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  :مقدمه 
پسماند هاي مختلف حاصل اجتناب ناپذير استفاده گسترده از مواد شيميايي و محصوالت و فرآورده هاي صنعتي 

چه بر پسماند ها مديريت تجربيات جهاني نشان داده است كه چنان. در زندگي روزمره مي باشد و كشاورزي 

صورت نگرفته و اين مواد  با شيوه هاي علمي و فني به مواد با مخاطرات كمتر تبديل نشوند و يا بطور مناسب 

اين توجهات . اصولي و به روش مناسب دفع نگردند، منشاء مخاطرات بسيار زياد و تهديدات فراواني خواهند شد

نظير كاهش و به حداقل رساندن توليد پسماندها در مبداء ، توليد مي بايست شامل انجام تمهيدات مديريتي 

  .تفكيك و جمع آوري صحيح ، بازيابي و دفع اصولي آنها باشد  كاالهائي با قابليت بازيافت بيشتر و سهل تر ،

يش توليد محصوالت سازگار با محيط زيست ، افزا كاهش آلودگيها ، بازيابي و استفاده مجدد از پسماند ها ،  

راندمان مصرف مواد اوليه و كاهش پسماند ها از زاويه كالن اقتصادي توجيه پذير  و قابل بررسي است  و معموال 

. باعث افزايش سود اقتصادي در سطح خانواده ها ، واحد هاي صنعتي و اليه هاي متنوع  اجتماعي مي گردد

حذف، تفكيك و يا كاهش مقدار پسماند  .مديريت صحيح پسماندهاي صنعتي غالبا شامل مراحل مختلفي است 

دفع پسماند ها،  در مبداء، بازيابي پسماندها ، تصفيه پسماندها قبل از دفع و در پايان و به عنوان آخرين گزينه 

انجام عمليات دفن از اقداماتي است كه بايد در مديريت هوشمندانه ، مدبرانه و مسئوالنه پسماندها درنظر گرفته 

اين . راستا و جهت تحقق مباني علمي تشريح شده اقدامات حقوقي متناسبي صورت گرفته است در همين . شود

اقدامات منجر به تدوين قوانين ، آئين نامه اجرائي ، ضوابط و روشهاي مديريت اجرائي هر يك از پسماندها به 

مهمترين دستگاه هاي .تتفكيك مديريت اجرائي تعيين شده و يا بر اساس نوع توليد كننده پسماند گرديده اس

) عادي ، پزشكي، صنعتي، كشاورزي و ويژه (اجرائي اثر گذار بر وضعيت مديريت پسماندهاي پنج گانه كشور

عبارتند از وزارت كشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، وزارت صنايع و معادن، وزارت نفت، وزارت 

متاسفانه علي رغم مشخص بودن غالب تكاليف . يباشندنيرو، وزارت كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست م
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و وظايف قانوني هر يك از دستگاه هاي اجرائي ياد شده در رابطه با موضوع مورد نظر ، وضعيت موجود مديريت 

پسماندهاي كشور ، وضعيت مناسب و مطلوبي نبوده، در اين شرايط  نياز به بازنگري و تحول در برخي از قوانين 

بر .برنامه ها و همچنين تاكيد بر اجراي كامل برنامه هاي نا تمام پيشين ضروري به نظر مي رسدو مقررات ، 

همين اساس و با توجه به نقش راهبردي و نظارتي سازمان حفاظت محيط زيست ، تدوين طرح جامع مديريت 

گزاري جلسات متعدد خوشبختانه طرح حاضر پس از بر. پسماندهاي كشور در دستور كار اين سازمان قرار گرفت 

با نمايندگان ساير دستگاه هاي اجرائي ذيربط و همچنين پس از معرفي ابعاد فني طرح در محضر اعضاء محترم 

مركز پژوهشهاي مجلس با هدف ايجاد همگرائي و اتفاق نظر در مسير تعالي مديريت پسماندهاي كشور مراحل 

حمايت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و با ورود  اين طرح بي ترديد با. نهائي خود را طي نموده است 

به مراحل اجرائي به عنوان يك گام بزرگ و اساسي در راستاي پيشگيري از بروز آلودگي هاي زيست محيطي و 

است كه  بار اولين از طرفي مي توان اذعان داشت اين براي .ارتقاء سالمت عموم مردم  به شمار خواهد رفت

راه در اين بخش  نقشه يك عنوان به زيست محيط حفاظت سازمان توسط كشور در پسماندها تمديري استراتژي

نظارتي  بديهي است هرگونه اثر بخشي در اين طرح منوط به ايفاي مناسب  نقش. گرديده است تهيه

خواهد   ذيربط دستگاههاي همكاري و  بودجه منوط به اعمال حمايتهاي قانوني، تامين سازمان و اين

  .دبو

  : اهداف كالن طرح 
 سوء مديريت پسماندها اثرات منفي ناشي از حفاظت از منابع آب و خاك كشور در مقابل  

رفع نقاط ضعف شناسائي شده موجود در قوانين و مقررات جاري مرتبط با مديريت اجرائي و نظارتي  

 پسماندها  

 دها  رفع نقاط ضعف شناسائي شده موجود در سامانه مديريت كالن  پسمان 
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تعيين مجموعه اقدامات  شفاف و هدف مند در هر يك از دستگاه هاي اجرائي ، در راستاي تحقق اهداف  

 كالن طرح جامع مديريت پسماندهاي كشور 

 ايجاد همگرائي و تمركز در مديريت نظارتي و اجرائي پسماندهاي كشور  

   زيست،  ارتقاء سالمت عمومي و بهداشت جامعه كاهش فشار بر محيط 

  ايجاد شرايط و بستر مناسب در توسعه فناوري هاي نوين با هدف پرهيز از توليد پسماند 

 تعريف و استقرار چرخه حيات پسماندها  
 

 در ابعاد بين المللي كشور  EPI  زيست عملكرد محيط شاخص،  ESI محيط زيستبهبود شاخص پايداري  

  :مهمترين قوانين و مقررات باالدست
 سند ملي محيط زيست 

 )1390-1394(برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  

 قانون مديريت پسماندها 

 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها 

  : )قانون مديريت پسماندها(مهمترين موارد قانوني مرتبط با سازمان حفاظت محيط زيست
 قانون مديريت پسماندها 2 ماده 2 تبصره ج بند 

 ديريت پسماندهاقانون م 11 ماده 

 قانون مديريت پسماندها 6 ماده تبصره 

 قانون مديريت پسماندها12 ماده 

  آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها  2 ماده 
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 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها 22 ماده 

  آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها 23 ماده 

  ت پسماندهاآيين نامه اجرايي قانون مديري 32 ماده 

  :مهمترين موارد قانوني مرتبط با وزارت كشور شامل 
 قانون مديريت پسماندها 6 ماده تبصره 

 قانون مديريت پسماندها 8 ماده 

 مديريت پسماندها قانون 9 ماده 

 قانون مديريت پسماندها 10 ماده 

 قانون مديريت پسماندها 12 ماده 2 تبصره 

 ن مديريت پسماندهااجرايي قانو نامه آيين 4 ماده 3 تبصره 

 اجرايي قانون مديريت پسماندها نامه آيين 5 ماده 

 مديريت پسماندها قانون 10 ماده 

 مديريت پسماندها قانون 12 ماده 2 تبصره 

 اجرايي قانون مديريت پسماندها نامه آيين 6 ماده 1 بند 

 نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها آيين 6 ماده 2 بند 

 اجرايي قانون مديريت پسماندها مهنا آيين 6 ماده 3 بند 

 اجرايي قانون مديريت پسماندها نامه آيين 6 ماده 4 بند 

  نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها آيين 6 ماده 5 بند 
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  نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها آيين 36 ماده 

  :و آموزش پزشكي  درمان  مهمترين موارد قانوني مرتبط با وزارت بهداشت،
 مديريت پسماندهاقانون  6ماده  تبصره 

 مديريت پسماندهاقانون  5ماده  

 مديريت پسماندهاقانون  11ماده  

  مديريت پسماندهااجرائي قانون آيين نامه  27ماده  

  ضوابط و روشهاي مديريت اجرائي پسماندهاي پزشكي  

  :مهمترين موارد قانوني مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي 
  يت پسماندهاقانون مدير 6 ماده تبصره 

  قانون مديريت پسماندها 12 ماده 

  :مهمترين موارد مرتبط با وزارت صنايع و معادن 
 پسماندها مديريت قانون  3 ماده 

 پسماندها مديريت قانون 6 ماده تبصره 

  پسماندها مديريت قانون 7 ماده 

 پسماندها مديريت قانون 11ماده 

  پسماندها مديريت قانون 18 و 7 مواد 

 پسماندها مديريت قانون اجرايي نامه يينآ 16 ماده 

   پسماندها مديريت قانون اجرايي نامه آيين 17 ماده 2 تبصره 
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   پسماندها مديريت قانون اجرايي نامه آيين 19 ،17، 15 مواد 

   پسماندها مديريت قانون اجرايي نامه آيين 19 ماده 

  ايران اسالمي جمهوري فرهنگي و ياجتماع اقتصادي، توسعه پنجم برنامه قانون  171 ماده مطابق 

  پسماندها مديريت قانون 7 ماده 

    پسماندها مديريت قانون اجرايي نامه آيين 19 ،17، 15 مواد 

  :مهمترين موارد قانوني مرتبط با وزارت نيرو  
 پسماندها مديريت قانون 11 ماده 

 پسماندها قانون مديريت 18 و 7مواد 

  ماندهاپس مديريت قانون 17 ماده 2 تبصره 

  :مهمترين موارد قانوني مرتبط با وزارت نفت 
 پسماندها مديريت قانون 11 ماده 

 پسماندها قانون مديريت 18 و 7مواد 

    پسماندها اجرايي قانون مديريت نامه آيين 19 ماده 

  :مهمترين موارد قانوني مرتبط با سازمان صدا و سيما
  قانون 6ماده  

  :سه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانمهمترين موارد قانوني مرتبط با موس
   پسماندها مديريت قانون 3 ماده 

     پسماندها مديريت قانون 11 ماده 
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   پسماندها مديريت قانون  نامه آيين 16 ماده 

  : 1404در سند چشم انداز مديريت پسماندها وضعيت مطلوب 
 .خطر سازي و سپس دفع خواهند شدكليه پسماندهاي ويژه، عفوني و بيمارستاني ابتدا خنثي سازي ، بي  

  .كليه  پسماندهاي عادي تفكيك و بازيافت خواهند شد 

 .قانون مديريت پسماند به طور كامل اجرا خواهد شد 

 .كليه مراكز دفن سنتي كشور احياء خواهند شد 

  :و مديريت پسماندها  محيط زيستسند ملی 
 شمسي، هجري 1404 افق در ايران اسالمي جمهوري انداز چشم سند در زيست محيط مقوله به توجه به

  هاي داوري از اي آميزه انداز چشمسند . است مهم موضوع اين به اسالمي نظام بخشي اولويت از ديگري نشان

 و تهيه كه است جامعه زيستي محيط و اقتصادي فرهنگي، اجتماعي، هاي واقعيت و نظام ايدئولوژي بر مبتني

 اتخاذ به تواند مي سازد، مي ميسر را آتي مطلوب و ممكن روندهاي ترسيم و نيبي پيش كه رو آن از آن، تنظيم

 از بهينه و درست برداري بهره و نموده شاياني كمك اتفاقات، و حوادث با برخورد هاي شيوه تعيين و موضع

 محيط از يمندبهره" عبارت قالب  در سند اين در زيست محيط اهميت. نمايد پذير امكان را ها فرصت و منابع

 ارتقاء اقتصادي، توسعه مانند سند ديگر اهداف به توجه با. است شده درج ايراني جامعه براي "مطلوب زيست

 از را شناختي بوم تعادل و اقتصادي اجتماعي، نهادهاي ميان تناسب ايجاد رويكرد توانمي..... و اخالق و فرهنگ

 ريزي برنامه مستلزم انداز، چشم سند زيستي محيط فاهدا هب دستيابي است بديهي. كرد استنتاج اندازچشم اين

 عنوان با حاضر سند تهيه فلسفه  راستا، همين در. است مانده باقي هاي سال طي آن دقيق اجراي و هدفمند

 انداز چشم افق در مطلوب زيست محيط به حصول براي راه نقشه يك تدوين واقع در ،"زيست محيط ملي سند"

 محيط اهميت و جايگاه به نسبت ريزانبرنامه نگرش و فكري هايزيرساخت اصالح شك بدون. است 1404
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 به توانندمي زماني توسعه، هايبرنامه و است برخوردار بااليي اولويت از كشورها، پايدار توسعه روند در زيست

 فضاهاي و انساني ينيروها محيطي، هايظرفيت بر آن مجريان و ريزانبرنامه كه يابند دست نظر مورد اهداف

  .باشند داشته كافي وقوف توسعه ابزار و بستر عنوان فرهنگي

  :به شرح زير است  در سند چشم اندازمديريت پسماندها بطور خالصه وضعيت مطلوب 

كليه پسماندهاي ويژه، عفوني و بيمارستاني ابتدا خنثي سازي ، بي خطر سازي و سپس دفع خواهند  

 .شد

  .ي تفكيك و بازيافت خواهند شدكليه  پسماندهاي عاد 

 .قانون مديريت پسماند به طور كامل اجرا خواهد شد 

  .كليه مراكز دفن سنتي كشور احياء خواهند شد 

  :  هاقانون مديريت پسماند
مجلس شوراي اسالمي  1383قانون مديريت پسماندها در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت 

 17/3/1383مورخ  18295به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  13 9/3/83تصويب و در تاريخ 

  .ا رسيدربه اج ماده 23در  مجلس شوراي اسالمي

آيين نامه اجرايي آن نيز در . در اين قانون وظايف وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط مشخص گرديده است 

  .جرا گرديدبه تصويب رسيد و الزم اال ماده  39مشتمل بر  1389سال 

آن مبني بر نظارت عاليه سازمان بر اجراي آن  23با توجه به اهميت موارد ذكر شده در قانون  و ئظيفه ماده 

، مقرر گرديد مشكالت موجود و برنامه هاي مورد نياز در اجرا و كاهش معضالت مديريت پسماند ، سازمان طرح 

  .جامع را تهيه نموده و به تصويب برساند
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 :نامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي آشورقانون بر
  :170ماده  

برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و  به دولت اجازه داده مي شود به منظور حفاظت، احياء و بهره

 : تنوع زيستي نسبت به موارد زير حداكثر تا پايان سال دوم برنامه اقدام نمايد

برداري پايدار از تنوع  پارچه زيست بومي و برنامه عمل حفاظت و بهرهتدوين و اجراي برنامه مديريت يك - الف

 زيستي زيست بومهاي حساس و شكننده كشور 

تدوين طرح جامع حفاظت، ساماندهي و مديريت يكپارچه سواحل كشور متضمن تعيين حريم و   -ب

 .  برنامهآزادسازي سواحل و ممانعت از تخريب و تغيير كاربري سواحل و اجراي آن در طول 

  . »صندوق ملي محيط زيست«اصالح اساسنامه   - ج

ها همكاري كامل با دولت  براي تحقق مفاد اين  قوه قضائيه، نهادهاي نظامي و انتظامي و شهرداري - 1تبصره 

 . بند  را خواهند داشت

را سازمان حفاظت محيط زيست، مناطق ساحلي و دريايي با حساسيت باالي زيست محيطي  -  2تبصره 

  .  شناسايي و اعالم نمايد

نيرو، هاي  وزارتخانهسازمان حفاظت محيط زيست با همكاري   آيين نامه اجرايي اين ماده توسط  –3تبصره 

  .رسد تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميو معاونت جهاد كشاورزي  

  :171ماده  

اردها ي زيست محيطي مشخص، به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري، سازمان محيط زيست ضوابط و استاند

موضوع (شفاف و ثابت براي يك دوره زماني پنج ساله را تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه گذاري 

ظرف ششماه اول برنامه ارائه  )قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي 7ماده  3تبصره 

  . ني، خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت آن مي باشندكليه واحدهاي توليدي، صنعتي عمرا.   نمايد
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به جز صنايع بزرگ موضوع (از سال دوم برنامه هر گونه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاه هاي متولي 

  .شود هاي مزبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام مي لغو و اعمال سياست) قانون برنامه سوم توسعه 105ماده 

هاي  قانون برنامه چهارم توسعه در سال  67ماده » ب«و بند  66، ماده 64ماده » ب «و» الف« بند –تبصره 

  .گردد برنامه پنجم توسعه تنفيذ مي

  :172ماده  

به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي عمراني، 

 :خدماتي و زيربنايي موظفند

خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات  هاي بزرگ توليدي،  و پروژهها  طرح - الف

بي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي ياامكان سنجي و مكان

   .رعايت  نيتجه  ارزيابي  توسط  مجريان  طرح ها  و پروژه ها الزامي است.  قرار دهند

برداري و اندازه گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در  نسبت به نمونه -ب

واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و .  چارچوب خود اظهاري به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند

سوم برنامه، نسبت به نصب و  اي و مداوم را دارند بايد تا پايان سال پايش لحظه )سيستم(سامانه اندازي  راه

  قانون نحوه جلوگيري از آلودگي  30متخلفين مشمول ماده . مذكور اقدام نمايند هاي)سيستم(سامانه اندازي  راه

 .مي شوندهوا 

مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و كاهش آلودگي  -ج

 .  خص منابع طبيعي و آب تطبيق يابدو تخريب منابع پايه باال

هاي مربوطه را در  دولت مكلف است ارزش اقتصادي منابع زيست محيطي و جداول و حساب –1تبصره 

   .حسابهاي ملي محاسبه و ملحوظ نمايد

  . گردد هاي برنامه چهارم توسعه تنفيذ مي قانون برنامه چهارم توسعه در سال 59ماده  –2تبصره 
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  :173ماده  

شهرداري كالنشهر ها موظفند در راستاي مديريت پسماند شهري و كاهش آلودگي هوا به نحوي اقدام  - الف

 )بر استفاده از فناوري روز با تاكيد( درصد از حجم پسماند ورودي به محل هاي دفن) 10(نمايند كه هر ساله 

 . دنندارد  مصوب  فراهم  نمايتمهيدات  الزم  را براي  كاهش آلودگي هوا  تا حد استانيز كاسته شود  و 

استانداردهاي  سطحكاهش آلودگي هوا تا  در جهتسازمان حفاظت محيط زيست تمهيدات الزم را  –ب 

اي را  به ويژه شناسايي كانونهاي انتشار ريزگردها و مهار آن، كنترل و كاهش ميزان انتشار گازهاي گلخانه مناسب

  . فراهم آورد

مجوز بدون برداري صنعتي و معدني از تاالبهاي داخلي  جم توسعه، هرگونه بهرهاز سال دوم برنامه پن –ج 

  .استمحيط زيست ممنوع حفاظت سازمان 

  هاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، هاي موجود در بخش با ساماندهي مجدد سازماندولت مجاز است   –د 

برداران در دشتهاي اطراف  بهرهمحيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت 

  .تاالبهاي كشور  اقدام نمايد

  : چالش های حاکم بر مديريت کالن پسماند کشور 
خوشبختانه براي اولين بار در كشور استراتژي مديريت پسماندها  توسط سازمان حفاظت محيط زيست به 

اجراي آن منوط به  و  بودهي سازمان بيانگر نقش نظارتاين اقدام  بي ترديد .عنوان يك نقشه راه تهيه گرديد

به هر ترتيب در رابطه مديريت پسماندهاي كشور . خواهد بودتامين بودجه  و همكاري دستگاههاي ذيربط  

  .چالشهائي وجود دارد كه در ادامه به مهمترين اين چالشها پرداخته مي شود) پسماندهاي پنج گانه (
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و ساير رسانه ها و سازمانهاي متولي )  سانه هاي ملير( عدم همكاري صدا و سيماي جمهوري اسالمي -1

قانون صراحتا به وظيفه  6در ماده ( در راستاي آشنايي مردم در مقوله پسماند ، در زمينه فرهنگ سازي 

 )قانوني صدا و سيما و همكاري باساير ارگانها اشاره شده است 

به آنها اشاره اجرائي ر قانون و آيين نامه عدم يكپارچگي و همكاري فرابخشي برخي وزارتخانه هايي كه د -2

 .شده است 

 دن  طرحها طي زمانبندي اعالم شدهعدم تامين منابع مالي و تخصيص اعتبارات الزم جهت اجرايي ش -3

 ي الزم در امور مديريت پسماند كشور تخصص عدم توان  -4

 اجرائي مصوب نقشه راه  عدم وجود  -5

 جرائي مناسب در امور مديريت پسماندها عدم تعريف شاخصهاي عملكرد دستگاه هاي ا -6

  

  
  

  

  

  



 طرح جامع مديريت پسماند كشور 
 

17 

 

  

  

  

  

  

 سازمان حفاظت محيط زيست
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   :در خصوص مديريت پسماندها سازمان حفاظت محيط زيست  وظايف 

  : وضعيت موجود 
سازمان  قانون مذكور بهنظارت و مسئوليت حسن اجراي مديريت پسماندها  قانون 23بر اساس ماده 

، تالش سازمان در جهت ايجاد يك نقشه راه با هدف هم است  ول گرديدهحفاظت محيط زيست مح

با همكاري كليه انديشي و يكپارچگي مديريت پسماندها  بوده است و در همين راستا   استراتژي كالن خود را 

قانون  23ر ماده در زمينه مديريت پسماند در سطح كشور با توجه به وظيفه محول شده دسازمانهاي ذيربط 

همپوشاني  و با هدف ي مديريتيتلفيق در سيستم ها مبناي بطور كلي استراتژي مذكور بر  .دوين نموده استت

شامل  ي اجرائي ،ي تاكيد شده در استراتژروشها .تدوين شده است  و كاهش ريسك مديريتي  هاسيستم

هت شهرهاي شمالي بخش ارگانيك ج(زباله سوز  براي بخش ارگانيك پسماند ، خطوط پردازشاستفاده از 

بخشي  ولجنهاي شهري  و پسماندها ءجهت امحا سلول دفن بهداشتي ،) بخش ويژه براي كليه شهرها  و كشور

