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پسماند :براساس قانون مدیریت پسماند مصوب  83/2/20پسماند ب ه مواد جامد ،مایع (غير فاضالب ) وگاز ،گفته می
شود كه به صورت م ستقيم یا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده زائد شناخته می شود.
پسماند های عادی :به كليه پسماندهایی گفته می شود كه به صورت معمول از فعاليتهای روز مره انسان در شهرها ،
روستاها و خارج از آنها توليد می شود  ،از قبيل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی
پسماندهای پزشكی ( بيمارستانی) :به كليه پسماندهای عفونی و زیان آور ناشی از بيمارستان ها و مراكز بهداشتی و
درمانی وآزمایشگاه های تشخيص طبی و سایر مراكز مشابه گفته می شود  .سایر پسماندهای خطرناك بيمارستانی از
شمول این تعریف خارج است
پسماندهای صنعتی :پسماندهای ناشی از فعاليتهای صنعتی و معدنی و پسماندهای پاالیشگاهی صنایع گاز ،نفت،
پتروشيمی و نيروگاهی و امثال آن گفته می شود از قبيل براده ها  ،سرریزها و لجن های صنعتی
پسماندهای ویژه :به كليه پسماندهایی گفته می شود كه بدليل باال بودن حداقل یكی از خواص خطرناك از قبيل
بيماریزایی ،سميت ،قابليت انفجار یا اشتعال و خوردگی و مشابه آن به مراقبت های ویژه نياز داشته باشد و آن دسته از
پسماندهای پزشكی و نيز بخشی از پسماندهای عادی ،صنعتی ،كشاورزی كه نياز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای
ویژه محسوب می شوند
شركت مورد تایيد :به كليه شركت هایی كه از نظر توانمندی اجرایی و علمی در هر یك از زمينه های مدیریت اجرایی
پسماند (جمع آوری پسماند  ،حمل و نقل و دفع و ، ) ...به تایيد امور  HSEوزارت نفت یا  HSEهریك از چهار شركت
اصلی رسيده و دارای پرونده و رتبه باشند اطالق می گردد
اركان مرتبط با سيستم مدیریت پسماند:
 .7.1مدیر عامل شركت :مدیر عامل شركتها در راستای اجرای تعهدات بيان شده در  HSEمهمترین ركن در اجرای آئين
نامه پسماندها می باشند
 .7.2واحد  :HSEمسئوليت نظارت بر عملكرد كليه فعاليت های امور بهداشت  ،ایمنی و محيط زیست بخشهای زیر
مجموعه و بخش خصوصی و پيمانكار طرف قرارداد را عهده دار بوده و بر اساس چارت سازمانی ارائه شده و با تائيد
مدیریت  HSEمی بایستی تشكيل گردد
 .7.3واحد توليد كننده پسماند :به كليه واحدهای فرآیندی یا عملياتی اطالق می گردد كه پسماند در حوزه كاری آن
توليد شده است
 .7.4واحد جمع آوری پسماند :به بخش خصوصی یا نيمه خصوصی واجد صالحيتی اطالق می گردد كه مسئوليت
جابجائی و جمع آوری و ذخيره سازی پسماندهای توليدی توسط توليد كنندگان در داخل سایت و نگهداری و
برچسب گذاری و گرفتن كليه مجوز ها و تائيدیه ها برای ارسال پسماند به محل دفع را بر اساس دستورالعملهای
مربوطه برعهده دارد  .در صورت نياز مسئوليت نگهداری ایستگاه ذخيره قابل واگذاری به بخش خصوصی می باشد.

 .7.5پيمانكار حمل و نقل :به بخش خصوصی یا نيمه خصوصی واجد صالحيتی اطالق می گردد كه مسئوليت تحویل،
بارگيری و جابجایی كليه پسماند ها در خارج از محل توليد و ارسال آن به محل های مشخص برای دفع یا بازیافت را
بر اساس دستور العمل های صادره بر عهده دارد.
 .7.6پيمانكار دفع :به بخش خصوصی واجد صالحيتی اطالق می گردد كه مسئوليت پردازش نگهداری و بهره برداری كليه
تأسيسات تصفيه و دفن را بر عهده دارد.

