آييه وامٍ اجرايي قاوًن مذيريت پسماوذَا
هبدُ  -1ػالٍُ ثش ػجبسار ٍ اكغالحبر هٌذسج دس هبدُ (  )2هبًَى هذيشيز دؼوبًذّب – هلَة  ،-1383ػجبسار ٍ اكالحبر صيش
دس هؼبًي هـشٍح هشثَط ثِ ًبس هي سٍد:
 - 1هبًَى :هبًَى هذيشيز دؼوبًذّب – هلَة 1383
 - 2جذاػبصي :جذا ًشدى صثبلِ ّب اص يٌذيگش
 - 3ثبصيبكز :كشايٌذ سجذيل دؼوبًذ ثِ هَاد يب اًشطي هبثل اػشلبدُ هجذد
ً - 4بسگشٍُ هليً :بسگشٍُ هلي هذيشيز دؼوبًذّب
 - 5كٌذٍم :كٌذٍم هلي هحيظ صيؼز (هَضَع ثٌذ ((ة)) هبدُ (  )68هبًَى ثشًبهِ چْبسم سَػؼِ اهشلبدي ،اجشوبػي ٍ
كشٌّگي جوَْسي اػالهي ايشاى – هلَة )1383
 - 6هَػؼِ اػشبًذاسد :هَػؼِ اػشبًذاسد ٍ سحويوبر كٌؼشي ايشاى
 - 7جضء ٍيظُ :آى دػشِ اص دؼوبًذّبي ٍيظُ ايجبد ؿذُ سَػظ اؿخبكي ًِ ػوذسبً سَليذ ًٌٌذُ دؼوبًذ ػبدي ّؼشٌذ .
 -8ػبصهبى :ػبصهبى حلبظز هحيظ صيؼز
هبدُ  -2ثشاي دػشيبثي ثِ ّوبٌّگي ثيي دػشگبّْبي هزًَس دس هبًَى ً ،بس گشٍُ هلي ثب سشًيت صيش سـٌيل هي ؿَد :
 -1سييغ ػبصهبى حلبظز هحيظ صيؼز (سييغ ًبس گشٍُ )
 -2هؼبٍى ٍصاسر ًـَس ( سييغ ػبصهبى ؿْشداسيْب ٍ دّيبسيْبي ًـَس )
 -3هؼبٍى ٍصاسر ٍ ثْذاؿز  ،دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿٌي
 -4هؼبٍى ٍصاسر كٌبيغ ٍ هؼبدى
 -5هؼبٍى ٍصاسر ًلز
 -6هؼبٍى ٍصاسر ًيشٍ
 -7هؼبٍى ٍصاسر جْبد ًـبٍسصي
 -8هؼبٍى هؤػؼِ اػشبًذاسد ٍ سحويوبر كٌؼشي ايشاى
 -9هؼبٍى ػبصهبى كذا ٍ ػيوبي جوَْسي اػالهي ايشاى

