ؽْسای ػبلی زفبظت هسیظ صیغت دسخلغَ هْسش  89/6/7کویغیْى اهْس صیشثٌبیی
صٌؼت ّ هسیظ صیغت ثٌب ثَ پیؾٌِبد ؽوبسٍ  ۷۷۳۰-۱هْسش  89/2/8عبصهبى زفبظت
هسیظ صیغت ّ ثَ اعتٌبد هبدٍ  ۱۱لبًْى هذیشیت پغوبًذُب هصْة  ۱۳۸۳ضْاثظ ّ
سّػ ُبی هذیشیت اخشائی پغوبًذُبی ثشلی ّ الکتشًّیکی سا ثَ ؽشذ ریل تصْیت
ًوْد:

ایي ضْاثظ دس  ٦۳هبدٍ ّ  ۲پیْعت هی ثبؽذ کَ ُوگی هصْة دّلت هی ثبؽذ:

فصل اًل -کلیات:
هاده  - ١ضْاثظ ّ سّػ ُبی هذیشیت هٌذسج دس ایي هصْثَ ثَ هٌظْس دعتیبثی ثَ اُذاف صیش هی ثبؽذ :
الف -زفبظت اص هسیظ صیغت ّ عالهت خبهؼَ دس ثشاثش اثشات عْء ًبؽی اص ایدبد پغوبًذُبی
ثشلی ّ الکتشًّیکی .
ة -ایدبد سّیَ هٌبعت ّ ضبثغَ هٌذ ثشای تْلیذّ ،اسدات  ،زول ّ ًملً ،گِذاسی ،ثبصیبفت ّ دفغ
پغوبًذُبی ثشلی ّ الکتشًّیکی.
هاده  - ٢دس ایي هصْثَ ّاژٍ ُب ّ اصغالزبت صیش دس هؼبًی هؾشّذ هشثْط ثَ کبس هی سًّذ :
الف -عبصهبى :عبصهبى زفبظت هسیظ صیغت
ة -لبًْى :لبًْى هذیشیت پغوبًذُب -هصْة . ۱۳۸۳
ج -آییي ًبهَ  :آییي ًبهَ اخشایی لبًْى هذیشیت پغوبًذُب هْضْع تصْیت ًبهَ ؽوبسٍ
/۲۸۴۸۸تُ۳۲۵۶۱ـ هْسش . ۱۳۸۴/۵/۱
دّ -صاستّ :صاست صٌبیغ ّ هؼبدى .
ُـ  -صثبلَ عْص :صثبلَ عْصُبی ثب ؽشایظ اعتبًذاسد صیغت هسیغی .
ّ -پغوبًذ ثشلی ّ الکتشًّیکی  :کلیَ لْاصم ،لغؼبت ّ تدِیضات غیش لبثل اعتفبدٍ ّ یب اص سدٍ خبسج ؽذٍ
ای کَ دس تْلیذ ثشق ّ یب اعتفبدٍ اص ثشق کبسثشد داسًذ .
ص -هذیشیت صسیر صیغت هسیغی :سػبیت هشازل زصْل اعویٌبى اص هذیشیت پغوبًذ ثَ هٌظْس زفبظت
اص عالهت اًغبى ّ هسیظ صیغت دس همبثل آثبس صیبًجبس ًبؽی اص پغوبًذُب .
ذّ -ازذ :کبسخبًَ یب کبسگبُی کَ ُش یک اص فؼبلیتِبی اّساق عبصی ّ ثبصیبفت ّ یب ُش دّ دس آى اًدبم هی
ؽْد .
ط -کبسگشٍّ :کبسگشٍّ هلی هذیشیت پغوبًذُب هْضْع هبدٍ ( )۲آییي ًبهَ اخشایی .
هاده ّ- ٣صاست هْظف اعت ثب ُوکبسی عبصهبى ،تغِیالت ّ اهکبًبت الصم ثشای ایدبد ّازذُبی
ثبصیبفت پغوبًذُبی ثشلی ّ الکتشًّیکی سا فشاُن ًوبیذ .
تجصشٍّ -استخبًَ ُبی ًفت ّ ًیشّ هْظفٌذ ثب ُوکبسی عبصهبى ،تغِیالت ّ اهکبًبت الصم ثشای ایدبد
ّازذُبی ثبصیبفت پغوبًذُبی ثشلی ّ الکتشًّیکی هشثْط ثَ خْد سا فشاُن ًوبیٌذ.
هاده -۴هذیشیت ّازذ هْظف اعت ًغجت ثَ اخشای هْاسد صیش الذام ًوبیذ :
الف -آهْصػ کبسکٌبى اص ًظش ؽٌبخت هْاد ّ تدِیضات هْسد کبسثشد،کٌتشل آالیٌذٍ ُب ّ سّیَ ُبی صیغت
هسیغی .
