموزش پزشكی و وزارت راه وترابری.

4-3- ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی زیست محیطي پسماندهای  برقي و الکترونیکي
)موضوع تصویب نامه شماره 44617/299685 مورخ 1389/12/26(

وزارت صنايع و معادن- سازمان حفاظت محيط زيست

شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 1389/6/7 كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست 
بنا به پيشنهاد شماره 7730-1 مورخ 1389/2/8 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده )11( قانون مديريت 
پسماندها- مصوب 1383- »ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي برقي و الكترونيكي« رابه شرح زير تصويب 

نمود: 

»ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی زیست محیطي پسماندهای برقي و الکترونیکي »

فصل اول- کلیات
ماده 1- ضوابط و روش هاي مديريت مندرج در اين مصوبه به منظور دستيابي به اهداف زير مي باشد: 

الف- حفاظت از محيط زيست و سالمت جامعه در برابر اثرات سوء ناشي از ايجاد پسماندهاي برقي و الكترونيكي. 
ب- ايجاد رويه مناسب و ضابطه مند براي توليد، واردات ، حمل و نقل، نگهداري، بازيافت و دفع پسماندهاي برقي و 

الكترونيكي.

ماده 2- در اين مصوبه واژه ها و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 
الف- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ب- قانون: قانون مديريت پسماندها- مصوب 1383. 
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ج- آيي��ن نامه: آيين نامه اجرايي قانون مديريت پس��ماندها موضوع تصويب نامه ش��ماره 28488/ت32561ه� 
مورخ1384/5/1.

د- وزارت: وزارت صنايع و معادن.
ه� - زباله سوز: زباله سوزهاي با شرايط استاندارد زيست محيطي.

و- پسماند برقي و الكترونيكي : كليه لوازم، قطعات و تجهيزات غير قابل استفاده و يا از رده خارج شده اي كه در توليد 
برق و يا استفاده از برق كاربرد دارند.

ز- مديريت صحيح زيست محيطي: رعايت مراحل حصول اطمينان از مديريت پسماند به منظور حفاظت از سالمت 
انسان و محيط زيست در مقابل آثار زيانبار ناشي از پسماندها.

ح- واحد: كارخانه يا كارگاهي كه هر يك از فعاليتهاي اوراق سازي و بازيافت و يا هر دو در آن انجام مي شود.
ط- كارگروه: كارگروه ملي مديريت پسماندها موضوع ماده )2( آيين نامه اجرايي.

ماده 3- وزارت موظف است با همكاري سازمان، تسهيالت و امكانات الزم براي ايجاد واحدهاي بازيافت پسماندهاي 
برقي و الكترونيكي را فراهم نمايد.

تبصره- وارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند با همكاري سازمان، تسهيالت و امكانات الزم براي ايجاد واحدهاي بازيافت 
پسماندهاي برقي و الكترونيكي مربوط به خود را فراهم نمايند.

ماده 4- مديريت واحد موظف است نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:
الف- آموزش كاركنان از نظر شناخت مواد و تجهيزات مورد كاربرد، كنترل آالينده ها و رويه هاي زيست محيطي. 

ب- پايش محل بازيافت جهت اطمينان از عدم آلودگي، هر سه ماه يك بار.

فصل دوم- مدیریت صحیح زیست محیطي پسماند در رایانه ها و دستگاه هاي داراي المپ تصویر. 
 ماده 5- پيش از هر گونه عمليات پردازش نظير اوراق سازي و بازيافت، سلسله مراتب استفاده مجدد،  نوسازي و ارتقاي 

سامانه به شرح زير رعايت شود:
الف- استفاده مجدد: رايانه مستعمل مي تواند به وسيله فردي ديگر و بدون هيچ گونه تغييري استفاده شود. 

ب- ارتقا يا نوسازي و استفاده مجدد: رايانه مستعمل مي تواند براي استفاده مجدد ارتقاء داده شود. 
ج- استفاده مجدد از اجزاي اصلي: رايانه مستعمل كه ارتقاي كامل آن اقتصادي نيست، مي تواند براي بازيافت اجزاي 

الكترونيكي كه هنوز قابل استفاده است، اوراق شود.

ماده 6- در هنگام اوراق سازي فلزات آهني و غير آهني شامل فوالد، آلومينيم ، فلزات گرانبها و مس از تخته مدارهاي 
چاپي،  سيمها، كابلها، تراشه ها، اتصال دهنده ها و هسته هاي مغناطيسي مسي مخروط شيشه اي نمايشگرهاي المپهاي 

اشعه كاتدي )CRT( ، جدا شده و براي توليد مواد خام به كوره هاي ذوب فرستاده شوند.

ماده 7- شيشه هاي سربي المپهاي اشعه كاتدي پس از جدا نمودن پوشش فسفري خردشده و جهت بازيافت به 
كارخانه هاي سازنده المپهاي اشعه كاتدي براي مصرف در المپهاي اشعه كاتدي جديد و يا بازيافت سرب به كوره هاي 

ذوب سرب فرستاده شوند.
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تبصره 1- جداسازي پوشش فسفري روي شيشه هاي المپهاي اشعه كاتدي بايد در محيط مرطوب انجام شود. 

تبصره 2- استفاده از شيشه هاي سربي در مواد ساختماني، سمباده و ساخت موزاييك يا ساير سراميكها و نيز مخلوط 
نمودن ساير انواع شيشه كه فاقد سرب با اين نوع شيشه ها، ممنوع است. بازيافت و يا استفاده از شيشه هاي بدون سرب 

صفحات المپهاي اشعه كاتدي در توليدات ساختماني بالمانع است.

ماده 8- ديودهاي ساطع كننده نور )LED( موجود در بعضي از تخته مدارهاي چاپي به دليل داشتن آرسنيد گاليم، 
بايد پيش از خرد كردن جداسازي شوند.

ماده 9- تفنگ الكتروني المپهاي اشعه كاتدي حاوي اكسيد باريم بايد پيش از ورود المپهاي اشعه كاتدي به فرآيند 
بازيافت جدا شود و به منظور ممانعت از واكنش باريم با آب، به دور از هر گونه تماس با آب يا هواي مرطوب به طور جداگانه 
جمع آوري و در انبارهاي زيرزميني نگهداري و مطابق با دستورالعمل مربوط مورد مديريت صحيح زيست محيطي واقع 

شوند.

ماده 10- فسفر جدا شده از المپهاي اشعه كاتدي بايد بازيافت يا پس از تثبيت در مكان هاي دفن پسماندهاي ويژه 
مطابق دستورالعمل مربوط دفن شود.

ماده 11- نمايشگرهاي بلور- مايع)LCD( براي بازيافت شيشه به روش تخريب كاتاليزوري مواد بلور- مايع فرستاده شوند 
و يا در زباله سوزهاي مجهز به سامانه هاي تصفيه گازهاي خروجي سوزانده شوند. 

 تبصره – نمايشگرهاي با سطح بيشتر از )100cm2( به دليل دارا بودن المپهاي تخليه گازي حاوي جيوه، بايد جداگانه 
مديريت شده و در ابتدا بازيافت جيوه بر روي آنها انجام شود.

ماده 12- اكسيد باريم جدا شده از گيرنده تفنگ الكتروني المپهاي اشعه كاتدي، بازيافت با در زباله سوزهاي مجهز به 
سامانه تصفيه گازهاي خروجي سوزانده شوند. 

ماده 13- به منظور كنترل پسماندهاي ويژه مندرج در پيوست شماره )1( كه به مهر » دفتر هيئت دولت« تاييد شده 
است، بايد مطابق با دستورالعمل مربوط مديريت صحيح زيست محيطي در واحد اقدام شود.

ماده 14- اجزاي مندرج در پيوست شماره )2( كه به مهر »دفتر هيئت دولت« تاييد شده است، بايد از رايانه جدا و 
مطابق با دستورالعمل مربوط، مديريت صحيح زيست محيطي در مورد آنها اعمال شود. 

فصل سوم- مدیریت صحیح زیست محیطي پسماند در لوحهاي فشرده اطالعاتي
ماده 15- لوحهاي فشرده پيش از پردازش نبايد شكسته و خرد شوند.

ماده 16- در فرآيند زدودن رنگ از بدنه لوحهاي فش��رده ، بايد از ورود محلولهاي محتوي رنگها به محيط زيس��ت 
جلوگيري ومورد مديريت صحيح زيست محيطي واقع شوند.

ماده 17- از ورود الك الكل جدا شده از لوحهاي فشرده به محيط زيست پيش گيري شود.

ماده 18- در فرايند پردازش اين لوحها، از جداسازي كامل آلومينيم و ساير فلزها از پلي كربنات كه جز اصلي لوحهاي 
فشرده است، اطمينان حاصل شود.
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ماده 19- پلي كربنات فاقد هر گونه آلودگي فلزي، براي استفاده مجد به واحدهاي بازيافت انتقال داده شود.

فصل چهارم- مدیریت صحیح زیست محیطي پسماند در گوشي هاي تلفن همراه
ماده 20- باتريها و لوازم جانبي گوشيها، پيش ازورود به مرحله بازيافت به روش دستي جداسازي شوند.

ماده 21- مواد غير قابل بازيافت جدا شده از هريك از گوشيها و لوازم جانبي آنها، بايد متناسب با خصوصيات خود، به 
شيوه صحيح زيست محيطي امحا شوند.

ماده 22- استفاده از روشهاي حرارتي كه باعث انتشار فلزات در فضاي محيط كار مي شود، ممنوع است.

ماده 23- جداسازي فلزات آهني و غيرآهني و پالستيك به طور كامل از يكديگر ضروري است.

  فصل پنجم- مدیریت صحیح زیست محیطي پسماند در سیستمهاي تبرید
ماده 24- گازهاي خنك كننده از كمپرسورها و مبدلهاي حرارتي به وسيله دستگاه، جدا و جمع آوري شوند و به 

مراكز مجاز بازيافت انتقال يابند.

ماده 25-  فوم پلي يورتاني عايق يخچال، جداسازي و بازيافت شود.

 تبصره- در صورت عدم امكان بازيافت صحيح، اين مواد جهت دفن به مكان هاي دفن پسماندهاي ويژه داده شود.

ماده26- رله ها و سوييچها و ساير قطعات حاوي تركيبات جيوه جداسازي و بازيافت جيوه در آنها انجام شود.

ماده 27-  باقيمانده اجزا نظير بدنه دستگاه،  كمپرسورها و مبدلهاي تخليه شده خرد و بازيافت شوند.

ماده 28-كليه اجزاي پالستيكي، شيشه اي و فلزي، خرد شده و پس از جداسازي به مراكز مجاز بازيافت انتقال يابند.

ماده 29- كليه فلزات خرد شده، جداسازي و به واحد بازيافت انتقال داده شود.

 فصل ششم- مدیریت صحیح زیست محیطي پسماند در المپهاي فلورسنت
ماده 30- پيش از ورود المپهاي فلورسنت به واحد، از شكستن و انتشار محتويات آن از جمله جيوه به محيط زيست 

جلوگيري شود.

ماده 31-  كليه المپهاي فلورسنت هنگام انتقال به واحد بايد در ظروف با درپوش محكم قرار داده شوند.

ماده 32-  ظروف حامل المپهاي فلورسنت بايد مانع از شكستن المپ ها در برابر ضربه گردند.

ماده 33-  ظروف حامل المپهاي فلورسنت بايد داراي برچسب خطرناك )حاوي جيوه( باشند.

ماده 34-  در صورت شكستن المپهاي محتوي جيوه، موارد زير رعايت شود:
الف- هنگام جمع آوري از ماسك و دستكشهايي از جنس الستيك و يا نيتريل استفاده شود.

 ب- خرده ها در كاغذهاي ضخيم و يا مقوا پيچيده و به كيسه هاي پالستيكي با ضخامت )6-2( ميليمتر منتقل شوند.
ج- از شستشوي جيوه و اشياي آلوده به آن و ورود اين ماده به فاضالب ممانعت شود.
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ماده 35-  هنگام وارد نمودن المپها به دستگاه خردكن، تمهيدات الزم به منظور پيش گيري از انتشار جيوه به محيط 
به كار گرفته شود.

ماده 36-  براي پيش گيري از آلوده شدن فضاي محيط واحد بايد مجهز به سيستم جمع آوري غبار براي جذب 
جيوه و تركيبات فسفره باشد.

ماده 37-  براي جداسازي بخارات جيوه در حين انجام كليه مراحل بازيافت ، وجود فيلتر كربن فعال يا نوع مشابه 
ضروري است.

ماده 38-  فلزات ،شيشه ، پالستيك ، جيوه و تركيبات فسفره به طور كامل از يكديگر جدا شده و مورد بازيافت واقع 
شوند.

ماده 39-  در ساير المپها نيز الزم است فرآيند خردكردن، جداسازي شيشه، پالستيك ، فلزات و ساير موادغير فلزي 
و احتماال خطرناك از نظر زيست محيطي و هدايت آنها براي بازيافت با رعايت اين ضوابط صورت پذيرد.

فصل هفتم- مدیریت صحیح زیست محیطي پسماند در باتریها

ماده 40- انواع باتريها، پيش از انجام هر مرحله از عمليات بازيافت، ازدستگاه جدا شوند و مطابق دستورالعمل مربوط 
تحت مديريت صحيح زيست محيطي واقع شوند.

ماده 41-  بعد از عمليات اوراق سازي كليه دستگاهها، تفكيك و گروه بندي باتريهاي نيكل- كادميم ) Ni - Cd( ، نيكل 
هيدريد فلزي)NiMeH( ، ليتيمي، يون ليتيم و باتريهاي سربي- اسيدي انجام شود.

ماده 42-  باتريها جدا از يكديگر نگهداري شوند و به منظور جلوگيري از تخليه الكتريكي، از انباشت آنها بر روي يكديگر 
جلوگيري شود. باتريهايي كه قابل استفاده مجدد نيستند، براي بازيافت فلزات مانند سرب، نيكل و ليتيم فرستاده شوند.

ماده 43-  درباتريهاي ليتيم يوني، به دليل خورندگي هيدروكسيد ليتيم، از شكستن و باز شدن باتري، جلوگيري 
شود. باتريهاي ليتيمي پيش از عمليات خرد كردن، بايد از دستگاه جدا شود تا از واكنش ليتيم كه در صورت شكستن در 

مجاورت هوا يا رطوبت قرار مي گيرد، با اكسيژن و ايجاد آتش پيش گيري شود.

ماده 44-  به منظور پيش گيري از انتشار فلزات بخصوص سرب در محيط كار از سامانه هاي تهويه هوا و فيلتر در 
فرايندهاي حرارتي بازيافت استفاده شود.

ماده 45-  نگهداري باتريهاي خشك بايد بر اساس شرايط زير انجام شود:
الف- از بشكه هاي پالستيكي يا فلزي سالم )200( ليتري قابل مهر و موم استفاده شود،

 ب- برچسب گذاري مطابق با دستورالعمل مربوط انجام گردد،
ج- ظروف حامل بسته و مهر و موم باشند،

د- پسماندها از صدمات فيزيكي و تاثيرات آب وهوايي محفوظ نگهداشته شوند،
ه� - درانبار و هنگام حمل و نقل از پالت چوبي در زير ظروف حامل استفاده شود،

و- انبار بايد ايمن و با دسترسي كنترل شده باشد،
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ز- كاركنان براي نگهداري و حمل و نقل آموزش يافته باشند،
ح- تنها كاركنان آموزش يافته به انبار دسترسي داشته باشند،

ط- نگهداري تنها به صورت موقت در ظرف زماني الزم براي گردآوري حجم كافي براي حمل به تاسيسات بازيافت 
با دفع انجام مي شود. بنابراين در انبار كردن مقادير بيش از )1000(كيلوگرم و در دوره زماني بيش از)180(روز، الزم 

است انبار به عنوان انبار نگهداري پسماند ويژه ثبت شود،
ي- محل تجمع، بازيافت و بسته بندي پسماندهاي باتريها مجهز به سكوهاي غيرقابل نفوذ در برابر اسيد باشد بطوريكه 

از نفوذ اسيد به خاك پيش گيري شود.

ماده 46- حمل و نقل باتريها به تاسيسات بازيافت، تصفيه و دفع با رعايت موارد زير انجام شود:
الف- پسماندها به طور صحيح دسته بندي شوند،

ب- باتريها بصورت قائم در ظروف پالستيكي ضد نشت و يا كيسه هايي از جنس پلي اتيلن قرار داده شوند،
ج- باتريها با اليه اي از ماده جاذب، مقوا و يا تخته چندال از هم جدا شوند.

د- ظروف حامل، مي توانند بشكه هاي فلزي يا پالستيكي باشند كه قابليت قرارگيري ايستاده و مهر و موم شدن را 
داشته باشند.

ه� - ظروف با تسمه هاي نايلوني به پالتها بسته شوند.

 فصل هشتم – نگهداري و حمل و نقل
ماده 47- پسماندهاي برقي و الكترونيكي پيش از اوراق سازي و يا پس از آن ، تا زمان انتقال به واحد بازيافت در 

انبارهايي با شرايط زير نگهداري شوند:
الف- محيط بسته و به دور از تاثير عوامل جوي وبا كف نفوذناپذير،

ب- مجهز به سامانه هاي تهويه مناسب و در صورت لزوم با كنترل خروجي ها براي كنترل انتشار مواد خطرناك،
ج- داراي تابلوي هشدار،

د- داراي فضاي كافي براي پيش گيري از انباشت بي رويه پسماندها.

ماده 48-  اجزاي مندرج در پيوست شماره)2( پيش از حمل و نقل جداسازي شوند.

ماده 49-  در بسته بندي اجزا، بايد احتمال شكستگي و آزاد شدن مواد در محيط زيست به حداقل برسد و اين اجزا 
در ظروفي محكم كه خرده ها قادر به خروج از آنها نباشند، قرارداده شوند.

ماده 50-  ظروف حامل قابليت حفاظت پسماندها را در برابر تابش خورشيد و ساير عوامل جوي داشته باشند.

ماده 51-  حمل و نقل اين پسماندها بايد با رعايت آيين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك موضوع 
تصويب نامه شماره 44870/ت22029ه� مورخ 1380/12/27 انجام شود.

 فصل نهم- سایر موارد
ماده 52- پس از اوراق سازي پسماند برقي و الكترونيكي ، كليه اجزاي پالستيكي ، آهني و غير آهني از يكديگر جدا 

شوند و غير ناشي ازعمليات به وسيله سامانه جمع آوري غبار از محيط فرآيند خارج شود.
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ماده 53-  هنگام بازيافت دستگاههاي چاپ ، كپي و ساير دستگاههاي مجهز به كارتريج كه محتوي جوهر مي باشند، 
بايد جوهر دستگاه به شيوه مناسب جمع آوري شود.

ماده 54-  تجهيزات حاوي و يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره )PCB(  از ساير اجزاي پسماندهاي برقي و الكترونيكي 
جداسازي شوند و به انبارهاي ويژه نگهداري پسماندهاي حاوي ويا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره انتقال شوند.

ماده 55-  انواع روغنهاي روانكار وروغنهاي فرسوده پيش از انجام هر مرحله از عمليات بازيافت، از دستگاه تخليه و به 
واحدهاي بازيافت مربوط انتقال يابند.

ماده 56-  سيستم تهويه مجهز به فيلتر براي خارج نمودن اكسيدها و غبار فلزي ناشي از فرآيندهاي خردكردن، ذوب 
فلزات و استخراج آنها و بازيافت سرباره بايد در واحد نصب شود.

ماده 57-  واحد بايد برنامه خود را براي پايش و ارايه گزارش به سازمان در خصوص كنترل آلودگي و ساير موارد 
اضطراري نظير آتش سوزي به سازمان ارائه نمايد.

ماده 58-  واحد موظف است برنامه كاري و نحوه اجراي مديريت صحيح زيست محيطي خود را به سازمان ارائه دهد.

تبصره- سازمان بايد از فعاليت واحدهاي فاقد برنامه كاري و واحدهايي كه دستورالعملهاي مديريت صحيح زيست 
محيطي را رعايت نمي كنند، ممانعت نمايد.

ماده 59-سازمان موظف است به صورت دوره اي واحد را به منظور تطابق با مجوزهاي صادره، برنامه كاري و رعايت 
دستورالعملهاي مديريت صحيح زيست محيطي مورد بازرسي و پايش قرار دهد

ماده 60-  عمليات پردازشي بايد در محيطي بسته، با كف نفوذناپذير و مجهز به سامانه تصفيه گاز براي كنترل انتشار 
مواد خطرناك صورت پذيرد.

ماده 61-  در صورت ايجاد هر گونه آلودگي زيست محيطي ناشي از پسماندهاي برقي و الكترونيكي بيش از حد مجاز 
نسبت به استانداردهاي ملي، واحد مربوط ملزم به رفع آلودگي كامل آن مي باشد.

ماده 62-  اجراي مفاد اين مصوبه براي كليه فعاليتهاي توليد، اوراق، جمع آوري، دريافت، ذخيره، حمل، دفع ويا مديرت 
پسماندهاي برقي و الكترونيكي الزامي است.

ماده 63- وزارتخانه هاي موضوع ماده )11( قانون ، ضمن نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه در دستگاههاي متبوع 
خود گزارش مربوط را به طور ساالنه به سازمان ارايه دهند.

   4-3-1- پیوستهای مرتبط با ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی زیست محیطي پسماندهای برقي و 
الکترونیکي 

پیوست شماره 1- مواد موجود درپسماندهاي ویژه رایانه ها و لوازم جانبي آنها

آنتيموان: در صفحه يا مخروط شيشه اي نمايشگرهاي CRT موجود است،
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اكسيد باريم: در صفحه گيرنده لوله پرتاب الكترون در نمايشگرهاي CRT موجود است. مقداري از آن در سطح داخلي 
صفحه يا مخروط شيشه اي جمع مي شود،

بريليم: مقداري كمي از اين عنصر به شكل آلياژ مس- بريليم )معموالً 98% مس و2% بريليم( در تخته مدار مادر، در 
محل اتصال به بورد جانبي موجود است،

  PVC كادميم: مقادير كمي از اين عنصر در صفحات اتصال و سوييچها و مقادير بسيار كمتري در روكش سيم هاي
موجود است. رايانه هاي قابل حمل معموالً داراي باتريهاي قابل شارژ نيكل-كادميم هستند،

كلر و يا بروم: موادضد حريق هالوژنه آلي و معدني)مانند كلريد آنتيموان( ممكن است درپالستيك تخته مدارهاي چاپي 
و كيس ها و نيز روكش سيمهاي از جنس PVC موجود باشند،

 )1 kg3-2  و در مدلهاي جديد kg  موجود است )در مدلهاي قديمي CRT سرب: مقادير قابل مالحظه اي سرب در
. مقادير كمتري از اين عنصر در تخته مدارهاي چاپي CPU ، چاپگر، و ساير وسايل جانبي رايانه ها به صورت لحيم به كار 

رفته است. در باتري سربي اسيدي كه در بعضي از رايانه هاي قابل حمل به كار رفته نيز اين عنصر وجود دارد. 
ليتيم: باتريهاي كوچك روي تخته مدار مادر حاوي اين فلز هستند.

جيوه: در صفحات نمايشگرهاي مسطح  مقادير كمي از اين ماده وجود دارد.
فس��فر: بخش داخليCRT  بوس��يله يك پوشش از فسفر و س��ولفيد روي يا ديگر فلزات كمياب پوشيده مي شود.

سولفيدكادميم نيز در انواع قديمي تر به كار رفته است. 
بلورهاي مايع: اين مواد در مقادير كم در نمايشگرهاي LCD موجود است.

آرسنيك: در مقاديركم به صورت آرسنيد گاليم در ديودها يا المپهاي دوقطبي )LEDs( وجوددارد.
الكتروليتهاي مايع: در مقادير كم در خازنها و پودر تونر چاپگرها موجود است.

پیوست شماره 2-اجزاي زیر باید از رایانه هاي مستعمل جدا و مدیریت شوند:
الف- اجزاي حاوي جيوه نظير المپها و سوييچها،

ب- باتريها،
ج- تخته مدارهاي چاپي )درصورتي كه سطح تخته بيش ازcm2 10 باشد(،

د-كارتريجهاي تونر، تونرهاي مايع، خميري و رنگي،
ه� - پالستيكهاي حاوي مواد ضد حريق برميناته،

و- المپ لوله اي كاتدي،
ز- نمايشگر بلور-مايع )LCD( )همراه با جعبه( با سطح بيشتر ازcm2 100 با المپ تخليه گازي،

ح- كابل برق خارجي،
ط- خازنهاي حاوي  PCB، )درصورت وجود در وسايل جانبي رايانه(،

ي-خازنهاي الكتروليتي ) با ارتفاع يا قطر بيش ازmm 25 يا باحجمي نسبتاً مشابه(.
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4-4-  آیین نامه اجرایي حمل و نقل جاده اي مواد خطرناک 
شماره 147272/ت  اصالحیه  مورخ 1380/12/27و  ه�  شماره 44870/ت 22029  تصویب نامه  )موضوع 

42720ک مورخ 1388/7/25 هیئت وزیران(

 هيأت وزيران در جلسه مورخ 1380/12/22  بنا به پيشنهاد شماره 10688,11 مورخ 1378/7/26  وزارت راه و ترابري 
و به استناد ماده )14( اصالحي قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي - مصوب 1376 - آيين نامه اجرايي حمل 

و نقل جاده اي مواد خطرناك را به شرح زير تصويب نمود: 

 فصل اول: کلیات و تعاریف 

 ماده 1- اصطالحات به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شوند: 
 الف - متصدي حمل و نقل: منظور از متصدي حمل و نقل در اين آيين نامه، كليه شركتها و مؤسسات حمل و نقل، 
سازمانها، كارخانجات و... اعم از دولتي و غير دولتي مي باشند كه به حمل و نقل، سازمانها، كارخانجات، و... اعم از دولتي 

و غير دولتي مي باشند كه به حمل و نقل محموالت خطرناك) توليدات يا مواد اوليه( مبادرت مي ورزند.
ب - مواد خطرناك: موادي كه نسبت به بهداشت يا سالمتي انسان، حيوان و محيط زيست ذاتاً خطرزا بوده و مشمول 

يكي از طبقه بندي هاي نه گانه زير مي باشند: 
1- طبقه یک: اين طبقه به سه دسته تقسيم بندي مي شود:

1-1- مواد و محصوالت منفجره
1-2- محصوالت و كاالهايي كه با مواد منفجره انباشته گرديده اند. 

1-3- محصوالت و كاالهايي كه ايجاد آتش سوزي و احتراق مي نمايند.
2-طبقه دو: اين طبقه مشتمل است بر گازهاي تحت فشار مايع نشده و گازهاي نامحلول تحت فشار.

3- طبقه سه: اين طبقه مشتمل است بر مايعات قابل اشتعال.
4- طبقه چهار: اين طبقه به سه دسته تقسيم بندي مي شود:

1-4- جامدات قابل اشتعال.
2-4- موادي كه داراي قابليت آتش سوزي و آتش افروزي خود به خود مي باشند. 

3-4- موادي كه بر اثر تماس با آب يا مجاور با رطوبت، گازهاي قابل اشتعال توليد مي كنند.
5- طبقه پنج: اين طبقه به دو دسته تقسيم بندي مي شود:

1-5- موادي كه باعث ايجاد زنگ زدگي مي شوند.
2-5- پراكسيدهاي آلي

6- طبقه شش : اين طبقه به دو دسته تقسيم بندي مي شود: 
1-6- محصوالت سمي

2-6- مواد و محصوالت متعفن كه باعث ايجاد و نشر بيماريهاي عفوني مي گردند.
 7- طبقه هفت: مواد راديواكتيو

8- طبقه هشت: مواد خورنده و اسيدها
9- طبقه نه: مواد و محصوالت خطرناك متفرقه
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فهرست و اقسام مواد خطرناك كه تحت هر يك از طبقات نه گانه فوق قرار مي گيرند در ضميمه » ز« اين آيين نامه 
آمده است. همچنين در ميان مواد خطرناك موضوع طبقات 2 و 4، موادي وجود دارند كه از حيث اهميت خطر و نحوه 
حمل، عالوه بر مقررات كلي داراي شرايط خاصي هستند كه شرح هر يك از طبقات مذكور به ترتيب در ضميمه »ح« و 

»ط« اين آيين نامه آمده است.

   ماده 2- انجام هر گونه عمليات حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك از نقطه اي به نقطه ديگر در داخل كشور مستلزم 
رعايت مقررات و ضوابط مندرج در اين آيين نامه مي باشد: 

 تبصره - برنامه زمان بندي و مراحل اجراي مفاد آيين نامه به شرح زير است:
1- كليه شرايط و ضوابط مربوط به فصول اول و دوم اين آيين نامه در خصوص كليات و مقررات مربوط به عمليات 

بارگيري، حمل و نقل و باراندازي مواد خطرناك پس از تصويب آيين نامه الزم االجراء مي باشد.
2- كليه شرايط و ضوابط فصل سوم آيين نامه در خصوص مقررات مربوط به وسايل نقليه حامل مواد خطرناك حداكثر 
تا 1 سال پس از تاريخ تصويب آيين نامه الزم االجراء مي باشد. با وجود اين مهلت رعايت مقررات مربوط به فصل سوم 

براي وسايل نقليه حامل مواد سوختي در كشور 2 سال پس از تصويب آيين نامه است.
3- كليه شرايط و ضوابط فصل چهارم اين آيين نامه در خصوص مقررات مربوط به راننده و كمك راننده وسايل نقليه 
حداكثر تا شش ماه پس از تاريخ تصويب آيين نامه الزم االجراء مي باشد و كليه متصديان حمل و نقل موظفند ظرف 

مدت ياد شده اقدامات الزم را براي اجراي آن به عمل آورند.

ماده 3- راننده وسيله نقليه حامل مواد خطرناك بايد همواره، حين عمليات حمل و نقل كاالي خطرناك اسناد مربوط 
به خصوصيات و نحوه حمل اين گونه كاالها را وفق ضميمه »ب« اين آيين نامه در اختيار داشته باشد تا هنگام درخواست 

مقامات ذيصالح ارايه نمايد. 
تبصره- در موارد حمل ونقل فرآورده های نفتی، فرم طراحی شده توسط شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
مشروط به درج موارد و اطالعات مربوط، به عنوان ضميمه »ب« موضوع اين ماده تلقی شده و ارائه فرم ياد شده به ضميمه 

بارنامه توسط راننده وسيله نقليه حامل فرآورده های نفتی كفايت می كند.

 ماده 4- وسايل حمل و نقل حامل مواد و محموالت خطرناك بايد در حين عمليات حمل و نقل كليه نشانه ها و عاليم 
مندرج در ضميمه » الف« اين آيين نامه را دارا باشند.

تبصره- به ش��ركتهای حمل و نقل مهلت داده می ش��ود تا نسبت به فراهم نمودن زمينه اجرای مفاد اين ماده در 
خصوص حمل ونقل فرآورده های نفتی تا پايان سال 1383 اقدام نمايند.

 ماده 5- فرستنده كاال و محصول خطرناك مكلف است پيش از تنظيم قرارداد حمل و نقل كاال، طي اظهارنامه اي 
مطابق فرم پيوست شماره يك از ضميمه »ب« متصدي حمل و نقل را از خطرناك بودن محموله و همچنين نوع خطر و 

اقدامات احتياطي كه بايد در حين حمل و نقل كاالي موصوف به عمل آيد، مطلع نمايد.
 تبصره - چنانچه متصدي حمل و نقل از وجود كاالي خطرناك آگاه نشده باشد، پس از وقوف به موضوع بايد با 
هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست يا واحدهاي تابعه آن و كسب اجازه مدعي العموم حوزه قضايي محل توقف نسبت 
به تخليه محموله اقدام نموده يا به محل بارگيري عودت نمايد. در اين شرايط صاحب كاال مطابق قوانين و مقررات موجود 
مسئول جبران كليه خسارتها و هزينه هايي است كه از تحويل چنين كااليي به متصدي حمل و نقل، شخص ثالث يا دولت 

وارد گرديده است.
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 ماده 6- در صورت عدم رعايت ضوابط و دستورالعمل هاي مندرج در اين آيين نامه با تخلفات به شرح زير برخورد 
خواهد شد:

 الف - مؤسسات و شركتهاي حمل و نقل جاده اي براساس ماده 13 مقررات و آيين نامه حمل و نقل بار و مسافر و مدت 
لغو پروانه فعاليت و تعطيلي شركتها و مؤسسات حمل و نقل جاده اي موضوع ماده 14 اصالحيه قانون نحوه رسيدگي 

به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي.
ب - رانندگان وسايل نقليه براساس جداول جرايم رانندگي موضوع ماده 2 قانون نحوه رسيدگي بر تخلفات و اخذ 

جرايم رانندگي.

 فصل دوم: مقررات مربوط به عملیات بارگیري، حمل و نقل و باراندازي مواد و محموالت خطرناک

 ماده 7- چنانچه متصدي حمل و نقل قصد حمل مواد خطرناك را دارد كه در طبقه بندي مواد خطرناك تحت 
طبقات 1و 6 و 8 و 9 شناسايي گرديده اند مكلف است جهت هماهنگي و تعيين مسير مجاز تردد از مبدأ به مقصد و 
با اولويت جاده هاي خارج از شهرها به سازمان حمل و نقل و پايانه های كشور  يا سازمانهاي تابعه مراجعه و ضمن ارايه 

درخواست كتبي به همراه اظهارنامه صاحب كاال، مجوز و مسير عبور مواد خطرناك را دريافت نمايد.
 تبصره - سازمان حمل و نقل و پايانه های كشور  مي تواند مجوز عبور و مسير حمل و نقل بعضي از مواد خطرناك را 

به صورت مدت دار ارايه نمايد.

 ماده 8- وسيله نقليه حامل مواد خطرناك صرف نظر از وزن و حجم محموله فقط در ساعات روز مجاز به تردد در 
جاده هاي كشور خواهد بود و بايد قبل از پايان روز در پاركينگ مناسب توقف و تا آغاز روز بعد از حركت خودداري كند. در 
صورت لزوم سازمان حمل و نقل و پايانه های كشور نقشه مسيري را كه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك براي رسيدن به 
مقصد بايد طي كند و توقفهاي غير اضطراري بين راه در آن پيش بيني شده است را در اختيار متصديان حمل و نقل قرار 
خواهد داد و راننده مكلف است وسيله نقليه را در مسير تعيين شده هدايت كند. در نقشه مورد بحث سعي خواهد شد 
كه وسيله نقليه حتي المقدور از نقاط كم جمعيت و احياناً جاده هاي كمربندي شهرها عبور داده شود و توقفهاي بين راه 

دور از وسايل نقليه ديگر و محلهاي امن و خلوت انجام گيرد. 
تبصره- دارندگان وسايل نقليه حامل فرآورده های نفتی موظفند حداكثر تا پايان شهريور ماه 1384 نسبت به نصب 
تجهيزات مربوط به كنترل لحضه ای سرعت مجاز ، ساعت مجاز رانندگی و امثال آن اقدام نمايند. پس از آن تاريخ وسايل 

نقليه حامل فرآورده های نفتی تنها در صورت تجهيزات ياد شده مجاز به تردد در شب می باشند. 
 ماده 9- پارك و توقف وس��ايل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك در طول جاده ها فقط تحت ش��رايط زير 

امكان پذير است. 
 الف - نصب گوه به تعداد حداقل 2 عدد و متناسب با تعداد چرخ هاي وسايل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك 

در حين توقف الزامي است.
ب - موتور وسيله حامل مواد و محصوالت خطرناك بايد در حين توقف خاموش باشد. 

ج - وسايل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك نبايد به هيچ عنوان نشت يا سرريز داشته باشند. 
چ - وسايل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك بايد در نقاط با شيب كم توقف كنند و از پارك و توقف وسيله نقليه 

در سربااليي يا سرازيريهايي كه توسط وزارت راه و ترابري با عاليم مشخص شده اند، خودداري نمايد.
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ح - در مواقعي كه راننده وسيله نقليه حامل مواد خطرناك اضطراراً مجبور به توقف شود بايد وسيله نقليه را حتي 
المقدور منتهي اليه سمت راست جاده در محوطه باز دور از پلها و تونلها و تأسيسات رفاهي بين راه متوقف نمايد. 

خ - در توقف هاي بين راه و توقفهاي اضطراري بايد راننده يا كمك راننده در وسيله نقليه يا اطراف آن باقي مانده و از 
آن مراقبت نمايد. عالوه بر اين ضرورت در مواضع 10 متري ابتدا و انتهاي وسيله نقليه متوقف شده چراغهاي 24 ولتی 

يا 12 ولتی زرد رنگ الكتريكي نصب شود كه تأمين نيروي آنها مستقل از وسيله نقليه صورت مي گيرد.

 ماده 10- رانندگان وسايل نقليه حامل مواد خطرناك در هنگام سوخت گيري بايد موارد زير را رعايت كنند:
 الف - سوخت گيري حتي االمكان در پمپهاي دور از شهرها و مراكز جمعيتي صورت گيرد.

ب - وسيله نقليه ديگري در جلو يا عقب وسيله نقليه حامل مواد خطرناك مشغول سوخت گيري يا در انتظار نوبت 
نباشد.

ج - موتور وسيله نقليه حامل مواد خطرناك بايد در حين سوخت گيري خاموش باشد.
 د - راننده يا كمك راننده وسيله نقليه نبايد از آن دور شوند.

 ماده 11- وسايل نقليه حامل محموالت خطرناك نبايد تحت هيچ شرايطي وسيله نقليه ديگري را يدك كشي نموده 
يا توسط وسيله نقليه ديگري يدك كشي شود.

 ماده 12- حمل مسافر و سرنشين به استثناي راننده و كمك راننده يا عوامل ديگري كه با تشخيص متصدي حمل و 
نقل بايد همراه محموله و وسيله نقليه در عمليات حمل و نقل كاالي خطرناك باشد، ممنوع است. 

 ماده 13- استعمال دخانيات يا استفاده از هرگونه وسيله روشنايي يا آتش زا در داخل وسيله نقليه يا در فاصله 50 
متري آن در حين انجام عمليات حمل و نقل مواد خطرناك ممنوع است.

 ماده 14- چنانچه به هر دليل در حين عمليات باراندازي يا بارگيري به ناچار بايد در محوطه اي تعدادي وسيله نقليه 
حامل مواد خطرناك متوقف شوند يا در توقفگاه مناسبي تعدادي از اينگونه وسايل نقليه متوقف شده اند بايد شعاع 20 متري 

را براي فاصله يكديگر حفظ كنند.

 ماده 15- در صورتي كه پمپ تخليه كاالي خطرناك از نيروي موتور وسيله نقليه انرژي خود را كسب نمي نمايد بايد 
در حين تخليه، موتور وسيله نقليه خاموش باشد.

 تبصره 1- چنانچه وسيله نقليه، حامل محموله خطرناكي از طبقات 6 و 8 و 9 باشد و محل تخليه و باراندازي در 
مكاني مسقف واقع شده باشد، بايد وسيله نقليه مجهز به موتور پمپ تخليه محموله باشد كه منبع انرژي آن مستقل از 

موتور محركه وسيله نقليه است.

 تبصره 2- چنانچه وسيله نقليه، حامل محموله خطرناكي از طبقات 1 و 6 و 8 و 9 بوده و محل تخليه و باراندازي در 
مكاني مسقف واقع شده باشد بايد در حين تخليه موتور وسيله نقليه خاموش باشد.

 ماده 16- حمل مواد خطرناك در بارگير و يدك مستقل و همچنين حمل مواد خطرناك طبقات 1 و 6 و 8 و 9 در 
وسايل نقليه مفصل دار ممنوع است. 

 ماده 17- محموالت خطرناك از طبقه 4 و رديف 3-4 بايد در بارگيرهاي مسقف و مقاوم نسبت به نفوذ آب و رطوبت 
حمل شوند.



224

 ماده 18- چنانچه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك به دليل نقص فني ناچار به توقف طوالني ) براساس نظر صاحب 
كاال در چارچوب مقررات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ( در مسير گردد، راننده مكلف است متصدي حمل و نقل 
را از موضوع مطلع نمايد و متصدي حمل و نقل نيز مكلف است به محض اطالع وسيله نقليه مناسبي را به همراه عوامل 

الزم براي باراندازي وسيله نقليه معيوب و بارگيري وسيله نقليه اعزامي به محل توقف خودرو اعزام نمايد.

 ماده 19- در صورت بروز سوانحي كه منجر به پخش مواد در طبيعت مي گردد، متصدي حمل و نقل، موظف است 
سريعاً مراتب را به سازمان هاي امدادي اطالع دهد.

 ماده 20- متصدي حمل و نقل مكلف است قبل از اعزام وسيله نقليه جهت بارگيري و حمل محموله خطرناك برنامه 
زمان بندي سفر را در اختيار راننده قرار دهد و راننده نيز مكلف است برنامه تنظيمي از سوي متصدي حمل و نقل را به 

دقت رعايت نمايد.

 ماده 21- مواد خطرناك از انواع زير گروه هاي طبقه 1 بايد در كاميون هاي با بارگير بسته يا داراي دربهاي كناري )  
بغل بازشو( حمل شود.

 ماده 22- حداكثر وزن محموله از طبقه 1 در زير گروه 1-1 نبايد از 1000 كيلوگرم و در زير گروه هاي 2-1 و 1-3 
نبايد از 3000 كيلوگرم در هر بارگير تجاوز نمايد.

 تبصره - ميزان حمل محموالت متعلق به نيروهاي مسلح كشور در صورت ضرورت و با مسئوليت وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح از شمول اين ماده مستثني است.

 ماده 23- متصدي حمل و نقل مكلف است مقررات مربوط به اسناد و مدارك حمل و نقل كاالي خطرناك را طبق 
ضوابط مندرج در ضميمه »ب« رعايت نموده و بسته ها و جعبه هاي حامل مواد خطرناك نيز بايد داراي برچسب ويژه اي 
باش��ند كه مشخصات كاالي خطرناك و شماره طبقه مربوط به آن مطابق پيوست يك ضميمه » الف« به دقت در آن 

منعكس شده باشد و روشهاي بسته بندي مندرج در ضميمه »ج« در مورد آنها رعايت گردد.

 ماده 24- چنانچه وسيله نقليه، حامل محموله اي از طبقه 1 بوده و مقرر است كه محموله آن در باراندازهاي مختلف 
تخليه گردد، نحوه بارگيري بايد به نحوي باشد كه بدون جا به جا كردن ساير جعبه هاي حامل كاالي خطرناك و به ترتيب 

محموله تخليه و باراندازي شود.

 ماده 25- چنانچه وسيله نقليه، حامل مواد خطرناك از طبقه 1 توسط مأمورين پليس راه ملزم به توقف شود، راننده 
وسيله نقليه مكلف است در نقطه اي كه پليس راه مشخص نموده است، توقف نمايد.

 ماده 26- در صورتي كه كارواني از وسايل نقليه حامل مواد خطرناك به دنبال يكديگر در حركت باشند، رانندگان 
مكلف به حفظ فاصله 80 متري از يكديگر مي باشند.

 ماده 27- محموله هايي از نوع دي اكسيد كربن و اكسيد نيتروژن و گازهايي از طبقه 2 بايد در وسايل نقليه بدون 
مفصل و در تانكرهاي ثابت كه به نحو مناسبي به شاسي وسيله نقليه محكم شده اند، حمل گردند.

 ماده 28- حمل گازهايي از طبقه 2 در مخازن كوچك و در بارگيرهاي كانتينری ممنوع است.
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 ماده 29- حمل مايعات از طبقه 8 فقط توسط تانكرهاي ثابت مجاز است و اين گونه مواد نبايد به صورت بشكه هاي 
مجزا روي بارگيري هاي كفي يا  اطاقدار حمل شوند.

 فصل سوم: مقررات مربوط به وسایل نقلیه حامل مواد و محموالت خطرناک 

 ماده 30- حمل و نقل كاالها و محموالت خطرناك در صورتي مجاز مي باش��د كه وس��ايل نقليه حامل اين گونه 
محموالت حائز شرايط و ضوابط مندرج در اين فصل باشند.

 تبصره - حمل و نقل مواد سوختي به صورت مايع يا گاز در صورتي كه ظرفيت وسايل نقليه از ميزان زير تجاوز 
ننمايند، مشمول مقررات اين آيين نامه نمي باشند.

 الف - وسايل نقليه داراي تانكرهاي قابل انفكاك جهت حمل مايعات با حداكثر ظرفيت 1000 ليتر.
ب - تانك كانتينرها جهت حمل انواع گازها با حداكثر حجم 3000 ليتر.

 ماده 31- وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد عالوه بر معاينه فني معتبر، داراي گواهينامه تأييد صالحيت صادره 
از طرف مؤسسه معتبر به شرح مذكور در ضميمه » د« اين آيين نامه  باشند.