در رابطه با .مي باشد) اجرا در شهرهاي شمالي  با تاكيد بر(  دايجستر استفاده ازهمچنين  ه واز پسماندهاي ويژ

براي . شده و در فصول آتي به تفصيل تشريح خواهد گرديد ساير پسماندها نيز رويكردهاي متناسبي پيش بيني

بطور  در برخي از استانها  استفاده از سيستم هاي متمركز و غير متمركزنمونه در موضوع پسماندهاي پزشكي 

اندها بر اساس نوع پسماند نيز مبطور يقين استراتژي پس .به معناي تلفيق سيستم ها مي باشد همزمان نيز

  .  بود  متفاوت خواهد

  : )سازمان حفاظت محيط زيست(ف وظائ

بر عهده سازمان مي   هانظارت عاليه بر اجراي قانون مديريت پسماندمديريت پسماندها قانون  23بر اساس ماده  

  .خالصه گرديده است 1اهم اين وظايف و مسئوليتها در جدول .باشد
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  ازمان حفاظت محيط زيست در قانون مديريت پسماندها  وظائف واگذار شده به س: 1جدول 

قانون يا آيين  رديف

  نامه

  نتايج  شرح مسئوليت

 2بند ج تبصره   1

 قانون 2ماده 

فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان با همكاري دستگاههاي ذيربط تعيين و به 

  تصويب شوراي عالي محيط زيست خواهد رسيد

  اقدام گرديد

سازمان موظف است با همكاري وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي ،صنايع  معادن  نونقا 11ماده  2

،نيرو و نفت ،جهادكشاورزي ،ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را 

وزارتخانه هاي مسئول نظارت .تدوين و در شوراي عالي محيط زيست به تصويب برساند 

 وب هستندبر اجراي ضوابط و روشهاي مص

  اقدام گرديد

وزارتخانه هاي جهادكشاورزي،صنايع معادن ، كشور و بهداشت  به منظور كاهش قانون 6تبصره ماده   3

پسماندهاي كشاورزي موظفند نسبت به اطالع رساني و آموزش روستائيان و 

  توليدكنندگان اقدام الزم را بعمل آورند

  در دست اقدام

ت كشور  با پسماندها بر اساس ضوابط زيست محيطي  توسط وزار محل هاي دفن قانون12ماده   4

 .رت جهادكشاورزي تعيين خواهد شدهماهنگي سازمان و وزا

  ابالغ شد

 تشكيل كارگروه هاي ملي در سطح سازمان و معاونين وزارتخانه ها ي كشور ، بهداشت ، آيين نامه 2ماده  5

 موسسه استاندارد و صدا و سيما  معادن ، و نيرو ، صنايع نفت ، جهاد كشاورزي ،

  در دست اقدام

قانون، بر اساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي ) 11(سازمان بايد با رعايت ماده   آيين نامه 22ماده   6

، محلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه و به وزارتخانه هاي كشور و صنايع و معادن پيشنهاد 

 . نمايد

  در دست اقدام
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سازمان بايد ضوابط زيست محيطي محل هاي دفع و دفن پسماندها اعم از ويژه و عادي را  آيين نامه 23 ماده  7

   .تعيين ميزان و به دستگاههاي ذيربط اعالم نمايد

 

  اقدامدر دست 

محل هاي دفن پسماندها بر اساس ضوابط زيست محيطي  توسط وزارت كشور  با  قانون12ماده   8

  .لرت جهادكشاورزي تعيين خواهد شدهماهنگي سازمان و وزا

  در دست اقدام

 آيين نامه 32ماده   9

  

ازمان بايد تا يكسال پس از ابالغ اين آيين نامه، بانك اطالعاتي جامع پسماندها همكاري س

  .دستگاهها و مديريت هاي اجرايي ذيربط تهيه نمايد

  در دست اقدام

  

  : )سازمان حفاظت محيط زيست( اقدامات
 :ف و تكاليفي كه از طريق سازمان حفاظت محيط زيست به مرحله اجرا رسيده است عبارتند ازاهم وظاي

 محيط زيستملي  سند تدوين و تصويب 

 تهيه طرح ملي استراتژي مديريت پسماندها در كشور  

 ابالغ آنتصويب ضوابط مديريت اجرايي پسماند كشاورزي و  

قانون مديريت  12اي عادي مطابق با ماده تدوين ضوابط محلهاي دفع و دفن پسمانده تهيه و 

 و ابالغ آن پسماندها 

تدوين دستورالعملهاي حمل و نقل برون مرزي پسماندهاي خطرناك مطابق با كنوانسيون بازل و  

  14ماده 

 آيين نامه  22استان كشور مطابق با ماده 30انجام مطالعات مكانيابي محل دفن پسماندهاي ويژه در  

آيين نامه اجرايي و ابالغ به ادارات كل حفاظت محيط زيست  20و 19وط به ماده تدوين جداول مرب 

 استانها جهت تكميل  بصورت ساالنه
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( ويژه پيش نويس شناسه گذاري پسماندها و ضوابط تعيين حدود تشخيص پسماندهاي تدوين  

 )هاقانون مديريت پسمانداجرائي آيين نامه  24استناد به ماده 

ط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پسماندهاي الكترونيكي باتدوين و تصويب ضو 

 ) قانون  11استناد به ماده (والكتريكي   

پسماندهاي حاوي  ءط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش از امحابتدوين و تصويب ضوا 

 ) قانون  11استناد به ماده (  PCB و يا آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره  

 و برگزاري چندين جلسه كارگروه ملي و اخذ تصميمات الزم  تشكيل 

ماهه اول سال  6برگزاري مناقصه جهت موضوعات ذيل كه طبق پيش بيني برنامه پنجم توسعه در  

 . به نتيجه خواهد رسيد 1390

 فهرست كاالهايي كه پس از مصرف، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل تر و يا پسماند خطرناك .1

 اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها يجاد مي كنندا

 هاي مربوطهكمي و كيفي تشخيص حد تبديل پسماند ويژه و عادي به يكديگر با ارائه تعرفه دستورالعمل .2

 هاي مربوطهتهيه و تدوين ضوابط محل دفن پسماندهاي ويژه با ارائه تعرفه  .3

 ت ژنتيكي و پسماندهاي وابسته به آنهاضوابط كمي و كيفي مديريت اجرايي پسماندهاي محصوال  .4

 تكميل مطالعات مكانيابي استان كردستان   .5

 )صنايع غذايي، نساجي و چرم(ضوابط كمي و كيفي مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي زير بخش  .6

 )صنايع فلزي و خودروسازي(ضوابط كمي و كيفي مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي زير بخش   .7

 )شيميايي و دارويي(مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي زير بخش  ضوابط كمي و كيفي  .8

 )سازيسلولزي و يكپارچه(ضوابط كمي و كيفي مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي زير بخش    .9

 ضوابط كمي و كيفي مديريت اجرايي پسماندهاي نفتي   .10
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 ضوابط كمي و كيفي مديريت اجرايي پسماندهاي پتروشيمي  .11

 مديريت اجرايي پسماندهاي وزارت نيرو ضوابط كمي و كيفي   .12

 ضوابط كمي و كيفي مديريت اجرايي پسماندهاي نانومواد   .13

  :  )حفاظت محيط زيست سازمان(وظائف بر جا مانده 
تا پايان  اجرايي آن آيين نامه تدوين كليه ضوابط و دستورالعملهاي مندرج در قانون مديريت پسماندها و .1

رج در فوق كه نسبت به شناسائي مشاوران و انجام هر يك اقدام گرديده موارد مند(1390نيمه اول سال 

 ).است

 راه اندازي صندوق ملي  محيط زيست  جهت  حمايت از طرحهاي بازيافتي ،  رفع آلودگي ناشي از پسماندها .2

ي نظارت بر اجراي قوانين و ضوابط مربوطه و در صورت نياز اصالح ضوابطي كه در اجرا به مشكل برخورد م .3

 .كنند 

 و تجهيز آزمايشگاهها    on lineكنترل بر سيستمهاي  .4

 .....و به روز رساني ضوابط ، استانداردها ، دستو ر العملها و  بازنگري آن  .5

  : )سازمان حفاظت محيط زيست( اولويت ها
د و ضوابط پسمان  اجرايي آن آيين نامه مديريت پسماندها وتهيه و تدوين كليه ضوابطي كه در قانون  

 .پزشكي بر عهده سازمان گذاشته شده است

  و ساير قوانين  مديريت پسماندهانظارت عاليه بر اجراي قانون  
  

   كشورمديريت پسماند  راهبردهايمدل شماتيك : 1شکل 
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سايت مرکزی دفع 
پسماندهای 
 ويژه

مطبها و
ها درمانگاه 

 سلول دفن بهداشتي

پسماند خانگي

سوز 
(reject  
RDFيا 

ا ه ارستان بيم

اختصاصي حمل

كارخانجات پردازش

د ي ا تول ر مبد سازي د بي خطر 

پسماند صنعتي-
جزء (پسماند بيمارستان -

ويژه بجز عفونی و تيز و 
و مطبها )  برنده

پسماند ويژه شهري -
خانگي

پسماند ويژه آشاورزي-

مراكز صنعتي 

طرساز   ر بي خ سيا م  سيست
د ت سما پ

طرساز   م بي خ سيست
ي مركز

كليه پسماندها پس 
سيستم  از پردازش با 
ناوگان استاندارد به 
سايت مركزي دفع 
منتقل مي شود

ر   سازي د بي خطر 
د لي مبدا تو
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 برنامه عملياتي
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  وزارت كشور
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   :وزارت کشور در خصوص مديريت پسماندها  وظايف

  : وضعيت موجود 
در كشور توليد ميشود ساالنه مقدار قابل توجهي از  عاديتن پسماند 48000در حال حاضر روزانه بيش از 

شامل اراضي مواد قابل بازيافت مانند كاغذ ،پالستيك در دل خاك مدفون مي شوند محلهاي دفن پسماندها 

بسيار با ارزش ،حاصلخيز و غني استانهاي شماليست ،زيرا از يك سو به دريا واز سوي ديگر به جنگل ها ،دشتها 

يا دامنه ها راه ميابند و دفن پسماند در خاك عالوه بر از بين رفتن ارزش خاك ، باعث آلودگي آبهاي سطحي و 

در ساير نقاط كشور نيز مانند تهران ،بدليل كمبود زمين . زير زميني و انتشار بيماري هاي مختلف  خواهد شد

،نشت شيرابه به آبهاي زيرزميني و ساير مسائل موجود نيازمند به بكارگيري  از سيستمهاي مدرن مي باشد كه 

  .عالوه بر از بين بردن پسماندها ، خروجي سيستم بگونه اي باشد كه بتوان از آن استفاده مجدد نمود

  :به شرح زير است  به جز استانهاي شمالي كشورانواع پسماندهاي عادي  ءحااستراتژي  ام

  خطوط پردازش  استفاده از 

 سلول دفن بهداشتي استفاده از  

Rej( زباله سوز ستفاده از ا  ect  مواد خشك  ءجهت امحا) سوزRej ect )بدليل ارزش ) جزخوب سوز

 حرارتي باال

امحا در زباله سوز  استفاده از دايجسترها جهت پردازش و يسياست بر مبنابراي استانهاي شمالي كشور  

ارزشمند بودن خاك منطقه و وجود آبهاي زيرزميني ساير سيستمها  بدليل. و دريافت انرژي مي باشد 

  . صحيح پسماند باشند  ءنمي توانند پاسخگوي امحا

اقدام ، بهترين  .يك داشته استابر كاهش مواد ارگانبر 20خاك كشور  در حال حاضر الزم به يادآوري است ،

  .بجاي كودهاي شيميايي مي باشد ،كودهاي زيستي استاندارد جايگزيني
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  :وظائف
  .در امور پسماندها به وزارت كشور مشخص گرديده استقانوني اهم وظايف  2در جدول 

 ه اجرايیپسماند و آيين نام وظائف واگذار شده در قانون مديريت :2جدول 

قانون يا آيين   رديف

  نامه

  وضعيت موجود  شرح مسئوليت

 6تبصره ماده   1

 قانون

وزارتخانه هاي جهادكشاورزي،صنايع معادن ، كشور و بهداشت  به منظور كـاهش  

پسماندهاي كشاورزي موظفند نسبت بـه اطـالع رسـاني و آمـوزش روسـتائيان و      

 .توليدكنندگان اقدام الزم را بعمل آورند 

  اقدامدست در 

  اقدام شده تعيين دستورالعمل دريافت هزينه هاي مديريت پسماند قانون  8ماده   2

وزارت كشور با هماهنگي سازمان موظف است برنامـه ريـزي و تـدابير الزم بـراي      قانون  9ماده  3

  .جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه  زمانبندي را مدون نمايد

  ابالغ شد

 6وزارت كشور موظف است در اجراي وظائف مندرج در اين قانون ظرف مدت  قانون  10ماده   4

ماه پس از تصويب اين قانون نسبت  به تهيه دستورالعمل تشكيالت و ساماندهي 

 مديريت اجرايي پسماندها در شهرداري ها و دهداري ها اقدام نمايند

  ابالغ شد       

 12ماده2تبصره 5

 قانون 

كشور موظف است  اعتبارات ،تسهيالت و امكانات الزم را جهت بهره  وزارت

 برداري از محل دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايند 

تخصيص داده شده 

  است

 4ماده  3تبصره  6

 آيين نامه 

( اعتبارات مورد نياز براي آموزش و اطالع رساني پسماندها توسط وزارت كشور  

  .تامين خواهد شد ) ريها و دهياريهاي كشورسازمان شهردا

  ابالغ شد

وزارت كشور بايد با هماهنگي سازمان شيوه نامه هاي اجرايي مديريت  آيين نامه  5ماده   7

پسماندهاي عادي و كشاورزي و پسماند ويژه تبديل شده به پسماند عادي از 

يافت، پردازش قبيل توليد، ذخيره سازي، جمع آوري، جدا سازي حمل ونقل، باز

قانون، شش ماه پس از ابالغ  اين آئين نامه تهيه و ) 11(ودفع را با رعايت ماده 

  به مورد اجرا گذارد

  در دست اقدام

  ابالغ شد 6وزارت كشور موظف است در اجراي وظائف مندرج در اين قانون ظرف مدت  قانون  10ماده   8
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كيالت و ساماندهي ماه پس از تصويب اين قانون نسبت  به تهيه دستورالعمل تش

 مديريت اجرايي پسماندها در شهرداري ها و دهداري ها اقدام نمايند

 12ماده  2تبصره  9

 قانون 

تسهيالت و امكانات الزم را جهت بهره  وزارت كشور موظف است  اعتبارات ،

 برداري از محل دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايند 

  مدر دست اقدا

آيين  6ماده  1بند  10

 نامه 

ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي قانون را به مديريت هاي اجرائي پسماند عادي  

 و شوراهاي اسالمي ابالغ نمايد

 ابالغ شد

آيين  6ماده  2بند   11

 نامه

بانك اطالعاتي مديريت پسماندهاي عادي وكشاورزي را تهيه و بـراي بـه تكميـل    

 اقدام شد پسماندها سازمان ارائه نمايدبانك اطالعاتي جامع 

  اقدام شد

آيين  6ماده  3بند   12

  نامه

محل دفع پسماندهاي عادي را بر اساس ضوابط زيست محيطـي و بـا همـاهنگي    

 )اقدام شد(. سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين نمايد

  اقدام شد

آيين  6ماده  4بند   13

  نامه

ارجاع عمليات مديريت پسماند به اشخاص حقيقـي و  شيوه نامه انعقاد قرار داد و  

 . حقوقي ذيصالح را تهيه نمايد

 در دست اقدام

آيين  6ماده  5بند   14

  نامه

شيوه نامه هاي اجرائي سازماندهي اشخاص حقيقي و حقوقي كه قبل از تصويب 

قانون و آئين نامه درعمليات مديريت پسماند عادي فعاليت داشته اند را تهيه 

 د نماي

  در دست اقدام

نيروهاي انتظامي و مامورين سازمان، همچنين مامورين وزارت كشور، شهرداريها، آيين نامه  36ماده   15

دهياريها و بخشداريها درصورتي كه وظايف ضابطين قوه قضائيه را زير نظر 

دادستان تعليم گرفته باشند از  لحاظ اجراي قانون و آئين نامه و شيوه نامه هاي 

وزارتخانه هاي كشور و . ي از آن در رديف ضابطين قوه قضائيه قرارمي گيرند ناش

دادگستري  بايد زمينه هاي آموزش، تنظيم و تدوين شيوه نامه نحوه اقدام 

مامورين وزارت بهداشت، درمان و آموزش . ماموران مذكور را فراهم آورند

اسايي، گزارش و پزشكي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت نيرو بايد نسبت به شن

 پيگيري از تخلفهاي مرتبط با اين قانون اقدام نمايند

  در دست اجرا
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  :  اقدامات
 ) استحصال گاز متان(توسعه تسهيالت دفع ايمن پسماندها، شامل تكنولوژي تبديل پسماند به انرژي  

پسماند  درصد جمعيت شهري تحت پوشش خدمات مديريت 98 به ميزان   ، 2009در سالبر اساس آمار  

و در ) ارتقاء كيفيت اين خدمات در اولويت هاي مديريت هاي اجرايي پسماند قرار دارد( قرار گرفته است 

روستا تحت پوشش  4000كنون وري مي شود و تاآدرصد پسماندهاي توليدي در شهرها جمع  87حدود 

 .كامل سيستم مديريت پسماندهاي جامد قرار دارند

وري و مديريت آماشين آالت و ناوگان بخش جمع  درصد 40در حدود  2009 الي  2006طي سالهاي  

درصد ماشين آالت  50پسماند موجود در شهر هاي كشور به صورت خصوصي يا دولتي بازسازي شده و 

درصد سيستم جمع آوري  10- 8اين در حالي است كه  سال دارند، 5جمع آوري پسماند عمر كمتر از 

 1400دستگاه خودروي حمل زباله و  2100در بخش روستايي نيز و  است پسماند در كشور مكانيزه شده

  .دستگاه بكهو لودر در راستاي مديريت پسماندهاي روستايي توزيع شده است 650دستگاه تراكتور و 

تهيه دستورالعمل دريافت هزينه هاي مديريت پسماند از توليد كنندگان پسماند در حوضه شهري و  

 2007و اجراي اولين بار آن به طور فراگير در سطح كشور در سال  2006در سال روستائي و ابالغ ان 

 2007تهيه دستورالعمل ساماندهي تشكيالت مديريت اجرايي پسماندهاي عادي و ابالغ آن در سال  

 30كه تا كنون بيش از  2007تهيه اساسنامه سازمانها و موسسات مديريت پسماند و ابالغ آن در سال  

 دتا مركز استان پس از اخذ مجوز شوراي شهر داراي اساسنامه مصوب سازمان مديريت پسماندشهرداري عم

همكاري با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت تدوين دستورالعمل و ضوابط تامين سالمت و  

د و پيگيري اجراي آن در مديريت هاي اجرايي پسمان 2007ايمني عوامل اجرايي مديريت پسماند در سال 

 .2008عادي در سال 
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تهيه و ابالغ دستورالعمل آموزش و اقدام ضابطين قوه قضائيه  در خصوص جرائم مرتبط با مديريت پسماند  

نفر در سطح كشور در  1000كنون بيش از كه تا 2007ور و دادگستري در سال با امضاي وزراي محترم كش

 . اين خصوص آموزش ديده اند

آيين نامه اجرايي قانون مديريت  4يه طرح جامع مديريت پسماند موضوع ماده تهيه و ابالغ دستورالعمل ته 

و پرداخت كليه اعتبارات راهبردي دولتي بر اساس مطالعات طرح جامع مديريت  2006پسماند در سال 

پسماند استاني ،شهرستاني و منطقه اي مورد تائيد كارگروههاي استاني و معاونين محترم امور عمراني 

به سازمان ارسال شده است كه  2007طرح جامع از ابتداي سال  25بر اين اساس در مجموع (ري ها استاندا

 ). شهر اعتبار راهبردي پرداخت شده است 50پس از بررسي به 

تدوين استانداردهاي مربوط به محصوالت پالستيكي، بازيافت محصوالت پالستيكي و استانداردهاي  

 . ود كمپوستبيولوژيكي، فيزيكي و شيميايي ك

اجراي طرح روستاي پاك با همكاري وزارت بهداشت و دفتر مناطق محروم رياست جمهوري در راستاي  

روستاي طرح پوشش  45ميليارد ريال در  5/13توسعه بهداشت و محيط زيست در كشور با اعتباري بالغ بر 

 .اين طرح

 2009تا  2007ي ها طي سال هاي نفر از كاركنان شهرداري ها و دهيار 3000آموزش تخصصي بيش از  

ميليون نفر شهروند و يك ميليون نفر ساكنين روستاها از طريق آموزش چهره به  5آموزش همگاني بيش از  

 سال 3چهره و برگزاري كالس هاي آموزشي و سمينارها در مدت حدود 

شهروندان و توليد تامين بخشي از هزينه هاي مربوط به خدمات مديريت پسماند از طريق اخذ عوارض از  

 .قانون و دستورالعمل ابالغي وزارت كشور اخذ مي شود  8كنندگان پسماند كه طي ماده 
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اعطاي وام هاي كوتاه مدت و بلند مدت به شهرداري ها و بخش خصوصي به منظور ايجاد واحد ها و اجراي  

منظور تشويق بخش  طرح هاي مديريت پسماند و پرداخت سود تسهيالت پرداختي توسط وزارت كشور به

 .  خصوصي و دولتي جهت مشاركت در مديريت پسماند

 

 )١٣٨٨انتهاي سال (وضعيت مديريت پسماند در آشور :3جدول 

نرخ توليد  جمعيت  مديريت پسماند

  پسماند

سرانه توليد

  پسماند

درصد بازيافت مواد 

  خشك

درصد توليد 

  كمپوست

درصد بازيافت 

  پسماندها

تن در  36450 53000000  شهري

  روز

  16  11  5  گرم 700

تن در  10000  21400000  روستايي

  روز

  3  2  1  گرم 451

  

 )1388انتهاي سال (وضعيت مديريت پسماند در كشور  :4جدول 
  وضعيت سيستم جمع آوري  وضعيت دفع پسماند در كشور

