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 پیش گفتار

 حیات ی ازناپذیر تفکیکدارند به بخش ها انسان امروزه مواد شیمیایی به واسطه آثار مثبتی که بر کیفیت زندگی 

که نمونه  و بیشماری گردند های بزرگو زیانها می توانند منجر به آسیب مذکورمواد  از طرفی. شده اند مبدل بشر

ار یا کاهش اثرات زیانبو ی گیرپیشبرای  بایدکشورها  لذا. های مرتبط با آنهاستو بیماری شیمیایی حوادثوقوع آن 

نقشه دقیقی از وضعیت فعلی چرخه مواد  در اختیار داشتندر این راستا قبل از همه  تدابیری اتخاذ نمایند.مذکور 

رهیافت راهبردی مدیریت بین المللی مواد در برنامه بر همین اساس  .به عنوان یک اولویت مطرح می باشدشیمیایی 

ود ای از وضعیت فعلی مواد شیمیایی خمقرر گردیدکشورهای عضو به صورت داوطلبانه نمایه سایکمموسوم به  شیمیایی

ه عنوان باعضاء  المللدر سطح بیندست یافت و به مدیریت بهتر مواد شیمیایی  بتوانآن  به کمکتدوین نمایند تا 

 .ه اندشدملی پروفایل ایمنی شیمیایی تدوین متعهد به  ،برای ارتقاء مدیریت ایمن مواد شیمیایی نخستین گام

 بهمن مصادف باکه در برنامه سایکم پس از عضویت  سال های نخستاز همان  ،جمهوری اسالمی ایرانکه در وجود اینبا  

ی استانایمنی شیمیایی  ملی نمایه اتی را جهت تهیهاقدام وزارت بهداشت می باشد، 2006برابر با فوریه سال  1384ماه سال 

امانه سعدم وجود  به علت استاناطالعات در سطح تجمیع که در مشکالتی نظیر دالیل متعددی به لکن  ،است معمول داشته

می سازی پس از بواقدامی مجدد  در سپسکار به اتمام نرسید.  وجود داشت،در این زمینه اطالعاتی واحد  هایساختار ها و

 دستگاه های ذیبین یف و تقسیم کار وظا کاری مرتبطهای همکاری حوزه با  مزبور پروفایلدستورالعمل بخش هایی از 

آمار  ، مرکزسازمان حفظ نباتات کشورو حمل و نقل جاده ای(،  سازمان راهداریوزارت راه و شهرسازی ) :از جملهمدخل 

 و تجارت معدن ،وزارت صنعت، وزارت جهاد کشاورزی، محیط زیستحفاظت سازمان ، گمرک جمهوری اسالمی ایرانایران، 

ها و اقدامات متعدد سند پیگیریها، پس از نشستوزارت امور خارجه  با مشارکت ووزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و

  تنظیم نمود. کشورحاضر را بر اساس آخرین آمارها و اطالعات موجود در 

وزارت  :با بحث مدیریت ایمنی شیمیایی نظیر دستگاه ها و سازمان های مرتبط عمدتاً کاربران این پروفایل در کشور

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفظ 

 جهاد وزارت، رانیا یاسالم یجمهور گمرک، (یا جاده نقل و حمل و یراهدار سازمان) یشهرساز و راه وزارتنباتات، 

شرکت های تولید و مصرف کننده مرکز آمار ایران، وزارت امور خارجه، ی، اجتماع رفاه و کار تعاون، وزارتی، کشاورز

یان ، اساتید و دانشجوو محیط زیست ایمنی، همچنین کارشناسان بهداشت ومواد شیمیایی، آزمایشگاه های شیمیایی 

 می باشند.عموم مردم  نیزمرتبط و 

ا حد دهد ولی تیمیایی کشور به دست نمینمایه حاضر شکل دقیقی از وضعیت فعلی چرخه مواد شبدیهی است که  

های بعدی این امر به صورت دقیقتر و معتبرتری هموار گردیده است و در به روزرسانی این مهمزیادی راه رسیدن به 

لمللی امیسر خواهد گشت. در نهایت امید است این تالش بتواند در مدیریت مناسب مواد شیمیایی در سطح کشور و بین

 این مواد باشیم.حاصل از های کمتر واقع گردد و در نتیجه شاهد آسیبثمر ثمر م
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 اطالعات جمعیتی -الف

 جمعیت ایران در میان کشورهای جهان جمعیت جهان و جایگاه 1.1

 5/2سرعت در حال افزایش بوده و از ه دهد که در چند دهه اخیر، جمعیت ببررسی کمی جمعیت جهان نشان می

شمسی( رسیده  1393) میالدی 2017میلیارد نفر در سال  5/7 بالغ برشمسی( 1331میالدی ) 1950یلیارد در سال م

 نفر برسد. دمیلیار 7/9حدود به حداکثر  2050شود در سال بینی میاست و پیش

مین نوزدهکشور، ایران  224در بین سازمان ملل متحد  میالدی 2016سالبرآورد حاصل از نتایج سرشماری براساس 

جهان را در خود جای داده درصد از جمعیت  0/1جمعیت نزدیک به 79،926،270و با  کشور پرجمعیت جهان است

 است.

 

 
 میالدی 2017نسبت جمعیت ایران از جمعیت جهان: سال  -1 نمودار

 

مقایسه رشد جمعیت جهان، مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، ایران و چند کشور منتخب را بر  فوقنمودار 

-85دهد رشد جمعیت ایران در دوره زمانی دهد. این نمودار نشان میاساس محاسبات سازمان ملل متحد نشان می

درصد رسیده، اما پس از آن به سرعت، رشد جمعیت کاهش یافته  4سابقه بوده و نزدیک به در سطح جهانی بی 1980

وسعه ت است. با وجود این هنوز رشد جمعیت ایران از سطح جهانی اندکی باالتر است و به رشد جمعیت کشورهای کمتر

میالدی ایران کمترین میزان رشد جمعیت را تجربه کرده و در دوره  2000-2010یافته نزدیک است. در دوره زمانی 

 میالدی بر رشد جمعیت اندکی افزوده شده است. 2010-2015بعد یعنی 

99.0

1.0

جهان

ایران
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 1کمتر توسعه یافته و ایران و چند کشور منتخببرآورد روند رشد جمعیت جهان و مناطق توسعه یافته و  -2 نمودار

تراکم جمعیت ایران 1.2

جمعیت هر کشور بر اساس عوامل متعددی نظیر آب و هوا، امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح آن کشور 

است که در نفر در هرکیلومتر مربع  4/57برابر با  1395جمعیت ایران در سال  2شود. تراکم نسبیپخش و توزیع می

نفر افزایش داشته است. مقایسه تراکم نسبی جمعیت جهان و ایران طی  3، در هرکیلومتر مربع 1390مقایسه با سال 

 در نمودار زیر ارائه شده است. 1395تا  1335های سال

 

 1335 -95تراکم حسابی جهان و ایران:  -3 نمودار

 های عمومی نفوس و مسکن(متحد و مرکز آمار ایران، نتایج سرشماریماخذ: سازمان ملل ) 

                                                           
1 https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population 

 آید.تراكم جمعیت از تقسیم جمعیت به مساحت برحسب كیلومترمربع به دست می2
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میالدی برابر   2017های سازمان ملل متحد تراکم جمعیت در سطح جهانی در سال شایان ذکر است براساس یافته

 نفر در هر کیلومتر مربع بوده است. 58

و بسیار متاثر از عوامل جغرافیایی بودهناموزونکشورسطحدرجمعیتمکانیتوزیعدهد که نشان می 2شکل 

عددی متو اجتماعی در تراکم نسبی جمعیت در نقاط مختلف کشور با عوامل طبیعی و اقتصادی  بارزهای تفاوتاست. 

قرار گیرد. در مورد ایران، عوامل مالحظه اجتماعی مورد  -های توسعه اقتصادیبایست در برنامهارتباط دارد که می

 مؤثر در توزیع جمعیت عبارتند از: یهطبیعی عمد

 ای از مساحت کشور، بویژه در مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی که حدود یک کویری بودن بخش قابل مالحظه

 کویر انجامیده یهجمعیت پراکنده و محدود در حاشی سکونتسوم مساحت کشور را غیرقابل سکونت نموده و به 

 است.

 ب خشک و کم آ اسکان و معیشت جمعیت زیاد مناسب نیستند.برای العبور که بهای مرتفع و صعوجود کوهستان

گیری تمرکزهای از کشور و نامناسب بودن آب و هوا و شرایط اقلیمی که مانع شکل یهای دیگربودن قسمت

 جمعیتی در آن مناطق شده است. 

 های گذاریاعث شده که بیشتر سرمایهعالوه بر عوامل طبیعی فوق، عوامل تاریخی، اجتماعی و اقتصادی متعددی ب

مناطق خاص و بسیار محدودی از کشور انجام گیرد و این مناطق را به در خصوص در پنجاه سال اخیر، ه عمرانی، ب

به این ترتیب  صنعتی و اقتصادی و جذب جمعیت مهاجر از مناطق دیگر درآورد. یهتوسع یههای عمدصورت قطب

اجرت روستاییان به شهر، روستاها کوچکتر شده و درنتیجه مهاجرت از روستا به شهر شهرها توسعه یافته و با مه

است. از سوی دیگر نقاط شهری نیز به دلیل عدم توانایی الزم در  باعث عقب ماندگی و اضمحالل روستاها شده

ی چندانی نایل آید.جذب جمعیت مهاجر غیر متخصص، نتوانسته به توسعه

 
 موقعیت جغرافیایی ایران در جهان -1 شکل
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 )نفر در کیلومتر مربع( 1395تراکم نسبی جمعیت به تفکیک استان در سال  -2 شکل

 روند تغییرات جمعیت در ایران  1.3

ضر کامل در حال  سطح جغرافیایی، نتایج       حا شور تا کوچکترین  سمی در مورد تعداد جمعیت کل ک ترین منبع آمار ر

سابقه  های عمومی نفوس و مسکن می حاصل از سرشماری     شد.  سال    با های  ی سرشماری عمومی در ایران مربوطه به 

 اجرا شد.  1395بوده و آخرین سرشماری نیز در سال  1390و  1385، 1375، 1365، 1355، 1345، 1335

میلیون نفر بود. در  19طور رسمی اجرا شد در حدود  که اولین سرشماری نفوس به 1335جمعیت ایران در سال 

میلیون نفر شمارش شد. بنابراین بررسی جمعیت ایران از اولین سرشماری  80دود ح 1395آخرین سرشماری در سال 

 است.برابر شده  2/4سال گذشته جمعیت ایران  60دهد در مدت تا آخرین سرشماری نشان می

ط ورو بوده است. حداکثر مقدار رشد جمعیت در این زمان مربر نیم قرن اخیر رشد جمعیت کشور با افت و خیزهایی روبهد

 باشد.درصد می 24/1با مقدار  1390-95درصد و حداقل مقدار مربوط به دوره  91/3با مقدار  1355 -65به دوره 

 

 

 

 عالئم

نفر در 
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 1335 -1395جمعیت کشور و متوسط رشد ساالنه آن :  -1 جدول

 مسکن های عمومی نفوس ومأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری

 6شود، جمعیت نقاط شهری کشور در اولین سرشماری عمومی نفوس بالغ بر مشاهده می 2گونه که در جدول همان

 60شود پس از گذشت درصد(. بنابراین مالحظه می 3/68میلیون نفر بود ) 13میلیون نفر و جمعیت روستایی حدود 

میلیون نفر( و تعداد جمعیت روستایی  59بر )بیش از برا 10ین حدود شهرنشتعداد جمعیت  1395سال، یعنی در سال 

 میلیون نفر( شده است. 7/20برابر ) بیش از  6/1حدود 

 1335-95تغییرات جمعیت کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی:  -2 جدول

 درصد شهرنشینی نقاط روستایی نقاط شهری کل کشور شرح

1335 18954704 6002621 12952082 7/31  

1345 25788722 9795810 15992912 0/38  

1355 33708744 8468178540640/47  

1365 49445010 26844561226443/54 

1370 55837163 31836598240005650/57  

1375 60055488 68778232376993/61  

1385 70495782 48264222358185/68  

139075149669 53646661284/71  

1395 79926270 59146847 20730625 0/74 

 

شد. کسال گذشته روند شهرنشینی و روستانشینی در ایران یک الگوی ضربدری را به تصویر می 60به این ترتیب طی 

برای اولین بار، انتقال شهری به وقوع پیوست، به بیانی دیگر بیش از  2008شایان ذکر است در سطح جهانی در سال 

 جمعیت سال
 متوسط رشد ساالنه

درصددوره

ناموجود ناموجود 18954704 1335

1345 25788722 45- 1335 13/3 

1355 33708744 55- 1345 71/2 

1365 49445010 65- 1355 91/3 

1375 60055488 75- 1365 96/1 

1385 70495782 85- 1375 62/1 

1390 75149669 90- 1385 29/1 

1395 79926270 95- 1390 24/1 
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کردند، بر این اساس سازمان ملل میلیون نفر( در مناطق شهری زندگی می 300میلیارد و  3نیمی از جمعیت جهان )

 1359در حالی است که انتقال شهری برای ایران در سال  را سال شهرنشینی نامید. این موضوع 2008متحد، سال 

 رخ داد.

 

 1335-95نسبت شهرنشینی و روستانشینی :  -4 نمودار

رشد جمعیت ایران  1.4

های مختلف یکسان نبوده است. دهد این رشد در زمانهای سرشماری نشان میمطالعه رشد جمعیت ایران طی دوره

ی که طورجمعیت کشور تا شروع انقالب اسالمی روندی کاهنده و ناگهان پس از انقالب اسالمی افزایش یافته بهرشد 

سابقه بوده است. بعد از انتشار نتایج درصد رسیده که در تاریخ کشور بی 4یکباره به رشدی حدود  1355-65ی در دهه

ی سنگینی بار افزایش جمعیت دولت متوجه 1355-65ی ی رشد باالی جمعیت طی دههو مشاهده 1365سرشماری 

های آتی شد و به فکر احیای سیاست قدیمی کنترل جمعیت افتاد )البته و نگران تامین نیازهای مختلف آن در سال

طور رسمی اجرا شده بود(. دولت وقت در خرداد ماه به 1345-55ی سیاست کنترل جمعیت برای اولین بار در دهه

های بعد های تنظیم خانواده را به اجرا درآورد. در دههحدید موالید را اعالم نمود و متعاقب آن برنامه، سیاست ت1367

و دهه  1360های تنظیم خانواده به موفقیت چشمگیری دست یافت. سرعت کاهش باروری در نیمه دوم دهه سیاست

ن مصداق پیدا کرد. به این ترتیب میزان کاهش در مورد آ "انقالب باروری"ای چشمگیر بود که تعبیر به اندازه 1370

درصد  9/3ی جمعیت کشور را، از تعداد موالید به همراه کاهش تعداد مرگ و میر و افزایش امیدزندگی، رشد ساالنه

 رسانید.  1390-95درصد در دوره  24/1، به 1355-65در دهه 
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1335 - 95کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی : متوسط رشد ساالنه جمعیت  -3 جدول

35-45 شرح 55-45 65-55  70-65 75-70  85-75 90-85 95-90 

متوسط 

 دوره

 ساله 60

13/3کل کشور 71/2  91/3 50/2 47/1 62/1  29/1 24/1  43/2  

02/5شهری 93/4  41/5  47/3 95/2  74/2  14/2  97/1  89/3  

09/2روستایی 11/1  27/2  14/1 64/0-  44/0-  67/0-  -68 79/0  

     

از جمله عوامل تاثیرگذار در کاهش رشد جمعیت در دو دهه اخیر افزایش سطح سواد و تحصیالت جمعیت کشور        

های زندگی، تغییر نگرش و تمایل به ویژه در مورد زنان، گسترش شهرنشینی، صنعتی شدن امور، افزایش هزینه

جوان درکاهش تعداد فرزندان، افزایش سطح بهداشت و کاهش سطح مرگ و میر )به ویژه های ها به ویژه زوجخانواده

 توان نام برد.میر نوزادان( و در نتیجه باال رفتن امیدزندگی را می مرگ و

کاهش رشد جمعیت در نقاط شهری و روستایی نیز از الگوی مشخصی پیروی نکرده و مشابه تغییرات کل کشور است. 

جمعیت در نقاط روستایی، عالوه بر کاهش میزان باروری کل، در اثر عوامل مختلف دیگری از جمله اما کاهش رشد 

تغییرات تقسیمات سیاسی کشور یعنی تبدیل نقاط روستایی به نقاط شهری و نیز مهاجرت جمعیت روستایی به ویژه 

 جوانان به مناطق شهری بوجود آمده است.



 1335-95روند تغییرات رشد جمعیت کشور برحسب مناطق شهری و روستایی :  -5 نمودار
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ساختار جمعیت 1.5

ی های ذهنی عمدهو از مشغله بودهامروزه ساختار سنی و جنسی جمعیت از اهمیت کمی و کیفی بسیاری برخوردار 

-لیدی در جمعیت شناسی میشود. سن و جنس دو متغیر کمحسوب می کشورهادست اندرکاران امور اجرایی تمام 

 کنند. های جمعیت را اغلب بر حسب سن و جنس تحلیل میشناسان ویژگیبه همین دلیل جمعیت باشند.

ه های وسیع سنی، میانهای سنی پنج ساله، گروهتوان به بررسی هرم سنی، گروهبرای مطالعه ساخت سنی جمعیت می

 و میانگین سنی پرداخت.

جمعیت ایران های سنی هرم 1.5.1

دهد. براساس این نمودار ایران در مقایسه با جهان مقایسه هرم سنی جمعیت جهان و ایران را نشان می زیرنمودار 

های ی گشتاوری جمعیت را در گروهاست که در حال حاظر پدیده 34-25ای جمعیت جوان دارای نسبت قابل مالحظه

این در سطح جهانی سالمندی جمعیت به سمت زنانه شدن رفته است، اند. عالوه بر ساله بوجود آورده 0-9سنی 

 درحالی که در ایران هنوز این پدیده شکل نگرفته است.

 
 1395مقایسه هرم سنی جمعیت جهان و ایران:  -6 نمودار

های مورد بحث، جمعیت سالدهد در طی نشان می 1365تا سال  1335های سنی جمعیت کشور از سال بررسی هرم

های سنی در حال جمع شدن ی هرمبه بعد قاعده 1375کشور همواره بدون کنترل در حال افزایش بوده است. از سال 

های جنگ تحمیلی عراق علیه های کنترل جمعیت در کشور پس از سالاعمال سیاست دهنده اثرگذاریاست که نشان

ساله )نسل متولدین  29-25و  20-24های سنی العاده جمعیت گروهفزایش فوقا 1390ایران است. در هرم سنی سال 

جمعیت

 2 4 6 8
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. افزایش شودرو روبه 3"تورم جوانی"ی با پدیدهکشور  بعد از انقالب( کامال نمایان است، که این وضعیت باعث شد

 "ر گشتاور جمعیتیاث"گذاشت که این پدیده به های اخیرسالجمعیت در این سنین تاثیر خود را بر تعداد موالید 

   معروف است.

دهد ساختمان هرم سنی جمعیت ی اخیر نشان میهای سنی جمعیت ایران در دو دههمقایسه هرمدر یک نگاه کلی نیز 

که جمعیت کشور که درحال حاضر جمعیت جوانی  حاکی از آن استباشد. این وضعیت میتغییر شکل ایران درحال 

در حال حاضر هرم سنی جمعیت ایران به بیانی دیگر  آتی به سوی سالمندی متمایل خواهد شد. هایدههباشد، در می

 است. بزرگسالیجوانی به مرحله انتقال از مراحل اولیه در حال 

 های وسیع سنیجمعیت برحسب گروه 1.5.2

میلیون نفر( در سال  9/7درصد )معادل  2/42های عمومی نفوس از اساس نتایج سرشماری بر ،ساله کشور 0-14جمعیت 

درصد  8/53ساله کشور از  15-64رسیده است. جمعیت 1395میلیون نفر( در سال  1/19درصد )معادل  0/24به  1335

جمعیت  افزایش یافته و 1395میلیون نفر( در سال  9/55درصد )معادل  9/69به  1335میلیون نفر( در سال  2/10)معادل 

میلیون نفر( افزایش یافته  87/4درصد )معادل  1/6به  1335هزار نفر( در سال  758درصد )معادل  0/4از  بیشترساله و  65

ساله )جمعیت در  15-64دو برابر، جمعیت  حدودساله کشور  0-14، جمعیت 1395تا  1335است. به عبارت دیگر از سال 

 برابر شده است.  6حدود ساله و باالتر نیز  65برابر و جمعیت  5 حدودسنین فعالیت( 

سال در نقاط شهری و روستایی کشور نیز روندی مشابه کل کشور داشته بطوری که این نسبت  14تا  0درصد جمعیت 

 1/43کاهش یافته و در نقاط روستایی از  1395درصد در سال  0/23به  1335درصد در سال  2/40در نقاط شهری از 

ها جمعیت نقاط روستایی کشور در رسیده است و طی این سال 1395درصد در سال  9/26به  1335درصد در سال 

 مقایسه با جمعیت کل کشور و نقاط شهری ساختار سنی جوانتری داشته است.

 8/53این نسبت در کل کشور  1335که در سال  ها بدین صورت استساله طی این سال 15-64تغییرات درصد جمعیت 

رسیده است  1395درصد در سال  2/71روندی کاهشی داشته و پس از آن افزایش یافته و به  1365درصد بوده و تا سال 

ساله بیشتر  15-64های مورد بحث همواره در نقاط شهری کشور سهم جمعیت سال ای است. درکه درصد قابل مالحظه

رسیده و  1395درصد در سال 2/71به  1335درصد در سال  2/56نقاط روستایی بوده است بطوریکه از  از کل کشور و

 افزایش یافته است. 1395درصد در سال  3/66به  1335درصد در سال  7/52نقاط روستایی کشور از  

                                                           
درصد كل جمعیت و یا بیشتر( شامل جوانان و نوجوانی )گروه     20اي از جمعیت یك كشور ) آید كه قسمت قابل مالحظه زمانی به وجود می« تورم جوانی»ي پدیده  3

سپس در اثركاهش میزان باروري، تعداد فرزندان زنده       24-15سنی   شده و  شود كه در زمان پیروي از الگوي باروري باال متولد  سال     سال(  شده، تنزل یابد. در  تولد 
 اند.سال تشکیل داده 24-20سال و  19-15هاي سنی درصد از جمعیت كل كشور را گروه 16/25، 1385
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 1335 -95درصد جمعیت کل و نقاط شهری و روستایی کشور در سه گروه عمده سنی:  -4 جدول

رتساله و بیش 65ساله 15 -64ساله 0 -14جمعسال

 کل کشور

13350/1002/428/530/4

13450/1001/461/509/3

13550/1005/440/525/3

13650/1005/455/510/3

13750/1005/391/563/4

13850/1001/257/692/5

13900/1004/239/707/5

1395 0/100 0/24 9/69 1/6 

 نقاط شهری

13350/1002/402/566/3

13450/1001/444/525/3

13550/1000/417/553/3

13650/1008/422/540/3

13750/1005/374/581/4

13850/1007/235/718/4

13900/1003/223/725/5

1395 0/100 0/23 2/71 8/5 

 نقاط روستایی

13350/1001/437/522/4

13450/1004/475/481/4

13550/1007/473/487/3

13650/1002/482/482/3

13750/1006/425/528/4

13850/1001/289/651/6

13900/1001/264/675/6

1395 0/100 9/26 3/66 8/6 

 

در مطالعات جمعیت شناختی، سالمندی جمعیت به این معناست که نسبت افراد سالخورده به کل جمعیت در حال 

درصد آن جمعیت را  14تا  7تر، جمعیت رو به سوی سالمندی، جمعیتی است که بین افزایش باشد. به عبارت دقیق
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ی درصد و در جامعه 20تا  14ی سالمند بین نسبت در جامعهساله و بیشتر تشکیل دهند. این  64های سنی گروه

درصد و بیشتر است.  20سالخورده 

درصد  .ای در ساختار جمعیتی برخوردار استساله و بیشتر نیز از اهمیت ویژه 65تغییرات سهم جمعیت گروه سنی 

در افزایش یافته است.  1395درصد در سال  8/6به  1335درصد در سال  4کل کشور از  بیشترساله و  65جمعیت 

درصد  است.بوده ی شهری کشور ی روستایی بیشتر از جامعهسرعت تغییرات سهم جمعیت سالمند در جامعهاین مدت 

درصد بوده که  2/4درصد و  6/3به ترتیب 1335ساله و باالتر در نقاط شهری و روستایی کشور در سال  65جمعیت 

درصد در نقاط شهری و روستایی افزایش یافته است. در فواصل زمانی سرشماری  8/6 و 8/5به ترتیب به  1395در سال 

بیشتر از سهم نقاط شهری  ،ساله 65 باالی همواره در نقاط روستایی کشور سهم جمعیت 1395تا  1335های سال

 توان به مهاجرتبوده است. به عبارت دیگر درصد جمعیت سالمند در روستاهای کشور بیشتر بوده که از دالیل آن می

 جوانان برای ادامه تحصیل و جستجوی کار بهتر در نقاط شهری کشور اشاره کرد.

های اخیر با افزایش سطح بهداشت عمومی و تغییرات اساسی در نگرش و سبک زندگی افراد بدیهی است در سال

زایش یافته و این موضوع باعث همزمان با کاهش میزان موالید، شاخص امیدزندگی در بدو تولد برای هر دو جنس اف

 افزایش یابد. بیشترساله و  65های اخیر نسبت جمعیت شده تا در دهه

اند و این در حالی است که در حال حاضرکشورهای پیشرفته صنعتی مراحل انتقال جمعیتی را پشت سر گذاشته

د. آنچه مسلم است همه کشورهای کشورهای در حال توسعه در وضعیت متفاوتی از مراحل انتقال جمعیتی قرار دارن

ها )اکثر کشورهای آسیا و ای از آناند. پارهدر حال توسعه، مرحله اول از مراحل انتقال جمعیتی را پشت سر گذاشته

 اند.آمریکای التین( در مرحله سوم و تعدادی از آنها در مرحله چهارم مراحل بالکر قرار گرفته

و مرگ و میر در ایران در سطح بسیار باالیی قرار داشت، اما پس از کاهش اساسی میزان موالید  1330تا قبل از دهه 

  1360به بعد، کشور با رشد شتابان جمعیت مواجه شد که این رشد سریع تا دهه  1330و مستمر مرگ و میر از دهه 

 

 1395تا  1335نرخ رشد جمعیت ایران از سال  -7 مودارن
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و به ویژه در 1360میلیون نفر بالغ گردید. از اواخر دهه 50ادامه یافته و جمعیت ایران در این مدت سه برابر شده و به 

 سطح زاد و ولد و باروری به سرعت کاهش یافت و باالخره چندین دهه بعد از شروع مرحله انتقال مرگ و 1370دهه 

 .میر کشور ایران وارد مرحله انتقالی باروری شد

 
 1335 -1395های عمده سنی: روند تغییرات جمعیت کشور بر حسب گروه -8 نمودار

 

به عبارت دیگر، گذار جمعیتی و بویژه کاهش باروری در ایران منجر به تغییرات بنیادی در سااااختار سااانی جمعیت  

کشور شد. در نتیجه این تحوالت و در مسیر انتقال ساختار جمعیت از جوان )شکل هرم( به ساختار سالخورده )شکل          

ساله است. به عبارت دیگر در   64تا  15استوانه( فرصت جمعیتی ایجاد شده که در آن تمرکز اصلی جمعیت بر سنین 

سال   صت جمعیتی )پنجره  1385حدود  ست، دوره   جمعیتی( جمعیت ایران وارد دوره فر صتی بالقوه،   شده ا ای که فر

نه از  برداری مناسب و بهی کند. بنابراین در صورت بهره نشدنی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می     و تکرار نظیربی

 توان بر رشد اقتصادی کشور افزود.این فرصت می

سال   شتند و کشور دارای       0-14درصد( در سنین    2/42سهم قابل توجهی از جمعیت کشور )   1335در  سال قرار دا

سهم جمعیت          ست که در مسیر گذار جمعیتی کشور  سنی جوان بوده ا سال    0-14ساختار   0/24به  1395ساله در 

سهم جمعیت      ست. در مقابل  صد کاهش یافته ا شتر ساله   65ساله و   15-64در شور افزایش یافته    و بی در جمعیت ک

ست بطوری  سال     8/53از  ساله  15-64که حجم جمعیت ا صد در  سال     9/69به  1335در صد در  سیده    1395در ر

درصد افزایش یافته است. موضوع مهمی که   1/6به  1335درصد در سال  4از  و بیشترساله  65است و سهم جمعیت 

سال   شت و در  ست، حجم قابل توجه جمعیت در       باید به آن توجه دا سنی کشور قابل مالحظه ا ساختار  های اخیر در 

 ن فعالیت است که این وضعیت ایران را در دوره پنجره جمعیتی قرار داده است.سنی
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مطالعه تغییرات سه گروه عمده سنی در ایران نشان میدهد پنجره جمعیتی فرصتها4 از اوایل دهه 1380 گشوده 

(. 10شده است )نمودار   

میانگین و میانه سنی جمعیت 1.5.3

شاخص  ساختار  از  سی  سی میانگین و          های مهم در برر ست. برر سنی جمعیت ا شور میانگین و میانه  سنی جمعیت ک

ضح      صویر وا سنی جمعیت، ت ضه می میانه  ست که در آن دقیقا       تری از جوانی جمعیت را عر سنی ا سنی،  کند. میانه 

 تر از آن قرار دارند.  نصف جمعیت پیرتر و نصف دیگر در سنین جوان

سال باشد     30تا  20ال باشد جوان، جمعیتی را که میانه سنی آن بین   س  20جمعیتی را که میانه سنی آن زیر  

میانگین ساانی در   .آورندسااال یا بیشااتر باشااد پیر به حساااب می   30میانسااال و جمعیتی را که میانه ساانی آن  

 .سال نوسان دارد 40تا  15سال و میانه سنی بین  35تا  20های طبیعی بین جمعیت

 1345 -1395میانگین سنی جمعیت کشور برحسب جنس در نقاط  شهری و روستایی:  -5 جدول

 سال
روستاییشهریکل

زنمردزنمردزنمرد

13454/22 0/22 6/222/223/229/21

13556/22 2/22 0/238/222/227/21

13659/21 6/21 3/221/224/210/21

13752/249/237/244/243/232/23

13850/280/284/283/284/272/25

13907/290/301/303/306/282/29

1395 9/30 3/31 3/31 6/31 7/29 5/30 



سال             5جدول  ستایی طی  شهری و رو شور و نقاط  سب جنس برای کل ک شور را برح سنی جمعیت ک های  میانگین 

امکان محاسبه میانگین   1335انتشاراتی سرشماری نفوس سال دهد. با توجه به نوع جداول نشان می 1395تا  1345

 باشد.سنی بر حسب مرد و زن و به تفکیک مناطق شهری و روستایی میسر نمی

سال    9/30برای مردان به  1395سال بوده است که در سال     2/22، 1345میانگین سنی جمعیت کل کشور در سال    

سال و زنان    6/22در نقاط شهری برای مردان   1345 سال رسیده است. میانگین سنی در سال       3/31و برای زنان به 

ستایی برای مردان     2/22 سال     9/21سال و   3/22سال و در نقاط رو ست. در    میانگین 1365  سال برای زنان بوده ا

دو جنس و نقاط   سااال برای هر 22در نقاط شااهری به حدود  ،ساانی جمعیت نقاط شااهری و روسااتایی کاهش یافته

                                                           
 .تر( باالستساله و بیش 65ساله( و سالخوردگان ) 14-0ساله( نسبت به كودكان )جمعیت  64-15ي زمانی كه در آن نسبت بزرگساالن )جمعیت دوره 4
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ستایی حدود   ست.     21رو سیده ا سال  سال ر سیدن   این کاهش به دلیل افزایش تعداد موالید در  های پس از به ثمر ر

ست.   سالمی ایران بوده ا صعودی       در دهه انقالب ا ستایی روندی  شهری و رو سنی جمعیت در نقاط  های بعد میانگین 

سال و در نقاط روستایی برای    6/31سال و زنان   3/31مردان  در نقاط شهری برای  1395که در سال   داشته بطوری 

 باشد.  سال می 5/30سال و زنان  7/29مردان 

 

 

 1335 -1395کل کشور:  ،میانگین سنی جمعیت -9 نمودار

دهد، میانگین  نشاان می  1395تا  1335های روند تغییرات میانگین سانی جمعیت کل کشاور را طی ساال    9نمودار 

کاهش یافته و سپس روندی صعودی داشته      60سال بوده که در دهه   7/23، 1335سنی جمعیت کل کشور در سال    

  7سال بیش از   60سال افزایش یافته است یعنی طی    9/30برای کل جمعیت به  1395است و این شاخص در سال    

 است.داشته سال افزایش 

نشان    1395تا  1335های سب جنس در نقاط شهری و روستایی طی سال    میانه سنی جمعیت کشور را برح   6 جدول

سال     می شور در  سنی جمعیت مرد و زن ک های بعد کاهش یافته و به سال بوده که در دهه  2/20، 1335دهد. میانه 

سال    17 سال          1365سال برای جمعیت مرد و زن در  شته که در  صعودی دا سپس روندی  ست و  سیده ا به  1395ر

برای جمعیت مرد و زن در  سال  20سال برای جمعیت مرد و زن افزایش یافته است. در نقاط شهری نیز از حدود  27

 1395های بعد افزایش یافته است بطوری که در سال روندی نزولی داشته و سپس در دهه 1365تا سال  1335سال 

ست. بنابراین میانه سنی نقاط      28روستایی   سال و در نقاط  30میانه سنی جمعیت مرد و زن در نقاط شهری    سال ا

شهری از                سنی جمعیت نقاط  ست. میانه  شهری ا شور و نقاط  سنی کل ک شور کمتر از میانه  ستایی ک تا   1335رو

اختالف این دو بیشتر شده است که شاید   1395همیشه بیشتر از میانه سنی جمعیت روستایی بوده و در سال  1395

 ت مردان مربوط باشد.بخشی از آن به مهاجر









2

2





1335 1345 1355 1365 1375 1385 1390 1395

ال
س



 ایمنی شیمیایی *نمایه * 

 
30 

1335 -1395مناطق شهری و روستایی:  میانه سنی جمعیت کشور برحسب جنس و -6 جدول

 سال
روستاییشهریکل

زنمردزنمردزنمرد

13352/202/207/20 4/20 9/19 1/20 

13458/161/170/185/178/158/16

13551/177/177/186/184/157/16

13650/170/174/183/185/157/15

13754/195/195/204/209/173/18

13857/247/245/252/250/234/23

13900/270/270/280/280/250/26

1395 30 30 30 30 28 28 


سال     10 نمودار شور را طی  سنی جمعیت  کل ک شان می  1395تا  1335های روند تغییرات میانه  سنی   ن دهد، میانه 

 30به  1395کاهش یافته و سپس در سال  1365سال در سال    5/16به  1335سال در سال    2/20جمعیت کشور از  

 دارای جمعیت میانسال است. 1395سال افزایش یافته است بنابراین کشور در سال 

 

 1335 -1395میانه سنی جمعیت کل کشور:  -10 نمودار



 1390-95مهاجرت داخلی در ایران دوره  1.6

یا در   وارد کشور شده  نفر  4300988مجموعاً  1390 -95های در فاصله سال  ، 1395براساس نتایج سرشماری سال     

نفر   110829 ،درصد( داخل کشور 0/97نفر ) 4174023اقامت قبلی از این تعداد، محل اند. جا شدهداخل کشور جابه

همچنین از   اند.محل اقامت قبلی خود را اظهار نکردهنیز درصد(   4/0نفر ) 16136 درصد( خارج از کشور بوده و   6/2)
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وارد  نقاط روسااتایی  به( 2/17)نفر  717299نقاط شااهری و  بهدرصااد(  8/82نفر ) 3460380مجموع کل مهاجران، 

 (.7)جدول  اند.شده

 1390 – 95توزیع مهاجران داخلی کشور بر حسب محل اقامت قبلی، به تفکیک نقاط شهری و روستایی: دوره  -7 جدول

 مهاجران داخلی    

 کل شرح

شهرستان محل 

 سرشماری

های سایرشهرستان

 استان
 اظهارنشده شهرستان

 آبادی شهر آبادی شهر آبادی شهر

 171 2468 205186 1117640 437987 347617 4300988 کل

 140 1866 165992 987948 299737 168153 3564735 شهری

 31 602 39194 129692 138250 179464 736253 روستایی

 

 شرح
   های سایر استان شهرستان

 اظهارنشده خارج از کشور اظهار نشده شهرستان 

 آبادی شهر آبادی شهر

 16136 110829 239 4712 174479 1883524 کل

 13209 94415 195 3143 141682 1688255 شهری

 2927 16414 44 1569 32797 195269 روستایی

 های عمومی نفوس و مسکنمأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری

  - 95های ها را برحسب جهت مهاجرت طی سال  جا شده در داخل کشور و استان   مهاجران جابه 12و  11نمودارهای 

شان می  1390 ساس از مجموع  ن شته محل اقامت خود را در داخل     4300988دهند. بر این ا سال گذ نفر که در پنج 

شور تغییر داده  شهر،      1/68نفر ) 2852349اند، ک شهر به  صد( از  شهر،     د 5/14نفر ) 608031در ستا به  صد( از رو ر

اند.  درصااد( از شااهر به روسااتا مهاجرت کرده 1/12نفر ) 506916درصااد( از روسااتا به روسااتا و  0/5نفر ) 210383

 اند. درصد( از مهاجران داخلی محل اقامت قبلی خود را ذکر نکرده 3/0نفر ) 12480

شور تغییر داده  1390 - 95ی ساله  5از مجموع افرادی که طی دوره   2062954اند، محل اقامت خود را در داخل ک

ستان    4/49نفر ) صد( در بین ا شور و  در ستان    6/50)نفر  2111069های ک صد( در داخل ا های محل اقامت خود،  در

درصااد( محل   7/62نفر ) 1322826صااورت گرفته، ها هایی که در داخل اسااتاناند. از مجموع مهاجرتجا شاادهجابه

 درصد( شهرستان محل سرشماری بوده است.  3/37نفر ) 785604های استان و شان، سایر شهرستاناقامت قبلی
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 توزیع درصدی مهاجران بر حسب جهت جابجایی -11 نمودار

 

- دوره  :نسبی مهاجران داخلی کشور بر حسب تقسیمات کشوری درصد توزیع  -12 نمودار

درصد( در    2/37نفر ) 785604دهد، ها برحسب محل اقامت قبلی نشان می  بررسی مهاجران جابجا شده داخل استان   

درصد( دیگر    7/62نفر ) 1322826اند، محل اقامت قبلی شهرستان محل سرشماری، محل سکونت خود را تغییر داده     

 اند.درصد( هم شهرستان خود را اظهار نکرده 1/0نفر) 2639های استان مورد سرشماری بوده است و شهرستان

ستان محل سرشماری،       1395و  1390های در فاصله سال   نفر   3355961از مجموع مهاجران جابجا شده در داخل ا

 اند.درصد( روستا اعالم داشته 6/19)نفر  818062درصد( محل اقامت قبلی خود را شهر و  4/80)

نفر   1157969اند،  نفر مهاجر داخل اساااتانی که محل اقامت قبلی خود را شاااهر اظهار کرده          1467725از مجموع 

ستانی( و           9/78) شهر داخلی ا شهر به  ستان محل زندگی خود )مهاجران  شهرهای ا صد( به    1/21نفر ) 309758در

 اند.شهر به روستا داخل استانی( وارد و ساکن شده درصد( به نقاط روستایی )مهاجران

1

14

12 1

3

شهر به شهر

روستا به شهر

شهر به روستا

روستا به روستا

اظهار نشده

بین استانی
49%

بین شهرستانی
32% درون شهرستانی

19%

درون استانی
51%
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نفر   465869اند،  نفر مهاجر اساااتانی که محل اقامت قبلی خود را روساااتا اعالم کرده         643344همچنین از مجموع 

 6/27نفر ) 177475درصد( به نقاط شهری استان محل زندگی خود )مهاجران روستا به شهر داخل استانی( و  4/72)

 اند.گر نقاط روستایی استان محل زندگی خود )مهاجران روستا به روستا داخل استانی( وارد و ساکن شدهدرصد( به دی

 تعداد و بعد خانوار  1.7

شان می  سال   دهد مطالعات ن صل  شور از   5تعداد خانوارهای 1335-95های در فوا میلیون   24٫19میلیون به  3٫99ک

ست  ست. این موضوع درحالی       برابر 1/6 حدود. طی این مدت تعداد خانوارهای کل کشور  خانوار افزایش یافته ا شده ا

برابر شده است. 2از  بیشبرابر و تعداد خانوارهای روستایی  14 بیش ازاست که تعداد خانوارهای شهری 

ود.  ش کل خانوار حاصل می بعد خانوار عبارت است از متوسط تعداد افراد در خانوار و از تقسیم تعداد جمعیت به تعداد    

سی در بعد خانوار         سو ست. در دهه اخیر کاهش مح ساناتی همراه بوده ا سط تعداد افراد خانوار طی این مدت با نو متو

 شود.  اعم از نقاط شهری و روستایی مالحظه می

1335-95تعداد و بعد خانوار کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی:  -8 جدول

شرح
بعد خانوارتعداد خانوار

روستاییشهریکلروستاییشهریکل

13353985510126137227241384٫84٫74٫8

13455167192196202332048765٫04٫95٫0

13556711628326552434448755٫04٫85٫2

13659673931552854241450025٫14.85٫4

137512398235794892544447544٫84٫65٫1

1385175017711240558450748664٫03٫94٫4

1390 2118564715427848 5744614 3٫5 3٫5 3٫7 

1395 24196035 18125488 6054939 3.3 3.3 3.4 

 *جمعیت غیرساکن در جمعیت کل لحاظ شده است.