 -10هؼبٍى ػبصهبى هذيشيز ٍ ثشًبهِ سيضي ًـَس
 -11هؼبٍى ؿْشداسي سْشاى
 -12هؼبًٍبى ػبيش دػشگبّْب حؼت هَسد
سجلشُ _ ًبسگشٍُ اػشبًي جْز ّوبٌّگي دس ػغح اػشبى ثب سشًيت هذيشاى دػشگبّْبي هزًَس دس اػشبى ثِ هؼئَليز هؼبٍى
اهَس ػوشاًي اػشبًذاسي ٍ دثيشي هذيش ًل دكشش ؿْشي ٍ سٍػشبيي اػشبًذاسي سـٌيل هي گشدد ً .بس گشٍُ هزًَس هي سَاًذ دس
كَسر لضٍم ًبسگشٍّْبي ؿْشػشبًي سا ثب سشًيت هـبثِ ثِ هؼئَليز هؼبٍى كشهبًذاس دس ػغح ؿْشػشبًْب سـٌيل دّذ .
( ثِ اػشٌبد ثٌذ يي هلَثِ /152732ر41956ى هَسخ ً 1388/8/2ويؼيَى اهَس صيشثٌبيي  ،كٌؼز ٍ هحيظ صيؼز :
/28488ر ُ22561هَسخ
دسسجلشُ هبدُ(  )2آييي ًبهِ اجشايي هبًَى هذيشيز دؼوبًذّب  ،هَضَع سلَيت ًبهِ ؿوبسُ
 1384/5/10ػجبسر " هذيشًل دكشش ؿْشي ٍ سٍػشبيي اػشبًذاسي " ثِ ػجبسر " هذيشًل حلبظز هحيظ صيؼز " اػشبى
سـييشهي يبثذ).
هبدُ ٍ – 3ظبيق ًبس گشٍُ هلي ثب سػبيز هبًَى ثِ ؿشح صيش هي ثبؿذ :
 -1سذٍيي  ،سٌظين ٍ ثبصًگشي جذاٍل كْشػز دؼوبًذّبي هَضَع سجلشُ  2هبدُ  3هبًَى ثشاي سلَيت دس ؿَساي ػبلي حلبظز
هحيظ صيؼز  .دػشگبّْب ثبيذ كْشػز دؼوبًذّبي ٍيظُ هَسد ًظش خَد سا ثِ ًبس گشٍُ هلي اػالم ًوبيٌذ ٍ دػشگبّْبي ديـٌْبد
دٌّذُ دس ٌّگبم ثشسػي هَاسد ديـٌْبدي خَد ثب حن سأي دس ًبس گشٍُ حضَس هي يبثٌذ .
-2ايجبد ّوبٌّگي ثيي دػشگبّْب  ،ثشاي ديـٌْبد اػشبًذاسدّبي هوشس دس هبًَى ثِ هؤػؼِ اػشبًذاسد.
 -3ايجبد ّوبٌّگي ثيي دػشگبّْبي هجشي هبًَى دس اجشاي اهَس كشٌّگي  ،آهَصؿي ٍ اعالع سػبًي .
 -4ديـٌْبد اكالح كْشػز هَضَع هبدُ  12آييي ًبهِ ًبظش ثش اخز ّضيٌِ ّبي ثبصيبكز اص سَليذ ًٌٌذگبى ٍ ٍاسد ًٌٌذگبى .
 -5ديـٌْبد ثشاي گؼششؽ اػشلبدُ اص هَاد اٍليِ ثبصيبكشي .
 -6ديـٌْبد ضَاثظ ٍ دػشَسالؼولْبي هشثَط ثِ :
الق – دكغ  ،دشداصؽ ٍ ثبصيبكز دؼوبًذّب
ة – حذٍد سـخيق دؼوبًذّبي ٍيظُ
ح – ؿيَُ ّبي سَليذ ٍ هلشف ثِ ًحَي ًِ دؼوبًذ ًوششي ايجبد ؿَد .
ر – چگًَگي ٍاگزاسي هذيشيز اجشايي دؼوبًذّب ثِ اؿخبف حويوي ٍ حوَهي هشوبضي ػشهبيِ گزاسي دس اهَس هذيشيز
دؼوبًذّب .
 -7اسايِ ػبيش ديـٌْبدّبي هشسجظ ثب هذيشيز دؼوبًذّب .