مسئوليت ها
 .1مسئوليت مدیران عامل در ارتباط با سيستم مدیریت پسماند
 .1.1فراهم نمودن زمينه همكاری كليه بخشهای زیر مجموعه با مدیریت  HSEدر راستای اجرای آئين نامه و دستورالعمل
های مدیریت پسماند
 .1.2كمك به تسریع روند انجام امور انتخاب مشاور و پيمانكار و ساخت تأسيسات مربوط به مدیریت پسماند
 .1.3اولویت دادن و تخصيص اعتبارات الزم به منظور طراحی و ساخت تأسيسات زیر بنائی مدیریت پسماند نظير ایجاد
ساختار مكانيزه حمل و نقل  ،جمع آوری  ،تأسيسات تصفيه  ،بازیافت و دفن پسماندها.
 .2مسئوليت های بخش  HSEدر ارتباط با سيستم مدیریت پسماند:
 .2.1تعریف و نظارت بر اجرای پروژه های مرتبط با مدیریت پسماند
 .2.2كنترل آمار نوع و حجم پسماندها در محل توليد  ،ایستگاه ذخيره و در سيستم حمل و نقل
 .2.3نظارت بر نحوه طبقه بندی و كد گذاری و نگهداری پسماندها بر اساس دستور العمل ها
 .2.4نظارت بر عملكرد و رعایت اصول  HSEدر كليه شركتهای عمل كننده در مدیریت پسماند
 .2.5صدور مجوزهای مربوط به حمل و نقل پسماندهای ویژه
 .2.6ارائه گزارش تفصيلی عملكرد بصورت ما هانه در خصوص نحوه مدیریت پسماند در واحدهای زیر مجموعه به مدیریت
HSE

 .2.7دریافت برگه بار نامه دفع پسماند از توليد كننده و ارسال آن پس از انجام كنترل به پيمانكار جمع آوری
 .2.8نظارت بر نمونه برداری و ارسال نمونه پسماندهای مورد نياز به آزمایشگاه جهت آناليز
 .2.9همكاری در تعيين مشاور جهت جانمایی و طراحی تأسيسات تصفيه ،بازیابی و طراحی محلهای دفن پسماندها بر
اساس روشهای استاندارد و با هماهنگی  HSEستاد
 .2.10همكاری در تعيين صالحيت پيمانكاران زیربط و نظارت بر اجرای عمليات اجرایی مدیریت پسماندها نظير ساخت
محلهای دفن و تأسيسات مربوطه با بهره گيری از خدمات نظارتی تيم طراح
 .2.11نظارت بر ایجاد ساختار ثبت و ضبط اطالعات و آمار مدیریت پسماند
 .2.12كنترل و تایيد صورت وضعيت پيمانكاران بر اساس بارنامه های تكميل شده و نظارت بر قيمت سرانه جمع آوری،
حمل و دفع پسماندها بر اساس نوع پسماندها
 .2.13صدور مجوز آزادسازی ضمانتنامه های حسن انجام كار پيمانكاران مرتبط با سيستم مدیریت پسماند
 .2.14تدوین و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مورد نياز مرتبط با مدیریت پسماند

تبصره .به منظور انتخاب ،جانمایی محل دفن  ،الزم است تا با بكارگيری از خدمات شركتهای مشاوره نسبت به
مكان یابی محل مناسب دفن پسماندهای صنعتی و خطرناك اقدام گردد .در این خصوص مسئوليت اخذ مجوز
و تائيدیه محل دفن انتخاب شده بر عهده مشاور می باشد.
 .3مسئوليت واحدهای توليد كننده پسماند:

 .3.1ارائه ليست كلی پسماندهای توليدی و مشخصات كليه پسماندهای توليد شده در شرایط عادی بر اساس روند گذشته
عملكرد واحد و به روز نمودن اطالعات این ليست هر ماه یكبار و ارائه ليست كليه پسماندهای توليد شده در طول
یكسال
 .3.2ارائه ليست كلی پسماند های توليدی در شرایط اض طراری بر اساس روند گذشته عملكرد واحد و به روز نمودن
اطالعات این ليست بصورت ساالنه
 .3.3تكميل و تنظيم و ارسال بارنامه پسماند برای حمل پسماند جامد بيش از  5كيلو یا پسماند مایع بيش از  5ليتر یا
مخلوط پسماند حاوی بيش از  500گرم PCB
 .3.4تخليه و ذخيره پس ماندهای توليدی در ظروف مربوطه و تهيه شده توسط پيمانكار جمع آوری بر اساس دستور
العمل ارائه شده از سوی واحد  HSEو حداكثر مقدار مجاز ارائه شده.
 .3.5رعایت كليه مسائل بهداشت  ،ایمنی و زیست محيطی در هنگام تخليه پسماندهای خطرناك
 .4مسئوليت واحد جمع آوری كننده پسماند:
 .4.1ارائه برنامه نحوه جمع آوری پسماندهای مختلف بر اساس ليست كلی پسماندهای توليدی  ،و ارائه به واحد  HSEو
اخذ مجوز از آن
 .4.2ارائه برنامه نحوه نگهداری پسماندهای مختلف به واحد  HSEو اخذ مجوز از آن
 .4.3ارائه برنامه نحوه برچسب گذاری پسماندهای مختلف به واحد  HSEو اخذ مجوز از آن
 .4.4تهيه دستورالعمل اقدامات در شرایط اضطراری ( )ERAPبرای موارد ذكر شده در قانون و گرفتن مجوزهای مورد نياز
آن از واحد HSE
 .4.5جمع آوری كليه پسماندها بر اساس برگه بارنامه دریافتی و برچسب گذاری و ذ خيره سازی آنها بر اساس
دستورالعمل های ارائه شده و مقدار مجاز بيان شده
 .4.6تحویل فرمها و مجوزهای تائيد شده حمل پسماندهای ویژه به پيمانكار متولی حمل و نقل پسماند
 .4.7ارائه گزارش ماهانه در زمينه مقدار پسماند جمع آوری شده بر اساس كدهای مربوطه
 .4.8ارائه گزارش ماهانه وضعيت انبارهای نگهداری پسماند شامل مقدار فضای پرشده  ،مقدار حجم ارسال شده برای هر
گروه از پسماندها
 .4.9رعایت كليه مسائل  HSEدر هنگام جمع آوری و ذخيره سازی پسماندها
 .5مسئوليت پيمانكار حمل و نقل پسماندهای ویژه:
 .5.1تحویل یك نسخه از بارنامه مربوطه به اداره راه و ایستگاههای آتش نشانی پوشش دهنده مسير
 .5.2رعایت كلی ه مسائل  HSEدر حمل و نقل پسماندها (انتخاب ماشين آالت  ،مسير حركت و توقف ،نصب عالئم و ) ...
 .5.3حمل و نقل پسماندها به خارج از سایت و تحویل پسماندها به واحد دفع یا بازیافت مورد نظر و اخذ مهر تائيد تحویل
در برگه بارنامه
 .5.4تحویل یك برگه از بارنامه تائيد شده به امور HSE
 .5.5ارائه گزارش ماهانه پسماندهای حمل شده به امور  HSEبه تفكيك نوع پسماند و بارنامه ها
 .6مسئوليت پيمانكار دفع كننده پسماند های ویژه:
 .6.1رعایت كليه اصول بهداشتی  ،ایمنی و زیست محيطی در بهره برداری از تأسيسات موجود در ایستگاه دفع
 .6.2ارائه گزارش ماهانه از كميت و كيفيت پسماند ورودی به تاسيسات بازیافت و كميت و كيفيت خروجی مواد بازیافتی و
پسماند حاصله به امور HSE