 تبصره 1- در صورت نبود مؤسسات فني ذي صالح در شناسايي و بازرسي فني وسايل نقليه حامل مواد خطرناك، 
شركتها و مؤسسات حمل و نقلي شاغل در بخش حمل و نقل مواد خطرناك موظفند وفق مفاد اين آيين نامه صالحيت 
فني وسيله نقليه تحت پوشش خود را به دقت وارسي و گواهينامه اي مطابق ضميمه » د« را تنظيم و در اختيار رانندگان و 
عوامل حمل و نقل كاالي خطرناك قرار دهند. مسئوليت قانوني ناشي از عدم بررسي دقيق و درست وسايل نقليه شاغل در 
اين بخش، متوجه اين شركتها و مؤسسات بوده و هر گونه سهل انگاري در صدور چنين گواهينامه هايي مشمول مقررات 

ماده 6 خواهد بود.
 تبصره 2- مدت اعتبار اين گواهينامه يك سال بوده و مالك وسيله نقليه مكلف است ظرف يك ماه قبل از انقضاي 

مدت گواهينامه آن را تمديد نمايد.
 تبصره 3- چنانچه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك از 2 بخش مستقل كشنده و بارگير تشكيل شده باشد بايد هر 

كدام به تفكيك داراي يك گواهينامه تأييد صالحيت باشند.
 تبصره 4- چنانچه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك از 2 بخش كشنده و نيم يدك تشكيل شده باشد و نيم يدك 
به صورت مستقل داراي شماره پالك باشد بايد در بند 7 گواهينامه تأييد صالحيت شماره پالك نيم يدك نيز درج گردد.

 ماده 32- وسايل نقليه تانكردار با بارگيرهاي نيم يدك كه كانتينرهاي حامل مواد خطرناك را حمل مي كنند يا وسايل 
نقليه اي كه مواد و محصوالت خطرناك را به صورت فله اي حمل مي كنند بايد از مثلثهاي خطر در هر دو طرف كانتينر يا 

تانك استفاده كنند.

 ماده 33- اطالعات زير بايد به صورت خوانا روي بدنه بارگير وسايل نقليه تانكردار كه محموالت خطرناك را حمل 
نمايند درج گردد.

1- نام شركت يا مؤسسه حمل و نقل
2-  ظرفيت تانكر
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3- وزن خالي تانكر
4- حداكثر وزن تانكر به همراه محموله

5- تاريخ و مدت اعتبار بازرسي

ماده 34- اطالعات زير بايد به صورت خوانا بر روي تانك كانتينرهاي حامل مواد خطرناك درج گردد.
1- شماره ثبت تانك كانتينر

2- نام شركت توليد كننده تانك كانتينر
3- شماره سريال اعالم شده توسط شركت توليدكننده تانك كانتينر

4- مقدار عددي فشار محموله بر حسب مگاپاسكال يا بار
5- سال توليد تانك كانتينر

6- ظرفيت تانك كانتينر برحسب ليتر

ماده 35- وسايل نقليه اي كه محموالت خطرناك با حداكثر نقطه اشتعال 32 درجه سانتي گراد را حمل مي نمايند 
بايد سرپوشيده بوده و طرح و ساخت محفظه بارگير آنها به صورتي باشد كه محموله آنها تحت اثر دما و حرارت خارج 

از محيط قرار نگيرند.

 ماده 36- حداكثر عمر تانكرهايي كه به صورت بارگير براي حمل كاالهاي خطرناك از طبقه 3 بكار مي روند، نبايد 
از 8 سال تجاوز كند.

ماده 37- تانكرهايي كه در آنها محموالتي از طبقات 2-5 و 8 حمل مي شوند بايد از ورقي با پوشش گالوانيزه ساخته 
شوند و عمر آنها نيز از 4 سال تجاوز ننمايد.

ماده 38- وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد در سطح قايم عقب داراي مثلث نارنجي رنگ به طول قاعده 40 
سانتي متر و ارتفاع 30 سانتي متر با خط مشكي حاشيه اي به ضخامت 15 ميلي متر باشند.

تبصره 1- وسايل نقليه تانكردار و بارگيرهايي كه داراي بيش از يك تانكر براي حمل و نقل كاالي خطرناك هستند 
بايد عالوه بر نصب مثلث موضوع اين ماده به دو مثلث خطر با همان ابعاد در طرفين نيز مجهز باشند.

تبصره 2- وسايل نقليه حامل محموالت خطرناك به صورت جامد و فله اي، عالوه بر نصب مثلث خطر موضوع اين 
ماده، بايد تابلوهاي نارنجي كه شماره كاالي خطرناك، شماره خطر و ساير مشخصات الزم در آن ثبت شده است را 

مطابق ضميمه » ه�« داشته باشند.

ماده 39- وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد به وسايل اطفاي حريق متناسب با نوع وسيله نقليه و ميزان قابليت 
اشتعال كاالهاي حمل شده مجهز باشند.

فصل چهارم: مقررات مربوط به راننده و خدمه وسایل نقلیه حامل مواد و محموالت خطرناک

ماده 40- حمل و نقل كاالها و محموالت خطرناك در صورتي مجاز مي باشد كه رانندگان و كمك رانندگان وسايل 
نقليه حامل اين گونه محموالت حائز شرايط و ضوابط مندرج در اين فصل باشند.
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ماده 41- رانندگان وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد داراي گواهينامه معتبر متناسب با نوع وسيله نقليه تحت 
راهبري خويش بوده و حداقل مدت 3 سال از زمان صدور گواهينامه نيز سپري شده باشد.

تبصره 1- حداقل سن رانندگان كه قصد فعاليت در زمينه حمل و نقل مواد خطرناك را دارند، 26 سال تمام مي باشد.
تبصره 2- حداكثر سن مجاز براي رانندگان وسايل نقليه حامل مواد خطرناك 50 سال تمام مي باشد. اما در صورت 
عدم بروز تخلفات از جانب راننده با در نظر گرفتن امتيازبندي تخلفات راننده، متصدي حمل و نقل مي تواند با موافقت 

سازمان از رانندگان با سن بيش از 50 سال و كمتر از 60 سال استفاده نمايد.
تبصره3� رانندگان وسايل نقليه حامل فرآورده هاي نفتي كه با معرفي شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران و تحت نظارت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي آموزشهاي ويژه حمل مواد خطرناك را گذرانده باشند، 
در صورت قبولي در آزمون مربوط و اخذ تأييديه از سازمان يادشده، بدون درنظرگرفتن مدت زمان طي شده از صدور 

گواهينامه پايه يكم مجاز به فعاليت در امر حمل و نقل فرآورده هاي نفتي خطرناك مي باشند.

 ماده 42- آن دسته از رانندگان كه مواد خطرناك را داخل تانكرهاي ثابت يا تانكرهاي قابل انتقال با ظرفيت بيش از 
1000 ليتر يا تانك كانتينرهاي با ظرفيت بيش از 3000 ليتر حمل مي كنند و همچنين رانندگاني كه به حمل اين مواد 
توسط وسايل نقليه با وزن ناخالص بيش از 3500 كيلوگرم اقدام مي نمايند، بايد عالوه بر گواهينامه متناسب با رانندگي 
وسيله نقليه، تأييديه ويژه اي كه مؤيد آشنايي با موضوع حمل و نقل مواد خطرناك، مفاد آيين نامه حمل و نقل جاده اي مواد 
خطرناك، اقدامات احتياطي جهت اجتناب از بروز حوادث ناشي از حمل و نقل مواد خطرناك و اقدامات پيشگيرانه در 
جهت جلوگيري از حوادث ناشي از حمل و نقل جاده اي اين مواد را مطابق نمونه مذكور در ضميمه و در اختيار داشته باشند.

 تبصره 1- براي صدور تأييديه ويژه، شركتها و مؤسسات حمل و نقلي كه به جابجايي مواد خطرناك مبادرت مي ورزند، 
مكلفند براساس ضوابط و دستورالعملهاي ارايه ش��ده از طرف سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي اقدام به برگزاري 

دوره هاي آموزشي نموده و تأييديه ويژه را به رانندگان ارايه كنند.
تبصره 2 � در مورد رانندگان وسايل نقليه حامل فرآورده هاي نفتي ، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مكلف است 
دستور عمل آموزشي رانندگان مربوط درخصوص نحوه مقابله با مخاطرات ناشي از حمل كاالهاي مذكور و نيز چگونگي 
بارگيري و حمل كاالهاي موصوف را تهيه نمايد و پس از تأييد سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ، در اختيار متصديان 

حمل و نقل اين قبيل مواد خطرناك قرار دهد.

 ماده 43- رانندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از آغاز عمليات حمل و نقل وسايل و لوازم زير را به همراه داشته باشند 
و در صورت لزوم از آنها استفاده كنند.

EN471 1- جليقه زرد رنگ احتياط مطابق با استاندارد
2- عينك حفاظتي مناسب جهت حفاظت از چشم در مقابل حرارت و خطرات ناشي از واكنشهاي شيميايي مواد 

خطرناك.
3- ماسك مناسب براي تصفيه بخارها و گازهاي ناشي از محموالت سمي.

4- دستكش الستيكي مناسب و مقاوم در برابر مواد شيميايي.
5- چكمه الستيكي مقاوم در برابر مواد شيميايي.

6- تن پوشي سراسري از جنس مواد ضدآب)WATER PROOF( و مقاوم در برابر مواد شيميايي.
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7- چراغ قوه دستي 
8- بطري حاوي مايع شستشوي چشم.

9- بطري حاوي آب

ماده 44- به منظور كنترل و ارزيابي ميزان تخلفات رانندگي رانندگان و شركتهاي حمل و نقل از مفاد اين آيين نامه 
دستورالعمل امتيازبندي تخلفات و نحوه برخورد با رانندگان و شركتها توسط سازمان راهداري وحمل و نقل جاده اي و 

معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل ناجا تهيه و به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

 ماده 45- استفاده از راننده اي كه حائز كليه شرايط راننده اصلي باشد، همراه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك اجباري 
است.

 ماده 46- رعايت كنوانسيون بازل و مصوبات مرتبط با آن در حمل و نقل جاده اي الزم االجرا است.

4-5- ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی زیست محیطي پیش از امحاي پسماندهای حاوي و 
یا آلوده به بي فنیلهاي پلي کلره

 )موضوع تصویب نامه 299705/ت 45270ک مورخ 1389/12/26 هیئت وزیران(

وزارت صنايع و معادن- سازمان حفاظت محيط زيست

شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 1389/9/14 كميسيون امور زيربنايي،صنعت و محيط زيست 
بنا به پيشنهاد شماره 22961-1 مورخ 1389/6/9 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده11 قانون مديريت 
پسماندها مصوب1383 »ضوابط و روشهاي مديريت اجرايی زيست محيطي پيش از امحاي پسماندهای حاوي و يا آلوده 

به بي فنيلهاي پلي كلره« را به شرح زير تصويب نمود:.

»ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی زیست محیطي پیش از امحاي پسماندهای حاوي و یا آلوده به بي 
فنیلهاي پلي کلره«

ماده1- در اين مصوبه وا ژه ها و اصطالحات زير در معانی مشروح  به كار می روند:
الف-پسماند ويژه: به پسماندهايي كه 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 باشند. 
ب-بي فنيلهاي پلي كلره: زير مجموعه اي از مواد شيميايي آلي مصنوعي موسوم به هيدروكربنهاي كلره كه فرمول 
شيميايي آنها بصورت C12H)10-n(Cln مي باشد كه در آن n تعداد اتمهاي كلر در بازه10-1 مي باشد و نامهاي 

تجاري آنها در پيوست 1  كه به مهر »دفتر هيئت دولت« تائيد شده است،تصريح شده است.
 پ-پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره : پسماندهاي ويژه اي از نوع جامد يا مايع كه به نوعي به 

يكي از انواع بي فنيلهاي پلي كلره آغشته مي باشند.
ت: سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

ث: اداره كل: اداره كل حفاظت محيط زيست استان
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ج: آزمايشگاه معتمد: آزمايشگاهي كه صالحيت آنها مورد تأييد سازمان مي باشد.

ماده2- موارد زير به عنوان محتمل ترين محلهاي تمركز پسماندهاي ياد شده تعيين مي شوند:
الف-  صنايع برق: ترانسفورماتورها، خازنها، سوئيچها، رگالتورهاي ولتاژ، قطع كننده هاي جريان، باالست المپها و كابلها
ب - تأسيسات صنعتي: ترانسفورماتورها، خازنها، رگالتورهاي ولتاژ، قطع كننده هاي جريان، باالست المپها ، مايعات 

هادي حرارت، روغنهاي هيدروليك و سامانه هاي آتش نشاني
 پ- سامانه هاي راه آهن: ترانسفورماتورها، خازنها، رگالتورهاي ولتاژ و قطع كننده هاي جريان

ت - عمليات معادن زيرزميني: روغنهاي هيدروليك و فنرهاي اتصال به زمين
ث - تأسيسات نظامي: ترانسفورماتورها، خازنها، رگالتورهاي ولتاژ، سياالت هيدروليكي و سامانه هاي آتش نشاني

ج - ساختمانهاي مسكوني يا تجاري: خازنها، قطع كننده هاي جريان، باالست المپها و سامانه هاي آتش نشاني، زالويي 
ها و فيلترهاي االستيك، چسبهاي مهرو موم، رنگها، بتن و گچ

  چ-آزمايشگاههاي تحقيقاتي: پمپهاي خالء، باالست المپها، خازنها، قطع كننده هاي جريان
ح - كارخانه هاي توليدي وسايل الكترونيك: پمپهاي خالء، باالست المپها، خازنها، قطع كننده هاي جريان 

خ - تأسيسات تخليه پساب: پمپهاي خالء و موتورهاي چاه
د - ايستگاههاي خدمات خودرو: روغنهاي مصرف شده

ماده 3- فقط نمونه برداري و نتايج آزمايشهايي كه در آزمايشگاههاي معتمد سازمان انجام شوند،قابل استناد مي 
باشند.

تبصره- مسئوليت نهايي كنترل و بررسي صحت و دقت روشها و آناليز نمونه ها بر عهده سازمان است.

ماده4- روغن يا تجهيزات حاوي بي فنيلهاي پلي كلره با غلظت بيش از ) ppm 50( آلوده محسوب شده و بايد 
جايگزين شوند.

ماده5-  درصورت نشت هر يك از تجهيزات حاوي و يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره، كليه تجهيزات ياد شده از جمله 
لباسهاي آلوده به آنها پسماندهاي ويژه محسوب ميشوند و بايد بعد از رعايت اصول صحيح بسته بندي و حمل و نقل ايمن 

به انبارهاي مناسب نگهداري اين مواد منتقل شوند. 
تبصره- جهت كاهش خطر آلودگي محيط به بي فنيلهاي پلي كلره در نشت از تجهيزات حاوي اين مواد نصب عالئم 
هشدار دهنده بر روي تجهيزات مربوطه،بازديد و گزارش گيري دوره اي از وضعيت تجهيزات تا پيش از انتقال آنها به انبارها 

انجام شود.

ماده6- استفاده از كليه تجهيزات حاوي و يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره در محلهايي كه مواد غذايي در حال توليد 
و يا فرآوري هستند ممنوع ميباشد.

ماده7- واردات و صادرات تجهيزات حاوي و يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره به استثنای موارد مربوط مديريت زيست 
محيطي آنها به عنوان پسماندهاي ويژه به ممنوع مي باشد.

ماده8- براي از رده خارج سازي تجهيزات آلوده،اطمينان از بسته بودن كليه دريچه هاي تخليه روغن آلوده به بي 
فنيلهاي پلي كلره و نصب برچسب اخطار دركنار اين دريچه ها ضروري است. 
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ماده9- در هنگام از رده خارج سازي تجهيزات آلوده، افراد درمعرض تماس با بي فنيلهاي پلي كلره بايد مجهز به 
وسايل ايمني فردي مناسب شامل دستكش، لباس يكسره غيرقابل نفوذ، كفش غيرقابل نفوذ و ماسك جهت جلوگيری از 

هرگونه تماس و استنشاق باشند.

م�اده10- در ص��ورت آلودگي خاك به بي فنيلهاي پلي كلره بايد از ورود بي فنيلهاي پلي كلره موجود در خاك به 
سيستم فاضالب جلوگيري شود و خاك به عنوان پسماند آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره محسوب گردد.

ماده11- روغنهاي آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره  بايد به بشكه هاي مطابق استاندارد ملي كشور براي بسته بندي و 
حمل ونقل مواد ويژه با شماره استاندارد ايران)2925( منتقل گردند. 

ماده12- استفاده مجدد ازكليه وسايل وتجهيزاتي كه براي انتقال روغنهاي آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره  به بشكه ها 
مورد استفاده قرار گرفته اند، براي ساير منظورها ممنوع است.

ماده13- خازنها و ترانسفورماتورهاي كوچك مستعمل و نيز پسماندهاي جامد مانند خاك، ضايعات فلزي، پارچه و 
هرگونه ماده جامد آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره بايد در كيسه هاي مناسب مقاوم بزرگ  )bigbag( پيچيده و در بشكه 

هايي مطابق با ماده 11 بصورت قائم و به شكلي كه انتهاي آنها به سمت باالباشد، قرار داده شوند.

ماده14- خازنهاي بزرگ بايد بوسيله كيسه هاي مناسب مقاوم بزرگ )bigbag(  بسته بندي و بصورت قائم و به شكلي 
كه انتهاي آنها به سمت باالباشد، قرار داده شوند.

ماده15- ترانسفورماتورهاي بزرگ مستعمل بايد ابتدا تخليه شوند و به عنوان پسماند جامد آلوده به بي فنيلهاي پلي 
كلره در كيسه هاي پالستيكي مقاوم بسته بندي شوند.

ماده16- پس از تخليه كامل روغن آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره ترانسفورماتور تخليه شده را تا حد ممكن از باقيمانده 
روغن پاك نمود به نحوي كه غلظت آن بيش از) ppm( 50 نباشد. 

تبصره1- براي پاكسازي ترانسفورماتور تخليه شده از باقيمانده روغن بايد حداقل سه بار فضاي داخلي آن با حاللي از 
نوع تري كلروبنزن ويا نفت سفيد پر و تخليه نمود.

تبصره2-حداقل زمان الزم براي تخليه در مورد ترانسفورماتورهاي بزرگ حدوداً 48 ساعت است و براي پاكسازي 
الزم است حالل هر بار 18 ساعت براي جذب روغن آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره در داخل ترانسفورماتور باقي بماند.

تبصره3 - حالل ناشي از پاكسازي تجهيزات آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره بايد به عنوان پسماند آلوده به بي فنيلهاي 
پلي كلره محسوب شود. 

ماده17- براي حمل و نقل پس��ماندهاي موضوع اين مصوبه رعايت آيين نام��ه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد 
شيميايی و خطرناك شماره 44870/ت22029 ه مورخ 1380/12/27 و ساير آيين نامه ها و دستورالعملهاي مصوب 

الزامي مي باشد.

ماده18- متولي حمل و نقل پسماندهاي موضوع اين مصوبه الزم است برنامه زمانبندي حمل و نقل را تهيه وپيش 
از انتقال به سازمان ارائه دهد. 
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ماده19- حمل و نقل پسماند حاوي يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره بايد توسط شركت های مجاز انجام شود.
تبصره1- شركت حمل و نقل كننده موظف است درصورت بروز هرگونه سانحه اي بالفاصله سازمانهاي امدادي، 

انتظامي و ادارات كل استانهاي محل بروز حادثه، مبدأ و مقصد را مطلع نمايد. 
تبصره2- همراهي خودرو ثانويه كمك رساني مطابق پيوست شماره )2( كه به مهر »دفتر هيئت دولت« تائيد شده، 

الزامي مي باشد.

ماده20- بشكه هاو تجهيزات بايد بصورت قائم بركف كانتينر و كنار يكديگر قرار گيرند و با استفاده از تكيه گاه مناسب 
وتسمه مهار شوند.

تبصره- وسيله نقليه مورد استفاده بايد مسقف باشد. 

ماده21- محفظه ها، كانتينرها و ساختمانهايي كه براي انبار پسماندهاي موضوع اين مصوبه استفاده مي شوند بايد 
درون مكاني مناسب محصور و قابل كنترل باشند.

ماده22- انبار نبايد در نزديكی مكانهاي حساس نظير بيمارستانها، مدارس، مناطق مسكونی، واحدهاي تهيه و فرآوري 
مواد غذايی انسان وحيوانات، زمينهاي كشاورزي و محلهاي حساس از نظر زيست محيطي صورت گيرد.

ماده23- محل انبار بايد مسقف، مجهز به درب اضطراري و در شرايط دماي C °  25يا كمتر باشد.

ماده24- ساختمانها يا كانتينرهاي اختصاص داده شده براي انبار اين نوع پسماندها بايد از جنس پالستيك سخت يا 
فلز باشند و مواد عايق مانند چوب،گچ نبايد در ساختمان اين نوع انبارها نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

ماده25- كف، سقف و ديواره هاي انبار بايد غير قابل نفوذ و مقاوم به خوردگي باشند. كف بايد شيبدار و منتهي به 
حوضچه هاي غير قابل نفوذ و قابل تخليه باشد.

ماده26- مكانهاي انبار كردن بايد به سيستم هشدار آتش سوزي و اطفاي حريق مجهز باشند. دستورالعمل مقابله با 
آتش سوزي و پشتيبانی هاي الزم ديگر بايد تهيه و درمحل قابل دسترس و قابل ديد از جمله انبار، دفتر كار و واحد آتش 

نشانی نگهداري شود .

ماده27- ظروف و تجهيزات محتوي بي فنيلهاي پلي كلره كه در انبارها قرار داده مي شوند بايد داراي برچسب حاوي 
اطالعات زير باشند:

  الف- در مورد پسماندهاي جامد نوع ماده جامد آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره مانند خاك، خاك اره، پارچه،شلنگ،پمپ 
و هرگونه شيء مورد استفاده  در انتقال و يا مورد كاربرد براي انبار كردن و ساير عمليات مديريت صحيح زيست 

محيطي.
ب-در مورد پسماندهاي مايع نوع مايع يا روغنهاي آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره،

پ- مبدأ پسماند مانند نام كارخانه.

ماده28- مستند سازي جهت ورود و يا خروج مواد به انبار و بازرسی هاي مرتب دوره اي با هدف كنترل نشتی  الزامي 
است. 

تبصره- كليه مستندات گزارش دهي در مراحل مختلف توسط واحد مسئول تهيه و به مراجع ذيربط ارائه مي شود.
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ماده29- انبارها بايد حداقل داراي تابلوي مشخص كننده انبار پسماندهاي ويژه، جعبه كمك هاي اوليه،  محل تعويض 
لباس، حمام )دوش مخصوص شستشوي چشم( ،سينی های فلزی بزرگ، مواد جاذب روغن،  تخته بسته بندي )پالت( 

مناسب جهت بسته بندي و چينش وسيستم تهويه )دمنده و مكنده( باشند.

ماده30- بشكه ها بايد بر روي تخته بسته بندي )پالت( مناسب قرار داده شوند.
تبصره- اگرچينش بشكه ها در داخل قفسه انجام شود، بشكه ها فقط در يك رديف چيده شوند و در صورت حصول 

اطمينان از عدم تحرك بشكه ها و نيز پايداري چينش حداكثر تا دو رديف انجام شود.

ماده31-كليه دستگاهها و مؤسسات مشمول اين ظوابط موظفند گزارش اقدامات انجام شده مربوط به هر فصل را 
بصورت مستند و ساالنه به سازمان ارائه دهند.

ماده32- دستورالعملهاي الزم براي اجراي اين ضوابط توسط سازمان با هماهنگي دستگاههاي ذيربط، حداكثر ظرف 
مدت يكسال پس از تصويب اين ضوابط تهيه خواهد شد.

ماده33- نظارت بر حسن اجراي اين ضوابط بر عهده سازمان مي باشد. 

4-5-1- پیوستهای مرتبط با ضوابط و روشهاي مدیریت اجرایی زیست محیطي پیش از امحاي پسماندهای 
حاوي و یا آلوده به بي فنیلهاي پلي کلره

پیوست 1- فهرست اسامي رایج تجاري  بي فنیلهاي پلي کلره در سطح جهان

بي فنيلهاي پلي كلره زير مجموعه اي از مواد ش��يميايي آلي مصنوعي موسوم به هيدروكربنهاي كلره اند. فرمول 
شيميايي آنها بصورت Cl2H)10-n(Cln مي باشد كه در آن n تعداد اتمهاي كلر در بازه 10-1 مي باشد.

A- Abestol, Aceclor, Adkarel, ALC, Apirolio )Italy(, Apirorlio, Areclor, Arochlor,
Arochlors, Aroclor/Arochlor)s( )USA(, Arubren, Asbestol )USA(,
Ask/Askarel/Askael, Auxol, 
B- Bakola, Biclor, Blacol )Germany(, Biphenyl, 
C- Clophen )Germany(, Cloresil, Chlophen, Chloretol, Chlorextol )USA(, Chlorfin,
Chlorinal/Chlorinol, Chlorinated biphenyl, Chlorinated diphenyl, Chlorobiphenyl,
Chlorodiphenyl, Chlorofen )Poland(, Chlorphen, Chorextol, Chorinol,
Clophen/Clophenharz )Germany(, Cloresil, Clorinal, Clorphen, Crophene
)Germany(, 
D- Decachlorodiphenyl, Delofet O-2, Delor )Slovakia(, Delor/Del
)Slovakia(, Delorene, Delorit, Delotherm DK/DH )Slovakia(, Diaclor )USA(, Diarol,
Dicolor, Diconal, Disconon, DK )Italy(, Ducanol, Duconal, Duconol, Dykanol
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)USA(, Dyknol, 
E- Educarel, EEC-18, Elaol )Germany(, Electrophenyl, Elemex )USA(,
Elinol, Eucarel, Euracel, 
F- Fenchlor )Italy(, Fenclor )Italy(, Fenocloro, 
G- Gilotherm,
H- Hexol, Hivar, Hydelor, Hydol, Hydrol, Hyrol, Hyvol )USA(, 
I- Inclor, Inerteen )USA(, Inertenn, 
K- Kanechlor )Japan(, Kaneclor, Kennechlor )Japan( , Kenneclor, 
L- Leromoll,
M- Magvar, MCS 1489, Montar, Monter, 
N- Nepoli, Nepolin, Niren, NoFlamol, No-Flamol)USA(, Non-Flamol, 
O- Olex-sf-d, Orophene, 
P- Pheaoclor, Pheneclor, Phenochlor, Phenoclor )France(, Plastivar, Polychlorinated diphenyl, Poly-
chlorinated diphenyls, Polychlorobiphenyl, Polychlorodiphenyl, Prodelec, Pydraul, Pyraclor, Pyralene 
)France(, Pyranol )USA(, Pyroclor )USA(, Pyrochlor, Pyronol, 
S- Safe-T-Kuhl, Saft- Kuhl, Saf-T-Kohl, Saf-T-Kuhl )USA(, Santosol, Santotherm )Japan(, Santothern, 
Santovac, Sat-T-America, Siclonyl, Solvol, Sorol, Soval, Sovol )USSR(, Sovtol,

T- Tarnol )Poland(, Terphenychlore, Therminal, Therminol, Turbinol

پیوست 2-خودروي امدادرساني درهنگام بروز حادثه براي کامیون حامل بي فنیلهاي پلي کلره  باید 
مجهز به موارد زیر باشد:

• دو فرد آموزش ديده و مجرب در امرمديريت پسماند آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره،
• تابلوي هشدار:  »خطر! لطفاً نزديك نشويد«، 

• لباسهاي حفاظتي چند اليه،
• دو بسته كيسه هاي پالستيكي،

• وسايل و ابزار جمع آوري روغن، خاك و اجزاي آلوده
• پاك كننده هاي دست بدون آب،

• سه جفت دستكش )وايتون يا نيتريل يا ويتريل(،
• سه جفت پوتين الستيكي،

• خاك اره يا شن )يك بشكه 200 ليتري( يا  kg 200خاك دياتومه، 
• دو بسته حوله كاغذي،

• حاللهاي پاك كننده منطقه آلوده،
• پارچه نخي براي استفاده با حالل،

• دوعدد بيل،
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• مقداري صفحات پالستيكي،
• فهرست تلفنهاي اضطراري شبانه روزي،

• نسخه اي از جزوه حاضر،
• بشكه هاي يدكي خالي با دهانه عريض،

• تجهيزات ويژه انتقال روغن آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره به ظروف استاندارد، 
• ماسك پوشاننده كل صورت همراه با فيلتر مناسب، 

• كپسولهاي آتش نشاني.     

4-6- ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
)موضوع تصویب نامه شماره 15871/ت 38459ک مورخ 1387/2/8هیئت وزیران(

كميسيون امور زيربنايی،صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1386/12/19 بنا به پيشنهاد شماره 39169-1 مورخ 
1386/7/1 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده )11( قانون مديريت پسماندها-مصوب 1383- و با رعايت 
جزء)3( بند )ج( مصوبه شماره 1901/56061 مورخ 1386/4/24 شورای عالی اداری،ضوابط و روشهای مديريت اجرايی 

پسماندهای پزشكی و پسماندهای وابسته را به شرح زير تصويب نمود:

»ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته«
فصل 1- اهداف 

ماده 1 : اجرای اين ضوابط  در راستای دستيابی به اهداف زير است: 
الف( حفظ سالمت عمومی و محيط زيست در مقابل اثرات نا مطلوب پسماند های پزشكی 

ب( اطمينان از مديريت اجرايی مناسب و ضابطه مند پسماندهای پزشكی
پ( ايجاد رويه ای مناسب و ضابطه مند برای توليد، حمل ،نگهداری ،تصفيه ، امحاء ودفع پسماندهای پزشكی

فصل دوم - تعاریف   
ماده 2-  عبارات و اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف-  قانون مديريت پسماندها : منظور قانون مديريت پسماندها مصوب 1383 می باشد.
ب-  سازمان : سازمان حفاظت محيط زيست.

پ -  وزارت بهداشت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.
ت-  پسماندهای پزشكی ويژه : به كليه پسماندهای عفونی و زيان آور ناشی از بيمارستانها، مراكز بهداشتی، درمانی، 
آزمايشگاههای تشخيص طبی، و ساير مراكز مشابه كه به دليل باال بودن حداقل يكی از خواص خطرناك از قبيل 
سميت،بيماری زايی،قابليت انفجار يا اشتعال،خورندگی و مشابه آن كه به مراقبت ويژه)مديريت خاص(نياز دارند گفته 

می شود. 
ث-  چهار دسته اصلی پسماند پزشكی:  1- پسماند عفونی، 2- پسماند تيز و برنده، 3- پسماند شيميايی و دارويی 

4 - پسماند عادی.
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ج- بی خطر سازی : اقداماتی كه ويژگی خطرناك بودن پسماند پزشكی را رفع نمايد.
چ- ساير تعاريف مندرج در اين ضوابط همان تعاريف قانون و آئين نامه اجرايی مديريت پسماندها خواهد بود .

فصل سوم-  حدود و اختیارات 
ماده 3-  وزارت، مسئول نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب می باشد.

ماده 4-  اجرای ضوابط و روشهای مصوب برای كليه اشخاص حقيقی و حقوقی كه پسماند های پزشكی را در هر 
شكلی توليد، تفكيك، جداسازی، جمع آوری، دريافت، ذخيره، حمل، تصفيه، دفع و يا مديريت می نمايند الزامی است. 

ماده 5-  مديريت های اجرايی پسماند موظفند منطبق بر براساس معيارها و ضوابط وزارت  ترتيبی اتحاذ نمايند تا 
سالمت، بهداشت و ايمنی عوامل اجرايی تحت نظارت آنها تامين و تضمين شود.

ماده 6 -  توليد كنندگان پسماند موظف اند در جهت كاهش ميزان توليد پسماند برنامه عملياتی داشته باشند.

ماده 7- كليه اشخاص حقيقی و حقوقی كه مبادرت به تاسيس مركز درمانی اعم از بيمارستان، درمانگاه، كلينيك 
نمايند، موظفند برنامه مديريت اجرايي پسماند واحد مذكور را به تاييد وزارت برسانند.

 ماده 8 - پسماندهای پزشكی بر اساس تعاريف مندرج در قانون، تا قبل از زمانی كه تبديل به پسماند عادی شوند، 
به عنوان پسماند ويژه محسوب می گردند.

فصل چهارم- طبقه بندی پسماندهای پزشکی
ماده 9-  طبقه بندی پسماندهای پزشكی به شرح ذيل می باشد: 

الف-  عادي )شبه خانگی(
ب -  پسماندهای ناشی از مراقبت های پزشكی )پسماندهای پزشكی ويژه( 

 در جدول پيوست شماره)1( كه به مهر »پيوست تصويب نامه هيئت وزيران« تاييد شده است فهرست شرح تفصيلی 
اين پسماندها ارائه شده است.

فصل پنجم - تفکیک ، بسته بندی و جمع آوري
ماده 10- كليه مراكز توليد كننده پسماند پزشكی )اعم از بيمارستانها، درمانگاهها، مراكز بهداشت، آزمايشگاهها، مراكز 
تزريق، راديولوژی ها، دندانپزشكی ها، فيزيوتراپی ها، مطب ها و ساير مراكز توليد پسماند پزشكی( موظفند در مبدا توليد 

پسماندهای عادی و پسماندهای ويژه خود را با رعايت موارد زير جمع آوری، از يكديگر تفكيك و بسته بندی نمايند. 

ماده 11-  به منظور مديريت بهينه پسماند مراكز توليد كننده پسماند پزشكی )اعم از بيمارستانها، درمانگاهها، مراكز 
بهداشت، آزمايشگاهها، مراكز تزريق، راديولوژی ها، دندانپزشكی ها، فيزيوتراپی ها، مطب ها و ساير مراكز توليد پسماند 

پزشكی( موظفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف- ترجيح بر استفاده از كاالهايی با توليد پسماند كمتر و غير خطرناك )در مورد پسماندهای عادی )شبه خانگی( 

بيمارستانی، كاالهايی با توليد پسماند قابل بازيافت(.
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ب- مديريت و نظارت مناسب بر مصرف.
پ- جداسازی دقيق پسماند عادی از خطرناك در مبدا توليد پسماند.

ت- ترجيح بر استفاده از محصوالت كم خطرتر به جای PVC ، استفاده از رنگهای كم خطرتر به جای رنگهای با پايه 
فلزی. 

ث- اولويت استفاده از :
1- پاك كننده های زيست تجزيه پذير 

2- مواد شيميايی ايمن تر 
3- استفاده از مواد با پايه آب به جای مواد با پايه حالل 

ماده 12- هر واحد بايد برنامه عملياتی مديريت پسماند خود را تهيه و در صورت مراجعه نمايندگان  سازمان يا وزارت 
ارائه دهد. 

ماده 13- توليد كنندگان پسماند پزشكی موظفند پسماندهای توليدی خود را شناسايی و آمار توليد را به تفكيك 
»عفونی«، »تيز و برنده«،« شيميايی – دارويی« و »عادی« به صورت روزانه ثبت نمايند.

ماده 14- توليدكنندگان بايد پسماندهای پزشكی ويژه را به منظور اطمينان از حمل و نقل بی خطر، كاهش حجم 
پسماندهای پزشكی ويژه ، كاهش هزينه های مديريت پسماند و بهينه سازی و اطمينان از امحا، از جريان پسماندهای 

عادی مجزا نمايند. 

تبصره: تفكيك انواع مختلف پسماندهای پزشكی بر حسب چهار دسته اصلی از يكديگر ضروری است.

ماده 15- كليه پسماندهايی كه روش امحای آنها يكسان می باشند نياز به جداسازی و تفكيك از يكديگر  ندارند.

ماده 16-  پسماندهای حاوی فلزات سنگين خطرناك بايد به طور جداگانه تفكيك شود.

ماده 17-  در صورت مخلوط شدن پسماند عادی با يكی از پسماندهای عفونی، شيميايی، راديواكتيو و نظاير آن خارج 
كردن آن ممنوع است.

ماده 18- پسماندهای پزشكی بالفاصله پس از توليد بايد در كيسه ها، ظروف يا محفظه هايی قرار داده شوند كه 
شرايط مندرج در اين بخش را دارا باشند.

تبصره- درصورتي كه از روش اتوكالو براي تصفيه پسماند استفاده ميشود الزم است كيسه پالستيكي پسماندهاي 
عفوني و Safety Box قابل اتوكالو كردن باشد.

ماده19- بسته بندی پسماند پزشكی ويژه بايد به گونه ای صورت پذيرد كه امكان هيچ گونه نشت و سوراخ و پاره 
شدن را نداشته باشد.

تبصره-  از آنجاييكه بسته های حاوی پسماند، معموال حجم زيادی را اشغال می كنند، اين بسته ها نبايد پيش از 
تصفيه يا دفع فشرده شوند.

ماده 20- اعضاء و اندامهای قطع شده بدن و جنين مرده طبق احكام شرع جمع آوری و تفكيك می گردد. 
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ماده 21 - پسماندهاي تفكيك شده بايد درظروف و كيسه هايي به شرح جدول شماره )1( پيوست شماره)3( كه به 
مهر »پيوست تصويب نامه هيئت وزيران« تاييد شده است ،نگهداري شوند:

ماده22- كليه پسماندهای تيز و برنده بايد در ظروف ايمن )Safety Box ( جمع آوري ونگهداري شودكه اين ظروف 
بايد دارای ويژگيهای زير باشند:

الف- به آسانی سوراخ يا پاره نشوند.
ب- بتوان به آسانی درب آن را بست و مهر و موم نمود.

پ- دهانه ظرف بايد به اندازه ای باشد كه بتوان آنها را بدون اعمال فشار دست، در ظروف انداخت و خارج كردن آنها 
از ظرف ممكن نباشد.

ت- ديواره های ظرف نفوذ ناپذير باشد و سياالت نتوانند از آن خارج شوند.
ث- پس از بستن درب، از عدم خروج مواد از آن اطمينان حاصل شود.

ج- حمل و نقل ظرف آسان و راحت باشد.

ماده 23- از كيسه های پالستيكی برای جمع آوری و نگهداری پسماندهاي تيز وبرنده استفاده نشود.

ماده 24- دستگاه متراكم كننده و فشرده ساز و خرد كننده نبايد در مورد پسماندهای پزشكی استفاده شود مگر آنكه 
قبل از استفاده از دستگاه فوق و يا همزمان، ضدعفونی و يا بی خطرسازی پسماندها ، انجام شده باشد. ظروف جمع آوری 

پسماندهای تيز و برنده نيز نبايد بوسيله هيچ دستگاه متراكم شوند.

ماده 25-كيسه های پالستيكی حداقل بايد دارای ويژگيهای زير باشند:
الف- برای جمع آوری و نگهداری پسماندهای غير از پسماندهای تيز و برنده استفاده شوند.

ب- بيش از دو سوم ظرفيت پر نشوند تا بتوان در آنها را به خوبی بست .
پ- با منگنه و يا روشهای سوراخ كننده ديگر بسته نشود. 

ماده 26- ظروف با ديواره های سخت حداقل بايد دارای ويژگيهای زير باشند:
الف- در برابر نشت، ضربه های معمول و شكستگی و خوردگی مقاوم باشند.

ب- بايد پس از هر بار استفاده وارسی شود تا از تميز بودن، سالم بودن و عدم نشت اطمينان حاصل شود. 
پ- ظروف معيوب نبايستی مورد استفاده مجدد قرار گيرند.

ماده 27- مايعات، محصوالت خونی و سياالت بدن نبايد در كيسه هاي پالستيكي ريخته و حمل شوند مگر آنكه در 
ظروف يا كيسه های مخصوص خود باشند.

 ماده 28- جنس ظروف نگهداری پسماند بايد با روش تصفيه يا امحاء سازگاری داشته باشد و ظروف پالستيكی بايد 
از پالستيكهاي فاقد تركيبهای هالوژن ساخته شده باشند.  

ماده 29- پسماندهای سيتوتوكسيك بايد در ظروف محكم و غير قابل نشت نگهداری شوند.

ماده30- پسماندهای پزشكی بايد پس از جمع آوری در ظروف و كيسه های شرح داده شده در جدول شماره)1( 
پيوست شماره)3( كه به مهر »پيوست تصويب نامه هيئت وزيران« تاييد شده است برای نگهداری و حمل، در داخل سطل 
با رنگهای مشخص قرار داده شوند. اين سطلها در صورتيكه قابل استفاده مجدد باشند بايد پس از هر بار خالی شدن، شسته 

و ضد عفونی شوند.
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تبصره - جهت رفع آلودگي و گندزدايي از سطلها از روشهاي زير استفاده می شود: 
الف- شستشو با آب داغ حداقل 82 درجه سانتی گراد )180 درجه فارنهايت(به مدت حداقل 15 ثانيه 

ب- گندزدايي با موادشيميايي زير به مدت دست كم سه دقيقه:
1-  محلول هيپوكلريتppm  500 كلر قابل دسترس

2- محلول فنل ppm 500  عامل فعال
3-  محلول يد ppm 100 يد قابل دسترس

4- محلول آمونيوم كواترنري  ppm  400 عامل فعال
5- ساير مواد گندزداي داراي مجوز با طيف متوسط

ماده 31- از سطوح شيب دار نبايد براي انتقال و جابه جايي پسماندهاي عفوني استفاده نمود.

ماده 32- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی موظف است با همكاری وزارت و ساير دستگاههای اجرايی حسب 
مورد استانداردهای ماده 3 قانون و ماده 16 آئين نامه اجرايی قانون مديريت پسماندها مربوط به پسماندهای پزشكی را 

حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه نمايد.

ماده 33- برچسب گذاری بايد دارای ويژگيهای زير باشد:
الف- هيچ كيسه محتوي پسماند نبايد بدون داشتن برچسب و تعيين نوع محتواي كيسه از محل توليد خارج شود.

ب- كيسه ها يا ظروف حاوی پسماند بايد برچسب گذاری شوند.
پ- برچسب ها با اندازه قابل خواندن بايد بر روی ظرف يا كيسه چسبانده و يا به صورت چاپی درج شوند. 

ت- برچسب در اثر تماس يا حمل، نبايد به آسانی جدا يا پاك شود.
ث-برچسب  بايد از هر طرف قابل مشاهده باشد.

ج- نماد خطر مشخص كننده نوع پسماند به شكل مندرج در جدول شماره)2(  پيوست شماره)3( كه به مهر »پيوست 
تصويب نامه هيئت وزيران« تاييد شده است،پسماند عفونی و پسماند راديواكتيو و پسماند سيتوتوكسيك بايد باشد. 

ح- بر روی برچسب بايد مشخصات زير ذكر گردد.: 
1- نام، نشانی و شماره تماس توليد كننده 

2- نوع پسماند
3- تاريخ توليد و جمع آوری

4- تاريخ تحويل
5- نوع ماده شيميايی

6- تاريخ بی خطر سازی 

ماده 34- مسئوالن حمل و نقل پسماند، موظفند از تحويل گرفتن پسماندهای فاقد برچسب خودداری نمايند. 

ماده 35 - وقتي سه چهارم ظروف و كيسه هاي محتوي پسماند پر شد بايد پس از بستن، آنها را جمع آوري نمود.

ماده 36 - پسماندهاي عفوني و عادي بايد همه روزه )يا درصورت لزوم چند بار در روز( جمع آوري و به محل تعيين 
شده براي ذخيره موقت پسماند، حمل شوند.
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ماده 37 - بايد جاي كيسه ها و ظروف مصرف شده بالفاصله كيسه ها و ظروف از همان نوع قرار داده شود.

ماده 38- سطل هاي زباله پس از خارج كردن كيسه پرشده پسماند، بالفاصله شستشو و گندزدايي شوند.

فصل ششم- نگهداری

ماده 39- نگهداري پسماندهاي پزشكي بايد جدا از ساير پسماندهاي عادي انجام شود.

ماده 40- محل ذخيره و نگهداري موقت بايد در داخل مركز توليد زباله طراحي شود.

ماده 41- جايگاه نگهداری پسماند بايد دارای شرايط زير باشد:
الف- پسماند های پزشكی بايد در محل به دور از تاثير عوامل جوی نگهداری شوند و وضعيت كلی بسته بندی يا ظرف 

آنها در برابر شرايط نامساعد آب و هوايی مثل باران ، برف ، گرما، تابش خورشيد و نظاير آن محافظت شود.
ب- جايگاههای نگهداری پسماند ها بايد به گونه ای ساخته شوند كه نسبت به رطوبت نفوذ ناپذير بوده و قابليت 

نگهداری آسان با شرايط بهداشتی مناسب را فراهم آورد.
پ- جايگاههای نگهداری بايد دور از محل خدمت كاركنان ، آشپزخانه ، سيستم تهويه و تبريد و محل رفت و آمد 

پرسنل، بيماران و مراجعان باشد.
ت- ورود و خروج حشرات ، جوندگان ، پرندگان و... به محل نگهداری پسماندها ممكن نباشد. 