هبدُ  -4هذيشيز ّبي اجشايي دؼوبًذّبي ػبدي ثبيذ عشح جبهغ ٍ سلليلي هذيشيز دؼوبًذ سا ثِ گًَِ اي سْيِ ًٌٌذ ًِ دس
هشاًض اػشبًْب ٍ ّوچٌيي ؿْشّبي ثب جوؼيز ثيؾ اص يي هيليَى ًلش سب دبيبى ػبل  ٍ 1390دس ػبيش ؿْشّب ٍ سٍػشبّب سب دبيبى
ػبل ّ ، 1392وِ دؼوبًذّبي ػبدي سا ثِ كَسر سلٌيي ؿذُ جوغ آٍسي ًوبيٌذ .
سجلشُ  -1عشح جبهغ يبد ؿذُ دس ًبسگشٍُ سجلشُ هبدُ  2ايي آييي ًبهِ ٍ عشح سلليلي آى دس ؿَساي اػالهي هشثَط سلَيت
هي ؿَد .
سجلشُ  -2جضء ٍيظُ دؼوبًذّبي ػبدي ٍ ًـبٍسصي  ،دؼوبًذ ػبدي هحؼَة ًـذُ اهب هذيشيز اجشايي آى ثِ ػْذُ هذيشيز
اجشايي دؼوبًذ ػبدي هي ثبؿذ ًِ دس ثشًبهِ ساّجشدي هذيشيز دؼوبًذ ػبدي  ،اجضاي آى ديؾ ثيٌي خَاّذ ؿذ .
سجلشُ  -3اػشجبسار هَسد ًيبص ثشاي آهَصؽ ٍ اعالع سػبًي دؼوبًذّب سَػظ ٍصاسر ًـَس ( ػبصهبى ؿْشداسيْب ٍ دّيبسيْبي
ًـَس ) سأهيي خَاّذ ؿذ .
هبدُ ٍ -5صاسر ًـَس ثبيذ ثب ّوبٌّگي ػبصهبى ؿيَُ ًبهِ ّبي اجشايي هذيشيز دؼوبًذّبي ػبدي ٍ ًـبٍسصي ٍ دؼوبًذ ٍيظُ
سجذيل ؿذُ ثِ دؼوبًذ ػبدي اص هجيل سَليذ ،رخيشُ ػبصي ،جوغ آٍسي ،جذاػبصي ،حول ٍ ًول ،ثبصيبكز ،دشداصؽ ٍ دكغ سا ثب
سػبيز هبدُ ( )11هبًَى ،ؿؾ هبُ دغ اص اثالؽ ايي آييي ًبهِ سْيِ ٍ ثِ هَسد اجشا گزاسد.
سجلشُ – ؿيَُ ًبهِ ّبي هَضَع ايي هبدُ دغ اص سْيِ ٍ اًشـبس دس سٍصًبهِ سػوي جوَْسي اػالهي ايشاى ثِ هٌضلِ اػالم ثَدُ ٍ
الصم االجشا هي ثبؿذ.
هبدُ ٍ – 6صاسر ًـَس هَظق اػز :
1
2
3
4
5
6

 ضَاثظ  ،هوشسار ٍ دػشَسالؼول ّبي هبًًَي سا ثِ هذيشيز ّبي اجشايي دؼوبًذ ػبدي ٍ ؿَساّبي اػالهي اثالؽ ًوبيذ. ثبًي اعالػبسي هذيشيز دؼوبًذّبي ػبدي ٍ ًـبٍسصي سا سْيِ ٍ ثشاي سٌويل ثبًي اعالػبسي جبهغ دؼوبًذّب ثِػبصهبى اسائِ ًوبيذ.
 هحل دكغ دؼوبًذّبي ػبدي سا ثش اػبع ضَاثظ صيؼز هحيغي ٍ ثب ّوبٌّگي ػبصهبى ٍٍصاسر جْبدًـبٍسصي سؼيييًوبيذ.
 ؿيَُ ًبهِ اًؼوبد هشاسداد ٍ اسجبع ػوليبر هذيشيز دؼوبًذ ثِ اؿخبف حويوي ٍ حوَهي ريلالح سا سْيِ ًوبيذ. ؿيَُ ًبهِ ّبي اجشايي ػبصهبًذّي اؿخبف حويوي ٍ حوَهي ًِ هجل اص سلَيت هبًَى ٍ آييي ًبهِ دس ػوليبرهذيشيز دؼوبًذ ػبدي كؼبليز داؿشِ اًذ سا سْيِ ًوبيذ.
 -ثب ٍصاسر ثْذاؿز  ،دسهبى ٍآهَصؽ دضؿٌي دس سْيِ ؿيَُ ًبهِ هَضَع هبدُ( )5هبًَى ّوٌبسي ًوبيذ.

هبدُ – 7هحل ّبي دكغ سؼييي ؿذُ دؼوبًذّب دسكَسر لضٍم ثب اجشاي هلبد هبًَى ًحَُ خشيذ ٍ سولي دس اخشيبس هذيشيز ّبي
اجشايي دؼوبًذّب هشاس گشكشِ سب عجن ضَاثظ ٍ هوشسار هشثَط  ،ثْشُ ثشداسي گشدد.
هبدُ  -8سَليذ ًٌٌذگبى دؼوبًذ ػبدي ٍ اؿخبف حويوي ٍ حوَهي هؼئَل هشاًض ٍ هجشوغ ّب ٍ ؿْشًْب ،اسدٍگبّْب ،ػشثبصخبًِ
ّبٍ ،احذّب ٍ هجشوغ ّبي سجبسي ،خذهبسي ،آهَصؿي ،سلشيحي ٍ سلشجگبّي دس هجبل هذيشيز اجشايي دؼوبًذ ػبدي دبػخگَ
ثَدُ ٍهلضم ثِ سػبيز هوشسار ٍ ؿيَُ ًبهِ ّبي آييي ًبهِ هي ثبؿٌذ.