در محل تلنبار سال

  دفن

دفن   تيغير بهداش دفن

  بهداشتي

  مكانيزه  سنتي  ساير موارد  بازيافت

1386  72  12  2  12  2  93  7  

1387  55  24  3  17  1  85  15  

1388  55  22  3  19  1  80  20  
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  :  وظائف بر جا مانده  
با توجه به اهميت مديريت صحيح پسماندهاي شهري و روستايي در سطح كشور و ارتباط مستقيم آن با  

هاي گذشته اقدام به انجام  هاي كشور طي سال ها و دهياري سالمت جامعه، سازمان شهرداري بهداشت و

مطالعات با هدف شناسايي زمينه هاي اجتماعي و بالقوه موجود به منظور آگاهي جهت برنامه ريزي هاي 

اس آتي و شناسايي استعداد مناطق مختلف كشور در سطح شهرها و روستاهاي كشور نموده است بر اس

. منطقه تقسيم گرديده و مطالعات توسط مشاورين ذيصالح انجام گرديده است 10اين مطالعات كشور به 

در اين مطالعات ميزان توليد پسماندها، آناليز فيزيكي و شيميايي، شناسايي و بررسي وضع موجود 

بازيافت مواد، بازيافت، مشاركت مردمي و فعاالن غير رسمي در مديريت پسماند، روش هاي پردازش و 

ارزيابي اقتصادي بازيافت، شيوه هاي جلب مشاركت بخش خصوصي در مديريت پسماند، الگوي مكاني 

جهت احداث تاسيسات مرتبط با مديريت پسماند، ضوابط زيست محيطي جداسازي و بازيافت مواد، 

تجزيه و تحليل قرار  الگوي دفع، استفاده از واحدهاي بيوگاز و بيوكمپوست و ساير موارد مورد بررسي و
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پس از اتمام اين مطالعات، سنتز مطالعات پسماندهاي شهري توسط دانشگاه جندي شاپور . گرفته است

به پايان رسيد و مطالعات سنتز پسماندهاي روستايي نيز  1387آغاز و در سال  1385اهواز از سال 

ه به اتمام رسيد 1388انتهاي سال آغاز و در  1387توسط پارك علم و فناوري آذربايجان شرقي از سال 

آئين نامه اجرايي قانون مديريت  4در راستاي اجراي مطلوبتر نتايج مطالعات فوق و اجراي ماده . است

هاي كشور اقدام به تهيه و ابالغ دستورالعمل  تهيه طرح جامع  پسماندها سازمان شهرداريها و دهياري

العمل استفاده از تاسيسات بازيافت و دفع به صورت براساس اين دستور. مديريت پسماند نموده است

در اولويت قرار دارد و به صورتي كه از كليه ) اي هاي منطقه طرح(اي و شهرستاني  استاني، منطقه

در . برداري گردد بهره) اي هاي منطقه طرح(تاسيسات مورد اشاره بصورت مشترك بين شهرها و روستاها 

جاد و توسعه صنايع بازيافت و پردازش، بخش قابل توجهي از مواد قابل راستاي اجراي الگوي مصرف با اي

دفن (رود و از طرفي پسماندهاي وارده به محيط زيست  بازيافت مجدداً به چرخه بازگشته و به هدر نمي

  .هاي زيست محيطي كمتر به بار خواهد آورد كمتر بوده و آلودگي) شده

 50وجه به حجم زباله توليدي در شهرهاي كشور تعداد بر طبق مطالعات انجام شده در كشور با ت 

 5/1287كارخانه بازيافت كاغذ و مقوا به ظرفيت   52تن در روز،  8558كارخانه كمپوست به ظرفيت 

 4كارخانه بازيافت فلزات،  34تن در روز،  1989كارخانه بازيافت پالستيك به ظرفيت  82تن در روز، 

تن در روز  4000كارخانه زباله سوزي به ظرفيت  20تن در روز و  60به ظرفيت  PETكارخانه بازيافت 

ميليارد ريال  45در صورتي كه هر كارخانه كمپوست به اعتباري حدود . در كشور پيشنهاد شده است

كه با توجه به توجيه ) 168×15(ميليارد ريال  15، هر كارخانه بازيافت به طور متوسط )50×45(

خش خصوصي در اين بخش تامين اعتبارات اين بخش از مشاركت بخش اقتصادي سرمايه گذاري ب

نياز ) 20×150(ميليارد ريال  150خصوصي پيش بيني گرديده است و هر كارخانه زباله سوزي به 

داشته باشد و همچنين جهت بهسازي محل هاي دفن قديمي موجود در شهرها به اعتباري بالغ بر 
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ه منظور ايجاد و بهينه سازي سيستم دفع و بازيافت در پايان پنج ميليارد ريال نياز مي باشد، ب 750

 1200باشد كه  ميليارد ريال نياز مي 6000ساله اول طرح در شهرهاي كشور به اعتباري بالغ بر 

تجهيز ماشين آالت جمع جهت مشاركت در اجراي تفكيك از مبدا پسماندها،  89ميليارد براي سال 

ل، احداث و تجهيز تاسيسات پردازش، تفكيك تجهيزات حمل و نق و ساتتاسياحداث و تجهيز آوري و 

همچنين بر . مورد نياز مي باشد ساختمواد و بازيابي انرژي و احداث و ساماندهي محل هاي دفن و 

اساس مطالعات مديريت پسماندهاي روستايي به منظور ايجاد و بهينه سازي سيستم دفع و بازيافت در 

 80باشد كه  ميليارد ريال نياز مي 400طرح در روستاهاي كشور به اعتباري بالغ بر  پايان پنج ساله اول

جهت استقرار مخازن و تجهيزات جمع آوري و دفع پسماندهاي روستايي مورد  89ميليارد براي سال 

بر اساس موارد فوق الذكر و با توجه به نتايج حاصل از مطالعات سنتز و مباحث اجرايي در . نياز است

ميليارد ريال براي ايجاد، بهبود و توسعه  6400طوح مديريت هاي محلي ميزان اعتباري معادل س

 6000از اين ميزان اعتبار، مبلغ . باشد سيستم مديريت پسماندهاي شهري و روستايي مورد نياز مي

 جمع سيستم انرژي، بازيابي ،مواد تفكيك پردازش، تاسيسات تجهيز و ساختميليارد ريال به منظور 

ميليارد  400پسماندهاي شهري؛ و مبلغ  دفن هاي محل يسامانده و احداثو  نقل و حمل و آوري

ريال جهت استقرار مخازن و تجهيزات جمع آوري و دفع پسماندهاي روستايي مورد نياز است و 

ريها گردد از مبالغ فوق الذكر يك سوم توسط اعتبارات دولتي و مابقي از اعتبارات شهردا پيشنهاد مي

بديهي است الزمه تحقق تعهدات مندرج در قوانين صدرالذكر و مفاد اين گزارش، حمايت . تامين گردد

هاي اجرايي تحت پوشش و نظارت اين سازمان مي  گسترده دولت و تخصيص اعتبار الزم به مديريت

 . باشد

  .به اختصار امده است 1393در جدول زير شاخص هاي عملكردي طي برنامه تا سال 
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 1393شاخص هاي عملكردي برنامه تا سال  :5جدول 

شاخص ارزيابي  رديف

  مديريت پسماند

وضع 

( موجود 

  )درصد

هدف برنامه

  )درصد(

اعتبار

مورد 

  نياز 

تعداد پروژه

پيش بيني 

شده جهت 

اجرا در طي 

  برنامه

پروژه هاي 

اجرايي سال اول 

  برنامه

اعتبار مورد نياز 

  )ولسال ا(

  توضيحات

  داخلي  ملي

مكانيزاسيون  1

  جمع آوري

شهر با86در 1200 60  20

جمعيت صد 

  هزار نفر به باال

شهر به  20

استثنائ كالن 

  شهرها

200  100    

بهسازي محل  2

  دفن قديمي

تعيين 750 درصد10كمتر از  55

هاي دفن  محل

 80(منطقه اي 

  )منطقه

منطقه با  20

جمعيت باالي 

  هزار نفر 200

250   -    

50احداث 2250 واحد پردازش80 واحد 31  بازيافت 3

  واحد پردازش

    60  300  واحد 8

آموزش تفكيك  4

  از مبدا

كمتر از

  درصد 4

آموزش بيش از 125 درصد30بيش از

ميليون نفر  25

  در كشور

آموزش بيش از 

  ميليون نفر4

 - 125    

احداث واحد  5

استحصال انرژي 

  يا رجكت سوز

شهد وم

شيراز 

  )ناتمام(

درصد30كاهش

پسماندهاي دفني و 

استحصال بيوگاز 

  پسماندهاي دفني

واحد14 3000

رجكت سوز و 

واحد  6

استحصال 

  بيوگاز

واحد  4احداث 

رجكت سوز در 

سه استان 

شمالي و يك 

  كالن شهر

 8واحد بيوگاز و  6  220  450

واحد رجكت سوز در 

 6كالن شهرها و 

واحد در سه استان 

  شمالي

    505  1200    7325     جمع
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  )اعتبارات بر حسب ميليارد ريال مي باشد( 

  : اولويتهای اجرای کار 
  : به ترتيب عبارتند از 

  پسماندها عادي در كالن شهرها ساماندهي مديريت  

  ساماندهي مديريت پسماندها عادي در استانهاي شمالي كشور  

  هرها و روستاها ساماندهي مديريت پسماندها عادي در ساير ش 

 : چالش ها 
 عدم هماهنگي و همكاري رسانه هاي ملي و عمومي جهت فرهنگسازي 

 كمبود اعتبارات مالي  

 كمبود نيروي متخصص  

 و خريد انرژي با مساعدت هاي دولتي ) كمپوست ( هدفمند نمودن يارانه ها در بخشهاي كود زيستي  

يكپارچه دريافت عوارض شهري  و جرائم، دريافت  راه اندازي صندوق ملي محيط زيست و ايجاد سيستم 

 بهاي خدمات شهري 
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  :رنامه عملياتی ب
برنامه عملياتي پنجساله وزارت آشور در خصوص مديريت پسماندهاي عادي در وزارت آشور از طريق نمودار زير ترسيم گرديده 

  .است
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وزارت بهداشت درمان آموزش 
  پزشكي
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   :پسماندها مديريت خصوص دروزارت بهداشت  وظايف

  : وضعيت موجود 
تن پسماند  400ترين منابع توليد پسماندهاي بيمارستاني روزانه  هاي كشور به عنوان يكي از بزرگ بيمارستان

خصوصياتي مشابه پسماندهاي ,درصد از پسماندهاي  مراكز بهداشتي ودرماني 90تا  75بين . كنند توليد مي

درصد باقيمانده ،پسماندهاي خطرناكي هستند كه مخاطرات زيادي براي  25تا 10خانگي را دارا هستند اما 

عدم مديريت مناسب پسماندهاي بيمارستاني . محيط زيست ،بهداشت محيط وسالمتي انسانها ايجاد مي كنند

خطر انتشار عفونت و عوامل بيماريزا را گسترش مي دهدبسياري از بيماريهاي خطرناك مانند ايدز ،هپاتيت هاي 

B C ,  ميتواند صورت ) سرسرنگها , مانندتيغ هاي جراحي(از طريق زخمهاي حاصل از پسماندهاي تيز و برنده

ضمن اينكه خطر انتشار .دفن پسماندها به صورت غير بهداشتي موجب آلودگي منابع آب وخاك ميشود. گيرد

ي تجهيزات پزشكي موجود است عوامل شيميايي وفلزات سنگين مانند جيوه ،برم ونقره كه در دماسنج ها وبرخ

در حال حاضر پسماندهاي پزشكي توليدي توسط كلينيك ها و  ،تا مدت مديدي در طبيعت باقي مي ماند

 بيمارستانهاي دولتي وخصوصياز  تعداد اندكي وضعيت تفكيك در بوده و درمانگاهها و مطب پزشكان بال تكليف

  گزارش شده استو مابقي نامطلوب  مطلوب مراكز درماني كل كشورو 

استفاده مي مركز دفن استانها از  وكليهبوده و در  شرايط بحراني قرار  دارد نامطلوببيمارستاني بسيار  نحوه امحا

با توجه به اينكه  سيستمهاي اتوكالو . صورت مي پذيرد پسماند شهريكنند كه در اكثر آنها عمل دفن همراه با 

ماه  چند ظرف وپسماندهاي مشابه مناسب نمي باشند، متاسفانهبراي بي خطر سازي پسماندها ي شيميايي 

ضمن اينكه كليه  هزينه كنندمجدداٌ  پسماندهاي شيميايي و غير عفوني ءموظفند براي امحاآينده بيمارستانها 

دستگاههاي تاكيد بر اين نكته ضروريست كه .مسئولين بيمارستانها نگران عدم كارايي مناسب سيستمها هستند

مشكل تامين اعتبار در اكثر قريب به اتفاق بيمارستانهاي دولتي و حتي خصوصي وجود محدود بوده و  غيرسوز

  .دارد
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رعايت استراتژي تركيب و تلفيق  با توجه به اين شرايط استراتژي مديريت پسماندهاي بيمارستاني با تاكيد بر 

(  19/10/89بهداشت در جلسه مورخ  توسط سازمان محيط زيست تدوين و به تاييد نمايندگان محترم وزارت

  .رسيد  ) 15/10/89مورخ  89/ 45563دعوتنامه شماره 

توليد عمليات بي خطر سازي را بطور كامل انجام  ي مقرر گرديد كليه بيمارستانها در مبدااساس اين استراتژبر 

د و يا قسمتهاي بي تحويل شهرداري ها نماينپسماندهاي توليدي را به صورت بي خطر سازي شده رسانند و 

عالوه بر اين مقرر . انتقال دهندبا ناوگان ويژه حمل و نقل به سايت مركزي دفع پسماندهاي ويژه  خطر نشده را 

در خصوص  . شوندساز زباله سيستمهاي بي خطر به گرديد كليه بيمارستانهاي در حال ساخت نيز مجهز 

خطر سازي  يكي از روش زير  نيز مقرر گرديد براي بي.. ..كلينيك ها و،مطبها درمانگاهها،پسماندهاي عفوني 

  : استفاده نمايند 

 سيستم بي خطر ساز در مبدا   - 1

 .در ظروف استاندارد و ايمن بسته بندي و به سايت دفع پسماندهاي ويژه منتقل شود  - 2

  طبقه بندي پسماندهاي ويژه بيمارستاني :6جدول 

 بافت ها، پسماندهاي بخش بيماران ايزوله، سماندهاي داراي عوامل بيماريزا،مانند كشتهاي ميكروبي آزمايشگاه،پ پسماندهاي عفوني
  مواد دفعي شده بيماران مواد يا تجهيزاتي كه با بيماران عفوني تماس داشته اند،

  جنين  ات بدن،خون و ساير مايع ، بافت ها و مايعات انساني مانند تكه هاي بدن  پسماندهاي پاتولوژي 

  تيغ و شيشه هاي شكسته تيغ جراحي، چاقو، ، دستگاه تزريق پسماندهايي مانند سوزن،  پسماندهاي تيز و برنده

  انواع  داروهاي تاريخ مصرف گذشته يا غير الزم،وسايل محتوي يا آلوده به دارو مانند قوطي ها و شيشه ها  پسماندهاي  دارويي

معموال براي درمان (هاي محتوي مواد خطر زا براي ژن ها،مانند پسماندهاي داراي داروهاي سيتوستتيكپسماند  پسماندهاي ژنوتوكسيك
 ،مواد شيميايي ژنوتوكسيك )سرطان كاربرد دارد

حالل  غير الزم، عفوني كننده تاريخ گذشته يا مواد ضد مانند معرف هاي آزمايشگاهي،داروهاي ظهور و ثبوت فيلم،  پسماندهاي  شيميايي
 ها
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پسماندهاي داراي فلزات 
  سنگين

  دستگاههاي سنجش فشار خون و غيره دماسنج هاي شكسته، باتري ها،

 سيلندرهاي گاز،كارتريج هاي گاز، قوطي هاي تحت فشار  ظروف تحت فشار

شه هاي آلوده،كاغذهاي بسته بندي موادي مانند مايعات مصرف نشده در پرتو درماني يا تحقيقات آزمايشگاهي، شي  )راديواكتيو(پسماندهاي پرتوزا  
  و جاذب،ادرار و مدفوع بيماران تحت درمان يا آزمايش شده با مواد راديونوكلئيد،منابع پرتوزاي باز شده

    با رعايت استراتژي ترآيب و تلفيق:          مديريت پسماند پزشكي

پسماند پزشكي شامل عفوني و ويژه مي باشد :نكته                            

بيخطرساز متمدآر سايت

 درمانگاهها و مطبها    
سيستمهای بی خطر ساز در مبدا توليد

سايت مرکزی دفع پسماندهای ويژه

ناوگان حمل استاندارد

       بيمارستانها
                       

سيستمهای بی خطرساز  در مبدا توليد                           
        

       موبايل اتوآالو

ناوگان حمل 
استاندارد

ناوگان حمل استاندارد

 

  با رعايت استراتژي تركيب و تلفيق    مديريت پسماند پزشكي :2شکل 

 :شده وظائف واگذار

به ترتيب موارد مطرح شده در جدول زير وظائف واگذار شده در قانون مديريت پسماند و آيين نامه اجرايي آن 
   .ميباشد

 )وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي(وظائف واگذار شده :7جدول 

قانون يا  رديف
  آيين نامه

  نتايج  شرح مسئوليت

  66تبصره ماده تبصره ماده  1
 نون نون قاقا

وزارتخانه هاي جهادكشاورزي،صنايع معادن ، كشور و بهداشت  به منظور كاهش پسماندهاي 
كشاورزي موظفند نسبت به اطالع رساني و آموزش روستائيان و توليدكنندگان اقدام الزم را 

  بعمل آورند

  در دست اجرا

  انجام شده است مل اجرايي مديريت اجرايي پسماند تدوين معيارها و ضوابط  سالمت ،بهداشت و ايمني عوا  قانون قانون   55  مادهماده  2
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دهاي پزشكي و نظارت همكاري با سازمان حفاظت محيط زيست  جهت تدوين ضوابط پسمان(قانون  11ماده  3
 ي مصوب بر اجراي ضوابط وروشها

 تصويب شده است

آيين آيين   2727ماده ماده   4
 نامه  نامه  

از ابالغ اين آيين نامه، معيارها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بايد تا شش ماه پس 
  قانون را منظور نمايد ) 5(وضوابط موضوع ماده 

  

  انجام شده است

  

  : وظائف اجرا شده 
 با بهره گيري از متخصصين امر و انتخاب روش مناسبكي بررسي روشهاي مختلف دفع پسماندهاي پزش 

يرسوز در مبدأ توليد و ابالغ بخشنامه انتخاب سياست بي خطرسازي پسماندها با استفاده از فناوريهاي غ 

كه بدليل عدم توفيق بي خطر  مربوطه به دانشگاههاي علوم پزشكي كشورو سازمان حفاظت محيط زيست 

 .سازي كامل نيازمند استفاده از روشهاي تركيبي و تلفيقي و يا استفاده از روشهاي جديد ديگر مي باشد

 يت پسماندهاي پزشكي  به دانشگاههاي علوم پزشگي كشور وارسال مكرر دستورالعملهاي مربوط به مدير 

در دستور  1376عالوه بر آن اجراي دستورالعمل تفكيك پسماندهاي پزشكي از سال (ن آپيگيري اجراي 

كار وزارت بهداشت قرار داشته و در آن زمان هماهنگيهاي الزم با وزارت كشور جهت حمل و نقل و دفن 

 )شده بعمل آمدجداگانه پسماندهاي تفكيك 

  پزشكيمنوط نمودن ارزشيابي بيمارستانها به اجراي دستورالعملهاي مديريت پسماندها ي  

برگزاري كارگاههاي آموزشي كشوري در خصوص مديريت پسماندهاي پزشكي و توجيه كارشناسان مرتبط  

 در معاونتهاي بهداشتي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

كز به كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور جهت آموزش كليه نيروهاي تخصيص بودجه از اعتبارات متمر 

كارگاه آموزشي مديريت « :مرتبط با مديريت پسماندهاي پزشكي و برگزاري كارگاههاي آموزشي تحت عنوان

با تاكيد بر تفكيك و بي خطر سازي پسماندهاي عفوني و خطرناك با روشهاي غير ( پسماندهاي پزشكي 
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ان و كاركنان بيمارستانها ، كارشناسان و مسئولين برون بخشي و بين بخشي، و پرسنل براي مدير) سوز

عالوه بر ارسال اعتبارات متمركز، دانشگاهها از اعتبارات غير متمركز » سطح مختلف استاني 3خدماتي در 

ئه شده اند آموزشها مطابق سرفصلهاي تعيين شده ارا نيز جهت اجراي برنامه هاي آموزشي هزينه نموده

  )تا كنون 1386از سال .(است

ارزيابي اقتصادي و برآورد اعتبار مورد نياز جهت برنامه ساماندهي پسماندهاي پزشكي و تجهيز بيمارستانها  

 در بيمارستانهاي تابعه  بيخطرسازبه سيستم هاي 

تأمين و  انجام مكاتبات متعدد با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دفتر رياست جمهوري جهت 

 تخصيص اعتبار مورد نياز برنامه ساماندهي پسماندهاي پزشكي

در اليحه  30302008پيگيري اختصاص رديف خاص به برنامه فوق و ايجاد رديفي به شماره طبقه بندي  

 آن استمرار و  1385بودجه سال 

تا  1385از سال (يدرصد  از اعتبار مورد نياز جهت برنامه ساماندهي پسماندهاي پزشك 20تاكنون حدود 

گرفته است و تعدادي از  دانشگاههاي علوم پزشكي كشور صورتبه  آن توزيع اختصاص و) 1388

  .بيمارستانها به سيستم هاي غير سوز براي بي خطر سازي پسماندها مجهز شده اند

ار هزينه هاي مرتبط با خريد و استقر جلب مشاركت دانشگاههاي علوم پزشكي جهت پرداخت درصدي از 

 در بيمارستانهاي تابعه بي خطرساز  دستگاههاي

جهت بسترسازي برنامه ساماندهي پسماندهاي بيمارستاني دو پروژه با همكاري سازمان جهاني بهداشت تهيه 