ث- محل نگهداری پسماند بايد دارای تابلوی گويا و واضح باشد .
ج- محل نگهداری نبايد امكان فساد ، گنديدن يا تجزيه زيست پسماند ها را فراهم كند .

چ- انبارداری اين پسماندها نبايد به شيوه ای باشد كه ظروف يا كيسه ها پاره و محتويات آنها در محيط رها شود .
ح- امكان كنترل دما در انبار نگهداری و نيز نور كافی  وجود داشته باشد.

خ- سيستم تهويه مناسب با كنترل خروجی وجود داشته باشد. سيستم تهويه آن كنترل شده بوده و جريان هوای 
طبيعی از آن به بخشهای مجاور وجود نداشته باشد.

د- امكان تميز كردن و ضدعفونی محل و آلودگی زدايی وجود داشته باشد .
ذ- فضای كافی در اختيار باشد تا از روی هم ريزی پسماند جلوگيری شود.

ر- دارای سقف محكم و سيستم فاضالب مناسب باشد .
ز- دسترسی و حمل و نقل پسماند آسان باشد .

س- امكان بارگيری با كاميون ، وانت وساير خودروهای باربری وجود داشته باشد.
ش- انبار داراي ايمني مناسب باشد.

ص- محل بايستی مجهز به سيستم آب گرم و سرد و كف شوی باشد.
ض- چنانچه بی خطرسازی در محل اتاقك نگهداری توليد انجام می شود بايد فضای كافی برای استقرار سيستم های 

مورد نظر در حمل نگهداری پسماند فراهم باشد.

ماده 42- محل نگهداری برای واحد های كوچك می تواند شامل سطلهای دارای سيستم حفاظتی واقع در يك محل 
امن باشد.
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ماده 43 -  محل نگهداري پسماند بايد سيستم امنيتي مناسب و مطمئن داشته و ورود و خروج پسماند با نظارت 
مسئول مربوطه صورت پذيرد و از ورود افراد غيرمسئول به آن جلوگيري بعمل آيد ) امكان قفل كردن فراهم باشد(

ماده 44-  بازديد از محل به منظور جلوگيری از نشت  و يا ايجاد عفونت توسط توليد كننده صورت پذيرد .

ماده 45-  در صورت عدم وجود سيستم سرد كننده ، زمان نگهداری موقت )فاصله زمانی بين توليد و تصفيه يا امحاء ( 
نبايد از موارد زير تجاوز كند :

الف- شرايط آب و هوايی معتدل : 72 ساعت در زمستان و 48 ساعت در تابستان 
ب- شرايط آب و هوايی گرم : 48 ساعت در فصل سرد و 24 ساعت در فصل گرم

ماده 46- انواع پسماندهاي پزشكی ويژه بايد جدا از يكديگر در محل نگهداري شوندو محل نگهداری هر نوع پسماند 
بايد با عالمت مشخص تعيين شود. بخصوص پسماندهاي عفوني، سيتوتوكسيك، شيميايي، راديواكتيو به هيچ وجه در 

تماس با يكديگر قرار نگيرند.

فصل هفتم- حمل و نقل

ماده 47- حمل و نقل در واحد توليد كننده پسماند بايد بصورت زير صورت پذيرد:
الف- حمل پسماند در درون مركز توليد پسماند بصورتی طراحی گردد كه  با استفاده از چرخ دستی  يا گاری جهت 

بارگيری و تخليه آسان پسماند امكان پذير باشد .
ب-  فاقد لبه های تيز و برنده باشد ، به گونه ای كه كيسه ها يا ظروف را پاره نكند .

پ- شستشوی آن آسان باشد .
ت- وسايل هر روز نظافت و ضدعفونی شوند .

ث- از چرخ دستی پسماند برای حمل مواد ديگر استفاده نشود و نشت ناپذير باشد.
ج- از سيستم پرتاب برای انتقال زباله به محل نگهداری استفاده نشود.

ماده 48- تعويض وسيله حمل پسماند از انتهاي بخش در بيمارستان جهت انتقال به محل نگهداري موقت ضروري 
است.

ماده 49- در واحدهايي كه حجم توليد پسماند كم است مانند مطبها مي توان از سطل زباله قابل شستشو، غير قابل 
نشت، مقاوم و مجهز به كيسه هاي مقاوم براي حمل زباله استفاده شود.

ماده 50- توليد كننده پسماند می تواند حمل پسماند به محل امحا را از طريق قرارداد به شركتهای ذيصالح واگذار 
نمايد، نظارت بر حسن انجام كار بر عهده توليد كننده منطبق با ماده 7 قانون مديريت پسماندها خواهد بود.

ماده 51 - جابجايی ، حمل و نقل و بارگيری بسته بندی ها و ظروف بايد به گونه ای صورت پذيرد كه وضعيت بسته 
بندی و ظروف ثابت مانده و دچار نشت، پارگی ، شكستگی و بيرون ريزی پسماند نشوند.

ماده 52 - حمل و نقل فرامرزی پسماند ، تابع قوانين و ضوابط كنوانسيون بازل می باشد .

 ماده53- بارگيری بايد با شرايط زير صورت پذيرد:
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الف- واحد امحا كننده، از دريافت پسماند های فاقد بر چسب اكيدا خود داری نمايد .
ب- كارگران بايد در مراحل مختلف بارگيری و تخليه مجهز به پوشش مناسب مطابق دستورالعمل ماده 5 قانون 
مديريت پسماندها كه توسط وزارت بهداشت تدوين شده و به شرح جدول شماره )4( كه به مهر »پيوست تصويب نامه 

هيئت وزيران« تائيد شده است باشند.
پ- كيسه ها و ظروف را مي توان مستقيماً در خودرو قرار داد.

ماده 54 - خودرو حمل كننده پسماند بايد دارای ويژگيهای زير باشد: 
الف-كامال سرپوشيده باشد.

ب- قسمت بار نفوذ ناپذير و نشت ناپذير باشد.
پ- قسمت بار دو جداره بوده و دارای سيستم جمع آوری و نگهداری شيرابه باشد.

ت- قسمت بار دارای سيستم ايمنی، ضد حريق و ضد سرقت باشد.
ث- بر روی بدنه خودرو در دو سمت و در سمت عقب ، نماد بين المللی نوع پسماند و نام شركت حمل كننده و شماره 

مجوز خودرو درج شود .
ج- از خودرو حمل پسماند برای حمل مواد ديگر يا پسماند های عادی استفاده نشود . 

چ- اندازه خودرو متناسب با حجم پسماند باشد.
ح- ارتفاع درونی خودرو حدود 2/2 متر باشد.

خ - اتاق راننده از قسمت بار مجزا باشد.
د- امكان نظافت و ضدعفونی كردن داشته باشد. كف پوش خودرو از جنس فرش يا موكت نباشد و حتی االمكان 

پوششی يكپارچه و بدون درز داشته باشد .
ذ- در حين حمل و نقل و در زمان عدم استفاده، قسمت بار قفل شود.

ماده 55- خودرو هايی كه قسمت باركش آنها قابل جداشدن است، ارجح می باشند . به اين ترتيب می توان قسمت بار 
را در واحد بارگيری قرار داد و يا از آن به عنوان انبار استفاده كرده و پس از پر شدن ، آن را با يك باركش خالی تعويض نمود. 

ماده 56- در مواردی كه زمان نگهداری يا حمل طوالنی تر از زمانهاي مندرج در ماده 46 است، بايد از كاميونهای با 
سيستم سرد كننده استفاده كرد.

ماده 57- از مسيرهای كم ترافيك و كم حادثه برای رساندن پسماند به محل امحاء استفاده شود.

ماده 58- حمل و نقل پسماند پزشكی صرفا توسط شركتهای صالحيت دار و بر اساس مجوز و فرمهايی صورت گيرد 
كه توسط وزارت و سازمان صادر می شود و در صورت نياز و در خواست بايد به مسئوالن نظارتی اعم از وزارت، سازمان  و 

ماموران راهنمايی و رانندگی  ارائه گردد .

تبصره- حمل و انتقال پسماند پزشكی توسط پست ممنوع است.

ماده 59- حمل پسماند، صرفا به مقصد نهايی مشخص شده در مجوز وبدون اتالف زمان صورت پذيرد.

 ماده60- جابجايی و حمل و انتقال پسماندهای تفكيك شده پزشكی ويژه با پسماندهای عادی ممنوع است.
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فصل هشتم- بی خطر سازی، تصفیه و امحاء

ماده 61- انتخاب روش بی خطر سازی و امحای پسماندهای پزشكی بستگی به عوامل مختلفی از جمله نوع پسماند، 
كارايی روش ضد عفونی ، مالحظات زيست محيطی و بهداشتی، شرايط اقليمی، شرايط جمعيتی، ميزان پسماند ونظاير 

آن دارد.

ماده 62- هر توليد كننده می بايست يكی يا تلفيقی از روشهای بی خطر سازی، تصفيه و امحاء را انتخاب و پس از 
تاييد وزارت بهداشت به اجرا گذارد. 

ماده 63-  مكان استقرار سيستم مورد استفاده درخصوص سيستم های متمركز بايد از نظر فنی و خروجی آالينده 
ها به تاييد سازمان برسد.

ماده 64- بي خطرسازي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده توسط مراكز عمده توليدكننده پسماند پزشكی ويژه )مانند 
بيمارستانها( و در شهرهاي متوسط و بزرگ بايد در محل توليد انجام شود تا مخاطرات ناشي از حمل و نقل و هزينه هاي 
مربوطه به حداقل برسد. در شهرهاي كوچك و روستاها و مراكز كوچك، پسماندها مي توانند در سايت مركزي بي خطر 

گردند.

ماده 65- س��اير مراكز توليد پسماند پزشكی ويژه )اعم از درمانگاهها، مراكز بهداشت، آزمايشگاهها، مراكز تزريق، 
راديولوژی ها، دندانپزشكی ها، فيزيوتراپی ها،مطب ها و ساير مراكز توليد پسماند پزشكی( مي توانند در سايت هاي منطقه 

اي يا مركزي، زباله توليدي را بي خطر نمايند و يا از تسهيالت بي خطرساز بيمارستانهاي مجاور استفاده نمايند.

ماده 66 - تحويل پسماند به واحدهاي مركزي تصفيه يا دفع فاقد مجوز ممنوع است.

ماده 67- واحدهاي متمركز بي خطرساز پسماند بايد از وزارت بهداشت و سازمان مجوز دريافت نمايند.

ماده 68- مطابق ماده 7 قانون مديريت پسماندها پس از تبديل پسماند پزشكی ويژه به عادي، سازوكار مديريت آن 
همانند پسماند شهري صورت مي گيرد.

ماده 69- هر روش تبديل پسماند ويژه به عادي بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:
الف- دستگاه بايد قابليت غير فعال سازي ميكروبي اسپورهاي باكتري)Microbial inactivation efficacy( به ميزان 

.) 6 10log( حداقل تا 6 كاهش لگاريتمی در پايه 10 را داشته باشد
ب- محصوالت جانبي سمي يا خطرناك در حين بي خطرسازي توليد نگردد.

پ- خطر و احتمال انتقال بيماري و عفونت را حذف نمايد.
ت- مستندات مربوط به انجام فرآيند و بررسي صحت عملكرد دستگاه وجود داشته باشد.

ث- خروجي هر روش بايستي براي انسان و محيط زيست بي خطر بوده و به راحتي و بدون انجام فرآيند ديگري 
قابل دفع باشد.

ج- از لحاظ ايمني داراي شرايط مناسب باشد و در كليه مراحل كار ايمني سيستم حفظ شود.
چ- مقرون به صرفه باشد.

ح- توسط جامعه قابل پذيرش باشد.
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خ- از نظر بهداشتي و ايمني براي كاركنان، كاربران و ... بي خطر باشدو يا حداقل خطر را ايجاد نمايد.
د- در راستاي عمل به تعهدات بين المللي كشور باشد.

ذ- كليه روشهاي مورد استفاده بايد در قالب مديريت پسماند به تاييد مراجع ذيصالح برسد.
ر- در زمانهاي اپيدمي و خاص وزارت بهداش��ت معيار جديد و موقت متناس��ب با ش��رايط و حداقل تا )6( كاهش 

لگاريتمي در پايه  )10 ( باكتريهاي شاخص را اعالم مي نمايد.
ز- اعضا و اندامهاي قطع شده بايستي مجزا جمع آوري و جهت دفع به گورستان محل حمل شده و به روش خاص 

خود دفن گردد.

تبصره- ضوابط و معيارهای روشهای عمده تصفيه در پيوست شماره)2( كه به مهر »پيوست تصويب نامه هيئت 
وزيران« تاييد شده است خواهد بود.

ماده70 – نصب هرگونه زباله سوز اعم از متمركز و غيرمتمركز در شهرها ممنوع است.

ماده 71 – استقرار هرگونه سيستم تصفيه يا امحای مركزی منوط به انجام مطالعات ارزيابی اثرات زيست محيطی 
خواهد بود.

ماده 72- با تغيير فناوری و روی كار آمدن فناوريهای نو، واحدهای توليد كننده موظف به بررسی كارايی اين فناوريها 
و در صورت تائيد، استفاده از آنها به جای روشهای قديمی تر می باشند.

ماده 73- اين ضوابط به عنوان ضوابط جايگزين هر نوع ضابطه قبلی در اين خصوص تلقی گرديده و در صورت وجود 
موارد مشابه،اين ضوابط معتبر و قابل اجرا می باشد.

4-6-1- پیوست ها ی مرتبط با ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و 
پسماندهای وابسته

 )موضوع تصویب نامه شماره 15871/ت 38459ک مورخ 1387/2/8هیئت وزیران(

 شرح انواع پسماندهاي خطرناک

1- پسماندهاي عفوني:

- پسماندهاي عفوني مظنون به داشتن عوامل زندة بيماريزا)باكتريها، ويروسها، انگلها، يا قارچها(به مقدار و با كيفيتي كه 
بتوانند در ميزبانان حساس موجب بيماري شوند، مي باشند. اين رده شامل موارد ذيل است:

• كشت ها و مواد نگهداري شدة حاوي عوامل بيماريزا ناشي از كار آزمايشگاه
• پسماندهاي ناشي ازعملهاي جراحي و كالبد شكافي اجساد مبتال به بيماريهاي عفوني)مانند بافتها، مواد و تجهيزاتي 

كه در تماس با خون يا ديگر آبگونه هاي بدن بوده اند(
• پسماندهاي بيماران عفوني بستري شده در بخش جداسازي1  )مانند مواد دفعي، پانسمانهاي زخمهاي جراحي يا 

عفوني، لباسهاي آلوده به خون انسان يا ديگر آبگونه هاي بدن(

1- ايزوله 
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• پسماندهايي كه در تماس با بيماران عفوني همودياليز شده باشند)مانند تجهيزات دياليز از جمله لوله گذاري و 
فيلترها، حوله هاي يكبار مصرف، گان، پيش بند، دستكش، و لباس آزمايشگاه(

• جانوران آزمايشگاهي آلوده؛
• هر نوع اسباب يا مواد ديگري كه در تماس با اشخاص يا جانوران آلوده بوده اند.

توجه : »اجسام تيز و برنده«ي آلوده نيز يك زيرمقولة پسماندهاي عفوني اند اما در اين ضوابط جداگانه شرح داده مي 
شوند.

كشت ها و مواد نگهداري شده بشدت آلوده كننده بوده و شامل عوامل بيماري�����زاي عفوني بوده، پسماند كالبد 
شكافي ها، اجساد جانوران، و ديگر پسماندهايي كه به آنها تلقيح شده و آلوده شده اند، يا در تماس با اين گونه عوامل 

بيماري���زا بوده اند »پسماندهاي بشدت آلوده كننده« ناميده مي شوند.

2- پسماندهاي آسیب شناختي

پسماندهاي آسيب شناختي شامل بافتها، اندامها، اجزاي بدن، جنين انسان و جسد جانوران، خ����ون و آبگونه هاي 
بدن اند. در اين مقوله اجزاي قابل شناسايي بدن انسان و جان���وران را »پسماندهاي تشريح����ي« مي نامند. 

3- اجسام تیز و برنده

اجسام تيز و برنده اقالمي هستند كه مي توانند موجب زخم از قبيل بريدگي يا سوراخ شدگي شوند و عبارتند از: 
سوزنها، سوزنهاي زيرجلدي، تيغة چاقوي جراحي و ديگر تيغه ها، چاقو، ست هاي انفوزيون، اره ها، شيشه شكسته ها، و 
ناخن بيماران و ... كه ممكن است عفوني باشند يا نباشند به هر حال به عنوان پسماندهاي بشدت تهديدكننده سالمتي 

به شمار مي آيند.

4- پسماندهاي دارویي

پسماندهاي دارويي عبارتند از داروهاي تاريخ گذشته، مصرف نشده، تفكيك شده و آلوده، واكسن ها، مواد مخدر و 
سرمهايي كه ديگربه آنها نيازي نيست و بايد به نحو مناسبي دفع شوند. اين رده همچنين شامل اقالم دورريخته شدة مورد 
مصرف در كاره����اي دارويي مانند بطري ها و قوطي هاي داراي باقيمانده داروهاي خطرناك، دستكش ، ماسك، لوله هاي 

اتصال، و شيشه)ويال(هاي داروها هم بوده كه درصورت آزادشدن درمحيط براي محيط وانسان مضر باشند.

5- پسماندهاي ژنوتوکسیک

پسماندهاي ژنوتوكسيك بشدت خطرناكند و ممكن است خصوصيات ايجاد جهش سلولي، عجيب الخلقه زايي، يا 
سرطانزايي داشته باشند. اين پسماندها مشكالت ايمني جدي به وجود مي آورند. اين مشكالت هم درون بيمارستان، و 
هم پس از دفع پسماندها در بيرون از بيمارستان مي تواند باشد و بايد مورد توجه خاص قرار داشته باشند. پسماندهاي 
ژنوتوكسيك مي توانند داراي داروهاي سايتوتوكسيك معين)به شرح ذيل(، سايتوتوكسيك، موادشيميايي و مواد پرتوساز 
باشند. داروهاي سايتوتوكسيك)يا ضد نئوپالزي(كه مواد اصلي اين مقوله را تشكيل مي دهند، مي توانند بعضي سلولهاي 

زنده را بكشند يا رشد آنها را متوقف كنند. اين داروها براي شيمي درماني سرطانها به كار ميروند. 
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داروهاي سايتوتوكسيك نقش مهمي در درمان انواع بيماريهاي نئوپالزيك دارند همچنين به عنوان مادة ايمونوساپرسيو 
هنگام پيوند اندام و درمان بيماريهاي گوناگون داراي اس��اس ايمني شناختي كاربردهاي گس��ترده اي دارند. داروهاي 
سايتوتوكسيك بيشتر اوقات در بخشهاي تخصصي مانند بخش سرطان شناسي و واحدهاي پرتودرماني مصرف مي شوند، 

كه نقش اصلي آنها درمان سرطان است.

رايج ترين مواد ژنوتوكسيك مورد استفاده در مراقبت از تندرستي در كادر زيرنشان داده شده اند.

5-1- رایج ترین فرآورده هاي ژنوتوکسیک مورد استفاده در مراقبتهاي بهداشتي و درماني

5-1-1- طبقه بندي شده به عنوان سرطانزا
- مواد شيميايي:شامل بنزن
- داروهاي سايتوتوكسيك 

و غيره: ش��امل آزاتيوپرين، كلرامبوس��يل، كلرنفازين، سيكلوسپورين، سيكلوفسفاميد، ملفاالن، 
سيموستين، تاموكسيفن، تيوفپا،ترسولفان

- مواد پرتوساز)راديو اكتيو(:
5-1-2- طبقه بندي شده به عنوان سرطانزاي ممکن یا احتمالي

• مواد سايتوتوكسيك و داروهاي ديگر: شامل آزاسايتيدين، بلئومايسين، كاروموستاين، كلرامفنيكل، 
كلروزتوسين، سيس پالتين، داكاربازين، دائونوروبيسين، دي هيدروكسي متيل فلوراتريزين)مانند 
پانفوران كه ديگر مصرف نمي شود(، دوكسوروبيسين، لوموستين، متيل تيوراسيل، مترونيدازول، 
متيومايسين. نافتوپين، نيريدازول، اگزازپام، فناستين، فنوباربيتال، فنيتوئين، پروكاربازين هيدروكلرايد، 

پروژسترون، ساركوليزين، استرپتوزوسين، تريكلرمتين.
5-1-3- این طبقه بندیها طبق طبقه بندي گروه کاري سازمان بین المللي پژوهش دربارة سرطان است. 

)IARC(

    

داروهاي سايتوتوكسيك خطرناك را مي توان به شرح زير رده بندي كرد:
• مواد آلكيالتور: كه موجب آلكيالسيون نوكلئوتيدهاي DNA ، و منجر به پيوند متقاطع و كدنويسي غلط در ذخيرة 

ژني مي شوند.
•  آنتي متابوليت ها: كه اثربازدارنده بر ساخت زيستي اسيد نوكلئيك هاي سلول دارند.

• مواد بازدارندة تقسيم سلولي، كه ازتكثير سلول جلوگيري مي كنند.
• پسماندهاي سايتوتوكسيك از چند منبع در مراقبت تندرستي توليد مي شوند و مي توان آنها را به شرح ذيل طبقه 

بندي كرد:
الف- مواد آلوده به فرآورده هاي دارويي و تجويز داروها مانند سرنگ، سوزن، و يال، gauge ، بسته بندي.

ب- داروهاي منسوخ شده ، داروهاي برگشتي از بخشهاي بيمارستان.
در بيمارستانهاي تخصصي سرطان، پسماندهاي ژنوتوكسيك)كه داراي مواد سايتوتوكسيك يا پرتوزا هستند(ممكن 

است تا 1% از مجموع پسماندهاي بهداشتي درماني را تشكيل دهند.
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6- پسماندهاي شیمیایي

پسماندهاي شيميايي تشكيل مي شوند از مواد جامد، ، و گازهاي شيميايي كه به عنوان مثال براي كارهاي تشخيصي 
و تجربي، و كارهاي نظافت، خانه داري، و گندزدايي به كار مي روند. پسماندهاي شيميايي مراقبت هاي بهداشتي درماني 
مي توانند خطرناك يا بي خطر باشند. در زمينة حفاظت از تندرستي موقعي خطرناك به شمار مي آيند كه حداقل يكي 

از خصوصيات ذيل را داشته باشند:
• سمي ؛

• خاصيت خورندگي )مانند اسيدهاي با PH>2 و بازهاي با )PH<12؛
• قابليت احتراق خود بخود ؛

• واكنش دهنده )مانند مواد انفجاري، مواد واكنش دهنده در مقابل آب، و حساس به ضربه(؛
• ژنوتوكسيك )مانند داروهاي سايتوتوكسيك(؛

پسماندهاي شيميايي غيرخطرناك شامل آن دسته از موادشيميايي است كه هيچ يك از خصوصيت هاي مذكور را 
نداشته باشند؛ مانند قندها، امينواسيدها، و بعضي امالح آلي و غيرآلي.

انواع موادشيميايي خطرناك مورد استفاده و رايج در تأسيسات و نگهداري مراقبت هاي بهداشتي درماني و بيمارستانها 
كه به احتمال زياد در پسماندها يافت مي شوند در چند بند ذيل شرح داده مي شوند.

7- پسماندهاي محتوي فلزات سنگین

پسماندهاي محتوي فلزات سنگين يك زيررده از پسماندهاي شيميايي خطرناك، و به طور معمول بشدت سمي 
اند. پسماندهاي داراي جيوه به طور مشخص از نشت تجهيزات شكسته شدة باليني به وجود مي آيند. جيوه هاي پخش 
شده از چنين دستگاههايي تا حد ممكن بايد جمع آوري شوند. بقاياي كارهاي دندان سازي هم مقدار زيادي جيوه دارد. 
پسماندهاي داراي كادميوم عمدتاً از باتري هاي دور ريخته و شكسته به وجود مي آيند. برخي »پانل هاي تقويت شده با 
چوب« با مقداري سرب هنوز هم به عنوان ضد نفوذ كردن پرتوهاي X و در بخشهاي تشخيصي به كار مي روند. چند نوع 

دارو آرسنيك دارند اما در اين ضوابط به عنوان پسماندهاي دارويي شرح داده مي شوند.

8- ظروف تحت فشار

بسياري از انواع گازها درمراقبت ازسالمتي و يا در تجهيزات آزمايشگاهي به كار مي روند)كادر زير را نگاه كنيد(. اين 
گازها بيشتر اوقات در سيلندرهاي تحت فشار، و قوطي هاي افشانه اي ميباشند، و بسياري ازآنها وقتي خالي شوند يا ديگر 
نتوان از آنها استفاده كرد)در حالي كه هنوز مقداري گاز در آنها باقي مانده(، قابل مصرف دوباره هستند، اما بعضي انواع ديگر 

و بخصوص قوطي هاي افشانه را بايد به نحو مناسب دفع كرد.
گازها خواه از نوع خنثي )inert( يا بالقوه خطرناك كه در ظروف تحت فشار قرار دارند همواره بايد با دقت مديريت شوند؛ 

ظرف گاز اگر در پسماند سوز انداخته شود يا به طور اتفاقي سوراخ شود ممكن است منفجر شود.
گازهايي كه از همه بيشتر در مراقبت از سالمتي به كار ميروند:
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گازهاي هوشبري : اكسيد ازت، هيدروكربن هاي هالوژنة فرار)مانند هالوتان، ايزوفلوران، و انفلوران(، كه 
به مقدار زياد به جاي اتر و كلروفرم استفاده مي شود.

کاربردها - در اتاق عمل بيمارستان، هنگام زايمان در زايشگاهها، و در آمبوالنس ها، در بخش هاي 
بيمارستان عمومي هنگام اجراي اعمال دردناك، در دندانپزشكي به عنوان تسكين به كار ميروند.

اتیلن اکساید : كاربردها -  براي سترون سازي تجهيزات جراحي و اسبابهاي پزشكي، در محل مركزي 
توزيع لوازم، و گاهي در اتاق عمل بيمارستان.

اکسیژن : در سيلندرها يا انبارهاي بزرگ به شكل گازي يا مايع نگهداري مي شود و از طريق لوله كشي 
مركزي توزيع مي شود. كاربرد - مصرف استنشاقي براي بيماران

هواي فشرده : كاربردها - در كارهاي آزمايشگاهي، تجهيزات درمان استنشاقي، تأسيسات و نگهداري 
تجهيزات، و در دستگاههاي كنترل محيط زيست.

   

9- پسماندهاي پرتوسازورادیواکتیو:از شمول این ضوابط خارج است.

10- پسماندهاي عادي:

پسماندهاي ناشي از كاركردهاي خانه داري و مديريت اجرايي اين مراكز مي باشند كه شامل: پسماندهاي آشپزخانه، 
آبدارخانه، قسمت اداري مالي، ايستگاههاي پرستاري، باغباني و از اين قبيل است. اين پسماندها، بخش بزرگي از پسماندهاي 
توليدشده در مراكز بهداشتي درماني را تشكيل ميدهند و بايد نسبت به جداسازي آنها در مبدأ توليد اقدام شود. مديريت 

اين دسته پسماندها مربوط به شهرداريها ، دهياريها و بخشداريها مي باشد.
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 پیوس�ت ش�ماره 1- مصوب هیات وزیران در ارتباط با ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای 
پزشکی و پسماندهای وابسته

 جدول شماره4-1- طبقه بندي پسماندهاي خطرناك

شرح و مثالنام رده پسماند

پسماندهاي عفوني
پس��ماندهاي مظنون به داش��تن عوامل زن��دة بيماريزا مانند محيطهاي كش��ت ميكروبي 
آزمايش��گاه، پسماندهاي ناشي از جداسازي بيماران عفوني، بافتها ، )سواب آلوده( ، مواد يا 
تجهيزاتي كه با فرد مبتال به بيماري عفوني تماس داشته اند و مواد دفع شده ازاين بيماران.

پسماندهاي آسيب شناسي
مانند بافتها و آبگونه هاي انس��اني، تكه هايي از بدن انسان، خون و ساير آبگونه هاي بدن، 

جنين.

مانند سوزن تزريق، دستگاهset(( انفوزيون، تيغة چاقو، چاقو، تيغ، شيشه هاي شكسته.پسماندهاي تيز و برنده

پسماندهاي دارويي خطرناك
مانند داروهاي تاريخ گذشته يا غيرالزم )اقالمي كه  حاوي دارو يا اقالمي كه به دارو آلوده 
شده اند مانند قوطي ها و شيشه هاي دارويي(كه درصورت آزادشدن درمحيط براي محيط 

وانسان مضر باشد

پسماندهاي ژنوتوكسيك
مانند پسماندهاي داراي موادي با خصوصيات سمي براي ژن ها، از جمله پسماندهاي داراي 
داروهاي سايتوتوكس��يك)كه بيشتر در درمان س��رطان به كار مي روند(، و مواد شيميايي 

سمي براي ژن ها.

پسماندهاي شيميايي 
خطرناك

كه محتوي موادش��يميايي مانند معرفهاي آزمايش��گاهي، داروي ثبوت و ظهور فيلم، مواد 
ضدعفوني كننده و گندزداي تاريخ گذش��ته يا غيرالزم، و حاللها مي باش��ند. كه درصورت 

آزادشدن درمحيط براي محيط وانسان مضر باشد

پسماندهاي داراي فلزات 
سنگين

مانندباتري ها، ترمومترهاي شكسته،وسايل داراي جيوه براي اندازه گيري فشار خون، و ...

مانند سيلندرهاي گازها، كارتريج گاز، و قوطي هاي افشانظرفهاي تحت فشار

پسماندهاي پرتوساز
پسماندهاي محتوي موادراديواكتيو:

شامل مقررات خاص خود مي شود و از شمول اين ضوابط خارج است

جدول شماره4-2- نماد خطر مشخص كننده نوع پسماند

پسماند عفونی  پسماند  سينوتوكسيك  پسماند راديو اكتيو
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 پیوس�ت ش�ماره2- مصوب هیات وزیران در ارتباط با ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای 
پزشکی و پسماندهای وابسته

- ضوابط و معیارهاي روشهاي عمده تصفیه و دفع

1-  معيارها و ضوابط روش سترون سازي با اتوكالو:
الف- در راهبري اتوكالوها عوامل زير بايد مد نظر قرار گيرد:

زمان- درجه حرارت- فشار - نوع پسماند - نوع ظروف، نحوة بارگذاري، و حداكثر ميزان بارگذاري
ب- اين روش براي پسماندهاي عفوني و تيز و برنده كاربرد دارد.

پ- پسماندهاي شيميايي و داروئي نبايد با اين روش تصفيه شوند.
ت- چنانچه از اتوكالو بدون خردكن استفاده ميشود بايد كيسه و ظروف ايمن) S.B ( حاوي پسماند قابل اتوكالو كردن 

باشند.
ث- ميزان پسماندهايي كه داخل دستگاه قرار داده مي شود بايد متناسب با حجم اتوكالو باشد.

ج- مدت زمان سترون سازي بستگي به مقدار و چگالي بار)پسماند(دارد.
چ-  دستگاه بايد حداقل سالي يكبار كاليبره شوند و مستندات آن موجود باشد.

ح- استفاده از شاخص هاي شيميايي)مانند نوارهاي حساس به حرارت يا موارد مشابه ديگر( براي هر دوره كاري)سيكل( 
كه سترون ميشوند، ضروري است تا نشان دهد شرايط كامل سترون سازي ايجاد شده است.

خ- استفاده از شاخص بيولوژيك باسيلوس استئاروترموفيلوس حداقل ماهي يكبار ضروري است تا از صحت عمليات 
سترون سازي اطمينان حاصل شود.

د- مستندات بايد حداقل به مدت يكسال نگهداري شوند.
ذ- وقتي يك اتوكالو گراويتي براي پسماند پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد:

- درجه حرارت نبايد كمتر از C°121 و فشار 15 پوند بر اينچ مربع )Psi( باشد و زمان ماند كمتر از 60 دقيقه 
نباشد. 

- براي يك اتوكالو با زمان ماند 45 دقيقه درجه حرارت كمتر از C°135 نباشدو فشار Psi 31 باشد. 
ر- وقتي يك اتوكالو وكيوم، براي پسماند پزشكي استفاده مي شود بايد موارد زير را شامل شود:

- براي يك اتوكالو با زمان ماند 45 دقيقه، درجه حرارت كمتر از C°121 نباشد و فشار Psi 15باشد.
- براي يك اتوكالو با زمان ماند 30 دقيقه، درجه حرارت كمتر از C°135 نباشد و فشار Psi 31 باشد.

ز- پسماند پزشكي نبايد بعنوان پسماند تصفيه شده در نظر گرفته شود مگر اينكه انديكاتور زمان، درجه حرارت و فشار 
نشان دهد كه در طي فرايند سترون سازي با اتوكالو، زمان، درجه حرارت و فشار الزم تأمين شده است.

ژ- اگر به هر دليل انديكاتور زمان، درجه حرارت يا فشار نشان دهد كه اين سه عامل مناسب نبوده تمام بار پسماند 
پزشكي بايد دوباره اتوكالو شود تا فشار، درجه حرارت و زمان ماند مناسب بدست آيد.

- ثبت كردن پارامترهاي راهبري)اداره كردن(
هر اتوكالو بايد مجهز به تجهيزات ثبت كامپيوتري يا گرافيك باشد تا بطور اتوماتيك و مداوم پايش شود و تاريخ،   -

زمان، روز، تعداد بار و پارامترهاي عملياتي را بطور كامل در سراسر سيكل كامل كاري اتوكالو ثبت كند.
- آزمايش صحت فرآيند، تست اسپور
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 )Bacillus stearo thermo philus الف- اتوكالو بايد بطور كامل و مداوم انديكاتور بيولوژيكي مصوب )حاوي
را در ماكزيمم ظرفيت طراحي شده هر واحد اتوكالو بُكشد.

ب- انديكاتور بيولوژيك براي اتوكالو ويالهاي اسپورهاي باسيلوس استئاروترموفيلوس يا نوارهاي اسپور با 
106*1 اسپور در ميلي ليتر است.

پ- تحت هيچ شرايطي براي اتوكالوي كه با دماي C°121 و فشار Psi 15كار  ميكند زمان ماند پسماند در 
آن نبايد كمتر از 30 دقيقه باشد.

- آزمايش روتين
وقتي يك نوار انديكاتور شيميايي به يك درجه حرارت معين ميرسد، تغيير رنگ ميدهد و ميتواند براي نشان 

دادن صحت و سقم اينكه درجه حرارت مناسب بدست آمده است، مورد استفاده قرار گيرد.
- ممكن اس��ت استفاده بيش��تر از يك نوار روي بسته پسماند در محل هاي مختلف براي اطمينان از اينكه 

محتويات داخلي بسته ها بطور كامل اتوكالو شده اند، الزم باشد.
2-  ضوابط و معيارهاي روش ماكروويو

الف- تصفيه با ماكروويو نبايد براي پسماندهاي راديواكتيو، خطرناك يا سايتوتوكسيك، الشه حيوانات آلوده، 
قسمتهاي بدن و اقالم فلزي بزرگ استفاده شود.

ب- سيستم ماكروويو بايد با تست راندمان/تستهاي روتين و برنامه تضمين شده اجرايي كه ممكن است بوسيله 
تهيه كننده فراهم شود، قبل از اجرا تست شود.

پ- ماكروويو بايد كامالً باكتريها و ديگر ارگانيسم هاي پاتوژن را بكشد كه توسط انديكاتور بيولوژيكي مصوب در 
حداكثر ظرفيت طراحي شده هر واحد ميكروويوثابت مي شود. انديكاتورهاي بيولوژيكي براي ماكروويو اسپورهاي 

Bacillus Subtilis بااستفاده از ويالها يا نوارهاي اسپور كه حاوي 106 * 1 اسپور در ميلي ليتر است.

3-  ضوابط و معيارهاي دفن بهداشتي
الف- يك چاله يا ترانشه حداقل 2 متر عمق حفر شود نصف آن با پسماند پر شود سپس 0/5 متر با آهك و تا 

سطح با خاك پر شود.
ب- بايد مطمئن شد كه حيوانات دسترسي به سايت دفن ندارند حصاركشي با سيمهاي آهني گالوانيزه يا نصب 

حفاظ، مناسب مي باشد.
پ- اگر ترانش��ه در طول روز پر نش��د، قبل از پرشدن كامل يك ترانشه ، پس از ريختن پسماند يك اليه 10 

سانتيمتري خاك بايد براي پوشش پسماند اضافه شود.
ت- عمليات دفن بايد تحت نظارت كامل و دقيق صورت گيرد.

ث- به منظور جلوگيري از نشت آالينده به آبهاي زير زميني سايت دفن بايد نسبتاً غيرقابل نفوذ باشد و چاههاي 
كم عمق نزديك سايت نباشد.

ج- محل دفن بايد از محل مس��كوني دور باش��د و در جايي واقع شود كه مطمئن باشيم آبهاي سطحي و يا 
زيرزميني آلوده نميشوند . منطقه نبايد در معرض سيل يا فرسايش باشد.
چ-  محل دفن توسط سازمان حفاظت محيط زيست تعيين مي گردد. 1

1-بر اساس ماده 23 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند 
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ح- مسئول سايت دفن بايد اطالعات همة ترانشه هاي دفن را نگهداري كند.

4- ضوابط و معیارهاي زباله سوز
الف- استانداردهاي راهبري

1. راندمان سوزاندن   C.E بايد حداقل 99/5 درصد باشد.
2. راندمان سوزاندن با فرمول زير محاسبه ميشود :

co2%                     

  co2% + co%      *100 C.E =

3. درجه حرارت اتاقك اوليه بايد بيش از C° 1200  باشد.
4. زمان ماند گاز در اتاقك ثانويه حداقل 2 ثانيه در درجه حرارت بيش از C° 1600 با حداقل 7-6 درصد اكسيژن 

در گاز دودكش)STACK GAS( باشد.

ب- استاندارد خروجيها: 
استاندارد خروجيها)تا زمان تدوين استاندارد ملي( مطابق با استاندارد جدول زير)4-3( باشد.

• در زباله سوزها بايد تجهيزات مناسب براي كنترل آلودگي نصب شود.
• امكانات الزم براي ثبت و اندازه گيري و پايش كليه خروجيهاي زباله سوز وجود داشته باشد.
• پسماندهايي كه قرار است سوزانده شوند نبايد با هيچ ماده گندزداي كلردار گندزدايي شوند.

• تركيبات هالوژن دار و پالستيك هاي كلردار نبايد سوزانده شوند.
• پسماندهاي حاوي فلزات سنگين نبايد سوزانده شوند.

• ظروف تحت فشار و افشانه ها براي جلوگيري از انفجار نبايد در داخل زباله سوز قرار گيرند.
• فلزات س��مي2 در خاكستر حاصل از سوزاندن بايد در مقادير معين)قانوني(و مشخص شده در پسماندهاي 

خطرناك )استانداردهاي بين المللي(باشد.
• از زباله سوزهاي داراي استاندارد و تأييد شده با رعايت خروجي مندرج در جداول پيوست )4-3( استفاده شود.

• مقادير زياد پسماندهاي شيميايي واكنش دهنده نبايد سوزانده شوند.
• امالح نقره و پسماندهاي پرتونگاري و عكاسي نبايد سوزانده شود.

• محل نصب زباله سوز بايستي به تاييد سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت بهداشت برسد.

1-combustion efficiency

2-به جدول استاندارد فلزات سمي مراجعه شود.
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جدول 4-3-  استاندارد موقتی برای زباله سوزهای موجود و جديد

5-  روش محفظه سازي 1
الف- اين روش براي پسماندهاي شيميايي، دارويي و تيز و برنده كاربرد دارد.

ب-  داروهاي سايتوتوكسيك را نيز مي توان پس از محفظه سازي دفن نمود.
شرح روش: يك ظرف پالستيكي يا فلزي را تا سه چهارم از پسماند پر كرده سپس آنرا با ماده اي مانند فوم پالستيك 
_ ماسه _ سيمان سفيد يا خاك رس پر مي كنند و پس از خشك شدن مادة افزودني، درب آنرا محكم بسته و در محل 

چاله دفع مي شود.

1-Encapsulation

آالينده های خطرناك هوا
استانداردهای موقت خروجی

منابع جديدمنابع موجود

دی اكسيد/ فوران
 0/2ng TBQ/ dscm 
0/40ng TBQ/ dscm یا

دما در ورودی دستگاه كنترل ذرات معلق
> يا مساوی 400 فارنهايت

 0/2ng TBQ/ dscm 

dscm/mg45 dscm/mg 130جيوه

dscm/gr(   34 dscm/mg  0/015 (مواد معلق
34 dscm/mg

) 0/015 dscm/gr(

dscm/µg130 dscm/µg 240فلزات نيمه فرار

97dscm/µg97dscm/µgفلزات با فراريت كم

Ppmv21 Ppmv 77اسيد هيدروكلريك/ گاز كلر

هيدروكربنها
10 Ppmv

يا Ppmv 100 منوكسيد كربن
10 Ppmv

يا Ppmv 100 منوكسيد كربن

راندمان انهدام و حذف

برای منابع جديد و موجود 99/99% برای هر 
كدام از اجزای آلی خطرناك طراحی شده است.
برای منابعی كه زائدات خطرناك را می سوزاند 
 FO20,FO21,FO22,FO23,FO26,FO27

99/99% اجزای آلی خطرناك طراحی می شود.
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4-3- پیوس�ت ش�ماره3- مصوب هیات وزیران در ارتباط با ضوابط و روش�های مدیریت اجرایی 
پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته

جدول 4-4-  ويژگيهاي ظروف و كيسه هاي تفكيك پسماندهاي پزشكي

1- الزم است كيسه هاي فوق در سطل هاي پالستيكي زرد رنگ نگهداري شوند.
2- موسسه استاندارد،استاندارد اين ظروف را تدوين نموده است.

3- الزم است كيسه هاي فوق در سطل هاي پالستيكي سفيد يا قهوه اي رنگ نگهداري شوند.
4- الزم است كيسه هاي فوق در سطل هاي پالستيكي آبي رنگ نگهداري شوند.

پیوست شماره 4- تجهیزات حفاظت فردي توصیه شده براي کارگران مرتبط با حمل و نقل پسماند

برچسبرنگ ظرفنوع ظرفنوع پسماندرديف

عفونيزردكيسه پالستيكي مقاوم)1(عفوني1

استاندارد Safety Box تيز و برنده2
تيز و برنده-داراي زرد با درب قرمز)2(

خطر زيستي

كيسه پالستيكي مقاوم شيميايي دارويي3
شيميايي داروييسفيد يا قهوه اي)3(

كيسه پالستيكي مقاوم عادي4
عاديسياه)4(

دستكش ضخيم
 ماسك

لباس كار آستين بلند

پيش بند پالستيكی
 

شلوار

چكمه
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4-7- ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزي 
)موضوع تصویب نامه شماره 43379/112060 مورخ 1389/5/23 هیئت وزیران(

شوراي عالي حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ 1389/1/29 كميسيون امور زيربنايي،صنعت و محيط زيست بنا 
به پيشنهاد شماره 44245-1 مورخ 1388/7/23 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده)11( قانون مديريت 
پسماندها-مصوب 1383- ضوابط و روشهای مديريت اجرايی پسماندهای كشاورزي و پسماندهای وابسته را به شرح زير 

تصويب نمود:

»ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزي«

 ماده 1- واژه ها و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف( قانون : قانون مديريت پسماندها مصوب 1383

ب( سازمان :سازمان حفاظت محيط زيست. 
پ( ضوابط پسماند پزشكی: ضوابط و روشهای مديريت اجرايی پسماندهای پزشكی و پسماندهای وابسته موضوع 

تصويب نامه شماره 15871/ت 38459ك مورخ 1387/2/8
ت( پسماند عادی كشاورزی:پسماندهايی كه به صورت معمول از فعاليتهای كشاورزی  و صنايع وابسته به آن در 

شهرها، روستاها و خارج از آنها توليد می شود.
 ث( پس��ماندهای ويژه كشاورزي : پسماندهای كشاورزي كه دارای يكی از خواص خطرناك از قبيل سمی بودن، 

بيماری زايی، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگی و مشابه آن می باشند و يا نياز به مديريت خاص دارند.  
ج( بی خطر سازی: اقداماتی كه ويژگی خطرناك بودن پسماندهای كشاورزي را رفع نمايد.

چ( تفكيك پسماند كشاورزي: جداسازي بخش قابل استفاده پسماند جهت بازيافت.
ح( توليد كننده پسماند: افراد حقيقي و حقوقي اطالق مي گردد كه در نتيجه فعاليتهاي آنان پسماندهاي عادي و 

ويژه كشاورزي ايجاد مي شود.

تبصره- ساير تعاريف مندرج در اين ضوابط همان تعاريف قانون و آئين نامه اجرايی آن موضوع تصويب نامه شماره 
28488/ت 32561 ه مورخ 1384/5/1 مي باشد.

