تسمً تعالی
فاز اَل ،تاوک اطالعات مدیریت پسماود مطاتق َظایف قاوُوی سازماوی مادي 23آییه وامً اجرایی قاوُن مدیریت پسماود ٌا
)تراساش آخریه اطالعات دریافتی از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ٌا(

.1
.2
.3

فِطؼت شیل کَ فؼال اظ ططیك ؼبیت زفتط آة ّ ذبک – ؼبظهبى حفبظت هحیظ ظیؽت هٌتفط هیگطزز تٌِب بطای اػالم ػوْهی آخریه امکاوات مُجُد در کشُر ترای
مدیریت اوُاع پسماودٌا هی ببـس ّ بَ هؼٌی فٍرست َاحد ٌای مُرد تایید ایه سازمان َ یا شرکت ٌای معتمد ایه سازمان ترای مدیریت پسماودٌا
ومی تاشد.
الظم بَ شکط اؼت زض هْالغ لعّم بطای اطویٌبى اظ هجبظ بْزى بَ ازاهَ فؼبلیت ّاحس ( تؼطیل بْزى یب فؼبل بْزى )  ،ببیس اظ ازاضٍ کل هحیظ ظیؽت اؼتبى هحل اؼتمطاض
اؼتؼالم ُبی الظم صْضت پصیطز.
ّاحس ُبی هجبظ ّاحس ُبیی ُؽتٌس کَ زاضای مجُز استقرار َ پرَاوً تٍري ترداری معتثر هی ببـٌس .لصا کلیَ ّاحس ُب هی ببیؽت زض صْضت ػسم زاضا بْزى پطّاًَ
بِطٍ بطزاضی ضاؼبً زض اؼطع ّلت السام ًوبیٌس.

تْضیح :هالک اجبظٍ فؼبلیت بطای کلیَ ّاحسُب ػالٍّ بط پطّاًَ بِطٍ بطزاضی هؼتبط هطبْطَ ،تبییسیَ ازاضٍ کل حفبظت هحیظ ظیؽت اؼتب ى هحل اؼتمطاض ّاحس هسیطیت پؽوبًس
زضذصْق وحُي عملکرد مدیریت زیست محیطی آوٍا در ارتثاط تا پسماودٌا بطابط لْاًیي ّ همطضات ،ضْابظ ّ زؼتْضالؼول ُب ّ اؼتبًساضزُبی هْضز ػول ایي ؼبظهبى هی
ببـس.
4.هتمبضیبى زض صْضت ًیبظ  ،ذْز ضاؼبً هْظف بَ اًتربة ّاحس بطای ببظیبفت پؽوبًس تْلیسی ذْز هی ببـٌس ّ ُط گًَْ هؼطفی ـفبُی ّ یب اضائَ هؼطفی ًبهَ یب تْصیَ ًبهَ اظ
ؼْی ازاضات کل یب ؼبظهبى تحت ػٌْاى " هفبّض ّ پیوبًکبض معتمد سازمان حفاظت محیط زیست ترای مدیریت پسماود"  ،ذالف لْاًیي ّ همطضات ّ اذتیبضات ایي ؼبظهبى ّ
ازاضات کل تببؼَ بْزٍ ّ زض تضبز بب ّظبیف حبکویتی ّ ًظبضتی ایي ؼبظهبى هی ببـس.
ّ 5.احسُبی هسیطیت پؽوبًس ذبضج اظ ایي فِطؼت هْضز تبییس ؼبظهبى هحیظ ظیؽت ًبْزٍ ّ بب هترلفیي بطابط لبًْى بطذْضز هی ـْز ظیطا بط اؼبغ هبزٍ  7لبًْى هسیطیت پؽوبًس،
هسیطیت اجطایی پؽوبًسُب بط ػِسٍ تْلیسکٌٌسٍ هی ببـس.
 .6در صُرت عدم ثثت َاحد مدیریت پسماود در فٍرست ذیل  ،مراتة از طریق اداري کل حفاظت محیط زیست استان قاتل پیگیری می تاشد.
 7.ادارات کل حفاظت محیط زیست استاوٍا می تایست در خصُص ساماودٌی َاحد ٌای مدیریت پسماود مستقر در استان مرتُطً اقدام ومُدي َ وتایج را
جٍت ترَز رساوی فٍرست ذیل تً دفتر آب َ خاک اعالم ومایىد.
ظرفیت مُجُد در کشُر ترای مدیریت پسماودٌای صىعتی َ َیژي در استان ٌا ( تراساش آخریه اطالعات دریافتی از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ٌا  -در پایان
سال  َ 6231اصالحیً اطالعات در )6231
وُع پسماودٌای تحت مدیریت تر
مالحظات کارشىاسی تر اساش آخریه
اساش پرَاوً تٍري ترداری صادر
ظرفیت ( تر اساش
مالحظات
استان
وام َاحد
تازدید میداوی
شدي تُسط سازمان صىعت َ
پرَاوً تٍري ترداری)
معدن َ تجارت استان ذیرتط
پتطّـیوی بٌسضاهبم (لٌس
ضبیؼبت پتطّـیوی ،هْاز ـیویبیی
 001111تي ؼبالًَ
فیل)
ذْظؼتبى
کبـف صٌؼت هبُفِط