 مسکنهای عمومی نفوس و مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری

شااد و از این رو  ی مزرعه خانوادگی، یک نعمت اقتصااادی محسااوب میدر گذشااته داشااتن فرزندان زیاد برای اداره

شتری نیز برخوردار     خانواده شتری )به ویژه فرزندان ذکور( بودند، از نیروی کار و قدرت بی صاحب فرزندان بی هایی که 

سی با      می سیا صادی و  ست می شدند و متعاقب آن به امنیت اقت شینی و       التری نیز د شهرن شد  یافتند. اما امروزه با ر

درصد بوده است( به یک جامعه   4/31، 1335انتقال از جامعه روستایی و کشاورزی )نسبت شهرنشینی کشور در سال 

درصد افزایش یافته است( نه تنها تأمین اقتصادی      74به  1395شهری و چه بسا صنعتی )نسبت شهرنشینی در سال        

                                                           
د و كنند، با یکدیگر هم خرج هستنشود كه با هم در یك اقامتگاه زندگی میمعمولی از چند نفر تشکیل می خانوار"تعریف مركز آمار ایران  براساس 5

"تواند یك نفره باشد. خورند. در مواردي خانوار معمولی میمعموالً با هم غذا می
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تر شااده، بلکه ضااریب  های گسااترده )شااامل پدربزرگ، مادربزرگ و ...( مشااکلبیشااتر و خانواده فرزندانبا داشااتن 

تر شاااده اسااات، به این مفهوم که افراد، ضاااریب      مطلوبیت آنها نیز در تابع رفاه نان آوران خانواده )پدر و مادر( کم        

ری  توانند به سااطح رفاه باالتکه با کاهش بار تکفل می دهند و بر این باورندمطلوبیت بیشااتری به رفاه خودشااان می

نائل آیند. امروزه عواملی چون شااهرنشااینی و متعاقب آن تغییر الگوی زندگی )مثالً تغییر الگوی مسااکن از واحدهای  

بار   زهای فردگرایانه، قدرت اقتصادی پایین خانواده و ریسک ناشی امسکونی گسترده به آپارتمان نشینی(، رشد انگیزه   

 است. وکاهش بعد خانوار در کشور شده 6ای شدن خانواده، باعث هستهغیره تکفل بیشتر و

 باروری و مرگ و میر 1.8

سال   ست   1487913تعداد  1396در  سال    7 والدت اعم از جاری و معوقه به ثبت رسیده ا سبت به  بیش   1395که ن

دهد. با توجه به تعداد موالید ثبت شاااده و تعداد جمعیت  والدت( کاهش نشاااان می 40140درصاااد )تعداد  6/2از  

 شود.در هزار براورد می 3/18، میزان خام موالید در این سال 1396بینی شده کشور در سال پیش

شور در دوره زمانی    شاخص در دوره زمانی      01/2بر برا 1390-95میزان باروری کل ک شد. این  سبه   1385-90محا

سال       8/1برابر  شاخص در  ست. البته این  سید. به عبارتی        1395فرزند برای هر زن بوده ا شینی ر سطح جان به رقم 

ساله از زیر سطح جانشینی به باالی سطح جانشینی رسید. تا قبل          5میزان باروری کل در ایران در دوره زمانی کوتاه 

افزایش سااطح تحصاایالت جوانان به ویژه زنان،    اخیر چند دهه دادند درمطالعات مختلف نشااان می 1395سااال  از

و ... باعث     فرزند  اولین گرایش زنان جوان به مشاااارکت در بازار کار و نیز به تعویق انداختن زمان ازدواج و زمان تولد           

صورت مقطعی کمتر از مقدار واقعی    صورت        شده میزان باروری کل به  شود. چنانچه میزان باروری کل به  سبه  محا

 توان به مقدار واقعی میزان باروری کل رسید.  نسلی بررسی شود، می

شاره دارد و با تغییر در          سال خاص ا ست که بر جمعیت موالید و زنان یک  صی دوره ای ا شاخ زیرا میزان باروری کل 

ندآوری خود را می اندازند، میزان های باروری به احتمال زیاد          زمانبندی فرزندآوری امکان تحریف دارد وقتی زنان فرز     

، برومند زاده و 1391، عینی و شمس: 1388کمتر از حد واقعی نشان داده می شوندد)عباسی، حسینی و مک دونالد:     

(.1394، عینی زیناب، سلطانی، مطلق، اسالمی: 1394یاراحمدی: 

ها  دهد. این میزانای را نشااان میسااال اخیر تغییرات قابل مالحظه 10ی ساانی در ایران در طی میزان باروری ویژه

تاخیر در فرزندآوری در سنین باالتر وجود داشته است. از جمله عوامل آن افزایش سن       1395دهد در سال  نشان می 

سن فرزندآو       سبت به زمان فرزندآوری و تاخیر در  صیالت و تغییر نگرش ن سطح تح ی بوده رازدواج به دلیل باالرفتن 

 سال بوده است.  25-29ها، اوج سن باروری در گروه سنی است. نکته قابل توجه این است که در تمام سال

 

                                                           
 .هامادر و فرزندان مجرد آناي است متشکل از حداكثر دو نسل یعنی پدر و خانواده 6
 9513 -سالنامه آماري سازمان ثبت احوال كشور 7
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 1385-1395الگوی باروری، کل کشور:  -13 نمودار

استفاده از تعداد مرگ  با 1نفر بوده است 376731برابر  1396تعداد مرگ و میرهای جاری و معوقه ثبت شده در سال 

 در هزار برآورد. 5خام مرگ و میر حدود  میزان 1396و میر ثبت شده و جمعیت کشور در سال 

سکن         شماری عمومی نفوس و م سر ساس آخرین نتایج  گیری از  و با بهره 1395شاخص امید زندگی در بدو تولد بر ا

سال  داده شور برای دوجنس   1395های ثبتی در  شده       7/75سال و زنان   8/72دان مر 2/74در کل ک سبه  سال محا

 است. 

باشد. تعمیم سوادآموزی و هدف آموزش اشتغال     های توسعه یافتگی کشورها می  نسبت باسوادی از مهمترین شاخص   

سطح بین    سطح ابتدایی برای همه که در  وده ای مورد تاکید بالمللی و ملی در نیم قرن اخیر به طور فزایندهحداقل تا 

 د جدیدی به رابطه جمعیت و آموزش بخشیده است.  و ابعا

سال               ست که در  شنگر این واقعیت ا شور رو سی آمار و اطالعات موجود در ک سوادان به طور   برر های اخیر تعداد با

صدی از جمعیت بی       قابل مالحظه ست. اما هنوز در سوادی پایین آمده ا ست و میزان بی سواد    ای افزایش پیدا کرده ا

 ریزی نمود.بایست برای این گروه از جمعیت که تعدادشان هم کم نیست برنامهمی هستند و 

 زبان  1.9

در ایران در مجموع حدود . های شاخه هند و اروپایی استزبان رسمی و اداری ایران فارسی است. فارسی یکی از زبان

، کردی، لری، بلوچی، عربی آنهای و گویش آذریهای فارسی، فارسی و گویش که شامل زبان و گویش رواج دارد 75

 .دیگر است و گویش های هازبان و

 نسبت باسوادی 1.10

 1335درصد در سال  1/15نسبت باسوادی در ایران طی نیم قرن اخیر افزایش چشمگیری داشته است. این نسبت از 

سال     6/87به مقدار  صد در ست. هرچند که این افزایش بر  1395در شتر از مردان   افزایش یافته ا ای زنان به مراتب بی

 (.16بوده است اما هنوز نسبت باسوادی مردان در سطح باالتری از نسبت باسوادی زنان قرار دارد  )نمودار 
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13358-95میزان باسوادی برحسب جنس و به تفکیک نقاط شهری و روستایی:  -9 جدول


 شرح کل شهری روستایی

 مرد زن
و  مرد

 زن
 مرد زن

مرد و 

 زن
 مرد زن

مرد و 

 زن

2/1 9/10 1/6 4/22 9/45 6/34 0/8 4/22 1/15 1335 

3/4 4/25 1/15 3/38 5/61 4/50 9/17 1/40 4/29 1345 

3/17 6/43 5/30 6/55 4/74 5/65 5/35 9/58 5/47 1355 

0/36 9/59 0/48 4/65 4/80 1/73 1/52 0/71 8/61 1365 

2/54 6/72 7/63 8/76 7/86 9/81 1/67 6/80 1/74 1370 

1/62 5/76 3/69 7/81 6/89 7/85 2/74 7/84 5/79 1375 

0/69 2/81 2/75 6/85 2/92 9/88 3/80 7/88 6/84                                                                                                                                                                                                                                                             1385 

4/69 6/80 1/75 6/85 5/91 6/88 1/81 4/88 7/84 1390 

9/72 9/83 5/78 0/88 5/93 8/90 2/84 0/91 6/87 1395 

 منبع :مرکز آمار ایران، نتایج تفصیلی سرشماری های عمومی نفوس و مسکن

شماری    سر شان می نتایج  شهری و     دهد که هنوز تفاوتها ن سوادآموزی نقاط  ضایی بین  شور وجود     های ف ستایی ک رو

درصد    21دارد. هرچند که در گذر زمان شکاف بین مناطق شهری و روستایی در حال کاهش است، اما هنوز بیش از     

سواد بی     ستایی از نعمت  ساکن در نقاط رو سال    بهرهافراد  سوادی ایران در  سبت با افزایش   1370تا  1335های اند. ن

سرعت         ست و پس از آن با  شته ا شمگیری دا ست و علی چ سبت   کندتری به افزایش خود ادامه داده ا رغم افزایش ن

باسوادی در ایران، هنوز بین نسبت باسوادی مردان و زنان ساکن در نقاط شهری و روستایی شکاف محسوسی وجود            

شود نسبت باسوادی برای هر دوجنس در دوره     دارد. بیشترین شکاف بین زنان روستایی و مردان شهری مالحظه می    

 تقریبا تثبیت شده است. 1395تا  1385انی زم

                                                           
 ساله و بیشتر محاسبه شده است. 7درصد باسوادی برای جمعیت  1345و  1335های در سرشماری 8
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 1335-90نسبت باسوادی عمومی به تفکیک جنس، کل کشور:  -14 نمودار

 فارغ التحصیالن آموزش عالی 1.11

  9/0شاخص جنسیتی با رقم   دهد ترجیح نشان می  1395ها در سال  بررسی ترکیب جنسی فارغ التحصیالن دانشگاه    

سیتی در مقطع دکترا با مالحظه می     شترین تفاوت جن ست. بی سیتی  شود به نفع مردان ا (. به این  4/0)با ترجیح جن

صیالن دکترا را مردان و حدود     72ترتیب که حدود  صد فارغ التح شکیل     29در صد را زنان ت دهند. در مقطع  میدر

(. فقط در مقطع تحصیلی   7/0هم برتری با مردان است )رقم ترجیح جنسیتی   تحصیلی فوق لیسانس و فوق دیپلم باز   

و به نفع زنان است.  1/1لیسانس ترجیح جنسیتی برابر 

 1395ها و موسسات آموزش عالی بر حسب جنس، کل کشور: دانش آموختگان دانشگاه -10 جدول

لیسانسفوق  لیسانس فوق دیپلم جمع سن جنس و  دکترا 

 147962 1291384 5820342 2379165 9638853 مردوزن

 105850 738267 2797738 1364134 5005989 مرد

 42112 553117 3022604 1015031 4632864 زن

 4/0 7/0 1/1 7/0 9/0 نسبت زن به مرد

 های عمومی نفوس و مسکنماخذ: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری
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 ( 96اطالعات صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی کشور به تفکیک استان ) تعداد کل تا پایان سال  -11 جدول

 نام استان

 صنایع تبدیلی دامی صنایع تبدیلی باغی
صنایع تبدیلی 

 زراعی
 صنایع تبدیلی شیالتی

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

 تولید رسیده

 0 10 80 747 111 353 47 1280 آذربایجان شرقی

 0 3 38 246 52 187 24 328 آذربایجان غربی

 2 0 53 39 38 21 10 26 اردبیل

 3 1 101 116 128 96 63 121 اصفهان

 2 2 28 95 29 69 9 53 البرز

 0 0 93 159 14 40 3 13 ایالم

 28 87 41 270 13 94 67 354 بوشهر

 8 15 67 266 49 192 56 250 تهران

 0 0 14 60 3 98 17 97 جنوب استان کرمان

 10 53 47 255 22 113 18 105 چهار محال و بختیاری

 1 1 201 103 183 64 326 357 رضوی خراسان

 1 2 17 26 7 12 111 114 جنوبی خراسان

 0 2 29 178 23 117 20 112 شمالی خراسان

 10 20 93 381 18 110 22 142 خوزستان

 1 1 45 145 35 11 39 113 زنجان

 1 3 18 77 23 49 20 55 سمنان

 30 48 16 62 29 82 22 88 سیستان و بلوچستان

 6 25 302 574 72 174 159 452 فارس

 1 4 30 98 16 40 36 129 قزوین

 2 2 13 24 25 16 30 28 قم

 3 4 30 130 27 53 17 57 کردستان

 3 4 77 276 33 112 345 1252 کرمان

 2 7 100 237 23 73 21 71 کرمانشاه

 1 5 123 401 22 149 14 228 کهگیلویه و بویراحمد

 3 43 144 306 48 129 59 174 گلستان

 16 11 1904 150 31 28 57 120 گیالن

 2 6 72 257 35 106 20 79 لرستان

 14 18 1017 1513 110 162 213 628 مازندران

 4 2 83 67 43 17 37 27 مرکزی
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 نام استان

 صنایع تبدیلی دامی صنایع تبدیلی باغی
صنایع تبدیلی 

 زراعی
 صنایع تبدیلی شیالتی

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

 تولید رسیده

 27 69 28 60 10 12 29 86 هرمزگان

 0 3 110 797 52 288 50 153 همدان

 3 9 64 356 44 140 129 551 یزد

 184 460 5078 8471 1368 3207 2090 7643 جمع

 

 نام استان

 صنایع تبدیلی

خوراک دام وطیور 

 وآبزیان

صنایع تبدیلی 

 سردخانه
 صنایع تبدیلی کود

صنایع تبدیلی جمع 

 استانی

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

 292 3031 7 177 35 347 12 117 آذربایجان شرقی

 471 1346 5 65 342 494 10 23 آذربایجان غربی

 137 142 3 2 20 47 11 7 اردبیل

 362 424 20 25 22 29 25 36 اصفهان

 86 278 2 8 8 36 8 15 البرز

 128 249 1 4 4 14 13 19 ایالم

 168 974 2 28 14 110 3 31 بوشهر

 221 851 6 20 19 83 16 25 تهران

 89 461 0 4 55 194 0 8 جنوب استان کرمان

 121 696 3 36 15 104 6 30 چهار محال و بختیاری

 871 563 69 2 36 18 55 18 رضوی خراسان

 143 183 1 2 5 18 1 9 جنوبی خراسان

 85 471 1 7 4 26 8 29 شمالی خراسان

 161 870 1 55 4 77 13 85 خوزستان

 135 322 5 6 6 41 4 5 زنجان

 77 217 7 10 3 12 5 11 سمنان

 121 390 0 2 19 79 5 29 سیستان و بلوچستان

 632 1584 18 69 37 167 38 123 فارس
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 نام استان

 صنایع تبدیلی

خوراک دام وطیور 

 وآبزیان

صنایع تبدیلی 

 سردخانه
 صنایع تبدیلی کود

صنایع تبدیلی جمع 

 استانی

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

صدور 

جواز 

 تاسیس

واحد به 

تولید 

 رسیده

 109 346 3 14 4 30 19 31 قزوین

 90 90 5 5 4 5 11 10 قم

 111 338 4 15 15 56 15 23 کردستان

 518 1876 11 82 35 82 14 68 کرمان

 162 483 6 29 5 52 5 14 کرمانشاه

 172 924 4 63 6 67 2 11 کهگیلویه و بویراحمد

 306 833 11 71 8 46 33 64 گلستان

 2064 376 6 13 34 45 16 9 گیالن

 169 549 2 19 6 30 32 52 لرستان

 1467 2501 2 32 80 109 31 39 مازندران

 213 135 9 3 10 12 27 7 مرکزی

 117 288 4 14 12 33 7 14 هرمزگان

 263 1320 1 1 44 75 6 3 همدان

 279 1246 8 46 11 60 20 84 یزد

 10340 24357 227 929 922 2598 471 1049 جمع

 

 ریز اقالم و محصوالت کشاورزی استان )ارائه آمار با جهاد کشاورزی( محصوالت زارعی و باغبانی -12 جدول

 استان
محصوالت عمده از جمله 

 زراعی، باغی،
 *تعداد کل شاغلین

 -وسعت محدوده تولید

 زراعی و باغبانی )هکتار(

 806,980.30 236537 سیب -گندم  شرقیآذربایجان

 800,288.00 200038 سیب -چغندرقند  غربیآذربایجان

 585,637.90 112401 سیب -گندم  اردبیل

 320,960.30 171711 سیب -ذرت علوفه ای  اصفهان
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 استان
محصوالت عمده از جمله 

 زراعی، باغی،
 *تعداد کل شاغلین

 -وسعت محدوده تولید

 زراعی و باغبانی )هکتار(

 61,681.50 30058 هلو -ذرت علوفه ای  البرز

 220,231.50 53529 گردو -گندم  ایالم

 88,929.80 39803 خرما -گوجه فرنگی  بوشهر

 181,429.20 52677 خیار -ذرت علوفه ای  تهران

 171,139.50 66002 سیب -ذرت علوفه ای  چهارمحال و بختیاری

 152,670.40 82667 انار -گندم  خراسان جنوبی

 883,297.10 338089 انگور -چغندرقند  خراسان رضوی

 292,561.10 81551 انگور -گندم  خراسان شمالی

 948,857.90 165298 خرما -نیشکر  خوزستان

 495,175.10 83027 انگور -گندم  زنجان

 137,250.90 45298 انگور -چغندرقند  سمنان

 282,999.00 168532 خرما -هندوانه  سیستان وبلوچستان

 982,201.70 233359 لیمو شیرین –ذرت علوفه ای  فارس

 333,619.20 77308 انگور -ذرت علوفه ای  قزوین

 61,073.20 11732 انار -یونجه  قم

 762,500.80 113168 انگور -گندم  کردستان

 143,417.60 125132 انگور -گندم  کرمانشاه

 1,128,887.70 169089 خرما -یونجه  کرمان

 201,816.20 66600 سیب –گندم  بویراحمدکهگیلویه و 

 672,316.40 124191 هلو -گندم  گلستان
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 استان
محصوالت عمده از جمله 

 زراعی، باغی،
 *تعداد کل شاغلین

 -وسعت محدوده تولید

 زراعی و باغبانی )هکتار(

 391,823.40 303629 چای -شلتوک  گیالن

 608,451.40 135153 سیب -گندم  لرستان

 562,278.30 322100 پرتقال -شلتوک  مازندران

 385,881.70 79412 انگور -گندم  مرکزی

 155,428.60 70091 خرما -گوجه فرنگی  هرمزگان

 694,843.60 117349 انگور -سیب زمینی  همدان

 116,178.70 76208 خیار -یونجه  یزد

 240,674.10 80728 موز -هندوانه  جنوب استان کرمان

 13,871,481.90 4032467 مجموع

باشد.** تولید آبزیان و محصوالت دامی در مرکز آمار ایران می  1393*  تعداد بهره برداران براساس سرشماری عمومی کشاورزی سال 

  پذیرد.ها کشور صورت میکلیه استان
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  آمار(/نفت /جهاد کشاورزی/های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و نفت استان )وزارت صنعت معدن خالصه وضعیت بخش -13 جدول

 بخش استان ردیف
درصد سهم از تولید 

 کشورناخالص داخلی 

درصد سهم از 

تولید ناخالص 

 داخلی استان

 تعداد شاغلین

 آذربایجان شرقی 1
 68،233 30 1.11 صنعت و تولید

 4570 1.15 0.043 معادن

 آذربایجان غربی 2
 16،993 9 0.2 صنعت و تولید

 3016 0.55 0.013 معادن

 اردبیل 3
 8،023 13 0.15 صنعت و تولید

 801 0.08 0.001 معادن

 اصفهان 4
 147،346 28 1.74 صنعت و تولید

 6166 0.36 0.023 معادن

 البرز 5
 65،921 29 1.13 صنعت و تولید

 341 0.05 0.002 معادن

 ایالم 6
 1،524 5 0.03 صنعت و تولید

 314 0.35 0.002 معادن

 بوشهر 7
 16،853 35 1.62 صنعت و تولید

 980 0.06 0.003 معادن

 تهران 8
 271،527 15 4.03 صنعت و تولید

 2400 0.04 0.012 معادن

9 
چهارمحال 

 وبختیاری

 8،991 15 0.12 صنعت و تولید

 407 23/0 0.002 معادن

 5،767 9 0.06 صنعت و تولید خراسان جنوبی 10
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 بخش استان ردیف
درصد سهم از تولید 

 کشورناخالص داخلی 

درصد سهم از 

تولید ناخالص 

 داخلی استان

 تعداد شاغلین

 5491 36/6 0.04 معادن

 خراسان رضوی 11
 81،046 12 0.74 صنعت و تولید

 5114 45/0 0.028 معادن

 خراسان شمالی 12
 7،296 13 0.09 صنعت و تولید

 1391 99/0 0.006 معادن

 خوزستان 13
 74،790 85 4.7 صنعت و تولید

 1479 13/0 0.007 معادن

 زنجان 14
 24،531 30 0.39 صنعت و تولید

 1832 85/0 0.011 معادن

 سمنان 15
 24،462 25 0.25 صنعت و تولید

 4331 72/0 0.007 معادن

16 
 سیستان و

 بلوچستان

 5،104 10 0.15 صنعت و تولید

 1379 30/0 0.005 معادن

 فارس 17
 40،931 12 0.67 صنعت و تولید

 3687 30/0 0.016 معادن

 قزوین 18
 62،436 40 0.77 صنعت و تولید

 676 08/0 0.002 معادن

 قم 19
 23،503 29 0.37 صنعت و تولید

 858 19/0 0.002 معادن

 کردستان 20
 4،313 4 0.05 صنعت و تولید

 1203 96/0 0.01 معادن
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 بخش استان ردیف
درصد سهم از تولید 

 کشورناخالص داخلی 

درصد سهم از 

تولید ناخالص 

 داخلی استان

 تعداد شاغلین

 کرمان 21
 41،030 22 0.73 صنعت و تولید

 19017 23/8 0.276 معادن

 کرمانشاه 22
 14،214 12 0.21 صنعت و تولید

 745 15/0 0.003 معادن

23 
کهگیلویه 

 وبویراحمد

 2،984 14 0.08 صنعت و تولید

 644 98/0 0.006 معادن

 گلستان 24
 14،688 11 0.15 صنعت و تولید

 2034 54/0 0.007 معادن

 گیالن 25
 32،329 17 0.44 صنعت و تولید

 774 16/0 0.004 معادن

 لرستان 26
 8،249 8 0.1 صنعت و تولید

 1500 54/0 0.007 معادن

 مازندران 27
 46،052 15 0.59 صنعت و تولید

 2665 21/0 0.008 معادن

 مرکزی 28
 67،276 53 1.23 صنعت و تولید

 3426 96/0 0.023 معادن

 هرمزگان 29
 13،020 21 0.48 صنعت و تولید

 1916 51/0 0.011 معادن

 همدان 30
 13،537 10 0.15 صنعت و تولید

 952 62/0 0.01 معادن

 45،445 24 0.49 صنعت و تولید یزد 31
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 بخش استان ردیف
درصد سهم از تولید 

 کشورناخالص داخلی 

درصد سهم از 

تولید ناخالص 

 داخلی استان

 تعداد شاغلین

 11760 77/6 0.14 معادن

 به قیمت جاری )بدون نفت (  1394مرجع: تولید ناخالص داخلی مرکز آمار ایران سال 

 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران 10مرجع: آمار صنعت سرشماری کارگاههای صنعتی 

 1393مرجع: آمار معادن مرکز آمار ایران سال 

 

 مختلف صنعت و درصد سهم از تولید ناخالص داخلیبخش های  -14 جدول

 داخلی ناخالص تولید از سهم درصد بخش

 درصد 14،9 نفت

 درصد 1 معادن

 8،9 ارتباطات و نقل و حمل

 13،9 تجارت

 13،9 کشاورزی

 4 ساز و ساخت

 2 گاز و برق آب،

 27،7 (خدمات)سایر

 100 مجموع

 

داخلی )مرکز آمار درصد سهم از تولید ناخالص  بخش ردیف

 بخش صنعت، معدن و زیربنا(

 تعداد شاغلین

 1258414 %23 صنعت و تولید 1

 91869 %1 معادن 2

 )بدون نفت (به قیمت جاری   1394مرجع: تولید ناخالص داخلی مرکز آمار ایران سال 

 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران 10مرجع: آمار صنعت سرشماری کارگاههای صنعتی 

 1393مرجع: آمار معادن مرکز آمار ایران سال 

 

 

 

 

file:///D:/آمار%20ارائه%20شده%20از%20وزارت%20صنعت.xlsx%23RANGE!%23REF!
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 و سهم های مربوطه تعداد شاغالن کارگاه های صنعتی -15 جدول

 سال

تعداد 

شاغالن 

های کارگاه

 صنعتی

تعداد 

شاغالن 

مرد در 

های کارگاه

 صنعتی

تعداد 

شاغالن 

زن در 

های کارگاه

 صنعتی

تعداد 

شاغالن با 

 سواد

سهم نیروی 

کارتولیدی 

به کل 

نیروی کار 

شاغل در 

بخش 

صنعت 

(PLTL) 

سهم نیروی 

کارغیرتولیدی 

به کل نیروی 

کار شاغل در 

 بخش صنعت

سهم 

شاغالن 

مرد 

تولیدی به 

کل 

شاغالن 

 تولیدی

سهم 

شاغالن 

 ماهر

سهم 

شاغالن 

دارای 

تحصیالت 

عالی به 

کل 

 شاغالن

1379 905610 844229 61381 859028 73.78 26.22 93.84 38.28 11.52 

1380 921106 852891 68215 875518 75.25 24.75 93.52 40.64 12.95 

1381 1052541 975841 76700 1007459 75.75 24.25 93.8 45.14 13.77 

1382 1085363 996607 88756 1042043 76.37 23.63 92.99 45.13 14.89 

1383 1076693 981992 94701 1036561 77.02 22.98 92.45 43.68 16.16 

1384 1061319 966418 94901 1029662 77.32 22.68 92.49 44.09 16.77 

1385 1071383 971703 99680 1045811 77.68 22.32 92.35 45.57 18.24 

1386 1214237 1092493 121744 1189250 77.33 22.74 91.70 45.23 19.35 

1387 1261298 1134909 126389 1233881 76.76 23.24 91.96 44.71 20.71 

1388 1251512 1123609 127880 1229399 76.39 23.61 91.84 44.59 21.35 

1389 1248649 1123122 125527 1219316 76.78 23.21 92.28 45.78 22.65 

1390 1242983 1118046 124937 1215751 76.70 23.30 92.39 44.81 23.83 

1391 1204699 1081837 122862 1178932 76.27 23.73 92.47 44.51 24.98 

1392 1279577 1149690 129887 1254037 76.06 23.94 92.48 44.59 26.31 

1393 1309058 1173701 135357 1285429 76.03 23.97 92.48 44.51 27.27 

1394 1258414 1126368 132045 1238016 76.11 23.89 92.37 44.51 28.53 

 

 صنعتی به تفکیک نوع صنعتشاغالن بخش های  -16 جدول

 استان ردیف
کارگاههای 

 [1بسیارکوچک]

کارگاههای 

 [2کوچک]

کارگاههای 

 [3متوسط]

کارگاههای 

 [4بزرگ]

 27 223 302 212 آذربایجان شرقی 1

 4 67 118 80 آذربایجان غربی 2

 2 29 66 43 اردبیل 3

 26 502 541 437 اصفهان 4
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 استان ردیف
کارگاههای 

 [1بسیارکوچک]

کارگاههای 

 [2کوچک]

کارگاههای 

 [3متوسط]

کارگاههای 

 [4بزرگ]

 21 296 186 120 البرز 5

 1 5 10 14 ایالم 6

 9 23 23 27 بوشهر 7

 83 706 608 489 تهران 8

 2 30 48 96 چهارمحال وبختیاری 9

 1 21 30 35 خراسان جنوبی 10

 28 306 304 236 خراسان رضوی 11

 5 12 22 23 خراسان شمالی 12

 28 100 94 93 خوزستان 13

 10 90 68 53 زنجان 14

 2 93 274 219 سمنان 15

 0 20 54 48 بلوچستان سیستان و 16

 17 124 175 181 فارس 17

 17 267 204 180 قزوین 18

 5 116 171 108 قم 19

 0 19 46 55 کردستان 20

 10 120 133 370 کرمان 21

 6 47 55 84 کرمانشاه 22

 2 10 8 11 بویراحمد کهگیلویه و 23

 1 70 124 116 گلستان 24

 8 141 164 171 گیالن 25

 4 25 36 68 لرستان 26

 8 185 222 160 مازندران 27

 25 233 183 117 مرکزی 28

 7 23 34 42 هرمزگان 29

 4 55 99 117 همدان 30

 12 175 123 90 یزد 31
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 ارائه توسط وزارت صنعت –( 94ریز تولیدات صنعتی )کارگاه های ده نفر کارکن و بیشتر( به تفکیک فعالیت )مرکز آمار -17 جدول

کد گروه 

 فعالیت

ارزش تولیدات  گروه فعالیت

 )میلیارد ریال(

تعداد 

واحدهای 

 صنعتی

 شاغلین 
 216058 2540 550348.754 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی 15

 6581 6 6030.396 محصوالت از توتون و تنباکو ا سیگارتولید  16

 78831 951 77894.724 تولید منسوجات 17

 7050 101 5321.284 آوردن و رنگ کردن پوست خزدارتولید پوشاک ا عمل 18

آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید دباغی و عمل 19

 کفش

6740.69 123 6645 

و محصوالت چوبی  و چوب پنبه ا غیر از مبلمان ا ساخت  تولید چوب 20

 کاال از نی و مواد حصیری

19580.065 107 8555 

 23865 321 48242.088 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی 21

 7539 149 8827.255 های ضبط شدهانتشار و چاپ و تکثیر رسانه 22

 24845 138 990152.828 ایهای هستهسوختهای نفت و صنایع تولید زغال کک ا پاالیشگاه 23

 136446 986 812367.691 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی 24

 59252 914 94915.986 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی 25

 151661 2536 181405.419 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی 26

 133899 641 508251.774 تولید فلزات اساسی 27

 72648 973 101462.195 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین 28

 75774 899 112598.696 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین 29

 5860 25 6067.046 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین 30

ی بندهای برقی طبقهانتقال برق و دستگاهآالت مولد و تولید ماشین 31

 نشده در جای دیگر

82984.747 438 45809 

 7333 63 24129.942 ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه 32

واع های مچی و انتولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت 33

 دیگر ساعت

23041.093 127 12957 

 147539 606 439009.707 ی موتوری و تریلر و نیم تریلرتولید وسایل نقلیه 34

 12644 103 16877.286 تولید سایر وسایل حمل و نقل 35

 15931 358 13957.908 بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه 36

 692 18 648.141 بازیافت 37

 

 صنعت -( 93ارزش تولیدات معدنی به تفکیک استان )مرکز آمار -18 جدول

ارزش تولیدات  استان ردیف

 )میلیارد ریال(

 

 تعداد شاغلین تعداد معادن
 4570 268 4805.276 شرقیآذربایجان 1

 3016 328 2440.382 آذربایجان غربی 2

 801 115 253.188 اردبیل 3

 6166 390 4127.623 اصفهان 4

 341 19 284.538 البرز 5

 314 32 234.197 ایالم 6

 980 145 367.541 بوشهر 7
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ارزش تولیدات  استان ردیف

 )میلیارد ریال(

 

 تعداد شاغلین تعداد معادن
 2400 122 1674.475 تهران 8

 407 82 260.112 چهارمحال و بختیاری 9

 5491 219 3703.862 خراسان جنوبی 10

 5114 528 8639.216 خراسان رضوی 11

 1391 84 868.55 خراسان شمالی 12

 1479 140 1261.308 خوزستان 13

 1832 140 2573.896 زنجان 14

 4331 345 1386.897 سمنان 15

 1379 107 498.275 سیستان و بلوچستان 16

 3687 227 2336.188 فارس 17

 676 115 254.476 قزوین 18

 858 92 458.723 قم 19

 1203 167 2004.978 کردستان 20

 19017 438 52457.127 کرمان 21

 745 90 488.672 کرمانشاه 22

 644 72 342.073 کهگیلویه و بویراحمد 23

 2034 86 776.419 گلستان 24

 774 60 348.609 گیالن 25

 1500 89 915.015 لرستان 26

 2665 93 1043.977 مازندران 27

 3426 340 3591.786 مرکزی 28

 1916 107 1478.067 هرمزگان 29

 952 100 1065.204 همدان 30

 11760 214 38265.757 یزد 31

 

 صنعت -( 93ارزش تولیدات معدنی  برحسب فعالیت )مرکز آمار -19 جدول

 ارزش تولیدات )میلیارد ریال( فعالیت

 4648.685 استخراج زغال سنگ خشک  
 76987.563 استخراج سنگ آهن  

 3788.907 استخراج سرب و روی  
 338.121 استخراج سنگ طال  
 23123.954 استخراج سنگ مس  

 1649.428 استخراج سنگ کرومیت  
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 ارزش تولیدات )میلیارد ریال( فعالیت

 303.329 استخراج سنگ منگنز  
 525.511 استخراج بوکسیت  

 289.878 استخراج کبالت، آنتیموان و تیتانیوم   
 4725.946 استخراج شن و ماسه  

 8263.572 استخراج سنگهای تزئینی  
 2066.397 استخراج سنگ الشه  

 27.994 استخراج سنگ باالست  
 6767 استخراج سنگ آهک  
 1057.048 استخراج سنگ گچ  

 1148.285 استخراج کائولن، خاک نسوز و  
 79.749 استخراج دولومیت  

 62.627 استخراج بنتونیت و گل سرشوی  
 0.517 استخراج گل سفید  

 401.786 استخراج باریت، خاک سرخ و زرد  
 34.611 استخراج سولفات استرونسیم   

 133.289 استخراج سولفات سدیم  
 166.415 استخراج فلورین  

 353.83 استخراج زرنیخ، فسفات و ید  
 0 استخراج تورب  
 507.931 استخراج نمک  

 65.95 استخراج قیرجامد طبیعی )بیتومین(  
 589.424 استخراج سیلیس  

 281.545 استخراج پوکه معدنی  
 134.191 استخراج فلدسپات  

 26.54 استخراج تالک  
 37.597 استخراج صدف دریایی و میکا  

 127.199 استخراج منیزیت  
 491.59 استخراج سنگهای قیمتی ونیمه قیمتی  
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 های عمده صنعتیوضعیت شاغلین در بخش 1.12

وضعیت اشتغال و ارزش تولیدات بخش های مختلف اقتصادی کشور که در زمینه مدیریت ایمنی مواد  در این قسمت

بخش کلیدی مطرح شده است. با  12شیمیایی و ضایعات آنها دارای الزاماتی هستند عنوان می گردد. در این حالت 

تری تقسیم نمود. در این قسمت این حال در صورت لزوم هر یک از بخش های مزبور را می توان به بخش های کوچک

( یک کد ISICبرای اکثر فعالیت صنعتی بر اساس سیستم استاندارد بین المللی طبقه بندی فعالیت های اقتصادی )

 که ساختاری مشابه دارد، معطوف به مواد شیمیایی و انتشار ضایعات آنها می باشد. 1.5ارائه شده است. بخش 

 (وزارت صنعتشاغلین بخش های عمده صنعتی ) -20 جدول

 تعداد شاغلین تعداد واحدهای صنعتی نوع فعالیت صنعتی ISICکد 
تولیدات ارزش 

 )میلیارد ریال(

15D 550348.8 216058 2540 صنایع غذایی 

19-17D 89956.7 92526 1175 صنایع نساجی، پوشاک و چرم 

22-20D 28407.3 16094 256 صنایع چوب و چاپ 

21D 48242.1 23865 321 صنایع کاغذ و مقوا 

25-23D 
صنایع شیمیایی، تولید ذغال و فرآورده های نفتی، 

 محصوالت پالستیکی
2038 220543 1897436.5 

26D 181405.4 151661 2536 فرآورده های معدنی غیرفلزی 

27D 508251.8 133899 641 صنایع فلزی مادر 

29D  112598.7 75774 899 و قطعه سازیساخت ماشین آالت 

 92023.7 28362 178 صنایع دارویی 2423

 15261.7 8053 156 صنایع رنگ 2422

 نامشخص نامشخص نامشخص صنایع رنگرزی 

 نامشخص نامشخص نامشخص چاپ جوهرسازی و 

 منظور شده است. 17صنایع رنگرزی در کد 

 استمنظور شده  2422جوهرسازی و مرکب چاپ در کد 
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 فعالیت برحسب تربیش و نفرکارکن 10 صنعتی هایکارگاه آمار خالصه -21 جدول