ماده 2- وزارت جهاد كشاورزی موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجراي موارد زير اقدام نمايد:
الف- ترويج و آموزش توليد كنندگان و روستائيان در راستاي كاهش پسماندهاي كشاورزي با همكاري مديريت 

اجرايي پسماند موضوع ماده )7(قانون و با استفاده از خدمات فني بخش خصوصي و تعاوني. 
ب- تدوين و ابالغ دستورالعمل حمل و نقل )شرايط نگهداري بهداشتی و پيش سرمادهی( انواع محصوالت كشاورزی 
جهت كاهش توليد پس��ماند مربوط به حمل و نقل محصوالت كش��اورزی با همكاري وزارت راه و ترابري و وزارت 

بهداشت،درمان و آموزش پزشكی ، تدوين و ابالغ نمايد.
پ-  تدوين استانداردهای بسته بندی محصوالت كشاورزی با همكاري سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران.

تبصره: نحوه نگهداری محصوالت كشاورزی بايستي در برچسب های بسته بندی به صورت نوشتاری و تصويری 
درج شود.
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ت-  تدوين،اجرا و نظارت بر برنامه جامع اصالح روشها و شرايط نگهداري محصوالت كشاورزی.
ث- پيش بيني راهكار در مرحله توليد محصوالت كشاورزي در جهت توليد محصوالت با قابليت نگهداري و عمر مفيد 

بيشتر و كاهش توليد پسماند.
ج- راه اندازي نظام تضمين كيفيت محصوالت كشاورزی با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و 

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به منظور كاهش توليد پسماند.
چ- برنامه ريزی الزم جهت خريد و مصرف كودهای كمپوست حاصله.

ح- نظارت بر اجرای ضوابط و روشهای مصوب.

ماده 3- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است به منظور كاهش توليد پسماند نسبت به تدوين نظام 
ارتقاء دانش تغذيه و اصالح الگوي مصرف محصوالت كشاورزي اقدام نمايد. 

ماده 4- وزارت بازرگاني موظف است با همكاری وزارت جهاد كشاورزی و وزارت صنايع و معادن در راستای كاهش 
پسماند كشاورزی سياست ها و راهكارهاي اجرايي زير را اجرا نمايد:

الف: توسعه امكانات ذخيره سازی، قيمت گذاری خدمات ذخيره سازی و ايجاد ظرفيت بهينه برای صنعت ذخيره 
سازی از جمله سردخانه برای محصوالت فساد پذير و سيلو برای محصوالت كمتر فساد پذير و سيلو براي محصوالت 

كمتر فساد پذير.
ب: بسترسازي براي ايجاد تشكل هاي خصوصي و تعاوني در زمينه خدمات فني، پشتيباني، تأمين وعرضه نهاده ها، 
بازاريابي، بازاررساني در راستاي يك جريان مكانيزه و تعريف شده به صورت زنجيره اي پس از برداشت تا مصرف با 

رويكرد كاهش توليد پسماند. 
پ: همكاري در راه اندازی پايانه های روس��تايی حمل و نقل محصوالت كشاورزی با تشكلهاي بخش خصوصي و 

دستگاههاي اجرايي ذيربط. 
ت: اندازه گيری و تعيين سهم هر يك از نقاط زنجيره عمليات پس از برداشت در توليد پسماند به تفكيك محصول 

و اجراي برنامه اصالح آن. 
ث: حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي به منظور افزايش درصد محصوالت فرآوري شده 

و كاهش توليد پسماند.

ماده5- مديريت اجرايي پس��ماندهای عادی و ويژه موظف اس��ت با توجه به ش��رايط آب و هوايي نسبت به تهيه 
دستورالعملهاي تفكيك پسماندهای عادی و ويژه بر اساس خصوصيات تجزيه پذيري فيزيكي و شيميايي و قابليت هاي 
تبديل آنها اقدام نمايد و خصوصيات پسماند عادی كشاورزی را به تائيد وزارت جهاد كشاورزی و خصوصيات پسماند ويژه 

كشاورزی را به تاييد سازمان برساند. 

ماده 6- توليدكنندگان، مديريت اجرايي پسماندهاي كشاورزي و اشخاص حقيقی و حقوقی موضوع تبصره ماده 7 
قانون موظفند نسبت به تفكيك پسماندهای عادی و ويژه،جداسازی پسماندهای بازيافتی )فسادپذير، خشك، ويژه( از 

پسماندهاي غير بازيافتي و دفنی اقدام نمايند.

ماده 7- توليد كنندگان پسماندهاي ويژه كشاورزی در بخش های پسماند عفونی، پسماند تيز و برنده و پسماند 
شيميايی و دارويی موظف است از ضوابط پسماندهای پزشكی به منظور مديريت اين پسماندها استفاده نمايد.
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تبصره 1: نظارت بر حسن اجراي اين ماده حسب مورد به عهده سازمان هاي مربوط در وزارت جهاد كشاورزي مي 
باشد و بايد بصورت ساالنه به سازمان گزارش دهند.

تبصره 2: برنامه مديريت اجرايی پسماندهای موضوع اين ماده بايد به تاييد وزارت جهاد كشاورزی برسد.

ماده 8- توليد كننده محصوالت بازيافتي و كمپوست حاصل از پسماندهای كشاورزی قبل از ارائه به بازار مصرف بايد 
به تأييد اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان برسد. 

ماده 9- هر روش تبديل پسماند ويژه كشاورزی به عادی از طريق تدوين دستورالعملهای مرتبط با هر پسماند توليد 
كننده در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه و تائيد سازمان مشخص و تعيين می گردد.    

ماده 10- مديريت اجرايی و اشخاص حقيقی و حقوقی دارای مجوز استقرار سيستم دفع پسماند ويژه، موظفند ضمن 
دريافت مجوز از سازمان،مالحظات زيست محيطی را رعايت نمايند.

ماده 11- واحدهای كوچك دامپروری، آبزی پروری موظفند مطابق ضوابط پسماندهای پزشكی عمل نمايند و گزارش 
مديريت پسماندهای ويژه را هرسال به ادارات كل محيط زيست استان و جهاد كشاورزی استان ارائه نمايد. 

ماده 12- توليدكنندگان و وارد كنندگان كود و سم موظفند:
الف- جنس ظروف مورد استفاده را به گونه ای انتخاب نمايند كه با  روش تصفيه يا امحائي كه از سوی وزارت جهاد 

كشاورزی با همكاري سازمان تهيه و اعالم مي گردد مطابقت داشته باشد.
ب- از طريق ساز و كارهای تشويقی و يا دريافت وديعه به برگرداندن ظروف سم و كود مصرف شده  و يا كود و سم 
های سنواتی و تاريخ گذشته اقدام نموده و نسبت به امحاء علمی مناسب به نوع پسماند مطابق ظوابط زيست محيطی 

اقدام نمايند.
تبصره 1- مصرف كنندگان و كشاورزان موظفند نسبت به تحويل ظروف سم و كود مصرف شده و كود وسمهای 

مصرف نشده و تاريخ گذشته و يا فاسد شده به توزيع كننده يا فروشنده و يا عاملين آنها اقدام نمايند.
تبصره 2- وزارت جهاد كشاورزی موظف است در پايان هرسال مقادير سموم فاسد و سنواتی كه بعنوان پسماند ويژه 

محسوب می گردند،به سازمان اعالم نمايد.

ماده 13- مراجع قضايي به موجب شكايت وزارت جهاد كشاورزي، سازمان و مدعي العموم در مورد تخلفات مرتبط 
به مديريت پسماند كشاورزی موضوع اين آئين نامه بر اساس گزارشات تسليمي دستگاه هاي مذكور در جرائم مشهود 

رسيدگي می نمايند.

ماده 14- مديريت اجرايي پسماند و سازمان مكلفند نسبت به ارائه گزارش تخلفات مرتبط با مديريت پسماند كشاورزی 
به دادستاني محل اقدام نمايند و پس از دريافت مجوز قضايی با همكاري نيروي انتظامي نسبت به پيشگيری از ادامه تخلف 
اقدام و با هزينه متخلف آثار تخريبي بوجود آمده را برطرف نمايند. در صورت انجام نشدن اقدامات اصالحي، مديريت 
اجرايي پسماند و سازمان مي توانند راساً اصالحات الزم را انجام و هزينه هاي مرتبط را با نظر كارشناس رسمي دادگستري 

از متخلف وصول نمايند.
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ماده 15- مديريت اجرايی پسماندهای كشاورزی موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به اجرای موارد 
زير اقدام نمايد:

الف- انتخاب يك يا تلفيقی از روشهای تصفيه،دفع امحای پسماندهای ويژه كشاورزی و اجرای آن پس از تاييد سازمان.
ب- تدوين ساالنه برنامه مديريت اجرايی و برنامه آموزشی براساس آمار پسماند توليدی و ارائه آن به نمايندگان سازمان 

يا وزارت جهاد كشاورزی. 
تبصره 1- سازمان بنادر و دريانوردی و مديران صنايع مرتبط با بخش كشاورزي موظفند با همكاری دستگاههای 
ذيربط آمار پسماند عادی را به مديريت اجرايی ارائه نموده و برنامه عملياتی مديريت پسماند ويژه را به تاييد اداره كل محيط 

زيست استان رسانده و مطابق آن اقدام نمايند.
تبصره2- برنامه آموزشی پسماند عادی بايد به تاييد سازمان جهاد كشاورزی استان و پسماند ويژه به تاييد سازمان 

برسد. 
پ-  تدوين و  اجرای برنامه های حمايتی تشويقی كشاورزان جهت همكاری در مديريت پسماند كشاورزی با همكاری 

سازمان جهاد كشاورزي استان. 
ت-  ارائه گزارش عملكرد مجموعه تحت مديريت خود به اداره كل حفاظت محيط زيست استان و سازمان جهاد 

كشاورزي استان در پايان هر سال.
ث- شناسايی ابزارها و فناوری های جديد كه باعث تفكيك بهينه پسماند از مبدا خواهد شد.

ح-  برچسب گذاری پسماندهای ويژه كشاورزی با رعايت موارد زير:
1- هيچ پسماندی نبايد بدون داشتن برچسب و تعيين نوع محتواي كيسه و يا ظروف از محل توليد خارج شود.

2- برچسب ها با اندازه قابل خواندن بايد بر روی ظرف يا كيسه چسبانده و يا به صورت چاپی درج شوند. 
3- برچسب در اثر تماس يا حمل، نبايد به آسانی جدا يا پاك شود.

4- برچسب بايد از هر طرف قابل خواندن باشد.
5- بر روی برچسب بايد مشخصات زير ذكر گردد.: 

نام، نشانی و شماره تماس توليد كننده / وارد كننده،تاريخ تحويل،نوع ماده شيميايی )حداقل مقادير تضمين شده(، 
احتياط ،كمك هاي اوليه، روش هاي مديريت پسماند )مورد تاييد سازمان(

ماده 16- اشخاص حقيقی و حقوقی دارای مجوز از سازمان موظفند برای حمل و نقل و نگهداری پسماندهای ويژه 
مطابق ضوابط پسماند پزشكی عمل نمايند.

تبصره- حمل و نقل فرامرزی پسماند ويژه، تابع قوانين و ضوابط كنوانسيون بازل می باشد. 

ماده 17- پس از بی خطر سازی پسماندهای ويژه كشاورزی، پسماند مورد نظر مشمول مقررات پسماندهاي عادي 
خواهد بود.

تبصره: تشخيص تبديل پسماند ويژه به پسماند عادي با تأييد اداره كل حفاظت محيط زيست استان و با هزينه توليد 
كننده خواهد بود. 

ماده 18- دستگاههای اجرايی موظفند به منظور توسعه فعاليت ها و تشويق بخش غير دولتي در امر آموزش و ترويج، 
شناسايي، اصالح مديريت پسماند، زمينه هاي الزم براي سرمايه گذاري اين بخش را در برنامه هاي توسعه پنج ساله پيش 

بينی نمايند.
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ماده 19– سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران و رسانه هاي اطالع رساني وابسته به دستگاههاي دولتي 
موظفند نسبت به تهيه و پخش برنامه هاي آموزشي موضوع اين آئين نامه را با نظارت سازمان و وزارت جهاد كشاورزی 

اقدام نمايند.
تبصره- سازمان و وزارتخانه های صنايع و معادن، علوم و تحقيقات فناوری، جهاد كشاورزی، كشور و آموزش و پرورش 

موظفند نسبت به اجرای آموزشهای مورد نياز به منظور مديريت پسماند كشاورزی، اقدامات الزم را به عمل آورند.

ماده 20- وزارت جهاد كشاورزي موظف است ساالنه گزارش اقدامات انجام شده در اجرای اين ضوابط را به سازمان 
ارائه دهد.

ماده 21 – مديريت اجرايي پسماند، سازمان و وزارت جهاد كشاورزي موظفند دستورالعملهاي نحوه اجرا و مراحل 
عملياتي پسماندهاي بخش كشاورزي مرتبط با وظايف سازماني خود را ظرف شش ماه پس از ابالغ اين مصوبه تهيه و 

ابالغ نمايند.
تبصره: وزارت نيرو موظف است به منظور تدوين دستورالعملهای مربوط، اطالعات مربوط به حساسيت و آسيب 
پذيری منابع آب )اسامی، موقعيت و پراكنش كليه منابع آب زيرزمينی و سطحی( را به اشخاص حقيقی و حقوقی موضوع 

اين ماده ارائه نمايد.

ماده 22- وزارتخانه های كشور  و جهاد كشاورزی و سازمان و ساير دستگاههای ذيربط اعتبارات مورد نياز اجراي اين 
ضوابط و روشهای اجرايی را در لوايح بودجه سنواتي پيش بيني نمايد.

4-8- آیین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرموالسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی 
و سموم دفع آفات نباتی

)موضوع تصویب نامه شماره 282501/ت 43277 ک  مورخ 1389/12/9  هیئت وزیران(

وزارت جهاد كشاورزي-وزارت صنعت، معدن و تجارت- سازمان حفاظت محيط زيست
وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي ، صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد مشترك شماره 020/16082 مورخ 
1388/5/10 وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ،بهداشت،درمان و آموزش پزشكي،سازمان حفاظت محيط زيست و موسسه 
اس��تاندارد و تحقيات صنعتي ايران و به اس��تناد بند »ب« ماده )61( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري اسالمي ايران- مصوب 1383 و با رعايت تصويب نامه شماره 164082/ت 373 ه مورخ 1386/10/10 
»آيين نامه اجرايی ورود، ساخت، فرموالسيون و مصرف كودهای شيميايی، زيستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی« را به 

شرح زير تصويب نمودند:

»آیین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرموالسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، 
آلی و سموم دفع آفات نباتی«

فصل اول � تعاریف و اصطالحات:

ماده 1� واژه ها و اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف � مواد آلی: تركيبات كربنی كه به وسيله گياهان، جانوران و ريز جانداران خاك توليد می شوند.
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 ب � كود: هر ماده آلی يا معدنی با منشاء طبيعی يا مصنوعی )به جز مواد آهكی( كه به خاك يا گياه اضافه می شود 
تا يك يا چند عنصر ضروری برای رشد گياه را تأمين كند.

ج � كود آلی: فرآورده جنبی به دست آمده از فرآوری ماده های جانوری و گياهی كه دارای مقدار كافی عناصر غذايی 
است و ارزش كود دارد.

د � فرآورده زيستی )بيولوژيك(: فرآورده هايی كه طی انجام فعاليت های ميكروبی بر روی مواد آلی در خاك توليد 
می شوند.

ه� � كود زيستی )بيولوژيك(: فرآورده ای جامد، مايع يا نيمه جامد حاوی موجودات زنده مفيد خاكزی يا متابوليتهای 
آنها كه قادر اس��ت به نحوی در تأمين عناصر غذايی مورد نياز گياه، افزايش عملكرد و يا بهبود خواص فيزيكی و 

شيميايی خاك مؤثر باشد.
و � كمپوست: ماده سياه رنگی كه پس از فرايند تغذيه ای توسط ريزجانداران هوازی گرمادوست خاك، كرمهای خاكی 

و حشرات از مواد آلی گياهی و حيوانی بر جای می ماند.
ز � ورمی كمپوست: فضوالت دفع شده حاصل از فعاليت تغذيه ای و هضم انواع مواد آلی توسط گونه های خاصی از 

كرمهای خاكی.
ح � كود شيميايی: تركيبات شيميايی كه حاوی عناصر معدنی مورد نياز گياهان می باشند.

ط � پروانه مسئوليت فنی: مجوزی كه پس از صدور پروانه بهره برداری و تائيد مشخصات و تجهيزات آزمايشگاه واحد 
توليدی و مسئول فنی توسط وزارت جهاد كشاورزی صادر می شود.

ی � مسئول فنی: فردی كه دارای شرايط الزم جهت كنترل و نظارت بر توليد در كارگاه های توليد سم، كود شيميايی، 
آلی و زيستی بوده كه حداقل دارای درجه تحصيلی مهندسی يا ليسانس در رشته های كشاورزی، شيمی، داروسازی، 
پزشكی و يا ساير رشته های مرتبط باشد انتخاب می شود. كارگاه های مشمول اين مصوبه ملزم به داشتن مسئول فنی 

تائيد شده توسط وزارت جهاد كشاورزی می باشند.
ك � پروانه ساخت: مجوزی كه پس از صدور پروانه مسئوليت فنی و برای ساخت هر محصولی كه تركيب بندی آن 

توسط وزارت جهاد كشاورزی تائيدشده پس از اخذ استعالم های الزم و در چارچوب ضوابط صادر می شود.
ل � محصول سالم: محصولی كه عاری از عناصر و تركيبات سمی و آالينده  بوده و يا با رعايت حداكثر باقی مانده مجاز 

آنها توليد شده باشد.
م � ش��بكه مراقبت: سامانه ای كه زمان كنترل عوامل خس��ارتزا را براساس اطالعات فنی حاصل از نمونه برداری و 

رديابی های آفات و تجزيه و تحليل آن به بهره برداران اعالم می دارد و بر اجرای عمليات كنترلی نظارت می نمايد.
ن � مسموميت: آلودگی شخص به سم توسط خود و يا شخص ديگر بصورت عالمانه و عامدانه و يا مسموميت بر اثر 

عدم اطالع، بی دقتی و يا ناخواسته را گويند كه اعم از عمدی يا اتفاقی است.
 س � سموم دفع آفات نباتی: كليه تركيبات آلی، معدنی و غيره كه به منظور كنترل آفات نباتی، انباری و خانگی به 

صورت جامد، مايع و گاز به كار برده می شود.
ع � محصول ارگانيك: محصوالتی كه در روند توليد آنها هيچ ماده شيميايی اعم از كود، سم، هورمون و غيره استفاده 
نشده و اين محصوالت عاری از هرگونه آالينده  شيميايی، فلزات سنگين و تركيبات مضر می باشند. در فرآيند توليد 

اين محصوالت صرفاً از مواد و عوامل با منشاء طبيعی استفاده می شود.
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ف � مديريت كنترل انبوهی آفات )IPM( : فرآيند طراحی و تصميم گيری و اجرای روش های كنترل آفات مبتنی بر 
اكوسيستم با بكارگيری تمام روش ها و فنون متناسب و قابل انطباق و ممكن، در راستای نگهداری جمعيت آفات زير 

سطح ضرر و زيان اقتصادی.
ص � محصوالت تازه خوری: محصوالتی كه بدون هرگونه تغيير ظاهری و به صورت خام، مورد مصرف انسان قرار 

می گيرند از قبيل ميوه های تازه، سبزيجات، صيفی جات و مانند آنها.
ق � آفتكش: هر ماده يا مخلوط و يا هر موجود زنده كه برای پيشگيری، نابودسازی و يا كنترل ناقلين بيماری انسانی 
يا حيوانی، گونه های ناخواسته نباتات يا حيوانات ايجادكننده خسارت در عرصه های طبيعی، توليد، فرآوری، انبارداری، 
حمل و نقل، محصوالت كشاورزی، چوب و فرآورده های چوبی يا خوراك دام و يا جهت مبارزه با حشرات و آفات داخل 
و يا روی پوست بدن حيوانات مورد استفاده قرار می گيرد و مصاديق آن عبارتند از عوامل و فرآورده های بيولوژيكی، 

مواد شيميايی، دوركننده ها، جذب كننده ها، هورمون ها و مواد مشابه.
تبصره � مفاهيمی كه در اين ضوابط تعريف نشده است تابع مقررات و تعاريف كنوانسيون های بين المللی الحاقی و 

قوانين مربوط می باشد.
ر � روش كنترل زيستی )بيولوژيك( آفات: به استفاده عملی و كاربردی از عوامل كنترل زيستی و يا فرآورده های آنها 

برای كنترل آفات اطالق می شود.
ش � روش كنت��رل غيرش��يميايی آفات: به كليه روش ه��ا و ادواتی از قبيل تله ها، كارت ه��ا، نوارهای رنگی، مواد، 

جلب كننده ها، دوركننده ها و غيره اطالق می شود كه غيرسمی بوده در كنترل آفات به كار می روند.

 فصل دوم � هیئت نظارت:

ماده2� هيئت نظارت بر توليد، توزيع، مصرف و واردات كود با تركيب زير تشكيل می شود و از اين پس هيئت نظارت 
ناميده می شود:

الف � معاون آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزی )رئيس(.
ب � معاون وزير نفت در امور پتروشيمی.

ج � معاون امور توليدات گياهی وزارت جهاد كشاورزی.
د � معاون محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط زيست.

ه� � معاون ذيربط سازمان انرژی اتمی ايران.
و � معاون سالمت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

ز � معاون ذيربط وزير بازرگانی.
ح � معاون ذيربط وزير كشور.

ط � معاون ذيربط وزير صنايع و معادن.
 ظ � رئيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران.

ح �  دو نفر از اعضای هيئت علمی صاحب نظر با انتخاب وزير جهاد كشاورزی.
خ � نماينده تشكل يا تشكل های صنفی ذيربط در زمينه توليد، ورود و مصرف كود )بدون حق رأی(.

تبصره1� احكام اعضاء اين هيئت پس از معرفی توسط دستگاه های ذيربط، از طرف وزير جهادكشاورزی و برای مدت 
چهار سال صادر می شود.
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تبصره2� هيئت نظارت حداقل هر ماه يكبار جلسه تشكيل خواهد داد و جلسات با حضور دو سوم اعضاء رسميت پيدا 
می كنند و مصوبات آن با اكثريت آراء اعضای حاضر الزم االجرا خواهد بود.

تبصره3� مصوبات هيئت نظارت توسط وزير جهادكشاورزی ابالغ خواهد شد.
تبصره4� دبيرخانه هيئت نظارت در معاونت آب و خاك و صنايع وزارت جهاد كشاورزی تشكيل خواهد شد.

تبصره5� هيئت نظارت می تواند در صورت نياز از افراد ذيصالح حسب مورد برای شركت در جلسات بدون حق رأی 
دعوت نمايد ويا اينكه امور مربوط را به كميته های تخصصی ارجاع دهد.

ماده 3� وظايف هيئت نظارت عبارتند از:
الف � تدوين سياستهای الزم در زمينه توليد، ورود و مصرف انواع كود و پيشنهاد به مراجع ذيربط جهت

تصويب.
ب � برنامه ريزی، هماهنگی و نظارت در زمينه توليد، ورود و مصرف انواع كود.

ج � برنامه ريزی به منظور بهبود و توسعه صنعت توليد و ترويج مصرف كودهای آلی و زيستی، كمپوست و ورمی 
كمپوست.

د � بررس��ی، بازنگری و تصويب ضوابط و دستورالعمل های توليد، ورود و مصرف در چارچوب موارد مندرج در اين 
آيين نامه و نظارت بر حسن اجرای آنها.

ه� � تائيد صالحيت مسئول فنی.
و � ثبت و احراز مشخصات فنی كودهای توليدی قبل از عرضه و كودهای وارداتی قبل از ثبت سفارش.

ز � تصويب فهرست كودهای مجاز و مورد نياز كشور.
ح � تصويب مشخصات برچسب الصاقی بر انواع كودها.

ط � بررسی و تصميم  گيری درمورد مسائل و مشكالت و پيشنهادهای فنی ارجاعی از دستگاه های ذيربط و درصورت 
لزوم ارجاع به مراجع ذيصالح برای تصميم گيری.

ماده4� هيئت نظارت بر سموم از نمايندگان ذيصالح سازمان حفظ نباتات، مؤسسه گياه پزشكی، وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكی، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران، سازمان دامپزشكی كشور، سازمان پزشكی قانونی 
و سازمان حفاظت محيط زيست و دو نفر كارشناس آگاه در زمينه سموم دفع آفات بنا به پيشنهاد سازمان حفظ نباتات و 

تصويب وزير جهاد كشاورزی تشكيل می شود و اداره جلسات برعهده نماينده سازمان حفظ نباتات است.

ماده5� وظايف هيئت نظارت بر سموم عبارتند از:
 الف � تصويب فهرست سموم مجاز و تجديدنظر در آن متضمن فرمول شيميايی، نوع فرموالسيون، حداكثر غلظت 

ماده مؤثر سم، حداكثر وزن و حجم بسته بندی، نوع ظروف و ساير مشخصات ضروری.
ب � تصويب مشخصات الزم برای برچسب سموم.

تبصره � پيشنهاد فهرست و مشخصات اوليه موضوع بندهای )الف( و )ب( اين ماده و نيز ساير پيشنهادات دستگاه های 
عضو هيئت نظارت بر سموم درباره مسايل فنی مربوط به سموم توسط سازمان حفظ نباتات جمعبندی و برای بررسی و 

اتخاذ تصميم در دستور طرح در هيئت يادشده قرار می گيرد.
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ماده6� هيئت نظارت بر سموم می تواند نسبت به تشكيل كميته های فنی، تخصصی و زيست محيطی سموم اقدام 
نمايد، نحوه تشكيل كميته ها و اعضاء آن با تصويب هيئت نظارت خواهد بود.

ماده7� هيئت نظارت بر سموم موظف است در مورد سمومی كه علی  رغم ثبت و رعايت موارد احتياطی، برای انسان، 
حيوان و سالمت محيط زيست مخاطره آميز ِمی باشند تجديدنظر نمايد.

فصل سوم � تولید و ترکیب بندی کود و سم:

ماده8� وزارت جهاد كشاورزی )سازمان حفظ نباتات( موظف است اقدامات الزم برای حمايت و پشتيبانی از بخش 
غيردولتی به منظور توليد عوامل كنترل بيولوژيك و بهره برداری از آنها به عمل آورده، سازوكارها و دستورالعمل های الزم 

را تهيه و ابالغ نمايد.

ماده9� در راستای توسعه توليد و مصرف كودهای آلی و زيستی و بهينه سازی مصرف كودهای شيميايی، تمامی 
وزارتخانه ها و س��ازمانهای مرتبط مكلفند با مسئوليت وزارت جهاد كشاورزی سياست گذاری الزم را به منظور توسعه 

مشاركت بخش غيردولتی در اين خصوص به عمل آورند.

ماده10� احداث و بهره برداری از هر واحد صنعتی برای توليد انواع سموم و كودهای شيميايی، آلی و زيستی منوط 
به اخذ جواز تأسيس، پروانه بهره برداری و طرح توسعه از وزارت جهاد كشاورزی يا وزارت صنايع و معادن حسب مورد در 

چارچوب وظايف قانونی و با رعايت مقررات مربوط می باشد.
تبصره � صدور مجوز تأسيس، پروانه بهره برداری و طرح توسعه بايد در چارچوب مقررات حفاظت محيط زيست و 

استعالم از سازمان حفاظت محيط زيست صورت گيرد.

ماده11� توليد و تركيب بندی هر نوع كود در داخل كشور منوط به اخذ پروانه ساخت محصول از وزارت جهادكشاورزی 
می باشد.

تبصره � وزارت جهاد كش��اورزی به منظور صدور پروانه س��اخت حسب ضرورت، استعالم های الزم در زمينه عدم 
بيماری زايی برای انسان و رعايت حدمجاز عناصر سنگين و مواد پرتوزا رعايت استانداردهای زيست محيطی را حسب مورد 
از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان حفظ نباتات 

به عمل می آورد.

ماده12� درج شماره پروانه بهره برداری و پروانه ساخت محصول، تاريخ توليد و انقضاء، قيمت مصرف كننده، كدگذاری 
كاال، شماره پارت و آدرس واحد توليدی بر روی برچسب كود ساخت داخل به منظور عرضه آن الزامی است.

تبصره � موارد فوق نافی شرايط و ضوابط آئين نامه برچسب گذاری كاالهای شيميايی )GHS( نمی باشد.

ماده13� پروانه ساخت هر كود به مدت دو سال اعتبار خواهد داشت و قابل تمديد خواهد بود.

تبصره � تداوم اعتبار پروانه در طول مدت دو سال منوط به استمرار وجود شرايطی است كه در پروانه درج می شود. 
در صورت عدم رعايت ضوابط ساخت، پروانه ساخت ابطال خواهد شد. وزارت جهاد كشاورزی موظف است اين موضوع را 

در پروانه های ساخت درج نمايد.
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    ماده14� به منظور تأمين ماده آلی قابل مصرف در اراضی كشاورزی، وزارت كشور به استناد مواد )7( و )10( قانون 
مديريت پسماندها � مصوب 1383� موظف است با همكاری وزارت جهاد كشاورزی و وزارت صنايع و معادن نسبت به 

توسعه صنعت توليد كمپوست و ورمی كمپوست استاندارد از پسماندهای فسادپذير عادی و كشاورزی اقدام نمايد.

تبصره � وزارت كشور موظف است ظرف شش ماه از ابالغ اين آيين نامه با همكاری وزارت جهاد كشاورزی شيوه نامه 
تهيه و توليد كمپوست و ورمی كمپوست از پسماندهای فسادپذير عادی و كشاورزی را تدوين نمايد.

ماده15� سازمان حفظ نباتات موظف است ظرف سه ماه از ابالغ اين آيين  نامه نسبت به تدوين و اعالم ضوابط فنی 
فرآيند توليد اقدام و واحدهای توليدی و تركيب كننده سموم را پيش از اخذ پروانه ساخت ملزم به رعايت ضوابط مذكور 

نمايد.

ماده16� وزارتخانه های جهاد كشاورزی، صنايع و معادن، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران و سازمان حفاظت 
محيط زيست موظفند برنامه های كوتاه مدت و بلندمدت ميزان توليد و نوع سموم و كودهای شيميايی توليدی را با رويكرد 
توليد براساس فناوری های نوين با رعايت قوانين و مقررات و كنوانسيون های بين المللی تنظيم، اعالم و به مرحله اجرا 

درآورند.

ماده17� تمامی واحدهای توليدكننده و تركيب كننده سموم موظفند اقدامات الزم را به منظور جلوگيری از آلودگی 
محيط زيست و منابع آب و خاك براساس دستورالعمل های سازمان حفاظت محيط زيست به عمل آورند.

تبصره1� هرگونه احداث واحد جديد يا هرگونه تغيير در واحدهای توليدی موجود با رعايت ضوابط زيست محيطی و 
لحاظ ماده )16( اين آيين نامه، منوط به بكارگيری فناوری های جديد رفع آاليندگی است.

تبصره2� ضمن تشكيل پرونده بهداشتی برای شاغالن در واحدهای توليدكننده و تركيب كننده سموم، هر شش ماه 
حداقل يكبار معاينات دوره ای شاغالن و ارزيابی بهداشتی محيط كار انجام پذيرد.

فصل چهارم � واردات کود و سم:

ماده18� در راستای حفظ كيفيت منابع پايه خاك و آب كشور، وزارت جهادكشاورزی موظف است ساالنه فهرست 
و ميزان كودهای مجاز مورد نياز وارداتی را اعالم و با همكاری دستگاه های ذيربط مجموعه مشخصات و روش های فنی 
و نحوه اقدام هر يك از دستگاه ها حسب مورد و استانداردهای زيست محيطی ورود كود را پس از تصويب هيئت نظارت 

منتشر و اعمال و ترتيبات الزم برای اعمال و اجرای استانداردهای مربوط را فراهم نمايد.

ماده19� كودهای وارداتی بايد در كش��ور مبدأ ثبت ش��ده باش��ند و دارای برگه بازرس��ی آناليز كاال از يك شركت 
بازرسی كننده داخلی و يا بين المللی معتبر و برچسب اطالعات فنی � تجاری )موضوع ماده )12( اين آئين نامه( و بسته بندی 

)درصورت عرضه مستقيم( باشد.

ماده20� واردكنندگان كود ضمن رعايت ماده )17( اين آئين نامه مكلف به ارائه گواهی های الزم از مراجع ذيربط به 
شرح ذيل در زمان ترخيص  می باشند:

 الف � گواهی رعايت حد مجاز تركيبات آالينده سمی و عناصر سنگين براساس ضوابط و استانداردهای داخلی و 
بين المللی از وزارت جهاد كشاورزی.
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ب � گواهی عاری بودن از عوامل بيماری زا برای گياه و دام از وزارت جهاد كشاورزی و عاری بودن از عوامل بيماری زا 
برای انسان از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.

 ج � گواهی عدم پرتوزايی بيش از حد از سازمان انرژی اتمی كشور.
 د � گواهی رعايت استانداردهای زيست محيطی از سازمان حفاظت محيط زيست.

تبصره1� دستگاه های فوق موظفند نتيجه بررسی های خود را از حيث صدور يا عدم صدور ظرف حداكثر پانزده روز 
به مبادی ورودی اعالم نمايند.

تبصره2� وزارت جهاد كش��اورزی موظف اس��ت با همكاری دس��تگاه های ذيربط تسهيالت الزم به منظور ايجاد 
آزمايشگاه های مربوط توسط بخش خصوصی را در چارچوب قوانين و مقررات مربوط در مبادی ورودی اصلی فراهم نمايد.

ماده21� هنگام ورود كود به كشور الزم است حداقل هفتاد درصد )70%( از مدت اعتبار مصرف آن باقی مانده باشد، 
واردكننده كود بايد تمامی سوابق و هرگونه اطالعات ديگر كود وارداتی را برای مدت چهار سال نزد خود نگهداری نموده و 

بنا به درخواست مراجع ذيصالح در اختيار آنها قرار دهد.

ماده22� سموم آماده وارداتی، تكنيكال ها و مواد همراه و آن دسته از سمومی كه در داخل كشور توليد و تركيب 
می شوند بايد از كيفيت الزم براساس ضوابط اعالمی سازمان حفظ نباتات برخوردار باشند.

ماده23� واردات كودهای آلی و زيس��تی كه از منشأ پسماندهای پزشكی و ويژه، موضوع ماده )2( قانون مديريت 
پسماندها � مصوب 1383� تهيه شده باشند به داخل كشور ممنوع است.

فصل پنجم � توزیع کود و سم:

ماده24� تغيير بس��ته بندی، توزيع و عرضه انواع كودها منوط به اخذ مجوزهای مربوط از وزارت جهاد كش��اورزی 
می باشد.

تبصره1� شرايط و ضوابط اخذ مجوزهای فوق طی دستورالعملی توسط وزارت جهاد كشاورزی تعيين و اعالم خواهد 
شد.

تبصره2� اخذ استعالم های الزم از سازمان حفاظت محيط زيست و حسب مورد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی برای صدور مجوزهای فوق ضروری می باشد.

تبصره3� مدت اعتبار مجوز سه سال است كه قابل تمديد می باشد. 

ماده25� در صورتی كه كود مورد نظر جزو مواد محترقه، اشتعال زا و سمی گروه بندی شود، بايد به نحو مناسب با 
عاليم مربوط روی برچسب درج شود. حمل و نقل، انبارداری و مصرف اين كودها مشمول قوانين و مقررات خاص خواهد 

بود كه برای حامل آنها الزم االجرا می باشد.
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ماده26� تمامی كودهای توليدی و وارداتی در طول مدت اعتبار مجوزها بايد مشخصات ثبت شده را دارا باشند و 
به منظور نظارت بر نحوه عملكرد و چگونگی مطابقت نمونه كود با مشخصات ثبت شده، وزارت جهاد كشاورزی مجاز 
است در هر مرحله اعم از پيش توليد، توليد، بسته بندی، انبار، برچسب زنی، حمل و نقل، فروش و مصرف نسبت به بازديد، 
نمونه برداری، ارسال به مراجع ذيصالح موضوع ماده )20( اين آئين نامه و تطبيق نتايج با مشخصات ثبت شده اقدام نمايد.

ماده27� هرگونه تغيير بدون مجوز در بسته بندی كود، دخل و تصرف در محتوای برچسب و شماره مجوزهای صادره 
ممنوع می باشد و مرجع صادركننده مجوز موظف است نسبت به پيگيری موضوع در مراجع ذيصالح اقدام نمايد.

ماده28� واردكنندگان، توليدكنندگان و توزيع كنندگان )شامل تركيب و بسته بندی( انواع كودها بايد مطابق ضوابط 
و دستورالعمل های فنی نسبت به نمونه برداری و انجام آزمايش از هر محموله كود توليدی، وارداتی و تركيب يا بسته بندی 
شده جهت تطبيق با مشخصات اعالم شده توسط مراكز آزمايشگاهی مورد تأئيد وزارت جهادكشاورزی و مؤسسه استاندارد 

و تحقيقات صنعتی ايران )در مورد كودهای دارای استاندارد مصوب( اقدام و نتيجه را به وزارت مذكور اعالم نمايند.
تبصره � مسئوليت فنی و حقوقی هرگونه عواقب ناشی از غفلت يا بی احتياطی و عدم تطابق ويژگی های نمونه كود با 
مشخصات اعالم شده و نيز عدم رعايت ضوابط و معيارها برعهده توليدكننده، واردكننده، فرموله و بسته بندی كننده مربوطه 

است.
ماده29� در صورت تخطی دارندگان مجوزها و عدول از ش��رايط اخذ هر يك از مجوزهای صادره و يا ضوابط اين 
آئين نامه و دستورالعمل های آن، مرجع صادركننده مجاز خواهد بود نسبت به اخطار كتبی و يا لغو مجوزهای صادره اقدام 

نمايد.
تبصره � مفاد موضوع اين ماده و اختيار دستگاه ها بايد در مجوزهای صادره درج شود.

ماده30� فروش انواع سم منوط به اخذ پروانه فنی و تاييد صالحيت از سازمان حفظ نباتات بوده و فروشندگان موظفند 
براساس ضوابط و مقررات سازمان حفظ نباتات عمل نمايند.

تبصره1� فروش سموم تاريخ مصرف گذشته و فاسد مجاز نيست و شركتهای واردكننده و توليدكننده يا فرموله كننده 
موظفند مطابق ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به مرجوع يا امحاء آنها اقدام نمايند.

تبصره2� توليدكنندگان و واردكنندگان موظفند ميزان سموم تاريخ مصرف گذشته خود و محل نگهداری آنها را به 
سازمان حفظ نباتات اعالم نمايند.

ماده31� فروش سموم بايد صرفاً براساس نسخ گياه پزشكی كه توسط آزمايشگاه های گياه پزشكی و ادارات حفظ 
نباتات صادر می گردد انجام پذيرد.

ماده32� وزارت جهاد كشاورزی موظف است با همكاری وزارتخانه های راه و ترابری، كشور و بازرگانی، توليد، توزيع و 
حمل و نقل سموم شيميايی را ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آئين نامه ساماندهی نمايد.

تبصره � تمامی وسايل حمل و نقل سموم شيميايی بايستی دارای آرم و مشخصات الزم بوده و همچنين مجهز به 
سامانه موقعيت ياب جغرافيايی )GPS( باشند و حمل و نقل سموم بايد پس از اخذ مجوز از سازمان حفظ نباتات انجام شود.
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ماده33� وزارت جهاد كشاورزی مكلف است ظرف يكسال شبكه پايش سموم شيميايی را از مرحله توليد و واردات 
تا مصرف اين سموم طراحی و اجرا كند.

فصل ششم � مصرف کود و سم:

ماده34� وزارت جهاد كشاورزی موظف است رأساً يا در صورت لزوم با همكاری دستگاه های ذيربط و در صورت نياز 
پس از تصويب مراجع ذيصالح سياست های تشويقی، ترجيحی و برنامه های عملياتی زمان بندی شده را به ترتيبی تدوين 

و به مرحله اجرا درآورد كه مصرف كودهای آلی و زيستی در هر سال حداقل به ميزان يك درصد افزايش يابد.

ماده35� وزارت جهاد كش��اورزی موظف اس��ت از طريق فعاليت های آموزشی و ترويجی زمينه بهبود مشاركت 
كشاورزان برای جلوگيری از مصرف بی رويه كودهای شيميايی و توسعه مصرف كودهای آلی و زيستی، كمپوست و ورمی 

كمپوست را فراهم نمايد.

ماده36� در راستای بهينه سازی مصرف انواع سموم و كودهای شيميايی و توسعه توليد محصوالت سالم، وزارت 
جهاد كشاورزی موظف است سياست های حمايتی و تشويقی خود را به نحوی تنظيم نمايد كه توليد محصوالت سالم در 

اولويت قرار گيرند.

 ماده37� وزارت جهاد كشاورزی موظف است به منظور باال بردن سطح آگاهی توليدكنندگان محصوالت كشاورزی 
در جهت بهينه سازی مصرف سموم كشاورزی و توسعه راهكارهای مبارزه غيرشيميايی و زيستی )بيولوژيك( با اولويت 

بخش خصوصی برنامه های ترويجی و آموزشی الزم را تدوين و اجرا نمايد.

ماده38� وزارت جهاد كشاورزی موظف است ظرف يكسال از طريق سازمان حفظ نباتات نسبت به ايجاد و توسعه 
شبكه های مراقبت از محصوالت كشاورزی و اجرای برنامه های مديريت كنترل انبوهی آفات )IPM( با محوريت مبارزه 
زيستی )بيولوژيك( و با اولويت محصوالت تازه خوری، پايش مصرف و حمل و نقل سموم و اعمال استانداردهای بهداشتی 

و زيست محيطی اقدام نمايد.

ماده39� وزارت جهاد كشاورزی موظف است ظرف شش ماه پس از ابالغ اين آئين نامه برنامه ای تدوين نمايد تا جايگاه 
آزمايشگاه های خاك شناسی در برنامه مصرف كودها به نحوی ارتقاء يابد كه مصرف كود براساس نتايج آزمايشگاه های 

خاك شناسی باشد.

ماده40� وزارت بازرگانی موظف است با توجه به ضوابط و مقررات اعالم شده از سوی وزارتخانه های بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكی و جهاد كشاورزی و سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان انرژی اتمی و موسسه استاندارد و تحقيقات 
صنعتی ايران نسبت به ثبت سفارش محصوالت كشاورزی براساس ضوابط مذكور اقدام نمايد، پايش محصوالت كشاورزی 
وارداتی با تاكيد بر باقيمانده سموم دفع آفات نباتی، فلزات سنگين و تركيبات مضر ناشی از مصرف سموم برعهده وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشد.

ماده41� وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است در راستای ارتقای آگاهی بهداشت حرفه ای كشاورزی 
با همكاری وزارت جهاد كشاورزی نسبت به تدوين و اجرای برنامه بهداشت كشاورزی با اولويت كاهش و بهينه سازی 

مصرف سموم و ارتقای سالمت كشاورزان اقدام نمايد.
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ماده42� وزارت جهاد كشاورزی موظف است به منظور معرفی، اصالح و جايگزينی فناوری های مكانيزاسيون كشاورزی 
و در راستای بهينه سازی و افزايش كارايی مصرف سموم و انواع كودها، نسبت به توسعه فناوری های نوين سمپاش ها و 

كودكارها به صورت كمی و كيفی ساليانه در سطح ده درصد )10%( از اراضی كشاورزی اقدام نمايد.

تبصره � وزارت صنايع و معادن موظف است نسبت به تأمين نيازهای ماشينی در راستای برنامه های وزارت جهاد 
كشاورزی همكاری نمايد.

 فصل هفتم � سایر مقررات:

ماده43� سازمان حفظ نباتات موظف است تمهيداتی ايجاد كند كه متناسب با كنوانسيون های بين المللی، توليد، 
فرموله، واردات و مصرف سموم پرخطر در كشور ممنوع شود.

ماده44� سموم و مواد مخلوط شده با سموم و يا ظروف مصرف شده سموم و همچنين حمل و نقل آنها بايد در 
مكان های جداگانه و ايزوله بوده و جدا از مواد خوراكی و آشاميدنی مصرفی انسان، حيوان و گياهان زنده نگهداری شود. در 

صورت تخلف پروانه متخلفين لغو می شود.

ماده45� فعاالن در زمينه توليد، واردات، فرموله كردن، بس��ته بندی، توزيع و فروش س��موم بايد مطابق ضوابط و 
دستورالعمل های سازمان حفظ نباتات فعاليت نمايند.