ذسهبتی ضُپْیبى صبلح

اصفِبى

 5تي زض ؼبػت

ضبیؼبت پتطّـیوی ،هْاز ـیویبیی،
پؽوبًسُبی ـیویبیی ّ زاضّیی

فؼبلیت تحت ًظبضت ازاضٍ کل

 80910تي ؼبالًَ

اهحبء (ؼْظاًسى) پؽوبًسُبی ّیژٍ
(ذططًبک) ،صٌؼتی ّ پعـکی (، PCB
اًْاع ؼوْم کلطٍ ّ غیط کلطٍ ،لجي ُبی
صٌؼتی ،اًْاع ضّغي ُب ،زاضّی فبؼس،

تحْیل ّ اهحبء کلیَ تطکیببت آلی کلطزاض
بال هبًغ بطای فؼبلیت تحت ًظبضت ازاضٍ کل

ویازمىد استعالم تا
رعایت مالحظات  6تا 2
اشاري شدي در تاال

پؽوبًسُبی ـیویبیی پتطّـیوی ّ
ًفتی)
 1/5تب  1/6تي زض ضّظ
کْضٍ جبهس ؼْظ
8111تب 0111لیتط زض ضّظ
هبیغ ؼْظ

ـیوی کفبّضظ

پؽوبًس ؼوْم ّزاضُّبی ـیویبیی
تبضید هٌمضی فبلس کلطٍ ُّبلْژًَ (فبلس
پطّاًَ بِطٍ بطزاضی)

لعّیي
ػصطصٌؼت ؼبع کبؼپیي
 8511تي ؼبالًَ

هجتوغ في آّضی پؽوبًس
ظیؽت

هطکعی

8511تي ؼبالًَ
 01111تي ؼبالًَ

تصفیَ ّ بی ذطط ؼبظی ـیویبیی
پؽوبًس ُبی ّیژٍ (ذططًبک) صٌؼتی ّ
پعـکی

ببظیبفت ّ زفغ ظببلَ
ببظیبفت ضبیؼبت هْاز ـیویبیی

زض حبل حبضط ّاحس صطفب هجبظ بَ هسیطیت
پؽوبًسُبی تْلیسی هْجْز ـطکت ـیوی
کفبّضظهی ببـس .پػ اظ اتوبم پؽوبًسُبی
هْجْز اجبظٍ زضیبفت پؽوبًس جسیس بب
ُوبٌُگی ازاضٍ کل ضا ذْاُس زاـت.
زض حبل حبضط فمظ هجبظ بَ زضیبفت
پؽوبًسُبی ػفًْی هطاکع زضهبًی اؼتبى
هی ببـس ّ ُوچٌیي صطفب تب پبیبى ؼبل97
هفطّط بَ ضػبیت کبهل ضْابظ پؽوبًسُبی
پعـکی هی تْاًس پؽوبًسُبی زاضّیی
ّـیویبیی صطفب اظ اؼتبًِبی ُوجْاض ـبهل
تِطاى،البطظ  ،هطکعی ُ،وساى ،ظًجبى هفطّط
بَ تفکیک هجعای پؽوبًسُبی ؼبیتْتْکؽیک
زضیبفت ًوبیس.
ُوچٌیي صطفب پؽوبًسُبی جبهس صٌؼتی ّ
ّیژٍ زاذل اؼتبى بَ صْضت هْضزی بب اذص
اؼتؼالم اظ ازاضٍ کل حفبظت هحیظ ظیؽت
اؼتبى لعّیي ّ زض صْضت تبییس ضّؾ اهحبء
اهکبى پصیط اؼت .
هوٌْػیت زض یبفت پؽوبًسُبی هفوْل
کٌْاًؽیْى اؼتکِلن ( ، )POPsؼوْم
ؼٌْاتی کلطٍ،پؽوبًسُبی حبّی ّ یب آلْزٍ بَ
بی فٌیل ُبی پلی کلطٍ،پؽوبًسُبی جیٍْ ،
حبّی ّ یب آلْزٍ بَ جیٍْ ّ ؼبیط فلعات ؼٌگیي
ّ پؽوبًسُبی آظبؽت ّ هْاز آظبؽتی تْؼظ
ّاحس
هوٌْػیت تحْیل ّ اهحبء تطکیببت آلی کلطزاض
ًیبظهٌس تبییسیَ ػولکطز ظیؽت هحیطی