ة -پبیؼ هسل ثبصیبفت خِت اعویٌبى اص ػذم آلْدگیُ،ش عَ هبٍ یک ثبس.

فصل دًم -هدیریت صحیح زیست هحیطی پسواند در رایانو ىا ً دستگاه
ىای دارای الهپ تصٌیر :
هاده  - ۵پیؼ اص ُش گًَْ ػولیبت پشداصػ ًظیش اّساق عبصی ّ ثبصیبفت ،علغلَ هشاتت اعتفبدٍ
هدذدًْ ،عبصی ّ استمبی عبهبًَ ثَ ؽشذ صیش سػبیت ؽْد :
الف -اعتفبدٍ هدذد :سایبًَ هغتؼول هی تْاًذ ثَ ّعیلَ فشدی دیگش ّ ثذّى ُیچ گًَْ تغییشی اعتفبدٍ
ؽْد .

ة -استمب یب ًْعبصی ّ اعتفبدٍ هدذد :سایبًَ هغتؼول هی تْاًذ ثشای اعتفبدٍ هدذد استمبء دادٍ ؽْد .
ج -اعتفبدٍ هدذد اص اخضای اصلی :سایبًَ هغتؼول کَ استمبی کبهل آى التصبدی ًیغت ،هی تْاًذ ثشای
ثبصیبفت اخضای الکتشًّیکی کَ ٌُْص لبثل اعتفبدٍ اعت ،اّساق ؽْد.
هاده  - ۶دس ٌُگبم اّساق عبصی فلضات آٌُی ّ غیش آٌُی ؽبهل فْالد ،آلْهیٌین  ،فلضات گشاًجِب ّ هظ
اص تختَ هذاسُبی چبپی ،عیوِب،کبثلِب ،تشاؽَ ُب ،اتصبل دٌُذٍ ُب ّ ُغتَ ُبی هغٌبعیغی هغی
هخشّط ؽیؾَ ای ًوبیؾگشُبی الهپِبی اؽؼَ کبتذی) ،(CRTخذا ؽذٍ ّ ثشای تْلیذ هْاد خبم ثَ
کْسٍ ُبی رّة فشعتبدٍ ؽًْذ.
هاده  - ۷ؽیؾَ ُبی عشثی الهپِبی اؽؼَ کبتذی پظ اص خذا ًوْدى پْؽؼ فغفشی خشدؽذٍ ّ
خِت ثبصیبفت ثَ کبسخبًَ ُبی عبصًذٍ الهپِبی اؽؼَ کبتذی ثشای هصشف دس الهپِبی اؽؼَ کبتذی
خذیذ ّ یب ثبصیبفت عشة ثَ کْسٍ ُبی رّة عشة فشعتبدٍ ؽًْذ .
تجصشٍ  -۱خذاعبصی پْؽؼ فغفشی سّی ؽیؾَ ُبی الهپِبی اؽؼَ کبتذی ثبیذ دس هسیظ هشعْة
اًدبم ؽْد .
تجصشٍ  -۲اعتفبدٍ اص ؽیؾَ ُبی عشثی دس هْاد عبختوبًی ،عوجبدٍ ّ عبخت هْصاییک یب عبیش
عشاهیکِب ّ ًیض هخلْط ًوْدى عبیش اًْاع ؽیؾَ کَ فبلذ عشة ثب ایي ًْع ؽیؾَ ُب ،هوٌْع اعت.
ثبصیبفت ّ یب اعتفبدٍ اص ؽیؾَ ُبی ثذّى عشة صفسبت الهپِبی اؽؼَ کبتذی دس تْلیذات عبختوبًی
ثالهبًغ اعت.
هاده - ۸دیْدُبی عبعغ کٌٌذٍ ًْس ) (LEDهْخْد دس ثؼضی اص تختَ هذاسُبی چبپی ثَ دلیل داؽتي
آسعٌیذ گبلین ،ثبیذ پیؼ اص خشد کشدى خذاعبصی ؽًْذ.
هاده - ۹تفٌگ الکتشًّی الهپِبی اؽؼَ کبتذی زبّی اکغیذ ثبسین ثبیذ پیؼ اص ّسّد الهپِبی اؽؼَ
کبتذی ثَ فشآیٌذ ثبصیبفت خذا ؽْد ّ ثَ هٌظْس هوبًؼت اص ّاکٌؼ ثبسین ثب آة ،ثَ دّس اص ُش گًَْ توبط ثب
آة یب ُْای هشعْة ثَ عْس خذاگبًَ خوغ آّسی ّ دس اًجبسُبی صیشصهیٌی ًگِذاسی ّ هغبثك ثب
دعتْسالؼول هشثْط هْسد هذیشیت صسیر صیغت هسیغی ّالغ ؽًْذ.