هبدُ ً -9ليِ اؿخبف حويوي ٍ حوَهي ًِ هجبدسر ثِ ػوليبر ػبخشوبًي ٍ ػوشاًي اص ّش هجيل دس ػغح ؿْش  ،سٍػشب ٍ ثخؾ
هي ًوبيٌذ  ،ثبيذ هوشسار ٍ ؿيَُ ًبهِ ّبي هشثَط دس خلَف جذاػبصي  ،رخيشُ ٍ اًشوبل ًخبلِ ّبي ػبخشوبًي سا سػبيز
ًوبيٌذ
هبدُ  -10ثخـذاسي ّب ثبيذ ثش اػبع ؿيَُ ًبهِ ّبي اسػبلي اص عشف ٍصاسر ًـَس ًؼجز ثِ جوغ آٍسي  ،حول ٍ دكغ
دؼوبًذّبي ػبدي ثيي ساّي اص هجيل دؼوبًذّبي سػشَساًْب  ،دوخ ثٌضيي ّب ٍ ػبيش سأػيؼبر اعشاف ساّْب ٍ حشين ساّْب اهذام
ًوبيٌذ
سجلشُ – ساّذاسيْب ثبيذ دس هذيشيز دؼوبًذّبي حشين جبدُ ّب ٍ اهبًي ثيي ساّي ثب ثخـذاسي ّب ّوٌبسي ًوبيٌذ .
هبدُ ً -11ليِ هشاًض سَليذ ًٌٌذُ دؼوبًذّبي ٍيظُ ّوچٌيي سَليذًٌٌذگبى جضء ٍيظُ دؼوبًذ ػبدي ( خبًگي ) ثبيذ ًؼجز ثِ
جذاػبصي دؼوبًذّبي ٍيظُ اص دؼوبًذّبي ػبدي دس هحل سَليذ اهذام ًوبيٌذ .
هبدُ  -12سَليذ ًٌٌذگبى ٍ ٍاسدًٌٌذگبى اهالم هـشٍح صيش ثبيذ دؼوبًذ حبكل اص ًبالّبي خَد سا ثبصيبكز ًوبيٌذ .دس كَسسي ًِ
ًشَاًٌذ ثِ ايي اهش اهذام ًوبيٌذ ،ثبيذ ثشاثش ًين دس ّضاس اسصؽ ًبال سا ّوضهبى ثب كشٍؽ ٍ يب ٍسٍد ثِ كٌذٍم دشداخب ًوبيٌذ.
كٌذٍم ثبيذ ثِ ًؼجز ثبصيبكز دؼوبًذ حبكل اص ّش يي اص اهالم هضثَس ،هجبلؾ دسيبكشي سا دس اخشيبس ٍاحذّبي ثبصيبكز ًٌٌذُ آى
هلن اص دؼوبًذ هشاس دّذ هشخلليي ثِ هجبصاسْبي سؼييي ؿذُ دس هبدُ (  )16هبًَى هحٌَم خَاٌّذ ؿذ.
-1هَاد دليوشي اص هجيل دالػشيٌْب  ٍ PETالػشيي
ً -2بالّبي ؿيـِ ايً ،شيؼشبل
-4اؿيبي ػبخشِ ؿذُ اص كلضار ػبدُ ٍ آليبطي
-4اؿيبي ػبخشِ ؿذُ اص چَة ٍ ًئَدبى
ً -5بالّبي ػبخشِ ؿذُ اص ًبؿز ٍ هوَا
 -6اًَاع سٍؿٌْبي سٍاًٌبس
ً -7بالّبيي ًِ حذاهل اص دٍ جضء ؿيـِ ،كلض ،دليوش ،ػلَلض سـٌيل ؿًَذ
 -8لَاصم ثشهي ٍ الٌششًٍيٌي
 -9اًَاع هلبلح ػبخشوبًي ٍ اص ًَع ًبًي ّبي ؿيش كلضي
سجلشُ ٍ -1احذّبي سَليذي ًِ اص هَاد اٍليِ ثبصيبكشي اػشلبدُ هي ًٌٌذ ،ثِ اصاي اػشلبدُ اص ايٌگًَِ هَاد اص دشداخز هجلؾ سؼييي
ؿذُ هؼبف خَاٌّذ ثَد.
سجلشُ ٍ -2احذّبي سَليذي ًِ هحلَالر خَد سا كبدس هي ًٌٌذ ٍ يب ٍاسد ًٌٌذگبًي ًِ ًبالي خَد سا هشجَع هي ًٌٌذ ثِ
اصاي هيضاى ًبالي كبدس ؿذُ ٍ يب هشجَػي ،اص دشداخز هجلؾ سؼييي ؿذُ هؼبف خَاٌّذ ثَد.