شده است، يك پروژه اجرا و به انجام رسيده است كه طي آن وضعيت موجود مديريت پسماندهاي پزشكي 

رسي قرار گرفت و در پروژه دوم وضعيت مديريت پسماندهاي پزشكي در در بيمارستانهاي كشور مورد بر
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  و آناليز كمي و كيفي پسماندهاي توليدي در مراكز فوق..... ساير مراكز بهداشتي درماني از جمله مطب ها 

 .در شهر تهران مورد بررسي قرار خواهد گرفت

پسماندهاي پزشكي و حضور ايشان  دعوت از مشاور سازمان جهاني بهداشت جهت بررسي وضعيت مديريت 

 هفته  2در ايران به مدت 

قانون مديريت پسماندها و ابالغ  5تدوين دستورالعمل سالمت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي مشمول ماده  

  .آن به سازمانهاي مرتبط

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي  "همكاري با سازمان حفا ظت محيط زيست در خصوص تدوين 

 )  قانون مديريت پسماندها 11موضوع ماده (هاي پزشكيپسماند

به )  قانون مديريت پسماندها 11موضوع ماده (ابالغ ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي  

 دانشگاههاي علوم پزشكي كشور

تهيه ضوابط چگونگي واگذاري مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي به اشخاص حقيقي و حقوقي و تدوين  

دستورالعمل مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي ويژه در بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني و ابالغ به 

با هدف تسريع در ساماندهي پسماندهاي پزشكي و فعال نمودن بخش (دانشگاههاي علوم پزشگي كشور 

  )دمت انجام دهندخصوصي،تا بيمارستانها بتوانند بي خطر سازي پسماندهاي توليدي را از طريق خريد خ

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي پسماندهاي  "در خصوص پيگيري مجدداجراي هاي متعدد ارسال بخشنامه 

 1/3/1388و برخورد با مراكز متخلف از تاريخ  "پزشكي و پسماندهاي وابسته

ي مديريت ضوابط و روشها"بازنگري و تدوين محورهاي بهداشت محيط در ارزشيابي بيمارستانها بر اساس  

 “ اجرايي پسماندهاي پزشكي و پسماندهاي وابسته
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پيگيري انتصاب كارشناس بهداشت محيط در كليه بيمارستانهاي دولتي و خصوصي جهت ارتقا سطح  

 بهداشت محيط بيمارستانها بخصوص ارتقاءوضعيت مديريت پسماندهاي پزشگي

 حفاظت محيط  سازمان به   ارسال  يايي وو شيم  پسماندهاي دارويي تهيه پيشنويس دستورالعمل مديريت  

 زيست

تهيه پيش نويس ظوابط بهداشتي سايتهاي مركزي بيخطر سازي پسماند و ارسال به سازمان حفاظت محيط  

  زيست

 ارسال راهنما و دستورالعمل انتخاب و نحوه تهيه دستگاههاي بي خطر پسماند پزشكي  

  :   وظائف بر جا مانده
 )ميليون ريال 46/530373( به برنامه ساماندهي پسماندهاي پزشكي پيگيري تخصيص اعتبار  

 اصالح اشكاالت موجود در سيستمهاي فعال بيخطر ساز در كليه بيمارستانهاي كشور 

به سيستم ها ي غير ) بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي 318(تجهيز بيمارستانهاي تجهيز نشده 
كليه بيمارستانهاي تابعه تجهيز خواهند  1391اعتبار تا پايان سال در صورت تخصيص ( سوز بي خطر ساز 

 )شد

 تحقق صد در صد وجود حداقل يك كارشناس بهداشت محيط در بيمارستانها  

 تحقق صد در صد وجود كارشناس بهداشت محيط در بيمارستانها به تناسب تعداد تخت بيمارستاني 

با همكاري ) وزارت بهداشت (بسته به دانشگاه علوم پزشكي ساماندهي پسماندهاي مراكز بهداشتي درماني وا 
 شهرداري ها و بخش خصوصي

راه اندازي سيستمهاي بي خطر ساز در كليه بيمارستانهاي تازه تاسيس وابسته به وزارت بهداشت و ايجاد  
 سازوكارهاي نظارتي و مديريتي بروي ساير بيمارستانها و مراكز بهداشتي بخش خصوصي 

  نه هاي الزم جهت سرمايه گذاري بخش خصوصيايجاد زمي 
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 :چالش ها 
مي بايست  ء،اصولي پسماندهاي پزشكي به جاي رويكرد توصيه روشهاي امحا ءوزارت بهداشت در جهت امحا 

كارآمدترين روشهاي و و بي خطر سازي را معرفي تا بخشهاي بهداشتي و درماني بهترين ءاستانداردهاي امحا

 .ي مربوطه انتخاب نمايندنداردهارا بر اساس استامناسب 

 .شده اند بيمارستانها از طرف وزارت بهداشت و درمان موظف به خريداري و نصب سيستم غير سوز  

 .مسئولين بيمارستانها نگران عدم كارايي مناسب سيستمها هستند  

غير هاي از سيستم كپي برداري ناقصحاصل داخلي داراي مشكالت عمده اي بوده و غير سوز سيستمهاي  

 جانماييبراي نصب دارند كه اين  فضاي بسيار زيادي نياز به هزينه باالكه  عالوه بر  مي باشندخارجي سوز 

         .مي باشد  غير ممكنبراي بسياري از بيمارستانها 

براي نصب هستند  شرايط خاصبوده و بسياري از آنها داراي  قيمتهاي بااليينيز داراي  سيستمهاي خارجي 

مانند  ،گرديده اند مشكلدچار   پس از بهره برداري وكامل نصب شده  بدون مطالعهبرخي از آنها  طوريكهب، 

 )در شهر تهران(سيستم  بيمارستان عرفان كه سيستم بسيار بو زاست يا )در شهر تهران( بيمارستان شريعتي

تيغه خردكن و موتور دستگاه يه از ناحيك ماه ،   مدت بهره برداري در حدودپس از و كه توليد داخلي است 

  .دچار نقص فني گرديده است

پسماندهاي مشابه مناسب  با توجه به اينكه سيستمهاي غيرسوز براي بي خطر سازي پسماندهاي شيميايي و 

هاي هزينه مجدداٌ  پسماندهاي شيميايي و غير عفوني ءموظفند براي امحابيمارستانها  نمي باشند، متاسفانه

                    .نمايند ديگري را صرف

 .است تكليفا و درمانگاهها و مطب پزشكان بالدر حال حاضر پسماندهاي پزشكي توليدي توسط كلينيك ه 
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اداره كل  مسئوالن بهداشت بيمارستانها و تمامي اين نگراني ها در جلسات و بازديدها  توسط مديران و 

مديريت پسماندهاي پزشكي به روش غيرسوز كامل حفاظت محيط زيست استان تهران اعالم شده است كه 

 .نبوده و مشكالت متعددي را ايجاد نموده است 

 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها  38عدم تحقق ماده  

  ي مورد نياز عدم تدوين دستورالعملها 

در انجام فرآيند عدم تامين اعتبارات و بودجه هاي الزم جهت اعالم مشاركت بخش خصوصي و يا شهرداريها  

 ي منعقد شدهبر اساس تفاهمنامه ها  ءامحا

 عدم هماهنگي بين سازمانهاي ناظر در خصوص اولويت بندي اقدامات  

 ضعف در اجراي قوانين و اعمال نظارتهاي بهداشتي و زيست محيطي  

 درماني  عدم وجود اطالعات و آمار دقيق از ميزان پسماندهاي شيميايي توليد شده در مراكز بهداشتي 

 كمبود نيروي انساني ماهر  

 عدم دانش فني متناسب  

 عدم بكارگيري و سرمايه گذاري بخش خصوصي 

  :اولويتها 
كامل در درون بيمارستانها   ءساماندهي كالن شهرها در ابتدا نصب سيستم هاي بيخطر ساز با رويكرد امحا 

 مطبها و  ساير مراكز بهداشتي پايان ساماندهي درمانگاه ها و  سپس ساماندهي كلينيك ها و در
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كامل در درون  ءبا رويكرد امحا هاي بيخطر ساز ساماندهي استانهاي شمالي كشور در ابتدا نصب سيستم 

 بيمارستانها سپس ساماندهي كلينيك ها و  درمانگاه ها و مطبها و  ساير مراكز بهداشتي

درون  كامل در ءهي با رويكرد امحاسپس ساماند ساير استانها در ابتدا نصب سيستم هاي بيخطر ساز 

 بيمارستانها و كلينيك ها و  درپايان ساماندهي درمانگاه ها و مطبها و  ساير مراكز بهداشتي

 هايپسماندو روشهاي مديريت اجرائي  ن شده در ضوابطيتهيه و تدوين كليه ضوابط و دستورالعملهاي مع 

 پزشكي 

 به دستگاههاي بيخطر ساز  )وزارت بهداشت (علوم پزشكي تجهيز بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي  

 نظارت بر ساماندهي و مديريت پسماندهاي ساير بيمارستانها واقع دركالن شهرها و استانهاي شمالي كشور  

  نظارت بر ساماندهي و مديريت پسماندهاي ساير بيمارستانها واقع در ساير شهرها  

وزارت (داشتي درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي ساماندهي و مديريت پسماندهاي مراكز به 

مشروط به اجرايي شدن برنامه عملياتي سازمان حفاظت محيط ( واقع در شهرهاي صنعتي  )بهداشت 

 )زيست 

وزارت (ساماندهي و مديريت پسماندهاي مراكز بهداشتي درماني  وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي  

 )مشروط به اجرايي شدن برنامه عملياتي سازمان حفاظت محيط زيست( رها واقع در ساير شه)بهداشت 

وزارت (ساماندهي و مديريت  پسماندهاي  شيميايي بيمارستانهاي  وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي  

مشروط به اجرايي شدن برنامه عملياتي سازمان حفاظت محيط ( واقع در ساير شهرهاي صنعتي )بهداشت 

 )زيست

وزارت (دهي و مديريت  پسماندهاي  شيميايي بيمارستانهاي  وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي سامان 

 )مشروط به اجرايي شدن برنامه عملياتي سازمان حفاظت محيط زيست( واقع در ساير شهرها )بهداشت 
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زارت بهداشت و(ساماندهي و مديريت ساير پسماندهاي  بيمارستانهاي  وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي  

 )مشروط به اجرايي شدن برنامه عملياتي سازمان حفاظت محيط زيست( واقع در ساير شهرهاي صنعتي )

وزارت بهداشت (ساماندهي و مديريت  ساير پسماندهاي  بيمارستانهاي  وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي  

 )ان حفاظت محيط زيستمشروط به اجرايي شدن برنامه عملياتي سازم( واقع در ساير شهرها )

 تحقق صد در صد وجود حداقل يك كارشناس بهداشت محيط در بيمارستانها  

 تحقق صد در صد وجود كارشناس بهداشت محيط در بيمارستانها به تناسب تعداد تخت بيمارستاني 

 آموزش و فرهنگسازي  

 نصب شده در كشور ارتقا كمي و كيفي ، افزايش راندمان انرژي و بهره وري سيستمهاي بيخطرساز  

 .....و به روز رساني ضوابط ، استانداردها ، دستو ر العملها و  بازنگري 
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  :برنامه عملياتی 
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 وزارت جهاد كشاورزي
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  :وزارت جهاد کشاورزی  وظايف
توليد و فرآوري محصوالت، مواد زائد فرايند با توجه به ماهيت  فعاليتهاي بخش كشاورزيهر يك در حال حاضر 

كنند كه حجم بسياري از آنها بدون رعايت مالحظات  را بصورت پسماند و پساب توليد مي جامد و مايع فراواني

هاي هنگفتي را به  گردد و با افزايش بار آلودگي، زيان فني، علمي و زيست محيطي در محيط زيست تخليه مي

  .نمايد بخش كشاورزي و كشاورزان وارد مي

ميليون تن پسماند توليد مي كند كه  170ساالنه حدود  بخش كشاورزيبر اساس آمار وزارت جهاد كشاورزي 

عمده آنها قابل بازيافت و استفاده مجدد در بخش كشاورزي بوده كه بر اشتغال زايي پايدار در سطح گسترده اي 

  .از كشور تأثير گذار است

در  محيطي ستوري، بدون رعايت مسائل زي تجربه نشان داده است كه هرگونه سعي و تالش براي افزايش بهره

ت محيط زيست وري را با حفاظ بايست هدف ارتقاي بهره شود، بنابراين مي به شكست منجر ميطوالني مدت 

يكه محدوديت قدرت خود پااليي محيط و محدوديت منابع طبيعي پايه به اثبات رسيده و ئاز آنجا. تلفيق نمود

م نيز با قيمت فعلي روز به روز كمتر خواهد شد و كود و س  )آب، سوخت(فاصله قيمتهاي واقعي حاملهاي انرژي 

نيز رفته رفته جاي خود را به  يو از سوي ديگر وظايف منعي و كنترلي محيط زيست) ها هدفمند ساختن يارانه(

روشهاي جلوگيري از آلودگي در مبدا خواهد داد، لذا مديريت پسماندها و پسابها در بخش كشاورزي از نقطه نظر 

حفظ محيط زيست با تكيه بر توليد پاكتر و استفاده از سيستمهاي مديريت زيست محيطي از صرف اقتصادي و 

  .باشد اهميت ويژه برخوردار مي

در اين شرايط بر استفاده مجدد از پسابها، بازيافت، برقراري سيستمهاي مديريت محيط زيست، استفاده از 

  .د بيشتري شده استروشهاي جديد تصفيه پسابها و تصفيه و دفع پسماندها تاكي



 طرح جامع مديريت پسماند كشور 
 

55 

 

اي از مواد آلي و ارزشمند هستند،  ي كشاورزي كه حاوي طيف گستردهوجه به ماهيت پسماندهاهمچنين با ت

هاي جانبي جهت استفاده در ساير صنايع، توسعه چشمگيري داشته و به عنوان  استفاده و فرآوري از اين فرآورده

  .يك ضرورت در بخش كشاورزي مطرح است

  :ژه آشاورزي  دهاي ويمعرفي پسمان
بخشي از پسماندهاي كشاورزي كه داراي يكي از خواص  به پسماندهاي ويژه كشاورزيبر اساس تعاريف مستند 

خطرناك از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن مي باشند و يا نياز به 

   ).وم تاريخ مصرف گذشتهمانند سم (اطالق مي گرددمديريت خاص دارند، 

  

  :وظايف قانوني 
 وظايف مقرر در قانون و آئين نامه اجرائي مديريت پسماندها در وزارت جهاد كشاورزي:8جدول 

 

  :اجرا شدهوظايف 
 يي مديريت پسماندهاي كشاورزي پيگيري به منظور ابالغ دستورالعملهاي اجرا 

 يه معاونتها، سازمانها و استانهاهاي آموزشي در كل ها و كارگاه برگزاري دوره 

 .اجرايي كردن دستورالعملهاي مديريت پسماندهاي كشاورزي در زيربخشهاي مختلف 

 اجراي كدگذاري پسماندهاي كشاورزي  

 /قانون رديف
 آيين نامه

 شرح مسئوليت

تبصره ماده  1
 قانون 6

كاهش پسماندهاي كشاورزي  به منظور صنايع معادن ، كشور و بهداشت وزارتخانه هاي جهادكشاورزي،
  موظفند نسبت به اطالع رساني و آموزش روستائيان و توليدكنندگان اقدام الزم را بعمل آورند

 12ماده  2
 قانون

محل دفن پسماندها بر اساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت 
 جهادكشاورزي تعيين خواهد شد 
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 .اجراي پايلوتهاي استاني مديريت پسماندهاي كشاورزي در طبقه بندي هاي هفت گانه پسماند كشاورزي 

 برگزاري همايشها و گردهمايي هاي ملي و بين المللي مديريت پسماند كشاورزي 

 شناسايي و معرفي فن اوريهاي نوين در مديريت پسماندهاي بخش كشاورزي  

 رزي در هريك از زير بخشهاي كشاورزيارائه روشهاي مديريت پسماند كشاو 

تالش در جهت بسترسازي توسعه و تقويت صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي در راستاي كاهش  

 .پسماندهاي كشاورزي

 حمايت از بخش غيردولتي در پرداختن به مقوله مديريت پسماند كشاورزي 

تايي و تبديل آن به ورمي كمپوست و ارائه راهكار و همكاري در جهت توسعه استفاده از پسماندهاي روس 

 .ساير كودهاي زيستي

رساني در بخش كشاورزي در  همكاري در تهيه و تدوين بروشور، مقاله، و ساير ابزارهاي آموزشي و اطالع 

 .زمينه مديريت پسماند و كاهش ضايعات در بخش كشاورزي

  :وظايف بر جاي مانده
 غذاييكاهش ضايعات در بخش كشاورزي و تامين امنيت  

 كاهش پسماندهاي حاصل از فرآيندهاي توليد در بخش كشاورزي 

 حفاظت از منابع پايه ومحيط زيست 

 اجراي برنامه دفع اصولي پسماندهاي غيرقابل استفاده بخش كشاورزي 

 وري توليد محصوالت كشاورزي ارتقاي بهره 

 سازي فرهنگ مصرف محصوالت رويه و بهينه كاهش مصرف بي 

 برداران يي كشور و افزايش درآمد بهرهارتقاي امنيت غذا 

 هاي توليد محصوالت كشاورزي و كاهش واردات جويي در هزينه صرفه 



 طرح جامع مديريت پسماند كشور 
 

57 

 

  : اولويت ها 
محدوديت منابع زيست محيطي، افزايش جمعيت كشور و لزوم ايجاد توازن بين محيط زيست و منابع زيست 

خصوصاً كه . سازد تناب ناپذير ميمحيطي، لزوم مديريت بر پسماندها و پسابهاي بخش كشاورزي را اج

  .باشد ريزي براي بازيافت و استفاده مجدد از اين منابع از نظر اقتصادي نيز به صرفه و صالح مي برنامه

  اي از مواد آلي با ارزش است، با توجه به اينكه ماهيت پسماندها و پسابهاي بخش كشاورزي حاوي طيف گسترده

  .تواند درصد قابل توجهي از كمبودهاي بخش را جبران نمايد اي جانبي ميه استفاده و فرآوري اين فرآورده

سازي امكانات كاهش مصرف و  شوند، بنابراين فراهم از سوي ديگر صنايع غذايي در زمره صنايع آب بر قلمداد مي

  .يا استفاده مجدد از آبهاي مصرفي صنايع به صرفه و صالح خواهد بود

موضوع بازيافت پسماندها و پسابهاي محصوالت كشاورزي از دير باز مورد توجه و تاكيد بوده است و بعضاً نيز 

هزار ليتر الكل صنعتي از  30توان به توليد  مطالعات و اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته كه از آن جمله مي

ل با گاس و مالس شركت توسعه نيشكر و صنايع هاي كارخانجات قند در مركز تقطير اصطلك و تبدي تجزيه تفاله

  .جانبي به كود كمپوست نام برد

ها و افزايش  مديريت پسماندها ي كشاورزي در راستاي كاهش بار آلودگي  با توجه به موارد ذكر شده انجام پروژه

  .باشد  وري مورد نياز مي بهره

  : چالشها 
 كمبود اعتبارات مالي  

 كمبود نيروي متخصص  

 ايجاد دانش فني متناسب  ضرورت 

 ضرورت بكارگيري سرمايه گذاري بخش خصوصي  

  ضرورت ترويج در امر مديريت پسماندها جهت روستائيان 
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  :برنامه عملياتي
  وري صنايع تبديلي ارتقاي بهره 

 گيري توليد پاكتر، صنايع بازيافت و امكانات استفاده مجدد از پسابها اشاعه و شكل 

 برداران درآمد بهرهايجاد اشتغال و افزايش  

 و حفاظت از محيط زيست در منابع آب و خاك كاهش بار آلودگي 

 هاي توليد و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد برداران، كاهش هزينه افزايش درآمد بهره 

 افزايش ميزان توليد محصوالت كشاورزي 

 بهبود وضعيت تامين غذاي جمعيت رو به رشد كشور 

 ايعات در محيط زيستهاي ناشي از ض كاهش بار آلودگي 

 رويه محصوالت كشاورزي كاهش مصرف بي 

   ها در زمينه توليد محصوالت كشاورزي گذاري توسعه سرمايه 

 هاي توليد و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد برداران، كاهش هزينه افزايش درآمد بهره 

 افزايش ميزان توليد محصوالت كشاورزي 

 شوربهبود وضعيت تامين غذاي جمعيت رو به رشد ك 

 هاي ناشي از ضايعات در محيط زيست كاهش بار آلودگي 

 رويه محصوالت كشاورزي كاهش مصرف بي 

 ها در زمينه توليد محصوالت كشاورزي گذاري توسعه سرمايه 

 هاي خاص به بدن ممانعت از ورود آلوده كننده 
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  : برنامه عملياتي
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  :مديريت پسماند آشاورزي
 جدول پيشرفت فيزيكي: 9جدول 

حجم عمليات  شرح عمليات پروژه رديف

نسبت به كل پروژه 

% 

 بيني پيشرفت فيزيكي دوران برنامه پيش

جمع  1394 1393 1392 1391 1390

 پيشرفت

بروز رساني شناسايي،  1

بندي و ارائه  طبقه

روشهاي مديريت 

 پسماندهاي كشاورزي

15 60  40        100  

اجراي عمليات موردي و   2

  ترويج آن

85  20  20  20  20  20  100  

 100   35 35 30 100 جمع
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 وزارت صنايع و معادن
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  :وزارت صنايع و معادن  وظايف

  :وضعيت موجود
  : مديريت پسماندهاي ويژه و صنعتي

وشت امروزه نظر به تنوع كاربرد مواد گوناگون در صنعت با هدف ارتقاي كيفيت محصوالت و بدون توجه به سرن
پسماندهاي ناشي از محصوالت و نيز پروسه توليد آنها با خيل فزاينده اي از پسماندها كه به دليل دارا بودن 
خصوصيات سميت، بيماريزايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن از جمله پسماندهاي ويژه 