هاده - ١٠فغفش خذا ؽذٍ اص الهپِبی اؽؼَ کبتذی ثبیذ ثبصیبفت یب پظ اص تثجیت دس هکبى ُبی دفي
پغوبًذُبی ّیژٍ هغبثك دعتْسالؼول هشثْط دفي ؽْد.
هاده ً- ١١وبیؾگشُبی ثلْس -هبیغ )(LCDثشای ثبصیبفت ؽیؾَ ثَ سّػ تخشیت کبتبلیضّسی هْاد ثلْس-
هبیغ فشعتبدٍ ؽًْذ ّ یب دس صثبلَ عْصُبی هدِض ثَ عبهبًَ ُبی تصفیَ گبصُبی خشّخی عْصاًذٍ
ؽًْذ .
تجصشٍ – ًوبیؾگشُبی ثب عغر ثیؾتش اص ( ۱۰۰عبًتی هتشهشثغ) ثَ دلیل داسا ثْدى الهپِبی تخلیَ گبصی
زبّی خیٍْ ،ثبیذ خذاگبًَ هذیشیت ؽذٍ ّ دس اثتذا ثبصیبفت خیٍْ ثش سّی آًِب اًدبم ؽْد.
هاده - ١٢اکغیذ ثبسین خذا ؽذٍ اص گیشًذٍ تفٌگ الکتشًّی الهپِبی اؽؼَ کبتذی ،ثبصیبفت ثب دس صثبلَ
عْصُبی هدِض ثَ عبهبًَ تصفیَ گبصُبی خشّخی عْصاًذٍ ؽًْذ.
هاده- ١٣ثَ هٌظْس کٌتشل پغوبًذُبی ّیژٍ هٌذسج دس پیْعت ؽوبسٍ ( )۱کَ ثَ هِش "دفتش ُیئت
دّلت" تبییذ ؽذٍ اعت ،ثبیذ هغبثك ثب دعتْسالؼول هشثْط هذیشیت صسیر صیغت هسیغی دس ّازذ
الذام ؽْد.
هاده - ١۴اخضای هٌذسج دس پیْعت ؽوبسٍ ( )۲کَ ثَ هِش "دفتش ُیئت دّلت" تبییذ ؽذٍ اعت ،ثبیذ اص
سایبًَ خذا ّ هغبثك ثب دعتْسالؼول هشثْط ،هذیشیت صسیر صیغت هسیغی دس هْسد آًِب اػوبل ؽْد.

فصل سٌم -هدیریت صحیح زیست هحیطی پسواند در لٌحيای فشرده
اطالعاتی:
هاده - ١۵لْزِبی فؾشدٍ پیؼ اص پشداصػ ًجبیذ ؽکغتَ ّ خشد ؽًْذ.
هاده  - ١۶دس فشآیٌذ صدّدى سًگ اص ثذًَ لْزِبی فؾشدٍ  ،ثبیذ اص ّسّد هسلْلِبی هستْی سًگِب ثَ هسیظ
صیغت خلْگیشی ّهْسد هذیشیت صسیر صیغت هسیغی ّالغ ؽًْذ.
هاده - ١۷اص ّسّد الک الکل خذا ؽذٍ اص لْزِبی فؾشدٍ ثَ هسیظ صیغت پیؼ گیشی ؽْد.
هاده - ١۸دس فشایٌذ پشداصػ ایي لْزِب ،اص خذاعبصی کبهل آلْهیٌین ّ عبیش فلضُب اص پلی کشثٌبت کَ خض
اصلی لْزِبی فؾشدٍ اعت ،اعویٌبى زبصل ؽْد.
هاده  - ١۹پلی کشثٌبت فبلذ ُش گًَْ آلْدگی فلضی ،ثشای اعتفبدٍ هدذ ثَ ّازذُبی ثبصیبفت اًتمبل دادٍ
ؽْد.

فصل چيارم -هدیریت صحیح زیست هحیطی پسواند در گٌشی ىای تلفن
ىوراه:
هاده  - ٢٠ثبتشیِب ّ لْاصم خبًجی گْؽیِب ،پیؼ اصّسّد ثَ هشزلَ ثبصیبفت ثَ سّػ دعتی خذاعبصی
ؽًْذ.
هاده  - ٢١هْاد غیش لبثل ثبصیبفت خذا ؽذٍ اص ُشیک اص گْؽیِب ّ لْاصم خبًجی آًِب ،ثبیذ هتٌبعت ثب
خصْصیبت خْد ،ثَ ؽیٍْ صسیر صیغت هسیغی اهسب ؽًْذ.
هاده - ٢٢اعتفبدٍ اص سّؽِبی زشاستی کَ ثبػث اًتؾبس فلضات دس فضبی هسیظ کبس هی ؽْد ،هوٌْع
اعت.