 .6.3ارائه گزارش ماهانه از كميت و كيفيت پسماند ورودی به تاسيسات تصفيه و كميت و كيفيت خروجی مواد تصفيه
شده به امور HSE
 .6.4ارائه گزارش ماهانه از كميت و كيفيت پسماند ورودی بر اساس بارنامه ها به هر محل دفن به امور HSE

شرح عمليات
نحوه مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه
الف .مدیریت پسماندهای صنعتی
 .1بر اساس قانون پسماندها اگر مخلوط پسماندهای عادی یا صنعتی با پسماندهای خطرناك مخلوط گردد این مخلوط
درگروه پسماندهای ویژه طبقه بندی می گردد( مگر آنكه آزمایشات ،غير خطرناك بودن مخلوط حاصله را ثابت نماید ) لذا
الزم است تا كليه بهره برداران نسبت به تفكيك و جداسازی از مبدا كليه پسماندهای صنعتی به شكل صحيح و دقيقی
اقدام نمایند.
 .2كليه مراكز دولتی  ،خصوصی و شركت های تابعه هر بخش الزم است در هنگام طراحی كليه واحدهای صنعتی و خدماتی
به نكات زیر توجه نمایند:
 فرآیند به گونه ای طراحی و اجرا شود كه پسماند كمتری توليد شود
 فرآیند به گونه ای طراحی و اجرا شود تا از تركيب مواد شيميایی و خطرناك با زائدات صنعتی جلوگيری شود.
 فرآیند بگونه ای اصالح و یا طراحی شود كه طی آن پسماندهای صنعتی توليدی با بكارگيری تكنيك های مناسب تا حد
امكان متراكم و كم حجم شود.
 .3كليه مراكز دولتی  ،خصوصی و شركتهای تابعه الزم است تا كليه پسماندهای صنعتی خود را شناسایی و طبقه بندی
نمایند.

تبصره  .الزم است تا كليه پسماندهای ویژه حاصل از مخلوط شدن پسماند های صنعتی با مواد خطرناك نيز شناسایی و
مشخصات آنها در دفاتر مربوطه ثبت گردد.
جمع آوري و تفكيك از مبدا
 .4كليه پسماندهای صنعتی توليدی الزم است تا با توجه به حجم و خصوصيات پسماندها به منظور بازیافت و یا نگهداری در
انبارهای موقت ،در داخل ظروف اوليه مناسب بصورت جداگانه جمع آوری شده و برچسب گذاری شود.
 .5پسماندهای صنعتی قابل ذخيره ،حداكثر طی یك هفته(كه تابعی از قابليت پذیرش انبار موقت است) می بایستی به
سيستم جمع آوری تحویل داده شود.
 .6ظروف ذخيره سازی بگونه ای طراحی شود كه بصورت مكانيزه قابل جمع آوری باشد.

تبصره .1پسماندهای صنعتی حجيم كه قابل ذخيره سازی در محل نمی باشد حداكثر طی  24ساعت توسط
توليدكنندگان به مسئولين جمع آوری تحویل داده شده و یا آنكه تسهيالت كاهش حجم پيش از تحویل به مسئول
جمع آوری ،برای آن درنظر گرفته شود.
تبصره .2پسماندهای صنعتی نيمه جامد  ،قابل ذخيره سازی در محل نبوده مگر آنكه تاسيسات مناسب برای ذخيره
سازی آن ا یجاد شده باشد  ،در غير اینصورت كليه پسماندهای نيمه جامد صنعتی می بایستی مستقيما به مسئولين
جمع آوری تحویل داده شود.
نگهداري در محل (ايستگاه ذخيره سازي)

 .7كليه مراكز دولتی ،خصوصی و شركت های تابعه هر بخش الزم است تا پسماندهای صنعتی جمع آوری شده را پيش از
ارسال برای دفع/بازیافت در محل دارای خصوصيات زیر نگهداری و ذخيره نمایند :محل نگهداری باید دارای سه بخش
مجزا باشد كه عبارتند از:
 بخش نگهداری پسماندهای صنعتی قابل بازیافت
 بخش نگهداری پسماندهای ارسالی برای دفع
 بخش فرآیندی(شامل تفكيك  ،آماده سازی  ،كاهش حجم  ،بسته بندی و برچسب گذاری) امكان تردد ماشين های سنگين
در آن وجود داشته باشد.
تجهيزات مربوط به كاهش حجم مناسب به منظور كاهش حجم بهينه پسماندها در آن طراحی و اجرا شود.