پسماند . در استان تهران توليد مي شودتن پسماند ويژه  450روزانه حداقل . محسوب مي شوند روبرو هستيم
  .هزار تن مي رسد 202به ساالنه  1404هزار تن است كه برآورد مي شود تا سال  160ويژه توليدي ساالنه 

اين نوع پسماندها با وجود دارا بودن پتانسيل خطر در صورت مديريت صحيح مي توانند منبع غني از مواد و 
درصد  در نظر گيري اين واقعيت كه. و استفاده از منابع اوليه را كاهش دهند انرژي را وارد چرخه صنعت نمايند

،  3/2، پارچه 4/8، پالستيك   2/7، كاغذ 9/1، شيشه  3/2فلزات اجزاء تشكيل دهنده زباله شهري به ترتيب 
از اين . دمي باشد نشان دهنده ظرفيت باالي پسماندها مي باش  درصد 9/72و ميزان مواد فساد پذير  2/1چوب 

كه حاوي انواع اين زباله ها ورود شيرابه . مقدار تنها درصد ناچيزي به صورت بهداشتي دفن و يا بازيافت مي شود
و نهايتاً انسانها و  مي تواند زيان هاي جبران ناپذيري را بر منابع آب است، شيميايي و بيولوژيك مواد خطرناك
بازيافت انواع پسماندهاي ويژه، فناوريهاي مورد كاربرد، انبار  همچنين توجه به نحوه .آوردوارد  محيط زيست

داري، جمع آوري، حمل و نقل و ساير بخشهاي مديريت پسماند و نيز محصوالت ناشي از بازيافت اين نوع 
  .پسماندها بسيار حائز اهميت ميباشد

حفاظت و بهسازي محيط  و قانون اساسي، قانون 50سازمان حفاظت محيط زيست با سرلوحه قرار دادن اصل 
زيست  و قانون مديريت پسماندها و آيين نامه اجرايي آن اقدام به ارتقاي مديريت اين نوع پسماندها در سطح 
ملي و تقسيم وظايف بين دستگاهي نموده است و مصوبات شورايعالي حفاظت محيط زيست در زمينه مديريت 

ن بازل، استكهلم و روتردام  به ترتيب در مديريت صحيح پسماندهاي ويژه، قوانين الحاق كشور به كنوانسيو
هاي آلي پايدار و نظارت  زيست محيطي و حمل و نقل برونمرزي پسماندهاي ويژه، كاهش و حذف كاربرد آالينده

كنوانسيون روتردام كه از جمله ابزار اجرايي ماده  3بر تجارت بين المللي مواد شيميايي خطرناك الحاقيه شماره 
اي مواد شيميايي و خطرناك  ين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها، آيين نامه اجرايي حمل و نقل جادهآي 15

هيأت دولت و ساير آيين نامه ها و دستورالعملهاي   27/12/80ه مصوب مورخ  22029ت/44870شماره 



 طرح جامع مديريت پسماند كشور 
 

63 

 

ديريت پسماندها محسوب مي مصوب، و ساير قوانين مربوطه در اين امر به عنوان بازوهايي براي اجراي قانون م
  .شوند

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي «سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه مديريت پسماندهاي الكترونيك 
و در زمينه مديريت پسماندهاي  7/6/89مصوب مورخ » زيست محيطي پسماندهاي الكترونيكي و الكتريكي

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش از «يا روغنهاي آسكارل  كلره بي فنيلهاي پلي آلوده به
كميسيون امور زيربنايي،  14/9/89مصوب مورخ » كلره بي فنيلهاي پليامحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به 

  .صنعت و محيط زيست را تدوين نموده است

ي بيشترين سهم را در مصرف با توجه به اينكه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتدر زمينه پسماندهاي الكترونيك 
تجهيزات الكترونيكي و رايانه اي دارند بنابراين اصلي ترين توليد كنندگان اين نوع زباله ها در ايران را تشكيل 

سهم وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي دولتي در توليد پسماندهاي  براساس بررسيهاي انجام شده. مي دهند
كه عنصري سرطان زا  "كادميم"وجود عناصر سمي از جمله . درصد است 85 الكترونيكي و رايانه اي بيش از

كه  "سرب"كه مي تواند به مسموميتهاي شديد يا حتي مرگ منجر شود،  "آرسنيك"محسوب مي شود، 
كه تاثير  "جيوه"مشكالتي همچون كند ذهني، كم خوني و مسموميت به دنبال دارد و در كنار همه اينها 

يمني بدن دارد و آنزيمها و ژنها را تغيير مي دهد و موجب آسيب ديدن سيستم عصبي مخربي بر سيستم ا
  .شامل بروز صدماتي به حس ذائقه، بينايي و المسه مي شود

  

 هاي صنعتي دوظايف دستگاه هاي اجرائي در بخش پسمان:10جدول 
 شرح مسئوليت قانون يا آيين نامه رديف

انون مديريت ق  3ماده  1
  پسماندها

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و ساير دستگاهها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصوالت و مواد بازيافتي و 

  .استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد

قانون  6تبصره ماده  2
  سماندهامديريت پ

وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور 
كاهش پسماندهاي كشاورزي، موظفند نسبت به اطالع رساني و آموزش روستائيان و توليد كنندگان 

  .اقدام الزم را به عمل آورند
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قانون مديريت  7ماده  3
  پسماندها 

و روشهاي مربوط به  اين قانون كه نظارت بر اجراي ضوابط 11و با توجه به ماده  7ه بر اساس اين ماد
مديريت  ي صنعتي و معدني را بر عهده وزارت صنايع و معادن مي گذاردمديريت اجرايي پسماندها

است بايد تحت نظارت اين وزارتخانه مي به عهده توليد كننده كه اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه 
  .باشد

قانون مديريت  11ماده 4
  پسماندها

در مورد (سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
، جهاد )در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني(، صنايع و معادن، نيرو و نفت )پسماندهاي پزشكي

ريت اجرايي پسماندها را ضوابط و روشهاي مربوط به مدي) در مورد پسماندهاي كشاورزي(كشاورزي
وزارتخانه هاي مذكور مسئوول . تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند

  .نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند

قانون  18و  7مواد  5
  مديريت پسماندها 

يشگاهها و تجهيزات مورد با توجه به تمركز زياد ايجاد پسماندهاي ويژه در فرايند توليد انرژي در پاال
  .  كاربرد اين وزارتخانه الزم است توجه ويژه اي را به اجراي اين دو ماده معطوف سازد

آيين نامه اجرايي  16ماده  6
  قانون مديريت پسماندها

  :موسسه استاندارد بايد ظرف يك سال پس از ابالغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد

  . رد كاغذ و پالستيك بازيافتي و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتياستاندا -1

  .استانداردهاي كودآلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي -2

استاندارد تاسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه هاي زباله سوز و نوع  - 3 
  .پسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و بهداشتي

استاندارد عالئم نشان دهنده نوع و جنس پالستيك ها و نيز پالستيك هاي قابل تجزيه در  -4
  .طبيعت 

  استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كار گروه ملي پيشنهاد مي شود -5

آيين  17ماده  2تبصره  7
نامه اجرايي قانون 

    پسماندهامديريت 

مورخ  33188ت /16825وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اساس تصويب نامه شماره 
  .خريداري نمايد 8/4/1384

آيين  19، 17، 15مواد  8
  نامه اجرايي 

در اجراي اين مواد همكاري وزارت صنايع و معادن در ارائه اطالعات الزم، تسهيالت مقتضي و نيز 
  .و مقررات ذيربط ضروري مي باشداعمال قوانين 

در اجراي اين مواد همكاري نفت در ارائه اطالعات الزم، تسهيالت مقتضي و نيز اعمال قوانين و آيين نامه اجرايي  19ماده  9
  .مقررات ذيربط ضروري مي باشد



 طرح جامع مديريت پسماند كشور 
 

65 

 

قانون   171مطابق ماده  10
توسعه پنجم برنامه 
اجتماعي و  اقتصادي،

ي فرهنگي جمهوري اسالم
  ايران

به منظورتسهيل امر سرمايه گذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه هاي صنايع -
و معادن و جهادكشاورزي با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي مشخص، 

اري شفاف و ثابت را براي يك دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه گذ
قانون اساسي ) 44(قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم ) 7(ماده ) 3(موضوع تبصره ( 
خدماتي و زيربنايي   عمراني، كليه واحدهاي توليدي، صنعتي، . ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايد  )

  . موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي باشند

به جز صنايع بزرگ ( نه الزام به اخذ مجوز موردي از دستگاه هاي متولي از سال دوم برنامه هرگو
لغو و اعمال سياست هاي مزبور از طريق كنترل اعمال ) قانون برنامه سوم توسعه   105موضوع ماده 

  .ضوابط انجام مي شود

  

  :وظايف قانوني محقق نشده
در مورد پسماندهاي (مان و آموزش پزشكي موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، در سازمان - الف

در مورد (، جهاد كشاورزي)در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني(، صنايع و معادن، نيرو و نفت )پزشكي
ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي ) پسماندهاي كشاورزي

خانه هاي مذكور مسئوول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي وزارت. حفاظت محيط زيست به تصويب برساند
  .)ضوابط پسماندهاي پزشكي و كشاورزي مصوب گرديده است(  .مصوب هستند

قانون، بر اساس كميت و كيفيت پسماندهاي ويژه صنعتي ، ) 11(سازمان بايد با رعايت ماده  -22ماده -ب
  .اي كشور وصنايع ومعادن پيشنهاد نمايدمحلهاي مناسب دفع آنها را مطالعه وبه وزارتخانه ه

وظايفي از نظر تدوين استاندارد و يا ضوابط و مقررات مربوطه در قانون مديريت پسماندها و آيين نامه  -ج
اجرايي آن براي سازمان حفاظت محيط زيست وهريك از دستگاههاي دخيل در مديريت پسماندهاي ويژه 

  .ستتعريف شده است كه هنوز تحقق نيافته ا

مطالعات مكانيابي البته در اين خصوص . كليه بندهاي قانوني در زمينه تعيين محلهاي دفع پسماندهاي ويژه -د
استان كشور در طي برگزاري  29محل دفع پسماندهاي ويژه از طرف سازمان حفاظت محيط زيست براي 

، شهيد بهشتي ، رازي كرمانشاه ، دانشگاه شامل دانشگاه تهران ، صنعتي اصفهان ، امير كبير  9مناقصه  به 
تربيت مدرس ، صنعتي شاهرود ، دانشگاه بيرجند و دانشگاه شيراز واگذار شد در حال حاضر همه مشاوران ، 
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طرحهاي مطالعاتي خود را به پايان رسانده و جهت تصويب به سازمان ارسال نمودند كه پس از ارسال نظرات 
. ط مشاورين اصالح شده و جلسات نهايي تصويب نهايي انجام شد كارشناسي و فني ناظرين ، گزارشها توس

الزم به ذكر است به دليل ضعف . بازديد صحرايي از نقاط پيشنهادي در بيشتر مناطق به پايان رسيده است 
مشاور طرح در دو استانهاي كردستان و كرمانشاه مطالعات مكانيابي اين دو استان قرار است به مشاور ديگري 

استان آذربايجان شرقي ، غربي ،اردبيل  3همچنين مطالعات مكانيابي محل دفع پسماندهاي ويژه در .گردد واگذار
  .توسط دانشگاه تبريز قبال انجام شده بود

واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطابق داشته باشند، از حداكثر تسهيالتي  - 17ماده  -ه
  .يت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند بودكه براي احداث و ادامه فعال

در صورت پرداخت هر گونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كود شيميائي، كودهاي : 1تبصره 
  .كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند شد

مورخ  33188ت /16825اس تصويب نامه شماره وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اس  :  2تبصره 
  . خريداري نمايد 8/4/1384

نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه، تابع آئين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناك  -33ماده  -و
و اصالحيه هاي بعدي ) هيات وزيران 27/12/1380مورخ  -ه22029ت/44870موضوع تصويب نامه شماره (

  . ود خواهد ب  آن

  :چالشها
  :خالء هاي قانوني

توجه به قوانين الحاق كشور به كنوانسيون بازل در دو زمينه اصلي مديريت صحيح زيست محيطي  با -ب
پسماندهاي ويژه و حمل و نقل اصولي برونمرزي پسماندهاي مذكور با وجود ترجمه و در دسترس قراردهي 

شور و تدوين ضوابط اجرايي مديريت اينگونه پسماندها هنوز برخي از دستورالعملهاي فني اين كنوانسيون در ك
شاهد عدم اجراي اين دستورالعملها در كشور و نيز عدم وجود دستورالعملهاي فني مديريت  هريك 

  .ازپسماندهاي ويژه مربوطه در كشور هستيم
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ك داراي جايگزينهاي عدم وجود قوانين بازدارنده و محدود كننده كاربرد و واردات مواد شيميايي خطرنا -ج
مناسب هستند و يا فناوريهاي منسوخ در سطح بين الملل كه ايجاد كننده پسماندهاي ويژه در طي عمليات مي 

  .باشند

كنوانسيون  8فهرست الف يا الحاقيه شماره (چاره انديشي جهت ايجاد ممنوعيت واردات پسماندهاي ويژه  -د
جهت ) كنوانسيون بازل 9فهرست ب يا الحاقيه شماره (ودن را دارند و يا پسماندهايي كه پتانسيل ويژه ب) بازل

بازيافت به كشور در انواع اين نوع پسماندها به وفور و گاه به حد تبديل آنها به يك معضل زيست محيطي وجود 
 .دارد و تنها دليل واردات آنها توجيهات اقتصادي براي واحدهاي صنعتي بازيافت كننده است

  :ر و اطالعات كمي وكيفيعدم وجود آما

هيچگونه آمار و منبع اطالع رساني از وضعيت كمي و كيفي پسماندهاي ويژه، مواد شيميايي ايجاد كننده 
پسماندهاي ويژه، كاربران مواد شيميايي خطرناك كه منجر به ايجاد اينگونه پسماندها مي شوند و ميزان واردات 

وارد كنندگان آنها  گاه حتي كد تعرفه اي براي تمييز انواع آنها از هريك به كشور وضعيت واردات آنها به كشور 
طبقه بندي خاصي در شناسايي كاالهاي . يكديگر نظير كد تعرفه اي براي واردات انواع آزبستها وجود ندارد

حاوي موادي هستندكه منجر به ايجاد پسماندهاي خطرناك مي شوند و نيز صنايع كاربر اينگونه مواد وجود 
  .اردند

هاي دخيل در امر مديريت پسماندهاي ويژه و سازمان حفاظت  عدم وجود هماهنگي بين وزارتخانه
  : محيط زيست

عدم تطابق عملكرد وزارتخانه هاي نيرو نفت و صنايع  با اهداف زيست محيطي در بسياري از موارد از جمله 
ز ي عملكردها جهت كاهش پسماند با هايي جهت يكپارچه سا موارد زير مشهود است كه ضروري است برنامه

  . مشاركت وزارتخانه هاي فوق تدوين گردد

در اين زمينه الزم است در وزارت صنايع ومعادن : مديريت صحيح زيست محيطي ماده اوليه و پسماند - الف
  : جهت گيري ها به گونه اي باشد تا

 )بهبود كيفيت كاالي توليدي(عمر مفيد كاالها افزايش يابد  
  .دگردپسماند كمتري ايجاد ، توليد و مصرفايندهاي در فر 
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 .تسهيالت الزم براي توليد و مصرف كاالهايي كه بازيافت آنها سهل تر است، فراهم شود 
مي سازد  مشكل تر ناشي از محصوالت را  دفع و بازيافت پسماندآنگونه از مواد كه  و كاربرد  توليد و واردات 

 .دومحدود شدر توليد محصوالت 
 .ابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابدتد 
  شناخت پسماندهاي صادراتي و اطمينان از عدم وجود مديريت پسماندهاي مذكور در كشور -ب

عدم موجود يك سيستم يكپارچه مديريت پسماندهاي ويژه از نظر حمل و نقل ، بسته بندي، برچسب  -ج
 گذاري و جمع آوري

  :عدم حمايت از واحدهاي بازيافت كننده و پردازش كننده

توجه به پسماند به عنوان يك منبع غني ماده و انرژي و حمايت از صنعت بازيافت كه ضمن جلوگيري از 
استفاده بي رويه از منابع اوليه بكر و بازگرداني ماده و انرژي به عرصه مصرف صنعتي، از آلودگي محيط زيست و 

در شكل آالينده به صورت زيان آور به مناطق آسيب پذيرجلوگيري مي كند از نظر اقتصادي و  نشت اين مواد
با اين وجود نظر به پتانسيل . زيست محيطي و حتي حفظ سالمت و بهداشت انساني بسيار حائر اهميت است

روري است ومحيط خطر استفاده از پسماندها و بازيافت آنها توجه به فرايند و محصوالت حاصل از بازيافت ض
  :زيست را با چالشهاي مختلفي در حمايت و نظارت بر فعاليت اينگونه واحدها روبه رو كرده است

عدم وجود تسهيالت الزم از نظر مالي و رويه هاي قانوني و نيز وجود ابهامات جهت تأسيس واحدهاي  - الف
  ،)آيين نامه اجرايي 17موضوع ماده (بازيافت 

  بودن فرايندها و اجراي اصول زيست محيطي در ارائه مجوز تأسيس واحدها عدم توجه به روز  -ب

  عدم وجود فهرستي از تكنولوژيهاي پاك با توجه به انواع پسماندهاي ويژه -ج

  عدم وجود نظارت و سيستم پايش زيست محيطي ادواري رويه و محصوالت  -د

موضوع (بازيافتي و استفاده هاي مجاز از آنها عدم وجود استانداردهاي كيفيت و بهداشت محصوالت و مواد  -ه
  ) آيين نامه اجرايي 16قانون مديريت پسماندها و ماده  3ماده 

  عدم وجود سيستم يكپارچه معرفي واحدهاي مجاز جمع آوري پسماندهاي ويژه -و
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  يهعدم وجود تضمين اقتصادي براي اطمينان سرمايه گذاران در امر بازيافت به دريافت ماده اول -ز

عدم وجود متولي مشخص و تقسيم كار مناسب جهت طراحي، تجهيز و احداث محل دفن پسماندهاي ويژه  -ح
  .در استانها

  :عدم برنامه ريزي و ارائه تسهيالت جهت تغيير تكنولوژي 

 با توجه به پيشرفتهاي تكنولوژيكي و استفاده از جايگزينها و يا تكنولوژيهاي پاك  الزم است كليه رويه هاي
نظر به بي توجهي هاي . صنعتي از جمله صنايع بازيافت در جهت به روزرساني مورد بازبيني دوره اي واقع شوند 

انجام شده در اين زمينه شاهد فعاليت محسوسي درجهت انجام تحقيقات در زمينه شناسايي تكنولوژيهاي 
كي استفاده از يك تكنولوژي،ارائه كمكهاي آالينده، ارزيابي فني و اقتصادي تغيير تكنولوژي، امكانسنجي اكولوژي

  .فني و وام و تسهيالت مالي جهت تغيير تكنولوژي و در نهايت لغو پروانه بهره برداري صنايع آالينده نبوده ايم

  :عدم برنامه ريزي و ارائه تسهيالت جهت كاربرد مواد جايگزين

نوع ماده شيميايي جديد به  1500االنه ماده شيميايي مختلف و اضافه شدن س 75000از دهه هشتاد وجود  
در كشور مديريت اينگونه موادكه اغلب در . فهرست اين مواد پايش و مديريت آنها را با مشكل مواجه كرده است

صورت رهايي در طبيعت پسماند ويژه محسوب مي گردند و لذا داراي پتانسيل باالي خطر براي انسان و محيط 
قانون مديريت پسماند قرار گرفته است و شاهد كاستيهاي زيادي در اين زمينه  زيست مي باشند در زير مجومه

  :هستيم

كه پس از مصرف ، پسماند بيشتر يا پسماند با بازيافت مشكل  يا مواد شيميايي تدوين فهرست كاالهاعدم  - الف
باشد  ايف سازمان ميكه از وظ اقدام و شيوه نامه نحوه مديريت آنها تر و يا پسماند خطرناك ايجاد مي كنند

  ،)آيين نامه اجرايي مديريت پسماندها 15موضوع ماده (

عدم تدوين فهرستي از مواد شيميايي جايگزين به منظور توليد محصوالتي كه تبديل به پسماندهاي كم  -ب
  .خطر تر مي شوند

ت تبديل شونده به عدم شناسايي و بررسي فرايندهاي جايگزين كه در آنها از مواد ايجاد كننده محصوال -ج
 .پسماندهاي خطرناك پرهيز ميگردد
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  :سيستم جمع آوري

سيستم جمع آوري شامل كليه مراحل برچسب گذاري اوليه، بسته بندي، برچسب گذاري بسته بنديها، حمل و 
نقل اصولي و تحويل محموله كامل به محل بازيافت مي گردد كه در اين زمينه با وجود استاندارد ملي كشور 

و آيين نامه اجرايي حمل و نقل   2925بسته بندي و حمل ونقل مواد ويژه با شماره استاندارد ايران  براي
هيأت دولت و   27/12/80ه مصوب مورخ  22029ت/44870اي مواد شيميايي و خطرناك شماره  جاده

يست، به دليل همچنين واحدهاي بازيافت كننده با پروانه بهره برداري مورد تأييد سازمان حفاظت محيط ز
ضعف در اجراي قوانين هنوز يك سيستم اصولي براي جمع آوري انواع پسماندهاي ويژه و ارائه آنها به واحدهاي 

قانون مديريت پسماندها اين امر بخشي از مديريت اجرايي   7مطابق ماده . مورد تأييد مربوطه وجود ندارد
ظايف توليد كننده خواهد بود كه مي توان با حمايت پسماندهاي صنعتي و ويژه محسوب مي گردد و از جمله و

  .مالي و فني بخش بخصوص و صنف و يا اتحاديه بازيافت را در انجام اين امر ياري نمود

قانون برنامه ) 68(ماده  "ب"موضوع بند (صندوق ملي محيط زيست راه اندازي  :صندوق ملي محيط زيست 
قانون  170و بند ج ماده  -1383مصوب  –هوري اسالمي ايران چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جم

آيين نامه  12ضمانت اجرايي ماده  )توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانپنجم برنامه 
 . اجرايي قانون مديريت پسماندها مي باشد