هاده  - ٢٣خذاعبصی فلضات آٌُی ّ غیشآٌُی ّ پالعتیک ثَ عْس کبهل اص یکذیگش ضشّسی اعت.

فصل پنجن -هدیریت صحیح زیست هحیطی پسواند در سیستويای تبرید :
هاده - ٢٤گبصُبی خٌک کٌٌذٍ اص کوپشعْسُب ّ هجذلِبی زشاستی ثَ ّعیلَ دعتگبٍ ،خذا ّ خوغ آّسی
ؽًْذ ّ ثَ هشاکض هدبص ثبصیبفت اًتمبل یبثٌذ.
هاده  - ٢۵فْم پلی پْستبًی ػبیك یخچبل ،خذاعبصی ّ ثبصیبفت ؽْد .
تجصشٍ -دس صْست ػذم اهکبى ثبصیبفت صسیر ،ایي هْاد خِت دفي ثَ هکبى ُبی دفي پغوبًذُبی ّیژٍ
دادٍ ؽْد.
هاده - ٢۶سلَ ُب ّ عْییچِب ّ عبیش لغؼبت زبّی تشکیجبت خیٍْ خذاعبصی ّ ثبصیبفت خیٍْ دس آًِب
اًدبم ؽْد.
هاده - ٢۷ثبلیوبًذٍ اخضا ًظیش ثذًَ دعتگبٍ ،کوپشعْسُب ّ هجذلِبی تخلیَ ؽذٍ خشد ّ ثبصیبفت ؽًْذ.
هاده - ٢۸کلیَ اخضای پالعتیکی،ؽیؾَ ای ّ فلضی ،خشد ؽذٍ ّ پظ اص خذاعبصی ثَ هشاکض هدبص
ثبصیبفت اًتمبل یبثٌذ.
هاده - ٢۹کلیَ فلضات خشد ؽذٍ ،خذاعبصی ّ ثَ ّازذ ثبصیبفت اًتمبل دادٍ ؽْد.

فصل ششن -هدیریت صحیح زیست هحیطی پسواند در الهپيای فلٌرسنت :
هاده - ٣٠پیؼ اص ّسّد الهپِبی فلْسعٌت ثَ ّازذ،اص ؽکغتي ّ اًتؾبس هستْیبت آى اص خولَ خیٍْ ثَ
هسیظ صیغت خلْگیشی ؽْد.
هاده - ٣١کلیَ الهپِبی فلْسعٌت ٌُگبم اًتمبل ثَ ّازذ ثبیذ دس ظشّف ثب دسپْػ هسکن لشاس دادٍ
ؽًْذ.
هاده - ٣٢ظشّف زبهل الهپِبی فلْسعٌت ثبیذ هبًغ اص ؽکغتي الهپ ُب دس ثشاثش ضشثَ گشدًذ.
هاده - ٣٣ظشّف زبهل الهپِبی فلْسعٌت ثبیذ داسای ثشچغت خغشًبک (زبّی خیٍْ) ثبؽٌذ.
هاده - ٣٤دس صْست ؽکغتي الهپِبی هستْی خیٍْ ،هْاسد صیش سػبیت ؽْد :
الفٌُ -گبم خوغ آّسی اص هبعک ّ دعتکؾِبیی اص خٌظ العتیک ّ یب ًیتشیل اعتفبدٍ ؽْد .
ة -خشدٍ ُب دس کبغزُبی ضخین ّ یب همْا پیچیذٍ ّ ثَ کیغَ ُبی پالعتیکی ثب ضخبهت ( )۲-۶هیلیوتش
هٌتمل ؽًْذ .
ج -اص ؽغتؾْی خیٍْ ّ اؽیبی آلْدٍ ثَ آى ّ ّسّد ایي هبدٍ ثَ فبضالة هوبًؼت ؽْد.
هاده ٌُ- ٣٥گبم ّاسد ًوْدى الهپِب ثَ دعتگبٍ خشدکي ،توِیذات الصم ثَ هٌظْس پیؼ گیشی اص اًتؾبس
خیٍْ ثَ هسیظ ثَ کبس گشفتَ ؽْد.
هاده  - ٣٦ثشای پیؼ گیشی اص آلْدٍ ؽذى فضبی هسیظ ّازذ ثبیذ هدِض ثَ عیغتن خوغ آّسی غجبس
ثشای خزة خیٍْ ّ تشکیجبت فغفشٍ ثبؽذ.
هاده  - ٣۷ثشای خذاعبصی ثخبسات خیٍْ دس زیي اًدبم کلیَ هشازل ثبصیبفت ّ ،خْد فیلتش کشثي فؼبل یب
ًْع هؾبثَ ضشّسی اعت.