تعداد  فعالیت

 کارگاه

 تعداد شاغالن

 کل

 زن مرد جمع

 132،045 1،126،368 1،258،414 13،123 کل صنعت

 30،920 185،138 216،058 2،540 صنایع مواد غذایی و آشامیدنی

 ها و ها، روغنسبزیآوری و حفاظت گوشت، ماهی، میوه، تولید و عمل

 ها از فسادچربی

792 60،464 49،570 10،894 

 های ماهی و سایر حیوانات دریاییآوری و حفاظت ماهی و فراوردهعمل

 از فساد 

72 4،256 2،788 1،468 

 634 9،451 10،085 73 خوراکی تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی

 1،518 14،896 16،414 188 کشتار دام و طیور

 1،358 8،675 10،033 144 های گوشتی از فسادآوری و حفاظت گوشت و فراوردهعمل

 1،145 489 1،634 35 بندی خرمابندی و بستهپاک کردن و درجه

 589 706 1،295 39 بندی پستهبندی و بستهپاک کردن و درجه

 4،182 12،565 16،747 241 ها از فساد ا بجز پسته و خرماها و سبزیآوری و حفاظت میوهعمل

 4،903 43،104 48،007 277 های لبنیتولید فراورده

 4،903 43،104 48،007 277 های لبنیتولید فراورده

 ایهای آسیاب شده و نشاسته و محصوالت نشاستهتولید محصوالت از دانه

 و غذاهای آماده برای حیوانات 

491 18،774 16،534 2،240 

 1،549 10،381 11،929 317 آرد کردن غالت و حبوب

 129 1،191 1،320 21 ایهای نشاستهتولید نشاسته و فراورده

 563 4،962 5،525 154 تولید خوراک دام و حیوانات

 11،848 63،081 74،929 874 تولید سایر محصوالت غذایی

 395 19،156 19،551 77 تولید قند و شکر

 2،399 6،774 9،172 87 نبات و شکالت و نقل و کاکائو و آدامستولید آب

 352 2،351 2،703 44 تولید رشته و ماکارونی و ورمیشل و محصوالت آردی مشابه
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تعداد  فعالیت

 کارگاه

 تعداد شاغالن

 کل

 زن مرد جمع

 592 4،920 5،512 95 نانوایی

 3،418 14،774 18،192 241 تولید نان شیرینی و بیسکویت و کیک

 645 3،106 3،751 66 سازیچای

 4،049 12،001 16،049 264 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصوالت غذایی طبقه

 1،035 12،850 13،885 106 هاتولید انواع آشامیدنی

 27 439 466 9 تولید الکل اتیلیک از مواد تخمیر شده

 256 2،972 3،228 13 تولید مالتا و ماءالشعیر

 567 7،537 8،104 60 های غیر الکلی گازدارتولید نوشابه

 185 1،902 2،087 24 تولید دوغ و آب معدنی

 893 5،688 6،581 6 تولید محصوالت از توتون و تنباکو ا سیگار

 893 5،688 6،581 6 تولید محصوالت از توتون و تنباکو ا سیگار

 893 5،688 6،581 6 تولید محصوالت از توتون و تنباکو ا سیگار

 9،574 69،257 78،831 951 تولید منسوجات

 6،435 44،317 50،752 524 ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات

 6،144 41،174 47،318 452 سازی و ریسندگی الیاف منسوج ا بافت منسوجاتآماده

 291 3،143 3،434 72 تکمیل منسوجات

 2،908 24،113 27،021 395 تولید سایر منسوجات

 866 4،092 4،958 56 تولید کاالهای نساجی ساخته شده به استثنای پوشاک

 80 247 327 9 تولید طناب و ریسمان و نخ قند و توری

 736 1،326 2،062 44 ی دستبافتولید قالی و قالیچه

 1،119 17،351 18،470 272 تولید فرش ماشینی و موکت

 106 1،076 1،182 13 بندی نشده در جای دیگرطبقهتولید سایر منسوجات 

 230 827 1،057 33 تولید انواع پارچه و کاالهای کشباف و قالب باف
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تعداد  فعالیت

 کارگاه

 تعداد شاغالن

 کل

 زن مرد جمع

 156 698 854 25 کشبافی و تریکو بافی و قالب بافی

 74 129 203 8 جوراب بافی

 4،149 2،901 7،050 101 آوردن و رنگ کردن پوست خزدارتولید پوشاک ا عمل

 4،149 2،901 7،050 101 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار

 4،149 2،901 7،050 101 تولید پوشاک به استثنای پوشاک از پوست خزدار

 884 5،761 6،645 123 آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفشدباغی و عمل

 186 2،040 2،226 60 چمدان و زین و یراقآوردن چرم و ساخت کیف و دباغی و عمل

 176 2،009 2،185 58 دباغی و تکمیل چرم

 698 3،721 4،419 63 تولید کفش

 698 3،721 4،419 63 تولید کفش

  تولید چوب و محصوالت چوبی  و چوب پنبه ا غیر از مبلمان ا ساخت کاال از

 نی و مواد حصیری

107 8،555 8،106 448 

 17 582 599 13 کاری چوبرندهکشی و اره

 17 582 599 13 کاری چوبکشی و رندهاره

 431 7،524 7،956 94 تولید محصوالت از چوب و چوب پنبه و نی و مواد حصیری

 های روکش شده و تخته چند الیی و مطبق و نئوپان و سایر تولید ورقه

 انواع پانل و تخته

48 6،264 5،982 282 

 69 720 788 25 سازی چوبی ساختمانیبندی و در و پنجرهنجاری و قفسهتولید مصنوعات 

 13 244 257 7 های چوبیتولید ظروف و محفظه

 68 579 647 14 تولید سایر محصوالت چوبی و تولید کاال از چوب پنبه و نی و مواد حصیری

 3،743 20،123 23،865 321 تولید کاغذ و محصوالت کاغذی

 3،743 20،123 23،865 321 محصوالت کاغذیتولید کاغذ و 

 383 7،552 7،935 86 تولید خمیر کاغذ و کاغذ و مقوا

 808 7،192 8،000 146 بندی کاغذی و مقواییتولید جعبه و کارتن و سایر وسایل بسته
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تعداد  فعالیت

 کارگاه

 تعداد شاغالن

 کل

 زن مرد جمع

 2،552 5،379 7،931 89 تولید سایر کاالهای کاغذی و مقوایی

 997 6،541 7،539 149 ضبط شدههای انتشار و چاپ و تکثیر رسانه

 142 1،607 1،749 22 انتشار

 41 436 477 10 های موسیقی و سایر نشریاتانتشار کتاب و بروشور و کتاب

 92 1،168 1،260 11 انتشار روزنامه و مجله و نشریات ادواری

 842 4،891 5،733 125 های خدماتی مربوط به چاپچاپ و فعالیت

 717 4،386 5،103 107 چاپ

 126 505 630 18 های خدماتی مربوط به چاپفعالیت

 1،287 23،559 24،845 138 ایهای هستههای نفت و سوختصنایع تولید زغال کک ا پاالیشگاه

 2 280 282 5 های کوره ککتولید فراورده

 2 280 282 5 های کوره ککتولید فراورده

 1،285 23،279 24،563 133 های نفتی تصفیه شدهتولید فراورده

 1،285 23،279 24،563 133 های نفتی تصفیه شدهتولید فراورده

 16،597 119،849 136،446 986 صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایی

 3،762 65،348 69،110 365 تولید مواد شیمیایی اساسی

 1،515 24،373 25،887 205 تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت

 603 11،444 12،046 49 تولید کود شیمیایی و ترکیبات ازت

 1،645 29،532 31،176 111 تولید مواد پالستیکی به شکل اولیه و ساخت الستیک مصنوعی

 12،554 50،158 62،713 583 تولید سایر محصوالت شیمیایی

 تولید سموم دفع آفات و سایر فراورده های شیمیایی مورد

 استفاده درکشاورزی 

28 1،509 1،282 227 

 1،055 6،998 8،053 156 های مشابه و بتانهتولید انواع رنگ و روغن جال و پوشش

 تولید دارو و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی و محصوالت

 گیاهیدارویی 

178 28،362 22،033 6،329 
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تعداد  فعالیت

 کارگاه

 تعداد شاغالن

 کل

 زن مرد جمع

 نظافت و عطرها و کننده و لوازم بهداشت وتولید صابون و مواد پاک

 لوازم آرایش 

128 16،867 13،102 3،765 

 1،178 6،745 7،923 94 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر محصوالت شیمیایی طبقه

 281 4،343 4،624 38 تولید الیاف مصنوعی

 281 4،343 4،624 38 تولید الیاف مصنوعی

 7،347 51،905 59،252 914 تولید محصوالت الستیکی و پالستیکی

 1،194 15،996 17،190 94 تولید محصوالت الستیکی بجز کفش

 359 12،343 12،702 20 رویی کردن مجدد و بازسازی الستیکتولید الستیک رویی و تویی و روکش

 835 3،653 4،488 74 تولید سایر محصوالت الستیکی

 6،153 35،909 42،062 820 تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش

 6،153 35،909 42،062 820 تولید محصوالت پالستیکی بجز کفش

 8،756 142،904 151،661 2،536 تولید سایر محصوالت کانی غیر فلزی

 1،192 16،988 18،180 108 ایتولید شیشه و محصوالت شیشه

 394 7،580 7،974 45 تولید شیشه جام

 798 9،408 10،206 63 ای بجز شیشه جامتولید محصوالت شیشه

 7،564 125،916 133،481 2،428 بندی نشده در جای دیگرتولید محصوالت کانی غیر فلزی طبقه

 2،048 8،366 10،413 55 تولید کاالهای سرامیکی غیرنسوز غیرساختمانی

 196 3،560 3،756 37 تولید محصوالت سرامیکی نسوز ا عایق حرارت

 986 29،253 30،239 174 تولید سیمان و آهک و گچ

 737 14،414 15،151 453 تولید محصوالت ساخته شده از بتن و سیمان و گچ

 213 6،967 7،181 354 بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ

 561 18،561 19،122 697 تولید آجر

 2،030 29،513 31،543 232 تولید سایر محصوالت گلی و سرامیکی غیرنسوز ساختمانی



 ایمنی شیمیایی *نمایه * 
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تعداد  فعالیت

 کارگاه

 تعداد شاغالن

 کل

 زن مرد جمع

 794 15،283 16،077 427 بندی نشده در جای دیگرکانی غیر فلزی طبقهتولید سایر محصوالت 

 5،142 128،758 133،899 641 تولید فلزات اساسی

 2،865 91،857 94،722 252 تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد

 2،865 91،857 94،722 252 تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد

 1،350 22،134 23،484 199 اساسی غیرآهنی تولید فلزات اساسی گرانبها و فلزات

 507 5،078 5،585 25 تولید محصوالت اساسی مسی

 467 9،159 9،626 84 تولید محصوالت اساسی آلومینیومی

 تولید فلزات گرانبها و سایر محصوالت اساسی ا بجز آهن و فوالد و مس

 و آلومینیوم 

90 8،273 7،896 377 

 926 14،767 15،693 190 گری فلزاتریخته

 760 12،899 13،659 157 گری آهن و فوالدریخته

 166 1،868 2،034 33 ریخته گری فلزات غیرآهنی

 4،953 67،695 72،648 973 آالت و تجهیزاتتولید محصوالت فلزی فابریکی بجز ماشین

 2،060 35،471 37،530 386 ها و مولدهای بخارتولید محصوالت فلزی ساختمانی، مخازن، انباره

 1،235 22،514 23،749 272 تولید محصوالت فلزی ساختمانی

 762 12،279 13،040 111 ها و ظروف فلزی مشابهتولید مخازن و انباره

 2،894 32،224 35،118 587 کاریهای خدماتی فلزتولید سایر محصوالت فلزی فابریکی و فعالیت

 کاری غلتکی فلزات و متالوژی زنی و پتککاری و پرسکاری و قالبچکش

 هاگرده

28 1،673 1،592 81 

 367 5،291 5،658 136 های مهندسی مکانیک عمومیآوری و روکش کردن فلزات و فعالیتعمل

 426 2،607 3،033 50 تولید آالت برنده و ابزار دستی و یراق آالت عمومی

 2،020 22،734 24،753 373 بندی نشده در جای دیگرمحصوالت فلزی طبقهتولید سایر 

 7،235 68،539 75،774 899 بندی نشده در جای دیگرآالت و تجهیزات طبقهتولید ماشین

 3،561 33،355 36،916 406 آالت با کاربرد عامتولید ماشین
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تعداد  فعالیت

 کارگاه

 تعداد شاغالن

 کل

 زن مرد جمع

 تولید موتور و توربین ا بجز موتورهای وسایل نقلیه و موتورهای دوچرخه و 

 چرخهسه

25 5،537 5،141 396 

 979 9،012 9،990 121 تولید پمپ و کمپرسور و شیر و سوپاپ

 116 1،505 1،621 33 دنده و دیفرنسیالتولید یاتاقان و دنده و چرخ

 153 1،539 1،692 26 های کورهتولید اجاق و کوره و مشعل

 352 3،170 3،522 52 تولید تجهیزات باالبرنده و جابه جا کننده

 1،567 12،989 14،555 149 آالت با کاربرد عامتولید سایر ماشین

 1،415 18،518 19،934 328 آالت با کاربرد خاصتولید ماشین

 367 4،283 4،649 91 آالت کشاورزی و جنگلداریتولید ماشین

 244 3،166 3،410 60 ماشین ابزارهاتولید 

 17 530 547 5 آالت متالوژی ا ذوب فلزتولید ماشین

 221 4،394 4،615 40 آالت معدن و استخراج و ساختمانتولید ماشین

 257 2،667 2،924 70 آوری مواد غذایی و نوشابه و توتون و تنباکوآالت عملتولید ماشین

 95 948 1،043 11 منسوجات و البسه و چرمآالت برای تولید تولید ماشین

 215 2،530 2،745 51 آالت با کاربرد خاصتولید سایر ماشین

 2،259 16،666 18،924 165 بندی نشده در جای دیگرتولید وسایل خانگی طبقه

 2،259 16،666 18،924 165 بندی نشده در جای دیگرتولید وسایل خانگی طبقه

 1،306 4،554 5،860 25 اداری و حسابگر و محاسباتیآالت تولید ماشین

 1،306 4،554 5،860 25 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

 1،306 4،554 5،860 25 آالت اداری و حسابگر و محاسباتیتولید ماشین

 بندی نشدههای برقی طبقهآالت مولد و انتقال برق و دستگاهتولید ماشین

 در جای دیگر 

438 45،809 38،543 7،265 

 1،438 10،784 12،222 67 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور

 1،438 10،784 12،222 67 تولید موتورهای برق و ژنراتور و ترانسفورماتور
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تعداد  فعالیت

 کارگاه

 تعداد شاغالن

 کل

 زن مرد جمع

 2،707 10،095 12،802 158 های توزیع و کنترل نیروی برقتولید دستگاه

 2،707 10،095 12،802 158 های توزیع و کنترل نیروی برقدستگاهتولید 

 793 8،216 9،009 113 بندی شدهتولید سیم و کابل عایق

 793 8،216 9،009 113 بندی شدهتولید سیم و کابل عایق

 122 2،030 2،152 12 های اولیهها و باطریها و پیلتولید انباره

 122 2،030 2،152 12 های اولیهباطریها و ها و پیلتولید انباره

 1،272 2،943 4،215 59 های الکتریکی و تجهیزات روشناییتولید المپ

 1،272 2،943 4،215 59 های الکتریکی و تجهیزات روشناییتولید المپ

 934 4،475 5،409 31 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر تجهیزات الکتریکی طبقه

 934 4،475 5،409 31 بندی نشده در جای دیگرتجهیزات الکتریکی طبقهتولید سایر 

 1،607 5،726 7،333 63 ها و وسایل ارتباطیتولید رادیو و تلویزیون و دستگاه

 201 971 1،172 23 ای الکترونیکی و سایر اجزای الکترونیکیهای لولهها و المپتولید المپ

 201 971 1،172 23 الکترونیکی و سایر اجزای الکترونیکیای های لولهها و المپتولید المپ

های های مخصوص سیستمهای تلویزیونی و رادیویی و دستگاهتولید فرستنده

 ارتباط تلفنی و تلگرافی

17 2،408 1،954 454 

های های مخصوص سیستمهای تلویزیونی و رادیویی و دستگاهتولید فرستنده

 و تلگرافی تلفنی ارتباط

17 2،408 1،954 454 

 های ضبط یا پخش صوت و ویدئو و های تلویزیون و رادیو، دستگاهتولید گیرنده

 کاالهای وابسته

23 3،753 2،801 952 

های ضبط یا پخش صوت و ویدئو و های تلویزیون و رادیو، دستگاهتولید گیرنده

 کاالهای وابسته

23 3،753 2،801 952 

های مچی و انواع دیگر ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعتتولید ابزار پزشکی و 

 ساعت

127 12،957 9،917 3،039 

 گیری و کنترل و آزمایش ی اندازهتولید وسایل و ابزار پزشکی و وسایل ویژه

 و دریانوردی و منظورهای دیگر بجز ابزارهای اپتیکی

117 11،779 8،948 2،830 
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تعداد  فعالیت

 کارگاه

 تعداد شاغالن

 کل

 زن مرد جمع

 2،139 4،838 6،977 84 وسایل ارتوپدیتولید تجهیزات پزشکی و جراحی و 

گیری و کنترل و آزمایش و دریانوردی و ی اندازهتولید ابزارها و وسایل ویژه

 مقاصد دیگر بجز تجهیزات کنترل عملیات صنعتی

31 4،747 4،066 681 

 11 44 55 3 تولید تجهیزات کنترل عملیات صنعتی

 112 784 896 7 تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی

 112 784 896 7 تولید ابزارهای اپتیکی و تجهیزات عکاسی

 97 185 282 3 گیری زمانهای مچی و انواع دیگر ساعت ا وسایل اندازهتولید ساعت

 97 185 282 3 گیری زمانهای مچی و انواع دیگر ساعت ا وسایل اندازهتولید ساعت

 13،227 134،312 147،539 606 نیم تریلری موتوری و تریلر و تولید وسایل نقلیه

 2،210 71،410 73،620 39 ی موتوریتولید وسایل نقلیه

 2،210 71،410 73،620 39 ی موتوریتولید وسایل نقلیه

 ی موتوری و ساخت تریلر وسازی ا برای وسایل نقلیهتولید بدنه ا اتاق

 نیم تریلر 

44 3،605 3،317 288 

 ی موتوری و ساخت تریلر و سازی ا برای وسایل نقلیهتولید بدنه ا اتاق

 نیم تریلر

44 3،605 3،317 288 

 10،729 59،585 70،314 522 های موتوری و موتور آنتولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه

 10،729 59،585 70،314 522 های موتوری و موتور آنتولید قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه

 723 11،921 12،644 103 تولید سایر وسایل حمل و نقل

 252 3،125 3،377 28 ی آبیتولید و تعمیر انواع وسایل نقلیه

 244 2،788 3،032 16 تولید و تعمیر انواع کشتی

 8 337 345 12 تولید و تعمیر انواع قایق و سایر شناورها بجز کشتی

 157 3،146 3،303 10 آهن تولید و تعمیر تجهیزات راه

 157 3،146 3،303 10 تولید و تعمیر تجهیزات راه آهن

 4 2،297 2،301 4 ی هوایی و فضاییتولید وسایل نقلیه
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تعداد  فعالیت

 کارگاه

 تعداد شاغالن

 کل

 زن مرد جمع

 4 2،297 2،301 4 ی هوایی و فضاییتولید وسایل نقلیه

 310 3،353 3،663 61 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه

 283 3،044 3،327 52 انواع موتور سیکلت تولید

 8 189 197 4 دار معلولینتولید انواع دوچرخه و صندلی چرخ

 19 120 139 5 بندی نشده در جای دیگرتولید سایر وسایل حمل و نقل طبقه

 1،877 14،054 15،931 358 بندی نشده در جای دیگرتولید مبلمان و مصنوعات طبقه

 813 9،609 10،422 217 تولید مبلمان

 813 9،609 10،422 217 تولید مبلمان

 1،063 4،446 5،509 141 بندی نشده در جای دیگرتولید مصنوعات طبقه

 62 395 457 8 تولید جواهرات و کاالهای وابسته

 78 243 321 6 تولید کاالهای ورزشی

 164 245 409 9 تولید وسایل بازی و اسباب بازی

 758 3،503 4،261 116 بندی نشده در جای دیگرمصنوعات طبقهتولید سایر 

 75 617 692 18 بازیافت

 44 266 310 9 های فلزبازیافت ضایعات و خرده

 44 266 310 9 های فلزبازیافت ضایعات و خرده

 31 352 383 10 های غیر فلزیبازیافت ضایعات و خرده

 31 352 383 10 های غیر فلزیبازیافت ضایعات و خرده

 اطالعات جغرافیایی -ب

 موقعیت جغرافیایی 1.1

های کیلومتر مربع مساحت از شمال با ارمنستان، آذربایجان، و ترکمنستان هر سه از جمهوری 1648195با ایران 

شوروی سابق و دریای خزر، از مشرق با افغانستان و پاکستان، از مغرب با ترکیه و عراق و از جنوب با خلیج فارس و 

به عالوه ایران در خلیج فارس با کشورهای کویت، عراق، عربستان سعودی، بحرین، عمان، دریای عمان همسایه است. 

ایران  .ران یک پنجم مساحت آمریکا و تقریبا سه برابر فرانسه استمساحت ایقطر و امارات متحده عربی مرز آبی دارد.
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دقیقه عرض شمالی و  47درجه و  39درجه و سه دقیقه الی  25یکی از کشورهای وسیع جهان است که در محدوده 

 دقیقه طول شرقی واقع شده است.  18درجه و  63درجه و پنج دقیقه الی  44

باال قرار دارد و ویژگی عرض های جغرافیایی باال این است که تفاوت بین فصل فالت ایران در عرض های جغرافیایی 

ها در آن ها بیشتر است. کشور ایران سرزمینی نسبتاً مرتفع است. به طوری که ارتفاع آن از سطح دریا به طور متوسط 

 .متر است 1000بیش از 

های باختری های هندوکش و کوهاز دید طبیعی ایران از شمال به رود اترک، دریای خزر و رود ارس، از خاور به کوه

دریای و  خلیج فارسهای زاگرس و حوضه آبریز اروندرود و از جنوب به های باختری کوهدره سند، از باختر به دامنه

محدود است. بیش از نیمی از ایران کویری و نیمه کویری است. حدود یک سوم ایران نیز کوهستانی است و  عمان

 است.های حاصلخیز تشکیل شدهاز ایران )شامل جلگه جنوب دریای خزر و جلگه خوزستان( نیز از جلگه بخش کوچکی

 آب و هوا 1.2

در زمستان میان گرمترین و  دمای هوااز لحاظ آب و هوایی ایران یکی از منحصر به فردترین کشورهاست. اختالف 

 رسد.می سانتی گراددرجه  50سردترین نقطه گاهی به بیش از 

 .ایران بوده است کویر لوتای در میالدی، در نقطه 2005و  2004در سال  زمینترین نقطه داغ

 خشک و خشک است.در سطح نیمه بارندگیایران از لحاظ 

 آب و هوای ایران متأثر از چندین سامانه است:

 و کاهش دما و برفو  بارانهای جنوبی در نوار شمالی بارش که با ریزش به عرض پرفشار سیبریاییسامانه  .1

 در سایر نقاط فقط کاهش دما را به همراه دارد.

ر بسیاری از شود و موجب ریزش باران یا برف دای که از سمت غرب وارد ایران میزای مدیترانهسامانه باران .2

 شود.نقاط غربی و میانی و شرق ایران می

 شود.باران می جنوبی که در نوار جنوب و جنوب غرب موجب رگبار کم فشارسیستم  .3

رسد.در نواحی ( نیز می1383، رشتمیلیمتر ) 2113میزان بارندگی در ایران بسیار متغیر است. در شمال به بیش از 

 البرزهای جنوبی میلیمتر است. بارش نواحی شمال غرب و غرب، دامنه 15بارش عمدتاً بسیار کم و در حدود  کویری

میلیمتر بیشتر  200باشد. در سایر نقاط میزان بارش از میلیمتر( می 500و شمال شرق تا حدودی قابل توجه )حدود 

 شود.نمی

 -30در شب به  شهرکرددمای  زمستاناختالف دمای هوا در ایران در نقاط مختلف زیاد است. در حالی که در فصل 

کنند. هوای سواحل شمالی در تابستان گرم و درجه( را تجربه می 25هوای تابستانی ) اهوازرسد، مردم درجه هم می

واحی های سرد و نو زمستان معتدلباشد. نواحی شمال غرب و غرب تابستانهای و در زمستان معتدل می مرطوب

 هایی معتدل دارند.هایی به شدت گرم و زمستانجنوبی تابستان

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%84%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%81
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85_%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D9%84&action=edit&redlink=1
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 نقشه آب و هوایی ایران -3 شکل

  

 معتدل خزری بسیار مرطوب   
 معتدل خزری   
 ای با باران بهارهمدیترانه   
 ایمدیترانه   
 کوهستانی سرد   
 کوهستانی بسیار سرد   
 بیابانی سردنیمه   
 بیابانی گرمنیمه   
 بیابانی خشک   
 خشک گرمبیابانی    
 خشک ساحلی گرم   
 خشک ساحلی   

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Iran-climate-map.svg
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 ارزیابی و تفسیر 1.13

ایران از جمله کشورهای بزرگ جهان چه از نظر وسعت و چه از نظر جمعیت می باشد. همچنین ایران دارای ذخایر 

جمله، نفت، گاز و فلزات و غیره می باشد. با این حال ایران از جمله مناطقی است که تغییرات معدنی بسیار زیاد از 

اقلیم و همچنین مسائل زیست محیطی در آن باعث خشکسالی، گرد و غبار و یا ریزگرد، سیل، زلزله و دیگر بالیا شده 

ه ودهای شیمیایی و تغییر اقلیم از دست داداست. زمین های کشاورزی نیز به تبع کیفیت خود را به دلیل استفاده از ک

ع تواند با تکیه بر مناباند. ایران همچنین از لحاظ صنعتی و شاغلین در منطقه خاور میانه وضعیت مناسبی دارد و می

انسانی و غیر انسانی خود وضعیت خوبی داشته باشد.
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  :2بخش  
تولید، واردات، صادرات، نگهداری، 

مواد  حمل و نقل، مصرف و دفع

 شیمیایی
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 اطالعات مرتبط با تولید، صادرات، نگهداری، حمل و نقل، مصرف و دفع مواد شیمیایی 2.1

مهم ترین اطالعات موجود در این زمینه در جداول زیر آمده است. در ضمن اطالعات کامل تری در ارتباط با واردات و 

 ارگذاریب به نشانی الکترونیکی زیر جزئیات در سایت اداره گمرک کشوری صادرات مرتبط با مواد شیمیایی به همراه

 :شده است و در بازه های زمانی مورد نیاز به روز رسانی می گردد

http://www.irica.gov.ir/web_directory/55335-.html 

 تولید و تجارت مواد شیمیایی )ارائه توسط جهاد کشاورزی( -22 جدول

 نوع

 ماده شیمیایی

 میزان تولید

 )سال/تن(

 میزان واردات

 )سال/تن(

میزان فورموالسیون یا 

 بسته بندی )سال/تن(

 میزان صادرات

 )سال/تن(

 1206 نامشخص 12734 20472 آفت کش ها )کشاورزی(

 3447644.7 نامشخص 211561.45 5180299 کودها

 می باشد. 1395توضیح : آمار فوق مربوط به سال  *

 ارائه توسط جهاد کشاورزی ) حفظ نباتات( : تجارت مواد شیمیایی تولید و -23 جدول

 نوع ماده شیمیایی

 

 میزان تولید

 )سال/تن(

 میزان واردات سم آماده

 )سال/تن(

فورموالسیون یا  میزان

 بسته بندی )سال/تن(

 میزان صادرات

 )سال/تن(

 46/245 15/17708 56/8821 ناموجود آفت کش ها )کشاورزی(

شور              شوند و ک شرکت های چینی تدارک می  صرف از منابع  سموم آماده م شور به تکنیکال و  ضر بخش عمده نیاز ک در حال حا

ذکر اساات بخش کمی از سااموم تکنیکال و آماده مصاارف از کشااورهای بلژیک، آلمان، هندوسااتان در رتبه دوم قرار دارد. الزم به 

 مجارستان، فرانسه و ژاپن و .... فراهم می گردد.

 تولید و تجارت مواد شیمیایی ) وزارت صنعت ( -24 جدول

 نوع ماده شیمیایی

میزان تولید 

96 

میزان واردات 

96 
 96میزان صادرات 

 )سال/هزار تن ( )سال/ هزارتن( )سال/هزارتن

 5/0 12/2 6/36 آفت کش ها )کشاورزی()سموم دفع آفات نباتی(

مواد شیمیایی دارای مصارف بهداشتی و عمومی 

 )پودر شوینده(
7/656 5/2 7/172 

 21/7 8/806 53500 فرآورده های پتروشیمی به جز کود )پتروشیمی(

 3/6 8.9 3/38 دارو انسانی

 0 9/106 3/0 الیاف اکریلیک

    آمار میزان صادرات و واردات مقدماتی می باشد

 میزان تولید صرفا مربوط به آمار تولید واحدهای منتخب می باشد و کل جامعه آماری تولید کنندگان را شامل نمی شود

 واحد میزان تولید دارو انسانی میلیارد عدد می باشد

 

http://www.irica.gov.ir/web_directory/55335-.html
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 تخمین مواد شیمیایی مشمول کنوانسیون استکهلم )ارائه توسط وزارت نیرو+محیط زیست( -25 جدول

 های آلی پایدارگروههای آالینده

میزان تولید 

)کیلوگرم در 

 سال(

واردات میزان

 )کیلوگرم در سال(

میزان فورموالسیون یا 

بسته بندی )کیلوگرم 

 در سال(

صادرات  میزان

 )کیلوگرم در سال(

 محیط زیست ناموجود محیط زیست ناموجود و هگزاکلروبنزن(  PCBsموادشیمیایی صنعتی )

آفت کش ها )آلدرین، کلردان، ددت، دیلدرین، 

اندرین، هپتاکلر، هگزاکلروبنزن، میرکس و 

 توکسافن(

 محیط زیست ناموجود محیط زیست ناموجود

 

 کنوانسیون استکهلم )ارائه توسط محیط زیست( مشمولتخمین مواد شیمیایی  -26 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ حذف در کشور .CAS No نام ماده شیمیایی ردیف

 1355تیر  21/ 1976جوالی  11 309002 آلدرین 1

 1352فروردین  28/ 1973آوریل  16 57749 کلردان 2

 1355تیر  21/  1976جوالی  11 60571 دیلدرین 3

 ناموجود 72208 اندرین 4

 1355تیر  21/ 1976جوالی  11 76448 هپتاکلر 5

 1355اردیبهشت  18/ 1976می  118741 7 (HCHهگزاکلربنزن ) 6

 ثبت نشده است. 2385855 میرکس 7

 حذف شد. 1363مهرماه  23 8001352 توکسافن 8

9 DDT 50293  سال پیش 40حدود 

 ممنوع شد. 84مصرف آن از اول سال  58-89-9 لیندن 10

 90مجوز ورود به کشور داده نشد. مهر  86از ابتدای دی ماه  115-29-7 اندوسولفان 11

 از لیست فهرست سموم مجاز کشور حذف شد.
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 سازمان حفاظت محیط زیست مرجع ذیصالح ملی –استکهلم کنوانسیون   -27 جدول

        

 ردیف

نام ماده شیمیایی 

)آالینده آلی 

 پایدار(

 نام التین ماده شیمیایی
 شماره ثبت

(CAS Number) 
 نوع کاربرد واردات الحاقیه کد تعرفه

 Aldrin 309-00-2 آلدرین 1
290359

00 
 آفت کش ممنوع الف

 Dieldrin 60-57-1 دیلدرین 2
290362

00 
 آفت کش ممنوع الف

 آفت کش ممنوع ب نامشخص DDT 50-29-3 د.د.ت 3

 آفت کش ممنوع الف نامشخص Endrin 72-20-8 اندرین 4

 Chlordane 57-74-9 کلردان 5
293090

0 
 آفت کش ممنوع الف

 آفت کش ممنوع الف  Mirex 2385-85-5 میرکس 6

 Heptachlor 76-44-8 هپتاکلر 7
290359

00 
 آفت کش ممنوع الف

 آفت کش ممنوع الف نامشخص Toxaphene 8001-35-2 توکسافن 8

9 
بی فنیل های پلی 

 PCBsکلره 
Polychlorinated 
biphenyls (PCB) 

1336-36-3 
271091

00 
 ماده صنعتی ممنوع الف

Hexachlorobenzen هگزاکلروبنزن 10
e (HCB) 

118-74-1 
290362

00 
 ماده صنعتی ممنوع الف/ ج

 دی اکسین 11
Polychlorinated 

dibenzo-p-dioxins 
(PCDD) 

 ممنوع ج نامشخص نامشخص
محصوالت 

 جانبی

 فوران 12
Polychlorinated 
dibenzofurans 

(PCDF)  
 ممنوع ج نامشخص نامشخص

محصوالت 

 جانبی

 آفت کش ممنوع الف نامشخص chlordecone 143-50-0 کلرودکن 13

hexabromobiphen برومو بی فنیل هگزا 14
yl 

 ماده صنعتی ممنوع الف نامشخص 36355-01-8

15 

هگزا برمو دی فنیل 

 اتر  و

هپتا برمو دی فنیل 

 اتر

hexabromodiphen
yl ether and 

heptabromodiphe
nyl ether 

2،2'،4،4'،5،5'-

hexabromodiphe
nyl ether (BDE-

153، 

-CAS No: 68631
)2-49، 

2،2'،4،4'،5،6'-

hexabromodiphe
nyl ether (BDE-

154، 

-CAS No: 207122

4)-15، 

2،2'،3،3'،4،5'،6 

heptabromodiphe
nyl ether (BDE-

175، 

-CAS No:446255

7)-22، 

2،2'،3،4،4'،5'،6-

heptabromodiphe

 ماده صنعتی ممنوع الف نامشخص

http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[Aldrin]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[Dieldrin]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[DDT]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[Endrin]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[Mirex]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[Heptachlor]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[Toxaphene]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[PCB]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[PCB]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[Hexachlorobenzene]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[Hexachlorobenzene]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[PCDD]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[PCDD]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[PCDD]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[PCDF]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[PCDF]
http://chm.pops.int/TheConvention/ThePOPs/ListingofPOPs/tabid/2509/Default.aspx#LiveContent[PCDF]
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nyl ether (BDE-

183، 

-CAS  No: 207122
5-16 

16 
هگزا کلرو سیکلو 

 هگزان آلفا

alpha 
hexachlorocyclohe

xane 
 ممنوع الف نامشخص 319-84-6

 آفت کش

/ محصول 

 جانبی

17 
هگزا کلرو سیکلو 

 هگزان بتا

beta 
hexachlorocyclohe

xane 
 ممنوع الف نامشخص 319-85-7

 آفت کش

/ محصول 

 جانبی

 lindane 58-89-9 لیندین 18
290351

00 
 آفت کش ممنوع الف

pentachlorobenze بنزن پنتا کلرو 19
ne 

 ممنوع الف/ ج نامشخص 608-93-5

آفت کش/ 

 ماده صنعتی

/ محصول 

 جانبی

20 

پر فلورو اکتان 

 سولفونیک اسید و

نمکهای آن و پرفلورو 

اکتان سولفونیل 

 فلوراید

Perfluorooctane 
sulfonic acid 

 
its salts and 

perfluorooctane 
sulfonyl fluoride 

 
For example: 

Potassium 
perfluorooctane 

sulfonate 
 

lithium 
perfluorooctane.su

lfonate 
 

ammonium 
perfluorooctane 

sulfonate 
 

diethanolammoniu
m perfluorooctane 

sulfonate 

1763-23-1 
 

307-35-7 
 
 
 

2795-39-3 
29457- 72-5 

 
29081-56-9 

 
 

70225-14-8 
 

290490 

 
 صنعتیماده  ممنوع ب

21  

tetraethylammoni
um 

perfluorooctane 
sulfonate 

didecyldimethylam
monium 

perfluorooctane 
sulfonate 

56773-42-3 
 
 

251099-16-8 

  ممنوع الف نامشخص

22 

 تترا برمو دی فنیل اتر

 

پنتا برمو دی فنیل 

 اتر

tetrabromodiphen
yl ether and 

pentabromodiphe
nyl ether 

2،2'،4،4'-

tetrabromodiphe

nyl ether (BDE-47، 

-CAS No: 40088
)9-47 

 ماده صنعتی ممنوع  
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 نکات مهم و قابل توجه:

 واردات کلیه مواد مشمول الحاقیه الف و ب  به کشور ممنوع می باشد. .1

صادرات مواد مشمول الحاقیه الف و ب کنوانسیون، منوط به کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع  .2

 ملی کنوانسیون استکهلم می باشد.

 ول الحاقیه ج کنوانسیون مستقیماً تولید نمی شوند و لذا معوال واردات و صادراتی برای آنها وجود ندارد.مواد مشم .3

درصورت کسب معافیت برای موادی که طی اصالحیه های بعدی به الحاقیه های کنوانسیون اضافه خواهند شد، مراتب  .4

  اعالم خواهد شد.

and  2،2'،4،4'،5-

pentabromodiphe
-nyl ether (BDE

99،CAS No:        

9)-81-32534 

23 

 اندوسولفان تکنیکال

 
 

 

Technical 
Endosulfan 

 

115-29-7 
 
 
 
 

380891
19 

380891
29 
 

 آفت کش ممنوع الف

24 
و ایزومرهای مربوط 

 به آن

and its related 
isomers 

 

959-98-8 
33213-65-9 

 نامشخص نامشخص نامشخص نامشخص

25 

هگزابروموسیکلودودکا

 ن

10،9،6،5،2،1-  

هگزابروموسیکلودودکا

 ن

و دیاستروایزومرهای 

 اصلی آن:

-آلفا،هگزا

 بروموسیکلودودکان

 -بتا

 بروموسیکلودودکان

 -گاما

 بروموسیکلودودکان

 

Hexabromocyclodo
decane 

1،2،5،6،9،10-

hexabromocyclodo
decane 

 
and its main 

diastereoisomers: 
 
 
 
 

alpha- 
hexabromocyclodo

decane 
beta-

hexabromocyclodo
decane 
gamma-

hexabromocyclodo
decane 

25637-99-4 
 

3194-55-6 
 
 
 
 
 
 

134237-50-6 
134237-51-7 

8-52-134237 

 ماده صنعتی ممنوع الف نامشخص

Hexachlorobutadie هگزاکلروبوتادین 26
ne 

 ممنوع الف/ ج نامشخص 3‐68‐87

ماده صنعتی/ 

محصول 

 جانبی

27 
پنتاکلروفنل و نمکها 

 و استرهای آن

Pentachlorophenol 
and its salts and 

esters 
87-86-5 

290811
00 

280890
0 

 ممنوع الف/ ج

کش/ آفت 

ماده صنعتی/ 

محصول 

 جانبی
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 شیمیایی مصرفیدسته بندی مواد  2.2

 POPsتن انواع سموم  80براساس آخرین اطالعات دریافت شده از مدیریت های حفظ نباتات استان های کشور، حدودا مقدار 

)آلدرین، دیلدرین، اندرین، هگزاکلروبنزن، کلردان، هپتاکلر، توکسافن، لیندن، اندوسولفان( در انبارهای استان های اصفهان، ایالم، 

، ، فارس، قم، کرمانشاه، کرمانجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستانبوشهر، آذربای

 موجود می باشد. یلویه و بویراحمد، مازندران، هرمزگان، مرکزی و ستاد سازمان حفظ نباتاتکهگ

 در قسمت ارزیابی و تفسیر خالصه ای از موارد ذیل نیز باید عنوان شود.