تبصره .1كليه پسماندهای نيمه جامد صنعتی پيش از بسته بندی می بایستی به صورت كامل آبگيری شده به گونه
ای كه رطوبت حاصله به كمتراز  30درصد پسماند رسيده و سپس در ظروف مناسب ذخيره شود.
تبصره .2مایعات حاصل از آبگيری بر اساس ميزان آلودگی موجود در آن با توجه به دستورالعمل های سازمان حفاظت
محيط زیست به شيوه مناسبی ،تصفيه و مدیریت شود.


تجهيزات ایمنی مناسب در آن رعایت و تعبيه شود.



در بستر سازی كف ایستگاه از پوشش های مناسب كه ضمن تحمل فشارهای ناشی از تردد وسائل سنگين ،كه ضریب
نفوذپذیری حداقل  10-8متر در ثانيه را تامين می نماید همراه با سيستم زهكش مناسب استفاده شود.
در ظروف مناسب با خصوصيات پسماندها دسته بندی شود.
فضای مناسب برای ذخيره انواع پسماندهای مختلف صنعتی بگونه ای طراحی و ساخته شود تا از مخلوط شدن پسماندهای
صنعتی با یكدیگر در اثر رفت و آمد و یا در اثر وزش باد جلوگيری شود.
از دیوارها و كف قابل شستشو و تجهيزات مربوطه برخوردار باشد.
از تهویه مناسب برخوردار باشد.
امكان بارگيری مكانيزه برای انتقال پسماندهای ذخيره شده به ماشين های بزرگتر و سمی تریلر ها طراحی و تعبيه شود.







انتقال و دفع
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كليه مراكز دولتی ،خصوصی و شركت های تابعه هر بخش می بایست كليه پسماندهای صنعتی ذخيره شده در ایستگاه
های ذخيره را تنها به شركت های مورد تایيد جهت دفع یا بازیافت  ،ارسال نموده و رسيد ،دریافت نمایند.
سوابق رسيدهای دریافت شده و بارنامه ها می بایستی به صورت منظم نگهداری شده و در هر زمان قابل ارائه باشد.
كليه نقل و انتقاالت و ارسال بسته ها می بایستی بصورت مستند و با ارائه بارنامه انجام شود.
تنها شركت های مورد تایيد  ،مجاز به انتقال پسماندها از ایستگاه به محل دفع می باشند.
كليه مواد برجامانده از عمليات بازیافت و تصفيه پسماندهای صنعتی توليد شده و همينطور كليه مواد دورریز می باید در
یك محل دفن مهندسی طراحی شده كه دارای الینرهای مناسب باشد ،دفن شوند
محل دفن باید دارای سيستم جمع آوری آبهای سطحی باشد
محل دفن باید دارای پوشش پایانی مناسب و پوشش های روزانه و ميان مدت مناسب باشد.
محل دفن باید دارای سيستم جمع آوری شيرابه متشكل از شيب بندی مناسب  ،پتوی زهكش و لوله باشد.
محل دفن بای د دارای سيستم تصفيه(یا مدیریت) شيرابه مناسب باشد كه استانداردهای دفع به آبهای سطحی و زیرزمينی
ارائه شده توسط سازمان حفاظت از محيط زیست را برآورده نماید.
در صورت نياز باید دارای سيستم جمع آوری و هدایت گاز یاشد.