هاده  - ٣۸فلضات ،ؽیؾَ  ،پالعتیک  ،خیٍْ ّ تشکیجبت فغفشٍ ثَ عْس کبهل اص یکذیگش خذا ؽذٍ ّ هْسد
ثبصیبفت ّالغ ؽًْذ.
هاده - ٣۹دس عبیش الهپِب ًیض الصم اعت فشآیٌذ خشدکشدى ،خذاعبصی ؽیؾَ ،پالعتیک  ،فلضات ّ عبیش
هْادغیش فلضی ّ ازتوبال خغشًبک اص ًظش صیغت هسیغی ّ ُذایت آًِب ثشای ثبصیبفت ثب سػبیت ایي ضْاثظ
صْست پزیشد.

فصل ىفتن -هدیریت صحیح زیست هحیطی پسواند در باتریيا :
هاده - ۴٠اًْاع ثبتشیِب ،پیؼ اص اًدبم ُش هشزلَ اص ػولیبت ثبصیبفت ،اصدعتگبٍ خذا ؽًْذ ّ هغبثك
دعتْسالؼول هشثْط تست هذیشیت صسیر صیغت هسیغی ّالغ ؽًْذ.
هاده - ۴١ثؼذ اص ػولیبت اّساق عبصی کلیَ دعتگبُِب ،تفکیک ّ گشٍّ ثٌذی ثبتشیِبی ًیکل -کبدهین
)ً ،(Ni-Cdیکل ُیذسیذ فلضی) ،(NiMeHلیتیوی ،یْى لیتین ّ ثبتشیِبی عشثی -اعیذی اًدبم ؽْد.
هاده  - ۴٢ثبتشیِب خذا اص یکذیگش ًگِذاسی ؽًْذ ّ ثَ هٌظْس خلْگیشی اص تخلیَ الکتشیکی ،اص اًجبؽت آًِب
ثش سّی یکذیگش خلْگیشی ؽْد .ثبتشیِبیی کَ لبثل اعتفبدٍ هدذد ًیغتٌذ ،ثشای ثبصیبفت فلضات هبًٌذ
عشةً ،یکل ّ لیتین فشعتبدٍ ؽًْذ.
هاده  - ۴٣دسثبتشیِبی لیتین یًْی ،ثَ دلیل خْسًذگی ُیذسّکغیذ لیتین ،اص ؽکغتي ّ ثبص ؽذى ثبتشی،
خلْگیشی ؽْد .ثبتشیِبی لیتیوی پیؼ اص ػولیبت خشد کشدى ،ثبیذ اص دعتگبٍ خذا ؽْد تب اص ّاکٌؼ
لیتین کَ دس صْست ؽکغتي دس هدبّست ُْا یب سعْثت لشاس هی گیشد ،ثب اکغیژى ّ ایدبد آتؼ پیؼ
گیشی ؽْد.

هاده  - ۴۴ثَ هٌظْس پیؼ گیشی اص اًتؾبس فلضات ثخصْؿ عشة دس هسیظ کبس اص عبهبًَ ُبی تِْیَ ُْا
ّ فیلتش دس فشایٌذُبی زشاستی ثبصیبفت اعتفبدٍ ؽْد.
هاده ً- ۴۵گِذاسی ثبتشیِبی خؾک ثبیذ ثش اعبط ؽشایظ صیش اًدبم ؽْد :
الف -اص ثؾکَ ُبی پالعتیکی یب فلضی عبلن ( )۲۰۰لیتشی لبثل هِش ّ هْم اعتفبدٍ ؽْد،
ة -ثشچغت گزاسی هغبثك ثب دعتْسالؼول هشثْط اًدبم گشدد،
ج -ظشّف زبهل ثغتَ ّ هِش ّ هْم ثبؽٌذ،
د -پغوبًذُب اص صذهبت فیضیکی ّ تبثیشات آة ُّْایی هسفْػ ًگِذاؽتَ ؽًْذ،
ُـ  -دساًجبس ّ ٌُگبم زول ّ ًمل اص پبلت چْثی دس صیش ظشّف زبهل اعتفبدٍ ؽْد،
ّ -اًجبس ثبیذ ایوي ّ ثب دعتشعی کٌتشل ؽذٍ ثبؽذ،
ص -کبسکٌبى ثشای ًگِذاسی ّ زول ّ ًمل آهْصػ یبفتَ ثبؽٌذ،
ذ -تٌِب کبسکٌبى آهْصػ یبفتَ ثَ اًجبس دعتشعی داؽتَ ثبؽٌذ،
طً -گِذاسی تٌِب ثَ صْست هْلت دس ظشف صهبًی الصم ثشای گشدآّسی زدن کبفی ثشای زول ثَ
تبعیغبت ثبصیبفت ثب دفغ اًدبم هی ؽْد .ثٌبثشایي دس اًجبس کشدى همبدیش ثیؼ اص ()۱۰۰۰کیلْگشم ّ دس
دّسٍ صهبًی ثیؼ اص ()۱۸۰سّص،الصم اعت اًجبس ثَ ػٌْاى اًجبس ًگِذاسی پغوبًذ ّیژٍ ثجت ؽْد،
ی -هسل تدوغ ،ثبصیبفت ّ ثغتَ ثٌذی پغوبًذُبی ثبتشیِب هدِض ثَ عکُْبی غیشلبثل ًفْر دس ثشاثش
اعیذ ثبؽذ ثغْسیکَ اص ًفْر اعیذ ثَ خبک پیؼ گیشی ؽْد.