سجلشُ  -3سجذيذ ًظش دس اهالم ٍ هجلؾ هزًَس حؼت هَسد دغ اص عشح دس ًبسگشٍُ هلي ثب ديـٌْبد ػبصهبى ٍ سلَيت ّيبر
ٍصيشاى خَاّذ ثَد.
هبدُ  -13سَليذ ًٌٌذگبى ٍ ًؼبًي ًِ هؼئَليز ثؼشِ ثٌذي هَاد ٍ هحلَالسي ًِ هٌجش ثِ ايجبد دؼوبًذّبي ٍيظُ هي گشدًذ
(اص جولِ ػوَم ٍ ًَدّبي ؿيويبيي) ثبيذ ًحَُ اػشلبدًُ ،گْذاسي ،حول ٍ ًول ٍ دكغ دؼوبًذّبي حبكل اص هلشف ٍ ًيض اؿيبء
ٍ هَاد آلَدُ ؿذُ ثِ آًْب سا دغ اص سبييذ هشاجغ ريشثظ ،ثش سٍي ثؼشِ ثٌذي دسج ًوبيٌذ.
هبدُ ٍ -14صاسر اهَس اهشلبدي ٍ داسايي ثبيذ اص عشين گوشًبر ،اص ٍسٍد ًبالّبيي ًِ ثش اػبع كْشػز اػالم ؿذُ اص ػَي
ػبصهبى ،داساي دؼوبًذ ٍيظُ ؿيش هجبص هي ثبؿذ جلَگيشي ًوبيذ.
هبدُ  -15ػبصهبى ثبيذ ًؼجز ثِ سذٍيي كْشػز ًبالّبيي ًِ دغ اص هلشف ،دؼوبًذ ثيـشش يب دؼوبًذ يب ثبصيبكز هـٌل سش ٍ يب
دؼوبًذ خغشًبى ايجبد هي ًٌذ ٍ ؿيَُ ًبهِ ًحَُ هذيشيز آًْب سا سْيِ ٍ حؼت هَسد ثِ دػشگبُ ريشثظ اػالم ًوبيذ.
هبدُ  -16هَػؼِ اػشبًذاسد ثبيذ ظشف يٌؼبل دغ اص اثالؽ ايي آييي ًبهِ اػشبًذاسدّبي صيش سا سذٍيي ًوبيذ:
-1
-2
-3
-4
-5

اػشبًذاسد ًبؿز ٍ دالػشيي ثبصيبكشي ٍ هَاسد هجبص اػشلبدُ آًْب اص جٌجِ ّبي كٌي ٍ ثْذاؿشي
اػشبًذاسدّبي ًَد آلي ثِ خلَف ًَد ًوذَػز حبكل اص دشداصؽ دؼوبًذّبي ػبدي ٍ ًـبٍسصي
اػشبًذاسد سبػيؼبر ٍ سجْيضار هشسجظ ثب هذيشيز دؼوبًذّب اص جولِ دػشگبّْبي صثبلِ ػَص ٍ ًَع دؼوبًذّبي هَسد
دزيشؽ اص جٌجِ كٌي ٍ ثْذاؿشي
اػشبًذاسد ػالين ًـبى دٌّذُ ًَع ٍ جٌغ دالػشيٌْب ٍ ًيض دالػشيٌْبي هبثل سجضيِ دس عجيؼز
اػشبًذاسد ػبيش هَاسدي ًِ حؼت هَسد اص ػَي ًبسگشٍُ هلي ديـٌْبد هي ؿَد.