قابلیت جمع آوری اطالعات در مورد واردات، صادرات، نگهداری و انبار نمودن، حمل و نقل، و استفاده از مواد شیمیایی و  .1

 دفع ضایعات آنها 

 منابع اصلی اطالعات  .2

 خالء های اطالعاتی و اطالعات نامطمئن در خصوص موارد ذیل نیز باید پیشنهاداتی ارائه شود. .3

 ات  قابل اطمینان ترچگونگی اشاعه تولید اطالع .4

نحوه تسهیل ورود به بحث فهرست برداری از مواد موضوعات خاص مرتبط با تولید، واردات، انبارداری، حمل و نقل و مصرف  .5

 مواد شیمیایی و تولید و انباشت ضایعات آنها نیز می تواند مورد بحث و راه حل های پیشنهادی آنها مطرح شود.

 دسته بندی مواد شیمیایی مصرفی )ارائه توسط جهاد کشاورزی ( -28 جدول

 میزان مصرف بر حسب تن در سال نوع ماده شیمیایی

 32000 آفت کش ها )کشاورزی(

 1944216 کودها

 می باشد. 1395توضیح : آمار فوق مربوط به سال  *

 مصرفی)ارائه توسط جهاد کشاورزی ) حفظ نباتات (دسته بندی مواد شیمیایی  -29 جدول
 میزان مصرف بر حسب تن در سال نوع ماده شیمیایی

 هزار تن ماده موثره 10حدود  آفت کش ها)کشاورزی(

 نگهداری مواد شیمیایی و مسائل مرتبط با آن 2.3

 اشد:بمصرف آفت کشها اطالعات زیر موجود میاطالعات دقیق و معتبری در این زمینه در دسترس نمیباشد. با این حال در زمینه 

 حفظ نباتات( –امکانات انبارداری و نگهداری انبوه مواد شیمیایی)ارائه توسط جهاد کشاورزی  -30 جدول
 

 نوع ماده شیمیایی

 

 اندازه یا ظرفیت

)حجم بر حسب مترمکعب و وزن 

 بر حسب تن(

 

 (1نوع انبار )

 محل استقرار

)بندر، گمرگ،مجتمع صنعتی، 

 منطقه شهری یا روستایی(

وضعیت برچسب گذاری 

مواد و معیار های بهداشت و 

 (2حفظ محیط زیست )

 آفت کش ها )کشاورزی(

با عنایت به اهمیت مقوله نگهداری آفتکش ها پس از تولید و پیش از عرضه، ایجاد امکانات انبارداری 

از شرایط مهم برای صدور پروانه فعالیت در این حوزه می باشد.  مطلوب در کارخانجات فرموالتور یکی

الزم به  حجم تولید خود تدارک نموده اند. بنابراین کلیه کارخانجات فرموالتور این امکان را هماهنگ با

 ذکر است عملیات بازرسی در جهت حفظ شرایط مطلوب نیز بصورت منظم معمول می گردد.
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 شیمیایی و مسائل مرتبط با آنحمل و نقل مواد  2.4

حمل و نقل جاده ای داخلی در کشور ایران بر اساس آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد شیمیایی خطرناک انجام می 

شود که  در هر استان با کسب مجوز از سازمان محیط زیست صورت می پذیرد. به عالوه حمل و نقل مواد شیمیایی از طریق 

خطوط حمل و نقل به خصوص ریلی نیز صورت می گیرد که در مطابقت با آیین نامه مذکور می باشند. قابل ذکر سایر انواع 

است که به دالیل مختلف از جمله باال بودن حوادث جاده ای، برخی حوادث شیمیایی مرتبط با حمل و نقل توسط کامیون های 

 حامل در سال های گذشته روی داده است.

میلیون تن فرآورده نفتی  64رقمی بالغ بر  96میلیون تن و در سال  52رقمی بالغ بر  94جاده ای در سال  سیستم حمل و نقل

لیکن موضوع فعالیت و ظرفیت سایر مدهای حمل و نقلی از قبیل ریلی در این خصوص می  و شیمیایی را حمل نموده است.و

 ردد.بایستی از سایر معاونت های وزارت راه و شهرسازی استعالم گ

در جریان حمل و نقل کلیه محصوالت شیمیایی، آیین نامه فوق الذکر و همچنین آیین نامه برچسب گذاری مربوط به هر محموله 

 به تفصیل آمده است. 5بخش  35و  34نیز پیاده سازی می شود. مسائل و مشکالت مرتبط با حمل و نقل این مواد در جداول 

 ضایعات شیمیایی 2.5

مدیریت پسماند طبق تقسیمات استانی به شرح  ها استان زیست محیط حفاظت کل ادارات از دریافتی اطالعات آخرین براساس

محیط زیست منتشر  حفاظت سازمان – فهرست که فعال از طریق سایت دفتر آب و خاکزیر می باشد. الزم به ذکر است  این 

د فهرست واح معنی به و باشد می برای مدیریت انواع پسماندها آخرین امکانات موجود در کشور میگردد تنها برای اعالم عمومی

 های مورد تایید این سازمان و یا شرکت های معتمد این سازمان برای مدیریت پسماندها نمی باشد.

اره از اد الزم به ذکر است در مواقع لزوم برای اطمینان از مجاز بودن به ادامه فعالیت واحد ) تعطیل بودن یا فعال بودن ( ، باید

 کل محیط زیست استان محل استقرار استعالم های الزم صورت پذیرد.

 بایست می ها واحد کلیه لذا. باشند می واحد های مجاز واحد هایی هستند که دارای مجوز استقرار و پروانه بهره برداری معتبر

 در صورت عدم دارا بودن پروانه بهره برداری راساً در اسرع وقت اقدام نمایند.

: مالک اجازه فعالیت برای کلیه واحدها عالوه بر پروانه بهره برداری معتبر مربوطه، تاییدیه اداره کل حفاظت محیط  توضیح

یست محیطی آنها در ارتباط با نحوه عملکرد مدیریت ز زیست استان محل استقرار واحد مدیریت پسماند درخصوص

 .باشد می سازمان این عمل مورد استانداردهای و ها دستورالعمل و ضوابط مقررات، و قوانین برابر پسماندها

متقاضیان در صورت نیاز ، خود راساً موظف به انتخاب واحد برای بازیافت پسماند تولیدی خود می باشند و هر گونه معرفی 

 معتمد سازمان حفاظت مشاور و پیمانکار " عنوان تحت سازمان یا کل ادارات سوی از  فی نامه یا توصیه نامهشفاهی و یا ارائه معر

در تضاد با  ، خالف قوانین و مقررات و اختیارات این سازمان و ادارات کل تابعه بوده و "محیط زیست برای مدیریت پسماند

  باشد. وظایف حاکمیتی و نظارتی این سازمان می

واحدهای مدیریت پسماند خارج از این فهرست مورد تایید سازمان محیط زیست نبوده و با متخلفین برابر قانون برخورد می 

 قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی پسماندها بر عهده تولیدکننده می باشد. 7شود زیرا بر اساس ماده 

 یریپیگ قابل از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست استان مراتبدر صورت عدم ثبت واحد مدیریت پسماند در فهرست ذیل ، 

 .باشد می
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ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها می بایست در خصوص ساماندهی واحد های مدیریت پسماند مستقر در استان مربوطه 

 ند.نمای اعالم خاک و آب دفتر به  اقدام نموده و نتایج را جهت بروز رسانی فهرست ذیل

ظرفیت موجود در کشور برای مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در استان ها ) براساس آخرین اطالعات دریافتی از ادارات  -31 جدول
 (1397و اصالحیه اطالعات در  1396در پایان سال  -کل حفاظت محیط زیست استان ها 

 استان نام واحد

بر ظرفیت )

اساس پروانه 

 برداری(بهره 

نوع پسماندهای 

تحت مدیریت بر 

اساس پروانه بهره 

برداری صادر شده 

توسط سازمان 

صنعت و معدن و 

 تجارت استان ذیربط

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی
 مالحظات

پتروشیمی 

 لند) بندرامام

 (فیل

 خوزستان

تن  180000

 ساالنه

ضایعات پتروشیمی، 

 مواد شیمیایی
 نامشخص

نیازمند 

با  استعالم

رعایت 

 1مالحظات 

اشاره  3تا 

 شده در باال

کاشف 

صنعت 

 ماهشهر

 تن در ساعت 5

ضایعات پتروشیمی، 

مواد شیمیایی، 

پسماندهای شیمیایی و 

 دارویی

 فعالیت تحت نظارت اداره کل

خدماتی 

رهپویان 

 صالح

  

 اصفهان
تن  28908

 ساالنه

امحاء )سوزاندن( 

پسماندهای ویژه 

)خطرناک(، صنعتی و 

 انواع ، PCBپزشکی )

 کلره، غیر و کلره سموم

 انواع صنعتی، های لجن

 فاسد، ،داروی ها روغن

 شیمیایی پسماندهای

 (نفتی و پتروشیمی

تحویل و امحاء کلیه ترکیبات آلی 

 کلردار

بال مانع برای فعالیت تحت نظارت 

 اداره کل

شیمی 

 کشاورز

  

 قزوین

تن  6/0تا  5/0

کوره  در روز

 جامد سوز

پسماند سموم وداروهای 

شیمیایی تاریخ منقضی 

فاقد کلره وهالوژنه )فاقد 

 پروانه بهره برداری(

در حال حاضر واحد صرفا مجاز به 

مدیریت پسماندهای تولیدی 

 کشاورزمی شیمی  موجود شرکت

 پسماندهای اتمام از پس. باشد

 جدید پسماند دریافت اجازه موجود



 ایمنی شیمیایی *نمایه * 

 

75 

 استان نام واحد

بر ظرفیت )

اساس پروانه 

 برداری(بهره 

نوع پسماندهای 

تحت مدیریت بر 

اساس پروانه بهره 

برداری صادر شده 

توسط سازمان 

صنعت و معدن و 

 تجارت استان ذیربط

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی
 مالحظات

 3000تا2000

لیتر در روز 

 مایع سوز

اداره کل را خواهد  هماهنگی با

 داشت.

عصرصنعت 

 سبز کاسپین

  

  

تن  2500

 ساالنه

تصفیه و بی خطر سازی 

 های پسماند شیمیایی 

 صنعتی( خطرناک) ویژه

 پزشکی و

  

در حال حاضر فقط مجاز به دریافت 

پسماندهای عفونی مراکز درمانی 

 صرفا همچنین و باشد می  استان

 رعایت به مشروط 97سال پایان تا

کامل ضوابط پسماندهای پزشکی 

می تواند پسماندهای دارویی 

وشیمیایی صرفا از استانهای 

همجوار شامل تهران،البرز ، مرکزی 

،همدان ،زنجان مشروط به تفکیک 

مجزای پسماندهای سایتوتوکسیک 

 دریافت نماید.

 جامد پسماندهای  صرفا همچنین 

 به استان داخل ویژه و صنعتی

استعالم از  اخذ با موردی صورت

اداره کل حفاظت محیط زیست 

 تایید صورت در و  استان قزوین

 . است پذیر امکان امحاء روش

مجتمع فن 

آوری 

پسماند 

 زیست

 مرکزی

تن 2500

 ساالنه

تن  10000

 ساالنه

 بازیافت و دفع زباله

بازیافت ضایعات مواد 

 شیمیایی

پسماندهای ممنوعیت در یافت 

مشمول کنوانسیون استکهلم 

(POPs سموم سنواتی ،)

کلره،پسماندهای حاوی و یا آلوده 

به بی فنیل های پلی 

کلره،پسماندهای جیوه ، حاوی و یا 

آلوده به جیوه و سایر فلزات سنگین 
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 استان نام واحد

بر ظرفیت )

اساس پروانه 

 برداری(بهره 

نوع پسماندهای 

تحت مدیریت بر 

اساس پروانه بهره 

برداری صادر شده 

توسط سازمان 

صنعت و معدن و 

 تجارت استان ذیربط

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی
 مالحظات

و پسماندهای آزبست و مواد 

 توسط واحد آزبستی

ممنوعیت تحویل و امحاء ترکیبات 

 آلی کلردار

مند تاییدیه عملکرد زیست نیاز

 محیطی

 و 1396 سال پایان در ها استان از واصله تاطالعا آخرین اساس بر کشور در موجود پزشکی پسماند مدیریت های ظرفیت -32 جدول  
 1397 در اطالعات اصالحیه

 استان نام واحد

ظرفیت ) بر 

اساس پروانه 

 بهره برداری(

پسماندهای تحت نوع 

مدیریت بر اساس 

پروانه بهره برداری 

صادر شده توسط 

سازمان صنعت و 

معدن و تجارت استان 

 ذیربط

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین 

 بازدید میدانی

 

شرکت فنی 

مهندسی بهسازان 

محیط و صنعت 

 ایرانیان

 اردبیل
تن در  1095

 سال
 پسماندهای عفونی

نتایج محیطی و دارای مجوز زیست

 استاندارد طبق آنالیز خوداظهاری

مرکزکیمیاگران 

 زاگرس ایالم
 ایالم

لیتر در  200

 ساعت
 بدون نظر پسماندهای عفونی
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 استان نام واحد

ظرفیت ) بر 

اساس پروانه 

 بهره برداری(

پسماندهای تحت نوع 

مدیریت بر اساس 

پروانه بهره برداری 

صادر شده توسط 

سازمان صنعت و 

معدن و تجارت استان 

 ذیربط

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین 

 بازدید میدانی

 

 بهگستر محیط

 

 زنجان
تن در  300

 سال
 پسماندهای عفونی

 فعالیت مجوز تمدید درخواست ارائه   _

 مرکز 8/3/97 مورخ 1673/2/19 نامه طی

 .کل اداره به استان بهداشت

 در اتوکالو عملکرد سنجش و بازدید  _

 توسط اداره کل. 22/6/97 مورخ

 به  عدم تمدید مجوز فعالیت تا کنون_

 و متقاضی پیگیری و مراجعه عدم دلیل

 .الزم مدارک ارائه

 شرکت نصر شرق

سیستان 

و 

 بلوچستان

لیتر  500

)ظرفیت 

 دستگاه(

سیکل در روز  4

تا  80هر سیکل 

 کیلوگرم 140

 پسماندهای عفونی

 بدون نظر

شرکت آشیانه 

 سالمت غرب
 پسماندهای عفونی تن 150 کردستان

 پسماندهای عفونی  گلستان نوآوران کاووس

بهداشت گستر 

 مطمئن
 پسماندهای عفونی تن روزانه 5/0 گیالن
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 استان نام واحد

ظرفیت ) بر 

اساس پروانه 

 بهره برداری(

پسماندهای تحت نوع 

مدیریت بر اساس 

پروانه بهره برداری 

صادر شده توسط 

سازمان صنعت و 

معدن و تجارت استان 

 ذیربط

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین 

 بازدید میدانی

شرکت تعاونی 

سامان بهداشت 

 الهیج

 گیالن
کیلوگرم  1000

 در روز
 نظربدون  پسماندهای عفونی

فناوری زیست 

 محیط پاک صبا
 گیالن

تن در  1500

 سال

تصفیه و بی خطرسازی 

شیمیایی پسماندهای 

ویژه )خطرناک(، صنعتی 

 و پزشکی

در حال حالضر مجاز به دریافت 

پسماندهای دارویی و شیمیایی پزشکی می 

 باشد

  

 وضعیت کلی امکانات فنی بازیافت و دفع مواد شیمیایی  2.6

در کشور برای بازیافت در استان ها ) براساس آخرین اطالعات دریافتی از ادارات کل حفاظت محیط زیست ظرفیت موجود  

 به شرح ذیل می باشد: استان ها (

منتشر می گردد تنها برای اعالم عمومی   سازمان حفاظت محیط زیست –فهرست که فعال از طریق سایت دفتر آب و خاک این 

ر برای بازیافت انواع پسماندها می باشد و به معنی فهرست واحد های مورد تایید این سازمان و     آخرین امکانات موجود در کشو 

 یا شرکت های معتمد این سازمان برای مدیریت پسماندها نمی باشد.  

ه اید از ادارالزم به ذکر اساات در مواقع لزوم برای اطمینان از مجاز بودن به ادامه فعالیت واحد ) تعطیل بودن یا فعال بودن ( ، ب

 کل محیط زیست استان محل استقرار استعالم های الزم صورت پذیرد.

 واحد های مجاز واحد هایی هستند که دارای مجوز استقرار و پروانه بهره برداری معتبر می باشند.

 نمایند.لذا کلیه واحد ها می بایست در صورت عدم دارا بودن پروانه بهره برداری راسا در اسرع وقت اقدام 

،  تاییدیه اداره کل حفاظت محیط هتوضااایح : مالک اجازه فعالیت برای کلیه واحد ها عالوه بر پروانه بهره برداری معتبر مربوط  

سماندها برابر            ست محیطی آنها در ارتباط با پ صوص نحوه عملکرد مدیریت زی ستقرار واحد بازیافت در خ ستان محل ا ست ا زی

 دستورالعمل ها و استانداردهای مورد عمل این سازمان می باشد.قوانین ، مقررات ، ضوابط و 
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شند و هر گونه معرفی            سماند تولیدی خود می با ساً موظف به انتخاب واحد برای بازیافت پ صورت نیاز ، خود را ضیان در  متقا

سازمان تحت عنوان          سوی ادارات کل یا  صیه نامه  از  سازمان     "شفاهی و یا ارائه معرفی نامه یا تو شاور و پیمانکار معتمد  م

، خالف قوانین و مقررات و اختیارات این سااازمان و ادارات کل تابعه بوده و در  "دحفاظت محیط زیساات برای مدیریت پساامان

 تضاد با وظایف حاکمیتی و نظارتی این سازمان می باشد.  

در صورت عدم ثبت واحد بازیافت در فهرست ذیل ، مراتب توسط واحد های متقاضی از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست      

 د.استان قابل پیگیری می باش

ستان مربوطه اقدام           ساماندهی واحد های بازیافت مستقر در ا ستانها می بایست در خصوص  ادارات کل حفاظت محیط زیست ا

   نموده و نتایج را جهت بروز رسانی فهرست ذیل  به دفتر آب و خاک اعالم نمایند.
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 بازیافت مستقر در استان ها به تفکیک نوع فعالیت و ظرفیت بهره برداریعناوین واحدهای  -33 جدول

 آذربایجان شرقی

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 بازیافت چدن و فوالد )آهن قراضه( شرکت آذر تالش آذرمهر 1

 حاصل از خودروهای اسقاطی

 تن در سال 2500

 تن در سال 400 بازیافت مس محمد ایوبی 2

 تن درسال 10000 بازیافت خودروهای اسقاطی برتر گستر مراغه 3

 تن در سال 9000 بازیافت خودروهای اسقاطی شرکت آلیاژ تبریز 4

 شرکت آریا فلز ناب 5

 تن در سال 14000 بازیافت آلومینیوم

 تن در سال2000 بازیافت مس

 تن در سال 8000 بازیافت سرب

 کیلوگرم در سال 580 بازیافت ضایعات فلزات گرانبها شرکت تک تاش نگین تبریز 6

 شرکت سینا گام دیبا 7
 تن در سال pet 2000بازیافت 

 تن در سال 7000 تولید الیاف مصنوعی

 تن در سال 2500 تصفیه دوم روغن ارم شیمی 8

 تن درسال 5000 تصفیه دوم روغن شرکت ارس شهاب 9

 تن در سال 4600 تصفیه دوم روغن گریس سبالن 10

 تن در سال 6300 تصفیه دوم روغن افرا گریس مرند 11

 تن در سال 3000 تصفیه دوم روغن کیمیا نوین جلفا 12

 هزار تن درسال 100 بازیافت زباله و تولید کود آلی کود آلی 13

 سالدستگاه در  16000 اسقاط خودروی فرسوده گسترش توسعه صنعت نور 14

 تن در سال 720 بازیافت مس)سیم و کابل( خاورمیانه فجر 15
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 آذربایجان غربی

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر 

 اساس آخرین بازدید میدانی

1 
واحد کارتن سازی آقای میر 

 آقایی
 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 2500 بازیافت ضایعات کاغذ

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 3000 بازیافت ضایعات کاغذ کارتن سازی الوان برگ 2

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال  3000 بازیافت کاغذ آذر کاغذ باختر 3

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 5000 بازیافت کاغذ کاغذ زرین برگ ارومیه 4

 اروم شمش سبالن 5
انواع شمش فوالد ساده کربنی و 

 کم آلیاژی
 دارای مشکل زیست محیطی تن در سال 16000

 ارکین صنعت 6
ریخته گری قطعات چدن، شمش 

 فوالد
 دارای مشکل زیست محیطی تن در سال 10000

 غیرفعال - ریخته گری ضایعات فلزی ذوب آهن فردوس باختر 7

 معین شمش 8
فوالد و تولید شمش از ریخته گری 

 ضایعات فلزی
 دارای مشکل زیست محیطی -

 غیرفعال - بازیافت سرب دلتا صنعت 9

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 15000 بازیافت سرب آذر باطری 10

 فاقد مشکل زیست محیطی - ذوب و قالب گیری ضایعات آهن ریخته گری فوالد سازان 11

 فاقد مشکل زیست محیطی دستگاه در سال 2000 اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده خودرو احسان صنعت آسیا 12

 اروم پیشتاز صنعت 13
اسقاط و بازیافت انواع خودرو 

 فرسوده
 فاقد مشکل زیست محیطی دستگاه در سال 2000

 انجمن حمایت زندانیان ارومیه 14
اسقاط و بازیافت انواع خودرو 

 فرسوده
مشکل زیست محیطی فاقد دستگاه در سال 2000  

15 
 خودرو افشار ارومیه

 

اسقاط و بازیافت انواع خودرو 

 فرسوده
 فاقد مشکل زیست محیطی دستگاه در سال 2000

16 
اروم خودرو صنعت شایان 

 آذربایجان

اسقاط و بازیافت انواع خودرو 

 فرسوده
 فاقد مشکل زیست محیطی -
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 آذربایجان غربی

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر 

 اساس آخرین بازدید میدانی

17 
شرکت اروم تالش صنعت 

 آذربایجان

بازیافت انواع خودرو اسقاط و 

 فرسوده
 فاقد مشکل زیست محیطی دستگاه در سال 2000

 خودرو صنعت دیار آراز 18
اسقاط و بازیافت انواع خودرو 

 فرسوده
 فاقد مشکل زیست محیطی دستگاه در سال 2000

 فاقد مشکل زیست محیطی دستگاه در سال 2000 بازیافت خودروهای فرسوده بنیان صنعت ارومیه 19

 روان تجارت قره گل 20
اسقاط و بازیافت انواع خودرو 

 فرسوده
 فاقد مشکل زیست محیطی دستگاه در سال 2000

 غیرفعال تن در سال 72000 تولید روغن موتور از روغن پایه اول کسری مدائن 21

 پارس سهند شیمی 22
تولید روغن پایه جهت استفاده در 

 تولید روغن موتور
مشکل زیست محیطیفاقد  تن در سال 12230  

 آذرروان ساز 23
دریافت روغن سوخته و تبدیل به 

 روغن پایه و روغن موتور
 تغییر خط تولید نامشخص

 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص بازیافت پلی اتیلن آوا پالستیک ارومیه 24

 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص بازیافت پالستیک واحد آقای منافی 25

 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص بازیافت پالستیک سلیمانی واحد آقای رضا 26

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 400 بازیافت پالستیک واحد آقای علی سلیمانی 27

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 400 بازیافت پالستیک واحد آقای جواد مرادی 28

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در ماه  300 بازیافت پالستیک پارسا پالست 29

 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص بازیافت پالستیک پالستیک عشایری  30

 شرکت خوی خودرو ولیزاده 31
)سبک  بازیافت خودروهای فرسوده

 وسنگین(

افزایش ظرفیت از 

 10000تن به  6000

 تن در سال

 فاقد مشکل زیست محیطی

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 5500 کاغذمقوا از ضایعات  شرکت بهسازان صنعت خوی 32
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 آذربایجان غربی

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر 

 اساس آخرین بازدید میدانی

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 7000 کود آلی از فضوالت مرغی کود آلی آقای توحید آقازاده 33

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 12000 تصفیه دوم روغن سوخته شرکت سهند زرینه شیمی 34

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال600 بازیافت ضایعات کاغذ و کارتن   65واحد تعاونی  35

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 450 بازیافت ضایعات کاغذ و کارتن  شرکت تعاونی سبالن  36

 اسقاط و بازیافت انواع خودرو فرسوده بازیافت )محسن اسدزاده( 37
تن  4000حدود 

 خودروساالنه
محیطیفاقد مشکل زیست   

38 
بازیافت ضایعات پالستیکی 

 سعید محمدی چراغبدال

خرد –جمع آوری ضایعات پالستیکی 

 تولید جعبه پالستیکی –و شستشو 
 فاقد مشکل زیست محیطی هزار تن درسال15

39 
بازیافت پالستیکهای گرمانرم 

 )سالم علوی کاموس
محیطیفاقد مشکل زیست  تن درسال 600 جمع آوری ضایعات پالستیکی  

40 
جمع آوری ضایعات فلزی ) 

 افشین و ناصر ملکی(

انتقال  –جمع آوری ضایعات فلزی 

 به کارخانه
 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص

41 
جمع آوری ضایعات پالستیکی 

 اسعد بالنواز
 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص جمع آوری ضایعات پالستیکی

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه2000 بازیافت ضایعات چوب نئوپان سیدحبشی 42

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 100 جعبه پالستیکی جعبه پالستیکی فراِژی 43

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی جعبه پالستیکی مختاری 44

محیطیفاقد مشکل زیست  تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی جعبه پالستیکی ساسان جلیلی 45  

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 100 جعبه پالستیکی جعبه پالستیکی مهدیزاده 46

47 
جعبه پالستیکی دایی باج 

 اوغلی
 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی
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 آذربایجان غربی

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر 

 اساس آخرین بازدید میدانی

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 200 جعبه پالستیکی جعبه پالستیکی مهدوی 48

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی ستاراوغلیجعبه پالستیکی  49

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی جعبه پالستیکی علیزاده 50

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 200 جعبه پالستیکی خشیلو 51

محیطیفاقد مشکل زیست  تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی توماس خشیلو 52  

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 100 جعبه پالستیکی حاتم زاده  –سردخانه مهر  53

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 100 جعبه پالستیکی باقری 54

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 100 جعبه پالستیکی شکوری 55

زیست محیطیفاقد مشکل  تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی جهانگیری 56  

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 100 جعبه پالستیکی ساجدی 57

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 100 جعبه پالستیکی کاظمی 58

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی عیسی صادقی 59

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی علی صادقی 60

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی عادل صادقی 61

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 100 جعبه پالستیکی مرتضی صادقی 62

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی یوسف فرح خواه 63

محیطیفاقد مشکل زیست  تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی اقبالخواه 64  

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی محمودی 65

 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 150 جعبه پالستیکی حبیب برزگری 66

ر رزگا-واحد بازیافت کاغذ باطله 67

 ابراهیمی

 بازیافت کاغذ باطله و تولید مقوا
 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 2000

قادر -بازیافت پالستیکواحد  68

 رسولیان
 فاقد مشکل زیست محیطی تن در ماه 22 بازیافت پالستیک
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 آذربایجان غربی

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر 

 اساس آخرین بازدید میدانی

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 2160 تولید شمش فوالد ریخته گری فوالد 69

 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص تولید سرب از ضایعات تولید سرب 70

71 
شرکت کیسه پلیمر تکتا بافت 

 باختر

پالستیک های  بازیافت

 گرمانرم،تولید جعبه پالستیکی
 فاقد مشکل زیست محیطی تن ساالنه 800جمعاً 

 بازیافت طال شرکت زرشوران 72
 کیلوگرم طال 3000

 کیلوگرم نقره 1250
 فاقد مشکل زیست محیطی

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال3000 بازیافت کاغذ شرکت امید کاغذ 73

 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص بازیافت پالستیک پالستیکیبازیافت مواد  74

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال30 بازیافت کاغذ و مقوا مقواسازی نبی اهلل حسین زاده 75

 فاقد مشکل زیست محیطی تن درسال250 بازیافت زباله شهری کمپوست پیرانشهر 76

شرکت تعاونی بازیافت مواد  77

 اشنویهپالستیکی بهپاک 
 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 800 بازیافت مواد پالستیکی

 بیمارستان امام خمینی 79
بی خطرسازی پسماندهای عفونی 

 وتیز وبرنده
 فاقد مشکل زیست محیطی لیتر 1000اتوکالو

80 
مجتمع کاغذسازی بنیامین 

 مهاباد

بازیافت ضایعات کاغذی وتولید 

 کاغذ فلوتینگ
 فاقد مشکل زیست محیطی تن درسال40000

 فاقد مشکل زیست محیطی تن درسال200 بازیافت ضایعات پالستیکی شرکت گل پالست مکریان 81

82 
جعبه سازی  محمدامین 

 ابراهیمی 
 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 800  بازیافت ضایعات پالستیکی

83 
واحد جعبه سازی آقای سیامند 

 خوان یغما
 پالستیکیبازیافت ضایعات 

ظرفیت اسمی هرسه 

 تن در سال 3600خط 
 فاقد مشکل زیست محیطی

84 
واحد جعبه سازی آقای 

 سعیدگل
 فاقد مشکل زیست محیطی تن درسال 320 بازیافت ضایعات پالستیکی

85 
واحد جعبه سازی آقای اسکندر 

 مالکی
 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال300 بازیافت ضایعات پالستیکی



 ایمنی شیمیایی *نمایه * 

 

86 

 آذربایجان غربی

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر 

 اساس آخرین بازدید میدانی

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال640 بازیافت ضایعات پالستیکی آریا پالست مکریان شرکت 86

87 
واحد جعبه سازی آقای محمد 

 امین احمدی
 بازیافت ضایعات پالستیکی

تن در سال جعبه 1400

پالستیکی میوه و 

 سالکندو در 250000

 فاقد مشکل زیست محیطی

 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 520 پالستیکیبازیافت ضایعات  نگین پالست مهاباد 88

89 
واحد بازیافت پالستیک آقای 

 رحیم ابوبکری
 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 450 بازیافت کیسه های پالستیکی

 مجتمع همامرغ مهاباد 90

تولید  وبسته بندی پودر گوشت و 

روغن صنعتی از ضایعات کشتارگاه 

خون، روده، مرغ بازیافت ضایعات ) 

پر، پا، امعاء واحشاء والشه های 

ضایعاتی ( از طریق دیگ پخت و 

 دستگاه سانتریفوژ

 400پودر گوشت   -1

 تن در سال

 20روغن صنعتی -2

 تن درسال

 فاقد مشکل زیست محیطی

91 
تولید کود آلی باران کود     ) 

 آقای عثمان کاکه سوری( 
 فاقد مشکل زیست محیطی ر سالتن د 2000 تولید کود آلی از فضوالت مرغی

92 
تولید کود آلی آالن کود     ) 

 آقای علی مال (
 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 2000 تولید کود آلی از فضوالت مرغی

 شرکت گسترش خودرو بوکان 93
اسقاط و بازیافت انواع خودرو 

 فرسوده
 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 1500

 پاپیروس بوکانکاغذ و کارتن  94
بازیافت  کاغذ و کارتن و تبدیل به 

 رول کاغذ
 فاقد مشکل زیست محیطی تن درسال 2500

95 
پرس ضایعات مسعود حسن 

 زاده 
 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص بازیافت ضایعات آهنی 

 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص بازیافت ضایعات آهنی  پرس ضایعات محمد زاده  96

97 
بازیافت ضایعات پالستیکی 

 خالد مجاور
 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص بازیافت ضایعات پالستیکی
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 آذربایجان غربی

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر 

 اساس آخرین بازدید میدانی

98 
کفش 14شرکت تعاونی 

 پالستیکی پالسنورکار 
 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص بازیافت ضایعات کفش پالستیکی

99 
بازیافت ضایعات پالستیکی 

 رحیم زامهران
 فاقد مشکل زیست محیطی تن در سال 350 بازیافت ضایعات پالستیکی

 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص تولید ورمی کمپوست ورمی کمپوست سعید بازیار 100

 فاقد مشکل زیست محیطی نامشخص جعیه از ضایعات پالستیکی تولید جعبه پالستیکی  101

102 
بازیافت قوطی پالستیکی  ) 

 بازیافت پت ( 
زیست محیطیفاقد مشکل  نامشخص بازیافت پت  
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 اردبیل

 نوع فعالیت نام واحد ردیف

ظرفیت ) بر اساس 

پروانه بهره 

 برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

 شرکت اروم اندیشه پارس 1
بازیافت قطعات خودروهای 

 فرسوده
 تن 2000

برداری و مجوز و دارای پروانه بهره

ایجاد مزاحمت و مناسب بدون 

 آلودگی

 شرکت مهرشیمی سبالن 2

های سنگین تولید هیدروکربن

و سبک، تصفیه انواع روغن 

 کارکرده

 تن 4300

برداری و مجوز دارای پروانه بهره

محیطی و  فعالیت بدون ایجاد زیست

 مزاحمت و آلودگی

 کیمیا سلولز قائم 3
تولید کاغذ و مقوای تست الینر 

 ایقهوه
 تن 6000

محیطی و پروانه دارای مجوز زیست

برداری و فعالیت غیراستاندارد بهره

 به دلیل انتشار بوی نامطبوع

 شرکت آرتا پرک 4

تولید انواع گرانول و کامپاند 

پالستیکی و بازیافت ضایعات 

 پالستیکی

 تن 1500
برداری و بدون دارای پروانه بهره

 ایجاد مزاحمت و آلودگی

 دارای مجوز و بدون ایجاد آلودگی تن 5000 بازیافت کاغذ و کارتن شرکت سبالن سلولز 5

 دستگاه 10000 بازیافت خودروهای فرسوده اسقاط خودرو کشاورز 6
برداری و بدون دارای پروانه بهره

 ایجاد مزاحمت و آلودگی

7 
فوالد برکت )فوالد سپهر گستر 

 سبالن(
 تن 70000 تولید شمش از ضایعات آهن

صحیح پسماندهای عدم مدیریت 

 ویژه )خاک نسوز(

 شرکت بهسان تکاپو تدبیر 8

استحصال هیدورکربنهای 

سنگین از ضایعات الستیکهای 

 فرسوده

 تن 3105

 
کل و ارائه پایش توسط اداره

های خوداظهاری و نتایج آزمون

استاندارد )فاقد آلودگی زیست 

 محیطی(
 تن 800 سیم و مفتول

 تن 2625 دوده صنعتی

 تن 900 بازیافت ضایعات کاغذ و کارتن حسن صادقی نهر سولدوز 9
بهره  پروانهدارای  –غیرفعال 

 برداری

 

 



 ایمنی شیمیایی *نمایه * 

 

89 

 

 اصفهان

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(
 مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین بازدید میدانی

1 
شرکت پلیکان رنگ 

 فالت

بازیافت انواع المپ و 

تولید فسفر سفید و 

 زرد

 تن در سال 15

شرکت پلیکان رنگ فالت به علت تغییر  .1

غیرقانونی فعالیت واحد به قالیشویی و همچنین 

فعالیت توأم با آلودگی زیست محیطی، طی نامه های 

و شماره  11/4/97/ص مورخ 2367/97شماره 

به سازمان صنعت،  12/6/97/ص مورخ 3895/97

معدن و تجارت استان اصفهان اعالم شده است که 

 نسبت به ابطال پروانه بهره برداری اقدام نماید

در حال حاضر کارخانه پلیکان رنگ فالت به دلیل  .2

آلودگی زیست محیطی ناشی از فعالیت بازیافت المپ 

های کم مصرف، پلمپ می باشد و تا زمان ابطال 

معدن و  پروانه بهره برداری توسط سازمان صنعت،

تجارت استان اصفهان و اخذ مجوز تغییرات فعالیت، 

 به قالیشویی اجازه فعالیت داده نمی شود.

 کیلوگرم در سال 70 سولفات جیوه

 تن در سال 60 بازیافت آلومینیوم

بازیافت محصوالت 

پالستیکی به روش 

 حرارتی

 تن در سال 37

 تن در سال 750 بازیافت ضایعات شیشه

2 
شرکت مهندسی 

 نوآوران پارس ویستا

بازیافت ضایعات شیشه 

)بازیافت حاصل از انواع 

 المپ کم مصرف(

 تن در سال 150

طی نامه ای ش به شرکت پارس ویستا اعالم شده 

است که به دلیل رعایت ننمودن مفاد تعهدنامه 

محضری درحال حاضر جهت انجام عملیات بازیافت 

نبوده و صرفاً می تواند در المپ شرایط الزم را دارا 

صورت ایجاد شرایط انبارداری ایمن مطابق مفاد 

ضوابط و روش های مدیریت اجرایی زیست محیطی 

پسماندهای برقی و الکترونیک اقدام نماید تا در 

صورت تأیید این اداره کل، درخصوص صدور مجوز 

جمع آوری و انبارداری المپ های کم مصرف و »

در شرایط استاندارد )تا زمان « یسایر پسماندهای برق

فراهم شدن شرایط اصولی بازیافت( همکاری الزم به 

 عمل آید.

به دلیل انجام تعهدات زیست محیطی توسط شرکت 

مهندسی نوآوران پارس ویستا، این اداره کل با 

درخواست های بازیافت المپ های کم مصرف 

 ضایعاتی، مخالفت نموده است.