  :ء امحا

اينگونه پسماندها است كه تاكنون گام انجام عمليات امحاي پسماندهاي ويژه از جمله اجزاي اصلي مديريت 
مؤثري در اين زمينه برداشته نشده است و اين امر باعث مشكالت فراواني در اين زمينه شده است كه عبارتند 

  :از

هاي  سرمايه گذاري در زمينه انتقال تكنولوژي، اختراع و نوآوري رفته رفته با عدم وجود رويه تمايل به  - الف
نولوژي و ارائه وام و تسهيالت و حمايتهاي ويژه كه حاصل برنامه ريزي درست و صحيح جهت انتخاب تك

  .مديريتي يكپارچه در سطح ملي و بين دستگاهي مي باشد كاهش مي يابد

عدم رويه و تقسيم كار بين دستگاهي در زمينه ارزيابي زيست محيطي، اقتصادي و اكولوژيكي تكنولوژي  -ب
  امحا
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  پسماندها و شناسايي نقاط تمركز هريك عدم فهرست برداري از -ج

عدم گروه بندي صحيح  پسماندهايي از يك نوع و يا با خاصيت امحا توسط يك نوع تكنولوژي جهت انجام  -د
  امكانسنجي انتخاب تكنولوژي 

متاسفانه در بسياري از موارد هيچ گونه مديريت مناسب و كارآمدي بر پسماندهاي صنعتي در كشور اتفاق نمي 
  .برنامه جامع مديريت پسماندها بر اين موضوع تاكيد داشته و جهت رفع چالشهاي موجود تالش خواهد نمود.تداف

  :وظايف قانوني 
 وظايف قانوني دستگاه صنايع و معادن :11جدول 

 شرح مسئوليت قانون يا آيين نامه رديف

قانون  6تبصره ماده  1
  مديريت پسماندها

تخانه هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش وزار
پسماندهاي كشاورزي، موظفند نسبت به اطالع رساني و آموزش روستائيان و توليد كنندگان اقدام الزم را به 

  .عمل آورند

قانون مديريت 11ماده  2
  پسماندها

در مورد پسماندهاي (ارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سازمان موظف است با همكاري وز
در مورد (، جهاد كشاورزي)در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني(، صنايع و معادن، نيرو و نفت )پزشكي

ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي ) پسماندهاي كشاورزي
وزارتخانه هاي مذكور مسئوول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي . به تصويب برساندحفاظت محيط زيست 

  .مصوب هستند

قانون مديريت  3ماده  3
  پسماندها

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
اشت محصوالت و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز و ساير دستگاهها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهد

  .آنها را تهيه نمايد

  

آيين نامه  16ماده  4
اجرايي قانون مديريت 

  پسماندها

  :موسسه استاندارد بايد ظرف يك سال پس از ابالغ اين آيين نامه استانداردهاي زير را تدوين نمايد

  . از استفاده آنها از جنبه هاي فني و بهداشتياستاندارد كاغذ و پالستيك بازيافتي و موارد مج -1

  .استانداردهاي كودآلي به خصوص كود كمپوست حاصل از پردازش پسماندهاي عادي و كشاورزي -2

استاندارد تاسيسات و تجهيزات مرتبط با مديريت پسماندها از جمله دستگاه هاي زباله سوز و نوع  - 3 
  .داشتيپسماندهاي مورد پذيرش از جنبه فني و به
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  .استاندارد عالئم نشان دهنده نوع و جنس پالستيك ها و نيز پالستيك هاي قابل تجزيه در طبيعت  -4

  استاندارد ساير مواردي كه حسب مورد از سوي كار گروه ملي پيشنهاد مي شود -5

قانون   171مطابق ماده  5
توسعه پنجم برنامه 

اقتصادي،اجتماعي و 
فرهنگي جمهوري 

  ناسالمي ايرا

به منظورتسهيل امر سرمايه گذاري، سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن -
و جهادكشاورزي با هماهنگي معاونت، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي مشخص، شفاف و ثابت را براي 

) 7(ماده ) 3(موضوع تبصره ( يك دوره زماني پنجساله تدوين و جهت درج در كتاب راهنماي سرمايه گذاري 
. ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نمايد  )قانون اساسي ) 44(قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم 

خدماتي و زيربنايي موظف به رعايت ضوابط و استانداردهاي فوق مي   عمراني، كليه واحدهاي توليدي، صنعتي، 
  . باشند

به جز صنايع بزرگ موضوع ماده ( ام به اخذ مجوز موردي از دستگاه هاي متولي از سال دوم برنامه هرگونه الز
  .لغو و اعمال سياست هاي مزبور از طريق كنترل اعمال ضوابط انجام مي شود) قانون برنامه سوم توسعه   105

قانون مديريت  7ماده  6
  پسماندها 

ها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري ها و مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهر
مديريت . دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداي ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد

در صورت تبديل آن به پسماند عادي به . اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود
  .ري ها و بخشداري ها خواهد بودعهده شهرداري ها، دهيا

مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري، جداسازي و دفع  - تبصره
  .پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمياند

ربوط به مديريت و روشهاي م اين قانون كه نظارت بر اجراي ضوابط 11و با توجه به ماده  7بر اساس اين ماده 
مديريت اجرايي پسماندهاي  ي صنعتي و معدني را بر عهده وزارت صنايع و معادن مي گذارداجرايي پسماندها

  .است بايد تحت نظارت اين وزارتخانه مي باشدبه عهده توليد كننده كه صنعتي و ويژه 

   19، 17، 15مواد  7

  آيين نامه اجرايي 

دوين فهرست كاالهايي كه پس از مصرف ، پسماند بيشتر يا پسماند با سازمان بايد نسبت به ت - 15ماده 
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 

ق داشته باشند، از حداكثر تسهيالتي واحدهاي بازيافت كه با ضوابط زيست محيطي سازمان تطاب - 17ماده 
  .كه براي احداث و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند بود

در صورت پرداخت هر گونه يارانه يا تعلق نرخ ترجيحي براي حمايت از انواع كود شيميائي، كودهاي : 1تبصره 
  .شد كمپوست نيز به همان ميزان بهره مند خواهند

مورخ  33188ت /16825وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر اساس تصويب نامه شماره  :  2تبصره 
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  . خريداري نمايد 8/4/1384

ملزم به كاهش مقدار و يا شدت )  1(توليد كنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره  - 19ماده 
ايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در فرم هاي ب آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده و

و ) كار گروه ملي(جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان . ثبت و به سازمان گزارش نمايند اظهارنامه
  .تصويب هيات وزيران قابل تغيير مي باشد

سازمان بايد . خواهند شد قانون محكوم) 16(متخلفين از مفاد اين ماده به حداكثر مجازات مقرر در ماده  
  . ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين آئين نامه، نسبت به تهيه فرمهاي اظهار نامه مربوط اقدام نمايد 

در اجراي مواد فوق همكاري وزارت صنايع و معادن در ارائه اطالعات الزم، تسهيالت مقتضي و نيز اعمال 
  .قوانين و مقررات ذيربط ضروري مي باشد

   

  

  

  

  

  :وظايف اجرا شده
ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پسماندهاي «وزارت صنايع در كارشناسي  11مطابق ماده  - 1

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست «و عضويت در كار گروه كارشناسي » الكترونيكي و الكتريكي
تهيه شده توسط سازمان و » لرهك بي فنيلهاي پليمحيطي پيش از امحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به 

كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست  14/9/89و مورخ   7/6/89مورد تصويب به ترتيب مورخ 
  .همكاري الزم را اعمال نمود

  :وظايف برجاي مانده
براي پسماندهاي معدني و ساير پسماندهاي صنعتي هيچگونه ضوابطي تاكنون تهيه  11مطابق ماده  .1

 .نشده است
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آيين نامه اجرايي  ) 1(توليد كنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره عدم ارائه فهرستي از    .2
 19مطابق ماده  كاهش مقدار و يا شدت آلودگي پسماندهاقانون مديريت پسماند جهت 

  :)19(موضوع ماده ) 1( جدول شماره

 ات آنميزان پسماند و يا مشخص نوع پسماندها توليد كنندگان پسماند

 درصد وزن روغن پايه توليدي 20حداكثر تا  مجموع پسماندها واحدهاي تصفيه دوم روغن

 درصد وزن كلر توليدي 5/2حداكثر تا  پسماندهاي جيوه اي خشك واحدهاي كلر الكالي با سل جيوه

 برابر وزن روي توليدي 4حداكثر تا  مجموع پسماندها توليد روي به روش انحالل در اسيد

  

عدم وجود مديريت صحيح زيست محيطي ناشي از پسماندهاي واحدهاي صنعتي تصفيه دوم روغنهاي  - فال
  . موتور در كشور

عدم تعيين مهلت جهت تغيير تكنولوژي واحدهاي تصفيه دوم روغن موتورها از روش اسيد شوي و  -ب
  . واحدهاي توليد روي به روش انحالل در اسيد به تكنولوژيهاي پاك

واحدهاي كلر الكالي با سل  اي مديريت صحيح زيست محيطي رنامه ريزي براي پسماندهاي جيوهعدم ب -ج
  . و عدم تعيين مهلت جهت تغيير خط واحدهاي مربوطه جيوه

عدم سياست گذاري در زمينه نياز كشور به واردات پسماندهاي ويژه شامل روغن هاي كاركرده، باتريهاي  -د
 . فرسوده و غيره

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت  –قانون  3ماده مطابق  .3
بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاهها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت 

در اين زمينه با وجود ارائه مجوز  .محصوالت و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد
ط وزارت صنايع و معادن به بسياري از واحدهاي صنعتي بازيافت هنوز استانداردي براي تأسيس توس

  171آيين نامه اجرايي و مطابق ماده 16ماده الزم به ذكر است .ارزيابي محصوالت آنها وجود ندارد
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كيد نيز بر همين مورد تأ توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانپنجم قانون برنامه 
 .دارند

عدم ارائه گزارش كمي پسماندهاي ويژه دپو شده و نقاط تمركز هريك با توجه به استانهاي محل تمركز  .4
 و با اولويت واحدهاي مستقر در كالنشهرها 

 عدم وجود فهرست واحدهاي آالينده صنعتي مستقر در كالنشهرها .5
ش و حذف كاربرد و يا محدود عدم همكاري با سازمان در تهيه دستورالعملهاي كاربردي جهت كاه .6

پرفلورواكتان  سازي كاربرد مواد شيميايي خطرناك به ويژه جيوه، سرب و كادميم و نيز تركيبات
  ) آيين نامه اجرايي 15منطبق بر ماده (و مشتقات نونيل فنل ) PFOs(سولفونات 

ور و بهداشت، درمان و وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كش  -قانون 6مطابق  تبصره ماده  .7
آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي، موظفند نسبت به اطالع رساني و آموزش 

در اين زمينه هيچگونه گزارشي در زمينه .روستائيان و توليد كنندگان اقدام الزم را به عمل آورند
 .فعاليت وزارت صنايع و معادن تا كنون توسط سازمان دريافت نشده است

  :ولويتهاا
  گردآوري آمار و اطالعات در زمينه پسماندهاي ويژه،  .1
 مديريت صحيح زيست محيطي پسماندهاي ويژه موجود از ايجاد تا امحا و تدوين ضوابط در اين راستا، .2
ايجاد مكانيسم اجرايي مناسب جهت هدايت واحدهاي صنعتي به مديريت صحيح زيست محيطي  .3

  پسماندهاي ويژه صنعتي،
  لوژي هاي آلوده به تكنولوژيهاي پاك، تغيير تكنو .4
  حمايت از واحدهاي پردازش و بازيافت مورد تأييد از نظر زيست محيطي، .5
  تدوين استاندارد محصوالت بازيافتي، .6
 .اقدام در جهت كاهش كاربرد، محدود سازي، حذف و جايگزيني مواد شيميايي خطرناك .7
 حمايت از واحدهاي داراي تكنولوژيهاي پاك، .8
  .اطالع رساني در خصوص مديريت پسماندهاي ويژه صنعتيآموزش و  .9
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  :چالشها
يكي از چالشهاي اصلي در مديريت پسماندها عدم دسترسي به آمار و اطالعات كمي و كيفي در خصوص  - 1

پسماندهاي ويژه واحدهاي صنعتي است كه وزارت صنايع و معادن آمار دقيقي از آن ارائه نمي دهد و ادارات 
ان با نبود آمار دقيق مراكز صنعتي كوچك و بزرگ، عدم همكاري ادارات كل وزارت كل استانهاي سازم

 . صنايع و معادن و واحدهاي صنعتي و همچنين كمبود پرسنل در اين راستا روبرو مي باشند
عدم دسترسي به ابزارهاي مديريت صحيح زيست محيطي همچون ضوابط و دستورالعملهاي فني، كمبود  - 2

ن، عدم ايجاد هماهنگي هاي الزم كه بايد از باال دست جهت اعمال بخشي از اين بودجه جهت اعمال آ
آوري پسماندها، مديريت حمل و نقل صحيح و غيره كه بايد  مديريت ايجاد گردد نظير ايجاد سيستم جمع
كه ضعف در بخش مديريت اجرايي پسماندها حتي در صورت . توسط مديريت اجرايي پسماندها اعمال گردد

 .گردد دستورالعمل فني مناسب مانع از اجراي صحيح آن مي وجود
عدم وجود بودجه كافي در امر مديريت صحيح زيست محيطي پسماندهاي ويژه و صنعتي، حمايت مالي از  - 3

واحدهاي بازيافت، ايجاد امكان امحا، تغيير تكنولوژيهاي آالينده به تكنولوژيهاي پاك و جايگزيني مواد 
 .ويژه با موادي كه پسماندهاي كم خطرتر با قابليت بازيافت بيشتر توليد مي كنندشيميايي مولد پسماند

عدم وجود ابزارهاي قانوني جهت روي آوري واحدهاي صنعتي به كاربرد مواد شيميايي پسماندهاي كم  - 4
ابليت خطرتر با قابليت بازيافت بيشتر به جاي مواد شيميايي مولد پسماندويژه و غيرقابل بازيافت و يا با ق

 .بازيافت كم
عدم وجود استانداردي براي محصوالت بازيافتي امري است كه موجب عدم اطمينان به كيفيت اين كاالها  - 5

مي گردد و به دنبال كاهش ميزان تقاضاي اينگونه محصوالت سرمايه گذاران نيز رغبت كمتري را جهت 
 .تأسيس اينگونه واحدها نشان مي دهند

ان در بخش بازيافت به تأمين پسماند مورد مصرف به ميزان ظرفيت سيستم خود عدم اطمينان سرمايه گذار - 6
و بي جواب ماندن تقاضاي آنها كه توان مالي كافي جهت تأسيس واحد بازيافت را دارند و نيازمند حمايت 
مالي دولت در اين زمينه نيستند جهت اطمينان از ورود جريان پسماند مصرفي خود از يك استان، يك 

گردد  كه الزم است با همكاري وزارت صنايع  يا يك منطقه به مانع از سرمايه گذاري در اين زمينه ميشهر 
 .و معادن در اين زمينه برنامه ريزيهاي الزم منتهي به تصميمات محكم و الزم االجرا صورت پذيرد
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ز به واردات الزم است با همكاري وزارت صنايع و معادن سياست گذاريهاي الزم در جهت ميزان نيا - 7
پسماندهايي كه در كشور به وفور وجود دارد همچون باتريهاي سربي اسيدي فرسوده، روغن موتورهاي 

 .كاركرده ، انواع پالستيكها، ضايعات كاغذ و مقوا ،  فيلمهاي راديولوژي و غيره  صورت پذيرد
حيطي پسماندهاي عدم وجود مكانيسم اجرايي جهت هدايت واحدهاي صنعتي به مديريت صحيح زيست م - 8

  .ويژه صنعتي
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 وزارت نيرو
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  :وزارت نيرو  وظايف

  :وضعيت موجود
  :وظايف قانوني 

  خالصه فهرست مواد قانوني مرتبط با وزارت نيرو:12جدول 

 شرح مسئوليت قانون يا آيين نامه رديف

قانون مديريت  11ماده  1
  پسماندها

در مورد پسماندهاي (همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  سازمان موظف است با
در مورد (، جهاد كشاورزي)پسماندهاي صنعتي و معدنيدر مورد (، صنايع و معادن، نيرو و نفت )پزشكي

ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي ) پسماندهاي كشاورزي
وزارتخانه هاي مذكور مسئوول نظارت بر اجراي ضوابط و . محيط زيست به تصويب برساندحفاظت 

  .روشهاي مصوب هستند

2   

  قانون  18و  7مواد

مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده  – 7  ماده
وظايف شهرداي ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي شهرداري ها و دهياري ها و در خارج از حوزه و 

در صورت تبديل آن به . مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. باشد
  .پسماند عادي به عهده شهرداري ها، دهياري ها و بخشداري ها خواهد بود

شي از عمليات مربوط به جمع آوري، جداسازي و دفع مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخ - تبصره
  .پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمياند

در شرايطي كه آلودگي، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت  – 18ماده 
تي را كه منجر به بروز اقداما "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فورا

و پاكسازي   آلودگي و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع آلودگي
در صورت استنكاف، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را . محيط نمايند

  .سازي خواهد نمودعالوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاك

  

با توجه به تمركز زياد ايجاد پسماندهاي ويژه در فرايند توليد انرژي در نيروگاهها و تجهيزات مورد كاربرد 
  .  اين وزارتخانه الزم است توجه ويژه اي را به اجراي اين دو ماده معطوف سازد

مورخ  33188ت /16825ا بر اساس تصويب نامه شماره وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت ر     قانون 17ماده  2تبصره  3
  .خريداري نمايد 8/4/1384
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  : وظايف اجراشده
قانون، از جمله وظايف وزارت نيرو همكاري در تهيه ضوابط مديريت اجرايي زيست  11مطابق ماده  -الف 

هاي مديريت ضوابط و روش«محيطي پسماندهاي صنعتي است كه تا كنون با همكاري در گروه كارشناسي 
مصوب مورخ » كلره بي فنيلهاي پلياجرايي زيست محيطي پيش از امحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به 

  . كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در اين امر همكاري نموده است 14/9/89

ساس تصويب نامه شماره وزارت نيرو بايد برق حاصل از بازيافت را بر ا : قانون 17ماده  2مطابق تبصره  -ب
عمليات اجرايي  1386براين اساس در شهريور ماه  .خريداري نمايد 8/4/1384مورخ  33188ت /16825

بزرگترين نيروگاه بيوگاز سوز در خاور ميانه تحت عنوان طرح استحصال بيوگاز در محل دفن پسماندهاي شهر 
همچنين قرارداد . ميليارد ريال به بهره برداري رسيد 25ر با اعتبا 1/10/88شيراز و تبديل آن به انرژي آغاز و در 

سال منعقد گرديد و برق توليدي به شبكه  14براي مدت ) سانا(فروش برق آن نيز با سازمان انرژي هاي نو 
مگاوات  7/7188متر مكعب در ساعت و برق توليدي آن  740گاز مصرفي نيروگاه . سراسري متصل خواهد شد

  .اشدساعت در سال مي ب

  : وظايف برجاي مانده
قانون، وزارت نيرو وظايف وزارت نيرو هنوز وظيفه خود را در تهيه ضوابط مديريت اجرايي  11مطابق ماده  - الف

  . زيست محيطي ساير پسماندهاي صنعتي به جاي نياورده است

قانون  2ماده هنوز فهرستي از كليه پسماندهاي نيروگاهي كه مطابق تعريف پسماند صنعتي مندرج در -ب
مديريت پسماندها از جمله پسماندهاي صنعتي محسوب مي گردد و گزارشي از نحوه برخورد نيروگاهها با اين 

  . نوع پسماندها توسط اين وزارتخانه در اختيار سازمان واقع نگرديده است

ارهايي در خصوص با توجه به تمركز بخش عمده پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره آم -ج
اين وزارتخانه در راستاي  نيروگاه وابسته به اين وزارتخانه و حجم تقريبي آن در 43ميزان اين نوع پسماند در 

اجراي برنامه اقدام ملي كنوانسيون استكهلم در مديريت آالينده هاي آلي پايدار  و مديريت زيست محيطي اين 
  . روتردام و استكهلم مي باشد قرارگرفته است نوع پسماند كه موضوع هرسه كنوانسيون بازل،
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  در سه وزارتخانه نيرو نفت و  وزارت صنايع و معادن P C B sنمودار نسبت پسماند حاوي و يا آلوده به 

هاي حاوي و يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره نيز در اين زمينه با در نظر مديريت صحيح زيست محيطي پسماند
  :ز اهميت ويژه برخوردار استا گيري موارد زير

با توجه به منسوخ شدن استفاده از روغنهاي آسكارل در ترانسفور ماتورها و خازنها و استفاده از   - 1
خطر كمتر از نظر زيست محيطي و نيز با توجه به مهلت با روغنهاي معدني با خصوصيات مشابه و 

نيرو ضمن ممانعت از تعمير و كاربرد ترانسها الزم است وزارت  2025استفاده از اينگونه ترانسها تا سال 
 .و خازنهاي معيوب و داراي نشتي اقدام به جايگزين نمودن ترانسها نمايد

در كليه بخشهاي تحت نظارت اين وزارتخانه الزم است از هرگونه به مناقصه گذاشتن ترانسها و   - 2
آلوده به اين مواد بدون كسب خازنهاي محتوي بي فنيلهاي پلي كلره و يا تخليه شده و پسماندهاي 

مجوز از سازمان حفاظت محيط زيست كه متولي مديريت پسماندهاي ويژه در كشور مي باشد  
 .جلوگيري گردد

ارائه گزارش و فهرست در مورد ميزان پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره و نيز  - 3
 اي كشور  كليه نيروگاهها و مراكز برق منطقهترانسها و خازنهاي زير بار داراي نشتي و سالم از 

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش از امحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده «اجراي  - 4
  »كلره بي فنيلهاي پليبه 

 نيرو

ساير بخشها

 نفت

 صنايع و معادن
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در جهت كاهش پسماندهاي ويژه و صنعتي الزم است نيروگاه هايي با سوخت پاك مانند نيروگاه هيدروژن  -د
 .و نيروگاه هاي هسته اي كشور احداث و جايگزين نيروگاههاي با سوخت فسيلي گرددپيل سوختي 