ماده46� وزارت جهاد كشاورزی )سازمان حفظ نباتات( موظف است با نظارت دقيق و مداوم، در صورت احراز تخلف، 
از قبيل واردات، توليد و توزيع سموم و كودهای تقلبی، استفاده از برچسبهای تقلبی، مصرف كودها و سموم ثبت نشده و 

تاريخ مصرف گذشته مراتب را به طريق مقتضی پيگيری و به اطالع عموم برساند.
تبصره � س��ازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران و رسانه های عمومی موظفند حسب اعالم وزارت جهاد 

كشاورزی نسبت به اعالم اسامی سموم و كودهای تقلبی و غيرقابل مصرف اقدام نمايد.

ماده47� فعاالن در زمينه توليد، واردات، فرموله كردن، بسته بندی، توزيع و فروش سموم موظفند برچسب مشتمل بر 
مشخصات فنی كود، شرايط نگهداری، مديريت مصرف و مديريت پسماند و مالحظات بهداشتی را براساس دستورالعمل های 

مصوب هيئت نظارت بر روی بسته كود الصاق نمايند.
تبصره1� عرضه كننده محصوالت وارداتی موظف است ترجمه فارسی برچسب كود را بر روی بسته بندی كود الصاق 

نمايد. در هر حال ذكر تاريخ توليد، قيمت و زمان انقضای مصرف در برچسب فارسی الزامی است.
تبصره2� در هنگام حمل و نقل كود به صورت فله عالوه بر رعايت مالحظات بهداش��تی و زيس��ت محيطی بايد 

مشخصات فوق الذكر در برگه ای درج و ممهور به مهر اشخاص حقيقی يا حقوقی ارسال كننده، ضميمه بارنامه شود.

ماده48� توليد، فرموله كردن، نگهداری، حمل و نقل، توزيع و مصرف انواع سموم خارج از چارچوب ضوابط قانون 
حفظ نباتات و قانون مديريت پسماندها و آئين نامه ها و دستورالعملهای مربوطه و اين ضوابط ممنوع بوده و در هر مرحله ای 
كه توسط سازمان حفظ نباتات تشخيص داده شوند توليدكننده، فرموله كننده، نگهدارنده و توزيع كننده موظف است 

مطابق قانون و آئين نامه های مديريت پسماندها نسبت به مسترد نمودن به توليدكننده و امحاء آنها اقدام نمايند.
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تبصره1� فروش سموم قاچاق و غيرمجاز وارداتی توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تمليكی منوط به اخذ 
تاييديه وزارت جهاد كشاورزی )سازمان حفظ نباتات( می باشد و در صورت عدم تاييد، به هزينه واردكننده مرجوع و يا 

امحاء خواهند گرديد.
تبصره2� سازمان حفظ نباتات می تواند نسبت به طرح شكايت در مراجع قانونی عليه قاچاقچيان و يا واردكنندگان 

بدون مجوز اقدام نمايد.

 ماده49� سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران و ساير رسانه ها و همچنين دستگاه های آموزشی و فرهنگی 
موظفند به منظور پيشگيری از مصرف بی رويه سموم و كودهای شيميايی، نسبت به ترويج و تبليغ توليد، عرضه و مصرف 

محصوالت سالم كشاورزی در سطح جامعه اقدام نمايند.

ماده50 � موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران موظف است با همكاری وزارتخانه های جهاد كشاورزی و صنايع 
و معادن و ساير دستگاه های ذيربط در راستای بهينه سازی مصرف انواع كودهای شيميائی و توسعه مصرف كودهای 
آلی و زيس��تی، استانداردهای انواع كودها )كه مشتمل بر روشهای نمونه برداری و اندازه گيری های كيفی در نمونه های 
كود باشد(، ساخت سمپاشها، كودكارها و بذركار � كودكارها را طی سه سال تدوين، و پس از تصويب اجباری شدن آنها 
توسط شورای عالی استاندارد به معرض اجرا گذارد. تا زمان تدوين استانداردهای مذكور، روشهای مورد تأييد وزارت جهاد 

كشاورزی مالك عمل خواهند بود.

ماده51 � دستگاه های متولی و شركتهای واردكننده، توليدكننده و مونتاژكننده سمپاش موظفند دستورالعمل های 
فنی وزارت جهاد كشاورزی را كه ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ اين آيين نامه تهيه و ابالغ خواهد شد در مراحل مذكور اجرا 

كنند.

ماده52 � واردكنندگان و توليدكنندگان انواع كود و سموم موظفند گزارش ساالنه عمليات خود را از نظر نوع، ميزان 
ورود، توليد و توزيع كود تا پايان خرداد ماه سال بعد به وزارت جهاد كشاورزی اعالم نمايند.

تبصره � ارائه گزارش ساليانه عمليات مذكور توسط واردكنندگان و توليدكنندگان جهت تمديد مجوزهای صادره 
الزامی است.

 ماده53 � تمامی هزينه های انجام آزمايشات و تفسير نتايج آنها برای صدور انواع مجوزها و يا برای تطبيق مشخصات 
كود به عهده متقاضی است.

ماده54 � توليدكنندگان، واردكنندگان و يا فرموله كنندگان كود در صورت لغو مجوز بايد تمامی محصوالت توليدی و 
وارداتی لغو مجوز شده خود را جمع آوری نموده و از توليد، توزيع و عرضه آنها خودداری نمايند، در غير اين صورت موضوع 

از طريق سازمان حفظ نباتات و سازمان حفاظت محيط زيست پيگيری خواهد شد.

ماده55 � صاحب كاال بايد بازس��ازی يا امحاء محموله های غيرمجاز و يا غيربهداش��تی كود را براس��اس قوانين و 
دستورالعمل های مربوط با رعايت ضوابط بهداشتی و زيست محيطی انجام دهد.

ماده56 � توليد، تركيب، واردات، خريد، فروش، توزيع و مصرف كودهای غيرمجاز و سموم ثبت نشده در كشور ممنوع 
می باشد
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ماده57 � مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران موظف است با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی ضوابط صدور پروانه ايجاد و تأسيس آزمايشگاه های اندازه گيری باقيمانده سموم را ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ 

اين آئين نامه تهيه و ابالغ نمايد.

ماده58 � به منظور توسعه توليد محصوالت ارگانيك و سالم، وزارت بازرگانی موظف است با همكاری وزارتخانه های 
جهاد كشاورزی و كشور نسبت به عرضه و قيمت گذاری محصوالت كشاورزی ارگانيك و سالم از طريق ميادين ميوه و 

تره بار و ساير مراكز عرضه محصوالت اقدام نمايد.

ماده59 � به منظور حفظ سالمت انسانی و محيط زيست و كاهش مخاطرات ناشی از سمپاشی هوايی، وزارت جهاد 
كشاورزی )سازمان حفظ نباتات( موظف است در صورت نياز به مبارزه شيميايی برای كنترل آفات از ساير روشها غير از 

مبارزه هوايی استفاده نمايد.
تبصره � استفاده از روشهای سمپاشی هوايی بنا به ضرورت در موارد استثنايی و با تشخيص سازمان حفظ نباتات 

انجام می پذيرد.

ماده60 � وزارت جهاد كش��اورزی موظف اس��ت برای كنترل آفات در عرصه های منابع طبيعی با اولويت روشهای 
غيرشيميايی و زيستی )بيولوژيك( اقدام نمايد.

تبصره � هرگونه عمليات مبارزه با آفات در عرصه های مناطق چهارگانه حفاظت شده صرفاً پس از هماهنگی و كسب 
مجوزهای الزم از سازمان حفاظت محيط زيست انجام خواهد شد.

ماده61 � تمامی فعاالن در زمينه توليد، واردات، فرموله كردن، بسته بندی، توزيع و فروش كود و سموم موظفند ضوابط 
و دستورالعمل های طرح خوداظهاری سازمان حفاظت محيط زيست را رعايت نمايند تمامی صادركنندگان پروانه های 

بهره برداری و مجوز ها مكلفند اين حكم را به عنوان شرط در پروانه های بهره برداری و مجوزها درج نمايند.

 ماده62 � وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��كی موظف است در خصوص فوريت های مسموميت با سموم 
دفع آفات نباتی اطالع رسانی الزم را برای توليدكنندگان، واردكنندگان فرموله كنندگان توزيع كنندگان، فروشندگان و 

مصرف كنندگان به انجام رساند.

ماده63 � وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است پرسنل و امكانات الزم را برای آموزش كادر پزشكی 
جهت تشخيص مسموميت با سموم دفع آفات نباتی و اقدامات درمانی را فراهم آورد.

ماده64 � وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكی و سازمانهای پزشكی قانونی كشور و حفاظت محيط زيست 
موظفند حسب مورد اطالعات مسموميت های اتفاقی و عمدی و يا آلودگيهای زيست محيطی با سموم دفع آفات نباتی را 

ثبت و جهت اعمال مقررات و اقدامات الزم در اختيار سازمان حفظ نباتات قرار دهند.

ماده65 � وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است تمهيدات الزم را به منظور پااليش سالمت منابع 
تأمين آب آشاميدنی از جنبه آلودگی به سموم آفت كش و كودهای شيميايی پيش بينی نموده و با همكاری وزارت جهاد 

كشاورزی )سازمان حفظ نباتات( و وزارت نيرو نسبت به رفع تهديدات مذكور اقدام نمايند.



270

ماده66 � وزارت جهاد كشاورزی مكلف است طی يك برنامه مدون پنجساله مصرف سموم در عرصه های حساس 
زيست محيطی را ممنوع يا محدود و حتی االمكان روشهای مبارزه غيرشيميايی و بيولوژيك را جايگزين كند.

تبصره � سازمان حفاظت محيط زيست موظف است عرصه های حساس زيست محيطی را ساالنه شناسايی و به وزارت 
جهاد كشاورزی اعالم كند.

ماده67 � وزارت جهاد كشاورزی موظف است تمهيدات الزم را برای ارزيابی ساالنه اثرات سوء سموم مجاز بر گونه های 
غيرهدف آفات را از طريق روشهای استاندارد فراهم نموده و نتايج آن را به منظور استفاده نهادهای ذيربط )سازمان حفظ 

نباتات، سازمان حفاظت محيط زيست و هيأت نظارت بر سموم( اعالم نمايد.

ماده68 � وزارت جهاد كشاورزی موظف است با همكاری سازمان حفاظت محيط زيست ظرف شش ماه از ابالغ اين 
آيين نامه، نسبت به تهيه مقررات مورد نياز به منظور برخورد با توليدكنندگان، واردكنندگان، فرموله كنندگان، توزيع كنندگان، 

فروشندگان و مصرف كنندگان متخلف انواع كودها و آفت كشها و ارائه آن به مراجع ذی ربط اقدام نمايد.

ماده69 � وزارت جهاد كشاورزی موظف است با استفاده از امكانات، اعتبارات و پستهای سازمانی موجود ساختار 
الزم را جهت پژوهش های هماهنگ در زمينه بهينه سازی مصرف سموم و كودهای شيميايی و جايگزينی نهاده های 
غيرشيميايی، توسعه پايدار ارگانيك )بيو( و كنترل بيولوژيك فراهم آورد و ساختار تشكيالتی مربوط به مبارزه بيولوژيك و 
مبارزات غيرشيميايی در سازمان حفظ نباتات و اداره كل جهاد كشاورزی استانها را متناسب با نياز، بازنگری و تقويت نمايد.

ماده70� وزارت جهادكشاورزی موظف است در جهت نيل به امنيت غذايی و توليد محصول سالم و ارگانيك اعتبارات 
تحقيقات بيولوژيك را به نحوی تأمين نمايد كه نيازهای بخش اجراء و توليدكنندگان مرتفع شود.

ماده71� اعطای هرگونه تسهيالت و برقراری هرگونه امتيازات در زمينه توليد، واردات و توزيع كود و سم از سوی 
دستگاه های اجرايی منوط به رعايت مقررات اين تصويب نامه می باشد.

4-9- آیین نامه رفع آلودگی زیست محیطی فعالیت های نفتی 
)موضوع تصویب نامه شماره 123952/ت 40822 ه  مورخ 1388/6/21  هیئت وزیران(

» آیین نامه رفع آلودگی زیست محیطی فعالیت های نفتی «

ماده 1 – در اين آيين نامه اصطالحات زير در معانی مشروح مربوط بكار می روند:
الف – مناطق نفت خيز: مناطقی كه دارای ذخاير طبيعی نفت و گاز بطور توأمن يا مجزا بوده و با عمليات اكتشاف و 

بهره برداری، نفت و گاز از آن استخراج می گردد.
ب – فعاليت های نفتی: تمامی فعاليت هايی كه در زمينه اكتشاف، استخراج، تصفيه و پااليش )اعم از تصفيه مقدماتی 

يا تصفيه نهايی( انتقال، نگهداری،ذخيره سازی،تبديل و فرآوری نفت و گاز انجام می شود. 
پ – سازمان : سازمان محيط زيست 

ت – آلودگ��ی نفت��ی: پخش و آميختن يك يا چند آلوده كننده اعم از نفت خام، فرآورده های مش��تقات نفتی و 
پتروشيمی به آب يا هوا و يا خاك به ميزان و مدتی كه كيفيت فيزيكی يا شيميائی يا بيولوژيكی آن را بطوری كه برای 

انسان و يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه زيان آورباشد تغيير دهد. 
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ث – تخريب : هر گونه تغيير غير قابل برگشت در محيط 
ج – حوزه آبخيز بالفصل سد: قسمتی از حوزه آبخيز سد كه به درياچه پشت سد اشراف دارد. 

چ – حوزه آبخيز بالفصل رودخانه: قسمتی از حوزه آبخيز رودخانه كه به رودخانه اشراف مستقيم دارد. 

ماده 2 – كليه شركت ها و واحدهای دارای فعاليت های نفتی موضوع اين آيين نامه موظفند:
1 – ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين آيين نامه، برنامه مدون خود را برای مقابله با سوانح زيست محيطی مربوط تهيه 
و توسط واحدهای بهداشت, ايمنی و محيط زيست وزارت نفت در اختيار سازمان قرار دهند. در اين راستا شركت 
های مذكور موظفند ظرف يك سال، آمادگی الزم را جهت تأمين منابع مالی و انسانی و تجيزاتی الزم كسب نمايند. 
2 – ظرف بيست و چهار ساعت، سوانح زيست محيطی احتمالی را با ذكر محل وقوع و كم و كيف سوانح، به اطالع 

سازمان برسانند. 
قالب گزارش مذكور و مقياس كار اين موضوع، مشتركا« توسط وزارت نفت و سازمان تهيه و تنظيم خواهد شد. 

3 – نسبت به برنامه ريزی و برگزاری دوره های آموزشی زيست محيطی بعنوان يكی از محورهای آموزش ضمن 
خدمت كاركنان اقدام نمايند.

4 – نظام مديريت زيست محيطی را با تأكيد بر انجام آموزش زيست محيطی، جلب مشاركت كاركنان و شناسايی 
موارد عدم انطباق با استانداردهای زيست محيطی، برقرار نموده و جهت رفع موارد عدم انطبابق با استانداردهای زيست 
محيطی، برقرار نموده و جهت رفع موارد عدم انطباق با استانداردها و ضوابط زيست محيطی كشور با رعايت اولويت 

ها و ضرورت های مربوط برنامه ريزی نمايند. 
5 – سيستم های پايش مستمر آلودگی را در خروجی تصفيه خانه فاضالبهای صنعتی و دودكش واحدهای مشمول 

اين آيين نامه بمنظور تعيين وضعيت موجود خود از نظر انتشار آالينده های زيست محيطی برقرار نمايند. 
تبصره – دستورالعمل های اين ماده توسط كار گروه مشتركی متشكل از وزارت نفت و سازمان تهيه و برای اجرا ابالغ 

خواهد شد. 

ماده 3 – احداث انبارهای نفتی و خطوط لوله انتقال نفت يا فرآورده های نفتی و مكان يابی و دفن هر نوع پسماند ناشی 
از فعاليتهای نفتی در حوزه های آبخيز بالفصل سدها و رودخانه های تأمين كننده آب شرب ممنوع می باشد.

تبصره : مرمت، بازسازی و تعويض منابع لوله موجود از شمول اين ماده مستثنی می باشد. 

ماده 4 – وزارت نفت بمنظور جلوگيری از هدر رفتن ذخاير نفت و گاز و جلوگيری از آلودگی هوای مناطق نفت خيز 
ملزم به رعايت موارد زير است:

1 – عدم سوزاندن نفت خام بر روی چاه های نفت از طريق استمرار سرمايه گذاری در طراحی و ساخت تجهيزات 
سيار فرآوری نفت خام ) Mot ( و ساير تكنولوژی های بهنگام موجود.

2 – بازيافت و اس��تفاده مجدد از گازهای همراه نفت در مناطق توليد نفت در خش��كی و ش��ركت های پااليش و 
پتروشيمی 

ماده 5 – برای دفع فاضالب انسانی مستقر در حوضه های فعاليت های نفتی حسب شرايط به ترتيب زيرانجام می شود: 
1 – احداث سپتيك تانك برای واحدهای دارای نيروی انسانی كمتر از سی نفر متمركز يا بيش از سی نفرشاغل غير 

متمركز
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2 – بكار گيری سيستم های تصفيه فاضالب پيشرفته برای واحدهای موقت با بيش از سی نفر شاغل غير متمركز

ماده 6 -  گل های حفاری در پايان عمليات حفاری بايد بسته به پتانسيل آاليندگی به طريق زير دفع گردد: 
1 - گل های حفاری پايه نفتی و همچنين گل های حفاری آغشته به مواد نفتی در حوضچه های انباشت را به طريق 

بيولوژيكی و يا ساير روش های مناسب با رعايت ضوابط زيست محيطی به وضعيت اوليه بر گرداند.
2 – گل های حفاری پايه معدنی، در حوضچه های مصنوعی يا طبيعی كه واجد شرايط زير باشند انباشت و رفع شده 

و با پوشش گياهی متناسب به فضای سبز تبديل شوند: 
الف – خارج از بستر آبراهه و ساير جريانات آبهای سطحی 

ب – خارج از اراضی كشاورزی 
ج – خارج از اراضی جنگلی 

د – خارج از حوزه آبريز بالفصل سدهای تأمين آب شرب 
ه� - رعايت حداقل دو متر ارتفاع از سطح ايستابی آبهای زير زمينی منطقه 

4-10- آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب
 )موضوع تصویب نامه شماره 18241/ت 71 ه مورخ 1373/3/16 هیئت وزیران(. 

ماده 1- عبارات و اصطالحاتی كه در اين آئين نامه به كار رفته دارای معانی زير می باشد:
1- سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست

2- شورای عالی: شورای عالی سازمان حفاظت محيط زيست
3- آلودگی آب: تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه حرارت و ديگر خواص فيزيكی و شيميايی و بيولوژيكی آب 

در حدی كه آن را برای مصرفی كه برای آن مقرر است مضر يا غير مفيد سازد.
4- مواد آلوده كننده آب)آلوده كننده(: هر نوع ماد يا عوامل فيزيكی و شيميايی بيولوژيك كه باعث آلودگی آب گرديده 

يا به آلودگی آن بيفزايد.
5- منابع مولد آلودگی آب)منابع آلوده كننده(: هر گونه منبعی كه فعاليت يا بهره برداری از آن موجب آلودگی آب 
می شود كه شامل منابع صنعتی، معدنی،كشاورزی و دامداری، شهری و خانگی، خدماتی و درمانی و متفرقه می باشد.

6- فاضالب: هر نوع ماده مايع زائد حاصل فعاليت های صنعتی يا كش��اورزی و دامداری يا شهری،بيمارس��تانی و 
آزمايشگاهی و خانگی كه به آب و خاك تخليه گردد. 

7- مواد زائد جامد: هر گونه ماده جامدی كه عرفا زائد محس��وب می ش��ود مانند زباله، خاكروبه، خاكس��تر، جسد 
حيوانات،ضايعات مراكز شهری و صنعتی و زوايد حاصل از تصفيه، اعم از شيميايی و بيولوژيك و همچنين فضوالت 

انسانی و حيوانی و مواد زايد بيمارستانها و غيره.
8- آبهای پذيرنده: كليه آبهای سطحی و زير زمينی از جمله قنوات، چاهها و سفره آبهای زيرزمينی و چشمه ها و نيز 
درياها، درياچه ها،رودخانه ها،نهرها و تاالبها و آبگيرها و بركه ها كه فاضالب و مواد زائد جامد به آنها تخليه شده يا در 

آن نفوذ می كند.
9- آبهای ايران: كليه آبهای داخلی و ساحلی و سرزمينی كه تحت حاكميت دولت جمهوری اسالمی ايران قرار دارد.

10- رقيق كردن: كاهش غلظت مواد آلوده كننده در فاضالب از طريق اختالط با آب يا آب پذيرنده.
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11- وسايل و روشهای مناسب: مناسب ترين وسايل يا روشهايی كه استفاده آن با توجه به شرايط محلی، درجه 
پيشرفت و امكانات علمی و فنی و هزينه های مربوط، رفع يا كاهش موثر آلوده كننده ها را امكان پذير می سازد.

12- ميزان و معيار)استاندارد(: حدود مجاز و مشخصات ويژه ای كه با توجه به اصول حفاظت و بهسازی محيط زيست 
برای آلوده كننده ها و جلوگيری از آلودگی آب تعيين می شود.

13- مسئول: شخص حقيقی كه اداره يا تصدی منابع مواد آلودگی از قبيل كارخانجات،كارگاهها و ساير تاسيسات 
صنعتی را خواه برای خود، خواه به نمايندگی از طرف شخص يا اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر به عهده داشته يا 

شخصا به طرق مختلف عامل ايجاد آلودگی است.
14- مواد زائد سمی و خطرناك: هر نوع ماده زائد آلوده كننده يا تركيبی از مواد و ضايعاتی كه دارای قدرت صدمه و 
آسيب زياد به سالمت انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان بوده يا بر اثر تماس و تكرار عوارض سوء در آنها باشد و 

قابليت آلوده ساختن آب را دارد.

ماده 2-  اقدام به هر عملی كه موجبات آلودگی آب را فراهم نمايد ممنوع است. 

ماده 3- سازمان حفاظت محيط زيست با همكاری وزارتخانه های نيرو،جهاد كشاورزی،بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكی و ساير وزارتخانه ها و سازمانهای ذيربط حسب مورد نسبت به بررسی و شناسايی كيفيت آبهای ايران از لحاظ 

آلودگی اقدام خواهد نمود. 
تبصره 1-  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در مورد آبهای مشروب از مرحله آبگير طبق قوانين و مقررات 

خود عمل می نمايد. 
تبصره 2- در مورد آلودگی آبهای درياها و درياچه ها و همچنين رودخانه های مرزی با مواد نفتی به موجب قانون 

حفاظت دريا و رودخانه های مرزی از آلودگی مواد نفتی عمل خواهد شد.

ماده 4- س��ازمان موظف است نسبت به شناسايی منابع مختلف مولد آلودگی آب به طريق مقتضی اقدام نمايد. 
مسئولين موظفند اطالعات و مدارك مورد نياز را در صورت درخواست در اختيار سازمان قرار دهند.

تبصره 1- وزارتخانه های كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ،جهاد كشاورزی،نيرو،صنايع ، معادن و فلزات، و 
حسب مورد ساير موسسات ذيربط همكاری الزم را با سازمان در اجرای مفاد اين ماده معمول خواهند داشت.

تبصره 2- اطالعات و مداركی كه جنبه محرمانه دارد و توسط مسئولين در اختيار سازمان گذارده می شود محرمانه 
تلقی شده و جز در موارد قانونی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

ماده 5- استاندارد مربوط به آلودگی آب با ذكر روشهای سنجش و ساير مقررات مربوط توسط سازمان و با همكاری 
وزارتخانه ها و موسسات مذكور در ماده )3( اين آئين نامه تهيه و مورد اجرا گذارده می شود . 

تبصره-  در مورد مقررات مربوط به تخليه هر نوع فاضالب به شبكه عمومی فاضالب شهر و جمع آوری،نگهداری 
و حمل و دفع مواد زائد جامد،كميسيون دائمی متشكل از نمايندگان تام االختيار وزارتخانه های نيرو، بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكی،كشور صنايع ، معادن و فلزات و سازمان حفاظت محيط زيست و ساير سازمانهای مسئول آب و فاضالب 

شهری در وزارت كشور تشكيل و تصميمات اتخاذ شده به مرحله اجراءگذارده خواهد شد.
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ماده 6-  طبقه بندی كلی آبهای پذيرنده اعم از سطحی و زيرزمينی و درياچه ها و آبهای ساحلی با توجه به قدرت 
جذب و تصفيه طبيعی آلوده كننده ها بر حسب اولويتها و به تدريج توسط سازمان با همكاری وزارتخانه ها و موسسات 

مذكور در ماده )3( اين آئين نامه تعيين و اعالم خواهد شد.

ماده 7 – سازمان موظف است طبق برنامه پيش بينی شده از فاضالب ومواد زائد جامد ومنابع آلوده كننده ، نمونه 
برداری ونوع وميزان آلودگی هر يك از اين منابع را مشخص نمايد . درصورتی كه شدت آلودگی هر يك از منابع آلوده 
كننده بيش از استانداردهای موضوع ماده )5( اين آئين نامه باشد ، سازمان مراتب را كتباً به مسئول مربوط اخطار خواهد 
نمود كه در رفع آلودگی اقدام نمايد. در اين اخطاريه نوع آلودگی و ميزان آن و همچنين مهلت رفع آلودگی كه متناسب با 

امكانات تعيين می گردد صريحاً قيد خواهد شد . 
تبصره: در مورد شهركها و مجتمع های صنعتی كه دارای سيستم فاضالب عمومی هستند از فاضالب عمومی شهركها 
و مجتمع های صنعتی  و غيرصنعتی نمونه برداری شده و اقدامات الزم برای رفع آلودگی با مسئوليت شركت و مجتمع 
به عمل خواهد آمد . در مواردی كه واحدهای مستقر در اين شهركها و مجتمع ها فاضالب صنعتی حاوی مواد مسموم 
فلزات سنگين داشته باشند و از طريق سيستم فاضالب عمومی قابل كنترل نباشد بنا به تشخيص سازمان حفاظت محيط 

زيست واحد مزبور موظف به ايجاد تصفيه خواهد بود .

ماده 8-  مسئولين مكلفند ظرف مهلت مذكور در اخطاريه نسبت به رفع الودگی در حد استاندارد اقدام كنند در 
غير اين صورت بر اساس ماده )11( قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست از فعاليت يا بهره برداری منبع مربوط تا رفع 

آلودگی جلوگيری خواهد شد.

ماده 9- در صورتی كه مسئول منبع آلوده كننده با داليل و مدارك قابل قبول سازمان اثبات نمايد كه ظرف مهلت 
مقرر در اخطاريه رفع آلودگی عملی نمی باشد سازمان می تواند مهلت اضافی مناسب برای اينگونه منابع قائل شود مشروط 

بر اينكه ادامه فعاليت اين منابع خطرات جدی برای سالمت انسان و ساير موجودات زنده در بر نداشته باشد.

ماده 10- سازمان در اجرای وظايف قانونی خود مجاز است هر يك از منابع آلوده كننده را توسط مامورين خود مورد 
بازرسی قرار دهد، در صورتی كه بازرسی هر يك از منابع به موجب قوانين ديگر مستلزم كسب اجازه از دادستان باشد 

نسبت به اخذ نمايندگی دادستان اقدام خواهد شد. 
تبصره- مسئولين مكلفند در اجرای مفاد اين آئين نامه همكاری الزم را به مامورين سازمان به عمل آورند.

ماده 11- وزارتخانه های صنايع و معادن، كشور و جهاد كشاورزی هنگام صدور مجوز احداث و توسعه واحدها و مجتمع 
های صنعتی ، معدنی ،كشاورزی ،دامداری ، مرغداری و كشتارگاه يا ساير مراجع صدور مجوز واحدها و مجتمع های فوق 

الذكر موظفند استانداردها و مقررات الزم الرعايه موضوع ماده )5( اين آئين نامه را به متقاضيان ابالغ نمايند . 
صدور پروانه بهره برداری از واحدهای مذكور موكول به رعايت استانداردها و مقررات فوق الذكر است.

ماده 12- مراجع مربوط،رونوشت پروانه تاسيس و بهره برداری صادر شده برای واحدهای مذكور در ماده)11( را به 
سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده 13- وزارتخانه های راه و ترابری و مسكن و شهرسازی،كشور و شهرداری ها و سازمانها و واحدهای تابع آنها حسب 
مورد هنگام تهيه طرحهای جامع و هادی شهرها و شهركها و مجتمع های مسكونی و بهداشتی و شهرداری ها موقع صدور 

پروانه در شهرها،استانداردها و مقررات موضوع ماده)5( اين آئين نامه را بايد به اطالع طراحان و مجريان مربوط برسانند.
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ماده 14- تخليه و پخش فاضالب يا هر نوع ماده آلوده كننده از منابع متفرقه به آبهای پذيرنده به ميزان بيش از حد 
استاندارد ممنوع است . انواع و طبقه بندی منابع آلوده كننده و متفرقه توسط سازمان و با همكاری وزارتخانه ها و موسسات 

ذيربط تعيين خواهد شد.

ماده 15- در مواردی كه س��ازمان بنا بر داليل كافی تش��خيص دهد كاهش يا از بين بردن آلودگی ناشی از منابع 
آلوده كننده موجود از طريق ديگر به جز انتقال آنها به نقاط مناسب امكان پذير نمی باشد،طرحی در اين مورد با همكاری 
وزارتخانه های جهاد كشاورزی،صنايع و معادن،راه و ترابری ، مسكن و شهرسازی،نيرو و كار و امور اجتماعی تهيه و پس از 

تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء خواهد گذاشت.

ماده 16-  سازمان مجاز است در مواقعی كه ضرورت ايجاب نمايد استفاده از وسايل و روشهای مناسب را برای منابع 
متفرقه بر قرار نمايد.

ماده 17-  رقيق كردن در مرحله تخليه به عنوان تصفيه ممنوع است مگر در موارد خاصی كه به تشخيص سازمان 
خطرات آلودگی محيط زيست را در بر نداشته باشد.

ماده 18- مسئولين مكلفند تدابيری اتخاذ نمايند تا در مواقع اضطراری كه تصفيه فاضالبها به هر علتی متوقف می شود 
از تخليه مستقيم فاضالب به آبهای پذيرنده خودداری نمايند . 

ماده 19- در مواردی كه به استناد ماده )11( قانون حفاظت و بهسازی محيط زيست و تبصره آن دستور ممانعت از 
كار و فعاليت كارخانه يا كارگاهی صادر می شود، مراتب به دادستان حوزه قضايی مربوط برای صدور دستورهای الزم اعالم 

می شود.

ماده 20-  سازمان به منظور پيشگيری از آلودگی آب و تشويق كليه مسئولين منابع آلوده كننده به رفع آلودگی و ايجاد 
انگيزه برای يافتن وسايل و روشهای مناسب و تحقيق در اين زمينه تدابير الزم را اتخاذ و به مورد اجراء خواهند گذاشت.

ماده 21- تش��ريفات ابالغ اخطاريه توسط سازمان به مسئولين منابع آلوده كننده تابع قانون آيين دادرسی مدنی 
می باشد.

ماده 22- چنانچه تخلف از مقررات اين آئين نامه موجب ورود هرگونه خسارت به محيط زيست آبزيان و منابع طبيعی 
شود ، دادگاه حسب درخواست سازمان ، مسئولين را به پرداخت و جبران خسارت وارد شده محكوم خواهد كرد.

آئين نامه جلوگيری از آلودگی آب)موضوع تصويب نامه شماره 90302 مورخ 1364/9/28( لغو می شود.

4-11- استاندارد خروجی فاضالب 
مقدمه و تعاریف :

اين استاندارد باستناد ماده 5 آئين نامه جلوگيری از آلودگی آب و با توجه به ماده سه همين آئين نامه و با همكاری 
وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، نيرو، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات ، كشور و كشاورزی توسط 

سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و تدوين گرديده است.
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در اين استاندارد تعاريف و اصطالحاتی كه به كار رفته است به شرح ذيل می باشند.

آب سطحی: 
عبارت است از آبهای جاری فصلی يا دائمی، درياچه های طبيعی يا مصنوعی و تاالبها

چاه جاذب :
عبارت است از حفره يا گودالی كه قابليت جذب داشته و كف آن تا باالترين سطح ايستايی حداقل 3 متر فاصله داشته 

اشد.

ترانشه جذبی :
عبارت است از مجموعه ای از كانالهای افقی كه فاضالب به منظور جذب در زمين به آنها تخليه شده و فاصله كف آنها 

از باالترين سطح ايستايی حداقل 3 متر باشد.

کنار گذر: 
كانالی است كه فاضالب را بدون عبور از بخشی از تصفيه خانه يا كل آن به بخش ديگر و يا كانال خروجی هدايت كند.

نمونه مرکب: 
عبارت است از تهيه يك نمونه 24 ساعته از نمونه هايی كه با فواصل زمانی حداكثر 4 ساعت تهيه شده اند.

مالحظات کلی : 
1- تخليه فاضالبها، بايد براساس استانداردهايی باشد كه به صورت حداكثر غلظت آلوده كننده ها بيان می شود و رعايت 

اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروری است.
2- مسئولين منابع آلوده كننده بايد فاضالب های توليدی را با بررسی های مهندسی و استفاده از تكنولوژی مناسب و 

اقتصادی تا حد استانداردها تصفيه نمايد.
3- اندازه گيری غلظت مواد آلوده كننده و مقدار جريان در فاضالبها بايد بالفاصله پس از آخرين واحد تصفيه ای تصفيه 

خانه و قبل از ورود به محيط انجام گيرد.
4- اندازه گيری جهت تطبيق با استانداردهای اعالم شده قبل از تاسيسات تصفيه فاضالب بايد بر مبنای نمونه مركب 

صورت گيرد. در سيستم هايی كه تخليه ناپيوسته دارند اندازه گيری در طول زمان تخليه مالك خواهد بود.
5- لجن و يا ساير مواد جامد توليد شده در تاسيسات تصفيه فاضالب قبل از دفع بايستی به صورت مناسب تصفيه 

شده و تخليه نهائی اين مواد نبايد موجب آلودگی محيط زيست گردد.
6- فاضالب تصفيه شده بايد با شرايط يكنواخت و به نحوی وارد آبهای پذيرنده گردد كه حداكثر اختالط صورت گيرد.

7- فاضالب خروجی نبايستی دارای بوی نامطبوع بوده و حاوی كف و اجسام شناور باشد.

8- رنگ و كدورت فاضالب خروجی نبايد ظواهر طبيعی آبهای پذيرنده و محل تصفيه را به طور محسوس تغيير دهد.

9- روش های سنجش پارامترهای آلوده كننده بر مبنای روشهای ذكر شده در كتاب : 

The Examination of Water and Waste Water  Standard Methods for  خواهد بود.
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10- استفاده از سيستم سپتيك تانك و ايمهوف تانك با بكارگيری چاه ها و يا ترانشه های جذبی در مناطقی كه فاصله 
كف چاه يا ترانشه از سطح آبهای زيرزمينی كمتر از 3 متر می باشد ممنوع است.

11- ضمن رعايت استانداردهای مربوطه خروجی فاضالبها نبايد كيفيت آب را برای استفاده های منظور شده تغيير 
دهد.

12-  رقيق كردن فاضالب تصفيه شده يا خام به منظور رسانيدن غلظت مواد آلوده كننده تا حد استانداردهای اعالم 
شده قابل قبول نمی باشد.

13-  استفاده از روشهای تبخير فاضالبها با كسب موافقت سازمان محيط زيست مجاز است.
14- استفاده از كنار گذر ممنوع است، كنار گذرهائی كه صرفا جهت رفع اشكال واحدهای تصفيه ای بكار رفته و يا در 

زمان جمع آوری توام فاضالب شهری و آب باران مورد استفاده قرار می گيرند مجاز است.
15-  تاسيسات تصفيه فاضالب بايستی بگونه ای طراحی، احداث و بهره برداری گردد تا پيش بينی های الزم جهت به 
حداقل رسانيدن آلودگی در مواقع اضطراری از قبيل شرايط آب و هوائی نامناسب، قطع برق، نارسائی تجهيزات مكانيكی 

و ... فراهم گردد.
16  آندسته از فاضالبها صنعتی كه آلودگی آنها بيش از اين استانداردها نباشد می تواند فاضالب خود را با كسب موافقت 

سازمان بدون تصفيه دفع نمايند.

جدول )4-5( استاندارد خروجی فاضالب

تخليه به آبهای موادآلوده كنندهرديف
)mg/l(سطحی

تخليه به چاه جاذب 
) mg/l(

مصارف كشاورزی و 
) mg/l(آبياری

Ag10/10/1نقره1

Al555آلومينيوم2

As0/10/10/1آرسنيك3

B211برم4

Ba511باريم5

Be0/110/5بريليوم6

--Ca75كلسيم7

Cd0/10/10/05كادميوم8

Cl110/2كلرآزاد9

600600)تبصره2(600)تبصرهCl)1-كلرايد10

CH2O111فرم آلدئيد11

1ناچيزC6H5OH1فنل12

CN0/50/11/0سيانور13
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ادامه جدول )4-5( استاندارد خروجی فاضالب

تخليه به آبهای موادآلوده كنندهرديف
)mg/l(سطحی

تخليه به چاه جاذب 
) mg/l(

مصارف كشاورزی و 
) mg/l(آبياری

Co110/05كبالت14

Cr6+0/511كرم15

Cr3222كرم16

Cu110/2مس17

F2/522فلورايد18

Fe333آهن19

ناچيزناچيزناچيزHgجيوه20

Li2/52/52/5ليتيم21

Mg100100100منيزيم22

Mn111منگنز23

MO0/010/010/01موليبدن24

Ni222نيكل25

-NH42/51آمونيم بر حسب26

-NO21010نيتريت بر حسب27

-NO35010نيترات بر حسب28

فسفات بر حسب 29
-66-فسفر

Pb111سرب30

Se10/10/1سديم31

SH2333سولفيد32

SO3-111سولفيت33

400500)تبصره2(400)تبصرهSO4-)1سولفات34

-V0/10/1واناديوم35

Zn222روی36

101010چربی روغن37

ABS1/51/50/5دترجنت38
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ادامه جدول )4-5( استاندارد خروجی فاضالب

تخليه به آبهای موادآلوده كنندهرديف
)mg/l(سطحی

تخليه به چاه جاذب 
) mg/l(

مصارف كشاورزی 
) mg/l(و آبياری

30100)لحظه ای50(30)لحظه ای50(BOD5بی.او.دی)تبصره3(39

60200 )لحظه ای100(60)لحظه ای100(CODسی.او.دی)تبصره3(40

اكسيژن محلول 41
DO2-2)حداقل(

-)تبصره2()تبصرهTDS)1مجموع موادجامدمحلول42

100-40)لحظه ایTSS)60مجموع مواد جامد معلق43

--SS0مواد قابل ته نشين44

45PH )پ – هاش )حدودPH6/5-8/55-96-8/5

0000موادراديواكتيو46

50-50-كدورت)واحد كدورت(47

757575-رنگ)واحد رنگ(48

--تبصره )T)4درجه حرارت49

50
كل كليفرم گوارشی
)تعداددر100 ميلی 

ليتر(
MPN400400400

51
كل كليفرم

)تعداددر 100 
ميلی ليتر(

MPN100010001000

)تبصره5(---تخم انگل52

تبصره 1- تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود كه پساب خروجی غلظت 
كلرايد ، سولفات و مواد محلول منبع پذيرنده را در شعاع 200 متری بيش از ده درصد افزايش ندهد .

تبصره2- تخليه بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خواهد بود كه افزايش كلرايد ، سولفات و مواد 
محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بيش از 10 درصد نباشد.

تبصره 3- صنايع موجود مجاز خواهند بود BOD5 و COD را حداقل 90درصد كاهش دهند . 
تبصره 4- درجه حرارت بايد به ميزانی باشد كه بيش از 3 درجه سانتيگراد در شعاع 200 متری محل ورود آن درجه 

حرارت منبع پذيرنده را افزايش يا كاهش ندهد . 
تبصره 5- تعداد تخم انگل )نماتود( در فاضالب تصفيه شده شهری در صورت استفاده از آن جهت آبياری محصوالتی 

كه بصورت خام مورد مصرف قرار می گيرند نبايد بيش از يك عدد در ليتر باشد .
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4-12- ضوابط زیست محیطي محلهاي دفع پسماندهاي عادي
 )موضوع بخشنامه شماره89/46170 مورخ 89/11/30 سازمان (

اين ضوابط به استناد ماده 12 قانون و ماده 23 آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها و به منظوركاهش اثرات مخرب 
زيست محيطي فعاليت ها، مكانها و تاسيسات مرتبط با پردازش، و دفع پسماندهای عادی از جمله كليه اماكن دفن و 

بازيافت تهيه گرديده است.
ماده 1 : تعاريف و اصطالحات به كار رفته دراين ضوابط، همان تعاريف مندرج در قانون و آئين نامه اجرايي مديريت 

پسماندها مي باشد.

ماده 2: در انتخاب محل دفع پسماندهای عادی،  بايد كليه معيارهای زيست محيطی، زمين شناسی، هيدرولوژی، 
هيدروژئولوژی، توپوگرافي، فيزيوگرافي، اقليمی، خاكشناسی، مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان، حريم خطوط انتقال 

مواد نفتی، آب و نيرو، راههای دسترسی، مناطق جمعيتي و ساير معيارهای مندرج در اين ضوابط  در نظر گرفته شوند.

ماده 3: محلهاي دفع نبايد در مسير و حريم رودخانه هاي فصلي و دائمي، مسيلها و آبراهه هاي منتهي به رودخانه ها 
واقع شوند.

ماده 4: محلهاي دفع بايستي خارج از محدوده سيالب با دوره بازگشت سيل 100 ساله واقع گردد. 

ماده 5: انتخاب محلهای دفع در مناطقی مانند تاالبها، باتالقها، مردابها، درياچه ها و بركه ها وموارد مشابه  ممنوع است.
تبصره: محل دفن بايد حداقل يك كيلومتر از مناطق ياد شده فاصله داشته باشد.

ماده 6: محل دفع بايد حداقل يك كيلومتر از آبهاي جاري فاصله داشته باشد. 

ماده 7: محل دفع بايد حداقل يك كيلومتر از سواحل شمالی وجنوبی كشور فاصله داشته باشند. 

ماده 8: محل دفع نبايد روی آبخوانهايي كه منبع تامين آب منطقه است، انتخاب شود. 

تبصره : محلهای دفع نبايد در فاصله كمتر از 400 متر از هرگونه چاه آب و يا در باال دست چاههای آب شرب قرار 
داشته باشد. 

ماده 9: محلهاي دفع نبايد در مناطقی كه بعنوان  تغذيه آبهاي زير زميني محسوب می شود، واقع شود.

ماده 10: محل دفع نبايد در منطقه ای انتخاب شود كه در آن، سطح آب زيرزمينی در 10 ساله گذشته، در عمق كمتر 
از 5 متر بوده است.

تبصره : در طراحی مهندسی محل دفع، گود برداری به گونه ای صورت پذيرد كه پايين ترين بخش محل دفن، با 
سطح آبهای زيرزمينی درازمدت منطقه حداقل 2 متر فاصله داشته باشد.

ماده 11: محل دفع بايد حداقل يك كيلومتر از سازه های هيدروليكی فاصله داشته باشند.

ماده 12: محل دفع نبايد در شاخه های اصلی خشك يا آبی منتهی به سدها انتخاب شود.
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ماده 13: محل دفع نبايد در مناطقي با احتمال بروز بهمن، سيل، رانش زمين، مناطق ناپايدار و ساير حوادث غيرمترقبه 
طبيعی واقع شوند.

ماده 14: احداث مراكز دفن در دره ها و مناطقي با سنگ بستر درشت دانه و متخلخل، مخروطه افكنه، داراي پي سنگ 
آهكي و دولوميتي كارستی، سنگهای انحالل پذير و گنبدهای نمكی ممنوع است. 

ماده 15 : مكان دفن نبايد در مسير و حريم گسلهای فعال شناخته شده و گسلهای پنهان قرار داشته باشد.

ماده 16: محل دفع بايد 200 متر از محدوده های قابل پيش بينی برای خطرات زمين لرزه فاصله داشته باشد.

ماده 17: مساحت منطقه انتخابی به عنوان محل دفن بايد به اندازه ای باشد كه براساس برآورد كمي توليد پسماند، 
دوره دفن حداقل 10 سال را پوشش دهد.

ماده 18: احداث محلهای دفع بر روی ذخاير معدنی ممنوع است.

ماده 19: از نظر بادهاي غالب، محل دفع نبايد در باال دست مناطق جمعيتی واقع شوند.

ماده 20: محل دفع نبايد در داخل مناطق حفاظتی تحت پوشش سازمان قرار داشته باشد.

تبصره : محل دفع بايد حداقل يك كيلومتر از مناطق فوق فاصله داشته باشد.