هبدُ ٍ -17احذّبي ثبصيبكز ًِ ثب ضَاثظ صيؼز هحيغي ػبصهبى سغبثن داؿشِ ثبؿٌذ  ،اص حذاًثش سؼْيالسي ًِ ثشاي احذاص ٍ
اداهِ كؼبليز ٍاحذّبي كٌؼشي دس ًظش گشكشِ هي ؿَد ثشخَسداس خَاٌّذ ثَد .
سجلشُ  -1دس كَسر دشداخز ّشگًَِ يبساًِ يب سؼلن ًشخ سشجيْي ثشاي حوبيز اص اًَاع ًَد ؿيويبيي ًَ ،دّبي ًوذَػز ًيض ثِ
ّوبى هيضاى ثْشُ هٌذ خَاٌّذ ؿذ .
سجلشُ ٍ -2صاسر ًيشٍ ثبيذ ثشم حبكل اص ثبصيبكز سا ثشاػبع سلَيت ًبهِ ؿوبسُ /16825ر  33188هَسخ  8/4/1384خشيذاسي
ًوبيذ .
هبدُ  -18ػبصهبى هذيشيز ٍ ثشًبهِ سيضي ثبيذ ثب ّوٌبسي دػشگبّْبي اجشايي ريشثظ دس ّش هَسدً ،ؼجز ثِ سـخيق كالحيز
هـبٍساى ٍ ديوبًٌبساى ريلالح حويوي ٍ حوَهي اهذام ًوبيذ.
هبدُ  -19سَليذ ًٌٌذگبى دؼوبًذّبي ٍيظُ هٌذسج دس جذٍل ؿوبسُ (  )1هلضم ثِ ًبّؾ هوذاس ٍ يب ؿذر آلَدگي دؼوبًذّب
هغبثن جذٍل هزًَس ثَدُ ٍ ثبيذ دؼوبًذ سَليذي ٍ ظشكيز كؼبليز خَد سا دس كشهْبي اظْبسًبهِ ثجز ٍ ثِ ػبصهبى گضاسؽ
ًوبيٌذ .جذٍل هزًَس حؼت هَسد ثب ديـٌْبد ػبصهبى (ًبسگشٍُ هلي) ٍ ثِ سلَيت ّيبر ٍصيشاى هبثل سـييش هي ثبؿذ.
هشخلليي اص هلبد ايي هبدُ ثِ حذاًثش هجبصار هوشس دس هبدُ (  )16هبًَى هحٌَم خَاٌّذ ؿذ ػبصهبى ثبيذ ظشف ؿؾ هبُ دغ اص
اثالؽ ايي آييي ًبهًِ ،ؼجز ثِ سْيِ كشهْبي اظْبس ًبهِ هشثَط اهذام ًوبيذ.