ت ففسفر سفید از بازیا

حاصل از انواع المپ 

 کم مصرف

 تن در سال 10

جیوه )بازیافت حاصل 

از انواع المپ کم 

 مصرف(

 تن در سال 10
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 البرز

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 بازیافت ضایعات کشتارگاهی ماکیان پودر 1

 سالتن/  975پودر ماهی: 

 تن / سال 780پودر گوشت: 

 تن / سال 860استخوان: 

 تن /سال 275روغن ماهی صنعتی: 

 حلقه/ سال 14000 بازیافت تایر فرسوده ترمیم تایر 2

 تن/سال 12000 بازیافت ضایعات آهن ذوب نور 3

 بازیافت ضایعات آهن فوالدچدن آذر 4
 1500تن و ریخته گری چدن  5000ریخته گری قطعات 

 در سالتن 

 حاج اشرفی 5
بازیافت لجن اسیدی تصفیه 

 دوم روغن
 تن قیر غلیظ شده 22000

 مرجان بام شرق 6
تولید  ایزوگام با استفاده 

 بازیافت لجن اسیدی
 تن در سال 34800

 توان گستر عایق 7
تولید ایزوگام با استفاده 

 بازیافت لجن اسیدی
 تن در سال 33400

 تن در سال 000/10 سوختهبازیافت روغن  دماوند 8

 تن روغن دنده 800تن روغن موتور و  9200 بازیافت روغن سوخته شتاب 9

 تن روغن دنده 2000تن روغن موتور و 4500 بازیافت روغن سوخته تیزرو بی نظیر 10

 تن در سال 1700 بازیافت روغن سوخته هنگامه امید 11

 تن روغن دنده 1000تن روغن موتور و  2700 بازیافت روغن سوخته پیام شیمی بهتاز 12

 تن در سال 66000 بازیافت کاغذهای باطله شرکت لطیف 13

 شرکت رول کارتن 14
بازیافت  ضایعات کارتن و رول 

 کاغذ
 تن در سال 27300

شرکت الیاف مصنوعی پارس  15
 )موکت پارس(

 تن در سال6000 بازیافت ضایعات پت

 شرکت ماموت 16
ورق و مواد مربوط بازیافت انواع 

 به پنل تریلر و آهن آالت
 تن در سال 72

 سبزپاالیش البرز 17
بازیافت لجن رنگ، امحاء لجن 

 تصفیه خانه های صنعتی
 نامشخص

 نامشخص بازیافت ضایعات کاغذ تهران کاغذ 18
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 البرز

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

تولید پودر غذای آبزیان از  کشتارگاه زیتونکار 19
 ضایعات کشتار مرغ

تن پودر  750هزار قطعه مرغ و سه میلیون و چهارصد 
 ضایعات در سال

 تن در سال 438 تولید مواد اولیه دارویی تماد 20

واحد کمپوست در مجموعه حلقه  21
 دره

تولید کمپوست از پسماند 
 خانگی

 تن در روز 500
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 ایالم

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 تن در سال10000 و تولید پرک PETبازیافت ظروف  بازیافت ایالم پرک 1

 تن  در سال 1600 بازیافت کاغذ و مقوا باختر گستر غرب پارسیان 2

 بازیافت آقای طالب ابدال بیگی 3
جمع آوری و تفکیک پسماندهای 

 خشک شهری
 تن در سال 570

4 
بازیافت شرکت آروین پالست 

 ماداکتو

تولید گرانول و پرک بازیافتی از 

pet )پلی اتیلن ترفتاالت( 
 petتن  1500

 تن در سال 120 بسته بندی کارتن و پالستیک شرکت بازیافت آبدانان 5

 شرکت تولید کود فرازشیمی 6
تولیدکودهای آلی از فضوالت 

 دامی
 تن در سال 600

 حمیدرضا رحمتی 7
بازیافت و آسیاب مواد و 

 پالستیکیضایعات 
 نامشخص

 

 

 بوشهر

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره 

 برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

تولید گازوئیل ازضایعات  شرکت نفت جی 1

 نفت و پتروشیمی

 غیر فعال تن در سال 145000
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 تهران

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

 شرکت پتروپویا پرشین 1
تولید کربن بلک و هیدروکربن 

 )بازیافت الستیک فرسوده(
 تن در سال 9200

به دلیل مشکالت مالی غیر 

 فعال

2 
شرکت صنایع بازیابی فلزات 

 رنگین

فلزات قیمتی و بازیافت بازیافت 

پسماندهای الکتریکی و 

الکترونیکی به روش کوره ای و 

 کاتالیست ها

 فعال و عملکرد مناسب تن در سال 4500

 ذوب فلزات فجر 3
بازیافت طال، مس ، سرب و 

 گرانول بازیافتی
 تن در سال 58260

درصد از فعالیت به  60بالغ بر 

 استان سمنان منتقل شده است

 شورانشرکت زر 4

بازیافت طال و نقره، بازیافت 

کاتالیست ها و کیت های 

مخابراتی، بازیافت پسماندهای 

برقی و الکترونیکی و کاتالیست 

 ها

 فعال و عملکرد مطلوب کیلوگرم در سال 530

 واحد بازیافت سرب تاج خاتونی 5
بازیافت شمش های سرب از 

 باتری های فرسوده
 قابل قبولفعال و عملکرد  تن در سال 10000

 ناموجود بازیافت لوله های ماتیسمان عبداهلل حکیم 6
به دلیل مشکالت مالی غیر 

 فعال

 ناموجود بازیافت ضایعات فلزی مفتول یوسف، یعقوب و علی علیپور 7
به دلیل مشکالت مالی غیر 

 فعال

 ناموجود مواد بازیافتی جهت لوله پلیکا محمد خادمی ولی پور 8
مالی غیر به دلیل مشکالت 

 فعال

9 
ابراهیم، علی حاتم و علی خادمی 

 ولی پور
 ناموجود مواد بازیافتی جهت لوله پلیکا

به دلیل مشکالت مالی غیر 

 فعال

 غیر فعال ناموجود تبدیل کاغذهای باطله به مقوا شرکت کالک 10

 شرکت تپه سیف 11
تبدیل کاغذهای باطله به مقوا و 

 کارتن
 قابل قبولفعال و عملکرد  ناموجود
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 تهران

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

 شرکت مقوا سازی شرق 12
تبدیل کاغذهای باطله به مقوا و 

 شانه تخم مرغ
 فعال و عملکرد مناسب ناموجود

 فعال و عملکرد قابل قبول ناموجود بازیافت نخاله های ساختمانی شرکت تهران شن باغستان 13

 غیر فعال ناموجود بازیافت طال، شمش و نقره حسن مرادی 14

 وزین برگشرکت  15
تولید کاغذ کرافت از کارش و 

 کاغذ باطله
 ناموجود

به دلیل مشکالت مالی غیر 

 فعال

 ملیحه سردری 16
گرانول حاصل از بازیافت 

 ضایعات پالستیک
 غیر فعال ناموجود

 غیر فعال ناموجود استحصال طال و نقره خورن تیموریان 17

 غیر فعال ناموجود بازیافت طال و نقره حسین جاللی قمشه ای 18

 نیمه فعال ناموجود بازیافت ورق روی شرکت ماهان رسا 19

 غیر فعال ناموجود ضایعات زنی جواد شکرر ریز 20

 انتقال و تغییر فعالیت ناموجود بازیافت تشک ورزشی وحید لولو 21

 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود بازیافت نخاله های ساختمانی صحرای شن و ماسه 22

 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود بازیافت نخاله های ساختمانی شن و ماسه کوهساران غرب 23

 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود بازیافت نخاله های ساختمانی ریگ سازان مرکزی 24

 فعال و عملکرد نامناسب ناموجود کود کمپوست از زباله شهری کمپوست شهردای تهران 25

26 
دام و طیور کوثر حسن خوراک 

 آباد

کود آلی از فضوالت دامی و 

 مرغداری ها
 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود

 غیر فعال ناموجود استحصال انرژی از زباله شهری بیوگاز شهرداری تهران 27

 شاهسوند داود آبادی 28
تولید کود آلی از زباله 

 کمپوست
 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود

 غالمرضا اعتمادی 29
تبدیل کود حیوانی و گیاهی به 

 کود آلی)ورمی کمپوست(
 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود
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 تهران

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

 عبداهلل حداد 30
ورمی کمپوست گیاهی و 

 حیوانی
 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود

 عبد اهلل ایمانی 31
ورمی کمپوست گیاهی و 

 حیوانی
 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود

 واحد کود آلی 32
تولید کود آلی از فضوالت دام و 

 طیور
 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود

 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود تولید کود از ضایعات مرغی فرهاد افراشته 33

 صنعت پتروشیمی ری 34
بازیافت حالل های ضایعاتی 

 نفتی
 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود

 ادیبصنایع شیمیایی  35
بازیافت حالل های ضایعاتی 

 نفتی
 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود

 فعال و  عملکردقابل قبول ناموجود بازیافت نخاله های ساختمانی سپاه محمد رسول اهلل 36

 جهان خودرو تهران 37

بازیافت فوالد و چدن )آهن 

قراضه(، بازیافت آلومینیوم 

 )آلومینیوم قراضه(

 فعالنیمه  ناموجود

 غیر فعال ناموجود استحصال طال و نقره محمد باقر کشاورزی 38

 غیر فعال ناموجود بازیافت طال و نقره سیروس مرادی 39

 غیر فعال ناموجود بازیافت طال و نقره از ضایعات منصور و علی مرادی 40

 غیر فعال ناموجود بازیافت طال و نقره از ضایعات صادق صادقی نژاد 41

 غیر فعال ناموجود بازیافت طال و نقره از ضایعات غالمحسن حسینی 42

 غیر فعال ناموجود بازیافت طال از ضایعات رحیم مرادی 43

44 
 پنجه علی شیری

 محمد زاده نصر
 غیر فعال ناموجود استحصال طال از ضایعات

 علی طراوتی پاک 45
تولید سیم مفتول از ضایعات 

 کنار ورق و میلگرد آهنی
 ناموجود

به دلیل مشکالت مالی غیر 

 فعال
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 تهران

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

 علیرضا میرزا رسولی 46
تولید کشش مفتول آهنی از 

 ضایعات کنار ورق
 غیر فعال ناموجود

47 
بازیافت خودروهای فرسوده آرین 

 پاژ
 نیمه فعال ناموجود بازیافت خودروهای فرسوده

 فعالنیمه  ناموجود بازیافت خودروهای فرسوده تعادل سازان صنعت 48

 نیمه فعال ناموجود بازیافت خودروهای فرسوده خسرو گودرزی 49

 نیمه فعال ناموجود بازیافت خودروهای فرسوده توسعه صنایع ره آوران سبز آفاق 50

 نیمه فعال ناموجود بازیافت خودروهای فرسوده پایا خودرو نوین 51

 فعال ناموجود بازیافت خودروهای فرسوده بنیان صنعت ماشین پایتخت 52

 نیمه فعال ناموجود بازیافت خودروهای فرسوده سید ید اله مرتضوی بابا حیدری 53

 نیمه فعال ناموجود بازیافت خودروهای فرسوده بهسازان نظیف بازیافت 54

 غیر فعال ناموجود شمش فوالدی از ضایعات فوالد آلیاژی  کهن شریف 55

 غیر فعال ناموجود زنیضایعات  علی محمد امینی شهرضایی 56

 غیر فعال ناموجود مفتول از ضایعات ورا صنعت شرق 57

 غیر فعال ناموجود انواع مفتول از ضایعات درخشش صنعت شرق 58

 غیر فعال ناموجود ضایعات زنی اصغر براتی 59

 غیر فعال ناموجود ضایعات زنی ابوالقاسم مهدی 60

 منصور کرمی پروانی 61
از ضایعات بازیافت الیاف 

 نساجی
 نیمه فعال ناموجود

 نیمه فعال و عملکرد نامناسب ناموجود بازیافت تترا پک خسروی 62

 صنایع فراگستر آلتون 63
بازیافت شمش آلومینیوم و 

 سرب
 فعال و عملکرد نامناسب تن در سال 28834

 نامناسبفعال و عملکرد  تن در سال 15000 بازیافت ضایعات سرب فلزات رنگین پگاه 64
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 تهران

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

65 
تدبیر توسعه سالمت )زباله سوز 

 شهرداری تهران(

استحصال برق از ریجکت های 

 پسماند های شهری
 تن در روز 200

فعال ) آنالیز دی اکسین و 

فوران توسط دفتر پایش تأیید 

 نشده است(

 نیمه فعال و عملکرد نامناسب ناموجود بازیابی حالل های آلی قنبری 66

 استیل ایرانیانشرکت سرآمد  67

بازیافت پنتا اکسید وانادیوم 

حاصل از پسماندهای نیروگاهی 

 ) احتراق مازوت(

 ناموجود
با احداث این  97در مهر ماه 

 واحد موافقت شده است
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 چهار محال و بختیاری

 نوع فعالیت نام واحد ردیف

ظرفیت ) بر 

اساس پروانه 

 بهره برداری(

کارشناسی بر اساس آخرین مالحظات 

 بازدید میدانی

تولیدکاغذ گرافت از ضایعات کاغذ  کاغذ سازی ستاره بروجن 1

 و مقوا

-درحال حاضر این واحد تعطیل می تن 700

 باشد.

تولیدکاغذ گرافت از ضایعات کاغذ  محمود یوسفی 2

 و مقوا

-درحال حاضر این واحد تعطیل می تن 950

 باشد.

تولیدکاغذ گرافت از ضایعات کاغذ  تولیدی کاغذ زرین  3

 و مقوا

وضعیت زیست محیطی مطابق با  تن 950

 باشد.آخرین پایش مورد تأیید می

-درحال حاضر این واحد تعطیل می تن 1600 تولید مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا مقوا شهرکرد 254تعاونی  4

 باشد.

-درحال حاضر این واحد تعطیل می تن 1000 ضایعات کاغذ و مقواتولید مقوا از  شایان بروجن 5

 باشد.

در فهرست صنایع آالینده استان قرار  تن 550 تولید مقوا از کاغذ باطله  تولیدی یاور  6

 دارد.

-درحال حاضر این واحد تعطیل می تن 1000 تولید مقوا از ضایعات کاغذ سامان سلولزی لردگان 7

 باشد.

آوری فاضالب شهرک به شبکه جمع تن 1300 تولید مقوا از ضایعات کاغذ نافچ مقوای نگین 8

 باشد. در اینصنعتی سامان متصل نمی

الزم برای واحد  خصوص اخطارنامه

 صادرگردیده است.

-درحال حاضر این واحد تعطیل می تن 3000 تولید مقوا از ضایعات کاغذ مقواسازی کوثر سفید دشت  9

 باشد.

-درحال حاضر این واحد تعطیل می تن 150 تولید مفتول از ضایعات کنار ورق  محمدرضا و اسماعیل شبانیان 10

 باشد.

تولید سیم مفتول از ضایعات کنار  عبدالرسول مدنی بروجنی 11

 ورق

-درحال حاضر این واحد تعطیل می تن 500

 باشد.

ضایعات کنار تولید سیم مفتول از  تولیدی دلوارعمران چهار برج  12

 ورق
 تن 900

-درحال حاضر این واحد تعطیل می

 باشد.
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 چهار محال و بختیاری

 نوع فعالیت نام واحد ردیف

ظرفیت ) بر 

اساس پروانه 

 بهره برداری(

کارشناسی بر اساس آخرین مالحظات 

 بازدید میدانی

تولید سیم مفتول از ضایعات کنار  پرویز رسولی گندمانی  13

 ورق
 تن 200

-درحال حاضر این واحد تعطیل می

 باشد.

صنایع شیمیایی سپهر پلیمر  14

 اسپادانا

 تولید گرانول از پت
 تن 1500

-درحال حاضر این واحد تعطیل می

 باشد.

 بازیافت ضایعات پالستیک  آرتین پالست زاگرس  15
 تن 1800

-درحال حاضر این واحد تعطیل می

 باشد.

 بازیافت ضایعات پالستیک رنگین پالست بروجن 16
 تن 1250

-درحال حاضر این واحد تعطیل می

 باشد.

 بازیافت ضایعات پالستیک هدایت اهلل شریف یلمه 17
 تن 420

-واحد تعطیل میدرحال حاضر این 

 باشد.

جمع آوری ، اسقاط و بازیافت  18

 خودروهای فرسوده چهارمحال

 اسقاط خودرو فرسوده 
 دستگاه 3000

وضعیت زیست محیطی مطابق با 

 باشد.آخرین پایش مورد تأیید می

 دستگاه 3000 اسقاط خودرو فرسوده شرکت سبزخودرو زاگرس 19
وضعیت زیست محیطی مطابق با 

 باشد.مورد تأیید می آخرین پایش

 درحال حاضر این واحد فعال نمی باشد. دستگاه 4000 اسقاط خودرو فرسوده بهینه سازی ناوگان چهارمحال 20

 تن 80000 بازیافت زباله شرکت طبیعت پاک زاگرس 21

مجوزهای احداث و بهره برداری را اخذ 

نموده ولی تاکنون شروع به کار نکرده 

 است.

بازیافت محصوالت پالستیکی به  اصغر اسدی فارسانی  22

 روش حرارتی 
 تن 50

وضعیت زیست محیطی مطابق با 

 باشد.آخرین پایش مورد تأیید می

گرانول الستیک از الستیک  فضل اهلل بهارلو  23

 مستعمل
 تن 450

وضعیت زیست محیطی مطابق با 

 باشد.آخرین پایش مورد تأیید می

) پلی اتیلن  PEگرانول بازیافتی از  بیژن احمدپور دهکردی  24

) 
 تن 150

وضعیت زیست محیطی مطابق با 

 باشد.آخرین پایش مورد تأیید می
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 چهار محال و بختیاری

 نوع فعالیت نام واحد ردیف

ظرفیت ) بر 

اساس پروانه 

 بهره برداری(

کارشناسی بر اساس آخرین مالحظات 

 بازدید میدانی

 تولید مقوا از کاغذ باطله بروجن سلولز 25

 تن1000

در مکاتبه قبلی ظرفیت نامشخص بود.  

وضعیت زیست محیطی مطابق با 

 باشد. آخرین پایش مورد تأیید می

 تولید مقوا از کاغذ باطله  بهین کارتن 26

 ناموجودی

محیطی دلیل عدم اخذ مجوز زیستبه

باشد. هرچند درحاضر مورد تأیید نمی

 نیز غیرفعال است.

 



 ایمنی شیمیایی *نمایه * 

 

101 

 خراسان جنوبی

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

1 
شرکت گشتاور 

 خودرو

بازیافت آهن و آلومینیوم از اسقاط 

 خودرو

 تن آهن  65000

 تن آلومینیم 7200

2 

شرکت بازیافت 

رویش سبز 

 کویر 

 تن  500 تولید گرانول و پرک بازیافتی ازپت 

3 
امیر کاظم 

 وجدان 
 تن  1300 مقوا از ضایعات کاغذ

 

 

 خراسان شمالی

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین 

 بازدید میدانی

 مهرداد یزدانی 1
تولیدگرانول الستیک 

 از الستیک مستعمل
 تن در سال 600

 بدون نظر

 مهدی غالمی 2
تولید پودر الستیک 

 از الستیک فرسوده
 تن در سال 100

 عملکرد مورد تایید

 آراد لیان فرآور آریا 3
سرب از تولید شمش 

 باتری فرسوده
 تن در سال4000

 غیر فعال

4 
شرکت بازیافت افق پاکدشت 

 بینالود

تولید گرانول بازیافتی 

 petاز 
 تن 3600

 بدون نظر

 بجنورد سدید 5

فبلم پالستیکی، انواع 

گرانول و کامپاوند 

 پالستیکی

 تن در سال 690

 عملکرد مورد تایید

 سبد سازی نجف ولی پور 6
از سبد پالستیک 

 ضایعات

 عملکرد مورد تایید 

 عملکرد مورد تایید تن 530 سبد میوه تولیدی شیمی جویان بجنورد 7
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 خراسان شمالی

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین 

 بازدید میدانی

 تولید لوله و خرطومی ناصر منصوری   8
 600تن لوله  300

 تن خرطومی 

 عملکرد مورد تایید

  تن 201000 بازیافت آهن قراضه مجتمع صنعتی فوالد اسفراین 9

 تن 75000 بازیافت آهن قراضه صبافوالد کیمیا  10 ناموجود

 آریا پیمان خودرو 11
بازیافت قطعات 

 خودروهای فرسوده
 تن 3300

 عملکرد مورد تایید تن20 کود مایع کشت و کار صنعت نوژان 12

 انوشیروان ناویافر 13

الیاف بازیافتی 

پروپیلن از ضایعات 

محصوالت نساجی، 

گرانول بازیافتی از 

ضایعات الیاف پلی 

پروپیلن، انواع گرانول 

کامپاوند پالستیکی، 

 رنگ مستر بچ

 تن 2280

 

 

 ناموجود

 بازیافت کاغذ و مقوا آفاق گستر نوبرگ خراسان شمالی 14
تن در  150-350

 سال

 عملکرد مورد تایید

 عملکرد مورد تایید تن 210 سبد میوه ستاره دشت سمنگان 15

 گل ناز بجنورد 16
انواع فیالمنمت 

 نایلون

 ناموجود تن در سال 200

 عملکرد مورد تایید تن 20 ورمی کمپوست مهدی حسین پور 17

  تن2000 ورمی کمپوست حسن چمنی 18

 تن 500 سبد میوه تعاونی مروارید پالست 19 ناموجود

 تن در سال 3650 ورمی کمپوست سهیال حاتمی 20
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 خراسان رضوی

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
اساس پروانه ظرفیت ) بر 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین بازدید 

 میدانی

 تن در سال 32000 آهن قراضه الهور آهن شرق 1

آخرین عملکرد زیست محیطی مورد تأئید می 

باشد. در حال فعالیت مجهز به سیستم 

فیلتراسیون،پایش آنالین،مدیریت پسماند و پک 

 تصفیه فاضالب

2 
پیمان  الیاف زاگرس )

 موکت (
 تن در سال 5000 لیتری 1.5پت  

آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد تأیید 

.مجهز به سیستم تصفیه فاضالب و متصل  نمیباشد

به اگوی شهرک کاویان،عدم مدیریت پسماند ، 

واحد در زمینه تولید موکت فعال می باشد ولی 

 فعال فعالیتی در زمینه بازیافت پت ندارد

 یروان کاربردواحد ش 3
تولید مقوا از ضایعات 

 کاغذ
 تن در سال3500

آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد تأیید 

 می باشد

 تن در سال 6000 بازیافت ظروف پت بازیافت سبز 4
آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد تأیید 

 می باشد

 تن در سال 2000 ذوب آلومینیوم آلومینیوم طوس 5
زیست محیطی مورد تأئید می آخرین عملکرد 

 باشد.واحد دارای خوداظهاری هوا می باشد

 تن در سال 500 ذوب آلومینیوم سید جالل  خرازی 6
آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد تأیید 

 نمی باشد

7 
مجتمع فوالد 

 خراسان
 میلیون تن 5/2 فوالد سازی

آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد تأیید 

  می باشد

 تن در سال700 بازیافت کاغذ پارت پاپیروس 8
مجهز به سیستم تصفیه خانه،عدم مدیریت پسماند،  

 و در حال حاضر فعال می باشد

 تن در سال1500 چیپس  چربی کف ساز شرق 9
آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد تأیید 

 می باشد

 پاکیزه رخش توس 10
 چیپس  چربی

 گرانول صابون
 سالتن در  2400

 واحد غیرفعال می باشد
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 خراسان رضوی

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
اساس پروانه ظرفیت ) بر 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین بازدید 

 میدانی

 خالص ساز 11
بازیافت الستیک 

 فرسوده
 میلیون حلقه در سال 11

 واحد غیرفعال می باشد.

 تن در سال 11050 انواع روغن زنیط 12
آخرین عملکرد زیست محیطی مورد تأئید می 

 باشد. واحد دارای خوداظهاری هوا 

 پردیس کاغذ پاژ  13
بازیافت کاغذ و مقوا و 

 کارتن
60000 

آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد تأیید 

 نمی باشد .

فعالیت واحد بدلیل انتشار بوی نامطبوع مورد 

اعتراض اهالی شهرک امام رضا)ع(شهر خروبوده که 

به همین دلیل موضوع انتقال واحد از طریق 

دادستانی بخش زبرخان و شورای پیشگیری از 

رحال پیگیری وقوع جرم استان خراسان  رضوی د

 می باشد

شانه تخم مرغ  14

 موسوی
 تن در سال5000 بازیافت کاغذ

آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد تأیید 

 می باشد

15 
 تن در سال700 بازیافت کارتن و مقوا شرق پاپیروس

آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد تأیید 

 می باشد

ظروف مقوائی  16

 نیشابور

 کاغذبازیافت کارتن  

 مقوا
 تن در سال5000

آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد تأیید 

 می باشد 

17 
 الیاف خاوران

 پارسیان
 100000 بازیافت پت

آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد تأیید 

  می باشد

18 

 تن درسال 3100 بازیافت کاغذ و مقوا  پارت سلولز فریمان

تأیید آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد 

در حال فعالیت و متصل به اگوی شهرک نمیباشد .

 صنعتی کاویان،عدم مدیریت پسماند 

 واحد غیرفعال می باشد تن در سال500 بازیافت جعبه  گل پالستیک 19

20 
 گل زرین طوس

تولید صابون از 

 چیپس چربی 
 تن در سال1200

آخرین عملکرد زیست محیطی واحد مورد تأیید 

  می باشد



 ایمنی شیمیایی *نمایه * 

 

105 

 خراسان رضوی

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
اساس پروانه ظرفیت ) بر 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین بازدید 

 میدانی

21 
 زرین کف شرق

تولید صابون از 

 چیپس چربی 
 تن در سال1500

 واحد غیرفعال می باشد

بازیافت باتری سربی  22

آقای موسوی 

 مشهدی

 تن در سال6000 ذوب باتری سربی 

 .واحد غیرفعال می باشد

 

 
 خوزستان

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

پروانه بهره 
 برداری(

بر اساس مالحظات کارشناسی 
 آخرین بازدید میدانی

 شرکت کاغذ سازی پارس 1
تولید خمیر از کاغذ و کارتن 

 (OCCبازیافتی )
تن  150الی  120

 در روز
 ناموجود

2 
شرکت توسعه فن آوری باگاس 

 جنوب
تولید کود بیولوژیک از ضایعات 

 نیشکر
تن در  15000

 سال
 ناموجود

 روغنی بازیافت پسماندهای شرکت میعانات شفاف دز 3
تن در  36000

 سال
 ناموجود

 شرکت پاالیش بازیافت جنوب 4
بازیافت پالستیک،کاغذ،مقوا، 

 شیشه و فلزات
 ناموجود نامشخص

 صنایع بازیافت مهر جنوب 5
تولید مقوای روکش دار،کاغذ 

فلوتیک از ضایعات کاغذ و تولید 
 مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا

 ناموجود نامشخص

 ناموجود نامشخص بازیافت کاغذ و پالستیک صدف جنوبواحد بازیافت  6

 شرکت افق صنعت دز 7
بازیافت الستیک های مستعمل 
صرفاً به روش فیزیکی)آسیب و 

 پرس(
 ناموجود نامشخص

8 
شرکت تعاونی به رشد زارعت 

 شیرین آب
تولید بیوکمپوست از ضایعات 

 کشاورزی و حیوانی
 ناموجود نامشخص

 ذیالییخانم ماه سلطان  9
تولید گرانول از ضایعات 

 پالستیکی
 ناموجود نامشخص

10 
شرکت صنایع شیمیایی پرشین 

 شل
 ناموجود نامشخص بازیافت روغن سوخته
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 خوزستان

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

پروانه بهره 
 برداری(

بر اساس مالحظات کارشناسی 
 آخرین بازدید میدانی

 ناموجود نامشخص تصفیه و بازیافت روغن سوخته ایلیا سازه آریا 11

 ناموجود نامشخص تصفیه و بازیافت روغن سوخته شرکت روانکاران کارون 12

 ناموجود تن در سال 4400 تولید کود ورمی کمپوست شرکت دشت آیش آبادان 13

 تولید کود کامل ماکرو گرانوله خدمات گسترش ابریشم 14
تن در  13000

 سال
 ناموجود

 شرکت فراخوان آبادان 15
 کامل جامد تولید کود

 تولید کود سوپر فسفات تریپل

 تن در سال 5000

 تن در سال 5000
 ناموجود

16 
شرکت خدمات فنی صالحین 

 شیمی
 ناموجود تن در سال 2500 واحد تولید کود از فضوالت دامی

 تولید کود آلی از باگاس نیشکر صنایع تبدیلی نیشکر نیزار 17
تن در  100000
 سال

 ناموجود

 تولید کود آلی از ضایعات گیاهی امین بستان پوری 18
تن در  15000

 سال
 ناموجود

 واحد تولید کود از فضوالت دامی محمود شریفات 19
تن در  50000

 سال
 ناموجود

 تولید کود سوپر فسفات ساده شمس اهلل زحمتکش 20
تن در  10000

 سال
 ناموجود
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 زنجان

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 میدانیآخرین بازدید 

 تن40000 تصفیه دوم روغن سامان شیمی 1
مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 سرب و روی البرز 2
سولفات روی و اکسید 

 کبالت از فیلتر کیک
 تن 60و 300

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

واحد فعال  –برداری ندارد 

است

  

 شیمی صنعت اشراق 3
هیدروکسید روی از فیلتر 

 کیک روی
 نامشخص

مجوز بهره  –مجوز استقرار ندارد 

 واحد فعال است –برداری ندارد 

 تن91000 تصفیه دوم روغن تجهیز نیروی زنگان 4
مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 پاالیش فلزات رنگین پاسارگاد 5
سولفات روی از فیلتر 

 رویکیک 
 تن2000

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 نوین پروار ایرانیان 6

بازیافت ضایعات و خرده 

های غیر فلزی )پودر 

 پروتئین هیدرولیز شده(

 تن1250

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 شرکت الماس روی 7

خرده بازیافت ضایعات و 

های فلزی )سولفات و فلز 

 روی(

 تن1800

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 شرکت صائین گستر زنجان 8
بازیافت روی از فیلتر 

 کیک روی
 تن1691

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

9 
شرکت گسترش صنایع روی 

 ایرانیان

بازیافت روی از فیلتر 

 کیک روی
 تن4000

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 پرواز نوین تهران 10

بازیافت ضایعات و خرده 

های غیر فلزی )پودر 

 پروتئین هیدرولیز شده(

 تن1000

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال نیست –برداری دارد 

 ترکان رویشرکت  11
بازیافت روی از فیلتر 

 کیک روی
 تن1600

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 شرکت صنعت روی جهان آرا 12
بازیافت روی از فیلتر 

 کیک روی
 تن3300

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 شرکت صدرا روی زنگان 13

ضایعات و خرده  بازیافت

های فلزی )به صورت 

 شمش روی(

 تن2720

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

14 

 شرکت نیکو یافت

های گروه صنعتی )عضو کارخانه

 نیکو(

بازیافت ضایعات پلی استر 

و ضایعات پالستیک )پلی 

 پروپیلن و پلی اتیلن(

و  1250و  1250

 تن15000

مجوز بهره  –تقرار دارد مجوز اس

 واحد فعال نیست –برداری دارد 
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 زنجان

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 میدانیآخرین بازدید 

 تن1000 بازیافت مس ذوب مس عزیراله میرزایی 15
مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 کیلوگرم در سال 2400 بازیافت فلزات گران بها واحد یداله و قربانعلی مرادی 16
مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 شرکت متین روی 17

هیدروکسید روی و 

بازیافت روی از فیلتر 

 کیک روی

 تن2150و  2000

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 تن320 بازیافت پالستیک حمید آتش نما 18
مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال نیست –برداری دارد 

 تن310 بازیافت پالستیک رسول آتش نما 19
مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 تن2000 بازیافت پالستیک بازیافت پالستیک زنجان 20
مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال نیست –برداری دارد 

 تن12500 بازیافت خودرو ذوب آهن ابهر تام 21
مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال نیست –برداری دارد 

 زنجان گسترش خودرو 22
بازیافت )اسقاط( خودرو 

 فرسوده
 تن 6000

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 تن 300 بازیافت پالستیک بازیافت پالستیک فرمان جعفریی 23
مجوز بهره  –مجوز استقرار ندارد 

 واحد فعال نیست –برداری ندارد 

 تن 3000 بازیافت باطری فرسوده سرب گداز -جعفر عباسیون 24
مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال نیست –برداری ندارد 

 تن 350 بازیافت مس و سرب ذوب مس نبی اله احمدی 25
مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است -برداری دارد 

 فوکا صنعت 26

بازیافت )اسقاط( خودرو 

فرسوده و جمع آوری 

 ضایعات فلزی

 تن 550000و 4000

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

27 
هیدروکسید روی از فیلتر  فوالد کاران گوهر دندی

 کیک روی

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد  تن 3500

 واحد فعال نیست –برداری دارد 

 مهر گهر زنجان)شهاب روی( 28
بازیافت روی از فیلتر 

 کیک روی
 تن 1750

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 روئین سر آرین 29
هیدروکسید روی از فیلتر 

 کیک روی
 تن 3000

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 میثاق روی زنجان 30
 فیلتر از روی بازیافت

 روی کیک
 تن 1750

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال نیست –برداری دارد 
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 زنجان

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 میدانیآخرین بازدید 

 فرآوری مواد معدنی روی ایران 31
 رفیلت از روی هیدروکسید

 روی کیک
 تن 20000

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری ندارد 

32 
تولید شمش سرب بخشعلی 

 کریمی

 اکسید و سرب بازیافت

 ضایعات از سرب
 تن 500

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

33 
تولید شمش سرب حسین 

 صادقی نژاد
  ضایعات سرب از بازیافت

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال نیست –برداری دارد 

 3000 ضایعات سرب از بازیافت صفرعلی رحیمی 34
مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 3000 ضایعات سرب از بازیافت حسین حسنی 35
مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 شرکت ذوب و ریخته گری قیدار 36
بازیافت ضایعات آهن و 

 تولید نبشی 
10000 

مجوز بهره  –مجوز استقرار دارد 

 واحد فعال است –برداری دارد 

 

 

 

 سمنان

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 اطالعاتی در استان موجود نیستبه این نام  ذوب فلزات احمد شهریاری 1

 تن 20000 بازیافت سرب از باطری فرسوده بهین بازآفرین البرز 2

 تن 10000 بازیافت سرب از باطری فرسوده بهین بازیافت کویر 3

 ناموجود ذوب آهن ذوب آهن آسیا 4

 تن 3000 بازیافت سرب از باطری فرسوده سرب چنگیزی 5

 تن 2000 باطری فرسوده بازیافت سرب از فوژان فلز 6

 تن 2000 بازیافت سرب از باطری فرسوده پیشرو بهینه آفرین پارس 7

 تن 5000 بازیافت سرب از باطری فرسوده پیشرو بهینه آفرین جنت 8

 تن 3000 بازیافت سرب از باطری فرسوده سعید وفایی 9

 تن 4000 بازیافت سرب از باطری فرسوده سبحان اسمان شرق 10



 ایمنی شیمیایی *نمایه * 

 

110 

 سمنان

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 تن 2000 بازیافت سرب از باطری فرسوده سرب تبریزی 11

 تن 2000 بازیافت سرب از باطری فرسوده سرب و روی بارمان 12

 ناموجود ذوب آهن ذوب آهن آرمان آسیا 13

 تن 5000 تصفیه دوم روغن سمنان آرا 14

 ناموجود تصفیه دوم روغن آریا تکران 15

 تن 1350 تصفیه دوم روغن زرین شیمی امید 16

 تن 2000 تصفیه دوم روغن بهراد سپهر 17

 تن 5500 تصفیه دوم روغن عقاب گریس 18

 تن 5500 تصفیه دوم روغن مهتاب گریس 19

 تن 6000 تصفیه دوم روغن اوجان گریس 20

 تن 6500 تصفیه دوم روغن توانگران شیمی 21

 تن 4600 تصفیه دوم روغن پیام شیمی راد 22

 تن 2000 دوم روغنتصفیه  روانگرد 23

 تن 7000 تصفیه دوم روغن تیزروگریس 24

 تن 2000 تصفیه دوم روغن روان ساز شیمی صبا 25

 تن 8000 تصفیه دوم روغن دنا شیمی مهر 26

 تن 5200 تصفیه دوم روغن بنا شیمی فجر 27

 تن5100 تصفیه دوم روغن بسط شیمی آسیا 28

 تن 2400 تصفیه دوم روغن صادقی خوشدل 29

 تن 12000 تصفیه دوم روغن تهرانول 30

 تن 13000 تصفیه دوم روغن روانکاران 31

 تن 2000 تصفیه دوم روغن آریان اطلس 32

 تن 18000 تصفیه دوم روغن پاالیش امید گرمسار 33
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 سمنان

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 تن 1500 تصفیه دوم روغن سمنان پاالیش 34

 تن 3000 تصفیه دوم روغن روان گستر 35

 تن 3000 دوم روغن تصفیه آریا جم 36

 تن 7000 تصفیه دوم روغن پویان صنعت شرق 37

 تن 6000 تصفیه دوم روغن جهان موتور کویر 38

 تن 2100 تصفیه دوم روغن پاالیش آرین سدید 39

 تن 3000 تصفیه دوم روغن اترک موتور 40

 تن 3500 تصفیه دوم روغن اروند شیمی سرور 41

 تن 1620 روغن تصفیه دوم راد شیمی تهران 42

 تن21500 تصفیه دوم روغن آذر شیمی مهران 43

 تن2000 تصفیه دوم روغن مهران شکوه 44

 ناموجود بازیافت کاغذ)تولید خمیر از کاغذ باطله( کاغذ نیل 45

 ناموجود بازیافت کاغذ)تولید خمیر از کاغذ باطله( کاغذ نوحی 46

 ناموجود کاغذ باطله( بازیافت کاغذ)تولید خمیر از کاغذ یاسمین 47

در حال حاضر به دالیل عدم رعایت  بازیافت لجن های اسیدی ستاره کاسپین 48

 مالحظات زیست محیطی تعطیل می باشد

 تن20000 بازیافت لجن های اسیدی پوشین بام 49

 تن 3000 تصفیه دوم روغن اسد شیمی 50

 تن 300000 ذوب آهن ذوب آهن فجر 51

 تن 30000 ذوب آهن ایرانیانآذر فوالد  52

 ناموجود ذوب آهن  ذوب آهن آرتان 53

 تن 4000 بازیافت پسماند الکترونیکی پارس چرخش آسیا 54
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 سیستان و بلوچستان

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 تن در سال 4000 تصفیه دوم روغن بهتاز دیزل 1

 تن در سال 2400 تصفیه دوم روغن قطران شرق 2

 تن در سال 1700 تصفیه دوم روغن 705تعاونی  3

 تن در سال 1500 تصفیه دوم روغن رخش پرواز 4

 تن در سال 15000 بیوکمپوست بیوکمپوست شهرداری زاهدان 5

6 
بیوکمپوست شهرداری های 

 چابهار و کنارک
 بیوکمپوست

 تن روزانه 250

 

 

 

 فارس

 نوع فعالیت واحدنام  ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

وضعیت زیست محیطی بر اساس آخرین 

 بازدید میدانی

 در زمان بازدید غیر فعال بود   تن در سال 13000 بازیافت باطری فرسوده  شرکت نورگستر شفق  1

 تولید شمش آهن  شرکت ذوب آهن پاسارگاد  2
تن در 40000000

 سال 

حاضر وضعیت زیست محیطی در حال 

 مناسب است

 تن در سال  1500 تصفیه دوم روغن  شرکت کاج شیمی  3
در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است 

 تن در سال  1200 تولید کاغذ از کاغذ باطله  شرکت فارس کاغذ  4
در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 شرکت سعید پالستیک شیراز 5
بازیافت ضایعات واحد 

 پالستیک
 هزار عدد سبد روزانه

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 تن در سال  50 تولید بطری پت سید رفیع موسوی 6
در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است 
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 فارس

 نوع فعالیت واحدنام  ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

وضعیت زیست محیطی بر اساس آخرین 

 بازدید میدانی

 شرکت نصر حریت 7
اسقاط خودروهای 

 فرسوده
 دستگاه در هفته  50

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 ستاد تعاون زندانیان فارس 8
اسقاط  خودروهای 

 فرسوده 
 دستگاه ماهانه 50

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 شرکت آرمان شبدیز پارس 9
اسقاط خودروهای 

 فرسوده 

دستگاه در  200

 هفته

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 شرکت پارسیان ذوب پارس 10
اسقاط خودرو های 

 فرسوده 
 دستگاه در هفته 50

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 تن در سال15000 تولید کاغذ از ضایعات شرکت نگین کوثر پارس 11
در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 شرکت داور الیاف فارس 12
الیاف استیپل پلی استر از 

 petضایعات 
 تن در سال6000

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 سجاد زارعی 13

بازیافت ضایعات 

پالستیکی شامل عملیات 

خرد و آسیاب کردن با 

 شستشو

 تن در سال700

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 شرکت رعدرسانه سپیدان 14

تولید انواع کود آلی و 

ارگانیک غنی شده و 

 کمپوست غنی شده

 در سالتن 4000

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 تن در سال1000 تولید کود آلی شهرام محمدی  15
در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 تن درسال20000 واحد تولید بیوکمپوست شرکت رزین کمپوست بلوک 16
در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 تن در سال  12000 تولید کاغذ از ضایعات شرکت کاغذ ستاره فارس 17
در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 تن در سال 7000 تولید کاغذ از ضایعات شرکت بیدستان  18
در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است
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 فارس