هاده - ۴۶زول ّ ًمل ثبتشیِب ثَ تبعیغبت ثبصیبفت،تصفیَ ّ دفغ ثب سػبیت هْاسد صیش اًدبم ؽْد :
الف -پغوبًذُب ثَ عْس صسیر دعتَ ثٌذی ؽًْذ،
ة -ثبتشیِب ثصْست لبئن دس ظشّف پالعتیکی ضذ ًؾت ّ یب کیغَ ُبیی اص خٌظ پلی اتیلي لشاس دادٍ
ؽًْذ،
ج -ثبتشیِب ثب الیَ ای اص هبدٍ خبرة ،همْا ّ یب تختَ چٌذال اص ُن خذا ؽًْذ .
د -ظشّف زبهل ،هی تْاًٌذ ثؾکَ ُبی فلضی یب پالعتیکی ثبؽٌذ کَ لبثلیت لشاسگیشی ایغتبدٍ ّ هِش ّ
هْم ؽذى سا داؽتَ ثبؽٌذ .
ُـ  -ظشّف ثب تغوَ ُبی ًبیلًْی ثَ پبلتِب ثغتَ ؽًْذ.

فصل ىشتن – نگيداری ً حول ً نقل:
هاده  - ۴۷پغوبًذُبی ثشلی ّ الکتشًّیکی پیؼ اص اّساق عبصی ّ یب پظ اص آى  ،تب صهبى اًتمبل ثَ ّازذ
ثبصیبفت دس اًجبسُبیی ثب ؽشایظ صیش ًگِذاسی ؽًْذ :
الف -هسیظ ثغتَ ّ ثَ دّس اص تبثیش ػْاهل خْی ّثب کف ًفْرًبپزیش،
ة -هدِض ثَ عبهبًَ ُبی تِْیَ هٌبعت ّ دس صْست لضّم ثب کٌتشل خشّخی ُب ثشای کٌتشل اًتؾبس هْاد
خغشًبک،
ج -داسای تبثلْی ُؾذاس،
د -داسای فضبی کبفی ثشای پیؼ گیشی اص اًجبؽت ثی سّیَ پغوبًذُب.
هاده - ۴۸اخضای هٌذسج دس پیْعت ؽوبسٍ( )۲پیؼ اص زول ّ ًمل خذاعبصی ؽًْذ.
هاده  - ۴۹دس ثغتَ ثٌذی اخضا ،ثبیذ ازتوبل ؽکغتگی ّ آصاد ؽذى هْاد دس هسیظ صیغت ثَ زذالل
ثشعذ ّ ایي اخضا دس ظشّفی هسکن کَ خشدٍ ُب لبدس ثَ خشّج اص آًِب ًجبؽٌذ ،لشاسدادٍ ؽًْذ.
هاده  - ۵٠ظشّف زبهل لبثلیت زفبظت پغوبًذُب سا دس ثشاثش تبثؼ خْسؽیذ ّ عبیش ػْاهل خْی داؽتَ
ثبؽٌذ.
هاده  - ۵١زول ّ ًمل ایي پغوبًذُب ثبیذ ثب سػبیت آییي ًبهَ اخشایی زول ّ ًمل خبدٍ ای هْاد
خغشًبک هْضْع تصْیت ًبهَ ؽوبسٍ /۴۴۸۷۰تُ۲۲۰۲۹ـ هْسش  ۱۳۸۰/۱۲/۲۷اًدبم ؽْد.

فصل نين -سایر هٌارد:
هاده  - ۵٢پظ اص اّساق عبصی پغوبًذ ثشلی ّ الکتشًّیکی  ،کلیَ اخضای پالعتیکی ،آٌُی ّ غیش
آٌُی اص یکذیگش خذا ؽًْذ ّ غیش ًبؽی اصػولیبت ثَ ّعیلَ عبهبًَ خوغ آّسی غجبس اص هسیظ فشآیٌذ
خبسج ؽْد.