  انجام ارزيابي اقتصادي و زيست محيطي كامل جهت انتخاب تكنولوژي مناسب امحاي پسماندهاي فوق  -ه

تخصيص بودجه براي امحاي پسماندهاي مذكور به روشي مناسب در كشور و يا صدور آن تحت كنوانسيون  -و
  .ازل جهت امحا به خارج از كشورب

  اجراي دقيق وظايف محوله در برنامه اقدام ملي كنوانسيون استكهلم در مديريت آالينده هاي آلي پايدار  -ز

  :اولويتها
 تهيه و تدوين ضوابط مديريت پسماندهاي ويژه و صنعتي نيروگاهها .1
 صنعتي نيروگاههاشناسايي و ارئه اطالعات كمي و كيفي در خصوص پسماندهاي ويژه و  .2
 تغيير تكنولوژيهاي آالينده به تكنولوژيهاي پاك در نيروگاهها .3
تخصيص بودجه جهت مديريت صحيح زيست محيطي پسماندهاي ويژه و صنعتي نيروگاهها بخصوص  .4

 بخش امحا و صدور به خارج از كشور تحت كنوانسيون بازل
هها بدون مجوز سازمان حفاظت محيط ممنوعيت به مناقصه گذاري پسماندهاي ويژه و صنعتي نيروگا .5

  زيست

  :چالشها
يكي از مواردي كه همواره سازمان با تقاضاي صادرات آن روبرو مي باشد صادرات انواع لجنهاي نيروگاهها  - 1

بخصوص لجن بويلرها است كه ضروري است فهرستي از ميزان اين مواد در هر نيروگاه كشور و آناليز 
اد صادر شونده در ارائه گردد و  در انجام عمليات ضروري است هريك جهت اطمينان از ماهيت مو

پذيرد با  هماهنگيهاي بيشتري از طريق مراجع دولتي كه صادرات مربوطه در زير مجموعه آنها صورت مي
 .سازمان حفاظت محيط زيست صورت پذيرد

ديريت صحيح زيست باتوجه به تمركز بيشتر پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره  م - 2
محيطي اين نوع پسماندها الزم است از سرمايه گذاران داخل كشور در  راستاي مديريت اين نوع 

 .پسماندها و امحاي آنها حمايت گردد
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با توجه به استفاده هاي نامناسب و غير اصولي از پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره   - 3
نه خروج و به مناقصه گذاري اين نوع پسماندها از نيروگاهها بدون مجوز ضروري است جلوگيري از هرگو

 .سازمان حفاظت محيط زيست ضروري است
اعمال مديريت ساير پسماندهاي صنعتي و ويژه نيروگاهها ضروري مي باشد و شناسايي و فهرست برداري  - 4

 .از انواع اين مواد در سطح ملي حائز اهميت است
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 :برنامه عملياتي 
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 زارت نفتو
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  :وزارت نفت وظايف

  :وظايف قانوني 
  

 شرح وظايف قانوني مرتبط با وزارت نفت: 13جدول 
 شرح مسئوليت قانون يا آيين نامه رديف

قانون مديريت  11ماده   1

  پسماندها

در (سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  – 11  ماده

، )پسماندهاي صنعتي و معدنيدر مورد (، صنايع و معادن، نيرو و نفت )مورد پسماندهاي پزشكي

ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي ) در مورد پسماندهاي كشاورزي(جهاد كشاورزي

وزارتخانه هاي مذكور . پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند

  .نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستندمسئوول 

مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به  – 7  ماده  قانون  18و  7مواد  2

عهده شهرداري ها و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداي ها و دهياري ها به عهده 

. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود .بخشداري ها مي باشد

  .در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداري ها، دهياري ها و بخشداري ها خواهد بود

مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري، جداسازي و  - تبصره

  .را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نميانددفع پسماندها 

در شرايطي كه آلودگي، خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت  – 18ماده 

اقداماتي را كه منجر به  "بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فورا

و   توقف نموده و بالفاصله مبادرت به رفع آلودگيبروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي شود م

در صورت استنكاف، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و . پاكسازي محيط نمايند

متخلفين و عاملين را عالوه بر پرداخت جريمه تعيين شده ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد 

  .نمود
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ويژه در فرايند توليد انرژي در پااليشگاهها و تجهيزات مورد  با توجه به تمركز زياد ايجاد پسماندهاي

  .  كاربرد اين وزارتخانه الزم است توجه ويژه اي را به اجراي اين دو ماده معطوف سازد

ملزم به كاهش مقدار و يا )  1(توليد كنندگان پسماندهاي ويژه مندرج در جدول شماره  - 19ماده آيين نامه اجرايي  19ماده   7

دت آلودگي پسماندها مطابق جدول مذكور بوده وبايد پسماند توليدي و ظرفيت فعاليت خود را در ش

جدول مذكور حسب مورد با پيشنهاد سازمان . ثبت و به سازمان گزارش نمايند فرم هاي اظهارنامه

  .و تصويب هيات وزيران قابل تغيير مي باشد) كار گروه ملي(

سازمان . قانون محكوم خواهند شد) 16(داكثر مجازات مقرر در ماده متخلفين از مفاد اين ماده به ح

بايد ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ اين آئين نامه، نسبت به تهيه فرمهاي اظهار نامه مربوط اقدام 

  . نمايد 

در اجراي اين مواد همكاري نفت در ارائه اطالعات الزم، تسهيالت مقتضي و نيز اعمال قوانين و 

  .ربط ضروري مي باشدمقررات ذي

  

  :وظايف اجرا شده 
همكاري در تهيه ضوابط مديريت اجرايي زيست محيطي  فتقانون، از جمله وظايف وزارت ن 11مطابق ماده 

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست «پسماندهاي صنعتي است كه تا كنون با همكاري در گروه كارشناسي 

كميسيون  14/9/89مصوب مورخ » كلره بي فنيلهاي پليو يا آلوده به محيطي پيش از امحاي پسماندهاي حاوي 

  . امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست در اين امر همكاري نموده است

  :وظايف برجاي مانده
ورده هاي نفتي و نوسازي آنها جهت جلوگيري از آلودگي آو فر انتقال نفت دهفرسوشبكه هاي شناسايي  - الف

  ،محيط زيست
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بوشهر و تخصيص  در استان صنعت نفتويژه ه گزارش در خصوص محل دفن بهداشتي پسماندهاي ارائ  -ب

  بودجه بدين منظور

  ارائه فهرستي از پسماندهاي نفتي پااليشگاهها با تفكيك پسماندهاي مورد بازيافت در واحدهاي صنعتي  -ج

   تويژه صنعت نف ارائه فهرستي از  واحدهاي بازيافت كننده پسماندهاي -د

بدون كسب مجوز از سازمان حفاظت محيط ويژه صنعت نفت  گذاشتن پسماندهاي زايدهممانعت از به م  -د

  زيست

  ريت پسماندهاي ناشي از حفاريهامدي -ه

  انبارهاي نگهداري پسماندهاي ويژه صنعت نفتاقدام در جهت ايجاد ايزوالسيون كامل كف  -و

سماندهاي حاوي و يا آلوده به جيوه با توجه به تمركز اين مواد ارائه برنامه مديريت صحيح زيست محيطي پ -ز

، تغيير خط توليد واحدهاي كلر آلكالي پتروشيمي با روش سل جيوه در واحدهاي كلرآلكالي به روش سل جيوه

  در كشور

  :اولويتها
نتقال نفت و پااليشگاهها، خطوط ا مانند(شناسايي، آناليز و ارزيابي خاكهاي آلوده اطراف تأسيسات نفتي  .1

 ...)گاز، تأسيسات و

انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي و نوسازي  شبكه هاي انتخاب روشهاي مناسب جهت بازديد ادواري از .2

 ، دهشبكه هاي فرسو

ارائه گزارش از نحوه مديريت صحيح زيست محيطي پسماندهاي ويژه و صنعتي پااليشگاهها و چاههاي  .3

 نفتي در حال احداث
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 ه فهرست انواع پسماندهاي پااليشگاهي و حفاري شناسايي و رائ .4

اعمال ابزارهاي قانوني جهت تغيير تكنولوژي هاي آالينده به تكنولوژيهاي پاك بخصوص در تصفيه  .5

روغنهاي سوخته، واحدهاي صنعتي توليد پارافين و واحدهاي كلر آلكالي به روش سل جيوه و مديريت 

 پسماندهاي موجود اين نوع پسماندها

يري از خروج پسماندهاي  ويژه و صنعتي پااليشگاهها از اين واحدها و به مناقصه گذاري آنها بدون جلوگ .6

 مجوز سازمان حفاظت محيط زيست

 .احداث محلهاي دفن بهداشتي پسماندهاي نفتي در استانهاي خوزستان، هرمزگان و بوشهر .7

  : چالشها
جهت  پايش مستمرو مجهز نمودن آنها به سيستم  يانتقال نفت و فرآورده هاي نفت شبكه هاي توجه به - الف 

جلوگيري از هرگونه نشت و يا تركيدگي لوله  و ايجاد آلودگي زيست محيطي يكي از مواردبسيار حائز اهميت در 

   .مديريت پسماند ويژه  و جلوگيري از آلودگي آب و خاك مي باشد

تانهاي خوزستان، بوشهر و هرمزگان، يكي از با وجود آنكه به دليل تمركز پسماندهاي هاي نفتي در اس -ب

محلهاي دفن مطالعه شده در هريك از استانها مذكور توسط سازمان حفاظت محيط زيست جهت دفن  

  .پسماندهاي نفتي به وزارت نفت واگذار گرديده است تا كنون هيچگونه گزارشي در اين زمينه ارائه نگرديده است

اجتماعي و زيست محيطي حمل و نقل و دفع غير اصولي فاضالب و پسماند  –تأثيرات اقتصادي با توجه به  -ج

الزم است  هااز تركيبات قير پااليشگاه... توليد كننده پارافين جامد و مايع ، واكس و هاي صنعتي خطرناك واحد 

يط وزارت نفت از به مناقصه گذاشتن پسماندهاي ويژه پااليشگاهها بدون كسب مجوز از سازمان حفاظت مح

  . زيست ممانعت به عمل آورد
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الزم است وزارت نفت قوانيني را جهت نظارت بر عملكرد و اطمينان از كيفيت محصول واحد هاي صنعتي  -د

تصفيه دوم روغن و يا هرگونه واحدي كه در ارتباط با تهيه روغنهاي پايه مورد مصرف به عنوان سوخت و يا 

  .روغنهاي پايه روغنهاي موتور اعمال نمايد

  :برنامه عملياتي
  .برنامه عملياتي وزارت نفت در شكل صفحه بعد در قالب جدول ارائه گرديده است
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 اقدامات الزم االجرا در طرح جامع مديريت پسماند كشور

  ):وزارت كشور(اقدامات الزم االجرا در طرح جامع مديريت پسماند كشور
هياري ها ، در طول پنج سال، برنامه هاي زير را به طور وزارت كشور از طريق استانداري ها ، شهرداري ها و د

  . كامل اجرا مي نمايد

  )1391حداكثر تا سال (انجام آناليز فيزيكي و شيميائي پسماند عادي در كشور  .1

 )1392حداكثر تا سال (انجام عمليات تفكيك بطور كامل در كالن شهرها و سه استان شمالي كشور .2

 )1392حداكثر تا سال (ل در ساير شهر ها و روستا ها انجام عمليات تفكيك بطور كام .3

 )1393حداكثر تا سال (تجهيز و استانداردسازي سيستم هاي جمع آوري و انتقال در كالن شهر ها  .4

حداكثر تا سال (تجهيز و استانداردسازي سيستم هاي جمع آوري و انتقال در ساير شهر ها و روستا ها  .5

1393( 

حداكثر تا (ستفاده مجدد و كمينه سازي در كالن شهرها و سه استان شمالي كشور انجام عمليات بازيافت ، ا .6

 )1395سال 

 ) 1395حداكثر تا سال (انجام عمليات بازيافت ، استفاده مجدد و كمينه سازي در ساير شهرها و روستا ها  .7

 )1392حداكثر تا سال (امحاء پسماند بطور كامل در كالن شهرها و سه استان شمالي كشور  .8

 )1395حداكثر تا سال (امحاء پسماند بطور كامل در ساير شهرها و روستا ها   .9
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از آيين  22موضوع ماده (كليه مكانهاي دفع پسماندهاي ويژه شناسائي شده بر اساس ضوابط زيست محيطي .10

يه به منظور ارائه خدمات به توليد كنندگان پسماندهاي ويژه در كل) نامه اجرائي قانون مديريت پسماندها

 )1395حداكثر تا سال (. استانها ، با همكاري بخش خصوصي ، تجهيز و بهره برداري مي گردد

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش (اقدامات الزم االجرا در طرح جامع مديريت پسماند كشور
  ):پزشكي

جراي طرح هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با رعايت قانون مديريت پسماندها نسبت به اعمال و ا

  . زير بر اساس برنامه زمانبندي معين شده اقدام مي نمايد

 كالن در با بهره گيري از روشهاي متمركز و نيمه متمركز  پزشكي پسماندهاي كليه مديريت و ساماندهي .1

  )1392حداكثر تا پايان ( كشور شمالي استان سه و ها شهر

 ساير در ه گيري از روشهاي متمركز و نيمه متمركز با بهر پزشكي پسماندهاي كليه مديريت و ساماندهي .2

  )1393حداكثر تا پايان (شهرها

حداكثر تا پايان (پسماندهاي پزشكي ضوابط در شده معين دستورالعملهاي و ضوابط كليه تدوين و تهيه .3

1391( 

 )1394حداكثر تا پايان (كشور در شده نصب ساز خطر بي سيستمهاي عيوب اصالح و رساني روز به .4

داروئي غير قابل استفاده در واحدهاي درماني ، توليد كننده ها ي  پسماندهاي كليه مديريت و اماندهيس .5

 صنعتي  و يا توزيع كنندگان 
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  ):وزارت جهاد كشاورزي(اقدامات الزم االجرا در طرح جامع مديريت پسماند كشور

و اجراي طرح هاي زير بر اساس برنامه وزارت جهاد كشاورزي با رعايت قانون مديريت پسماندها نسبت به اعمال 

  . زمانبندي معين شده اقدام مي نمايد

  )1390حداكثر تا پايان سال (بازنگري دستور العملها و ابالغ آنها .1

 )1394به طور مستمر تا پايان سال (آموزش و ترويج به مروجين و توليد كنندگان بخش كشاورزي .2

تكليفي و تسهيالت بيمه اي به بخشهاي غير دولتي براي تخصيص اعتبارات كم بهره، اختصاص مالياتهاي  .3

 )1394به طور مستمر تا پايان سال (اجراي مديريت پسماندهاي كشاورزي

 )1390حداكثر تا پايان سال (اجراي پايلوتهاي استاني و عمليات كدگذاري پسماندهاي كشاورزي .4

 )1391حداكثر تا پايان سال ) (اتي سموم سنو(مديريت و امحاء كامل پسماندهاي ويژه در بخش كشاورزي  .5

 )1394به طور مستمر تا پايان سال (بهره گيري از تكنولوژيهاي نوين مديريت پسماندهاي كشاورزي  .6

حداكثر تا پايان (توسعه استفاده از پسماندهاي روستايي و تبديل آن به كودهاي آلي همچون ورمي كمپوست .7

 )1390سال 

 ) 1394به طور مستمر تا پايان سال (ريت پسماندهاي كشاورزياجراي ضوابط و روشهاي اجرائي مدي .8

 ):وزارت صنايع و معادن (اقدامات الزم االجرا در طرح جامع مديريت پسماند كشور

وزارت صنايع و معادن با رعايت قانون مديريت پسماندها نسبت به اعمال و اجراي طرح هاي زير بر اساس برنامه 

  .نمايدزمانبندي معين شده اقدام مي 

حداكثر تا (آيين نامه اجرايي 19ماده )  1(تعيين فهرست توليد كنندگان پسماندهاي ويژه جدول شماره  .1

  )1391پايان سال 
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حداكثر تا پايان سال (استفاده از ظرفيت موجود با تاكيد برواردات روغن موتورهاي سوخته نظارت بر نحوه  .2

 و محدود نمودن فعاليتساس مفاد كنوانسيون بازل با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و بر ا )1391

  )1393حداكثر تا پايان سال (واحدهاي تصفيه دوم روغن به روش اسيدي

به تكنولوژيهاي  يتعيين مهلت تغيير تكنولوژي واحدهاي تصفيه دوم روغن موتور از روش اسيد .3

  )1391حداكثر تا پايان سال (پاك

اين پسماندها در نقاط تمركز مستند سازي اطالعات و كشور صنعتي گزارش كمي پسماندهاي ويژه  تهيه .4

قالب جداول و فرمهاي مورد نظر در كنوانسيون بازل و اظهارنامه هاي مندرج در قانون مديريت پسماندها با 

  )1391حداكثر تا پايان سال (همكاري سازمان حفاظت محيط زيست  

حداكثر تا پايان ( زيافتي و استفاده هاي مجاز آنهاتدوين استاندارد كيفيت و بهداشت محصوالت و مواد با .5

  )1391سال 

حداكثر ) (آيين نامه اجرايي 11ماده (همكاري با سازمان درتهيه ضوابط مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي .6

  )1391تا پايان سال 

ر تا پايان حداكث(تكنولوژيهاي پاك با  تكنولوژيهاي آالينده محيط زيستتدوين و اعمال برنامه جايگزيني  .7

  )1392سال 

، كادميم مواد شيميايي خطرناك به ويژه جيوه، سربمصرف كننده ارائه فهرست صنايع و واحدهاي صنعتي  .8

) آيين نامه اجرايي 15ماده (و مشتقات نونيل فنل ) PFOs(پرفلورواكتان سولفونات  و نيز تركيبات ،كروم

 )1392حداكثر تا پايان سال (
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حداكثر تا پايان سال (مستقر در كالنشهرها )صنايع مزاحم( ينده صنعتي كوچكارائه فهرست واحدهاي آال .9

1393( 

در تهيه دستورالعملهاي كاربردي جهت حذف يا محدود سازي  حفاظت محيط زيست همكاري با سازمان .10

 پرفلورواكتان و نيز تركيبات، كروم كاربرد آزبست و مواد شيميايي خطرناك به ويژه جيوه، سرب و كادميم 

حداكثر تا پايان سال ) (آيين نامه اجرايي 11منطبق بر ماده (و مشتقات نونيل فنل ) PFOs(سولفونات 

1393( 

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پسماندهاي الكترونيكي و «همكاري در اجراي كامل  .11

 )1393حداكثر تا پايان سال (»الكتريكي

ك، تخصيص وام و تسهيالت جهت تأسيس واحدهاي صنعتي تخصيص بودجه جهت ترويج تكنولوژيهاي پا .12

حداكثر ) (آيين نامه اجرايي قانون 17مطابق ماده (بازيافت پسماندهاي ويژه به روشهاي مورد تأييد سازمان 

 )1393تا پايان سال 

صنعتي با همكاري سازمان حفاظت محيط مديريت پسماندهاي ويژه در واحدهاي نظارت بر تدوين برنامه  .13

 )1393حداكثر تا پايان سال (تزيس

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش از امحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به «اجراي  .14

،  اجراي برنامه اقدام ملي كنوانسيون استكهلم در مديريت آالينده هاي آلي پايدار، »بي فنيلهاي پلي كلره

 )1394حداكثر تا پايان سال (ينده به تكنولوژيهاي پاكجهت تغيير تكنولولوژيهاي آالتسهيالت ارائه 

حذف و يا محدود سازي كاربرد آزبست و مواد شيميايي خطرناك به ويژه جيوه، سرب و كادميم و نيز  .15

و مشتقات نونيل فنل، تعطيل واحدهاي داراي تكنولوژيهاي ) PFOs(تركيبات پرفلورواكتان سولفونات 
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ماندهاي ويژه دپو شده واحدهاي شناسايي شده و امحاي پسماندهاي آالينده، پاكسازي وانبارهاي پس

  )1394حداكثر تا پايان سال (مربوطه

 و عادي صنعتي پسماندهاي مختلف گروههاي تعريف و صنعتي پسماندهاي توليد موجود وضعيت شناسايي .16

 )1390حداكثر تا پايان سال(مديريت و بازيافت نياز مورد فرآيندهاي اساس بر ويژه

 درحال و يافته توسعه كشورهاي در صنعتي پسماندهاي مديريت و بازيافت استانداردهاي تطبيقي طالعهم .17

 )1390حداكثر تا پايان سال(صنعتي پسماندهاي مديريت ملي استانداردهاي تدوين در كمك جهت توسعه

 جراييا هاي نامه شيوه تدوين و معدن و صنعت بخش در پسماند توليد كاهش راهكارهاي شناسايي .18

 )1390حداكثر تا پايان سال(مربوطه

 اجرايي هاي نامه شيوه تدوين و توليدي صنعتي پسماندهاي مجدد مصرف و بازيافت راهكارهاي شناسايي .19

 )1390حداكثر تا پايان سال(مربوطه

 ايجاد رويكرد با صنعتي پسماندهاي مديريت و بازيافت جغرافيايي مكانهاي و فرآيندها پيشنهاد و شناسايي .20

   )1390حداكثر تا پايان سال(صنعتي پسماندهاي مديريت و بازيافت تخصصي شهركهاي

 )1390حداكثر تا پايان سال(صنعتي پسماندهاي مديريت و بازيافت استانداردهاي تدوين و تعريف .21

 )1390حداكثر تا پايان سال(معدني و صنعتي پسماندهاي بازيافت و مديريت فرهنگ اشاعه و رساني آگاهي .22

حداكثر تا پايان (صنعتي پسماندهاي خوداظهاي سامانه و صنعتي پسماندهاي مديريت اطالعات پايگاه ايجاد .23

 )1390سال
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 استان 31 در صنعتي پسماندهاي بازيافت و مديريت ويژه مناطق و شهركها ايجاد سنجي امكان و مطالعه .24

 )1390حداكثر تا پايان سال(كشور

 )1390حداكثر تا پايان سال(صنعتي پسماندهاي مديريت در خصوصي بخش توانمندسازي به كمك .25