 نوع فعالیت واحدنام  ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

وضعیت زیست محیطی بر اساس آخرین 

 بازدید میدانی

 حسن عباسی  19
تولید مقوا از ضایعات 

 کاغذ 
 تن در سال 800

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است 

 عبداهلل رحمانی 20

تولید کود کمپوست از 

ضایعات گیاهی و کود 

 حیوانی 

 تن در سال 4000

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 معصومه رئیسی 21
واحد تولید ورمی 

 کمپوست
 تن  در سال  1000

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 شرکت بوستان ستاره گلستان 22
اسقاط خودروهای 

 فرسوده 
--- 

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 تن در سال120 تولید پلی استا یرن شرکت کهن فوم المرد 23
در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 تن در سال2100 تولید پلی استایرن شرکت تعاونی فوم گستر المرد 24
حال حاضر وضعیت زیست محیطی در 

 مناسب است

 منصورصابری دوست 25
تولید خوراک دام از 

 ضایعات کشاورزی

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی  تن در سال 11000

 مناسب است

26 
شرکت جهرم خودرو ایرانیان 

 فارس

اسقاط خودروهای 

 فرسوده
 تن در سال 10000

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 هاشم حریت جهرمی  27
تولید سبد پالستیکی از 

 ضایعات
 تن در سال  2000

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است 

 محمد مهدی تقوایی 28
تولید سبد پالستیکی از 

 ضایعات
 تن در سال  1200

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 شرکت حداد موتور صنعتگر 29
اسقاط خودروهای 

 فرسوده
 دستگاه در هفته 50

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است

 تن در سال  4000 واحد تولید کمپوست مجتبی قاسمی سیف آبادی 30
در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 مناسب است
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 فارس

 نوع فعالیت واحدنام  ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

وضعیت زیست محیطی بر اساس آخرین 

 بازدید میدانی

 آقای مرتضی خشنود 31
تولیدکودآلی از ضایعات 

 گیاهی
 تن در سال 400

در حال حاضر وضعیت زیست محیطی 

 ناسب استم
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 قزوین

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین بازدید 

 میدانی

 تفتان پویا 1
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 119000

 فعال

 سمندراد 2
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 10760

 فعال

 روغن پیمان 3
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 5000

 فعال

 صنعت شیمی تکتاز 4
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 21800

 فعال

 الموت کویر دیزل 5
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 65300

 فعال

 شیمی آذر چاپار 6
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 38500

 فعال

 رخش موتور قطران 7
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 10000

 فعال

 کیمیا قیر 8
 و قیر تولید

 هیدروکربن
 ساالنه تن 45000

 فعال

 فتح گام پترو 9
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 18750

 نیمه فعال

 اتحاد صنعت کیمیا 10
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن89910

 فعال

 شیمی آرمون کیمیا 11
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 2000

 فعال

 جم آرین 12
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 10400

 فعال

 البرز پتروزیست 13
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 10000

 فعال
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 قزوین

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین بازدید 

 میدانی

 البرز پترونیکان 14
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 1000

 فعال

 موتور مهران 15
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 14000

 فعال

 روان ساز اطلس 16

 دوم تصفیه

روغن و انواع 

 هیدرو کربن

 ساالنه تن 25670

 فعال

 شیمی موتور سبالن 17
 دوم تصفیه

 روغن
 ساالنه تن 2000

 فعال

 محمد تقی اینانلو 18
تصفیه دوم 

 روغن
 تن ساالنه 15000

 فعال

 رهیار گستر نوین 19
برش 

 هیدروکربنی
 تن ساالنه 6875

 نیمه فعال

 الوند فوالد آریا 20
شمش فوالد از 

 آهن قراضه
 تن در سال 50000

 فعال

 کاغذ اطلس 21

کرافت و کاغذ 

مقوا و کاغذ 

 فلوتینگ

 سال در تن 3000

 فعال

 ساقه سلولز 22

کاغذ کرافت و 

مقوا و کاغذ 

 فلوتینگ

 سال در تن 3000

 فعال

 مهرداد کهن 23

کاغذ کرافت و 

مقوا و کاغذ 

 فلوتینگ

 سال در تن 6000

 در حال حاضر غیر فعال

 تاک سلولز 24

کاغذ کرافت و 

مقوا و کاغذ 

 فلوتینگ

 سال در تن 1700

 در حال حاضر غیر فعال
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 قزوین

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین بازدید 

 میدانی

 بیلیش 25

روغن پایه از 

روغن سوخته 

EDC 

 سال در تن 3815

 تن در سال 15000

 فعال

 کندر روز 26

کاغذ کرافت و 

مقوا و کاغذ 

 فلوتینگ

 سال در تن 5000

 فعال

 نگین فلز یاشار 27
بازیافت فوالدو 

 مس -چدن

 در تن 1470 -630

 سال

 در حال حاضر غیر فعال

 ولی ا..  محمدی 28
بازیافت فوالد و 

 چدن
 سال در تن 400

 فعال

 رضا اکبری 29
 -بازیافت چدن

 مس -الومینیوم

100- 700- 2400 

 سال در تن

 نیمه فعال

 محمد رضا اکبری 30
 -بازیافت چدن

 مس -الومینیوم

1200- 800- 2400 

 سال در تن

 در حال حاضر غیر فعال

 خدامراد شقاقی 31
 -بازیافت چدن

 مس -الومینیوم

1400- 600- 2000 

 سال در تن

 در حال حاضر غیر فعال

 خرم ذوب تاکستان 32
 -بازیافت چدن

 مس -الومینیوم

400- 400- 400 

 سال در تن

 در حال حاضر غیر فعال

 مهدی باقری 33
 -بازیافت چدن

 برنج -مس 

520- 520- 580 

 سال در تن

 در حال حاضر غیر فعال

 شمش ریزان 34
فوالد از شمش 

 آهن قراضه
 سال در تن 40000

 فعال

 ایبه گل 35

شانه تخم مرغ 

و شانه مواد 

 لبنی

 تن در سال 1728

 فعال

 در حال حاضر غیر فعال تن در سال 1.244 شانه تخم مرغ گل راد 36
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 قزوین

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین بازدید 

 میدانی

 شانه میوه

ظروف 

 -مقوایی)گلدان

 ضربه گیر(

 سال تن در 146

 سال تن در 73

 

 در حال حاضر غیر فعال

 لوله  و اتصاالت چدنی کالچ 37
بازیافت آهن 

 قراضه
 تن در سال61.800

 فعال

 اروند شهاب 38

 روغن دنده

 انواع گریس

روغن موتور 

 تصفیه دوم

سوخت 

 تقطیری

 تن در سال500550

 فعال

 زنجان شیمی 39
تصفیه دوم 

 روغن
 تن در سال2250

 فعال

 موادمهندسی مکرر 40

پلیمر وپاپ 

 کورن

 روغن ضایعاتی

 مایعات آلی

 تن در سال40

 تن در سال2

 تن در سال20

 فعال

 وحید بیات 41

تصفیه دوم 

روغن انواع 

 هیدروکربن ها

 تن ساالنه  15300

 فعال

 زرین روغن 42
تصفیه دوم 

 روغن
 تن در سال 111960

 فعال

 البرز گلستان کارتن و کاغذ 43
 و کاغذ تولید

 کارتن
 درسال تن 400

 فعال
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 قزوین

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس آخرین بازدید 

 میدانی

44 
 مرغ تخم شانه و مقوا تولید

 ایران

 و مقوا تولید

 مرغ تخم شانه
 درسال تن هزار 9

 فعال

 پترو پارت ارکا 45

تصفیه دوم 

روغن انواع 

 هیدروکربن ها

 تن ساالنه 48026

 فعال

 کشتاگاه مرغ قزوین 46
خون امعا و 

 احشا
 تن ساالنه 6720

 فعال

 فوالد شکن تات 47
بازیافت قطعات 

 خودرو
 خودرو 3600

 فعال

 فعال تن ساالنه 3000 آهن و جدن فوالد روانشیر 48

 در حال حاضر غیر فعال تن در سال 1320 چدن ریخته گری علی محمدی 49

 فعال تن ساالنه 50000 بازیافت آهن شرکت الوند فوالد آریا   50

 خودرو فوالد شکن مهر 51

 خودرو 50000

تن موتور  500

 سیکلت

 فعال

 پترو زاگرس کاسپین 52
دوم  تصفیه

 روغن
 تن ساالنه12050

 فعال



 ایمنی شیمیایی *نمایه * 

 

121 

 قم

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 تن در روز 30 بازیافت لجن اسیدی شیمی در سلف 1

 نا معلوم بازیافت الستیک کارآفن پویان شریف 2

 معلوم نا پودر الستیک از الستیک مستعمل علی قاسمی یسار 3

 معلوم نا پودر الستیک از الستیک مستعمل محمد یزدی زاده 4

 معلوم نا اسقاط خودرو الماس خودرو پاسارگاد 5

 معلوم نا اسقاط خودرو علی اصغر طالیی 6

 معلوم نا اسقاط خودرو عصمت کریمی 7

 معلوم نا بازیافت ضایعات آهن تالش گران فوالد مهر 8

 معلوم نا ضایعات آهنبازیافت  پارس رام 9

 معلوم نا بازیافت ضایعات آهن ذوب فلزات محمود آباد 10

 معلوم نا بازیافت ضایعات آهن رویان فوالد ریزان پویا 11

 معلوم نا بازیافت ضایعات کاغذ پرشین کاغذ آریا 12

13 
افرا پاپیروس صنعت ایرانیان 

 )توسکا(
 بازیافت ضایعات کاغذ

 معلوم نا

 معلوم نا بازیافت ضایعات کاغذ شمشاد 14

 معلوم نا بازیافت روغن موتور سوخته  ماهان شیمی 15

 معلوم نا بازیافت ظروف پت آریا پالست قم 16

 معلوم نا بازیافت برد های الکترونیکی لطف اهلل صادقی غریب دوستی 17
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 کردستان

 اساس پروانه بهره برداری(ظرفیت ) بر  نوع فعالیت نام واحد ردیف

 شرکت زرین آوران سنه 1
لوله واتصاالت پلی اتیلن،بازیافت 

 ضایعات پالستیک وکاغذ
 تن 2000

 ناموجود تولید شمش مس از ضایعات بهزادبهرامی 2

 تن 10000 بازیافت ضایعات پالستک و مقوا طبیعت نجات کردستان 3

 تن 4000 کارگاه ضایعات پالستیک حسین دانشمند 4

 تن 4000 کارگاه بازیافت ضایعات پالستیکی شرکت نیروسبز 5

 محمدشریف ومحی الدین بخشی 6
بازیافت ضایعات پالستیک 

 تولیدگرانول
 ناموجود

 محمد علی صفری پور 7
بازیافت ضایعات فلزی خودروهای 

 فرسوده 
 ناموجود

 حسن فدایی 8
تولید لوله خرطومی و پالستیکی از 

 بازیافتیمواد 
 ناموجود

 شرکت نصر روژان غرب 9

 تن 100 تولید انواع جعبه مقوایی 

 شرکت اندیشه منور 10

 واحد اسقاط خودرو فرسوده

 ناموجود
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 کردستان

 اساس پروانه بهره برداری(ظرفیت ) بر  نوع فعالیت نام واحد ردیف

 شرکت رهروان اهل طریقت 11

 تن در سال 300 واحد اسقاط خودرو فرسوده

 واحد بازیافت )افراد حقیقی( 10 12

بازیافت زیاله های عادی )پالستیک، 

 مقوا، فلزات(
 تن در روز 25

 تن در روز 200 کمپوست شهرداری سنندج 13

 بهزاد بهرامی 14

 تولید شمش مس از ضایعات

 ناموجود

 بازیافت ضایعات پالستیک 2460شرکت تعاونی  15

 تن در سال 150

 تن در سال 3420 تصفیه دوم روغن بهتاز شیمی نور 16

 ناموجود تصفیه دوم روغن بهنام شیمی نور 17

 تصفیه دوم روغن پاالیش شیمی 18

تن  150لیتر روغن سوخته  در سال ا  300000

 واسکازین و گریس در سال

 تن در سال 1500 تصفیه دوم روغن نیکران شیمی 19

 تن در سال 2500 تصفیه دوم روغن بهران سازان غرب بدر 20
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 کردستان

 اساس پروانه بهره برداری(ظرفیت ) بر  نوع فعالیت نام واحد ردیف

 تن در سال 250 بازیافت ضایعات پالستیک و مقوال نجات طبیعت کردستان 21

 ناموجود بازیافت ضایعات پالستیک بازیافت پالستیک عارف ابراهیمی 22
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 کرمان

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

 بنیان صنعت کرمان 1
 نشده مشخص 21500 فرسودهبازیافت خودروهای 

 نشده مشخص ناموجود تبدیل مس شرد شده به قرص فشرده

اسقاط خودروهای فرسوده بدون  آرین پدیده گستر 2

 عملیات ذوب
 ناموجود

 نشده مشخص

اسقاط خودروهای فرسوده بدون  بازیافت صنعت کریمان 3

 عملیات ذوب
 ناموجود

 نشده مشخص

بازیافت کاغذ و مقوای  4

 کرمان

 بازیافت کاغذ و مقوا
 ناموجود

 نشده مشخص

 نشده مشخص ناموجود بازیافت لوله های پلی اتیلن شرکت گوهر گرانول کویر 5

 نشده مشخص ناموجود بازیافت روغن صنعتی بازیافت روغن صنعتی 6

 نشده مشخص تن در سال 34500 بازیافت زباله مهدی آذر خوش 7

کارگاه های جمع آوری  8

 ضایعات جاده هشین

 جمع آوری و بسته بندی
 ناموجود

 نشده مشخص

 نشده مشخص تن در سال 2000 بازیافت خودروهای فرسوده شرکت تعاونی پاریزان 9

بازیافت الستیک فرسوده و تبدیل به  پترو امید سبز 10

 روغن و دوده
 ناموجود

 نشده مشخص

صنایع بازرگانی صادرات و  11

 واردات اینتر کربن

 تولید کنستانتره زغال
 ناموجود

 نشده مشخص

 نشده مشخص ناموجود تولید کنستانتره زغال شرکت نور زیاران 12

 نشده مشخص ناموجود بازیافت نایلون و پالستیک بازیافت نایلون و پالستیک 13

 نشده مشخص ناموجود بازیافت و تولید نایلون یلدا پالست 14

 نشده مشخص ناموجود مقوابازیافت کاغذ و  کریمان بم 15

 نشده مشخص ناموجود بازیافت سرشاخه های خرما نئوپان افسری 16

 نشده مشخص ناموجود بازیافت آهن، چوب و پالستیک کریمان بم 17
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 کرمان

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

بازیافت ضایعات پالستیک  18

 عباس صالحی
 تن 850 بازیافت پالستیک

 نشده مشخص

تفکیک و پرس علی زاد  19

 پاریزی

 کارتن،پالستیک و فلزپرس کاغذ، 
 ناموجود

 نشده مشخص

تفکیک و پرس هوشنگ  20

 رئیسی

 پرس کاغذ، کارتن،پالستیک و فلز
 ناموجود

 نشده مشخص

تفکیک و پرس علی حسن  21

 مسینانی

 پرس کاغذ، کارتن،پالستیک و فلز
 ناموجود

 نشده مشخص

تفکیک و پرس معین عطا  22

 الهی

 پرس کاغذ، کارتن،پالستیک و فلز
 ناموجود

 نشده مشخص

بازیافت ضایعات پالستیک  23

 عباس مومنی
 ناموجود بازیافت پالستیک

 نشده مشخص

 نشده مشخص ناموجود پرس کاغذ، کارتن،پالستیک و فلز تفکیک و پرس داود عباسی 24

 روغن موتور پردیس 25

 نشده مشخص 3000 انواع روغن های روانکار

 نشده مشخص 5000000 روغن سنگین

 نشده مشخص 3000 مکمل روغن

 نشده مشخص 4000000 روغن دنده

 نشده مشخص 10000000 تصفیه دوم روغن موتور

 نشده مشخص 1000 ضد یخ 

 نشده مشخص 900 گالن های پالستیکی

 نشده مشخص 5000000 روغن هیدرولیک

 نشده مشخص 8000000 روغن پایه

 نشده مشخص 2000000 روغن سوخت تقطیری

 نشده مشخص -- تولید مس شرکت بازیافت فلزات 26
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 کرمان

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

 بازیافت مجتبی چمنی 27
جمع آوری و خرد کردن مواد 

 پالستیکی و فلزی
 ناموجود

 نشده مشخص

28 
 بازیافت عبداهلل عرب

جمع آوری و خرد کردن مواد 

 پالستیکی و فلزی
 ناموجود

 نشده مشخص

 نشده مشخص ناموجود ضایعاتتولید کود از  کشتارگاه مرغ پرندک 29

 نشده مشخص ناموجود تولید کود از ضایعات کشتارگاه مرغ سحر 30

31 

شرکت صنایع و فرآوری 

 ذوب رنگین فلز ماهنشان

بازیافت کاتالیست مستعمل در 

 پتروشیمی

 تن  20000آند مس 

بازیافت فلزالت گرانبها 

 تن 40

بازیافت فلزات غیرگرانبها 

 تن 5000

سرب ریخته گری 

 تن 20000

دارای یک فیلتر و با خروجی 

 مطابق استاندارد 

در حال فعالیت و دارای مجوز 

 بهره برداری از اداره کل

نیازمند استعالم از اداره کل در 

 زمینه انتقال پسماندها

 نشده مشخص ناموجود بازیافت مس مسباره سازان 32

 نشده مشخص ناموجود تولید کود از ضایعات کشتارگاه مرغ پاکیزه مرغ 33

 نشده مشخص تن 700 تولید کود از ضایعات کشتارگاه یزدان پناه 34

 نشده مشخص تن 301000 بازیافت ضایعات مس تغلیظ مس 35

 نشده مشخص تن 3250 بازیافت مس تولید مسباره عربزاده 36

تولید نایلون و نایلکس  37

 دارابی
 تن 1742 بازیافت پالستیک

 نشده مشخص

 نشده مشخص تن 4000 تولید سولفات سدیم بازیافتی شرکت دشت سمنگان 38

 نشده مشخص تن 10000 تولید سولفات سدیم بازیافتی شرکت شایان شیمی 39

 نشده مشخص تن 10000 بازیافت پالستیک شرکت سپیدار 40

 نشده مشخص تن 5000 بازیافت پالستیک شرکت پانیژ دز اقلیم 41
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 کرمان

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

 کانسارشرکت دانش فرآور  42
ضایعات پاالیشگاه و کاتالیست 

 مستعمل

تولید کلسیم مولیبدات 

 تن 180

 180وانادات آلومینیوم 

 تن

 تن 60سولفات نیکل 

دارای مجوز احداث در حال 

اخذ مجوز بهره برداری از اداره 

 کل

 

 کرمانشاه

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه 

 بهره برداری(

کارشناسی بر اساس آخرین مالحظات 

 بازدید میدانی

1 
شرکت پخش و پاالیش ماد 

 غرب زاگرس

بازیافت ضایعات 

 پتروشیمی
 تن درسال 60000

 نشده مشخص

 نشده مشخص تن در سال 10400 تصفیه روغن پاالیش البرز آبادان 2

 نشده مشخص تن در سال 4000 تولید شمش روی سیماب 3

 آذرین توان زاگرس 4

روغن و تصفیه 

تولید هیدروکربن 

 سبک و سنگین

 تن درسال 24900

 نشده مشخص

 نشده مشخص تن در سال 5000 تولید شمش روی شرکت پگاه روی 5

6 
شرکت بازیافت مواد و تولید 

 کود آلی کرمانشاه

بازیافت زباله های 

 شهری

 50000تولید کمپوست 

 تن در سال

 نشده مشخص
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 کهکیلویه و بویراحمد

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

 نظام خوان پایه 1
جمع آوری ضایعات 

 پالستیکی

 نشده مشخص نشده مشخص

 داوود الیابه 2
طرح تولید کود آلی ورمی 

 کمپوست

 نشده مشخص نشده مشخص

 غالم حسین رفعتی 3
آلی با ستفاده از مواد کود 

 اولیه فرآوری شده

 نشده مشخص نشده مشخص

 حمداد شهامت 4
کارگاه بازیافت ضایعات 

 پالستیکی

 نشده مشخص نشده مشخص

 یوسف انصاری 5
کارگاه بازیافت و تولید  

 محصوالت  پالستیکی

 نشده مشخص نشده مشخص

6 
شرکت ایمن خودرو دنا )امین 

 عوض زاده(

بازیافت خودرو مرکز اسقاط و 

های فرسوده بدون عملیات 

 ریخت گری

 نشده مشخص نشده مشخص

 

 

 

 گلستان

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

1 
شرکت کاغذ و بازیافت گلستان 

 کاغذ پرشیا
 نشده مشخص تولید مقوا از ضایعات کاغذ

2 
شرکت بسته بندی کاسپین 

 گلستان
 نشده مشخص مقوا از ضایعات کاغذتولید 

 نشده مشخص تولید مقوا از ضایعات کاغذ شرکت زرین کاغذ گلستان 3

 نشده مشخص تولید مقوا از ضایعات کاغذ شرکت نوین زرین فیبر گلستان 4

 نشده مشخص تولید مقوا از ضایعات کاغذ مقوا سازی  محمد رضایی پیته 5
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 نشده مشخص تولید مقوا از ضایعات کاغذ شرکت تعاونی نقش بند نعمان 6

 نشده مشخص تولید مقوا از ضایعات کاغذ شرکت تعاونی همایش گنبد 7

 نشده مشخص تولید مقوا از ضایعات کاغذ مقوا سازی محمد عسگری 8

 نشده مشخص تولید مقوا از ضایعات کاغذ شرکت کارتن شقایق گلستان 9

 نشده مشخص از ضایعات کاغذتولید مقوا  مقوا سازی نوین صحرا 10

11 
تولید شانه تخم مرغ مهدی 

 عباس آبادی
 نشده مشخص تولید مقوا از ضایعات کاغذ

 نشده مشخص تولید مقوا از ضایعات کاغذ مقوا سازی استر آباد 12

 مهتاب موتور 13
تصفیه دوم روغن از روغن 

 مستعمل سوخته
 نشده مشخص

 گرگان صادق 14
و  بازیافت ضایعات فلزی

 پالستیکی
 نشده مشخص

 گلستان پاک خودرو 15
بازیافت قطعات خودرو های 

 فرسوده
 نشده مشخص

 

 

 گیالن

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره 

 برداری(

 تن ساالنه 500 تولید گرانول –بازیافت ضایعات پالستیک  گرانول پالست 1

 تن ساالنه 700 تولید گرانول –بازیافت ضایعات پالستیک  مازند پالست 2

 تن ساالنه 100 تولید مقوا –بازیافت ضایعات کاغذ  کاغذ خزر 3

 ناموجود تولید گرانول –بازیافت ضایعات پالستیک  تک پالست 4

 ناموجود تولید گرانول –بازیافت ضایعات پالستیک  پردیس پالست 5

 تن ماهانه 100 پرک شده PETتولید  PETبازیافت  بسپار صنعت گیل 6

 تن 4800 کاغذگرافت ازضایعات کاغذ ومقوا پیشگامان ظهورصنعت 7

 تن30000 تولید کود آلی شیمی کودسازان معراج 8
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 گیالن

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره 

 برداری(

 تن1560 شانه میوه جات مقوایی  گیل شانه 9

10 
تابش پالستیک خزر)ساحل 

 پالست(

 تن 1400 تولید نایلون ازضایعات پالستیکی

 کاربازپالست جاللیه 11
 تولیدگرانول بازیافتی از پلی اتیلن

 تولیدفیلم ازپلی اتیلن

 تن 300

 تن1000

 ساروج ساختمان شمال 12
تولیدایزوگام ازگرانول وضایعات)قطعات 

 پالستیکی و...(

 تن 12000

13 
شرکت الیاف پلی استر پارس 

 کاسپین

تولید گرانول از ضایعات پت و الیاف پلی استر 

 گرانول بازیافتیاز 

 تن2600

 تن500 بازیافت محصوالت پالستیکی به روش حرارتی شرکت راش سبز چوشل 14

 تن در سال 1200 تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی کیمیا شیمی درفک 15

 تن در سال 10000 تصفیه دوم روغن موتور ستاره الهیج 16

 تن در سال 24700 تصفیه دوم روغن موتور واریان 17

 تن در سال 23600 تصفیه دوم روغن موتور پا الیش روغن گیالن 18

 تن در سال 150000 تولید کاغذ شرکت چوکا 19

 تن در سال 30 بازیافت شرکت اطلس پالست 20

 تن روزانه1 تولید مصنوعات پالستیکی بادی و تزریقی کهکشان پالستیک 21

22 
بازیافت بطری پت و مواد 

 پالستیکی سعید ندیری
 کیلوگرم500 بازیافت بطری پت و مواد پالستیکی

 تن در سال12000 تولید کاغذ شبه گرافت از کاغذ ضایعاتی شرکت دلتا سلولز 23

 تن در روز400 بازیافت زباله های شهری کمپوست الکان 24

 تن در سال 22500 بازیافت کارتن وکاغذ کرافت شرکت گیالن بسپار 25

 تن در سال 2500 کارتن وکاغذ از ضایعات کارتن و مقوا تولید شرکت گیالن مقوا 26
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 گیالن

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره 

 برداری(

27 
شرکت ذوب وبیلت سازی 

 خزر

 تولید شمش

 تولید میلکرد آهنی

 مقاطع فلزی

 هزارتن در سال 250

 هزارتن در سال100

 هزار تن در سال 100

28 
شرکت سوله نوید آور گیل 

 )آقای دیانتی(
 تن در سال1000 بازیافت ضایعات و تولید گرانول

 مشخص نشده تولید مقوا شرکت مقواسازی کامیر 29

 کیلو700روزانه تولید کننده نایلون و نایلکس گیل پالستیک 30

 تن210-200حدوداً روزانه  تولید محصوالت اولیه آهن و فوالد شرکت شمش 31

 تن در روز200 بازیافت زباله شهری کمپوست رودسر 32

 تن در روز200 شهریبازیافت زباله  کمپوست انزلی 33

 شرکت بیلیش 34
بازیافت پسماندهای شرکت های تصفیه دوم 

 روغن و پسماندهای میعانات پتروشیمی

 تن در سال 20000
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 لرستان

 نوع فعالیت نام واحد ردیف

ظرفیت ) 

بر اساس 

پروانه بهره 

 برداری(

مالحظات کارشناسی بر اساس 

 آخرین بازدید میدانی

 گهر آبادان 1

تصفیه دوم روغن و بلندینگ 

هیدروکربنهای نفتی)آبگیری و 

جداسازی ترکیبات نفتی از ضایعات 

 پاالیشگاهی و پتروشیمی(

165000 

 تن در سال

 نامشخص بازیافت ظروف پت سربندپالست 2

 تن در سال 6000 تصفیه دوم روغن تصفیه دوم روغن بهروان 3

 تن در سال 50000 حالل از هیدورکربن های نفتیتولید  پرند شیمی زاگرس 4

 تصفیه دوم روغن چاپار شیمی زاگرس 5
 تن در سال 30000تصفیه روغن سوخته 

 تن در سال20000حالل های آلی 

 افالک پالست خرم 6

تن در  30000روغن پایه تصفیه مجدد

 سال

تن  10000روغن موتور تصفیه مجدد 

 در سال

تن  10000روغن دنده تصفیه مجدد 

 در سال

سایر روغن های صنعتی تصفیه مجدد 

 تن در سال 5000

 تن در سال 5000سوخت تقطیری 

 هزار تن در سال 60
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 مازندران

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 پارس کاغذ 1
تولید کاغذ تست الینرو وایت 

 تاپ
7500 

 راد صنعت طبرستان 2
مقوا از ضایعات کاغذ و تولید 

 مقوا
1500 

 بازیافت تایر 3
تولید پودر الستیک از 

 الستیک مستعمل
4000 

 شرکت رنگین کاغذ خزر 4
تولید کاغذ فلوتینگ از 

 ضایعات کاغذ
 تن در سال5000

 شرکت اطلس برگ 5
تولید کاغذ فلوتینگ از 

 ضایعات کاغذ
 تن در سال6000

 شرکت صدرا برگ 6
فلوتینگ از تولید کاغذ 

 ضایعات کاغذ
 تن در سال5000

 شرکت پویا آیش مازند 7
تولید کاغذ فلوتینگ از 

 ضایعات کاغذ
 تن در سال6000

 تن درروز 3 بازیافت کاغذ و پالستیک شرکت ندای نسیم شمال 8

 نیروگاه زباله سوز نوشهر 9
امحاء پسماندهای عادی 

 شهری
 تن در روز 200

 فرا کود آلی مازندران 10

تبدیل ضایعات چوب و 

سلولزی  و تبدیل به 

 کمپوست 

 تن در سال42000

 شرکت چوب و کاغذ مازندران 11
تبدیل ضایعات کارتن و کاغذ 

 باطله به خمیر کاغذ
 تن در روز 400

 پت الیاف البرز 12
تبدیل ضایعات سلولزی ، 

 نایلونی و پت
 تن در روز طبق جواز تاسیس 2

 تن در سال1000 ضایعات کاغذ و کارتن تبدیل کاغذ سازان ساری 13

14 
شرکت تعاونی حدید ذولفقار 

 شمال
 تن در سال 8750 اسقاط خودرو
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 مازندران

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 کارخانه کمپوست بهشهر 15
تولید کمپوست از زباله های 

 شهری
 تن ظرفیت طبق مجوز 250

 مشخص نشده بازیافت ضایعات پارچه و نخ واحد بازیافت آقای میناگر 16

 آقای امینیواحد بازیافت  17
تولید کیسه پالستیکی از 

 گرانول
 کیلوگرم در روز400تا300

 شرکت سلولزی پارس پاپیروس 18
تولید مقوا از ضایعات کاغذ و 

 مقوا
 نامشخص

 شرکت افرنگ نور 19
تولید مقوا از ضایعات و کاغذ 

 باطله
 نامشخص

 شرکت پارس کاغذ آمل 20
تولید کاغذ فلوتینگ از 

 ضایعات کاغذ
 نامشخص

 تن در روز 35الی 25  بازیافت کاغذ آمل چوکا 21

 تن درروز1 تولید گرانول پالستیک بازیافت پالستیک رضوی 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکزی

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 تن15000 بازیافت کاغذ و کارتون شرکت آوند لفاف پگاه  1
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 مرکزی

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 تنPET 9000بازیافت  شرکت الیاف پارس بافت  2

 تن PET 6000بازیافت  شرکت الیاف پردیس  3

 تن PET 4000بازیافت  شرکت ساوین 4

 تنPET 26500بازیافت  شرکت نساجی آسیا 5

 تنPET 3500بازیافت  شرکت آریا شهد  6

 تنPET 4500بازیافت  شرکت الیاف شایان 7

 تن PET 14000بازیافت  شرکت الیاف ماهان  8

 تن PET 16000بازیافت  شرکت الیاف سینا  9

 _ PETبازیافت  شرکت آرال پوشال )نظری( 10

 تنPET 3000بازیافت  شرکت کیمیا پرک 11

 تن PET 18000بازیافت  شرکت الیاف ترمه صدف 12

 تنPET 50000بازیافت  شرکت الیاف ساویس 13

 تن PET 18000بازیافت  کیا پلی استر دلیجان  14

 تن20000 بازیافت کاغذ  پیشگامان صنعت  15

 تن5000 بازیافت کاغذ پرشین کارتون 16

 تن6000 بازیافت کاغذ نوید کیان آساک  17

 تن9000 روغن سوخته  روشن شیمی 18

 تن2000 روغن سوخته  شاهین سما  19

 17000 بازیافت الستیک آوازیست  20

 4000 بازیافت الستیک الستیکبهبود زیست  21

 تن23000  بازیافت کاغذ زرین برگ پرشیا  22

 تن15000 بازیافت کاغذ ایران پاپیروس  23

 تن40000 بازیافت کاغذ کاغذ سازی کاوه  24
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 مرکزی

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 تن2500 بازیافت کاغذ شرکت مروارید سبز ساوه 25

 500 بازیافت کاغذ شرکت عباس جوادی  26

  36000 روغن سوخته  قطران کاوه  27

 1000 بازیافت سرب  کیان سرب پویا )رشید داستانی(  28

 نامشخص بازیافت کاغذ  نامیران  29

 200000 تولید شمس آهن از ضایعات  ریخته گری اسپریس تجارت فوالد  30

 7500 تولید آهن از ضایعات  کاویان خلیج فارس  31

 ناموجود فرسودهسرب و باتری  یکتا فلز آشتیان  32

 11000 سرب و باتری فرسوده محمود بهادری 33

 تن 5000 سرب و باتری فرسوده رهاورد تجارت 34

 تن25500 از خاک سرباره سرب  آقای عبدی)شیخ حسینی( 35

 تن9000 از ضایعات  سرب آذران آشتیان 36

 تن21000 باتری فرسوده ازسرب  اسماعیل قره چلو 37

 تن  4500 بازیافت آلومینیم از مولکوالر سیوو کک بهاران گستر آشتیان  38

 تنPET 10000بازیافت  آریا لیف 39

 تنPET 11000بازیافت  بازیافت سبز یاران 40

 تن 7400 بازیافت حالل پیرولیز مواد شیمیایی پویان صتعت خمین 41

 تن22314 تصفیه دوم روغن خمین شیمی 42

 تن 4400 تصفیه دوم روغن مهران شیمی 43

 تن3400 تصفیه دوم روغن پیشتاز شیمی 44

 تن40000 تولید شمش آهن و فوالد از ضایعات ذوب بریس 45

 تن140000 بازیافت ضایعات شیمیایی بهینه بازیافت کمره 46

 تن15000 تولید کود الی )ورمی کمپوست( تولید کود الی )ورمی کمپوست( 47
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 مرکزی

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 تن13500 بازیافت حالل از ضایعات شیمیایی سپهرکیمیا گستر   48

 تن3000 بازیافت حالل از ضایعات شیمیایی کیمیا رزین 49

 تن2000 بازیافت حالل از ضایعات شیمیایی پترو صانع  50

 تن5400 بازیافت حالل از ضایعات شیمیایی حالل پویان 51

 تن40000 بازیافت  ضایعات شیمیایی کیمیاگران امروز 52

53 
 فرآورده های نسوز اراک 

تولید آجر نسوز از کاتالیست 

 پاالیشگاهی
 تن1200

 تن23300 بازیافت سرب و روی از باتری فرسوده فلز گستران نور 54

 تن10000 بازیافت آلومینیم آلومرول نوین 55

 تن50000 بازیافت آلومینیم روان گداز پردیس 56

 تن3000 شیمیاییبازیافت از ضایعات  اکسیر پویان  57

 تن7000 بازیافت کیمیا گستر عرفان  58

 تن24500 تصفیه دوم روغن بهروان شیمی صنعت اراک 59

 850 ریخته گری چدن رفیعی چقاسیاهی  60

 شرکت آسان شیمی  61
بازیافت نیکل ،پالتین،مس و کروم از 

 کاتالیست های پاالیشگاهی
 تن170

 لیتر950000 الکل سازی اتحاد شیمی 62

 ناموجود الکل سازی جهان الکل طب 63

 4000 بازیافت سرب و روی از باتری فرسوده اذرفام 64

 2000 ریخته گری چدن قطعه سازی مهارت 65

 3000 کارتن سازی منصور عالمه منفرد 66

 15000 ذوب خردهای فلزی تعاونی حامی صنعت کارافرینان 67

 تن1800 ذوب آلومینیوم  ریخته گری پرس فلز رخشان 68
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 مرکزی

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 نامشخص ذوب آلومینیوم  ریخته گری محمد جعفری 69

 نامشخص ریخته گری چدن ریخته گری احمد داود آبادی  70

 نامشخص ریخته گری چدن ریخته گری سعید خشدونی 71

 نامشخص ریخته گری چدن ریخته گری تقی داودآبادی 72

 نامشخص گری چدنریخته  ریخته گری غالمرضا داودآبادی 73

 نامشخص ذوب آلومینیوم  ریخته گری شریعتی 74

 تن790 ذوب و ریخته گری سرب ریخته گری نادر خانی 75

 نامشخص ذوب آلومینیوم  ریخته گری ذبیح اله قاسمی 76

 نامشخص ذوب آلومینیوم  ریخته گری سید داود حسینی 77

 تن4000 ذوب سرب ریخته گری فرآهانی )آذرفام( 78

 نامشخص ذوب آلومینیوم  آلومینیوم پردیس  79

 تن1000 پخت ضایعات کشتارگاه کشتارگاه مرغ طیوران 80

 تن1200 پخت ضایعات کشتارگاه کشتارگاه مرغ تیهو 81

 نامشخص بازیافت روغن شرکت فرآور شیمی کیمیاگران  82

 

 

 هرمزگان

 بهره برداری(ظرفیت ) بر اساس پروانه  نوع فعالیت نام واحد ردیف

 نامشخص تصفیه دوم روغن شرکت نوین هرمزگان  2
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 همدان

 ظرفیت ) بر اساس پروانه بهره برداری( نوع فعالیت نام واحد ردیف

 تن در سال PET 20000تولید پرک از ظروف  شرکت پلیمر نهاوند الوند 1

 ویژن کاسوا 2
کربن بلک و گازوئیل تولید 

 از الستیک های مستعمل
 نامشخص

 تن در سال 150 بازیافت نایلون خیزران پالستیک 3

 تن در سال 120 بازیافت نایلون بازیافت پالستیک علی بخشی 4

 شرکت لوح زرین 5
تولید کاغذ گرافت از 

 ضایعات
 تن در سال 15000

 دستگاه در سال 4200 اسقاط خودرو شرکت تعاونی بانوان نسیم 6

 دستگاه در سال 1200 اسقاط خودرو شرکت پیشگامان نوین مالیر 7

 تن در سال 10 تولید کرافت از ضایعات شرکت دیانا کاغذ 8

 تن در سال 4  بازیافت فوالد چدن قراضه نوآوران بازیافت همدان 9

 شرکت چهل پوک مائده 10
تولید شانه تخم مرغ از 

 ضایعات کاغذ و مقوا
 تن در سال 4000

 دستگاه در سال 3500 اسقاط خودرو پارسا خودرو 11

 دستگاه در سال 4000 اسقاط خودرو پارسا ماشین همدان 12

 دستگاه در سال 3000 اسقاط خودرو پارسا ماشین همدان غرب 13

 دستگاه در سال 5000 اسقاط خودرو یکتا خودرو پیشرو غرب 14

 شرکت بازیافت کریمی 15
پودر الستیک از  تولید

 الستیک های مستعمل
 تن در سال 500

 تن در سال 1500 تولید مقوا شرکت فرآوری مقوای همدان 16

 تن در سال 450 تولید دانه های گرانول پت بازیافت پالستیک توکلی 17

 دستگاه در سال 3000 اسقاط خودرو ناجی پیشرو اکباتان 18

 تن در سال 5000 چدن قراضهبازیافت فوالد  شرکت چهاده چیلکی 19
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 یزد