ماده 21: از نظر زيبايی شناختی، به گونه ای عمل شود كه محل دفن از مناطق جمعيتی، راهها، تفريحگاهها و مانند 
آنها چشم انداز نداشته باشند.

ماده 22: محل دفع بايد از حريم فرودگاههاي بين المللي و محلی به ترتيب 8 و 3 كيلومتر فاصله داشته باشد.

ماده 23: برای دسترسي آسان به محل دفع پسماندها، جاده دسترسي با شرايط زير در نظر گرفته شود:
الف( عرض جاده دسترسی در شهرها حداقل 6 متر و در روستاها حداقل 4/5 متر باشد.

ب(حداقل ترافيك را داشته باشد.
ج( در تمام شرايط آب و هوايي فصول سال قابل استفاده باشد. 

ماده 24: فاصله جاده دسترسي تا منطقه مسكوني بايد به گونه ای باشد كه  فعاليت هاي حاصل از رفت و آمد و 
عمليات دفع براي منطقه آلودگي صوتي ايجاد نكند.

ماده 25: زمينهاي شامل مكانهاي باستاني و تاريخي كه در فهرست آثار تاريخي- ملي قرار دارند، نبايد به عنوان محل 
دفع انتخاب شوند و حداقل فاصله محلهاي دفع با مراكز تاريخي و باستاني بايد 3 كيلومتر باشند.

ماده 26: مراكز دفع بايد از جاده اصلي، بزرگراهها و آزاد راهها ، حداقل 300 متر فاصله داشته باشد.

ماده 27: محل دفع بايد حداقل 1 كيلومتر با مناطق موجود يا توسعه آتی مسكوني، بيمارستاني، آموزشي، زيارتي، 
تجارتي و صنعتي فاصله داشته باشد.

تبصره:در محدوده حداقل500متري ازمرز محل دفع پسماندها نبايد هيچگونه توسعه مسكوني صورت گيرد.



282

ماده 28: محل های دفع بايد حداقل 500  متر از خطوط انتقال نيرو، نفت و گاز فاصله داشته باشند.

ماده29:دفن پسماندهای ويژه،بيمارستانی وتخليه انواع فاضالب درمحل دفن پسماندهای عادی ممنوع است 

ماده 30: مديريت های اجرايی پسماند حداقل  2 سال مانده به پايان زمان بسته شدن محلهاي دفن موجود، با رعايت 
ضوابط زيست محيطی، نسبت به انتخاب و معرفي مكان جديد در قالب طرح جامع مديريت پسماند با تاييد كارگروه استانی 

ونظارت عاليه وزارت كشور و نيز ارائه طرح تعطيلی و بازگردانی محل دفن )restoration( به سازمان اقدام نمايند.

ماده 31: سوزاندن پسماندها در فضای آزاد )Open Space burning ( در محلهای دفع ممنوع است.

ماده 32: با توجه به محدوديت های مكانی، زمين شناسی، توپوگرافی و اقليمی در استانهای شمالی كشور، كارگروه 
استانی مديريت پسماند می تواند ضوابط محلی ماده های 6، 7، 10 و تبصره ماده های 5 و 8 را تعيين و جهت تصويب به 

شورای عالی حفاظت محيط زيست ارسال نمايد.

ماده 33: بسته شدن محل دفن بايد ظرف مدت يكسال پس از توقف عمليات دفن انجام شود و پايش محل دفن بايد 
به مدت 15 سال بعد از تعطيلی آن انجام گردد.

ماده 34: نظارت بر حسن اجرای اين ضوابط بر عهده سازمان است.
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 A 4-13- فهرست پسماندهاي ویژه الحاقیه 8 لیست
)موضوع  بند 9 مصوبه مورخ 2/14/ 1384شورای عالی حفاظت محیط زیست(

جدول 4-6 – فهرست پسماندهای ويژه

سيستم  طبقه بندي هماهنگ 
شده

كد سيستم 
هماهنگ شده

كد بازلليست پسماندهاي بازل

فلزات و پسماندهاي حاوي فلزات

پسماندها و قراضه آنتيموان

پسماندها و قراضه بريليوم
پسماندها و قراضه كادميوم

پسماندها و قراضه سرب
جيوه

سلنيوم
تلوريوم

پسماندها و قراضه تاليوم

8110/20
 ex 2804/80

8112/13
8107/30
7802/00

 ex 2805/80
 ex 2804 /90
ex  2804/50

8112/52

پس��ماندهاي فلزي و پس��ماندهاي 
آلياژ فلزات، به شرح ذيل : 

آنتيموان
آرسينك
بريليوم

كادميوم
سرب
جيوه

سلنيوم
تلوريوم
تاليوم

A1010
توضيح :

پس��ماندهاي به شكل فلزي 
س��لنيوم و تلوري��وم و ف��رم 
پودري آنها مشمول اين گروه 

نخواهد بود.

خاكستر و ضايعات )به عالوه 
آنهايي كه از ساختن آهن يا فوالد 

بدست مي آيد( داراي آرسنيك، 
فلزات يا ديگر تركيبات فلزي: 

شامل آنتيموان، تركيبات آنتيموان
شامل بريليوم، تركيبات بريليوم

26/20

2620/91
2620/91

آنتيموان، تركيبات آنتيموان
بريليوم، تركيبات بريليوم

A1020
توضيح :

قراضه هاي پاك و غير آغشته 
فلزي و آلياژ به صورت حجيم 
و تكميل شده )ورق، صفحه 

و غيره(

شامل كادميوم، تركيبات كادميوم
شامل سرب، تركيبات سرب

شامل سلنيوم، تركيبات سلنيوم
شامل تلوريوم، تركيبات تلوريوم

2620/91
2620/29
2620/99
2620/99

كادميوم، تركيبات كادميوم
سرب، تركيبات سرب

سلنيوم، تركيبات سلنيوم
تلوريوم، تركيبات تلوريوم

شامل اين گروه نخواهد بود

شامل آرس��نيك ،  جيوه، تاليوم يا 
مخلوط آنها كه براي مواردي مشابه 
اس��تخراج آرسنيك يا اين فلزات يا 
ب��راي صنايع مربوط ب��ه تركيبات 

شيميايي آنها كاربرد داشته است.

2620 / 60
2620/60
2620/60

پس��ماندهاي محتوي يا آغش��ته به 
موادي به شرح ذيل :

آرسنيك، تركيبات آرسنيك
جيوه، تركيبات جيوه

تاليوم، تركيبات تاليوم

A1030

تركيبات آلي يا غير آلي
نمك ه��اي اس��يد اگزومتاليك يا 

پزاگزوومتاليك

ex 29/31
2841ex/5

پس��ماندهاي داراي اجرايي به شرح 
ذيل: 

كربونيل هاي فلزي
تركيبات كروم 6 ظرفيتي

A1040
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ادامه جدول 4-6 – فهرست پسماندهای ويژه

سيستم  طبقه بندي هماهنگ 
شده

كد سيستم 
هماهنگ شده

كد بازلليست پسماندهاي بازل

فلزات و پسماندهاي حاوي فلزات

A1050لجن هاي آبكاري2620ex/19ساير خاكسترها و ضايعات روي

پسماندهاي مايعات پاكسازي 
A1060پسماند مايع ناشي از پاكسازي فلزات3825/50فلزات

ساير خاكس��ترها و  ضايعات داراي 
2620ex/19عمدتا روي

غبار  رسوبي/فرآوري/روي،  باقيمانده 
و لجن همچون جارويست، هماتيت 

و غيره
A1070

ساير خاكس��ترها و ضايعات داراي 
2620ex/90عمدتا روي

پس��ماند ضايعات روي حاوي سرب 
و كادميوم در غلظتي كه مشخصات 
ارائه شده در الحاقيه 3 را نشان دهد.

A1080
توضيح : 

بغير از پس��ماندهاي فلزي و 
آلياژ روي ب��ه صورت قراضه 

و خاكستر

سايرخاكس��ترها و ضايع��ات داراي 
خاكس��تر حاصل از س��وزاندن سيم 2620/30عمدتا مس

A1090هاي مسي روكش دار

خاكسترها و ضايعات داراي عمدتا 
غب��ار و ضايعات حاصل از سيس��تم 2620ex/30مس

A1100پاكسازي گازهاي ذوب مس

خاكسترها و ضايعات داراي عمدتا 
2620ex/30مس

محلول هاي ضعيف شده الكتروليتي 
حاص��ل از عملي��ات خالص س��ازي 
الكتريك��ي و جداس��ازي الكتريكي 

مسي
A1110

خاكسترها و ضايعات داراي عمدتا 
2620ex/30مس

پسماندهاي لجني )به استثناي لجن 
آندي( حاصل از سيستم هاي تصفيه 
الكترولي��ت ها در عملي��ات خالص 
س��ازي الكتريكي مس و جداسازي 

الكتريكي مس الكتروليتي

A1120

خاكسترها و ضايعات داراي عمدتا 
ح��الل هاي ضعيف قلمزني ش��امل 2620ex/30مس

A1130مس محلول

خاكسترها و ضايعات داراي عمدتا 
پس��ماندهاي كاتاليست هاي كلريد 2620ex/30مس

A1140كاپريك و سيانيد مس

خاكس��ترداراي فل��زات قيمت��ي با 
خاكس��تر فل��زات قيمتي ماش��ي از 7112/30تركيبات فلزات قيمتي

سوزاندن برد مدارات چاپي

A1150
توضيح : 

شامل پسماندهاي طال، نقره 
و گروه پالتين )غير از جيوه( 
و آلياژ آنها ب��ه صورت فلز و 

غير قابل پخش
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ادامه جدول 4-6 – فهرست پسماندهای ويژه

سيستم  طبقه بندي هماهنگ 
شده

كد سيستم 
هماهنگ شده

كد بازلليست پسماندهاي بازل

فلزات و پسماندهاي حاوي فلزات

پسماندها يا قراضه هاي انباره هاي 
پسماندهاي باتري هاي اسيد–سرب 8548/10الكتريكي

A1150)كامل يا شكسته(

پسماندها يا قراضه هاي انباره هاي 
8448/10الكتريكي

پسماندهاي ناجور باتري ها )پسماند 
باتري ها كه ش��امل اج��زاء الحاقيه 
I ب��ه نحوي ك��ه در رديف خطرناك 

درآيند(

A1170
توضيح :

ش��امل باتري هاي س��اخته 
ش��ده ب��ا س��رب، كادميم يا 

جيوه خواهد بود.

پسماندها و قراضه هاي قطعه هاي 
الكتريكي ماش��ينها يا دستگاههاي 

مشخص نشده در جاي ديگر
8448/10

پسماندهاي الكتريكي و الكترونيكي 
دستگاههاي سوار شده يا قراضه هاي 
آنها چ��ون انباره ها و ديگر باتريهاي 
ش��امل در ليست A، س��وئيچ هاي 
جيوه اي و شيش��ه لوله هاي اش��عه 
كاتدي و ديگر شيش��ه هاي فعال و 
خازن هاي PCB يا آغش��ته به مواد 
مندرج در بند 1 تذكرات داراي جزء 
اصلي )مث��ل كادميم، س��رب، پلي 
كلريده��ا بي فنيل( ب��ه مقداري كه 
آنها داراي مشخصات بند 3 تذكرات 

شوند.

A1180

پس��ماندهاي داراي اج��زاء اصل��ي 
غيرآلي كه م��ي توانند داراي فلزات 

و مواد آلي باشند.
A2

خرده شيش��ه و س��اير پسماندها و 
ضايعات شيش��ه از لوله هاي اش��عه ex 7001/00ضايعات شيشه

A2010كاتدي و ديگر شيشه هاي فعال

رس��و.ب توليدات مواد شيميايي يا 
پسماندهاي تركيبات فلوئور غيرآلي 3825/69صنايع مربوطه، عالوه بر پسماندها

در شكل مايع يا لجن

A2020
توضيح :

  كلس��يم فلورايد را ش��امل
 نمي باشد.

الزم اس��ت فلزات مربوطه مشخص 
گردند

XXXX پسماند كاتاليس��ت ها )به استثناي
)B موارد ذكر شده در ليستA2030

بقاي��اي فرآورده هاي ش��يميايي يا 
3825/69صنايع مربوطه-ساير

پس��ماند هاي ژيپ��س )گچ( حاصل 
از فرآينده��اي صناي��ع ش��يميايي، 
هنگامي كه ج��زء اصلي به مقداري 
باشد كه مشخصات خطرناك مندرج 

در بند 2 تذكرات را ارائه نمايد.

A2040
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ادامه جدول 4-6 – فهرست پسماندهای ويژه

سيستم  طبقه بندي هماهنگ 
شده

كد سيستم 
هماهنگ شده

كد بازلليست پسماندهاي بازل

فلزات و پسماندهاي حاوي فلزات

س��رگروه بيش��تر اش��كال آزبست 
تبديل ش��ده به پس��ماند را شامل 

مي شود
2524ex/00)پسماندهاي آزبست )غبار و اليافA2050

2621/90ساير سرباره ها و خاكسترها

خاكستر فرار س��وخت ذغال سنگ 
نيروگاهها حاوي مواد مندرج در بند 
1 تذك��رات داراي غلظ��ت كافي كه 
خصوصيات مندرج در بند 3 تذكرات 

را نشان ميدهد.

A2060

پسماندهاي داراي جزء اصلي كه مي 
توانند داراي فل��زات و مواد غيرآلي 

باشند.
A3

پس��ماندهاي صنايع ش��يميايي يا 
صنايع وابس��ته عمدت��ا داراي مواد 

تشكيل دهنده آلي
پس��ماندهايي كه ناش��ي از توليد يا 3825/61

A3010فرآيند كك و قير نفتي باشد.

پس��ماندهاي روغن هاي معدني كه 2710/99ساير پسماندهاي روغني
A3020براي مصارف مقرر مناسب نيستند.

لجن بنزين س��رب دار و تركيببات 
پس��ماندهاي حاوي و يا آغش��ته به 2620/21سربي آنتي ناك

A3030لجن تركيبات سرب آنتي ناك

پسماند س��يال هاي حرارتي )انتقال XXXXنياز به مشخص نمودن مواد
A3040گرما(

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
يا صنايع وابسته عمدتا داراي اجزاء 

مواد آلي
3825/61

تولي��د،  از  حاص��ل  پس��ماندهاي 
فرموالس��يون رزي��ن ه��ا، التكس، 

پالستيك و چسب

A3050
توضيح :

پسماندهاي ناشي از توليد و 
فرموالسيون رزين ها، التكس 
ها، پالستيك ها و چسب ها 
ك��ه فاق��د حالل ها و س��اير 
آالين��ده ها به مق��داري كه 
مشخصات الحاقيه I را نشان 
ندهد. همچنين پسماندهاي 
ح��اوي رنگ هاي خوراكي را 

شامل نخواهند بود.

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
يا صنايع وابسته عمدتا داراي اجزاء 

مواد آلي
A3060پسماندهاي نيتروسلولز3825/61
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ادامه جدول 4-6 – فهرست پسماندهای ويژه

سيستم  طبقه بندي هماهنگ 
شده

كد سيستم 
هماهنگ شده

كد بازلليست پسماندهاي بازل

فلزات و پسماندهاي حاوي فلزات

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
يا صنايع وابسته عمدتا داراي اجزاء 

مواد آلي
فنل 3825/61 تركيب��ات  فنل،  پس��ماندهاي 

A3070شامل كلروفنل در شكل مايع يا لجن

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
يا صنايع وابسته عمدتا داراي اجزاء 

مواد آلي
پسماندهاي اترها3825/61

A3080
توضيح :

پس��ماند اتوه��اي پليم��ر و 
پس��ماند اتوهاي مونومر غير 
خطرن��اك و فاق��د ت��وان به 
ش��كل پراكس��يدها را شامل 

نخواهد بود.

4115/20غبار، پودر و گرد چرم
پس��ماندهاي غبار، خاكستر، لجن و 
گرد چرم زماني كه محتوي تركيبات 
كروم 6 ظرفيتي يا زيس��ت كش ها 

باشند.

A3090
توضيح : 

غبار،خاكستر،لجن وگرد چرم 
كه فاقد كروم شش ظزفيتي 
يا زيست كش باشند را شامل 

نخواهد شد.

تراش��ه ها و ديگر پسماندهاي چرم 
ي��ا تركيبات چرم، نامناس��ب براي 

كارخانجات مواد چرمي
4115/20

پسماند تراشه ها و ديگر پسماندهاي 
چ��رم يا تركيب��ات چرم نامناس��ب 
براي كارخانجات مواد چرمي شامل 
تركيبات كروم 6 ظرفيتي يا زيست 

كش ها

A3100
توضيح :

اين مواد ك��ه فاقد تركيبات 
كروم شش ظرفيتي يا زيست 
كش باشند را شامل نخواهد 

شد.

فرآورده ه��اي حيواني كه در جاي 
05ex/11ديگر درج يا حساب نشده

پسماند هاي دباغي داراي تركيبات 
كروم 6 ظرفيتي يا زيس��ت كش ها 

يا مواد عفوني

A3110
توضيح :

غبار، خاكس��تر، لجن و گرد 
چرم ك��ه فاقد كروم ش��ش 
ظرفيتي يا زيست كش باشند 

را شامل نخواهد بود.

A3120كرك- تكه هاي سبك از برشXXXXنياز به مشخص نمودن مواد

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
يا صنايع وابسته عمدتا داراي اجزاء 

مواد آلي
A3130پسماندهاي تركيبات آلي فسفردار3825/61

پس��ماندهاي حالل هاي آلي بدون 3825/49ساير پسماند حالل هاي آلي
A3140هالوژي
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ادامه جدول 4-6 – فهرست پسماندهای ويژه

سيستم  طبقه بندي هماهنگ 
شده

كد سيستم 
هماهنگ شده

كد بازلليست پسماندهاي بازل

فلزات و پسماندهاي حاوي فلزات

پسماندهاي حالل هاي آلي هالوژن 
پسماندهاي هالوژن دار يا بدون هالوژن 3825/41دار

A3150بدون آب

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
يا صنايع وابسته عمدتا داراي اجزاء 

مواد آلي
باقيمان��ده از تقطي��ر ناش��ي از عمليات 3825/61

A3160بازيافت حالل هاي آلي

پسماندهاي هالوژن دار حالل هاي 
3825/41آلي

پس��ماندهاي ناشي از توليد هيدروكربن 
آليفاتيك)مانن��د  دار  هال��وژن  ه��اي 
كلرومت��ان، دي كل��رو ات��ان، ويني��ل 
كلرايد، وينيلدين كلري��د، الي كلرايد و 

اپيكلروهيدرين(

A3170

پسماندهاي روغني داراي بي فنيل 
هاي چند كلره )PCBs( تري فنيل 
هاي چند كلره )PCTs( يا بي فنيل 

)PBBs( هاي چند برمه
2710/91

پسماندها، اشياء و مواد داراي يا همراه يا 
 )PCB( آغشته به بي فنيلهاي چند كلره
و تري فنيل هاي چند كلره )PCT( پلي 
كلريد نفتالين )PCN( يا بي فنيل هاي 
چند برمه )PBB( يا س��اير م��واد داراي 
تركيب��ات مش��ابه پلي برومي��د در يك 
س��طح غلظت 50 ميليگرم در كيلوگرم 

يا بيشتر مطابق با بند 2 تذكرات

A3180

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
يا صنايع وابسته عمدتا داراي اجزاء 

مواد آلي
3825/61

پسماندهاي تفاله هاي قيري )به استثناء 
آسفالت سيمان( ناشي از پااليش، تقطير 

و هر نوع تصفيه پيروليتيك مواد آلي
A4

پسماندهايي كه مي توانند داراي هر دو 
جزء اصلي غيرآلي و آلي باشند.

پسماندهاي ناشي از توليد، آماده سازي 3006/80پسماندهاي داروسازي
A4010و استفاده از محصوالت دارويي

3825/30پسماندهاي درماني

ب��ه  مرب��وط  و  درمان��ي  پس��ماندهاي 
پزشكي، اين پسماندها ناشي از پزشكي، 
دامپزشكي،  دندانپزش��كي،  پرس��تاري، 
يا اقدامات مش��ابه و پسماندهاي توليد 
شده در بيمارس��تانها يا ديگر تاسيسات 
در طول تحقيقات يا مداواي بيماريها يا 

توليدات ناشي از تحقيقات مي باشند.

A4020
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ادامه جدول 4-6 – فهرست پسماندهای ويژه

سيستم  طبقه بندي هماهنگ 
شده

كد سيستم 
هماهنگ شده

كد بازلليست پسماندهاي بازل

فلزات و پسماندهاي حاوي فلزات

3006/80پسماندهاي دارويي

تولي��دات،  از  ناش��ي  پس��ماندهاي 
فرموالسيون و اس��تفاده از زيست كش 
ه��ا و داروه��اي گياه پزش��كي ش��امل 
پس��ماندهاي آفت كش ها و علف كش 
ها كه فاقد مش��خصات مربوط��ه بوده، 
تاريخ مصرف گذش��ته يا نامناسب براي 
مقاصد مورد نظر هس��تند مطابق با بند 

4 تذكرات

A4030

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
يا صنايع وابسته عمدتا داراي اجزاء 

مواد آلي
3825/61

پسماندهاي ناشي از توليد، فرموالسيون 
و استفاده از مواد شيميايي محافظ چوب 

مطابق با بند 5 تذكرات
A4040

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
3825/69يا وابسته

پسماندهايي كه داراي يا همراه يا آغشته 
به هر يك از مواد زيرمي باشند: 

س��يانيدهاي غيرآلي بجز پس��ماندهاي 
حاوي فل��زات قيمتي در ش��كل جامد 
داراي مق��داري ناچيز س��يانيد غيرآلي، 

سيانيدهاي آلي

A4050

پسماندهاي روغن ها و آب، هيدروكربن 2710/99ساير پسماندهاي روغني
A4060ها و آب

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
يا صنايع وابسته عمدتا داراي اجزاء 

مواد آلي
3825/61

تولي��دات،  از  ناش��ي  پس��ماندهاي 
فرموالسيون، استقاده از جوهرها، رنگها، 
رنگدان��ه ها، مواد رنگ��رزي، الك الكل، 

روغن جال

A4070
توضيح :

پس��ماندهايي كه عمدتا 
از رنگه��ا و جوهر، آب و 
فاقد حالل  النكس ك��ه 
فلزات سنگين  آلي  هاي 
و يا زيست كش هستند 
شامل اين گروه نخواهند 

بود.

كافي نبودن اطالعات قابل اس��تناد 
هماهنگ  جهت كدهاي سيس��تم 

شده مربوطه
XXXX.پسماندهاي با ماهيت منفجر شوندA4080
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ادامه جدول 4-6 – فهرست پسماندهای ويژه

سيستم  طبقه بندي هماهنگ 
شده

كد سيستم 
هماهنگ شده

كد بازلليست پسماندهاي بازل

فلزات و پسماندهاي حاوي فلزات

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
پسماندهاي محلول هاي اسيدي 3825/69يا وابسته

يا بازي

A4090
توضيح :

پس��ماندهاي محلول اسيدي و 
يازي ي��ا PH بيش از 2 و كمتر 
از 11/5 ك��ه خورن��ده نبوده و 
فاقد ساير خصوصيات خطرناك 
هستند شامل اين گروه نخواهند 

بود.

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
3825/69 يا وابسته )61 = آلي ، 69= غيرآلي(

3825/61

پس��ماندهاي ناش��ي از وس��ايل 
كنت��رل آلودگ��ي صنعت��ي براي 
پاكسازي گازهاي متصاعد صنعتي

A4100

كافي نبودن اطالعات قابل اس��تناد 
هماهنگ  جهت كدهاي سيس��تم 

شده مربوطه
XXXX

پسماندهايي كه داراي جزء اصلي 
يا محتوي يا آغش��ته به هريك از 
مواد ذيل هس��تند، )هم خانواده 
هاي بنزوفوران ه��اي چند كلره، 
هم خان��واده ه��اي دي بنزودي 

اكسين هاي چند كلره(

A4110

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
3825/69 يا وابسته )61 = آلي ، 69= غيرآلي(

3825/61

پسماندهايي كه داراي جزء 
اصلي يا محتوي يا آغشته به 

پراكسيدها باشند.
A4120

پس��ماندها و ضايعات بازيابي شده 
كاغ��ذ و مقوا ش��امل پس��ماندها و 

ضايعات ناجور
4707/90

پس��ماندهاي بسته بندي و ظرف 
محتوي مواد در غلظت مناس��ب 
كه مش��خصات خطرناك را نشان 

دهد مطابق با بند 3 تذكرات
A4130

3006/80پسماندهاي دارويي

پسماندهاي ش��امل محتوي مواد 
شيميايي فاقد مشخصات الزم يا 
تاريخ مصرف گذشته مطابق با بند 
4 تذكرات نشاندهنده مشخصات 

خطرناك 

A4140

كافي نبوده اطالعات قابل اس��تناد 
هماهنگ  جهت كدهاي سيس��تم 

شده مربوطه
XXXX

پسماندهاي مواد شيميايي ناشي 
از فعاليتهاي تحقيقاتي، عمراني يا 
آموزشي كه ماهيت شناخته شده 
ندارند و يا جديد بوده و اثرات آنها 
روي سالمتي انس��ان و يا محيط 

زيست ناشناخته است.

A4150
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ادامه جدول 4-6 – فهرست پسماندهای ويژه

سيستم  طبقه بندي هماهنگ 
شده

كد سيستم 
هماهنگ شده

كد بازلليست پسماندهاي بازل

فلزات و پسماندهاي حاوي فلزات

ساير پسماندهاي صنايع شيميايي 
كربن فعال ضعيف شده3825/69يا صنايع وابسته

A4160
توضيح : 

كربن فعال ضعيف ش��ده كه از 
تصفيه آب آشاميدني و يا صنايع 
فرآوري م��واد غذايي و يا توليد 
ميشود مشمول  ناشي  ويتامين 

اين گروه بندي نخواهد شود.

زيرنويس :
1- اين مورد شامل قراضه هاي سوار شده ژنراتورهاي مولد برق نيست

PCBs -2 در غلظتي به ميزان 50 ميلي گرم در كيلوگرم يا بيشتر هستند.
3- ميزان 50 ميليگرم در كيلوگرم يك ميزان كاربردي بين المللي براي كليه پسماندها منظور شده است. هرچند 
تعدادي از كشورها ميزان كمتري را در مقررات خود )براي مثال 20 ميليگرم در كيلوگرم( براي پسماندهاي ويژه وضع 

نموده اند.
4- تاريخ مصرف گذشته به معني استفاده نشده در دوره توصيه شده به وسيله كارخانه است.

5-  اين مورد شامل عمل آوردن چوب با مواد شيميايي نگهدارنده چوب نخواهد بود.   
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4-14- دستورالعمل نحوه کاربري لجن فاضالب در زمین هاي کشاورزي به عنوان کود 
)موضوع بخشنامه شماره 89/8155 مورخ 1389/3/22 سازمان(

مقدمه: لجن فاضالب رسوباتي است تشكيل شده از مواد معدني و آلي كه در مراحل مختلف تصفيه به صورت توده 
غليظي از فاضالب جدا مي شود . اين مواد به دليل دارا بودن مقادير قابل توجهي از تركيبات آلي و عناصر غذايي مورد نياز 
گياه مي توانند به عنوان يكي از بهترين و ارزانترين كودهاي آلي براي اراضي كشاورزي مطرح باشند. اما وجود پتانسيل 
سمي عواملي از قبيل فلزات سنگين در لجن ها كه مهمترين فاكتور محدود كننده استفاده از آنها مي باشد، بايستی مد 
نظر قرار گيرد .اما كاربرد لجن فاضالب ، انباشته شدن عناصر سنگين در خاك را به دنبال دارد كه مي تواند منجر به آلودگي 

خاك و انتقال اين آلودگي به زنجيره غذايي شده و سالمتي انسان و حيوانات را با خطر مواجه كند.

ماده واحده: از آنجا كه استفاده از لجن فاضالب به عنوان يك كود ارزان قيمت و غني از عناصر غذايي در مناطقي 
از كشور، رواج يافته است، بنابراين براي استفاده از لجن فاضالب در خاك ها با توجه به مقدار افزايش عناصر مذكور به 
خاك و مقدار جذب شده توسط گياهان، الزم است كه حد آستانه سميت تعيين گردد و مقادير كاربرد لجن براساس 
آن ارزيابي شود لذا برای كاربرد لجن فاضالب به عنوان كود، مراحل تصفيه و هضم آنها تا حد دسترسی به معيارهای زير 

بايستی انجام شود.

جدول 4-7- استاندارد لجن فاضالب

تركيبات 
غير آلي

غلظت در خاك 
mg/kgغلظت در خاك تركيبات آلي

mg/kgغلظت در خاك تركيبات آلي
mg/kg

Ag3Aldrin0/48Tetrachloroethane1/25

AS8Benzene0/14Tetrachloroethylene0/54

B1/7PAH16Toluene12

Ba302Chlorodane3Toxaphene0/0013

Be0/2Chlorobenzene2112,4,5T3/82

Cd4Chloroform0/47Trichloroethane0/68

F635Dichlorobenzene15Phthalate13/733

Hg72.4D0/25Styrene0/68

Mo0/6DDT1/54Dioxins0/00012

Ni107Dieldrine0/17

Pb84Heptachlore0/18

Sb36Hexachlorobenzene1/40

Se6Pyrene41

Ti0/3Lindane12

V47Methoylchlor4/27

Pentachlorophenol14

PCBs0/89
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لجن فاضالب بايستی فاقد پاتوژنها و تخم انگل باشد.

تبصره 1: به دليل شوري موجود در لجن فاضالب، كاربرد آن فقط براي كشت هاي آبي با آب مناسب توصيه مي گردد. 
براي پرورش محصوالتي كه مستقيما توسط انسان مصرف مي شود، نبايستی از لجن فاضالب به عنوان كود استفاده شود.

تبصره 2: بديهی اس��ت نظارت بر كيفيت محصوالت توليدی از لحاظ سالمت بر عهده، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكی می باشد.

 

4-15- پساب خروجی از برکه های تثبیت فاضالب 
) موضوع بخشنامه شماره 23/40234  مورخ 1388/7/5 دفتر بررسي آلودگي آب و خاک(

» در مورد BOD5 و COD خروجی از بركه های تثبيت فاضالب، آزمايش بر روی نمونه صاف شده با استفاده از صافی 
μm 0/45 صورت گرفته و با استانداردهای موجود برای فاضالب خروجی مورد مقايسه و قضاوت قرار گيرد و  TSS برحسب 

ميلی گرم بر ليتر برای خروجی بركه های تثبيت فاضالب تا حداكثر 150 قابل پذيرش خواهد بود.«
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5-1- آیین نامه اجرائی کنوانسیون تغییر آب وهوا وپروتکل کیوتو
)موضوع تصویب نامه شماره 104548/ت39213 ک  مورخ 1388/5/24 هیئت وزیران(

وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي ، صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ 1387/12/4 بنا به پيشنهاد شماره 
1/198414-100/114 مورخ 1386/10/30 وزارت امور خارجه و به اس��تناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي 
جمهوري اس��المي ايران و با رعايت تصويب نامه ش��ماره 164082/ت373 ه مورخ 1386/10/10 ، آيين نامه اجرايي 

كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل كيوتو را به شرح زير تصويب نمودند: 

آیین نامه اجرائی کنوانسیون تغییر آب وهوا وپروتکل کیوتو

فصل اول: تعاریف

ماده 1- در اين آيين نامه اصطالحات و عبارات زير در معاني مربوط به كار مي روند و معادل انگليسي آنها در پيوست 
كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است ، ذكر شده است. 

الف - كنوانسيون تغيير آب و هوا:  توافق نامه چند جانبه بين المللی در مورد تغيير آب و هوا كه در اجالس سران زمين 
در سال 1992 در ريودوژانيرو برزيل به تصويب رسيد كه از اين پس »كنوانسيون« ناميده ميشود.  اين كنوانسيون در 
تاريخ  1375/3/6  به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و از تاريخ 1375/7/24 برای جمهوری اسالمی ايران 

الزم االجرا شده است.
ب - پروتكل كيوتو: سند الحاقی به كنوانسيون ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا كه در سومين كنفرانس متعاهدين 
در 11 نوامبر 1997 در شهر كيوتوی ژاپن تصويب شد كه از اين پس »پروتكل« ناميده ميشود.     اين پروتكل در تاريخ  
1384/3/10 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و از تاريخ 1384/8/30 برای جمهوری اسالمی ايران الزم 

االجرا شده است.
ج - كنفرانس متعاهدين به كنوانسيون تغيير آب و هوا: عبارتست از اجالسي كه ساالنه با شركت تمامي كشورهاي 

عضو كنوانسيون برگزار ميگردد و از اين پس كنفرانس متعاهدين ناميده ميشود.
د – كار گروه  ملي تغيير آب و هوا: متشكل از نمايندگان وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط بوده كه تعيين كننده 
سياست ها وراهبردهای اجرائی كشور درارتباط با كنوانسيون وپروتكل در كشور می باشد و  از اين پس »كار گروه  

ملی« ناميده می شود. 
ه - مكانيسم توسعه پاك: مكانيسمی كه ذيل پروتكل كيوتو به منظور كمك به توسعه پايدار كشور های در حال 
توسعه از يك سو و كمك به انجام تعهدات كشورهای توسعه يافته در جهت كاهش انتشارگازهای گلخانه ای از سوی 

ديگر پيش بينی شده است.
و - مرجع صالحيتدار ملی: دستگاه مسئول در سطح ملی به عنوان مرجع رسمی هماهنگی و تاييد نهايی پروژه های 

مكانيسم توسعه پاك  .
ز - هيات بين الدول تغيير آب و هوا: نهاد بين المللی كه در سال 1988 مشتركا توسط سازمان هواشناسي جهاني و 

برنامه محيط زيست ملل متحد تاسيس گرديد تا به بررسی  يافته هاي علمي در زمينه تغيير آب و هوا بپردازد.
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ح - تسهيالت محيط زيست جهاني: مكانيسم مالی بين المللی كه در سال 1994 با هدف تامين مالی پروژه های مرتبط 
با تغيير آب و هوا، تنوع زيستی ، آبهای بين المللی  و اليه ازن تاسيس گرديد. 

ط - اقدامات مقابله ای: فعاليتهاي كشورهاي صنعتی درجهت كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي .
ي - گزارش كشوری: گزارشی كه در زمينه تغيير آب و هوا توسط كميته ملی بر اساس گزارش دستگاهها به منظور 

تبيين وضعيت برنامه های اجرايی دستگاههای ذيربط تهيه و به هيات وزيران ارائه می شود.

فصل دوم:  سیاست ها وراهبردها

ماده 2-  سياست ها وراهبردهای اجرائی كشور درارتباط با كنوانسيون وپروتكل به شرح  زير تعيين می گردد: 
1(  تهيه وارائه مستمر گزارشات ملی  با مشاركت همه نهاد های ذيربط از طريق:

1-1- ايجاد ساختار جهت  تهيه ميزان انتشار گازهای گلخانه ای به طور مستمر توسط سازمانهای ذيربط
1-2- تقويت وتكميل شبكه پايش و مشاهدات تغيير آب و هوايی و اثرات آن

تبصره: گزارش ملی عبارتست از گزارشاتي كه بر اساس مصوبات اجالس اعضا و طبق دستورالعمل دبيرخانه كنوانسيون 
تدوين و در دوره هاي تعيين شده به دبيرخانه كنوانسيون ارايه ميگردد. 

2( افزايش سهم منابع انرژی كم كربن در سبد انرژی كشور در راستای كاهش روند انتشار گازهای گلخانه ای از طريق: 
2-1-   توسعه و هدايت سرمايه گذاری در جهت توليد انرژی پاك

2-2- توسعه تكنولوژی های پاك و نوين در كشور
3 ( استفاده موثر و بيشتر از همكاری و كمكهای دو جانبه، منطقه ای و بين المللی در جهت تحقق هدف كنوانسيون 

از طريق ذيل:
3-1- تالش در جهت استفاده بيشتر و بهينه از تسهيالت محيط زيست جهانی در ايران

3-2- تالش در جهت استفاده بيشتر و بهينه از تسهيالت بانك جهانی و صندوقهای چند جانبه
3-3- تالش در جهت انتقال تكنولوژی های پاك و نوين به كشور

3-4- استفاده از منابع مالی بانك توسعه اسالمی 
3-5- همكاری و هماهنگی با اوپك در زمينه هدف كنوانسيون جهت ارتقاء ابعاد مختلف توليد و مصرف نفت و 

گاز
4( آموزش وتحقيقات در زمينه  موضوعات تغيير آب و هوايی به شيوه ذيل:

4-1- تخصيص بخشی از اعتبارات وامكانات پژوهشی دستگاهها ی مرتبط درجهت هدف كنوانسيون درقالب برنامه 
های پنجساله توسعه

4-2- الزام به تشكيل و فعال سازی واحدهای تغيير آب و هوا در كليه وزارتخانه های ذيربط
4-3- برنامه ريزی و اجرای برنامه های اطالع رسانی عمومی

4-4- تالش در جهت ارتقاء برنامه های آموزشی تخصصی مرتبط
4-5- استفاده بهتر و بيشتر از امكانات آموزشی هيات بين الدول تغيير آب و هوا

4-6- حمايت  از پروژه های دانشجوئی ودانشگاهی مرتبط
4-7- اس��تفاده از اهرم های انگيزش��ی اقتصادی ،درجهت هدايت بخشی ازفعاليت های تحقيق وتوسعه صنعتی 

كشوردرجهت هدف كنوانسيون



298

5( آمادگی جهت مقابله و مديريت بر پيامدهای سوء تغييرآب وهوا از طريق:
5-1- بهينه سازی مصرف منابع

5-2- اصالح الگوهای توليد و مصرف
5-3- حمايت مالی از برنامه های جبرانی

5-4- ايجاد امنيت غذائی
5-5- مديريت تاسيسات و تجهيزات

6( ظرفيت سازی جهت استفاده ازتوان  ساز و كار توسعه پاك 
6-1- ايجاد ظرفيت و تسهيالت قانونی

6-2- تالش در جهت طراحی ، توسعه و اجرای پروژه های مربوطه بصورت يك جانبه و يا چند جانبه
6-3- آموزش و انتقال تكنولوژی در چارچوب پروژه های مكانيسم توسعه پاك

7( آمادگی و ظرفيت سازی برای تعهدات آتی احتمالی  كاهش انتشار گاز های گلخانه ای
7-1- به هنگام سازی و تصويب استانداردهای زيست محيطی مقتضی

7-2- تالش در جهت كاهش  توليد گازهای گلخانه ای
8( ايجاد تنوع اقتصادی جهت كاهش آسيبهای ناشی از كاهش در آمدهای نفتی دراثر اقدامات مقابله ای

8-1- تالش در جهت توازن و تنوع در بخشهای اقتصادی كشور با تاكيد بر فاصله گرفتن از اقتصاد تك محصولی
8-2- ايجاد ارزش افزوده دربخش پائين دستی صنعت نفت و گاز

فصل سوم : ساختار و وظایف کار گروه ملي 
ماده 3 -  درراستای نيل به سياست ها وراهبردهای تعيين شده درفصل اول ، كار گروه  ملی تغيير آب وهوا برای اجرا 
وپيگيری بهينه امور كنوانسيون وپروتكل  با مشاركت نمايندگان رسمی وتام االختيار  سازمان حفاظت محيط زيست 
و وزارت خانه های امور خارجه، جهادكشاورزی، راه وترابری )سازمان هواشناسي( ، صنايع ومعادن ، كشور ، نفت، نيرو و 
معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری  در سازمان حفاظت محيط زيست كشور تشكيل ووظايف زير را 

به  عهده می گيرد: 
1- انجام كليه امورتخصصی مربوط به كنوانسيون و پروتكل در سطح ملي و بين المللي

2- نظارت برتهيه وارائه مستمرگزارشات كشوري ساليانه در خصوص موضوعات تغيير آب و هوائي كشور با مسئوليت 
سازمان حفاظت محيط زيست و مشاركت دستگاه های ذيربط 

3- برنامه ريزی وپيگيری سياست های اجرائی مقتضی دررابطه با هدف كنوانسيون و پروتكل 
4- برنامه ريزي جهت پيشگيري و كاهش آثار سوء ناشی از تغيير آب وهوا دركشور 

 5-  انجام وظائف ش��ورای هماهنگی كنوانس��يون ، موضوع بند 2 تصويب نامه شماره 10486/ت 31647 ه  مورخ 
1384/2/26

6-  بررسی و اولويت بندی پروژه های پيشنهادی دستگاههای عضو و پيگيری تامين اعتبار آنها از منابع داخلی و 
خارجی

تبصره 1 -  رئيس ودبير كميته ازسوی رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تعيين خواهند شدودبيرخانه كميته 
درسازمان مذكور مستقر خواهدبود .
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تبصره2 –كار گروه  ملي در جهت انجام بهينه وظايف تخصصي خود مي تواند كميته هاي فرعي را برنامه ريزي و 
تشكيل دهد و كليه كميته های مرتبط موجود در چارچوب كميته ملی تغيير آب و هوا ساماندهی و مورد بازنگری قرار 

خواهند گرفت.
تبصره 3 - معاونت برنامه ريزی ونظارت راهبردی رياست جمهوری مكلف است معادل 5 % بودجه سنواتی سازمان 

حفاظت محيط زيست به اعتبارات سازمان مذكور اضافه  نمايد تا درراستای انجام امور كميته ملی مصرف شود.  
تبصره 4 -  اعضاءكار گروه  ملي كه نمايندگان تام االختيار دستگاه ها بوده و توسط باالترين مقام اجرائي دستگاه 

مربوطه معرفي مي شوند، با حكم رئيس سازمان حفاظت محيط زيست بعنوان عضو كميته منصوب مي شوند.
تبصره 5 – كار گروه  ملی می تواندحسب نياز و بصورت موردی از افراد صاحب نظر و متخصص در زمينه كنوانسيون 

و پروتكل برای شركت در جلسات )بدون حق رای( دعوت نمايد. 

ماده 4 -  دستگاه های عضوكار گروه  موظف اند در چارچوب وظايف محوله حداكثر تاپايان  فروردين ماه سال بعد 
گزارش ويژه خودرا جهت تنظيم گزارش كشوري در چارچوب دستورالعملی كه از سوی كميته ملی تهيه وابالغ خواهد 

شد تنظيم وبه دبيرخانه كميته تحويل نمايند  .
دبيرخانه كميته ملي موظف است گزارش كشوري ساالنه را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد تهيه و به هيات 

وزيران ارائه نمايد.
تبصره-  كار گروه  ملی موظف است حداكثر يكماه پس از تشكيل اولين جلسه نسبت به تدوين دستورالعمل تنظيم 

گزارشات كشوری اقدام نمايد.

ماده 5- دستگاه های عضو كار گروه  ملی مكلف اند در راستای پشتيبانی از فعاليت های كميته ملی ، نسبت به 
برنامه ريزی وسازمان كارمناسب جهت اجرای تصميمات كميته ملی در دستگاه خود اقدام نمايند.

تبصره -  كار گروه  ملی درصورت وجود اعتبار ازمحل كمك های بين المللی ، بخشی از هزينه های برنامه های اجرائی 
تكليف شده برای دستگاههای عضورا در چارچوب دستور العمل داخلی خود تامين وپرداخت خواهد نمود.تامين اصل 
هزينه برنامه های اجرائی تعيين شده ازسوی كار گروه ملی برعهده دستگاه ههای ذيربط بوده ومعاونت برنامه ريزی ونظارت 

راهبردی رياست جمهوری در زمينه تامين هزينه های مترتب همكاری های الزم را انجام خواهدداد .

ماده 6- كار گروه  ملی موظف است برنامه كلی تخصصی آموزشی مرتبط با هدف كنوانسيون را با بهره گيری از 
امكانات ملی و  بين المللی  هر سه سال يكبار تدوين و به  اجرا در آورد.

برنامه آموزشی مورد اشاره توسط كميته ملی و با همكاری ساير دستگاههای ذيربط تهيه خواهد شد.
تبصره1- دبيرخانه كار گروه  ملی موظف است هر سال گزارش عملكرد ساليانه خود را در اين خصوص به كميته 

ملی ارائه نمايد.
تبصره 2-  بودجه الزم جهت اجرای برنامه های موضوع اين ماده از محل تبصره 3 ماده دو اين دستورالعمل تامين 

خواهد شد.