ب .مدیریت پسماندهای ویژه

























كليه پسماندهای ویژ ه می بایستی توسط پيمانكار جمع آوری و با تایيد و نظارت مدیریت  HSEو یا نماینده آن  ،كدزنی و
طبقه بندی شود.
هرگونه تخليه پسماندهای ویژه در شرایط عادی  ،می بایستی حداقل  24ساعت پيش از عمليات تخليه به امور  HSEو
پيمانكار جمع آوری اطالع داده شود.
هرگونه تخليه در شرایط اضطراری می بایستی مستقيما زیر نظر امور  HSEانجام شود.
حمل  ،ذخيره و جابجایی پسماندهای ویژه ای كه بارنامه برای آنها صادر نشده است مجاز نمی باشد.
در بارنامه الزم است تا حداكثر حجم مجاز پسماند ویژه برای حمل زمينی/دریایی/هوایی ذكر گردد .
در بارنامه الزم است تا نوع اقدامات الزم درخصوص بروز سانحه و كنترل شرایط اضطراری برای هرنوع پسماند ویژه اعالم
گردد ()ERAP
تاسيسات مورد نياز برای تصفيه پسماندهای ویژه می بایستی به صورت كامال تخصصی و پيشرفته متناسب با پسماندهای
توليدی طراحی و ساخته شده و رعایت كليه است انداردهای سازمان حفاظت محيط زیست دستورالعملهای موجود یا یا
آئين نامه های آتی مدیریت  HSEدر آن الزامی است.
مدیریت پسماند ویژه پس از تصفيه و یا تثبيت پسماند و از بين رفتن خصوصيات خطرناك آن ،همانند مدیریت پسماند
صنعتی خواهد بود.
ذخيره سازی موقت پسماندهای ویژه می بایستی براساس رعایت نكات مندرج در بارنامه صورت گيرد.
حمل و نقل پسماندهای ویژه می بایستی با رعایت حداكثر حجم مجاز ذكرشده در بارنامه بوده و بارگيری پسماندهای
ناسازگار بایكدیگر در محموله ارسالی برای دفع ممنوع است.
ارسال محموله پسماندهای ویژه تنها به مراكز مجاز پذیرنده این پسماندها مجاز بوده و الزم است پيش از ارسال ،تائيدیه
پذیرش در این مراكز ،اخذ گردد.
برنامه حمل جاده ای محموله های حاوی پسماند ویژه می بایستی مطابق آخرین آئين نامه حمل و نقل جاده ای
موادخطرناك مصوب هيات وزیران باشد.
كليه عمليات نقل و انتقال  ،ذخيره سازی و دفع پسماندهای ویژه می بایستی بصورت مكانيزه انجام شود.
ثبت كليه بارنامه ها و اطالعات مربوط به جمع آوری و پردازش و دفع این دسته از پسماندها بایستی كامال شفاف و قابل
ردیابی و كنترل باشد.
تامين هزینه های پاكسازی آلودگی های احتمالی حاصل از عمليات جمع آوری ،ذخيره سازی و دفع با پيمانكار بخش
مربوطه است.
كليه امور مربوط به مدیریت پسماندهای ویژه به بخش خصوصی مورد تایيد قابل واگذاری است .
كليه پسماندهای ویژه توليد شده درصورت رعایت استاندارد حداكثر مقدار مجاز تخليه به خاك ،می توانند در یك محل
دفن مهندسی مطابق با نقشه های طراحی شده دفن شوند.
محل دفن می باید دارای سيستم جمع آوری آبهای سطحی باشد.
محل دفن می باید دارای پوشش پایانی مناسب و پوشش های روزانه و ميان مدت مناسب باشد.
محل دفن می باید دارای سيستم جمع آوری شيرابه منشكل از شيب بندی مناسب  ،پتوی زهكش و لوله باشد.
محل دفن می باید دارای سيستم تصفيه ( یا مدیریت ) شيرابه مناسب باشد كه استانداردهای دفع به آبهای سطحی و
زیرزمينی ارائه شده توسط سازمان حفاظت از محيط زیست را برآورده نماید.
در صورت نياز می باید دارای سيستم جمع آوری و هدایت گاز باشد.