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری

مالحظات کارشناسی بر 

 اساس آخرین بازدید میدانی

1 
شرکت بهروان کیمیا نوین 

 ایساتیس

 غیر فعال تن در سال 2800 روغن پایه تصفیه مجدد

 تن در سال1000 تصفیه مجددروغن انتقال قدرت 

 تن در سال 2500 هیدروکربن های سبک

 تن در سال 2500 هیدروکربن های سنگین

 تن در سال 2000 هیدروکربن های سبک حاصل از بلندینگ

 تن در سال 200 روغن دنده تصفیه مجدد

ئیدروکربن سبک )عاری از هر گونه فرآورده 

 یارانه ای(
 در سالتن  2500

 تن در سال 200 روغن موتور تصفیه مجدد

2 
شرکت روغن موتور نگین 

 برترصدوق
 لیتر درسال2300 تصفیه روغن سوخته

 غیر فعال

 شرکت پاالیش روغن استان یزد 3

در حال حاضر عملکرد زیست  تن در سال 2650 تصفیه روغن سوخته

 محیطی مورد تایید است
 تن در سال 3000 موتور بلندینگ و بسته بندی روغن

 تن در سال 700 بلندینگ و بسته بندی روغن هیدرولیک

 تن در سال 300 بلندینگ و بسته بندی واسکازین

 تن در سال 15000 حالل حاصل از بازیافت ضایعات پتروشیمی

 تن در سال 33000 مکمل سوخت

 سالتن در  265 هیدروکربن های حاصل از تصفیه روغن

هیدروکربن های حاصل از ضایعات  

 پاالیشگاهی
 تن در سال 12000

4 
شرکت تعاونی روغن موتور 

 گریس ناب میبد
 نامشخص تصفیه روغن سوخته

واحد به شرکت پتروانرژی  -1

در . ارگ تغییر نام داده است

حال حاضر عملکرد زیست 

به . محیطی مورد تایید است

 داردروش تقطیر در خال فعالیت 
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 یزد

 نوع فعالیت نام واحد ردیف
ظرفیت ) بر اساس 

 پروانه بهره برداری

مالحظات کارشناسی بر 

 اساس آخرین بازدید میدانی

 سپهر کاغذ 5
در حال حاضر عملکرد زیست  تن در سال 2500 کاغذ کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا

 محیطی مورد تایید است
 تن در سال 4500 مقوای دوبلکس

 تن در سال 6000 کاغذ شبه کرافت از ضایعات کاغذ و مقوا ورق سازی تک کارتن یزد 6
در حال حاضر عملکرد زیست 

 تایید استمحیطی مورد 

 تن در سال 9000 فلوتینگ از کاغذ باطله کاغذکارالماس سبز کویر 7
در حال حاضر عملکرد زیست 

 محیطی مورد تایید است

 تن در سال 20000 فلوتینگ از کاغذ باطله شرکت مدرن کاغذ الماس سبز 8
در حال حاضر عملکرد زیست 

 محیطی مورد تایید است

 تن در سال 1500 بازیافت ضایعات پالستیکی صنایع پالستیک کیهان یزد 9
در حال حاضر عملکرد زیست 

 محیطی مورد تایید است

 

 دارویی در بیمارستان های کشوروضعیت تولیدی پسماندهای شیمیایی 2.7

ه کپسماندهای شیمیایی و دارویی گروهی از پسماندهای پزشکی تولیدی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی می باشند 

مدیریت این دسته از پسماندها از مرحله تفکیک تا دفع نهایی آنها نیاز به توجه ویژه دارد. آخرین اطالعات موجود در خصوص 

 میزان پسماندهای شیمیایی و دارویی تولیدی در بیمارستان ها به شرح جدول زیر می باشد:

 شیمیایی دارویی در بیمارستان های کشور به تفکیک دانشگاهیوضعیت تولیدی پسماندهای  -34 جدول

مقدار پسماند شیمیایی و  تعداد تخت فعال تعداد بیمارستان دانشگاه ردیف

 kg/ dدارویی 
 29 839 6 آبادان 1

 127 2085 30 آذر بایجانغربی 2

 51 1986 15 اردبیل 3

 13 145 1 اسد آباد 4

 4 125 1 اسفراین 5

 411 6621 53 اصفهان 6

 104 3116 16 البرز 7

 123 5286 38 اهواز 8

 8 568 5 ایرانشهر 9

 1256 10130 63 ایران 10

 55 830 11 ایالم 11
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مقدار پسماند شیمیایی و  تعداد تخت فعال تعداد بیمارستان دانشگاه ردیف

 kg/ dدارویی 
 101 1148 9 بابل 12

 2 307 2 بم 13

 17 306 4 بهبهان 14

 89 1160 15 بوشهر 15

 70 1332 14 بیرجند 16

 81 5292 39 تبریز 17

 50 167 1 تربت جام 18

 12 327 3 تربت حیدریه 19

 286 6687 32 تهران 20

 75 383 3 جهرم 21

 5 1061 4 چیرفت 22

 33 1596 9 چهارمحال و بختیاری 23

 35 1042 11 خراسان شمالی 24

 5 101 1 خمین 25

 17 685 6 دزفول 26

 3 509 4 رفسنجان 27

 5 517 3 زابل 28

 60 1555 11 زاهدان 29

 26 1552 13 زنجان 30

 14 500 4 ساوه 31

 20 634 5 سبزوار 32

 4 132 1 سراب 33

 64 807 8 سمنان 34

 30 728 3 شاهرود 35

 889 9862 66 شهید بهشتی 36

 96 235 3 شوشتر 37

 294 7079 58 شیراز 38

 47 451 2 فسا 39

 27 1773 14 قزوین 40

 83 2155 10 قم 41

 5 134 1 گراش 42

 56 2793 25 گلستان 43

 71 332 3 گناباد 44
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مقدار پسماند شیمیایی و  تعداد تخت فعال تعداد بیمارستان دانشگاه ردیف

 kg/ dدارویی 
 151 3553 35 گیالن 45

 11 302 4 الرستان 46

 91 2291 34 لرستان 47

 198 3739 38 مازندران 48

 10 270 2 مراغه 49

 92 1623 13 مرکزی 50

 57 7864 45 مشهد 51

 8 443 3 نیشابور 52

 41 2332 20 نهرمز گا 53

 586 3214 19 همدان 54

 60 1104 9 کاشان 55

 41 2438 19 کردستان 56

 190 2511 22 کرمان 57

 155 3163 23 کرمانشاه 58

 76 1040 9 لویهیکهگ 59

 27 3310 20 یزد 60

 ارزیابی و تفسیر  2.8

اطالعات موجود نشان دهنده کفایت نسبی اطالعاتی در زمینه های تولید، واردات، صادرات و پسماندها می باشد. اگرچه ممکن 

است اطالعات مرتبط با واردات، صادرات، تفکیک مناسبی از لحاظ مواد شیمیایی نداشته باشند. و در نتیجه امکان دسترسی را 

 مل و نقل در سطح داخلی با توجه حجم باالی حمل و نقل در کشور بیشتر صدق می کند.  محدود می سازند این امر در زمینه ح

دسته بندی مواد شیمیایی نیز  این امر تا حدی اتفاق افتاده و از نظام های استاندارد بین المللی موجود جهت این در ارتباط با 

سبت به نوع ماده شیمیایی و محل مربوطه متفاوت می باشد. موضوع استفاده شده است.  اما در زمینه نگهداری  مواد شیمیایی ن

نمونه هایی از حوادث اتفاق افتاده نشان از عدم نگهداری مناسب مواد شیمیایی به خصوص در بخش صنعت دارد.   با این حال 

 دامات ایمنی و امنیتیدر ارتباط با حل و نقل مواد شیمیایی جاده ای اقدامات مناسبی مثل برچسب زنی های مربوطه و دیگر اق

صورت گرفته است با این حال آمار باالی حوادث جاده ای این نوع حمل و نقل را نیز بی تاثیر نگذاشته است و ساالنه به عنوان 

 مثال تانکرهای سوخت یا مواد شیمیایی در اثر حادثه منجر به مشکالتی شده اند. 

شیمیایی نیز اگرچه تاکنون تفکیک زباله در محل صورت نگرفته است ولی با وجود امکانات نسبتاً مناسب در زمینه ضایعات مواد 

بازیافت می توان به بهبود این بخش امیدوار بود.
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 :3بخش
مسائل دارای اولویت در تمامی  

 مراحل چرخه مواد شیمیایی
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 مناطق دارای مشکل و دارای اولویت 3.1

مارهای منتشره از سازمان های مربوطه در جداول ذیل آمده آمناطق دارای مشکل در زمینه مدیریت مواد شیمیایی طبق 

 است:

 توصیف مناطق دارای مشکل -35 جدول

 

 مسائل دارای اولویت در ارتباط با مواد شیمیایی -36 جدول

 مشکلابعاد  نوع مشکل
میزان 

 اهمیت

امکان 

کنترل 

 مشکل

دسترسی به 

اطالعات 

 آماری

مواد شیمیایی 

خاص مشکل 

 ساز

درجه 

 اولویت

 باال خیر ممکن متوسط باال کالنشهرها آلودگی هوا: حاصل از فعالیت های شهری

 باال خیر ممکن کم باال کالنشهرها آلودگی هوا: حاصل ازوسایط نقلیه موتوری

 ازصنایع آلودگی هوا: حاصل

کالنشهرها ، 

شهرها وشهرکهای 

 صنعتی

 متوسط خیر اندک متوسط متوسط

 متوسط متفاوت اندک زیاد باال شهرها و روستاها آلودگی آبهای آشامیدنی

 متوسط نیترات اندک کم باال کالنشهرها آلودگی آبهای زیر زمینی

 متوسط متوسط متوسط کشوری دفع و امحاء زباله های پزشکی
ضدعفونی دارو، 

 کننده ها
 متوسط

 متوسط متوسط متوسط کشوری باقیمانده مواد شیمیایی در مواد غذایی
سموم و آفت 

 کش ها، کودها
 متوسط

آلودگی محصوالت به مواد شیمیایی)نظیر مواد 

 غذایی(
 متوسط متوسط متوسط کشوری

سموم و آفت 

 کش ها، کودها
 متوسط

 بهداشت حرفه ای در بخش کشاورزی
و حومه  روستاها

 برخی شهرها
 اندک متوسط متوسط

سموم و آفت 

 کش ها، کودها
 متوسط

 باال انواع مواد زیاد متوسط باال کشوری بهداشت حرفه ای درکارگاههای کوچک تا متوسط

 متوسط زیاد باال محلی بهداشت حرفه ای در بخش صنایع
انواع مواد به 

 خصوص نفتی
 متوسط

 متوسط فلزات متوسط زیاد متوسط محلی بهداشت عمومی

 

 نوع مشکل

 

 شهر/منطقه

 

 شرح مختصری ازمشکل

 

 مواد شیمیایی/مواد آالینده

مرتبط با عدم ثبت دقیق آمارهای 

 مواد شیمیایی

 

 سراسری

باتوجه به اینکه مخاطرات مواد 

شیمیایی به دالیل مختلف در 

اولویت نبوده است در نتیجه آمار 

 مرتبط به سختی حاصل می شود.

 کلیه مواد شمیایی
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 مشکلابعاد  نوع مشکل
میزان 

 اهمیت

امکان 

کنترل 

 مشکل

دسترسی به 

اطالعات 

 آماری

مواد شیمیایی 

خاص مشکل 

 ساز

درجه 

 اولویت

 متوسط هاسفیدکننده اندک متوسط متوسط کشوری مواد شیمیایی دارای مصارف خانگی

 باال انواع مواد اندک زیاد باال کشوری برچسب گذاری مواد شیمیایی

 اندک زیاد باال کشوری حوادث شیمیایی)در بخش صنایع(
انواع مواد به 

 خصوص نفتی
 باال

 اندک متوسط باال کشوری حمل ونقل(حوادث شیمیایی)در بخش 
انواع مواد به 

 خصوص نفتی
 باال

 باال انواع مواد اندک زیاد باال کشوری حمل ونقل مواد شیمیایی

 پایین انواع مواد اندک اندک متوسط محلی مسمومیت های شیمیایی عمدی

 باال سموم طبیعی زیاد زیاد باال محلی مسمومیت های شیمیایی غیرعمدی

 باال انواع مواد اندک زیاد باال کشوری واردات مواد شیمیایی نامعلوم

 باال انواع مواد اندک متوسط باال کشوری واردات غیر قانونی وقاچاق مواد شیمیایی

 باال انواع مواد اندک متوسط باال کشوری استفاده غیر قانونی دو منظوره از مواد شیمیایی

 باال انواع مواد اندک زیاد باال کشوری انبارداری مواد شیمیایی

 باال انواع مواد اندک زیاد باال کشوری آالینده های آلی پایدار

 
 در ستون ابعاد مشکل از کلمات محلی، منطقه ای یا کشوری استفاده شود. -1

 در ستون میزان اهمیت از کلمات کم ، متوسط یا زیاد استفاده شود. -2

 آماری از عبارات کافی ، ناکافی و یا غیر موجود استفاده شود.در ستون دسترسی به اطالعات  -

برای مواردی که   5برای مواردی که دارای بیشترین اهمیت هستند و عدد   1رتبه بندی شوند. عدد  5-1در ستون درجه اولویت موارد برحسب درجه اهمیت از  -4

 کمترین اهمیت را دارند لحاظ شوند.

 
 

 توصیف مناطق دارای مشکل : وزارت جهاد کشاورزی ) ارائه توسط سازمان حفظ نباتات ( -37 جدول

 مواد شیمیایی/مواد آالینده شرح مختصری ازمشکل شهر/منطقه نوع مشکل

شور، حدودا مقدار         همانطور که قبال نیز اشاره شد  ستان های ک شده از مدیریت های حفظ نباتات ا ساس آخرین اطالعات دریافت  تن   80برا

)آلدرین، دیلدرین، اندرین، هگزاکلروبنزن، کلردان، هپتاکلر، توکسااافن، لیندن، اندوسااولفان( در انبارهای اسااتان های  POPsانواع سااموم 

شرقی، آذرب     شهر، آذربایجان  صفهان، ایالم، بو شاه،          ا ستان، فارس، قم، کرمان ستان و بلوچ سی سمنان،  سان جنوبی، زنجان،  ایجان غربی، خرا

 کرمان، کهکیلویه و بویراحمد، مازندران، هرمزگان، مرکزی و ستاد سازمان حفظ نباتات موجود می باشد. 

و منهدم شده اند. بطوریکه  به دلیل   موجود در انبارها به دلیل گذشت بیش از چندین دهه از عمرشان پوسیده POPsظروف حاوی سموم 

تخریب این ظروف، این مواد به درون خاک نیز نشاات کرده اساات و خاک انبارها نیز در اعماق زیادی آلوده اساات که این امر نگرانی های  

را غیر ممکن ساخته و زیادی را بوجود آورده است. از طرفی بدلیل تعویض مکرر  این سموم از ظروف اصلی شان عمال شناسایی اصالت آنها   

 در مواردی با دیگر سموم سنواتی به دلیل شباهت ظاهری در یک ظرف قرار گرفته اند. 
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 مشکالت مرحله حمل و نقل از چرخه مواد شیمیایی -38 جدول

 ارائه توسط وزارت راه و شهرسازی ( : مسائل دارای اولویت در ارتباط با مواد شیمیایی  -39 جدول

 ابعاد مشکل  نوع مشکل

میزان 

 اهمیت
 

امکان 

کنترل 

 مشکل

 دسترسی به اطالعات آماری

مواد شیمیایی 

خاص مشکل 

 ساز

درجه 

 اولویت

حوادث شیمیایی )در 

 بخش حمل و نقل(
 زیاد منطقه ای

ارتقاء 

 ایمنی 

الزام اظهار نظر توسط مرجع 

مربوطه )مرجع: پلیس راه راهور 

 ناجا(

کلیه مواد 

 خطرناک
1 

 نامشخص زیاد منطقه ای حمل و نقل مواد شیمیایی

کافی )درصورت دریافت بارنامه( 

)مرجع: سازمان راهداری و 

 ای( ونقل جادهحمل

کلیه مواد 

 خطرناک
1 

 مسائل دارای اولویت در ارتباط با مواد شیمیایی:  )ارائه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(

 اهمیت میزان مشکل ابعاد مشکل نوع
 کنترل امکان

 مشکل

 به دسترسی

 آماری اطالعات

 شیمیایی مواد

 سازمشکل خاص

 درجه

 اولویت

 شیمیایی حوادث

/  مسمومیت از ناشی)

 مواد با تماس

 (شیمیایی

 نامشخص کافی دارد وجود زیاد کشوری

1 

 بیشترین)

 (اهمیت

 عنوان :افزار بازرسی کار، تعداد حوادث ناشی از کار با عامل وقوع حادثه تحت شده در نرمدر این خصوص، بر اساس اطالعات ثبت

 باشد.حادثه می 110؛ 1396مورد و در سال  113؛   1395کل کشور در سال -مسمومیت / تماس با مواد شیمیایی 

سموم         سب و کافی برای امحای  ست به دلیل اینکه هنوز کوره هایی با تجهیزات منا ست لذا تاکنون امحای   POPsشایان ذکر ا موجود نی

 این سموم در کشور میسر نشده است.

 شرح مختصری ازمشکل شهر/ منطقه نوع مشکل
مواد شیمیایی/ مواد 

 آالینده

عدم دریافت بارنامه برای 

 محموالت خطرناک
 سراسر کشور

عدم دریافت بارنامه امکان هرگونه رصد 

مدیریتی در جریان حمل و نقل را  –اطالعاتی 

 غیر ممکن می سازد

 اقسام مواد خطرناک

غیر قابل رصد بودن برخی مواد 

شیمیایی مرتبط با مواد ناریه و 

 رادیواکتیو 

 سراسر کشور

حمل و نقل برخی مواد شیمیایی مرتبط با 

صنایع دفاعی و هسته ای به دالیل خاص قابل 

 رصد نمی باشد 

با  طمواد شیمیایی مرتب

صنایع دفاعی و هسته 

 ای
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 ارزیابی و تفسیر: 3،2

اطالعات موجود برای تعیین نسبی اولویت های مشکالت مواد شیمیایی و مدیریت ضایعات آنها در کشور کافی نیستند و  .1

 ندرج در دستورالعمل اصلی این پروفایل فراهم گردند.بایستی اطالعات درخواستی م

مناطق زیادی در کشور هستند که مشکل آن مربوط به باال بودن غلظت مواد شیمیایی باشد که از جمله آن زمین های  .2

اطراف معدن مس سرچشمه کرمان و یا زمین های کشاورزی نزدیک به معادن از جمله سرب و روی می باشد. همچنین 

 اد آالینده در دریای خزر و خلیج فارس نیز از حد مجاز بیشتر است.برخی مو

آیا توافق مهمی در خصوص اولویت ها میان بخش های ذیربط بعمل آمده است؟ چنانچه پاسخ منفی است تفاوت دیدگاهها  .3

 باید توضیح داده شود.
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: 4بخش
سازوکارهای ابزارهای قانونی و 

فاقد جنبه قانونی در مدیریت مواد 

 شیمیایی
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 خالصه وضعیت ابزارهای قانونی مربوط به مدیریت مواد شیمیایی 4.1
 قوانین مرتبط با مدیریت مواد شیمیایی به همراه مشخصات مرتبط -40 جدول

قانون )نوع، مرجع، 

 سال(

 ارگان یا سازمان

 مسئول

شیمیایی مواد 

مصرفی یا ضایعات 

 شیمیایی مشمول

 وضع از هدف

 قانون

مواد و 

بندهای 

قانونی 

 مرتبط

منابع 

تخصیص 

داده شده 

)اعم از 

مالی و 

 انسانی(

ضمانت 

اجرایی 

)قوی، 

ضعیف، 

 متوسط(

تعداد پیگرد 

قانونی در 

 سال

آیین نامه نظارت بر 

مواد شیمیایی و 

 سموم

 و درمان بهداشت، وزارت

 پزشکی آموزش
 کلیه مواد شیمیایی

نظارت بهتر بر مواد 

 شیمیایی
 متوسط متوسط ضعیف کلیه بندها

قانون تشکیالت 

 وزارت بهداشت

 و درمان بهداشت، وزارت

 پزشکی آموزش
 کلیه مواد شیمیایی

بهبود وضع صنایع 

مصرف و تولید کننده 

 مواد شیمیایی

 متوسط ضعیف متوسط بند دوم

 یها لعملراستود

 مدیریت ییاجرا

 ادمو ،پسماند

 شیمیایی

 و درمان بهداشت، وزارت

 پزشکی آموزش
 کلیه مواد شیمیایی

 بهینه مدیریت

 پسماند

 کلیه بندها

 
 زیاد ضعیف متوسط

آیین نامه حفاظتی 

مواد خطرناک و 

مواد قابل اشتعال 

 و مواد قابل انفجار

 

 فنی حفاظت عالی شورای

 رفاه و کار تعاون، وزارت)

 (اجتماعی

 

 کلیه مواد شیمیایی

 محیط سازی ایمن

 و کاری های

 کنترل و پیشگیری

 کار از ناشی حوادث

 

 کلیه بندها

 
 نامشخص متوسط نامشخص

آیین نامه حفاظتی 

با سموم دفع کار 

 هاآفات در کارگاه

 

 فنی حفاظت عالی شورای

 رفاه و کار تعاون، وزارت)

 (اجتماعی

 

 کلیه مواد شیمیایی

 محیط سازی ایمن

 و کاری های

 کنترل و پیشگیری

 کار از ناشی حوادث

 

 کلیه بندها

 
 نامشخص متوسط نامشخص

ی رآیین نامه پیشگی

و مبارزه با آتش 

 سوزی در کارگاه

 فنی حفاظت عالی شورای

 رفاه و کار تعاون، وزارت)

 (اجتماعی

 محیط سازی ایمن کلیه مواد شیمیایی

 و کاری های

 کلیه بندها

 
 نامشخص متوسط نامشخص

https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1584/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1584/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1584/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1584/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%ae%d8%b7%d8%b1%d9%86%d8%a7%da%a9-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1609/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1609/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1609/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d9%85%d9%88%d9%85-%d8%af%d9%81%d8%b9-%d8%a2%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/2720/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/2720/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/2720/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%aa%d8%b4-%d8%b3%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
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 کنترل و پیشگیری
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آیین نامه ایمنی 

تصفیه خانه های آب 

 و فاضالب

 

 فنی حفاظت عالی شورای

 رفاه و کار تعاون، وزارت)

 (اجتماعی

 

کلیه مواد شیمیایی 
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فاضالب شامل فلزات 

 سنگین

 محیط سازی ایمن

 و کاری های

 کنترل و پیشگیری

 کار از ناشی حوادث

 

 کلیه بندها

 
 نامشخص متوسط نامشخص

 در کار ایمنی نامه آیین

 چاپ صنایع

 

 فنی حفاظت عالی شورای

 رفاه و کار تعاون، وزارت)

 (اجتماعی

 

 مواد شیمیاییکلیه 

 محیط سازی ایمن

 و کاری های

 کنترل و پیشگیری

 کار از ناشی حوادث

 

 کلیه بندها

 
 نامشخص متوسط نامشخص

 در مورد ستون یک، نسخه ای از هر قانون تهیه و به پروفایل ضمیمه شود. -نکته

 شرح اجمالی ابزارهای کلیدی قانونی مرتبط با مواد شیمیایی 4.2
کفایت کامل نیازهای مدیریتی مواد شیمیایی را از نمی کنند، با این حال قوانین موجود نیز بایستی اگرچه قوانین فعلی  .1

 با تعهدات قوی تری از سوی حکمرانان و در اولویت قرار گیری آنها باعث شود تا این موضوع حل و فصل شود.

است که از جمله آنها قوانین مرتبط با  برخی از این قوانین به صورت منفرد در برخی قوانین و دستورالعمل ها آمده .2

 آزبست می باشد.

 روش های اطالع رسانی این قوانین نیز برای عامه مردم روزنامه رسمی می باشد. .3

 اطالع رسانی مربوط به قوانین مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی : .4

 درج در وبگاه رسمی وزارت متبوع -

 حفاظت و بهداشت کار هاینامهانتشار کتب مجموعه آیین -

 های مصوبنامهانتشار بروشورهای مرتبط با آیین -

 هاابالغ از سوی بازرسان کار در حین بازرسی از کارگاه -

 های جمعیمندی از رسانهبهره -

https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1604/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1604/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1608/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1608/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1608/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1618/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%da%86%d8%a7%d9%be?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
https://bazresikar.mcls.gov.ir/fa/filepool/1618/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%da%86%d8%a7%d9%be?redirectpage=%2ffa%2faeennameha-%d8%b1%d8%b9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7-%db%8c-%d8%ad%d9%81%d8%a7%d8%b8%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b5%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d9%85%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-
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قوانین موجود در مورد گروه های مختلف مواد شیمیایی با توجه به مراحل مختلف چرخه  4.3

 تولید تا دفع آنها 

 

 ارائه توسط وزارت راه و شهرسازی : ابزارهای قانونی در مدیریت مواد شیمیایی برحسب گروه مصرف مواد -41 جدول

 حمل و نقل گروه ماده شیمیایی

 آفت کش ها )کشاورزی، دارای کاربرد بهداشتی و عمومی

کلیه قوانین، ایین نامه ها و 

دستورالعملهای مربوط به حمل و 

عمومی جاده ای کاال + آیین نقل 

نامه حمل و نقل جاده ای مواد 

 خطرناک

 کودها

 فرآورده های نفتی

 مواد شیمیایی صنعتی )مصرفی در واحد های فرایندی و تولیدی(

 دارای مصارف عمومی

 ضایعات شیمیایی

 سایر مواد )نامعلوم و ترکیبی(

 

 در کنترل مواد شیمیایی و ضایعات آنهاشرح اجمالی روش ها و شیوه های کلیدی  4.5

طبق سلسله مراتب کنترل، اولین گام حذف ماده شیمیایی خطرناک می باشد. نظیر شیوه های کنترلی که 

در حذف ماده شیمیایی خطرناک آزبست از چرخه مصرف به کار رفته است که در این زمینه معدن آزبست مرتبط در 

ز استفاده از آن منع شده اند. در ارتباط با نهبندان واقع در استان خراسان تعطیل و کارخانه های استفاده کننده نیز ا

جیوه نیز موفقیت هایی در جایگزینی دماسنج های جیوه ای با تجهیزات الکترونیکی سنجش دما و یا سایر مدل های 

موجود حاصل شده است. اگرچه ممکن است موارد دیگری از حذف نیز در خصوص سایر مواد شیمیایی خطرناک 

 مشاهده شود. 

با اقدامات کنترلی فنی و مهندسی نیز در موارد زیادی سیستم تهویه مناسب نصب و مورد استفاده  در ارتباط

قرار گرفته است. همچنین برای جلوگیری از انتشار این مواد در محیط زیست نیز در برخی موارد جمع آوری کننده 

 های مناسب در نظر گرفته شده است. 

دستورالعمل ها و راهنماهای مختلفی از سوی وزارت بهداشت و سازمان  در ارتباط با کنترل های مدیریتی نیز

 محیط زیست ارائه گردیده است. 

همچنین در زمینه کنترل ضایعات مواد شیمیایی نیز اگرچه با زباله های شهری دفن یا وارد زمین یا رودخانه 

 می شوند با این حال تالش هایی در زمینه تفکیک و بازیافت و یا استفاده مجدد در حال انجام است. 

 ارزیابی و تفسیر 4.6

بخش برای مدیریت بهینه مواد شیمیایی الزم است با این حال ظرفیت های اگرچه اطالعات بیشتری در این 

موجود نشان می دهد که توانایی این امر در صورت استفاده از این امکانات موجود می باشد.
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 :5بخش
وزارتخانه ها ، سازمان ها یا 

سایرموسسات مرتبط با مدیریت مواد 

 و پسماندهای شیمیائی
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 مسئولیت های مختلف وزارتخانه های دولتی ، سازمان ها و دیگر موسسات  5،1

 وظایف و مسئولیت های وزارتخانه های دولتی، سازمان ها و سایر  موسسات -42 جدول

 ها، نام وزارتخانه ردیف

 یا ها سازمان

 سایرموسسات

 مسئولیت و اختیارات

وزارت بهداشت   .1

آموزش درمان و 

 پزشکی

  کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی و تدوین آیین نامه کنترل و نظارت بهداشتی

 قانون تشکیالت وزارت بهداشت ) اصالحیه( 1ماده  2بر سموم و مواد شیمیایی بر اساس تبصره 

 بر عهدهضوابط و حدود تماس مجاز سموم و مواد شیمیایی از حیث رعایت نکات بهداشتی  عالما 

 آموزش پزشکی است و کلیه سازمانهای ذیربط موظف به رعایتوزارت بهداشت، درمان و

 باشندضوابط مربوط می

 .  قانون مدیریت پسماند، اطالع رسانی  11نظارت بر مدیریت پسماندهای پزشکی بر اساس ماده

 و آموزش روستاییان و تولید کنندگان پسماندهای کشاورزی

 ی ، خطر فوری برای محیط و انسان دارد ، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت ر شرایطی که آلودگ

، درمان و آموزش پزشکی ، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فوراً اقداماتی را که منجر به بروز 

آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف ، مرجع قضایی خارج از نوبت به موضوع 

و عاملین را عالوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به رفع آلودگی به رسیدگی و متخلفین 

 پاکسازی خواهد نمود.

 تدوین ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و نظارت بر اجرای آنها 

  وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی باید تا شش ماه پس از ابالغ این آئین نامه، معیارها و

 ( قانون را تهیه وابالغ نماید. 5ماده ) ضوابط موضوع

  مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو باید

 نسبت به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام نمایند.

سازمان محیط   .2

 زیست

  سازمان موظف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ) در مورد

پسماندهای پزشکی ( ، صنایع و معادن ، نیرو و نفت ) در مورد پسماندهای صنعتی و معدنی( ، 

جهاد کشاورزی ) در مورد پسماندهای کشاورزی ( ضوابط و روش های مربوط به مدیریت 

تدوین و در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب برساند .  اجرایی پسماندها را

 وزارتخانه های مذکور مسئول نظارت و اجرای ضوابط و روش های مصوب هستند . 

  نظارت و مسئولیت حسن اجرایی قانون مدیریت پسماند بر عهده سازمان می باشد 

 اخطار سازمان و وزارت  در شرایطی که آلودگی ، خطر فوری برای محیط و انسان دارد ، با

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فوراً اقداماتی را که 

منجر به بروز آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. در صورت استنکاف ، مرجع قضایی خارج از 

به  شده ملزمنوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را عالوه بر پرداخت جریمه تعیین 

 رفع آلودگی به پاکسازی خواهد نمود.

  ر شرایطی که آلودگی ، خطر فوری برای محیط و انسان دارد ، با اخطار سازمان و وزارت

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، متخلفین و عاملین آلودگی موظفند فوراً اقداماتی را که 

رت استنکاف ، مرجع قضایی خارج از منجر به بروز آلودگی و پاکسازی محیط نمایند. در صو

نوبت به موضوع رسیدگی و متخلفین و عاملین را عالوه بر پرداخت جریمه تعیین شده ملزم به 

 رفع آلودگی به پاکسازی خواهد نمود.
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 تدوین ضوابط و دستورالعمل های مربوطه و نظارت بر حسن اجرای آن 

 تشکیل کارگروه ملی مدیریت پسماند -

نسبت به تدوین فهرست کاالهایی که پس از مصرف ، پسماند بیشتر یا پسماند با سازمان باید  -

بازیافت مشکل تر و یا پسماند خطرناک ایجاد می کنند اقدام و شیوه نامه نحوه مدیریت آنها را 

 تهیه و حسب مورد به دستگاه ذیربط اعالم نماید .

 و کیفیت پسماندهای ویژه صنعتی ،  ( قانون، بر اساس کمیت11سازمان باید با رعایت ماده ) پ

 معادن پیشنهاد نماید. صنایع و به وزارتخانه های کشور و محلهای مناسب دفع آنها را مطالعه و

 عادی را تعیین  سازمان باید ضوابط زیست محیطی محل های دفع ودفن پسماندها اعم از ویژه و

 میزان و به دستگاههای ذیربط اعالم نماید. 

 رد مرجع تشخیص حد تبدیل پسماند ویژه و عادی به یکدیگر بر اساس تعیین سازمان حسب مو

 میزان و غلظت عامل خطرناک در پسماند می باشد. 

  سازمان باید تا یکسال پس از ابالغ این آیین نامه، بانک اطالعاتی جامع پسماندها را با همکاری

 دستگاهها و مدیریت های اجرایی ذیربط تهیه نماید.

جهاد وزارت   .3

 کشاورزی

 اطالع رسانی و آموزش روستاییان و تولید کنندگان پسماندهای کشاورزی 

  وزارت کشور موظف است اعتبارات ،تسهیالت و امکانات الزم را جهت ایجاد و بهره برداری از

 محله های دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.

 سماندهای کشاورزیتدوین ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پ 

  مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو باید

 نسبت به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام نمایند.

وزارت صنعت معدن   .4

 تجارت

  کشاورزیاطالع رسانی و آموزش روستاییان و تولید کنندگان پسماندهای 

 تدوین ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی 

وزارت کشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه ریزی و تدابیر الزم برای جداسازی   وزارت کشور  .5

پسماندهای عادی را به عمل آورده و برنامه زمانبندی آن را تدوین نماید . مدیریت های اجرایی 

این قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتی که در آیین نامه اجرایی  7ده مندرج در ما

این قانون پیش بینی می شود ، کلیه پسماندهای عادی را بصورت تفکیک شده جمع آوری ، 

 بازیافت یا دفع نمایند.

  وزارت کشور موظف است در اجرای وظایف مندرج در این قانون ظرف مدت شش ماه پس از

تصویب این قانون ، نسبت به تهیه دستورالعمل تشکیالت و ساماندهی مدیریت اجرایی 

 پسماندها در شهرداری ها ، دهیاریها و بخشداری ها اقدام نماید .

  وزارت کشور موظف است اعتبارات ،تسهیالت و امکانات الزم را جهت ایجاد و بهره برداری از

 خش خصوصی فراهم نماید.محله های دفع پسماندها رأساً یا توسط ب

  وزارت کشور موظف است اعتبارات ،تسهیالت و امکانات الزم را جهت ایجاد و بهره برداری از

 محله های دفع پسماندها رأساً یا توسط بخش خصوصی فراهم نماید.

  شورای عالی شهر سازی و معماری موظف است در طرح های ناحیه ای جامع، مناطق مناسبی

 اندها در نظر بگیرد .را برای دفع پسم
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وزارت کشور باید با هماهنگی سازمان شیوه نامه های اجرایی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی    

وپسماند ویژه تبدیل شده به پسماند عادی از قبیل تولید، ذخیره سازی، جمع آوری، جدا سازی ، 

ن، شش ماه پس از ابالغ این آئین نامه ( قانو11دفع را با رعایت ماده ) حمل ونقل، بازیافت، پردازش و

 تهیه و به مورد اجرا گذارد . 

  تبصره : شیوه نامه های موضوع این ماده پس از تهیه و انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسالمی

 بوده و الزم االجرا می باشد ایران به منزله اعالم

 وزارت کشور موظف است :

 شوراهای و عادی پسماند اجرایی مدیریتهای به را قانونی دستورالعملهای و مقررات ، ضوابط -1

 .  نماید ابالغ اسالمی

برای تکمیل بانک اطالعاتی جامع  بانک اطالعاتی مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی را تهیه و -2

 . نمایند ارائه سازمان پسماندها به

 وزارت و سازمان هماهنگی با و محیطی زیست ضوابط اساس بر را عادی پسماندهای دفع محل -3

 . نماید تعیین کشاورزی جهاد

 حذیصال حقوقی و حقیقی اشخاص به پسماند مدیریت عملیات ارجاع و داد قرار انعقاد نامه شیوه -4

 . نماید تهیه را

نامه های اجرائی سازماندهی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تصویب قانون و آئین نامه  شیوه -5

 در عملیات مدیریت پسماند عادی فعالیت داشته اند را تهیه نماید .

( قانون همکاری  5با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در تهیه شیوه نامه موضوع ماده )   -6

 نماید.

همکاری با سازمان ها و مسئولین مربوطه در خصوص اطالع رسانی و آموزش روستاییان و تولید  سیماسازمان صدا و   .6

 کنندگان در خصوص پسماندها 

 مدیریت اجرایی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه شهرداری  .7

موسسه استاندارد و   .8

تحقیقات صنعتی 

 ایران

همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با

پزشکی و سایردستگاهها حسب مورد مورد ، استاندارد کیفیت و بهداشت محصوالت و مواد بازیافتی 

موسسه استاندارد باید ظرف یک سال پس از ابالغ این آیین  و استفاده های مجاز آنها را تهیه نماید.

 نامه استانداردهای زیر را تدوین نماید:

 استاندارد کاغذ و پالستیک بازیافتی و موارد مجاز استفاده آنها از جنبه های فنی و بهداشتی.  -1

 استانداردهای کودآلی به خصوص کود کمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و کشاورزی. -2

و  وزس زباله های دستگاه جمله از پسماندها مدیریت با مرتبط تجهیزات و تاسیسات استاندارد -3 

 نوع پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی.

 .استاندارد عالئم نشان دهنده نوع و جنس پالستیک ها و نیز پالستیک های قابل تجزیه در طبیعت -4
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 استاندارد سایر مواردی که حسب مورد از سوی کار گروه ملی پیشنهاد می شود. -5

وزارت امور اقتصاد و   .9

 دارایی

اقتصادی و دارائی باید از طریق گمرکات، از ورود کاالهائی که بر اساس فهرست اعالم وزارت امور 

 شده از سوی سازمان، دارای پسماند ویژه غیر مجاز می باشد جلوگیری نماید .

سازمان مدیریت   .10

 برنامه ریزی

 ه ت بسازمان مدیریت وبرنامه ریزی باید با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط در هر مورد، نسب

 تشخیص صالحیت مشاوران وپیمانکاران ذیصالح حقیقی وحقوقی اقدام نماید

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باید اعتبارات الزم جهت اجرایی شدن این آیین نامه را در

 .لوایح بودجه پیش بینی نماید

مامورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت نیرو باید نسبت  وزارت نیرو  .11

 به شناسایی، گزارش و پیگیری از تخلفهای مرتبط با این قانون اقدام نمایند. 

 

 ارزیابی و پیشنهادات 5،2

شیمیایی به صورت رسمی و قانونی مشخص شده است ولی از آنجا اگرچه مسئولیت سازمان ها و موسسات در ارتباط با مدیریت 

که این امر نیازمند همکاری بین بخشی می باشد و از طرفی این همکاری تا حدی کمرنگ می باشد، در نتیجه در عمل شاهد 

نه یا مشابه امدیریت نامناسب مواد شیمیایی در سطح کشور هستیم. پیشنهاد میشود یک بخش هماهنگ کننده به صورت دبیرخ

آن که تعهدات واقعی باالدستی را نیز در دست دارد بتواند این موضوع را حل و فصل نماید. اخیراً دبیرخانه ای با نام پدافند غیر 

ای را اجرایی کند.تواند چنین وظیفهعامل در وزارت بهداشت تشکیل شده است که می
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  :6بخش

فعالیت های صنعتی، گروههای 

ای و الت حرفهاجتماعی، تشکی

های تحقیقاتی مرتبط با مواد بخش

 شیمیایی
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 توضیح کلی در مورد سازمان های مرتبط با مواد شیمیایی 6.1

وزات صنعت و معدن، عمده سازمان ها و تشکیالت صنعتی درگیر در امر تولید، فورموالسیون، فروش و بازاریابی،  .1

واردات، صادرات، نگهداری و دفع مواد شیمیایی شامل اتاق های بازرگانی، شرکت های تعاونی تهیه و توزیع کود و 

عت شامل تعداد زیادی صنایع تولید سموم و مواد سم و تولید کنندگان مواد شیمیایی می باشد. همچنین بخش صن

 شیمیایی می باشد. 

وزارت بهداشت و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مسئول بهداشت و ایمنی کارکنان می باشند و تشکیالت مرتبط  .2

سی اداره کل بازرو همچنین بازرسین مربوطه را دارند. همچنین انجمن های مختلف بهداشت حرفه ای و ایمنی )

نیز وجود دارد. اتحادیه های کارگری نیز در برخی مناطق درگیر درامور حفاظت،  (کار و شورای عالی حفاظت فنی

 ایمنی و بهداشت کار می باشند.