ظرفیت ٌای مدیریت پسماود پسشکی مُجُد در کشُر تر اساش آخریه اطالعات َاصلً از استان ٌا در پایان سال  َ 6231اصالحیً اطالعات در 6231
وُع پسماودٌای تحت
مدیریت تر اساش پرَاوً
مالحظات کارشىاسی تر اساش آخریه
تٍري ترداری صادر شدي
ظرفیت ( تر اساش پرَاوً
مالحظات
استان
وام َاحد
تازدید میداوی
تُسط سازمان صىعت َ
تٍري ترداری)
معدن َ تجارت استان
ذیرتط
ـطکت فٌی هٌِسؼی
بِؽبظاى هحیظ ّ صٌؼت
ایطاًیبى
هطکعکیویبگطاى ظاگطغ ایالم

اضزبیل

 0195تي زض ؼبل

پؽوبًسُبی ػفًْی

ایالم

 811لیتط زض ؼبػت

پؽوبًسُبی ػفًْی

بِگؽتط هحیظ

ظًجبى

 011تي زض ؼبل

پؽوبًسُبی ػفًْی

ـطکت ًصط ـطق

ؼیؽتبى ّ
بلْچؽتبى

 511لیتط (ظطفیت زؼتگبٍ)
 4ؼیکل زض ضّظ ُط ؼیکل  01تب
 041کیلْگطم

پؽوبًسُبی ػفًْی

کطزؼتبى

 051تي

پؽوبًسُبی ػفًْی

گلؽتبى
گیالى

 1/5تي ضّظاًَ

پؽوبًسُبی ػفًْی
پؽوبًسُبی ػفًْی

گیالى

 0111کیلْگطم زض ضّظ

پؽوبًسُبی ػفًْی

گیالى

 0511تي زض ؼبل

تصفیَ ّ بی ذططؼبظی
ـیویبیی پؽوبًسُبی ّیژٍ
(ذططًبک) ،صٌؼتی ّ پعـکی

ـطکت آـیبًَ ؼالهت
غطة
ًْآّضاى کبّّغ
بِساـت گؽتط هطوئي
ـطکت تؼبًّی ؼبهبى
بِساـت الُیج
فٌبّضی ظیؽت هحیظ پبک
صبب

زاضای هجْظ ظیؽتهحیطی ّ ًتبیج اؼتبًساضز طبك
آًبلیع ذْزاظِبضی

_ اضائَ زضذْاؼت توسیس هجْظ فؼبلیت طی ًبهَ
 09/8/0670هْضخ  97/0/0هطکع بِساـت اؼتبى
بَ ازاضٍ کل.
_ ببظزیس ّ ؼٌجؿ ػولکطز اتْکالّ زض هْضخ
 97/6/88تْؼظ ازاضٍ کل.
_ػسم توسیس هجْظ فؼبلیت تب کٌْى بَ زلیل ػسم
هطاجؼَ ّ پیگیطی هتمبضی ّ اضائَ هساضک الظم.

زض حبل حالضط هجبظ بَ زضیبفت پؽوبًسُبی
زاضّیی ّ ـیویبیی پعـکی هی ببـس

ػسم
ػلیطغن
هجْظ
توسیس
فؼبلیت زض حبل
حبضط فؼبل بْزٍ ّ
ػولکطز اتْکالّ بط
اؼبغ ؼٌجؿ
هْضخ 97/6/88
ازاضٍ کل هطلْة
ـسٍ
اضظیببی
اؼت.