ماده 7- معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری مكلف است اعتبارات الزم برای اجرای تكاليف تعيين 
شده در اين دستور العمل را با همكاری دستگاههای ذيربط تعيين و پس از تامين در اختيار دستگاههای مذكور قرار دهد.
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فصل چهارم : وظایف دستگاه ها  

ماده 8-  به منظور اجرائی نمودن سياستها و راهبردهای اين دستورالعمل كليه دستگاههای اجرائی و نظارتی كشور 
ضمن هماهنگی با كار گروه  ملی وظايف زير را عهده دار می گيرند.:

1- انتشار گازهای گلخانه ای 
در راستای تهيه گزارش ساالنه ميزان انتشار گازهای گلخانه ای كشور كليه دستگاههای اجرايی و نظارتی مرتبط موظف 
هستند در چارچوب دستورالعمل هيات بين الدول تغيير آب و هوا گزارش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از فعاليتهای 

حوزه عملكرد خود را در موارد مشروحه زير تهيه و به كميته ملی ارسال نمايند: 
الف-  وزارت نيرو: مصرف س��وخت در نيروگاههای حرارتی، صنايع، حمل و نقل، واحدهای تجاری و مس��كونی ، 

كشاورزی و استخراج ذغال سنگ و سوختهای جامد و تصفيه خانه های فاضالب شهری به روش بی هوازی 
ب-  وزارت نفت : فرآيند های اكتشاف، استخراج، پااليش و انتقال نفت خام، گاز و فرآورده های نفتی و انتشارات 

احتراقي و  فرآيندي واحد هاي پتروشيمي
پ-  وزارت صنايع و معادن : آالينده های فرآيندی صنايعی نظير سيمان، آهن، فوالد و آلومينيوم و .... تصفيه خانه 

فاضالب های صنعتی 
ت-  وزارت جهاد كشاورزی : بخش دام ،زراعت و جنگلها و مراتع 

ث-  وزارت كشور : مراكز دفن پسماند

تبصره 1 - هر يك از دستگاههای فوق االشاره موظف هستند سازكار الزم برای توليد مستمر اطالعات مورد نياز تهيه 
گزارش انتشار را در دستگاه خود پيش بينی و منظور نمايند. 

تبصره 2 - مركز آمار موظف است آمار انتشار سرانه ی گاز دی اكسيد كربن و انتشار گاز دی اكسيد كربن به ازای 
توليد ناخالص داخلی را در سالنامه آماری كشور منظور نمايد. 

تبصره 3 - مسئوليت تلفيق گزارشات بخشی و توليد گزارش كشوری بر عهده كميته ملی  می باشد و در اين راستا 
كميته ملی بانك اطالعات رايانه ی مقتضی را در محل دبيرخانه خود راه اندازی خواهد نمود. 

2- سیاستهای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

دستگاههای عضو كميته ملی موظف هستند در راستای كاهش انتشار گازهای گلخانه ای اقدمات زير را به انجام رسانند: 
الف- گزارش روند انتشار گازهای گلخانه ای براساس ادامه وضع موجود و اجرای برنامه های مصوب در افق چشم انداز 

20 ساله، حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تاريخ تصويب دستورالعمل تهيه نمايند. 
ب - دستگاههای عضو موظفند سياستهای كاهش انتشار را در چارچوب حوزه هاي عملياتي سازمان متبوعه خود 

بررسی ، تهيه و ارائه نمايند. 
پ-  دستگاههاي ذيربط موظف هستند ساليانه گزارشي از وضعيت اجراي سياستهاي كاهش انتشار در حوزه هاي 
عملياتي دستگاه متبوعه خود را با تاكيد بر اثر اجراي هر سياست  در كاهش روند انتشار ، به كار گروه  ملي گزارش 

دهند.
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3- آسیب پذیری و سازگاری با تغییر آب و هوا

كليه دس��تگاههای اجرايی آسيب پذير از موضوع تغيير آب و هوا از جمله وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش 
پزشكی، جهاد كشاورزی، صنايع و معادن ، كشور، مسكن و شهر سازی،  نفت، نيرو و سازمان بنادر و دريانوردی مكلفند 
پس از يكسال از ابالغ اين دستور العمل، عالوه بر بررسی و شناسايی آسيبهای ناشی از تغيير آب و هوا بر فعاليتهای خود 

و ارائه گزارش آن به كميته ملی ، اقدامات زير را در جهت كاهش اثرات سوء تغييرآب و هوا و سازگاری به انجام برسانند:
الف - وزارت جهادكشاورزی مكلف است :

1-  طرح جامع بهينه سازی مصرف آب  دربخش كشاورزی را با تاكيد بر مشخص نمودن مكانيسم های مالی 
واجرائی آن ظرف مدت يكسال تهيه وبه تصويب هيات وزيران برساند. 

2- ظرف يك سال ،سازكاراجرائی الزم  وكافی برای بيمه گذاری كليه فعاليت های كشاورزی كه بنحوی از انحاء 
از خشكسالی های احتمالی آسيب پذير می باشند تهيه وبه تصويب هيات وزيران برساند.

ب - سازمان جنگل ها ومراتع كشور موظف است :
1- تا پايان برنامه پنجم توسعه ، طرح  شناسائی واحياء مراتع درحال تخريب واقع در قطب های دامپروری كشور 

را تهيه وبمورد اجرا درآورد .
2-جهت كاهش فشار بر مراتع مجاز است حداكثر معادل0/5 %  از مراتع كشوررا جهت علوفه كاری به متقاضيان  

حقيقی وحقوقی اجاره دهد .
3- بمنظور ظرفيت سازی درمنابع ترسيب بيولوژيكی دی اكسيد كربن ، ودرراستای برنامه اقدام ملی بيابانزدائی، 
سطح جنگل های كشوررا در طول برنامه پنج ساله پنجم به ميزان 5درصد از طريق ايجادجنگل های مصنوعی 

افزايش دهد.
پ - بانك مركزی موظف است با تاييد كميته ملی بحران وباليای طبيعی، تسهيالت الزم جهت  تمديد بازپرداخت 

وام های فعاليت های كشاورزی آسيب ديده را برای يك سال زراعی فراهم نمايد.
ت-  وزارت نيرو مكلف است:

1- حداقل معادل 50% درآمدناشی از صدور مجوز حفرچاه يا فروش آب را در آبخوان دشت های ممنوعه صرف 
ايجاد طرح تغذيه مصنوعی  جهت صيانت از منابع آب زير زمينی در قبال پديده خشكسالی  بنمايدو گزارش 

عملكرد ساليانه خودرا  در دو نسخه جداگانه به كار گروه  ملی وسازمان بازرسی كل كشور ارسال نمايد.
2-بمنظور پيش بينی منابع آب زير زمينی پايدار وقابل دسترسی در دوره های  خشكسالی جهت تامين آب 
شرب مراكز سكونتی كشور ، حداكثر ظرف مدت 1سال ، طرح جامع شناسائی آزادسازی ، حفاظت وتجهيز سفره 

های دارای منابع آب قابل شرب را تهيه  و پس از تصويب هيات وزيران به تائيد شورايعالی امنيت ملی برساند.
3-طرح جامع مديريت منابع آب كشور را حداكثر ظرف مدت دوسال با توجه به موضوع تغيير آب و هوا بازنگری 

و پس از تائيد كار گروه  ملی به تصويب هيات وزيران برساند.
ث- وزارت راه و شهر سازی مكلف است ضوابط مقررات مربوط به جا نمائی تاسيسات و تجهيزات شهری و منطقه ای 
نوارهای ساحلی كشور را بر اساس پتانسيل آسيب پذيری آنها نسبت به تغييرات تراز آب كه توسط دستگاه اجرايی 
ذيربط اعالم می شود مورد بازنگری و در طرح های مربوطه ملحوظ نموده و نتيجه اقدامات به عمل آمده را به كار 

گروه  ملی گزارش نمايد.
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ج-  وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��كی مكلف است كليه آثار سوء و تبعات منفی ناشی از تغيير آب و هوا 
بر بهداشت عمومی كشور از جمله شناسايی مناطق مستعد برای شيوع بيماريها و برنامه های اجرايی الزم جهت 
جلوگيری از شيوع و درمان اين بيماريها را تدوين و حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ ابالغ دستور العمل به كار 

گروه  ملی گزارش نمايد. 
چ - معاونت برنامه ريزی ونظارت راهبردی رياست جمهوری  مكلف است اعتبارات الزم برای احداث وافزايش ظرفيت 

سيلوهای نگهداری كاالهای كشاورزی  استراتژيك را تامين ودراختيار وزارت بازرگانی قرار دهد .

4- آسیب پذیری اقتصادی ناشی از اقدامات مقابله ای – تنوع اقتصادی
الف – معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياس��ت جمهوری مكلف است ظرف دو سال استراتژي برنامه تنوع 
اقتصادي كشور با رويكرد كاهش آسيب پذيري از اثرات اقدامات مقابله اي با پديده تغيير آب و هوا را تدوين و به 

تصويب هيئت وزيران برساند.
ب- معاونت مذكور مكلف است با همكاری وزارت نفت زمينه های ايجاد ارزش افزوده در بخش پايين دستی صنعت 

نفت و گاز را بررسی و به انجام برساند.
پ - وزارت نفت مكلف است تراز جامع هيدروكربوری جاری ، ميان مدت و بلند مدت كشور را جهت بهره گيری 
در برنامه ريزی های كالن تنوع اقتصادی تهيه و پس از تصويب هيات وزيران پيگيری و با همكاری وزارتخانه ها و 

دستگاههای اجرايی ذيربط به مورد اجرا گذارد.

5- شبکه پایش تغییرات آب و هوایی
الف -  سازمان هواشناسی مكلف است با همكاري وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان فضايي ايران، مركز ملي 
اقيانوس شناسي و سازمان جنگلها و مراتع  حداكثر ظرف مدت يكسال پس از ابالغ اين دستور العمل ، طرح جامع 
سيستم پايش تغيير آب وهوا را مشتمل بر توانمندی های موجود و نيازمندی های مقتضی بهمراه برنامه عمل جهت 
پوشش مكانی وزمانی شبكه پايش  مورد اشاره تهيه وبه تصويب هيات وزيران برساند. و با همكاري سازمانهاي مرتبط 
ساالنه گزارشي از اقدامات انجام شده در زمينه تقويت شبكه پايش تغييرآب و هوا در زمينه هاي هواشناسي، منابع 

آب، نواحي ساحلي و داخلي را تهيه و به كار گروه  ملي ارايه نمايد.
ب- سازمان بنادر ودريانوردی ايران مكلف است با همكاری مركز ملی اقيانوس شناسی، وزارت جهاد كشاورزی،وزارت 
نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بررسی و ثبت تغييرات ساليانه داغ آب آبهای آزاد و دريای مازندران 
وتغييرات و پيامدهای همراه آن ) تغييرات كاربری اراضی، تغييرات اكولوژيك و بيولوژيك و غيره( اقدام و مراتب را به 

كار گروه  ملی رسماً گزارش نمايد.

6-آموزش، تحقیقات و اطالع رسانی عمومی
الف- مراكز آموزشی وپژوهشی زير نظر وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی 
مكلف اند 5%  از اعتبارات پژوهشی خودرا صرف تحقيق وتوسعه در زمينه موضوعات مرتبط با تغيير آب و هوا نمايند .

ب -  كار گروه  ملی مكلف اس��ت س��االنه 60 س��اعت برنامه های اطالع رسانی عمومی در مبحث تغييرآب وهوا 
وپيامدهای اقتصادی ، زيست محيطی آن  تهيه ودر اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار دهد تا وزارت مزبور 
ضمن تامين هزينه پخش هماهنگی الزم را در اين خصوص با سازمان صدا وسيمای جمهوری اسالمی به عمل آورد.
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پ – وزارت اقتصاد و امور دارايی مكلف است كليه فعاليت های پژوهشی واحدهای صنعتی را كه درراستای كاهش 
توليد گازهای گلخانه ای دربخش صنعت انجام می گيرد  جزو معافيتهای مالياتی موضوع تبصره 4 ماده 132قانون 

ماليات های مستقيم  تلقی نمايد.
ت - دستگاههای عضو كار گروه  ملی برنامه های آموزشی مرتبط با تغييرآب و هوا در حيطه وظايف خود را همراه با 
تعيين ضرورت و نيازهای موجود تهيه و به كميته ملی  جهت تدوين فعاليتهای آموزشی موضوع ماده 5 فصل سوم 

ارائه خواهند نمود.

7-شناسایی نیازهاي تکنولوژیکي در راستای کاهش انتشار ، انطباق و ظرفیت سازی جهت تحصیل آنها
الف- دستگاههای عضو كار گروه  ملی موظفند گزارشي از نيازهاي تكنولوژيكي در زمينه كاهش انتشار/انطباق در 
حوزه هاي عملياتی خود را تدوين و تا يكسال پس از ابالغ اين دستورالعمل به كار گروه  ملي ارايه نمايند. كار گروه  
ملي موظف است ضمن تلفيق گزارشات بخشي، گزارش كشوري در زمينه نيازهاي تكنولوژيكي را با تكيه بر اولويت 

بخشهاي مختلف تدوين و به مرجع ملي تسهيالت محيط زيست جهاني ارسال نمايد. 
ب- بانك مركزی مكلف است در راستای حمايت از  احداث نيروگاه های توليد برق از منابع تجديد پذير ، از محل 
اعتبارات ناشی از بهينه سازی  مصرف انرژی )عوارض حاصل از عدم رعايت استانداردهای مصرف انرژی( تسهيالت 

بانكی كم بهره در اختيار متقاضيان مربوطه قرار دهد  .
پ- واردات ماشين آالت آن دسته از صنايعی كه با استفاده ازتوان فنی يا مالی  مجامع منطقه ای وبين المللی دركشور 
احداث می ش��وند مشروط به اينكه توسط كميته ملی درراستای فناوری های پاك تشخيص داده شوند از عوارض 

گمركی معاف می باشند.

8- توانمند سازي ملي در جذب پروژه هاي مکانیسم توسعه پاک
الف- مرجع صالحيتدار ملي موظف است:

1-  ضمن تدوين برنامه هاي الزم جهت بهره مندي بهتر و بيشتر از توان مكانيسم توسعه پاك، ساالنه گزارشي 
از اقدامات انجام شده در اين زمينه را به كار گروه  ملي ارايه نمايد.

2- با همكاري سازمانهاي مجري پروژه هاي مكانيسم توسعه پاك موانع موجود در جذب اين پروژه ها در كشور را 
شناسايي نموده  و راهكارهاي الزم در رفع اين موانع را ارائه نمايد. 

ب-  آن دس��ته از پروژه های  مكانيس��م توسعه پاك كه به هزينه واجرای كشورهای توسعه يافته در كشور مطرح 
می شوند از شمول طرح در كميسيون اقتصاد مستثنی بوده وبا مجوز باالترين مقام دستگاه اجرائی ذيربط اجرا و واردات 

تجهيزات وماشين آالت الزم در اين خصوص بالمانع می باشد .

تبصره-  نظر به اينكه در اجرای اينگونه پروژه ها از منابع مالی دولت هزينه نمی شود و مشمول طرح در شورای اقتصاد 
و قانون مجازات تباني در معامالت دولتي – مصوب 1348 -  نمی باشد لذا در جهت تسريع در جذب سرمايه های خارجی 
، اينگونه طرح ها از شمول  دستور العمل اجرايی شماره 105/18089 مورخ 1381/2/9 سازمان مديريت و برنامه ريزي 

كشور )سابق( در خصوص استفاده از حداكثر توان مهندسی شركت های داخلی خارج می گردند.
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9- همکاریهای دو جانبه، منطقه ای و بین المللی در جهت تحقق هدف کنوانسیون
الف- دستگاههای اجرايی از جمله موارد زير كه در جهت تحقق هدف كنوانسيون بصورت دو جانبه ، منطقه ای يا 
بين المللی با ديگر كشورها يا سازمانها همكاری می نمايند موظفند گزارش عملكرد ادواری خود را مشتمل بر موضوعات 

عملكرد، فرصتهای همكاری، موانع و مشكالت و پيشنهادات به كار گروه  ملی ارائه نمايند:
1- وزارت امور خارجه: تسهيالت محيط زيست جهاني

2- سازمان هواشناسی كشور: هيات بين الدول تغيير آب و هوا
3- وزارت جهاد كشاورزي: سازمان خواربار كشاورزی ملل متحد

4- وزارت صنايع و معادن:سازمان توسعه صنعتی ملل متحد
5- وزارت اقتصاد و امور دارايی: بانك جهانی

6- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی: سازمان بهداشت جهانی
7- معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری: برنامه عمران ملل متحد

ب-  وزارت اقتصاد و امور دارايی مكلف است پيشنهاد  الزم به منظور طرح در بانك توسعه اسالمی برای بهره مندی 
كشورهای عضو از تسهيالت بانك مذكور را در خصوص تغيير آب و هوا ارائه و پيگيری نمايد.   

5-2- آئین نامه تصویب پروژه های سازوکار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو توسط 
مرجع صالحیتدار ملی درجمهوری اسالمی ایران

 )موضوع تصویب نامه شماره 192044/ت38011 ه مورخ 1388/9/30 هیئت وزیران(

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1388/8/10 بنا به پيشنهاد شماره 26916 -1 مورخ 1386/5/3 سازمان حفاظت محيط 
زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ، آيين نامه تصويب پروژه هاي ساز 
و كار توسعه پاك در چهارچوب پروتكل كيوتو توسط مرجع صالحيتدار ملي در جمهوري اسالمي ايران را به شرح زير 

تصويب نمود: 

آئین نامه تصویب پروژه های سازوکار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو توسط مرجع صالحیتدار 
ملی درجمهوری اسالمی ایران

ماده 1-  اصطالحات زير در اين آيين نامه در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 
الف – سازمان: سازمان حفاظت محيط زيست 

ب - پروتکل کیوتو: وابسته به كنوانسيون سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا كه در سومين كنفرانس اعضاء 
متعاهدين در 11 نوامبر 1997 در شهر كيوتوی ژاپن تصويب شد 

پ –ساز و کار  توسعه پاک: يكی از ساز و كار های پروتكل كيوتو است كه طبق ماده )12 ( پروتكل به شرح پيوست 
)1 ( كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است،  كشورهای توسعه يافته متعهد به كاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای، با استفاده از اينن ساز و كار  ميتوانند با اجرای پروژه ها  در كشور های در حال توسعه هزينه های 

كاهش انتشار را اقتصادی نموده و به توسعه پايدار در كشورهای در حال توسعه كمك نمايند. 
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ت - پروژه ساز و کار  توسعه پاک: عبارتست از فعاليت پيشنهادی يا انجام شده تحت مقررات تعيين شده توسط 
پروتكل كيوتو و اجالسهای آن كه می بايست توسط مرجع صالحيتدار ملی  تاييد شود و من بعد در اين آئين نامه 

»پروژه« ناميده می شود.
ث - مرجع صالحیتدار ملی: سازمان حفاظت محيط زيست كه از اين پس در اين آيين نامه مرجع ملي يا سازمان 

ناميده مي شود 
ج - کاهش انتشار تایید شده: مقدار كاهش انتشار گازهای گلخانه ای تاييد شده كه از طرف هيات اجرايی دبيرخانه 

پروژه های سازوكار توسعه پاك صادر می شود. 
چ - هیئت اجرایی: هيئت اجرايی پروژه های ساز و كار  توسعه پاك مستقر در دبيرخانه كنوانسيون در شهر بن آلمان 

كه پروژه های ساز و كار  توسعه پاك را ثبت نموده و و گواهی كاهش انتشار تاييد شده را صادر می نمايد.
ح -  نهاد صالحیتدار عملیاتی:  سازمانها و شركت های ذيصالح بين المللی كه وظيفه صدورگواهی تعيين اعتبار، پايش 

و صحه گذاری پروژه را بر عهده دارند و من بعد در اين آئين نامه »نهاد عملياتی« ناميده می شود.
خ - نامه موافقت اولیه: نامه اي كه مرجع ملی به پيشنهاد دهنده پروژه برای آغاز كار ارائه می دهد.

د - نامه تاییدیه: نامه اي كه مرجع ملی به صاحب پروژه به منظور ثبت پروژه در هيئت اجرايی ارائه می دهد.
ذ - مشارکت کننده گان در پروژه: طرفين ذينفع در پروژه ) صاحب پروژه در جمهوري اسالمي  ايران و طرف های 

خارجی از كشورهای توسعه يافته( كه من بعد در اين آئين نامه »صاحب« يا »صاحبان« پروژه ناميده می شود. 
ر - ایده اولیه پروژه:  ايده اوليه پروژه كه توسط صاحب پروژه بصورت خالصه تهيه می گردد و برای اخذ موافقت اوليه 

برای مرجع ملی ارسال می نمايد و من بعد در اين آئين نامه »ايده پروژه« ناميده می شود.
ز - سند طراحی پروژه:  سند طراحی پروژه كه می بايست منطبق با چارچوب تاييد شده هيئت اجرايی و با مالحظات 
توسعه پايدار تهيه شده و مورد تاييد نهاد عملياتی و مرجع  ملی  قرار گيرد و من بعد در اين آئين نامه » سند پروژه« 

ناميده می شود.
  ژ -  کارگروه ملی راهبری پروژه های ساز و کار  توسعه پاک: كارگروهی متشكل از نمايندگان رسمی وزارتخانه ها و 
سازمان های مرتبط بوده كه تعيين كننده چهارچوب كلی اجرای پروژه های سازوكار توسعه پاك در كشور می باشد و  

من بعد در اين آئين نامه »كارگروه ملی« ناميده می شود. 
س - صندوق ملی محیط زیست: عبارتست از صندوقی كه با هدف حمايت از محيط زيست و جلوگيری از تخريب 
آن به اس��تناد بند »ب« ماده )68( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طبق مصوبه شماره 

32378/ت/33339 ه مورخ 1384/6/12 به تصويب هيئت وزيران رسيده است.

سازمان: منظور سازمان حفاظت محيط زيست می باشد.

ماده 2-  ساختار سازماني مرجع ملي براي انجام وظايف محول شده در اين آيين نامه به شرح زير مي باشد:
الف-   معاون محيط زيست انسانی سازمان به عنوان مرجع ملی ، مسئول صدور نامه تأييديه پروژه ها در سطح كشور 

می باشد.
ب-  دبيرخانه مرجع ملی كه در حوزه معاونت محيط زيست انسانی سازمان  مستقرمی شود وظيفه بررسی، هماهنگی 
و اطالع رسانی در ارتباط با اجرای پروژه ها در سطح ملی را بر عهده دارد. ارتباط با دبيرخانه هيئت اجرائی پروژه ها در 

شهر بن آلمان از طريق اين دبيرخانه انجام می شود
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 پ- دبير اجرائی پروژه ها كه به پيشنهاد معاون محيط زيست انساني سازمان و با حكم رياست سازمان منصوب 
می شود، مسئوليت اداره دبير خانه را بر عهده دارد.

ماده 3- وظائف مرجع ملی به شرح زير تعيين مي شود  : 
الف-   اعمال روش تصويب پروژه ها طبق ماده 6 

ب-   بررسی ايده پروژه های ارسال شده از سوی صاحبان پروژه و صدور و يا عدم صدور نامه  موافقت اوليه با ذكر دليل  
پ- بررسی سند پروژه،  پروژه های ارسال شده از سوی صاحبان پروژه و تاييد اينكه پروژه همسو با برنامه های ملی 

توسعه  و منطبق با چهارجوب اين پروژه ها  می باشد 
ت- صدور نامه تاييديه پروژه ها كه منطبق با معيارهای توسعه پايدار بوده و ارزيابی زيست محيطی مناسب داشته 
باشند. معيارهای توسعه پايدار را كارگروه ملی توسعه پايداربراساس پيوست شماره )2( كه تاييد شده و به مهر پيوست 

تصويب نامه هيئت وزيران است، تعيين می نمايد.
ث- ايجاد تسهيالت برای مشاركت موثر و انتفاع بخش های دولتی،تعاونی وخصوصی درپروژه ها 

ج-   هماهنگی بين بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی برای تعريف  پروژه ها 
چ-   پايش پروژه های در حال انجام و تهيه گزارش دوره ای 

ح-   تهيه اظهار نامه درآمدهای حاصل از پروژه ها و گزارش مالی جهت ارسال به مراجع مربوبط
خ- -ظرفيت سازی در سطح ملی به منظور توانمند سازی كشور برای تعريف و اجرای پروژه ها

ماده 4 -  كارگروه ملی متشكل از نمايندگان تام االختياردستگاههای اجرايی زير با معرفی باالترين مقام دستگاه 
متبوعه و در سطح مدير كل می باشد: 

الف- سازمان حفاظت محيط زيست )مرجع ملی( 
ب-  وزارت نفت
پ- وزارت نيرو 

ت- وزارت صنايع و معادن 
ث- وزارت جهاد كشاورزی 

ج- وزارت راه و ترابری )سازمان هواشناسی كشور(
چ- وزارت اقتصاد و دارايی 

ح- معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری
خ-  وزارت امور خارجه 

د-  وزارت كشور )سازمان شهرداريها و دهياری های كشور(
ذ- وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 

ر- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
ز- وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات

ژ- وزارت مسكن و شهرسازی
س- وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح
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تبصره 1 – رياست  كارگروه ملی، بر عهده  مرجع ملی است و دبير جلسات، دبير اجرايی پروژه ها می باشد 
تبصره 2 -  اعضاء كارگروه ملی ،  مسئوليت هماهنگی فعاليتهای مرتبط با وزارتخانه متبوع در ارتباط با پروژه ها را بر 

عهده دارند.
تبصره 3 -  كارگروه ملی حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل جلسه خواهد داد.

ماده 5 – وظايف كار گروه ملي به شرح زير تعيين مي شود:
 الف -  ارائه نظرات در خصوص راهبردهای اجرايی پروژه ها در كشور 

ب -   بررسی و تاييد موضوعات و پروژه هاي ارجاع شده توسط مرجع ملی
پ -  بررسی و تاييد دستور العمل مرتبط براي  بهبود عملكرد  مرجع ملی
ت -   هماهنگی بين دستگاههای دولتی در ارتباط با تهيه و ارجاع پروژه ها

ث -  شناسايی محدوديتها و كاستيهای موجود و ارايه راهكارها براي  رفع آنها 
ج -  پيشنهاد اصالح اين آئين نامه به مرجع ملی در صورت لزوم 

چ -  تدوين آئين نامه داخلی خود در ارتباط با موضوعات زير:
1- نحوه برگزاری جلسات كارگروه ملی 
2 – نحوه اتخاذ تصميمات كارگروه ملی 

3- تشكيل زير كارگروه های مربوط و كارگروه های كارشناسی مشورتی 
4 - حدود شرح وظائف، اختيارات زير كارگروه ها و كارگروه های كارشناسی مشورتی

ماده 6- فرآيند تصويب پروژه به شرح زير مي باشد:
الف -  سازمانها، شركتها و صنايعي كه قصد اجرای پروژه ها را دارند، شرح مختصری از پروژه مورد نظر خود يعنی 
ايده پروژه را طی نامه ای به مرجع ملی ارائه  می نمايند. چارچوب تهيه ايده پروژه در پيوست )3( كه تاييد شده به مهر 

پيوست تصويب نامه هيئت وزيران است،  در پايگاه الكترونيكی دبيرخانه مرجع ملی1   بايد  موجود  مي باشد.
ب -  مرجع ملی حداكثر ظرف مدت ده  روز كاری، طرح ياد شده  را بررسی نموده  و موافقت اوليه و يا مخالفت خود 
را بهمراه پيشنهادات و نظرات مورد نظر برای پيشنهاد دهندگان  ارسال می نمايد و طی آن  ملزومات و شرايط سند 
پروژه از جمله، شمول يا عدم شمول انجام ارزيابی زيست محيطی و سازگاری پروژه با سياستهای توسعه پايدار را قيد 
می نمايد. معيارهای توسعه پايدار در پيوست )2( كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب هيئت وزيران است، آمده است. 
تبصره -  سازمان موظف است ظرف مدت پنج روز كاری، شمول و يا عدم شمول گزارش ارزيابی را در مورد پروزه 

پيشنهادی به استناد آئين نامه ارزيابی اثرات زيست محيطی ، اعالم نمايد.
پ -  سند پروژه كه توسط پيشنهاد دهندگان  پروژه تهيه می شود، به همراه مدارك زير برای مرجع ملی ارسال 

می گردد.
1-  ارزيابی آثار زيست محيطی پروژه درصورت نياز  

 2 -  توجيه رعايت معيارهای توسعه پايدار 

1- www.climate-change.ir/en/PIN_Form.doc 
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تبصره )1( : درصورت شمول ارزيابی زيست محيطی برای پروژه ها،  گزارش ارزيابی اثرات زيست محيطی برای پروژه های 
توسعه ای اجمالی و برای پروژه های احداثی تفصيلی و طبق آئين نامه ارزيابی اثرات زيست محيطی خواهد بود.
تبصره )2( : گزارش ارزيابی اثرات زيست محيطی توسط سازمان و با اولويت زمانی بررسی خواهد گرديد.

ت -   مرجع ملی سند پروژه را  بررسی و كار گروه ملي ،  پيشنهادات و توصيه های خود را به پيشنهاد دهنده  پروژه 
به طور كتبي  منعكس نموده  تا پيشنهاد دهنده پروژه  برای اخذ تاييديه از نهاد عملياتی اقدام نمايد. به طور همزمان 
، مرجع ملي براي نظرخواهي عمومي سند پرو ژه  را در ايستگاه دبيرخانه مرجع ملي به مدت بيست روز كاري درج 

مي نمايد.
ث – پيشنهاد دهنده پروژه سند پروژه اصالح شده را بهمراه نظرات نهاد عملياتي برای مرجع ملی ارسال می نمايد.

ج -   مرجع ملی،  نسخه نهايی سندپروژه را ظرف پنج  روز كاري  قبل از تشكيل جلسه كارگروه ملی ، برای اعضاء 
آن ارسال می نمايد.  

چ -  سند پروژه در كارگروه ملی بررسی و اظهار نظر نهايي انجام  می شود. 
ح - بر اساس ارزيابی و تأييد كارگروه ملی،  نامه تأييديه پروژه توسط مرجع ملی به صاحبان پروژه ارسال خواهد شد 

تا بتوانند پروژه مورد نظر را درهيئت اجرائی به ثبت برسانند.
خ - مرجع ملی ظرف پنج  روز كاری از دريافت نظرات كارگروه ملی، نامه تاييديه پروژه را صادر و در اختيار صاحب 

پروژه قرار می دهد.
د - در صورت عدم تاييد پروژه ، داليل رد پروژه بايد  برای پيشنهاد دهنده پروژه ظرف پنج  روز كاری منعكس گردد. 

در صورت عدم ارسال داليل رد پروژه، حق درخواست علل رد پروژه برای صاحبان پروژه محفوظ است.
ذ – مدت زمان مورد نياز براي بررسي و تصويب سند پروژه با احتساب تمامي زمانهاي فوق، سي روز كاري مي باشد.

ر -  هر دو مرحله ارسال ايده پروژه برای موافقت اوليه و سند پروژه  برای تاييد نهايی الزامي است.
ز - گردش كار فرآيند تصويب پروژه ها در پيوست شماره )4( كه تاييد شده به مهر پيوست تصويب نامه هيئت وزيران 

است، خالصه شده است. 

ماده 7 – صاحب يا صاحبان پروژه كه به تصميم مرجع ملي اعتراض داشته باشند ، مي توانند ظرف سي روز از ابالغ 
تصميم ، از رييس سازمان درخواست تجديد نظر نمايد. 

ماده 8-  موارد زير بايد در نامه تاييديه ذكر شود:
الف - جمهوری اسالمی ايران عضو كنوانسيون تغيير آب و هوا و پروتكل كيوتو می باشد.

ب - مرجع ملی از طرف دولت تعيين شده و مسئول تاييد پروژه ها می باشد.
پ - شركت در پروژه های ساز و كار  توسعه پاك داوطلبانه است.

ت - تاييد اينكه فعاليت مربوط به پروژه در جهت توسعه پايدار كشور می باشد.
ث - دادن اجازه به صاحب پروژه برای مشاركت در پروژه

ج - دادن اجازه به صاحب پروژه برای فروش عنوان وحقوق مربوط به كاهش انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از اجرای 
پروژه 

چ - نام، نشانی، تلفن و فاكس و ساير مشخصات پيشنهاددهندگان پروژه 
ح - موقعيت جغرافيايی پروژه 
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د - تاريخ انقضاء يا دوره زمانی اعتبار نامه تاييد
ذ - در صورت لزوم، شرايط ديگر انجام پروژه 

ماده 9 – منابع مالي براي اجراي اين آيين نامه به شرح زير مي باشد: 
الف- بودجه اختصاص يافته توسط سازمان از محل منابع مربوط 

ب – دو درصد از درآمد حاصل از فروش گواهی  كاهش انتشار كه توسط صاحبان پروژه در وجه صندوق ملی محيط 
زيست پرداخت می گردد. درآمدهای ناشی از اين بند جهت اجرای برنامه های كاهش اثرات تغيير آب و هوا بر تخريب 
محيط زيست، هزينه های جاری دبيرخانه مرجع ملی و ظرفيت سازی و  آگاهسازی در استفاده بيشتر از فرصت های 

سازوكار توسعه پاك در جهت حفظ محيط زيست، مطابق اساسنامه و حدود عمليات صندوق مصرف خواهد شد.
پ– هدايای نقدي و كمكهای بالعوض كه با رعايت مقررات مربوط از منابع داخلی يا خارجی در راس��تای اجرای 
اهداف اين آئين نامه توسط صندوق ملی محيط زيست دريافت و با نظارت  مرجع ملی توسط صندوق مزبور هزينه 

خواهد شد.
ت -   سه درصد از درآمد حاصل از فروش گواهی كاهش انتشار براي توسعه اجتماعي و بهبود محيط زيست منطقه 

اجرای پروژه توسط صاحب پروژه ، با نظارت مرجع ملي  هزينه می گردد.
ث - طبق مقررات عمومی هيات اجرايی، صاحبان پروژه مس��ئوليت پرداخت هزينه های اداری و صندوق انطباق 
سازمان ملل را كه به ترتيب بيست سنت آمريكا و دو درصد به ازاء هر تن  كاهش انتشار تاييد شده می باشد، بر عهده 

دارند.
ج – شركتها، سازمانها و صنايع دولتي مرتبط با مجري پروژه مكلفند براي تسريع در اين پروژه ها از ظرفيتها و راهكار 
هاي قانوني مندرج در قوانين ) از جمله قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي اجرايي كشور 
در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات – مصوب 1375 – و قانون برگزاري مناقصات – مصوب 

1383( استفاده نمايد.
تبص�ره -  در م��ورد پروژه هاي موض��وع اين آيين نامه كه از محل بودجه عمومي دولت و يا اعتبارات و درآمد ها و 
تسهيالت دستگاه هاي اجرايي اجرا نمي شود اعمال قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و 
اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيالت به منظور صدور خدمات مصوب 1375 و ساير قوانين و مقرراتي كه ناظر 

به اجراي پروژه ها از محل اعتبارات عمومي دولت و دستگاه هاي اجرايي است ، موضوعيت نخواهد داشت.

5-2-1- پیوست )1(متن ماده 12 پروتکل کیوتو
1- بدين وسيله سازوكار توسعه پاك تعريف مي شود.

2- هدف از سازوكار توسعه پاك كمك به اعضاي مندرج نشده در ضميمه )1( جهت دستيابي به توسعه پايدار و كمك 
به هدف نهايي كنوانسيون و همچنين مساعدت به اعضاي مندرج در ضميمه )1( براي نيل به رعايت تعهدات كاهش و 

محدوديت كمي انتشار به موجب ماده )3( مي باشد.
3- به موجب سازوكار توسعه پاك :

الف – اعضاي مندرج نشده در ضميمه )1( از فعاليتهاي پروژه كه منجر به كاهش نشر تاييد شده مي شوند، بهره 
خواهند برد ؛ و 
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ب- اعضای مندرج در ضميمه )1( می توانند از كاهش نشر تأييدشده كه از فعاليتهای پروژه مزبور حاصل شده است 
برای كمك به رعايت تعهدات كاهش و محدوديت كمی نشر به موجب ماده )3( به گونه ای كه كنفرانس اعضا كه به 

عنوان اجالس اعضای اين پروتكل فعاليت می كند معين كرده است، استفاده نمايند.
4- مكانيزم توسعه پاك منوط به اختيار و راهنمايی كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضای اين پروتكل فعاليت 

می كند، خواهد بود و هيأت اجرايی مكانيزم توسعه پاك بر آن نظارت خواهد كرد.
5- كاهش نشر كه از هر فعاليت پروژه ای حاصل می شود بايد به وسيله مَوسسات عملياتی كه توسط كنفرانس اعضا كه 

به عنوان اجالس اعضای اين پروتكل فعاليت می كند انتخاب می گردند بر اساس موارد زير تأييد گردد:
الف- مشاركت داوطلبانه كه توسط هر عضو مورد بحث پذيرفته شده باشد

 ب- منافع واقعی، قابل اندازه گيری و درازمدت كه با كاهش تغيير آب و هوا ارتباط دارد; و 
پ- كاهش نشری كه اضافه بر مقداری است كه در غياب فعاليت پروژه تأييد شده حاصل خواهد شد.
6- مكانيزم توسعه پاك در صورت لزوم به تأمين وجه فعاليتهای پروژه ای تأييد شده كمك خواهد كرد.

7- كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضای اين پروتكل فعاليت می كند در نخستين جلسه خود، الگوها و رويه 
هايی را با هدف تضمين شفافيت، كارآيی و قابليت پاسخگويی از طريق مميزی مستقل و تأييد فعاليتهای پروژه تعيين 

خواهد كرد.
8- كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضای اين پروتكل فعاليت می كند تضمين خواهد نمود كه بخشی از عايدات 
فعاليتهای پروژه تأييد شده برای تأمين هزينه های اجرايی و نيز كمك به اعضای در حال توسعه ای كه به ويژه در برابر 

تأثيرات نامطلوب تغيير آب و هوا از لحاظ تأمين هزينه های انطباق آسيب پذير هستند، به كار می رود.
9- مشاركت به موجب مكانيزم توسعه پاك از جمله در فعاليتهای موضوع جزء )الف( بند )3( فوق و كسب كاهش نشر 
تأييد شده، می تواند مَوسسات خصوصی و يا دولتی را در برگيرد و تابع هر گونه راهنمايی كه ممكن است توسط هيأت 

اجرايی مكانيزم توسعه پاك ارايه گردد، می باشد.
10- كاهش نشر تأييد شده كه در طی دوره زمانی از سال 2000 ميالدی )1379 هجری شمسی( تا آغاز اولين دوره 

تعهد به دست آمده است می تواند جهت كمك به تحقق رعايت در اولين دوره تعهد به كار رود.
11- كنفرانس اعضا كه به عنوان اجالس اعضای اين پروتكل فعاليت می كند در چهارمين جلسه خود مفاهيم ضمنی 

بند )10( فوق را تجزيه و تحليل خواهد كرد.

5-2-2- پیوست )2( معیارهای توسعه پایدار در ارتباط با پروژه های سازوکار توسعه پاک پروتکل کیوتو

مرجع ملی هنگام بررسی پروژه ها ، سه معيار زير را برای توسعه پايدار در نظر می گيرد.:

الف – معیارهای زیست محیطی 
الف – 1  اثر پروژه بر كيفيت محيط زيست محلی ) آلودگی هوا، آب و پسماندهای جامد و هر گونه اثر منفی و 

يا مثبت پروژه نظير آلودگی صوتی، ايمنی، آلودگی بصری و ترافيك(
الف -2  تغيير در كاربری منابع طبيعی ) اثر پروژه بر دسترسی جوامع محلی به منابع طبيعی، پايداری استفاده از 

منابع آب، مواد معدنی و ساير منابع تجديد نا پذير و بهره وری استفاده از منابع طبيعی( 
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الف – 3  اثر پروژه بر تنوع زيستی و اكوسيستم
ب – معيار های اقتصادی

ب – 1  اثر پروژه بر نيازهای ارزی، فعاليت های اقتصادی منطقه، هزينه انرژی و سرمايه گذاری مستقيم خارجی
ب -2 آثار مثبت و منفی پروژه بر انتقال تكنولوژی، تبحرهای كارشناسی محلی و ايجاد تجربه در زمينه های 

مشابه
  ج- معيارهای اجتماعی

ج - 1  همسويی با اولويتهای توسعه ملی، استانی و محلی ) اثر پروژه بر دسترسی خدمات عمومی، بر جابجايی 
جوامع و رسيدن به اهداف توسعه بخشی 

ج -2  عدالت اجتماعی و فقر زدايی ) اثر پروژه بر اشتغال زايی به تفكيك نوع شغل و دوره زمانی،  اثر پروژه بر 
ساختار اجتماعی جوامع و ميراث فرهنگی – اجتماعی و بر توسعه محلی(  

5-2-3- پیوست )3(: الگوي تهیه ایده پروژه

)PIN( ايده اوليه پروژه

جدول خالصه

بخش
بازده انرژي                  

تغييرسوخت 
كشاورزي     

مديريت زائدات 
جنگلداري    

گزينه هاي ديگر

ان��رژي ه��اي تجدي��د پذي��ر                   
ت��وان                                 
نق��ل                        و  حم��ل 
صنعت��ي               ه��اي  فراين��د 
بازياف��ت گازه��اي دودك��ش            

گاز گلخانه اي كاهش يافته
CO2            CH4            N2O    
HFCs         PFCs         SF6     

سرمايه گذاري
هزينه هاي پروژه:                                   XXXX ميليون ريال
سرمايه گذاري داخلي:                             XXXX ميليون ريال
وام:                                                    XXXX ميليون ريال
هزينه كاهش انتشار تاييد شده XXXX              Co2 ميليون ريال

وضعيت پروژه
پروژه هاي جديد:

مصوب                       در حال تصويب 
ايده اوليه پروژه       سند طراحي شده پروژه 

در حداكثر 5 سطرهدف پروژه

تقريبا 1/2 صفحهتوضيح پروژه و فعاليت هاي پيشنهادي)شامل توضيح فني پروژه(

حداكثر 10 سطرتكنولوژي هاي به كار رفته و وضعيت آنها
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الف. توضیح پروژه، نوع، مکان و برنامه کاري
عنوان پروژه:---------------------------

خالصه فني پروژه                                                                                                         تاريخ پيشنهاد:-----------

صاحب پروژه: 

مشخصات صاحب/ فروشنده پروژه
مشخصات شخص مذاكره كننده براي اطالعات بيشتر

رده سازماني 
ساير عوامل توسعه پروژه

خالصه تجربيات مشابه صاحبان پروژه
آدرس

مذاكره كننده
تلفن/فاكس

پست الكترونيكي/ پايگاه اينترنتي )در صورت وجود(

دولت/شركت دولتي/شهري/شركت خصوصي/شركت هاي غير دولتي
حمايت كنندگان، عوامل واسطه اي، مشاوران فني،

حداكثر در 5 سطر
شهر/آدرس و كد پستي

مشخصات مدير توسعه پروژه

حاميان پروژه

ارائه مشخصات زير براي همه حاميان پروژه الزامي است

نام حامي پروژه

دولت/شركت دولتي/شهري/شركت خصوصي/شركت هاي غير دولتيرده سازماني

شهر/آدرس و كد پستيآدرس)شامل پايگاه اينترنتي در صورت وجود(

حداكثر در 5 سطرفعاليت هاي اصلي

خالصه وضعيت مالي)سود، درآمد، سود و ..(خالصه وضعت مالي

نوع پروژه

CO2/CH4/N2o/HFCs/PFCs/SF6گاز هاي گلخانه اي مورد نظر

ت��وان / انرژي ه��اي تجديد پذي��ر / كارايي انرژي / تغيير س��وخت / بخش
مديري��ت بخش تقاضا / حمل و نق��ل / فرايند هاي صنعتي / بازيافت 
گازهاي خروجي از دودكش / مديريت زائدات / جنگلداري و تغييرات 

كاربري زمين / جنگلكاري و كشاورزي و ساير موارد)مشخص شود(

مكان انجام پروژه

روستا، ناحيه، شهر، استان
حداكثر در 5 سطرتوضيح مختصر محل انجام پروژه

در مورد عرضه توان به ش��بكه و حمل و نق��ل اطالعات مورد نياز در 
انرژي مصرفي نهايي آورده شود



313

ب: عواید اجتماعي و زیست محیطي قابل انتظار

صاحب پروژه: 

برنامه مورد انتظار
نزديك ترين تاريخ شروع پروژه

اولين سال مورد انتظار تحول كاهش انتشار تاييد شده
مدت زمان اعتبار
طول عمر پروژه

وضعيت فعلي پروژه

وضعيت پذيرش در كش��ور ميزبان )س��ازمان محيط 
))NCCO(زيست، دفتر طرح ملي تغيير آب و هوا

وضعيت كشور ميزبان با توجه به پروتكل كيوتو

تاريخ پيشنهاد / سال آغاز به كار پروژه
سال

7 )با دو بار تمديد( / 10 سال )مشخص شود(
سال

مطالعات امكان سنجي اوليه انجام شده است/امكان سنجي انجام شده 
اس��ت/ مذاكرات سرمايه گذاري در حال انجام است / مرحله ساخت / 

در حال انجام مراحل مديريتي و تصميم گيري و ...
تقاضاي بررسي از NCCO/ تاييديه تحت بررسي ميباشد / مورد تاييد 

قرار گرفته است
كشور ميزبان

الف: بخشي از پروتكل كيوتو
UNFCCC ب:بخشي از

كيلو گرم معادل دي اكسيد كربن به ازاء هر واحد فعاليتانتشارات پايه اي مفروض

تخمين ميزان كاهش انتشار گاز هاي گلخانه اي در بازه 
زماني مورد نظر )تن معادل دي اكسيد كربن(

سناريوي پايه پروژه هاي CDM بايد منجر به كاهش انتش��ار گاز هاي گلخانه اي  
نس��بت به حالت عادي )عدم اس��تفاده از تكنول��وژي هاي كاهش 
انتشار( در كشور ميزبان شود. در ايده اوليه پروژه بايد به موارد زير 

اشاره شده باشد: 
 CDM پروژه •

• وضعيت آينده بدون به كار گيري پروژه CDM مطرح شده
"• مش��خص ك��ردن اين موض��وع كه آي��ا روش هاي م��ورد تاييد

 UNFCCC CDM-EB در طرح اوليه استفاده شده است

عوايد زيست محيطي، محلي و ملي
دستور العمل هاي به كار رفته

عوايد محلي
عوايد ملي

راه كار هاي زيست محيطي / اولويت هاي كشور ميزبان

حداكثر 1/4 صفحه
نام و در صورت امكان پايگاه اينترنتي به كار رفته

جنبه هاي اجتماعي-زيست محيطي
اثرات اجتماعي و زيست محيطي، عوايد ناشي از كاربرد 
پروژه كه در صورت عدم كاربرد آن قابل حصول نميباشند

حداكثر 1/2 صفحه

اثرات مستقيم ناشي از انجام پروژه)اشتغال زايي، هزينه 
هاي مورد نياز، تاثيرات بر مبادالت خارجي(

ساير اثرات ممكن: براي مثال: 
اثرات پروژه بر روي ساير صنايع، و تحصيالت ومربوط به 

معرفي فن آوري جديدو...
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ج.سرمایه گذاري 

تخمين هزينه هاي كلي پروژه

هزينه هاي كلي پروژه: 
هزينه هاي توسعه پروژه:
هزينه هاي اجراي پروژه:

XXX ميليون ريال
XXX ميليون ريال
XXX ميليون ريال

تفكيك هزينه هاي اجرايي:
واحد و تجهيزات

كارگرهاي ساختماني
نصب و راه اندازي

ساير هزينه ها 
چريان سرمايه گذاري:

هزينه هاي عملياتي ساليانه
عوايد ساليانه:

مقادير محصوالت، محصوالت جانبي )ميليون واحد(
عوايدحاصل از فروش محصوالت / محصوالت جانبي )ريال در ميليون(

XXX ميليون ريال
XXX ميليون ريال
XXX ميليون ريال

)X% در سال اول، Y% در سال دوم و غيره(

منابع سرمايه گذاري 

سرمايه گداري داخلي
وام بلند مدت

وام كوتاه مدت
نامشخص

در صورت لزوم سهم CDM در پرداخت 

نام ارگان و سرمايه گذار )برحسب XX ميليون ريال(
نام ارگان و سرمايه گذار )برحسب XX ميليون ريال(
نام ارگان و سرمايه گذار )برحسب XX ميليون ريال(

XX ميليون ريال
XX ميليون ريال و توضيح مختصر

نام خريداران كاهش انتشارخريداران كاهش انتشار تاييد شده

)US$/CER( قيمت هاي مد نظر كاهش انتشار تاييد شده

ارزش كل CER براي بازه زماني مورد نظر
در صورت در دسترس بودن تحليل هاي سرمايه اي براي CDM مورد 
نظر پيش بيني نرخ داخلي بازگشت سرمايه براي پروژه با و بدون عوايد 

كاهش انتشار تاييد شده
در صورت در دس��ترس بودن صفحات گسترده را كه بيانگر چگونگي 

انجام محاسبات ميباشند را ضميمه فرماييد.