جذٍل ؿوبسُ ( : )1هَضَع هبدُ ()19
تًليذکىىذگان پسماوذ
ياحذَای تصفيٍ

وًع

ميسان پسماوذ ي يا

پسماوذَا

مشخصات آن

مجمًع

حذاکثر تا 20درصذ يزن

پسماوذَا

ريغه پايٍ تًليذی

ديم ريغه
ياحذَای کار

پسماوذَای

حذاکثر تا  2/5درصذ

جيًٌ ای

يزن کلر تًليذی

الکل با سل جيًٌ

خشک

تًليذ ريی بٍ ريش

مجمًع

اوحالل در اسيذ

پسماوذَا

حذاکثر تا  4برابر يزن
ريی تًليذی

هبدُ ً -20ليِ سَليذ ًٌٌذگبىٍ ،اسد ًٌٌذگبى ٍ سَصيغ ًٌٌذگبى ًبال ٍ هَاد ثبيذ هـخلبر ،هوذاس ٍ ًحَُ هذيشيز دؼوبًذ ٍيظُ
خَد سا ثِ ؿشح هٌذسج دس اظْبسًبهِ ،ثِ ػبصهبى ٍ دػشگبُ ريشثظ اسايِ ًوبيٌذ .هشخلليي اص هلبد ايي هبدُ ثِ هجبصاسْبي هوشس دس
هبدُ ( )16هبًَى هحٌَم خَاٌّذ ؿذ.
هبدُ  -21دؼوبًذّبي داهذضؿٌي ثِ ػٌَاى دؼوبًذّبي ٍيظُ ًـبٍسصي ،هـوَل هبدُ (  )11هبًَى هي ثبؿٌذ.
هبدُ  -22ػبصهبى ثبيذ ثب سػبيز هبدُ (  )11هبًَى ،ثش اػبع ًويز ٍ ًيليز دؼوبًذّبي ٍيظُ كٌؼشي ،هحلْبي هٌبػت دكغ
آًْب سا هغبلؼِ ٍ ثِ ٍصاسسخبًِ ّبي ًـَس ٍ كٌبيغ ٍ هؼبدى ديـٌْبد ًوبيذ.
هبدُ  -23ػبصهبى ثبيذ ضَاثظ صيؼز هحيغي هحلْبي دكغ ٍ دكي دؼوبًذّب اػن اص ٍيظُ ٍ ػبدي سا سؼييي ٍ ثِ دػشگبّْبي ري
سثظ اػالم ًوبيذ.
هبدُ  -24ػبصهبى حؼت هَسد هشجغ سـخيق حذ سجذيل دؼوبًذ ٍيظُ ٍ ػبدي ثِ يٌذيگش ثشاػبع سؼييي هيضاى ٍ ؿلظز ػبهل
خغشًبى دس دؼوبًذ هي ثبؿذ.
هبدُ -25دػشگبّْبي ري سثظ ثبيذ هجل اص كذٍس هجَص هحل دكي صثبلِ ّب ٍ دؼوبًذّب ًؼجز ثِ اػشؼالم ٍ اخز سأييذيِ ٍصاسر
ًيشٍ دس صهيٌِ ػذم سأثيشدزيشي هٌبثغ آثي اهذام ًوبيذ.
هبدُ  -26ػبصهبى هذيشيز ٍ ثشًبهِ سيضي ًـَس ثبيذ دس ؿشح خذهبر هـبٍساى سْيِ ًٌٌذُ عشحْبي سَػؼِ ٍ ػوشاى ،اجشاي
سجلشُ ( )1هبدُ ( )12هبًَى سا هٌظَس ًوبيذ.
هبدُ ٍ -27صاسر ثْذاؿز ،دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿٌي ثبيذ سب ؿؾ هبُ دغ اص اثالؽ ايي آييي ًبهِ ،هؼيبسّب ٍ ضَاثظ هَضَع هبدُ
( )5هبًَى سا سْيِ ٍ اثالؽ ًوبيذ.