هاده ٌُ - ۵٣گبم ثبصیبفت دعتگبُِبی چبپ  ،کپی ّ عبیش دعتگبُِبی هدِض ثَ کبستشیح کَ هستْی
خُْش هی ثبؽٌذ ،ثبیذ خُْش دعتگبٍ ثَ ؽیٍْ هٌبعت خوغ آّسی ؽْد.
هاده - ۵۴تدِیضات زبّی ّ یب آلْدٍ ثَ ثی فٌیلِبی پلی کلشٍ )(PCBاص عبیش اخضای پغوبًذُبی ثشلی ّ
الکتشًّیکی خذاعبصی ؽًْذ ّ ثَ اًجبسُبی ّیژٍ ًگِذاسی پغوبًذُبی زبّی ّیب آلْدٍ ثَ ثی فٌیلِبی
پلی کلشٍ اًتمبل ؽًْذ.
هاده - ۵۵اًْاع سّغٌِبی سّاًکبس ّسّغٌِبی فشعْدٍ پیؼ اص اًدبم ُش هشزلَ اص ػولیبت ثبصیبفت ،اص
دعتگبٍ تخلیَ ّ ثَ ّازذُبی ثبصیبفت هشثْط اًتمبل یبثٌذ.
هاده  - ۵۶عیغتن تِْیَ هدِض ثَ فیلتش ثشای خبسج ًوْدى اکغیذُب ّ غجبس فلضی ًبؽی اص فشآیٌذُبی
خشدکشدى ،رّة فلضات ّ اعتخشاج آًِب ّ ثبصیبفت عشثبسٍ ثبیذ دس ّازذ ًصت ؽْد.
هاده ّ- ۵۷ازذ ثبیذ ثشًبهَ خْد سا ثشای پبیؼ ّ اسایَ گضاسػ ثَ عبصهبى دس خصْؿ کٌتشل آلْدگی ّ
عبیش هْاسد اضغشاسی ًظیش آتؼ عْصی ثَ عبصهبى اسائَ ًوبیذ.
هاده ّ - ۵۸ازذ هْظف اعت ثشًبهَ کبسی ّ ًسٍْ اخشای هذیشیت صسیر صیغت هسیغی خْد سا ثَ
عبصهبى اسائَ دُذ .
تجصشٍ -عبصهبى ثبیذ اص فؼبلیت ّازذُبی فبلذ ثشًبهَ کبسی ّ ّازذُبیی کَ دعتْسالؼولِبی هذیشیت
صسیر صیغت هسیغی سا سػبیت ًوی کٌٌذ ،هوبًؼت ًوبیذ.
هاده - ۵۹عبصهبى هْظف اعت ثَ صْست دّسٍ ای ّازذ سا ثَ هٌظْس تغبثك ثب هدْصُبی صبدسٍ ،ثشًبهَ
کبسی ّ سػبیت دعتْسالؼولِبی هذیشیت صسیر صیغت هسیغی هْسد ثبصسعی ّ پبیؼ لشاس دُذ.
هاده  - ۶٠ػولیبت پشداصؽی ثبیذ دس هسیغی ثغتَ ،ثب کف ًفْرًبپزیش ّ هدِض ثَ عبهبًَ تصفیَ گبص
ثشای کٌتشل اًتؾبس هْاد خغشًبک صْست پزیشد.
هاده  - ۶١دس صْست ایدبد ُش گًَْ آلْدگی صیغت هسیغی ًبؽی اص پغوبًذُبی ثشلی ّ الکتشًّیکی
ثیؼ اص زذ هدبص ًغجت ثَ اعتبًذاسدُبی هلیّ ،ازذ هشثْط هلضم ثَ سفغ آلْدگی کبهل آى هی ثبؽذ.
هاده - ۶٢اخشای هفبد ایي هصْثَ ثشای کلیَ فؼبلیتِبی تْلیذ،اّساق ،خوغ آّسی ،دسیبفت ،رخیشٍ،
زول،دفغ ّیب هذیشت پغوبًذُبی ثشلی ّ الکتشًّیکی الضاهی اعت.
هاده ّ- ۶٣صاستخبًَ ُبی هْضْع هبدٍ ( )۱۱لبًْى  ،ضوي ًظبست ثش زغي اخشای ایي هصْثَ دس
دعتگبُِبی هتجْع خْد گضاسػ هشثْط سا ثَ عْس عبالًَ ثَ عبصهبى اسایَ دٌُذ.
پیٌست : ١هْاد هْخْد دس پغوبًذُبی ّیژٍ سایبًَ ُب ّ لْاصم خبًجی آًِب
آًتیوْاى :دس صفسَ یب هخشّط ؽیؾَ ای ًوبیؾگشُبی  CRTهْخْد اعت،
اکغیذ ثبسین :دس صفسَ گیشًذٍ لْلَ پشتبة الکتشّى دس ًوبیؾگشُبی  CRTهْخْد اعت.همذاسی اص آى دس
عغر داخلی صفسَ یب هخشّط ؽیؾَ ای خوغ هی ؽْد .