 XXXXميليون دالر
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پيوست )4(: گردش كار فرآيند تصويب پروژه های سازوكار توسعه پاك
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5-3- شیوه نامه واردات و صادرات پسماندهای ویژه براساس مفادکنوانسیون بازل
 ش��يوه نامه واردات و صادرات پسماندهای ويژه براساس ماده 14 قانون مديريت پسماندها مصوب مورخ 83/2/20  
مجلس شورای اسالمي، بند 6 ماده 3 آئين نامه اجرايی قانون مديريت پسماند مصوب مورخ 84/5/5 هيأت دولت و مفاد 
كنوانسيون بازل مصوب مورخ 1371/6/31 مجلس شورای اسالمی توسط دفتر بررسی آلودگی آب و خاك سازمان حفاظت 
محيط زيست به عنوان  مرجع ذيصالح كشور در كنوانسيون بازل جهت تسهيل اجرای مفادكنوانسيون درخصوص واردات 

و صادرات پسماندهای ويژه مشمول آن تهيه و تنظيم شده است. 

فصل1- تعاریف: 

ماده1- عبارات و اصطالحاتي كه در اين شيوه نامه به كار رفته است داراي معاني زير مي باشد:
دفتر:  دفتربررسي آلودگي آب و خاك )مرجع ذيصالح كنوانسيون بازل در كشور( 

اداره کل: اداره كل حفاظت محيط زيست استان محل استقرار واحد صنعتی بازيافت 
واحد بازیافت: واحد صنعتی محل بازيافت يا امحاء پسماند   

محموله: محموله حاوي پسماند ويژه و ماده بازيافتي
دفع: به معني عمليات مندرج در ضميمه 4 كنوانسيون است.

کشور عضو: كشور عضو كنوانسيون بازل   
آزمایشگاه معتمد: آزمايشگاهي كه صالحيت آن مورد تأييد سازمان مي باشد. 

فصل2-  مقررات کنوانسیون بازل در  واردات و صادرات پسماندهای ویژه: 

ماده 2- هرگونه واردات و صادرات و عبور پسماندهاي ويژه بدون رعايت مفاد كنوانسيون بازل در كشور ممنوع مي 
باشد.  

ماده 3- براساس مفاد كنوانسيون بازل هرگونه واردات و صادرات پسماندهاي ويژه از و يا به كشورغير عضو ممنوع 
مي باشد.  

ماده 4- مجوز واردات صرفاً براي آن دسته از واحدهاي بازيافتي صادر مي گردد كه صالحيت مديريت صحيح زيست 
محيطي پسماند ويژه در آنها توسط اداره كل طي نامه كتبي تأييد شده باشد. 

ماده 5-  الزم است كليه قوانين بين المللي و ملي در بسته بندي، برچسب گذاري  و حمل و نقل پسماندهاي ويژه 
رعايت گردد.  بويژه »آيين نامه طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي كشور« مصوب مورخ 88/7/30  شماره 
53773/س كميته تخصصي طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي كشور، استاندارد ملي كشور براي بسته بندي و 
نقل مواد خطرناك با شماره استاندارد ايران 2925، آيين نامه اجرايي حمل و نقل جاده اي مواد شيميايی و خطرناك شماره 

44870/ت22029 ه مصوب مورخ 80/12/27  هيأت دولت و اصالحيه شماره 44972/ت/31325 مورخ 83/8/13 .

ماده 6-  مسئوليت مديريت صحيح زيست محيطي محموله در كليه مراحل از مبدأ تا مقصد بر عهده وارد كننده و 
يا صادر كننده است. 
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فصل3-  پسماندهاي ویژه مشمول کنوانسیون بازل :

ماده 7-  پسماندهاي مندرج در ضميمه هاي  1و2  كنوانسيون از جمله پسماندهاي ويژه مي باشند.

 ماده 8-  رعايت مفاد كنوانسيون بازل براي پسماندهايي كه مندرج در ضميمه هاي  1و2  كنوانسيون نيستند ولي 
طبق قوانين ملي كشورعضوصادر كننده و يا وارد كننده و يا عبور ويژه محسوب مي شوند، الزامي است.

ماده9- پسماندهايي كه به دليل دارا بودن خصوصيت راديواكتيوي مشمول سيستمهاي ديگر بين المللي هستند در 
چارچوب اين كنوانسيون قرارنمي گيرند.  

ماده10- اقالم مندرج در ضميمه 8 از جمله پسماندهاي ويژه مي باشند. اين اقالم در صورت نداشتن مواد مندرج در 
ضميمه 1 و يا خصوصيات مندرج در ضميمه 3 مشمول كنوانسيون نمي باشند و رعايت رويه كنوانسيون بازل در مورد 

آنها الزامي نيست.

ماده11- اقالم مندرج در ضميمه 9 از جمله پسماندهاي ويژه نمي باشند. مگر اينكه داراي مواد مندرج در ضميمه 
1 و يا خصوصيات مندرج در ضميمه 3 كنوانسيون مي باشند كه در اينصورت رعايت رويه كنوانسيون بازل در مورد آنها 

الزامي است.

ماده12- در خصوص وجود و يا عدم وجود مواد مندرج در ضميمه 1 و يا خصوصيات مندرج در ضميمه 3 تنها مدارك 
آزمايشگاهي و تأييد مرجع ذيصالح كنوانسيون بازل در كشور صادر كننده قابل استناد مي باشد. 

فصل4-  مدارک الزم براي صدور مجوزواردات یا صادرات پسماندهاي ویژه مشمول کنوانسیون بازل:

 ماده13- در واردات پسماندهاي ويژه ارائه درخواست كتبي واردات به انضمام موارد زير به اداره كل و ارسال آن از اداره 
كل  به اين دفتر ضروري مي باشد:

الف- درخواست واردات واحد بازيافت و يا شركت بازرگاني وارد كننده،
ب- تصوير پروانه بهره برداري واحد بازيافت،

ج- فرمهاي تكميل شده پيوست 5 الف )اظهارنامه( و ب )سند حمل و نقل( كنوانسيون ممهور به مهر و امضاي مرجع 
ذيصالح كشور صادر كننده به همراه نامه درخواست واردات پسماند از مرجع ذيصالح كشور صادر كننده. 

د-  مدارك خواسته شده در پيوست 5 الف )اظهارنامه( و ب )سند حمل و نقل( كنوانسيون شامل قرارداد بين وارد 
كننده و صادر كننده، بيمه نامه هاي حمل و نقل و تأييديه صحت مدارك ارائه شده ممهور به مهر و امضاي وارد كننده.
ه-  گزارش اداره كل از وضعيت مديريت زيست محيطي پسماند ويژه در واحد بازيافت و در صورت تأييد، تأييديه 

مديريت صحيح زيست محيطي پسماند در واحد مذكور،
و- در واردات درصورت نياز براساس ماده 12 اين شيوه نامه ارائه گزارش آزمايشگاهي آناليز پسماند ممهور به مهر و 

امضاي مرجع ذيصالح كشور صادر كننده ضروري است.

ماده14- درصورت ارائه مدارك فوق مجوز واردات توسط دفتر صادر خواهد شد و مستقيماً به اداره واردات و صادرات 
گمرك جمهوري اسالمي ايران و همچنين به مرجع ذيصالح كشور صادر كننده )براساس فهرست منتشره توسط دبيرخانه 

كنوانسيون( ارسال خواهد گرديد.
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ماده15- درصادرات پس��ماندهاي ويژه ارائه درخواس��ت صادرات شركت صادر كننده حاوي اطالعات نوع و ميزان 
پسماند ويژه و بازه زماني صادرات و مشخصات شركت امحا كننده در كشور محل ورود به دفتر الزامي است. 

ماده 16- اطالعات فوق طي نامه حصول اطمينان از مديريت صحيح زيست محيطي پسماند ويژه از كشور محل ورود 
به مرجع ذيصالح آن كشور ارسال مي گردد.

ماده 17- در صورت دريافت پاسخ مثبت از مرجع ذيصالح كنوانسيون بازل كشور محل ورود مدارك زير ارسال مي 
گردد.

الف- فرمهاي تكميل شده پيوست 5 الف )اظهارنامه( و ب )سند حمل و نقل( كنوانسيون ممهور به مهر و امضاي 
مرجع ذيصالح كشور،

ب- مدارك خواسته شده در پيوست 5 الف )اظهارنامه( و ب )سند حمل و نقل( كنوانسيون شامل قرارداد بين وارد 
كننده و صادر كننده، بيمه نامه هاي حمل و نقل و تأييديه صحت مدارك ارائه شده ممهور به مهر و امضاي وارد كننده.
و- در صادرات در صورت نياز براساس ماده 12 اين شيوه نامه ارائه گزارش آزمايشگاهي آناليز پسماند از آزمايشگاه 

معتمد سازمان الزامي است. 

ماده 18- پس از ارائه مدارك فوق مجوز صادرات توسط دفتر صادر خواهد شد و مستقيماً به اداره واردات و صادرات 
گمرك جمهوري اسالمي ايران ارسال خواهد گرديد.

ماده 19- در صادرات پسماندهاي ويژه مكاتبه با كشورهاي محل عبور و كسب مجوز از آنها الزامي است. در صورت 
عدم موافقت هريك از كشورهاي محل عبور تغيير مسير حمل و نقل محموله ضروري مي باشد. 

اين شيوه نامه در 4 فصل و 19 ماده  و 2 ضميمه در تاريخ 89/3/1 توسط دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان 
حفاظت محيط زيست تهيه گرديد.
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5-3-1- ضمیمه )1(فلوچارت ارائه مجوز واردات پسماند خطرناک براساس کنوانسیون بازل:
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5-3-2- ضمیمه )2( فلوچارت ارائه مجوز صادرات پسماند خطرناک براساس کنوانسیون بازل:
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5-4- شیوه نامه صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی صنعتی خطرناک
 )در راستای اجرای کنوانسیون روتردام(

با توجه به  الحاق دولت جمهوری اسالمی ايران به كنوانسيون روتردام در سال 1382 در خصوص »آيين اعالم رضايت 
قبلی برای مواد شيميايی و آفت كش های خطرناك در تجارت بين المللی« و الزم االجراء شدن آن در تاريخ 83/9/5 
براي جمهوري اسالمي ايران ، كشورمان متعهد به اجراي مفاد كنوانسيون مذكور شد در اين ارتباط  كليه وارد كنندگان 
و صادر كنندگان مواد شيميايی صنعتی خطرناك ) پيوست 1و2( موظف به كسب مجوز از سازمان قبل از هرگونه اقدام 

به واردات يا صادرات اين مواد
 هستند. اين شيوه نامه براساس مفاد كنوانسيون روتردام  تنظيم شده است. 

هدف : ارتقاي نظارت بر واردات و صادرات مواد شيميايی صنعتی خطرناك به منظور حفظ سالمت انسان و محيط 
زيست در برابر خطرات و آسيب هاي ناشي از برخي مواد شيميايي 

تعاریف : 
- دفتر :دفتر آب و خاك )مرجع ذيصالح ملی كنوانسيون روتردام در خصوص مواد شيميايی صنعتی خطرناك( 

- مرجع: مرجع ذيصالح ملي كنوانسيون روتردام 
- اداره كل : اداره كل حفاظت محيط زيست استان محل استقرار واحد صنعتی مصرف كننده ماده شيميايی صنعتي 

خطرناك
- الحاقيه شماره 3 : منظور فهرست مواد شيميايی و آفت كش های خطرناك است كه در پيوست شماره 3 متن 

كنوانسيون روتردام وارد شده است. 
- مواد شيميايی صنعتی خطرناك :  ماده  شيميايي  است  كه  تمامي  يا برخي از كاربردهاي  آن  به  منظور حفظ  سالمت  
انسان  يا محيط زيست  ممنوع  و يا به شدت محدود شده  است  كه در اين شيوه نامه شامل 11 مواد شيميايی صنعتی 
خطرناك مندرج در الحاقيه شماره 3 كنوانسيون  روتردام )پيوست1( و مواد شيميايی صنعتی خطرناك مشمول قوانين 
داخلی اتحاديه اروپا و يا ساير كشورهای مشابه كه ممنوع و يا به شدت محدود شده اند و يا در آينده به اين فهرست 

اضافه مي شوند، است )پيوست 2(      

مواد شیوه نامه : 

 ماده 1- مرجع ذيصالح ملی برای  س��اير مواد ش��يميايی كه در ضميمه 3  به عنوان آفت كش خطرناك فهرست 
شده اند »سازمان حفظ نباتات« كشور  است. 

ماده2- صدور مجوز حمل ) واردات – صادرات( مواد شيميايي صنعتي خطرناك مندرج در پيوست 1 و 2 اين شيوه 
نامه ،  به اخذ مجوز از دفتر مي باشد موكول مي شود.

تبصره 1 : درخصوص واردات كاالهاي مذكور اخذ مجوز از ايران كد دريافت برچسب )RFID ( ضروري است. 
تبصره 2: واردات مواد شيميايی صنعتي خطرناك در حد  مصارف تحقيقاتی  و آزمايشگاهی به  تشخيص مرجع 

بالمانع است. 
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ماده 3- واردات مواد شيميايی صنعتي خطرناك مندرج در ضميمه شماره 3 كنوانسيون به كشور ممنوع و صادرات 
آن منوط به دريافت مجوز رسمی از مرجع ذيصالح كنوانسيون كشور می شود. 

ماده 4- بر اس��اس قوانين داخلی اتحاديه اروپا  در خصوص تجارت مواد ش��يميايی خطرناك، مبنی بر عدم انجام 
صادرات مواد مذكور قبل از حصول اطمينان از موافقت مرجع ذيصالح ملی كشور ، كسب مجوز برای واردات مواد شيميايی 
خطرناك از دفتر ضروری است. حداقل زمان مورد نياز جهت بررسی و صدور مجوز واردات و اعالم نتيجه به كشور های 

اتحاديه اروپا 2 ماه است. 

ماده 5-  جهت صدور مجوز واردات موارد ذيل الزامي است :
الف(  تأييد اداره كل درخصوص وضعيت مديريت زيست محيطي ماده شيميايي صنعتي خطرناك در واحد مصرف 

كننده 
ب(  تأييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در خصوص رعايت شرايط بهداشت و ايمني در محيط كار و 

سالمت شاغالن در ارتباط با ماده شيميايي صنعتي خطرناك مورد درخواست
ج( تأييد ساير وزارتخانه هاي ذيربط از جمله وزارت صنايع و معادن و وزارت نفت )حسب مورد( در خصوص فعاليت 
يا عدم  فعاليت واحد صنعتي مصرف كننده ماده شيميايي صنعتي خطرناك دستگاههاي ذيربط  ملزم به ارائه نظر 
نهايي خود حداكثر ظرف مدت 3 هفته پس از  درخواست سازمان محيط زيست هستند  و عدم پاسخگويي به عنوان 

موافقت با واردات تلقي مي شود.

ماده 6-  مجوز واردات تنها  برای واحد های مصرف كننده و يا نمايندگان رسمی كه كليه مسئوليت ها تا قبل از تحويل 
به مصرف كننده را  تقبل مي كنند،  صادر می شود .

ماده 7-  به وارد كننده تا زماني  كه  تأييد كتبي  از دفتر دريافت  نكرده  است ، اجازه   انتقال  برون  مرزي  داده نخواهد شد.

ماده 8- واحد مصرف كننده ملزم به رعايت قوانين و مقررات و اصول بهداشت و سالمت شاغالن  و كنترل آلودگی 
های ناشی از مصرف ماده شيميايی قبل از ورود به محيط زيست  می باشد. 

ماده 9-  با توجه به اينكه برخي از مواد شيميايی صنعتی خطرناك از كشورهايی صادر مي شود كه خود، آنها را به 
شدت محدود يا ممنوع مي كنند،واحد مصرف كننده بايد  در جهت كاهش تدريجي مصرف و جايگزيني مواد شيميايي 

خطرناك با جايگزين هاي مناسب تالش كند. 

ماده 10- مسئوليت واردات ، حمل و نقل، نگهداری ، انبار داری و غيره از مرحله بارگيري از گمرك تا مصرف نهائی به 
عهده وارد كننده / صادر كننده است. 

ماده 11- الزم است مواد شيميايي خطرناك كه مورد انتقال برون مرزي قرار  مي گيرند طبق مقررات و ضوابط بين 
المللي بسته بندي ، بر چسب زني )برچسب شناسايي و برچسب RFID( حمل و نقل شوند. عالوه بر اين حمل و نقل 
بين جاده ای در داخل كشور تابع آئين نامه اجرائی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناك مصوب هيأت محترم وزيران به 

شماره44870/ ت 22029/ ه مورخ 80/12/27 خواهد بود.  

ماده 12- واردات و صادرات مواد شيميايی مشمول كنوانسيون استكهلم بر اساس ضوابط كنوانسيون استكهلم انجام 
خواهد شد.
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ماده 13– واردات و صادرات پسماندهاي وي ژه مشمول كنوانسيون بازل، بر اساس ضوابط همان كنوانسيون خواهد بود. 

ماده 14-  صدور مجوز صادرات و واردات مواد شيميايی  مخرب اليه اوزن  توسط مرجع ذيصالح انجام  خواهد شد 
و مشمول پروتكل  مونترال است. 

ماده 15-  واردات و صادرات مواد راديواكتيو، سالح هاي  شيميايي  ، داروها، از جمله  داروهاي  انساني  و دامي  و مواد 
شيميايي  استفاده  شده  به  عنوان  افزودني هاي  غذايي  بر عهده دستگاه های ذيربط است و مشمول اين شيوه نامه نيست.  

مدارك و مكاتبات الزم براي :
الف(  واردات مواد شيميايی صنعتی خطرناك 

1- ارائه درخواست كتبي به دفتر شامل اطالعات مربوط به واردات 
2- ارائه تصوير پروانه بهره برداري واحد مصرف كننده 

3- تكميل پرسشنامه دفتر در خصوص مصارف ماده شيميايي 
4- تأييد كتبي زيست محيطي اداره كل ) ماده 5 ، بند الف( 

5- تأييد كتبی وزارت بهداشت ) ماده 5 ، بند ب( 
6 – تأييد ساير وزارتخانه ذيربط حسب مورد ) ماده 5 ، بند ج(

ب(  صادرات مواد شيميايی صنعتی خطرناك 
1- ارائه درخواست كتبي به دفتر شامل اطالعات مربوط به صادرات

2- تكميل پرسشنامه دفتر در خصوص مشخصات ماده شيميايی صنعتی خطرناك 
3- ارسال اطالعيه صادرات از دفتر به همراه پرسشنامه مذكور به مرجع ذيصالح كنوانسيون روتردام در كشور 

وارد كننده
4- دريافت مجوز واردات مرجع ذيصالح كنوانسيون روتردام از كشور وارد كننده به دفتر 
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1( چارت مراحل مكاتبات مورد نياز جهت صدور مجوز واردات
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2( چارت مراحل مكاتبات مورد نياز جهت صدور مجوز صادرات مواد شيميايی صنعتی خطرناك
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پیوست 1: 
 مواد شیمیایي صنعتی خطرناک   ، مشمول  کنوانسیون روتردام 

 

پس از اضافه شدن آزبست كرايزوتايل به ضميمه III كنوانسيون روتردام اين ماده نيز به زودي درجدول فوق منظور 
خواهد شد. الزم به ذكر است كه در حال حاضر بر اساس مصوبه سال 1378 شورايعالي حفاظت محيط زيست ، كليه امور 

مربوط به واردات ، صادرات ، توليد و استفاده از انواع آبست ، از جمله آزبست كرايزوتايل  ممنوع شده است .

طبقه بندي شماره هاي  CAS مربوط ماده  شيميايي رديف

آزبست ها :

صنعتی

4-66-77536- اكتينوليت1

5-67-77536- آنتوفيليت2

5-73-12172- آموزيت3

4-28-12001- كروسيدوليت4

6-68-77536- ترموليت5

6)PBB( بی فنيل پلی برومينات

8-01-36355 )هگزا( 

صنعتی 7-07-27858 )اكتا(

6-09-13654 )دكا( 

7)PCB(   3� 36� 1336بی فنييل هاي  پلي  كلرينات

صنعتی

8)PCT(   8� 33� 61788ترفنيل هاي  پولي  كلرينات

2-00-78تترا اتيل سرب 9

1-74-75تترا متيل سرب 10

7� 72� 126فسفات  سه  تايي )ديبروموپروپيل (11
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پیوست 2 : مواد شیمیایی صنعتی خطرناک محدود و ممنوع شده توسط سایر کشورها

)مشمول استعالم از سازمان (

توضيحاتكد HSشماره CASنام ماده شيميايی صنعتیرديف

1
تركيبات نونيل فنل و 

مشتقات آن  
C6H4)OH(C9H19

68412-54-4--

نونيل فنل اتوكسيالت 2
C2H4O(nC15H24O(

9016-45-9--

---جيوه و تركيبات آن 3

---كادميم و تركيبات آن 4

1و2 دی كلرو اتان5
1,2-dichloroethane

107 - 06 – 22903 /15
كد سيستم هماهنگ شده برای  

فرآورده حاوی ماده شيميايی 
3808/50 می باشد.

6DNBP    791/2908ـ 85ـ 88داينوزب
كد سيستم هماهنگ شده برای  

فرآورده حاوی ماده شيميايی 
3808/50 می باشد.

00/2931-تركيبات تری بوتيل تين7
كد سيستم هماهنگ شده برای  

فرآورده حاوی ماده شيميايی 
3808/99 می باشد.
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5-5- کنواسیون وین براي حفاظت از الیه اوزن
سازمان حفاظت محيط زيست

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون وين درمورد حفاظت از اليه اوزن كه در جلسه علني روز سه 
شنبه مورخ هفتم آذرماه يكهزار و سيصدو شصت و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 1368/9/15 به 
تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 1261 –ق مورخ 1368/9/19 مجلس شوراي اسالمي واصل شده و جهت 

اجراء ابالغ گرديده است.

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ایران به کنوانسیون وین درمورد حفاظت از الیه اوزن

ماده واحده-كنوانسيون وين درمورد حفاظت از اليه اوزن مشتمل بريك مقدمه و 21 ماده و 2 ضميمه و نيز متن 
پروتكل مونترال درمورد موادكاهنده اليه اوزن مصوب 16 سپتامبر 1987 )سال 1366 شمسي( )از ملحقات كنوانسيون 

وين درمورد حفاظت از اليه اوزن( به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق آن داده مي شود.
جمهوري اس��المي ايران با اس��تناد به ابالغيه ش��ماره 110194/ ق 43 مورخ 68/9/28 مجلس شوراي اسالمي در 

خصوص الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون وين براي حفاظت از اليه اوزن را پذيرفت . 

    5-5-1-خالصه متن کنوانسیون وین براي حفاظت از الیه اوزن

اين كنوانسيون مشتمل بر يك مقدمه و 21 ماده و 2 ضميمه می باشد.
بر اين اساس تعهدات كلی كشور جمهوری اسالمی ايران به عنوان يكی از كشورهای عضو اين كنوانسيون ، عبارتند از  : 
- همكاري از طريق مشاهدات، پژوهش، و مبادله اطالعات منظم جهت فهم بهتر و ارزيابي اثرات فعاليت هاي انسان 

بر اليه اوزن و اثرات تغييرات اليه اوزن بر سالمت انسان و محيط زيست
- اتخاذ تدابير مناسب قانونی و اداری و همكاری در هماهنگ سازی خط مشی های شايسته جهت كنترل ، تحديد ، 
تقليل يا جلوگيری از فعاليت های انسانی تحت اختيار و كنترل آنان ، هرگاه تشخيص داده شود كه اين فعاليتها يقينا« 

و يا احتماال« موجب اثرات سوئی هستند كه از دگرگونی يا دگرگونی محتمل اليه اوزن ناشی می شوند.
  -همكاري در تدوين اقدامات، رويه ها و ضوابط مورد توافق جهت اجراي اين كنوانسيون بمنظور تصويب پروتكل ها 

و الحاقيه ها
 - همكاري با ارگانهاي ذيربط و ذيصالح بين المللي جهت اجراي مؤثر اين كنوانسيون و پروتكل هائي كه عضو آن 

مي باشند .

5-5-2- پروتکل مونترال

 براساس ابالغيه شماره 118692/ ق50 مورخ 68/12/6 مجلس شوراي اسالمي پروتكل مونترال در خصوص در مورد 
مواد كاهنده اليه اوزن را پذيرفت و با توجه به تصويب اين پروتكل كشور متعهد به اجرای مفاد زير می باشد: 

- كاهش تدريجي و حذف توليد و مصرف مواد كاهنده اليه اوزن طبق جدول زمان بندي پروتكل مونترال
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-  تهيه و ارسال منظم و دوره اي گزارش ميزان توليد و مصرف مواد كاهنده اليه اوزن به دبير خانه اوزن و صندوق 
كمكهاي چند جانبه

- همكاري در بسط وگسترش فعاليت هاي مرتبط با تنوير آگاهيهاي عمومي و تبادل اطالعات وتجربيات 
      اين پروتكل دارای 20 ماده می باشد كه مفاد آنها به ترتيب در خصوص : 1- تعاريف ، 2- تدابير جهت اعمال كنترل 
، 3- محاسبه پيش بينی سطوح كنترل ، 4- كنترل تجارت با كشورهای غير عضو ، 5- وضع خاص كشورهای در حال 
رشد ، 6- ارزيابی و بررسی تدابير مربط به كنترل ، 7- گزارش اطالعات ، 8- عدم رعايت ، 9- پژوهش ، توسعه ، آگاهی 
عمومی و مبادله اطالعات ، 10- مساعدت فنی ، 11- جلسات اعضاء ، 12- دبيرخانه ، 13- مقررات مالی ، 14- ارتباط 
اين پروتكل به كنوانسيون ، 15- امضاء 16- الزم االرا گرديدن ، 17- اعضائی كه بعد از الزم االجرا شدن به پروتكل می 

پيوندند، 18- شروط ، 19- رجوع ، 20- متون معتبر و پيوست الف – اجسام كنترل شده می باشد.
سپس اصالحيه لندن مصوبه دومين جلسه اعضاء پروتكل 27-29 ژوئن 1990 را با مضامين : 

الف( افزودن تتراكلريد كربن، تري كلرو اتان و ساير مواد شيميائي به فهرست
ب( اتخاذ مكانيزم هاي مالي براي كشور هاي مشمول ماده 5 پروتكل مونترال

و اصالحيه كپنهاك مصوبه چهارمين جلسه اعضاء پروتكل 23-25 نوامبر 1992 را در خصوص افزودن هيدروكلرو 
فلوروكربن ها، هيدرو برومو فلوروكربن ها و س��اير مواد شيميائي به فهرست با استناد به ابالغيه شماره 594-ق مورخ 

1375/10/22 به تصويب مجلس شورای اسالمی  رسيده است . 
اصالحيه مونترال مصوبه نهمين جلسه اعضاء پروتكل 15-17 سپتامبر 1997را در خصوص معرفي سيستم صدور 
مجوز صادرات و واردات مواد مخرب اليه اوزن براي جلوگيري از تجارت غير قانوني اين مواد توسط كشورها با استناد به 

ابالغيه 753-ق مورخ 1380/2/9 در مجلس شورای اسالمی به تصويب رسيده است. 
اصالحيه پكن مصوب يازدهمين اجالس اعضاء پروتكل  29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999 كه اهداف اصلی زير را مطرح 
می نمايد در جلسه مورخ 1389/12/18 هيئت وزيران به تصويب رسيده و جهت طی تشريفات قانونی به مجلس شورای 

اسالمی ارسال گرديده است :
1- افزودن ماده جديد ) بروموكلرو متان ( به فهرست مواد تحت كنترل پروتكل 

2- اتخاذ تدابير كنترلی بيشتر برای توليد HCFCs در كشورهای توليد كننده و نيز محدود نمودن / ممنوع كردن 
واردات و صادرات آنها از / به كشورهای غير عضو پروتكل 

3-ارائه آمار مصرف متيل برومايد به تفكيك بخش های قرنطينه و انبارداری به دبيرخانه پروتكل 

در اين راستا ، دفتر حفاظت اليه اوزن جهت  تقويت توان دولت براي اجراي اثر بخش اهداف و تحقق سياست هاي 
اجرائي پروتكل مونترال در كشور و ضرورت اقدام براي نهادينه سازي فعاليت ها در يك چهارچوب اداري و تشكيالتي 

منسجم در سطوح سياست گذاري، تصميم گيري، اجرائي و نظارتي در سال 1372 تشكيل گرديد . 
اين دفتر بعنوان تنها مرجع ملي اجرائي مرتبط با برنامه هاي پروتكل مونترال مي باشد كه اهم وظايف آن به شرح زير 

می باشد : 
- دبيرخانه كميته ملي اوزن 

-  هماهنگي و تسهيل اجراي پروژه هاي حذف مواد كاهنده اليه اوزن با توجه به سياست هاي ملي و    بين المللي 
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- نظارت بر فعاليت هاي مربوط به حذف مصرف مواد كاهنده و ارائه مشاوره در زمينه انطباق سياست هاي كشور با 
تصميمات و سياست هاي پروتكل مونترال 

- جمع آوري و تحليل آمار و اطالعات مربوط به مصرف مواد كاهنده اليه اوزن در كشور 
- تسهيل برقراري ارتباط شركت ها با مشاورين و كارشناسان بين المللي 

- مركز و رابط آژانس هاي اجرايي پروتكل مونترال با شركت ها و ارگان هاي داخلي 
- شركت در جلسات و ديدار هاي بين المللي و ملي در زمينه اليه اوزن 

- تهيه گزارش دوره اي پيشرفت فعاليت ها به پروتكل مونترال 
- تشويق صاحبان صنايع و همكاري با بخش دولتي براي دستيابي به اهداف برنامه كشوري 

     برنامه كشوری به عنوان يك برنامه عملي و استراتژيك براي حذف تدريجي مصرف مواد مخرب اليه اوزن در كشور 
تدوين گرديد . برنامه كشوری يك سند مرجع برای اقدامات ملی جهت عمل به تعهدات كشور در قبال پروتكل مونترال 
محسوب گرديده و ضمن بررسي و مشخص نمودن وضعيت كشور از لحاظ ميزان مصرف مواد مخرب اليه اوزن در بخش 
هاي مختلف، اولويت ها و برنامه هاي كشور در راستاي حذف تدريجي مواد ياد شده در قالب برنامه زمانبندی را ارائه مي 
كند. اولين برنامه كشوري در ايران در ماه مي 1993 )1372( با همكاري مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و برنامه 
عمران سازمان ملل متحد )يو.ان.دي.پي( تهيه و به تصويب كميته اجرائي پروتكل مونترال رسيد. و سپس در سال 2003 

)1383( مورد بازنگری انجام گرفت .

      كميته ملی اوزن باالترين مرجع تصميم گيری در خصوص فعاليت های مرتبط با پروتكل مونترال بوده و متشكل از 
نمايندگان وزارتخانه های و سازمان های ذيربط نظير وزارت امور خارجه ، صنايع و معادن ، بازرگانی ، سازمان حفظ نباتات 

، سازمان هواشناسی ، گمرك ايران و .... می باشد. اهم وظايف اين كميته عبارتند از : 
- برنامه ريزي و تعيين اولويت هاي پروژه ها و فعاليت هاي حذف مصرف مواد كاهنده اليه اوزن در كشور، 

- تصميم گيري و سياستگذاري در مورد اجراي پروژه ها، 
- انتقال تصميمات و سياست هاي ملي و بين المللي اتحاذ شده در خصوص پروتكل مونترال در سازمان ها و ارگان 

هاي متبوع و تحت پوشش 
در چهارچوب اجرای قوانين و مقررات تحت پروتكل مونترال و دستيابی كشور به تعهدات خود مفاد زير با همكاری 

سازمان ها و ارگان های ذيربط در چهارچوب بخشنامه های مرتبط اعمال گرديده است : 
- ممنوعيت توسعه و احداث واحد های جديد مبتنی بر كلرو فلورو كربنها  )CFCs( از تيرماه 1374 به بعد و برای 
هيدرو كلرو فلورو كربن ها از تيرماه 1389 ) پيرو بخشنامه های وزارت صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط 

زيست ( 
- در چهارچوب برنامه زمانبندی كاهش تدريجی و حذف مواد مخرب اليه اوزن واردات/مصرف كلرو فلورو كربن ها 

)CFCs( ، هالون ها و تترا كلريد كربن از تاريخ 1 ژانويه 2010 ميالدی به بعد صفر گرديده است . 

- ممنوعي��ت واردات كااله��اي حاوي مواد كاهنده الي��ه اوزن )يخچال و فريزر، آب س��ردكن،چيلر وكولر خودرو 
،كمپرسورهای سرماساز كه CFC مصرف می كنند ، افشانه های غيرداروئی دارای CFC-12 ( از ابتداي سال 1383، 
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- در چهارچوب برنامه زمانبندی پروتكل مونترال و اصالحيه مونترال اعمال سيستم سهميه بندي براي واردات گازهاي 
12وCFC-11  از سال 1382 و براي حالل هاي مخرب اليه اوزن )CTC و TCA( از ابتداي سال 1386 و هيدرو كلرو 

فلورو كربن ها 

- ) HCFCs ( از ابتدای سال 2011 ميالدی 

5-6- مدیریت مواد شیمیایي در چارچوب تعهدات بین المللي کشور
 ) برنامه هاي جهاني در خصوص مواد شیمیایي و زائد خطرناک (

 اسناد تعهدات بين المللي درارتباط با آلودگي هاي مواد شيميايي به شرح ذيل مي باشد:
در بخش محيط زيست انساني:

1. برنامه محيط زيست ملل متحد
2. آيين  اعالم  رضايت  قبلي  براي درمواد شيميايي  و آفت كش هاي  خطرناك خاص در تجارت  بين المللي )روتردام(

3. مديريت  زيست محيطي آالينده هاي  آلي  پايدار )استكهلم(
4. كنترل برون مرزی نقل و انتقاالت پسماندهای خطرناك و ساير پسماندها )بازل(

5. رهيافت استراتژيك مديريت جهاني مواد شيميايي )سايكم(
6. برنامه جيوه و ساير فلزات سنگين ) سرب و كادميم( 

7. پروتكل مونترال درارتباط با حفاظت  از اليه  ازن
8. كنوانسيون تغيير آب و هوا

كنوانسيونهاي روتردام ، استكهلم ، بازل ، رهيافت استراتژيك مديريت جهاني مواد شيميايي )سايكم( ، برنامه فلزات 
سنگين يونپ ) دفتر آب و خاك ( و پروتكل مونترال ،كنوانسيون تغيير آب و هوا ) دفتر هوا( از مجموعه مسئوليت هاي 

بخش محيط زيست انساني در راستاي مديريت مواد شيميايي مي باشد. 
»كميته فرعي مواد زائد و شيميايي خطرناك توسعه پايدار« بخش فني موضوعات مربوط به بندهاي 2 تا 6 در باال را 
در سطح ملي بررسي و پيگيري مي نمايد. » كميسيون تخصصي ايميني شيميايي » مستقر در وزارت امور خارجه نيز 
همين موارد را با تاكيد بر روابط بين الملل و روشن نمودن مواضع رسمي و نهايي كشور در خصوص مواد شيميايي جهت 

انعكاس به مراجع ذيربط بين المللي را بر عهده دارد.

در اين بخش برنامه هاي مربوطه به دفتر بررسي آلودگي آب و خاك به شرح ذيل معرفي مي گردند:

الف( برنامه هاي جهاني در خصوص مواد زائد خطرناک )پسماندهاي ویژه(

1- کنوانسیون بازل )کنترل نقل و انتقاالت فرامرزی پسماندهای خطرناک و نظارت بر دفع زیست محیطی آنها(

حمل و نقل جاده اي و برون مرزي پسماندهاي خطرناك و دفع اصولي آنها در چارچوب قوانين و مقررات كنواسيون 
بازل تحت كنترل مي باشد و هدف از آن ايجاد يك حاكميت جامع برحمل و نقل و امحاء پسماندهاي خطرناك و ساير 
انواع پسماندهابه منظورحفاظت از سالمت انسان و محيط زيست در برابر اثرات سوء و يا مديريت غير اصولي آنها است. 
اين كنوانسيون در 22 مارس سال 1989 توسط برنامه محيط زيست سازمان ملل )UNEP( به تصويب كشورهاي مختلف 

رسيد و در5 مي سال 1992 در جهان الزم االجرا گرديد.
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تعداد اعضاء كنوانسيون درحال حاضر 175كشور است. كشور جمهوري اسالمي ايران درتاريخ 1371/10/15 به عنوان 
عضو رسمي به كنوانسيون ملحق شد.

 ب( برنامه هاي جهاني در خصوص مواد شیمیایي 

1- کنوانسیون روتردام  ) اعالم رضایت قبلي جهت تجارت بین المللي مواد شیمیایي خطرناک صنعتي و آفتکش هاي 
کشاورزي (

تجارت مواد ش��يميائي خطر ناك در چارچوب كنوانس��يون رنردام تحت نظارت و با كنترل بوده و به جز مصارف 
آزمايش��گاهي مصرف آنها محدود شده اس��ت. هدف ازاين كنوانسيون تقسيم مسئوليت و تالش براي همكاري ميان 
كشورهاي عضودر تجارت بين ال�مللي مواد شيميائي خطرناك به منظور حفظ سالمت بشر و محيط زيست است. برنامه 
محيط زيست سازمان ملل )UNEP( و سازمان خواربار جهاني )FAO( در سال 1998 متن كنوانسيون روتردام را تهيه 
نمود و در24 فوريه 2004 تصويب و در جهان الزم االجرا گرديد. جمهوري اسالمي ايران نيز در در خرداد ماه 1381 به 
كنوانسيون مذكور ملحق شد تعداد اعضاء كنوانسيون در حال حاضر 140 كشور است.در حال حاضرتجارت بين المللی 
40  ماده شيميايی و آفت كش خطرناك  تحت مفاد قانون كنوانسيون روتردام در كشور تحت نظارت و كنترل می باشد.  

)POPs(2- کنوانسیون استکهلم در خصوص آالینده هاي آلي پایدار

هدف از اين كنوانسيون ممنوعيت ومحدوديت توليد، مصرف، صادرات و واردات آالينده هاي آلي پايدار)POPs( ، نظارت 
بر جابجايي، نگهداري و دفع مناسب اين مواد  به منظور حفاظت ازسالمت انسان و محيط زيست در برابر اين آالينده هامي 
باشد. كنوانسيون استهكلم در تاريخ 22 مي سال 2002 تصويب و كشور جمهوري اسالمي ايران در خرداد ماه سال 1385 
رسماٌ به كنوانسيون مذكور ملحق گرديد. 12 ماده قبلي بعالوه 9 ماده جديد از گروه آالينده هاي آلي پايدار مشمول مفاد 
كنوانسيون استكهلم كه توليد و خريد و فروش تركيبات فوق ممنوع مي باشد.پسماندهاي اينگونه تركيبات نيز مي بايست 
به روشهاي صحيح زيست محيطي مديريت شده و در صورت نياز به امحاء آنها در خارج از كشور ، مفاد كنوانسيون بازل 

در خصوص آنها اجراء مي شود.

)SAICM( 3- سایکم  ) رهیافت راهبردی مدیریت بین المللی مواد شیمیائی موسوم به سایکم
كنوانسيون هاي بازل ، روتردام  و استكهلم به همراه IFCS ، كدهاي FAO و سيستم هماهنگ بين المللي و ساير برنامه 
هاي ايمني شيميايي همگي هم به دولت ها و هم گروههاي فعال مردمي در جهت تقويت ايمني شيميايي كمك مي 
كند. با توجه به اينكه هر يك از آنها به تنهايي كاستي هايي داشته و يا همه آنها با هم كامال دنيا را به سمت تحقق اهداف 
برنامه ايمني شيميايي هدايت نمي كند راهبرد استراتژيك جهت مديريت بين المللي مواد شيميايي با عنوان سايكم يا 

SAICM  تهيه گرديد. 

اعتقاد مراكز دولتي و هم NGO  مبني بر قديمي بودن قوانين دهه 1970 و نياز به يك بازنگري جامع و برنامه ريزي 
جديد منجر به ايجاد يك راهبرد استراتژيك جهاني به منظور مديريت بين المللي مواد شيميايي به نام سايكم شد . در 
سال 2002 در اجالس جهاني توسعه پايدار كه در ژوهانسبورگ برگزار شده بود مديريت صحيح مواد شيميايي در يكي 
از بخش هاي آن ديده شد و دولتها ملزم به ايجاد برنامه راهبردي استراتژيك براي مديريت جهاني مواد شيميايي شدند. 
هدف جهاني از آن توليد و مصرف مواد شيميايي به گونه اي كه اثرات سوء و مشخص آنها بر سالمت انسان و محيط زيست 
تا سال  2020 به حداقل ممكن برسد. در همين ارتباط در اولين نشست برگزار شده توسط يونپ در دبي در سال 2006 

سايكم مورد موافقت همه دولت هاي شركت كننده در اجالس مذكور از جمله كشور ايران واقع گرديد. 
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