هبدُ  -28هذيشيز اجشايي دؼوبًذّب ثبيذ اص خذهبر ًبسؿٌبػبى ٍ هشخلليي ٍاجذ ؿشايظ (ثغَس سشجيحي ثْذاؿز هحيظ ٍ
هحيظ صيؼز) اػشلبدُ ًوبيٌذ.
هبدُ  -29هشاجغ هؼئَل هَضَع هبدُ (  )7هبًَى هذيشيز دؼوبًذّب ،ثِ هٌظَس ًٌششل اًشـبس آلَدگي ّبي ًبؿي اص اًشوبل صثبلِ
ّب ٍ دؼوبًذّب ثِ هٌبثغ آثي ثِ ٍيظُ هٌبثغ سأهيي ًٌٌذُ آة ؿشة ،اص دكغ دؼوبًذّبي هَجَد دس آثشاِّ ّب ،هٌبثغ آثي ٍ هخبصى
دـز ػذّب جلَگيشي ًوبيٌذ.
هبدُ  -30ػَصاًذى دؼوبًذ دس هحيظ آصاد ٍ يب دس دؼوبًذػَصّبي ؿيشاػشبًذاسد ٍ هـبيش ثب ضَاثظ ٍ ؿيَُ ًبهِ ّبي هشثَط،
هوٌَع اػز.
هبدُ  -31سخليِ ًٌٌذگبى دؼوبًذّبي ٍيظُ دس اهبًي ؿيش هجبص ٍ ّوچٌيي خَدسٍّبي سخليِ ًٌٌذُ دؼوبًذّبي ٍيظُ حؼت
هَسد ،ثِ حذاًثش هجبصاسْبي سؼييي ؿذُ دس هَاد ( )20( ٍ )16هبًَى هحٌَم خَاٌّذ ؿذ.
هبدُ  -32ػبصهبى ثبيذ سب يي ػبل دغ اص اثالؽ ايي آييي ًبهِ ،ثبًي اعالػبسي جبهغ دؼوبًذّب سا ثب ّوٌبسي دػشگبّْب ٍ
هذيشيشْبي اجشايي ري سثظ سْيِ ًوبيذ.
هبدُ ً -33ول ٍ اًشوبل دسٍى هشصي دؼوبًذّبي ٍيظُ ،سبثغ آييي ًبهِ اجشايي حول ٍ ًول هَاد خغشًبى (هَضَع سلَيت ًبهِ
ؿوبسُ /44870ر  ُ 22029هَسخ ّ 1380/12/27يبر ٍصيشاى) ٍ اكالحيِ ّبي ثؼذي آى خَاّذ ثَد.
هبدُ ً -34ليِ اؿخبف حويوي ٍ حوَهي ًِ هجبدسر ثِ ًول ٍ اًشوبل ثشٍى هشصي دؼوبًذّبي ٍيظُ هي ًوبيٌذ ثبيذ هلبد
ًٌَاًؼيَى ثبصل سا سػبيز ًوَدُ ٍ اعالػبر الصم سا دس اخشيبس ػبصهبى (هشجغ هلي ًٌَاًؼيَى ثبصل) هشاس دٌّذ .اؿخبف حويوي
ٍ حوَهي ًِ هلبد ًٌَاًؼيَى سا سػبيز ًٌٌٌذ يب اعالػبر ًبدسػز ثِ ػبصهبى اسائِ ًوبيٌذ ثِ حذاًثش هجبصاسْبي سؼييي ؿذُ دس
هبدُ ( )16هبًَى هحٌَم خَاٌّذ ؿذ.
هبدُ  -35صثبلِ ّبي دسيبيي ٍ هلبلح دسيبيي سبثغ ضويوِ دٌجن ًٌَاًؼيَى ًٌَ ٍ MARPOLاًؼيَى دكغ هَاد صايذ دس دسيب
ثَدُ ٍ ًبسگشٍُ هلي ثبيذ دس سذٍيي ضَاثظ ٍ ؿيَُ ًبهِ ّبي هشثَط ،هلبد ًٌَاًؼيَى هضثَس سا لحبػ ًوبيذ.
هبدُ ً -36يشٍّبي اًشظبهي ٍ هأهَسيي ػبصهبىّ،وچٌيي هأهَسيي ٍصاسر ًـَس ،ؿْشداسيْب ،دّيبسيْب ٍ ثخـذاسيْب دس كَسسي
ًِ ٍظبيق ضبثغيي هَُ هضبييِ سا صيش ًظش دادػشبى سؼلين گشكشِ ثبؿٌذ اص لحبػ اجشاي هبًَى ٍ آييي ًبهِ ٍ ؿيَُ ًبهِ ّبي
ًبؿي اص آى دس سديق ضبثغيي هَُ هضبييِ هشاس هي گيشًذٍ .صاسسخبًِ ّبي ًـَس ٍ دادگؼششي ثبيذ صهيٌِ ّبي آهَصؽ ،سٌظين ٍ
سذٍيي ؿيَُ ًبهِ ًحَُ اهذام هأهَساى هزًَس سا كشاّن آٍسًذ .هأهَسيي ٍصاسر ثْذاؿز ،دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿٌيٍ ،صاسر جْبد
ًـبٍسصيٍ ،صاسر ًيشٍ ثبيذ ًؼجز ثِ ؿٌبػبيي ،گضاسؽ ٍ ديگيشي اص سخللْبي هشسجظ ثب ايي هبًَى اهذام ًوبيٌذ.
هبدُ  -37دػشگبّْبي هزًَس دس سجلشُ هبدُ (  )6هبًَى ثبيذ دس اجشاي سٌبليق ايي سجلشُ ،ثشًبهِ ػبالًِ خَد سا سٌظين ٍ
اػشجبسار الصم سا ديؾ ثيٌي سب دس هبًَى ثَدجِ گٌجبًذُ ؿَد.
هبدُ  -38ػبصهبى هذيشيز ٍ ثشًبهِ سيضي ًـَس ثبيذ اػشجبسار الصم جْز اجشايي ؿذى ايي آييي ًبهِ سا دس لَايح ثَدجِ ديؾ
ثيٌي ًوبيذ.

هبدُ  -39دػشگبّْبي هـوَل هبدُ (  )21ػجبسسٌذ اص ٍصاسر ًـَس (ثخـذاسيْب)  ،ػبصهبى ؿْشداسيْب ٍ دّيبسيْبي ًـَس
(ؿْشداسيْب ٍ دّيبسيْب)  ،ػبصهبى حلبظز هحيظ صيؼز ٍ ،صاسر جْبد ًـبٍسصي ٍ ،صاسر كٌبيغ ٍ هؼبدى ٍ ،صاسر ثْذاؿز ،
دسهبى ٍ آهَصؽ دضؿٌي ٍ ٍصاسر ساُ ٍ سشاثشي