ثشیلین :همذاسی کوی اص ایي ػٌصش ثَ ؽکل آلیبژ هظ -ثشیلین(هؼوْال  ۹۸%هظ ّ  %۲ثشیلین) دس تختَ
هذاس هبدس ،دس هسل اتصبل ثَ ثْسد خبًجی هْخْد اعت،
کبدهین :همبدیش کوی اص ایي ػٌصش دس صفسبت اتصبل ّ عْییچِب ّ همبدیش ثغیبس کوتشی دس سّکؼ عین
ُبی  PVCهْخْد اعت .سایبًَ ُبی لبثل زول هؼوْال داسای ثبتشیِبی لبثل ؽبسژ ًیکل – کبدهین
ُغتٌذ،
کلش ّ یب ثشّم:هْاد ضذ زشیك ُبلْژًَ آلی ّ هؼذًی (هبًٌذ کلشیذ آًتیوْاى) هوکي اعت دس پالعتیک

تختَ هذاسُبی چبپی ّ کیظ ُب ّ ًیض سّکؼ عیوِبی اص خٌظ  PVCهْخْد ثبؽٌذ،
عشة :همبدیش لبثل هالزظَ ای عشة دس CRTهْخْد اعت (دس هذلِبی لذیوی  ّkg 3-2دس هذلِبی
خذیذ  kg1).همبدیش کوتشی اص ایي ػٌصش دس تختَ هذاسُبی چبپی ، CPUچبپگش ّ عبیش ّعبیل خبًجی
سایبًَ ُب ثَ صْست لسین ثَ کبس سفتَ اعت .دس ثبتشی عشثی اعیذی کَ دس ثؼضی اص سایبًَ ُبی لبثل
زول ثَ کبس سفتَ ًیض ایي ػٌصش ّخْد داسد .
لیتین :ثبتشیِبی کْچک سّی تختَ هذاس هبدس زبّی ایي فلض ُغتٌذ .
خیٍْ :دس صفسبت ًوبیؾگشُبی هغغر همبدیش کوی اص ایي هبدٍ ّخْد داسد .
فغفش :ثخؼ داخلی  CRTثْعیلَ یک پْؽؼ اص فغفش ّ عْلفیذ سّی یب دیگش فلضات کویبة پْؽیذٍ
هی ؽْد.عْلفیذ کبدهین ًیض دس اًْاع لذیوی تش ثَ کبس سفتَ اعت .
ثلْسُبی هبیغ :ایي هْاد دس همبدیش کن دسًوبیؾگشُبی LCDهْخْد اعت .
آسعٌیک :دس همبدیش کن ثَ صْست اسعٌیذ گبلین دسدیْدُب یب الهپِبی دّلغجی دیْدُبی عبعغ کٌٌذٍ ًْس
ّخْد داسد .
الکتشّلیتِبی هبیغ :دس همبدیش کن دس خبصًِب ّ پْدس تًْش چبپگشُب هْخْد اعت .
پیٌست : ٢اخضای صیش ثبیذ اص یبساًَ ُبی هغتؼول خذا ّ هذیشیت ؽًْذ :
الف -اخضای زبّی خیٍْ ًظیش الهپِب ّ عْییچِب،
ة -ثبتشیِب،
ج -تختَ هذاسُبی چبپی(دس صْستی کَ عغر تختَ ثیؼ اص ۱۰عبًتی هتشهشثغ ثبؽذ)،
د -کبستشیدِبی تًْش ،تًْشُبی هبیغ ،خویشی ّ سًگی،
ٍ – پالعتیکِبی زبّی هْاد ضذ زشیك ثشهیٌبتَ،
ّ -الهپِبی لْلَ ای کبتذی،
صً -وبیؾگش ثلْس -هبیغ( )ُ(LCDوشاٍ ثب خؼجَ) ثب عغر ثیؾتش اص ۱۰۰عبًتی هتشهشثغ ثب الهپ تخلیَ
گبصی،
ذ -کبثل ثشق خبسخی،
ط -خبصًِبی زبّی(، PCBدس صْست ّخْد دس ّعبیل خبًجی سایبًَ)،
ی -خبصًِبی الکتشّلیتی (ثب استفبع یب لغش ثیؼ اص ۲۵ mmیب ثب زدوی ًغجتب هؾبثَ) .هبدٍ  ۶۰ػولیبت
پشداصؽی ثبیذ دس هسیغی ثغتَ ،ثب کف ًفْرًبپزیش ّ هدِض ثَ عبهبًَ تصفیَ گبص ثشای کٌتشل اًتؾبس
هْاد خغشًبک صْست پزیشد .