حداكثر تا پايان (صنعتي عادي و ويژه پسماندهاي اي جاده نقل و حمل زيرساختهاي ايجاد به كمك .26

 )1390سال

   شده تعريف گروههاي به توجه با صنعتي پسماند مديريت و بازيافت تخصصي شهرك 30 ايجاد به كمك .27

  ):وزارت نيرو(مديريت پسماند كشوراقدامات الزم االجرا در طرح جامع 

وزارت نيرو  با رعايت قانون مديريت پسماندها نسبت به اعمال و اجراي طرح هاي زير بر اساس برنامه زمانبندي 

  .معين شده اقدام مي نمايد

ممنوعيت به مناقصه گذاشتن ترانسها و خازنهاي محتوي بي فنيلهاي پلي كلره و يا تخليه شده و  .1

حداكثر تا پايان سال . (وده به اين مواد بدون كسب مجوز از سازمان حفاظت محيط زيستپسماندهاي آل

1394(  

ضوابط و روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش از امحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به «اجراي  .2

شتي و سالم از ، ميزان پسماندهاي مذكور و نيز ترانسها و خازنهاي زير بار داراي ن»بي فنيلهاي پلي كلره

اي كشور، تدوين برنامه و دستورالعملهاي الزم جهت مديريت صحيح  كليه نيروگاهها و مراكز برق منطقه

اي و حاوي ساير مواد شيميايي خطرناك و  زيست محيطي و ايجاد سيستم جمع آوري المپهاي جيوه

  )1391حداكثر تا پايان سال (تخصيص بودجه مربوطه
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ت محيطي كامل جهت انتخاب تكنولوژي مناسب امحاي پسماندهاي حاوي و يا ارزيابي اقتصادي و زيس .3

آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره، اجراي برنامه و دستورالعملهاي الزم جهت مديريت صحيح زيست محيطي و 

حداكثر تا پايان سال (اي و حاوي ساير مواد شيميايي خطرناك راه اندازي سيستم جمع آوري المپهاي جيوه

1392(  

تخصيص بودجه براي امحاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره به روشي مناسب در  .4

كشور و يا صدور آن تحت كنوانسيون بازل جهت امحا به خارج از كشور، اجراي برنامه اقدام ملي كنوانسيون 

  )1393حداكثر تا پايان سال (استكهلم در مديريت آالينده هاي آلي پايدار

حاي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيلهاي پلي كلره به روشي مناسب در كشور و يا صدور آن تحت ام .5

كنوانسيون بازل جهت امحا به خارج از كشور، اقدام به جايگزين نمودن ترانسها و خازنهاي حاوي اين 

 ) 1394حداكثر تا پايان سال (مواد

امحاء پسماندهاي ناشي از جايگزيني المپ هاي معمولي  تدوين سازو كار الزم اجرائي در خصوص چگونگي .6

  با نوع كم مصرف 

    ):وزارت نفت(اقدامات الزم االجرا در طرح جامع مديريت پسماند كشور

وزارت نفت با رعايت قانون مديريت پسماندها نسبت به اعمال و اجراي طرح هاي زير بر اساس برنامه زمانبندي 

  .معين شده اقدام مي نمايد

 ساير فعاليتهاي مرتبط نفتي و پسماندهاي نفتي پااليشگاهها  فهرستيه ته .1

 ناشي از فعاليتهاي بخش نفت ، گاز پتروشيمي پسماندهاي تعيين نحوه مديريت بر  .2
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تعيين ساز و كار مناسب جهت استفاده از خدمات شركتهاي تخصصي معتبر و توانمند در بازيافت و امحاء  .3

 رچوب برگزاري مناقصه هاي متداول مستقل از چاپسماندهاي نفتي 

حداكثر تا پايان سال (پايه نفتي . و صادرات حاللهاي ناشي از فرايند بازيافت مواد روغنينظارت فني بر نحوه  .4

1390(  

 وو تعيين حوزه فعاليت پسماند پااليشگاهي  خدماتي و صنعتي مصرف كننده فهرست واحدهاي تعيين  .5

 از قانون مديريت پسماندها  7با موضوع تبصره ذيل ماده  گردش كار اجرائي هر يك در رابطه

واحدهاي  به ويژه درارائه برنامه مديريت صحيح زيست محيطي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به جيوه  .6

آبادان  ، فارس وواحدهاي كلر آلكالي پتروشيمي بندر ماهشهر  توقف فعاليت، كلرآلكالي به روش سل جيوه

  )1391 حداكثر تا پايان سال(

حداكثر تا (پايش    Onlineو ايجاد شبكه  بازسازي آنهاو كشور شناسايي شبكه هاي پوسيده انتقال نفت  .7

 )1394پايان سال 

  )1394حداكثر تا پايان سال (استقرار سيستم مديريت اجرائي پسماندهاي صنعتي و ويژه در بخش نفت .8

  ):محيط زيستسازمان حفاظت (اقدامات الزم االجرا در طرح جامع مديريت پسماند كشور

حداكثر تا ( اجرايي آن تدوين كليه ضوابط و دستورالعملهاي مندرج در قانون مديريت پسماندها و آيين نامه .9

 )1390پايان سال 

كاربردي و اجرائي  –پژوهشي طرحهاي اجراي صندوق ملي  محيط زيست  جهت  حمايت از  بهره گيري از .10

 )1390حداكثر تا پايان سال (مرتبط 
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نظارت بر اجراي  قوانين و ضوابط مربوطه و ارائه گزارش ساالنه از عملكرد دستگاه هاي اجرائي ذيربط و  .11

 )به صورت مستمر و ساالنه(وضعيت مديريت پسماندهاي كشور 

شناسائي و رفع نواقص در قوانين ، مقررات و استانداردهاي جاري مرتبط بر اساس تجربيات و مستندات  .12

 اجرائي 

چهارچوب اجرائي و حمايتي از سيستم برچسب گذاري زيست محيطي كاال با هدف كاهش پسماند  تعريف .13

در فرايند توليد صنعتي و اختصاص تسهيالت و منابع مالي از طريق صندوق ملي محيط زيست به داوطلبان 

 )به صورت مستمر و حداكثر به مدت سه سال.  (در اين بخش 

از توسعه پالستيكهاي تجزيه پذير  و اختصاص تسهيالت و منابع مالي از تعريف چهارچوب اجرائي و حمايتي  .14

به صورت مستمر و .  (طريق صندوق ملي محيط زيست به توليد كنندگان اينگونه محصوالت در اين بخش

 )حداكثر به مدت سه سال

ابي محل دفع نتايج مطالعات مكاني(تثبيت مكانهاي شناسائي شده  مستعد دفع و پردازش پسماندهاي ويژه  .15

صرفا جهت امور مديريت اجرائي پسماند از طريق كارگروه هاي استاني پسماند و كارگروه ) پسماندهاي ويژه 

حداكثر تا پايان (ملي پسماند و با هماهنگي وزارت جهاد كشاورزي و اداره هاي كل منابع طبيعي هر استان 

 )1390سال 

از قانون مديريت پسماندها در خصوص  12ذيل ماده  تعيين دستورالعمل  اجرائي ، جهت اعمال تبصره .16

 )1390حداكثر تا پايان سال . (پسماندهاي ويژه 

حداكثر تا پايان سال .(تعيين دستورالعمل و ابالغ نحوه محاسبه جرايم زيست محيطي در بخش پسماند  .17

1390  ( 



 طرح جامع مديريت پسماند كشور 
 

101 

 

ا بر اساس تشخيص سازمان كليه جرايم اخذ شده در اين بخش به صندوق ملي محيط زيست واريز، ت: تبصره

حفاظت محيط زيست و هماهنگي دستگاه اجرائي ذيربط در امور مديريت راهبردي و نظارتي  پسماند كشور 

توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و در كارگروه  1390سازوكار الزم حداكثر تا پايان سال .هزينه گردد

  .ملي پسماند به تصويب خواهد رسيد

ت انجام خود اظهاري در امور پسماندهاي صنعتي و معدني كليه واحدهاي صنعتي و معدني با توجه به ضرور .18

موظف به ارائه برنامه عملياتي مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه در قالب جداول يكسان و از طريق 

در صورت عدم تمكين واحدهاي مشمول به ارائه برنامه مذكور، سازمان . مشاوران ذيصالح خواهند بود

حفاظت محيط زيست نسبت به معرفي كليه واحدهاي مشمول، در فهرست صنايع آالينده كشور اقدام مي 

 )1390به طور مستمر از ابتداي سال .(نمايد

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ( اقدامات الزم االجرا در طرح جامع مديريت پسماند كشور
  ):ايران 

با رعايت قانون مديريت پسماندها نسبت به اعمال و اجراي طرح ران سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي اي
  .هاي زير بر اساس برنامه زمانبندي معين شده اقدام مي نمايد

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي نسبت به پخش رايگان برنامه هاي تدوين شده براي عموم مردم در  .1

كه با پشتيباني صندوق ملي ) ن مديريت پسماندهاقانو  6موضوع  ماده (خصوص مباني مديريت پسماندها 

 .محيط زيست و زير نظر سازمان حفاظت محيط زيست به مرحله توليد رسيده اند اقدام مي نمايد
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 صنعتي استاندارد و تحقيقات موسسه(اقدامات الزم االجرا در طرح جامع مديريت پسماند كشور
  ):ايران

  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وزارت همكاري با است وظفم ايران صنعتي استاندارد تحقيقات موسسه .1

 را آنها مجاز استفاده و بازيافتي مواد و محصوالت بهداشت و كيفيت استاندارد مورد حسب دستگاهها ساير و

 )1392حداكثر تا پايان (. نمايد تهيه

 مجاز موارد و بازيافتي پالستيك و كاغذ است استاندارد موظف ايران صنعتي استاندارد تحقيقات موسسه .2

 )1391حداكثر تا پايان . (را تدوين نمايد  بهداشتي و فني هاي جنبه از استفاده

 مديريت با مرتبط تجهيزات و تاسيسات است استاندارد موظف ايران صنعتي استاندارد تحقيقات موسسه .3

حداكثر (بهداشتي و فني هجنب از پذيرش مورد پسماندهاي نوع و سوز زباله دستگاههاي جمله از ها پسماند

  )1391تا پايان 

 پالستيك جنس و نوع دهنده نشان عالئم است استاندارد موظف ايران صنعتي استاندارد تحقيقات موسسه .4

 )1391حداكثر تا پايان ( طبيعت در تجزيه قابل هاي پالستيك نيز و ها

 ملي كارگروه توسط يكه اردمو سايبر است استاندارد موظف ايران صنعتي استاندارد تحقيقات موسسه .5

  )1391حداكثر تا پايان (شود پيشنهاد
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فهرست  اعتبارات مورد نياز به تفكيك دستگاه هاي اجرائي ذيربط و  با تاكيد بر سال 
1390 

  1390فهرست  اعتبارات مورد نياز به تفكيك دستگاه هاي اجرائي ذيربط و  با تاكيد بر سال 
جهت  1390راهبردي مكلف است رديف اعتباري ويژه اي را در سال معاونت برنامه ريزي و نظارت 

اجراي پروژه هاي ذيل در قالب طرح جامع مديريت پسماند كشور و به تفكيك دستگاه هاي اجرائي 
  .ذيربط اختصاص دهد

 : وزارت كشور 
ريت ميليارد ريال  به وزارت كشور جهت اجراي طرح هاي مدي 2000اختصاص  اعتباري  به ميزان    .1

برنامه پنجم  ، استحصال انرژي و بهسازي  192اجرائي  پسماندهاي عادي خصوصا، موضوع ماده 
 محلهاي دفن قديمي   از طريق استانداري ها 

ميليارد ريال  به وزارت كشور و استانداري هاي استانهاي شمالي به  435اختصاص  اعتباري  به ميزان    .2
استانداري ها جهت اجراي طرح هاي احداث واحد استحصال  درصد 40درصد اعتبار ملي و  30نسبت  

  انرژي يا رجكت سوز از طريق شهرداري ها ي استانهاي گيالن ، مازندران و گلستان
ميليارد ريال  به وزارت كشور جهت اجراي طرح هاي مكانيزاسيون   300اختصاص  اعتباري  به ميزان  .3

  جمع آوري  از طريق شهرداري ها 
ميليارد ريال  به وزارت كشور جهت اجراي طرح هاي آموزش   125اري  به ميزان   اختصاص  اعتب .4

 تفكيك از مبدا از طريق شهرداري ها
ميليارد ريال  به استانداري ها جهت نظارت بر عملكرد مديريت  31اختصاص اعتباري  به ميزان    .5

مع مديريت پسماند كشور از اجرائي پسماند ها و دستگاه هاي اجرائي ذيربط به منظور تحقق طرح جا
 طريق كارگروه استاني پسماندها 
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  : وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
ميليارد ريال  به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  جهت   690اختصاص  اعتباري  به ميزان    .1

و درماني اجراي طرح هاي ساماندهي پسماندهاي پزشكي بيمارستانهاي وابسته و مراكز بهداشتي 
و دانشگاههاي علوم پزشكي بر اساس  استانداردهاي مورد تاييد با رويكرد بكارگيري تجهيزات استاندارد 

 سيستم هاي متمركز و غير متمركز 
ميليارد ريال  به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  جهت اجراي  20اختصاص اعتباري به ميزان   .2

 ر مديريت اجرائي پسماندهاي پزشكي طرح هاي  آموزش و فرهنگسازي در امو
ميليارد ريال  به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  جهت   30اختصاص  اعتباري  به ميزان    .3

اجراي طرح هاي نظارت بر ساماندهي و مديريت پسماندهاي پزشكي مراكز غير دولتي و خصوصي و 
ت طبق زمانبندي طرح جامع مديريت پسماند مراكز توليد ، توزيع و مصرف دارو  به منظور اجراي تعهدا

  كشور 

  :وزارت جهاد كشاورزي
ميليارد ريال به وزارت جهاد كشاورزي جهت  مديريت و امحاء كامل  30اختصاص  اعتباري  به ميزان    .1

  سموم سنواتي و ساير پسماندهاي ويژه 
توسعه استفاده از جهت   به وزارت جهاد كشاورزي ميليارد ريال  50اختصاص  اعتباري  به ميزان    .2

  پسماندهاي روستايي و تبديل آن به كودهاي آلي همچون ورمي كمپوست
شدن پايلوت ي ئاجراميليارد ريال به وزارت جهاد كشاورزي جهت   50اختصاص  اعتباري  به ميزان    .3

سان دستورالعملهاي مديريت پسماند كشاورزي در استانهاي شمالي و تهران البرز قزوين استان خرا
  رضوي و خراسان شمالي،  فارس و خوزستان 

ميليون ريال  به وزارت جهاد كشاورزي جهت  بازنگري دستور   500اختصاص  اعتباري  به ميزان    .4
  العملها و ابالغ آنها  

ميليارد ريال به وزارت جهاد كشاورزي جهت  آموزش و ترويج  5اختصاص  اعتباري  به ميزان    .5
  ان بخش كشاورزي و اعضاء نظام مهندسي كشاورزي مروجين ، توليد كنندگ
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  :وزارت صنايع و معادن 
 يتوضع ييشناساميليارد ريال به وزارت صنايع و معادن جهت   10اختصاص  اعتباري  به ميزان    .1

 ي، شناساييصنعت يپسماندها يريتمد يمل ياستانداردها ينتدو ي،صنعت يپسماندها يدموجود تول
 ،  ايجادمربوطه يياجرا هاي نامه يوهش ينپسماند در بخش صنعت و معدن و تدو يدكاهش تول يراهكارها

    يصنعت يپسماندها يو سامانه خوداظها يصنعت يپسماندها يريتاطالعات مد يگاهپا
 يسنج و امكان ميليارد ريال به وزارت صنايع و معادن جهت  مطالعه 31اختصاص  اعتباري  به ميزان    .2

    استان كشور 31در  يصنعت يپسماندها يافتو باز يريتمد يژهق وشهركها و مناط يجادا
ميليارد ريال به وزارت صنايع و معادن جهت استقرار سيستم  100اختصاص  اعتباري  به ميزان    .3

شهركهاي صنعتي به شكلي كه ميزان توليد پسماند هر يك از شهركها  10مديريت اجرائي پسماندها در 
  . به صفر تقليل يابد

ميليارد ريال حمايت از امحاء بي فنيل هاي كلره موجود در واحدهاي   5صاص  اعتباري  به ميزان اخت .4
 صنعتي  

  :وزارت نيرو 
ضوابط و «ميليارد ريال به وزارت نيرو جهت عملياتي نمودن   100اختصاص  اعتباري  به ميزان   .1

بي فنيلهاي يا آلوده به  روشهاي مديريت اجرايي زيست محيطي پيش از امحاي پسماندهاي حاوي و
و شناسائي كمي و كيفي پسماندهاي بخش  نيرو  از جمله پسماند لجن نيروگاه ها ،مديريت » كلره پلي

  المپهاي فلورسنت و ساير موارد 
ميليارد ريال به وزارت نيرو جهت امحاء كليه  پسماندهاي حاوي و يا  250اختصاص  اعتباري  به ميزان  .2

نيروگاه وابسته به اين وزارتخانه در راستاي اجراي برنامه اقدام ملي  43پلي كلره در  آلوده به بي فنيلهاي
  كنوانسيون استكهلم در مديريت آالينده هاي آلي پايدار  

  :وزارت نفت
فرسوده انتقال نفت در سطح شبكه هاي ميليارد ريال  شناسايي  100اختصاص  اعتباري  به ميزان  .1

  ي از آلودگي خاك و ايجاد پسماندهاي خطرناككشور و بهسازي جهت  پيشگير
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ميليارد ريال جهت  احداث سايت و تجهيزات دفع  بهداشتي  700اختصاص  اعتباري  به ميزان   .2
  پسماندهاي نفتي  در استانهاي خوزستان، هرمزگان و بوشهر

بيش از عمق ميليارد ريال مديريت پسماندهاي ناشي از حفاريهاي با 200اختصاص  اعتباري  به ميزان  .3
متر و چاههاي نفتي وگازي نظير آبهاي فسيلي با خاصيت اسيدي و خاكهاي آلوده ناشي از عدم  1000

  كنترل چاههاي نفتي
ميليارد ريال جهت تغيير خط توليد واحدهاي كلر آلكالي پتروشيمي  200اختصاص  اعتباري  به ميزان  .4

ت محيطي پسماندهاي حاوي و يا آلوده به با سل جيوه در كشور و اجراي برنامه مديريت صحيح زيس
  جيوه با توجه به تمركز اين مواد در واحدهاي كلرآلكالي به روش سل جيوه

  سازمان حفاظت محيط زيست 
ميليارد ريال  به سازمان حفاظت محيط زيست  جهت نظارت بر  31اختصاص اعتباري  به ميزان    .1

اجرائي ذيربط و تحقق طرح جامع مديريت پسماند عملكرد مديريت اجرائي پسماند ها و دستگاه هاي 
  كشور از طريق كارگروه ملي پسماند

صندوق ملي   ميليارد ريال به منظور تامين سپرده اوليه  راه اندازي 10اختصاص  اعتباري  به ميزان   .2
 كاربردي و اجرائي مرتبط  – پژوهشيطرحهاي اجراي محيط زيست  جهت  حمايت از 

جهت نظارت بر اجراي  قوانين ،ضوابط  و عملكرد  ميليارد ريال  2به ميزان  اختصاص  اعتباري   .3
استان جهت تحقق طرح جامع  31دستگاه هاي اجرائي ذيربط و كارگروه هاي استاني پسماند در 

 مديريت پسماند كشور مطابق برنامه  
انين ، مقررات و شناسائي و رفع نواقص در قوميليارد ريال     10اختصاص  اعتباري  به ميزان  .4

 استانداردهاي جاري مرتبط بر اساس تجربيات و مستندات اجرائي 
تعريف چهارچوب اجرائي و حمايتي از سيستم برچسب ميليارد ريال    1اختصاص  اعتباري  به ميزان   .5

  گذاري زيست محيطي كاال با هدف كاهش پسماند در فرايند توليد صنعتي 
ميليارد ريال جهت سپرده گذاري در صندوق ملي محيط زيست به  100اختصاص  اعتباري  به ميزان   .6

توسعه امر استفاده فراگيراز پليمرهاي شيميائي و پايه گياهي   منظور حمايت و توسعه صنايع بازيافت ، 
تجزيه پذير و استقرار سيستم برچسب گذاري زيست محيطي كاالها با هدف كاهش پسماند و حمايت از 

 ).  ابطال تمبر در سازمان حفاظت محيط زيست(رايم و عوارض جريان حقوقي اخذ ج
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تعيين دستورالعمل و ابالغ نحوه محاسبه جرايم ميليارد ريال جهت   1اختصاص  اعتباري  به ميزان   .7
 .  زيست محيطي در بخش پسماند 

سيستم  خود اظهاري در ميليارد ريال جهت اجرائي نمودن   20اختصاص  اعتباري  به ميزان   .8
 )قانون برنامه پنج ساله پنجم   172موضوع بند ب ماده (پسماندهاي صنعتي و معدني 

  :ايران صنعتي استاندارد و تحقيقات موسسه
جهت  ايران صنعتي استاندارد تحقيقات موسسهميليارد ريال به    10اختصاص  اعتباري  به ميزان  .1

 تاسيسات آنها ، استاندارد مجاز استفاده و بازيافتي مواد و محصوالت بهداشت و كيفيت تدوين استاندارد
  سوز زباله دستگاههاي جمله از ها پسماند مديريت با مرتبط تجهيزات و

هاي به تفكيك اولويت در دستگاه 1390در سال طرحجدول منابع اعتباري مورد نياز جهت اجراي 
  اجرائي
 )ميليارد ريال (كل اعتبار مورد نياز  نام دستگاه اجرائي رديف
 2891 وزارت كشور1
 740، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت2
 175سازمان حفاظت محيط زيست3
 135.5كشاورزيجهاد وزارت 4
  146 وزارت صنايع و معادن 5
 10 موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 6
  350  وزارت نيرو 7
 1200  وزارت نفت 8

  ريال  ، معادل پنج هزار و شش صد و چهل و هفت و نيم  ميليارد ريال  ميليارد 5647.5     :جمع كل 
 