انجمن ها و تشکیالت علمی و تخصصی که دارای تجربه و امکانات کارشناسی در زمینه ارزیابی خطرات مواد  .3

آزمایشگاه های سم شناسی و  "می باشند نیز موجودند که از جمله آن برخی شیمیایی و مدیریت مواد شیمیایی 

مشاورین حفاظت فنی و "و  "انجمن علمی علوم ایمنی ایران"و  "دیگر آزمایشگاه های مرتبط با امور شیمیایی

 می باشد.  "خدمات ایمنی

 م را در اختیار دارند.دانشگاههای علوم پزشکی به طور معمول در زمینه مواد شیمیایی تخصص های الز .4

 گروههای دوستدار محیط زیست و فعاالن زیست محیطی به خصوص در این زمینه عالقه مند هستند. .5

 خالصه وضعیت تخصص های موجود در خارج از سیستم دولتی  6.2

 وزارت کشور )اصلی(( + خالصه وضعیت تخصص های غیر دولتی موجود )بهداشت و محیط زیست -43 جدول

 

 ردیف

 

 زمینه تخصص

 

 دانشگاهها

 

 صنعت
 سازمان های تخصصی اصناف

 اطالع رسانی به کارگران 1

کلیه دانشگاه 

های علوم 

 پزشکی

صنایع تحت پوشش 

معاونت بهداشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی

اصنافی که با 

معاونت بهداشتی 

بخش بهداشت 

محیط و حرفه ای 

در همکاری 

 هستند.

های خصوصی آموزش ایمنی شرکت 

 و بهداشت
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 اطالع رسانی عمومی 2

کلیه دانشگاه 

های علوم 

 پزشکی

صنایع تحت پوشش 

معاونت بهداشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی

اصنافی که با 

معاونت بهداشتی 

بخش بهداشت 

محیط و حرفه ای 

در همکاری 

 هستند.

شرکت های خصوصی آموزش ایمنی 

 و بهداشت

 بهداشتیمراقبت های  3

کلیه دانشگاه 

های علوم 

 پزشکی

صنایع تحت پوشش 

معاونت بهداشتی 

 دانشگاه علوم پزشکی

اصنافی که با 

معاونت بهداشتی 

بخش بهداشت 

محیط و حرفه ای 

در همکاری 

 هستند.

شرکت های خصوصی آموزش ایمنی 

 و بهداشت

 

 ارزیابی و تفسیر 6.3

 نیاز است ابتدا آمار کافی در این زمینه تهیه شود. با توجه به فقدان اطالعات کافی در این زمینه
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 :7بخش
ظرفیت های مدیریت اطالع رسانی، 

 دسترسی به اطالعات و استفاده از آنها
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 امکان دسترسی به اطالعات مربوط به مدیریت مواد شیمیایی و ضایعات آنها در کشور 7.1

 کفایت اطالعات موجود از نظر کیفیت -44 جدول

 اطالعات مورد نیاز

آفت کش های 

)مصرفی در 

کشاورزی، 

بهداشت و امور 

 عمومی(

مواد 

 شیمیایی

 صنعتی

مواد شیمیایی 

دارای مصارف 

 عمومی

ضایعات 

 شیمیایی

 متوسط ضعیف ضعیف ضعیف اولویت بندی )بهداشت(

محیطی و بهداشتی ارزیابی خطرات زیست 

 )بهداشت+محیط زیست(
 ضعیف ضعیف ضعیف ضعیف

طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شیمیایی 

 )بهداشت+محیط زیست(
 ضعیف مناسب ضعیف متوسط

 ضعیف ضعیف متوسط متوسط ثبت )صنایع+کشاورزی(

 ضعیف متوسط متوسط ضعیف تصمیمات مربوط به کاهش خطر )مدیریت بحران(

 ضعیف متوسط متوسط ضعیف مقابله با حوادث )مدیریت بحران(آمادگی و 

 متوسط متوسط متوسط متوسط کنترل مسمومیت ها )بهداشت(

اطالع رسانی به کارگران )بهداشت+صنایع+محیط 

 زیست+کار(
 تا حدودی تا حدودی تا حدودی بله

 ضعیف ضعیف تاحدودی ضعیف اطالع رسانی عمومی )صداوسیما(

 

 اطالعاتی کشور، شکل اطالعات و نحوه دسترسی به آنهامنابع  7.2
 منابع اطالعاتی کشور، شکل اطالعات و نحوه دسترسی به آنها -45 جدول
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 منبع اطالعات جایگاه اطالعات نوع اطالعات ردیف
امکان 

 دسترسی

نحوه 

 دسترسی

شکل 

 )فرمت(

 آمار تولیدات 1

وزارت صنعت، معدن 

و مرکزآمار تجارت 

 ایران

 های آماری مرتبطسیستم
عمومی و 

 اختصاصی
 وب

اکسل و پی 

 دی اف

 اکسل مراجعه عمومی های آماری مرتبطسیستم گمرک آمار واردات 2

 اکسل وب عمومی سایت سازمان گمرک آمار صادرات 3

 وب عمومی سایت مرکز آمار مرکز آمار ایران آمار مصرف مواد شیمیایی )مرکز آمار ایران( 4
اکسس و 

 اکسل

5 
گزارشات حوادث صنعتی )وزارت کار+تامین 

 اجتماعی+پژشکی قانونی(
 حوادث ناشی از کار

اداره -نرم افزار بازرسی کار 

 بازرسی کار
 اکسل مکاتبه اختصاصی

 پلیس راه راهور ناجا گزارشات حوادث حمل و نقل 6
سامانه جامع مدیریت 

 حوادث حمل و نقل کشور
 HTML وب عمومی

 سازمان حفظ نباتات اطالعات بهداشت کشاورزی 7
سایت سازمان حفظ نباتات 

 کشور
 اکسل وب عمومی

 اطالعات بهداشت حرفه ای )( 8
مرکز سالمت محیط و 

 کار وزارت بهداشت.

بامانه بازرسی بهداشت 

 محیط و حرفه ای،ازرسی ها
 اکسل وب اختصاصی

 هاآمار مسمومیت 9
بهداشت+تامین 

 اجتماعی

برخی سامانه های 

 دانشگاهی
 HTML وب اختصاصی

 های زیست محیطثبت پایش فراگیر آالینده 10
محیط 

 زیست+شهرداری
 سامانه

عمومی و 

 اختصاصی
 HTML وب

 اکسل وب اختصاصی مرکز سالمت محیط و کار بهداشت اطالعات مواد خطرناک 11

 حفظ نباتات ثبت سموم 12
سایت سازمان حفظ نباتات 

 کشور
 اکسل وب عمومی

 اکسل وب اختصاصی مرکز سالمت محیط و کار صنایع+بهداشت فهرست مواد شیمیایی موجود 13

 اکسل مراجعه عمومی های آماری مرتبطسیستم گمرک دفاتر ثبت واردات 14

 اکسل مراجعه عمومی های آماری مرتبطسیستم گمرک دفاتر ثبت محصوالت 15

 اکسل مراجعه عمومی های آماری مرتبطسیستم گمرک اظهارنامه واردات و صادرات 16
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 زیرساختهای تکنیکی
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 شیمیایی ظرفیت تکنیکی برای بازیافت و دفع مواد 8.1

 عاتیضا جمله از ژهیو یپسماندها دفع تیسا سیتأس به ازین ییایمیش مواد با مرتبط یپسماندها دفع نهیزم در

 جهات هیکل از ها تیسا نیا یول دارد وجود کشور در تیسا سه حاضر حال در خصوص نیا در. باشد یم ییایمیش مواد

 در موجود ندیفرا به مربوط یخروج یها ندهیآال. باشند ینم دارا را بهداشت وزارت از مجوز اخذ جهت الزم یارهایمع

 . دگردن یم یابیارز ستیز طیمح معتمد یها شگاهیآزما توسط زیل رویپ دستگاه ای و سوز پسماند رینظ تیسا

 طیمح حفاظت سازمان تیسا در مذکور یها شرکت از یفهرست ،ییایمیش عاتیضا افتیباز یها شرکت خصوص در

 رفتنگ قرار که است ذکر به الزم گردد یم یرسان روز به زین ازین مورد یزمان یها بازه در و است شده یبارگذار ستیز

 تافیدر صالحیذ مراجع از را الزم یمجوزها یستیبا تیفعال صورت در و نبوده مجوز اخذ  دیمو ستیل نیا در شرکتها

 . ندینما

 ارزیابی و اظهار نظر 8.2

 ساختهای آزمایشگاهی، تعدادی از سؤاالت زیر باید پاسخ داده شوند: با رعایت زیر

المللی به رسمیت شناخته شده اند؟ )مثل راهنمای آیا پروتکل های مورد استفاده در آزمایشگاه از نظر بین .1

 : به ندرت (و ...... ISOو یا  DECDآزمایشگاهی 

 بله آیا آزمایشگاهها، سیستم بیمه کیفیت رسمی را دارند؟ آیا این برنامه ها داخلی یا خارجی هستند؟ .2

ای بهبود کمی و کیفی خروجی و نتایج آزمایشگاه وجود دارد؟ مشکالت و موانع آزموده شده آیا هیچ برنامه ملی بر .3

در تأمین خدمات آزمایشگاهی در کشور را تشریح کنید)کمبود بودجه، آموزش و بازآموزی کارکنان، تعمیرات 

 : خیر رفرانس( و نگهداری وسایل، توانایی افزایش بخش ها، معرف ها و مواد

 برای همکاری در کشور برای تجهیزات یا نتایج آزمایشگاه وجود دارد؟ )رسمی یا غیررسمی( امه دیگریآیا هیچ برن .4

 بله

می توانند از فعالیتهای ویژه آزمایشگاهی حمایت  )آزمایشگاه رفرانس( آیا قسمتی از آزمایشگاههای شیمیایی .5

 : خیرکشور امکان پذیر نیست()مثل جستجوی دی اکسین ها یا سایر مواد که تجزیه آنها در  کنند؟

 بله تعداد و محل آزمایشگاهها برای پوشش دادن به نیازهای ملی آیا کافی است؟ .6

 ارزیابی کلی و اظهار نظر در مورد زیرساختهای تکنیکی برای مدیریت مواد و پسماندهای شیمیایی 8.3

 سازمان کشور، وزارت یهمکار با پسماند تیریمد قانون مطابق ژهیو یپزشک یپسماندها تیریمد یها تیسا احداث

 مورد نیاز می باشد. بهداشت وزارت و ستیز طیمح حفاظت

 قزوین استان در جز به که است کشور در ویژه پسماندهای مدیریت مجاز های سایت وجود عدم موجود عمده مشکل

(  اردد وجود مشکل این  مرکز، این سوی از مکرر های پیگیری علیرغم.)  باشند می مواجه مشکل این با استانها بقیه

 میلتح کشور بیمارستانهای به قزوین، سایت به  شیمیایی و داروی پسماندهای نقل و حمل بابت را زیادی هزینه و

 .نماید می
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 نهیمز در یخصوص یها بخش لیپتانس از یحداکثر یریگ بهره کشور در یکیتکن یساختها ریز ارتقاء یبرا ضمنا

 یعموم یرسان اطالع و آموزش یها نهیزم در یخصوص بخش از تیحما و ییایمیش مواد یپسماندها افتیباز تیریمد

 .ردیگ قرار کار دستور در دیبا

ر ددم وجود لندفیل مهندسی و بهداشتی دفع و امحای پسماندهای پزشکی نیز عموماً شامل عمشکالت مرتبط با 

پسماندهای ویژه در کشور می باشد.استانها و عدم وجود سایت 
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 :9بخش
آمادگی و مقابله با حوادث شیمیایی 

 و اقدامات پس از آن
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 طرح و برنامه فوریت های شیمیایی 9،1
توسعه صنعتی وپیشرفتهای تکنولوژیکی گرچه استانداردهای زندگی را ارتقاء بخشیده ولی استفاده روزمره از  

ت مان نسبترکیب شیمیایی در صنایع، در عین حال که منافع بیشماری برای بشر به همراه داشته، به ههزاران نوع 

بروز حوادث متعدد شیمیایی یکی از مهمترین  یمیایی روبرو ساخته است.ناکی مانند حوادث شاورا با پتانسیلهای خطر

پیامدهای سوء کاربرد مواد شیمیایی محسوب می شود. این دسته از حوادث عالوه بر تحمیل خسارات اقتصادی شدید 

 المللی بشدت تهدیدبر جوامع انسانی، ممکن است امنیت مردم را نیز در گستره محلی، منطقه ای، ملی و حتی بین

 .نماید

توان در دو سطح خرد و کالن مورد بررسی قرار داد. خطرات خرد شامل مواردی واد شیمیایی را میخطرات م

می شود که در آن حوادث مرتبط با مواد شیمیایی سالمتی و اقتصاد تعداد محدودی از افراد را تحت تأثیر قرار داده و 

محدود و موارد مشابه گردد. خطرات کالن یا قادر است منجر به خسارات اقتصادی کوچک، آلودگیهای زیست محیطی 

 توان آنها را در طبقه حوادثشامل آن دسته از حوادث شیمیایی است که با توجه به گستره تلفات و خسارات حاصله می

خطرات کالن مواد شیمیایی در دو دسته کلی نشت موادشیمیایی و تشکیل توده ابر شیمیایی  .فاجعه بار قرار داد

  .های وسیع جای می گیرندسوزین انفجارات و آتشخطرناک و همچنی

اثرات مواد شیمیایی سمی بر روی انسانها شامل اثرات کوتاه مدت و بلند مدت است. نگهداری و مصرف مواد 

شیمیایی خطرناک به مقدار زیاد همواره این خطر را به همراه خواهد داشت که در صورت رها شدن همراه با جریان 

و تا شعاع صدها متری اطراف محل حادثه، ساکنین و افراد حاضر در منطقه را در معرض خطر مرگ هوا منتشر شده 

یا مسمومیت قرار دهد. بررسی حوادث شیمیایی در شهرهای بزرگ و صنعتی نشان می دهد که در میان مواد شیمیایی 

د گسترده و فراوان، تاریخچه طوالنی خطرناک، گازهای شناخته شده ای نظیر کلر، آمونیاک و موارد مشابه بعلت کاربر

از نظر ایجاد حوادث بزرگ داشته اند. به عنوان مثال گاز کلر به طور بالقوه دارای پتانسیل ایجاد مرگ و میر باالیی می 

دقیقه باعث ایجاد مسمومیت و در غلظت  30در عرض p.p.m920-10باشد به گونه ای که در اثر نشت در غلظت

دقیقه سبب مرگ انسانها شده که با توجه به تراکم جمعیت در شهرها و مناطق  5-10عرض  درp.p.m 150-100های

تنی  50از اینگونه حوادث می توان به حادثه نشت گاز کلر از سیلندر  .مسکونی عمق فاجعه به وضوح روشن می شود

نفر گردید و یا حادثه بوپال  200نفر و مصدوم شدن  40به هنگام حمل و نقل در شهر آستارا در ایران که باعث مرگ 

هند که بر اثر نشت متیل ایزوسیانات به مرگ هزاران نفر انجامید، اشاره نمود. بدلیل اهمیت پیامدهای سوء ناشی از 

و...، بخشی از برنامه جامع زیست محیطی سازمان ملل  Cesevo بروز حوادث شیمیایی نظیر بوپال، فلیکس بورو،

 به این امر اختصاص یافته است 1988در سال  UNEP))10متحد

این برنامه با هدف هشدار به جمعیت ساکن شهرها در خصوص خطرات کارخانه های صنعتی شیمیایی و 

همچنین کمک به آنها برای توسعه و تحول طرحهای حفظ آمادگی در شرایط اضطراری، در سطح ملی و محلی به 

آموزشی و امدادرسانی در شرایط اضطراری به کشورها کمک  های اطالع رسانیمرحله  اجرا در می آید. ودر زمینه

از سوی دیگر حوادث شیمیایی زیادی در فرایند های  حمل و نقل و نگهداری مواد شیمیایی اتفاق می افتد.  .کند می

ای از این رو تدوین و اجرای دستورالعملهای مربوط به چگونگی انبارداری و حمل و نقل این دسته از مواد به روشه

 مختلف جاده ای، ریلی و هوایی ضروری می باشد. 

                                                           
9. part per million 
10. United Nations Environmental Program 



 ایمنی شیمیایی *نمایه * 

 

170 

مدیریت شرایط اضطراری در بیشتر مواقع یادآور اقدامات پس از وقوع و بروز شرایط اضطراری  ایراندر کشور 

های منجر به ایجاد شرایط اضطراری و کاهش پیامدها و آمادگی است و به مباحث شناسایی، کنترل مخاطرات و ریسک

 گردد. ایط اضطراری توجه چندانی نمیدر مقابل شر

در حال حاضر در کشورهای صنعتی و در بیشتر منابع اطالعاتی، داشتن رویکرد پیش فعال نسبت به شناسایی 

 .مخاطرات و ارزیابی آنها به جهت کاهش پیامدهای سوء حوادث شیمیایی توصیه می گردد

های سوم و چهارم آمار بروز حوادث می باشند اما  بروز حوادث شیمیایی علیرغم آنکه از نظر تعداد در رده

 خسارات مالی و جانی حادث شده از این حوادث بعضا بسیار شدید و تکان دهنده است.

هم اکنون سازمان مدیریت بحران عموم وظایف و مسئولیت های مرتبط با حوادث و بالیا را بر عهده دارد که این عمل 

رداری، نیروهای نظامی، وزارت راه و شهر سازی، وزارت بهداشت و درمان و سازمان را در هماهنگی با استانداری و شه

 محیط زیست انجام می دهد.

 وضعیت فعلی 9.2

های جامع های شیمیایی می باشد؟ و آیا این طرح بخشی از برنامهدارای طرحی برای فوریت آیا کشور .1

در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مرکز سالمت محیط و کار از متولیان حوادث  کشوری مدیریت بالیاست؟

شیمیایی در صنایع و محیط کار بوده و برای آن برنامه مدیریت حوادث شیمیایی تدوین و سیستم ثبت حوادث قبل 

نیز امور حوادث شیمیایی  و بعد از وقوع در سامانه جامع بازرسی طراحی شده است. همچنین دبیرخانه پدافند غیرعامل

 بویژه در خارج از محیط کاری را دنبال می کنند.

کدام بخش ها در توسعه و اجرا طرح دخالت دارند؟ برای مثال: آیا غیر از خدمات فوریت ها، بخش های  .2

 لهب بهداشت، محیط زیست، مسئولین محلی، صنایع، حمل و نقل و سازمان هواشناسی نیز درگیر هستند؟

 شد.با ها می تواند متفاوتاینکه حادثه شیمیایی در بخش صنعت، حمل و نقل یا جامعه رخ داده باشد، مسئولیتبر حسب 

و آیا تعدیل و اصالحی برای آن براساس  سازی می باشد؟منظم تحت شرایط شبیه مانورهایآیا طرح شامل  .3

 بله -بله تجارب حاصل از فوریت های خاص پیش بینی شده است؟

درگیری رسانه های جمعی چگونه است؟ و چه مکانیسمی برای آگاه سازی عموم مردم در یک فوریت نحوة  .4

 به صورت اخبار از طریق تلویزیون و روزنامه وجود دارد؟

 سایر سؤاالتی که باید در ارتباط با آمادگی مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

 در حال تهیه حوادث شیمیایی هستند وجود دارد؟آیا لیستی از تأسیسات و مسیرهایی که در معرض خطر  .5

آیا خدمات آتش نشانی، پلیس و سایر نیروهای امدادی دارای تجهیزات ویژه نظیر البسة حفاظتی در زمان  .6

مقابله با وقایع شیمیایی هستند؟ و آیا این پرسنل آموزش های خاص در مورد برخورد با چنین وقایعی را 

 موزش می باشند.در حال تجهیز و آ دیده اند؟

ساعته در دسترس باشند  24آیا اطالعات مواد سمی یا دیگر خدمات اطالع رسانی موادشیمیایی که بطور  .7

هایی که مختص و در زمینة فوریت های شیمیایی مشاوره و راهنمایی ارائه کنند وجود دارند؟ و آیا سیستم

اگرچه بانک های اطالعات ایمنی مواد شیمیایی  در حال تهیه می باشد. ارتباطات فوریت ها باشند موجود است؟

 اولیه در دسترس است اما در دسترس قرارگیری آن در حال انجام است.
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)پادزهر(، دارو و تجهیزات  آیا بیمارستانهای محل دارای امکانات رفع آلودگی از بیمار، ذخیرة آنتی دوت .8

 یمارستانهاتعداد اندکی از ب مناسب برای فوریت های شیمیایی می باشند؟

 بله باشند؟آیا خدمات بهداشت و امداد مجهز به وسایل حمل و نقل مناسب برای مصدومین شیمیایی می .9

 چه امکاناتی برای پاکسازی محل حادثه شیمیایی و پیگیری و مراقبت بلند مدت از مصدومین وجود دارد؟ .10

 مراقبت از مصدومین امکانات مرتبط موجود است. -امکانات اولیه

 )نظیر آتش نشانها و نیروهای پلیس( های آموزشی برای آماده سازی پرسنل خدمات امدادینامهچه بر .11

درخصوص نحوة برخورد با یک حادثه شیمیایی و نیز پرسنل پزشکی و پیراپزشکی در مورد نحوة حمل و 

ا صورت مانورهایی که به صورت ساالنه برای برخی از آنه درمان مصدومین شیمیایی پیش بینی شده است؟

 گیرد.می

شیمیایی سمی  خصوص درمان حیوانات در معرض تماس با مواد آیا برنامة آموزشی برای دامپزشکان در .12

 خیر وجود دارد؟

 مقابله با حادثه شیمیایی 9.3

ایی متعددی که در صنایع و حمل و نقل جاده ای در سالیان اخیر اتفاق افتاده است که برخی از این یبه دلیل حوادث شیم

همکاری سایر  حوادث در جدول ذیل اشاره شده است، سازمان های متولی امر نظیر وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی با

سازمان های ذی مدخل اقدام به تدوین آیین نامه ها و برنامه های اجرایی و پروتکل هایی برای اخذ تدابیر پیشگیرانه و  

 اضطراری نموده اند.آمادگی جهت پاسخگویی و مقابله در شرایط 

 

 ارائه توسط وزارت راه و شهرسازی -مثالهایی از حوادث شیمیایی کشور -46 جدول

 مکان تاریخ حادثه
 نوع حادثه

 ماده یا مواد درگیر در حادثه

 الف. تعداد موارد مرگ

 ب . تعداد مصدومین

 افراد تخلیه شده ج. تعداد

آلودگی یا آسیب های 

 زیست محیطی

 76بهمن 

محور 

 -همدان

 کرمانشاه

تن مواد  20برخورد تریلر حامل 

شیمیایی )سود سوزآور(  با یک 

 دستگاه اتوبوس

 نامشخص مجروح 6کشته و  36

 77تیر 

محور 

 -پلدختر

 اندیمشک

جاری شدن محتویات تانکر حامل 

مواد شیمیایی به داخل بستر 

 رودخانه

 نامشخص

ماهی و از بین رفتن هزاران 

آلودگی گسترده محیط 

 زیست
 

 سد قشالق 81اسفند 
جاری شدن محتویات تانکر حامل 

MTBE 
 نامشخص

مشکل آلودگی آب شرب 

 شهر سنندج
 

 92دی 
محور دامغان 

 شاهرود –

برخورد کامیون حامل چسب صنعتی 

 با اتوبوس
 نامشخص مجروح 12کشته و 11
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  پیگیری و ارزیابی حادثه شیمیایی 9.3

 آیا مکانیسمی برای بررسی وقایع شیمیایی و پیامدهای آن وجود دارد؟  .1

برنامه ای را برای مدیریت حوادث شیمیایی در محیط های کاری نظیر صنایع تدوین نموده و برای ثبت حوادث  وزارت بهداشت 

خانه ت می شوند. همچنین دبیرچک لیست پیش و پس از حوادث را تهیه کرده است که در سامانه مرتبط حوادث ثبشیمیایی نیز 

 مدیریت بحران نیز در پی تهیه چنین پایگاه داده ای می باشد.

آوری اطالعات، بررسی علل  جمع به نسبت و مراجعه حادثه محل کارگاه به حادثه وقوع از اطالع از پس کار بازرسان همچنین

وقوع حادثه و مسئولیتهای بخش های مختلف در بروز حادثه )بدون تعیین درصد قصور( می پردازند و در راستای پیشگیری از 

 وقوع حوادث مشابه جهت مرتفع نمودن موارد نقص، برای کارفرما ابالغیه رفع نقص صادر می شود.

رخصوص علل حادثه و مسئولیت های بخش های مختلف درگیر آن آیا بررسی می تواند منجر به کندوکاو د .2

  شود؟

 بله

آیا بررسی می تواند منتج به یک فعالیت پیگیرانه نظیر مطالعات اپیدمیولوژیک یا مطالعه ای در مورد اصالح  .3

عهده چه کسی است؟ آیا این  حالت مسئولیت بر سیستم پیشگیری از حریق در انبارها و .... شود؟ در این

 کار بطور سیستماتیک انجام می شود؟ نحوة ورود یک حادثه در فهرست چگونه است؟

 بله

آیا مکانیسمی در خدمات بهداشتی برای نظارت و پیگیری توانبخشی مصدومین شیمیایی که ممکن است دچار  .4

 صدمات و معلولیت های بلند مدت شده باشند، وجود دارد؟

 خیر

  ولیتی در قبال پاکسازی های پس از حادثه شیمیایی دارند؟آیا مسئولین محیط زیست و منطقه مسئ .5

 بله

  اختصار شرح دهید.ه آیا آسیب های واردشده به طبیعت و محیط زیست مورد پیگیرد قرار می گیرند؟ آنرا ب .6

بله، از سوی سازمان محیط زیست پیگردهای الزم صورت می گیرد.
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 :10بخش 
آگاهی و درك کارگران و عموم 

مردم، فراگیری و آموزش گروههای 

هدف و متخصصین
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  آگاهی و اطالع از موضوعات ایمنی شیمیایی 10.1

در این رابطه عمده آگاهی رسانی از طریق رسانه های جمعی مثل تلویزیون ملی صورت می گیرد. با این حال رسانه 

بروشور و غیره نیز از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد های آموزشی مختلف شامل فیلم، پوستر، 

زمینه های مختلف مرتبط با مواد شیمیایی تولید و در اختیار عموم و کارگران قرار گرفته است. همچنین از طریق 

 بستر اینترنت نیز می توان به بسیاری از این اطالعات به زبان بومی دست یافت.

داد زیادی از متخصصین بهداشت حرفه ای، طب کار، ایمنی، محیط زیست، شیمی و غیره شامل اعضای با این حال تع

در این زمینه وجود دارند که اطالعات وسیع و جامعی در این زمینه دارا هستند که  هیئت علمی دانشگاه ها موجودند

 مورد نیاز پوشش داد.به شرط استفاده مناسب از این منابع می توان موضوع آگاهی را به میزان 

همچنین تعدادی راهنمای فنی در زمینه آمادگی برای مقابله با حوادث شیمیایی و شناسایی مواد خطرناک مثل سرب، 

 جیوه، سیلیس و غیره توسط وزارت بهداشت تدوین و در سایت مرکز سالمت محیط و کار بارگذاری شده است.

متعددی به زبان فارسی ترجمه و در اختیار کاربران قرار  (MSDS)ی عالوه بر این برگه های اطالعات مواد شیمیای

 گرفته است.

 تعلیم و آموزش مدیریت صحیح مواد و ضایعات شیمیایی 10.2

در زمینه مدیریت صحیح و نحوه امحا بهداشت پسماندهای شیمیایی خطرناک راهنمای جامعی توسط مرکز سالمت 

سالمت محیط و کار قرار داده شده است. آموزش های مرتبط نیز به صورت محیط و کار تدوین و در سایت مرکز 

 ه ای صنایع برگزار شدهارفرمایان و کارشناسان بهداشت حرفآبشاری برای گروه های هدف نظیر کارگران، کارکنان، ک

فه ای وی دریافت هدف کارگران معموالً آموزش های خود را از طریق کارفرما یا مشاور ایمنی و بهداشت حر گروهاست. 

کنند. این آموزش ها ممکن است پیش از آن از طریق دولتمردان محلی بخش بهداشت در اختیار آنها قرار گیرد یا می

تاکیدات مرتبط صورت گیرد و همچنین از طریق مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار جهت کارگران 

 کار دوره ایمنی کار با مواد شیمیایی برگزار می شود.و کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون 

برای گروه هدف کودکان و نوجوانان متاسفانه فرایند مشخصی وجود ندارد و اگر چنین تعالیمی اتفاق بیفتد به صورت 

نادر و خودجوش می باشد. همچنین در برخی از دروس مثل شیمی توصیه های ایمنی و بهداشت تا حدی آمده است 

 فی نمی باشند.ولی کا
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 :11بخش 
المللیارتباطات بین
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 های بین المللیمشارکت  11.1

 نحوه عضویت در سازمان ها، برنامه ها و تشکیالت بین المللی به شرح زیر می باشد:

 محیط زیست( صنایع + )مرکز سالمت+ المللیبینعضویت در سازمانها، برنامه ها و تشکیالت  -47 جدول

 المللیسازمان/تشکیالت/فعالیت بین
( 1)فوکال پوینت ملی 

 )وزارتخانه/سازمان و نقطه تماس اولیه(
 سایر وزارتخانه ها و سازمانهای درگیر

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محیط زیست (IFCS)مجمع بین الدول ایمنی شیمیایی 

UNEP  مراکز تولید پاکتر ملی
UNEP/MNIDO 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محیط زیست

IPCS وزارت بهداشت، وزارت راه و ترابری محیط زیست 

WHO نامشخص وزارت بهداشت 

FAO وزارت بهداشت، محیط زیست وزارت جهاد و کشاورزی 

ILO درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت،  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

International Associatio of Labour 

Inspection(IALI)  سازمان بین المللی بازرسی (

 کار(

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت

 مرکز آمار ایران وزارت اقتصاد بانک جهانی

 

 شیمیایی مواد همشارکت در معاهدات بین المللی مربوط به مدیریت چرخ -48 جدول
 (2) سازمان مسئول اولیه المللیمعاهدات بین

 وزارت راه/گمرک در مورد حمل کاالهای خطرناک UNتوصیه های 

 وزارت جهادکشاورزی و سازمان غذا دارو FAOقوانین راهبردی 

 محیط زیستحفاظت سازمان  پروتکل مونترال

 محیط زیست حفاظت سازمان کنوانسیون بازل

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ILO  170کنوانسیون  

 (1کنوانسیون روتردام )
وزارت جهاد کشاورزی )سازمان حفظ نباتات( در مسایل دامی و 

 در مسائل انسانی سازمان محیط زیست-گیاهی

 محیط زیست حفاظت ازمان س (1کنوانسیون استکهلم )

GHS دارای مرجع ملی رسمی نمی باشد 
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کنوانسیون محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن 

المللی کار و مقاوله نامه کار دریایی سازمان بین 182نامه  )مقاوله

MLC2006 

وزارت صنعت ، معدن و  -وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 تجارت

SAICM دارای مرجع ملی رسمی نمی باشد 

 

 مشارکت در توسعه و پروژه های مشاورة فنی ذیربط 11.2

 ن طرف گیرندة پروژه های مشاوره فنینوامشارکت بع -49 جدول

 فعالیت مرتبط نقطة تماس ملی المللیسازمان ارائه دهنده دوجانبه/بین نام پروژه

 محیط زیست نفت پروژه کلرآلکالی
اجرای پروژه در معادن 

 طال
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 ارزیابی و نقطه نظرات 11.3

به خاطر وجود بروکراسی های گسترده در عمل کسب اطالعات و آمارهای مرتبط و همچنین انجام کار تیمی جهت 

وزارت خارجه سعی بر رایزنی چه در  با سختی های بسیار همراه است. اگر شیمیایی مدیریت صحیح چرخة مواداجرای 

اما به خاطر اینکه فرهنگ و بستر الزم و همچنین آموزش و دانش ده در این زمینه بوده است در عمل های گستر

مرتبط در این زمینه هنوز به اندازه کافی شکل نگرفته در نتیجه فعالیت مرتبط در سایر سازمان های مرتبط به صورتیکه 

مچنین با وجود تحریم های جدید بر ضد ایران در عمل بسیاری از اموری که می توانست شایسته انجام نمی گیرد. ه

به خصوص در سطح بین الملل برای دستیابی به هدف مدیریت شیمیایی مفید واقع شوند تاحدی تحت تاثیر قرار 

اند.گرفته
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 :12بخش
منابع موجود و مورد نیاز مدیریت 

 شیمیایی مواد
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 منابع موجود در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی 12.1

تامین منابع الزم برای این امر از سوی دولت جمهوری اسالمی صورت گرفته است و بودجه هایی نیز که برای این 

شده اند از دیگر منابع می هت اجرای این مهم به خدمت گرفته برنامه پرداخت می شود و همچنین کارشناسانی که ج

باشند. از آنجا که این امر هنوز از لحاظ مشارکتی به طور کامل بین وزارتخانه ها هم آهنگ نشده در نتیجه همکاری با 

NGO .ها نیز ضعیف می باشد 

 شتریسازمانهای مشاوره دو یا چند جانبه در زمینة توسعه، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه قادرند منابع بی

 فراهم آورند. های کنوانسیون استکهلم(برای توانمندسازی فعالیت GEF)نظیر  های خاصبرای برنامه

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست،  و انسانی می باشد که در وزارتاین منابع شامل منابع مالی 

ه این امور به صورت تمام وقت اختصاص داده شده اند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور خارجه کار شناسانی ب

  همچنین هر یک به طور ساالنه بودجه هایی را برای پیشبرد برنامه در نظر می گیرند.

 منابع موجود در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی -50 جدول

وزارتخانه/سازمان 

 ذیربط

مسئولیت های خاصی که منابع 

 به آنها اختصاص داده شده

تعداد پرسنل ماهر 

 درگیر در برنامه

نوع تخصص های 

 موجود

)در  منابع مالی موجود

 سال(

  محیط زیست 2 اجرای سایکم محیط زیستسازمان 

، درمان و آموزش بهداشت

 پزشکی
 اجرای سایکم

 3000نفر ستادی و  5

نفر بازرس بهداشت 

 حرفه ای

بهداشت حرفه ای، 

 محیطبهداشت 
 میلیون تومان500

 نامشخص  2 همکاری در اجرای سایکم کشاورزی

تعاون، کار و رفاه 

 اجتماعی

 

 اجرای سایکم

 894نفر ستادی و  6

 نفر بازرس کار

های فنی و رشته

مهندسی و زیر 

 مجموعه ایمنی

 نامشخص

 نامشخص نامشخص 4 اجرای سایکم صنعت، معدن و تجارت

 نامشخص نامشخص 2 اجرای سایکم گمرک

 نامشخص نامشخص 2 اجرای سایکم امور خارجه

 مرتبط با سایکممنابع مورد نیاز سازمانهای دولتی  12.2
 شیمیایی منابع مورد نیاز در سازمانهای دولتی جهت تحقق مسئولیت های مربوط به مدیریت مواد -51 جدول

وزارتخانه/سازمان 

 ذیربط

خاصی که منابع مسئولیت های 

 به آنها اختصاص یافته

تعداد و نوع پرسنل ماهر 

 مورد نیاز
 نیازهای آموزشی

آموزش های کامل در مورد مواد شیمیایی و  اثرات آنها  3 برنامه ریزی، پایش و نظارت محیط زیست

بر انسان و محیط زیست شیوه های مدیریت منابع 

 آموزش مداوم کارشناسان و آموزش عمومی 4 برنامه ریزی، پایش و نظارت بهداشت شیمیایی، مناسبات بین المللی
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آموزش های کامل در مورد مواد شیمیایی و  اثرات آنها  2 برنامه ریزی، پایش و نظارت کشاورزی

بر انسان و محیط زیست شیوه های مدیریت منابع 

آموزش های کامل در مورد مواد شیمیایی و  اثرات آنها  2 برنامه ریزی، پایش و نظارت کار شیمیایی، مناسبات بین المللی

بر انسان و محیط زیست شیوه های مدیریت منابع 

آموزش های کامل در مورد مواد شیمیایی و  اثرات آنها  2 برنامه ریزی، پایش و نظارت بازرگانی شیمیایی، مناسبات بین المللی

بر انسان و محیط زیست شیوه های مدیریت منابع 

آموزش های کامل در مورد مواد شیمیایی و  اثرات آنها  2 برنامه ریزی، پایش و نظارت صنایع ایی، مناسبات بین المللیشیمی

بر انسان و محیط زیست شیوه های مدیریت منابع 

اثرات آنها آموزش های کامل در مورد مواد شیمیایی و   2 برنامه ریزی، پایش و نظارت دارایی شیمیایی، مناسبات بین المللی

بر انسان و محیط زیست شیوه های مدیریت منابع 

آموزش های کامل در مورد مواد شیمیایی و  اثرات آنها  2 برنامه ریزی، پایش و نظارت راه و ترابری شیمیایی، مناسبات بین المللی

بر انسان و محیط زیست شیوه های مدیریت منابع 

آموزش های کامل در مورد مواد شیمیایی و  اثرات آنها  2 برنامه ریزی، پایش و نظارت کشور شیمیایی، مناسبات بین المللی

بر انسان و محیط زیست شیوه های مدیریت منابع 

آموزش های کامل در مورد مواد شیمیایی و  اثرات آنها  2 برنامه ریزی، پایش و نظارت دادگستری شیمیایی، مناسبات بین المللی

ت شیوه های مدیریت منابع بر انسان و محیط زیس

آموزش های کامل در مورد مواد شیمیایی و  اثرات آنها  4 برنامه ریزی، پایش و نظارت گمرک شیمیایی، مناسبات بین المللی

بر انسان و محیط زیست شیوه های مدیریت منابع 

کامل در مورد مواد شیمیایی و  اثرات آنها  آموزش های 2 برنامه ریزی، پایش و نظارت امور خارجه شیمیایی، مناسبات بین المللی

بر انسان و محیط زیست شیوه های مدیریت منابع 

  شیمیایی، مناسبات بین المللی

 شیمیایی و ضایعات مربوطه منابع موجود در سازمانهای غیردولتی جهت مدیریت مواد 12.3

 شیمیایی و ضایعات مربوطه غیردولتی جهت مدیریت موادمنابع موجود در سازمانهای  -52 جدول

 سازمان/ نهاد غیردولتی
 مسئولیت خاصی که منابع

 به آنها اختصاص یافته 

 تعداد و نوع پرسنل

 ماهر درگیر
 های موجودنوع تخصص

کارشناسان بهداشت حرفه 

 ای کارخانجات، معادن و ....

ارائه آموزش و مشاوره در 

 خصوص سالمت شغلی 
 نفر 8019

کارشناسی مهندسی بهداشت 

 حرفه ای

مشاوران ایمنی و حفاظت 

 فنی

ارائه مشاوره و انجام خدمات 

ایمنی و آموزش های تخصصی 

 ایمنی

 نفر مشاور1850 

 فعال در بخش خصوصی

های فنی و مهندسی و رشته

 زیرمجموعه ایمنی

 مسئولین ایمنی

شناسایی خطرات و ارزیابی 

 ریسک در کارگاه ها

فعالیت در کمیته های حفاظت 

 فنی

نفر مسئول  13.500

 ایمنی

 فعال در بخش خصوصی

های فنی و مهندسی و رشته

 زیرمجموعه ایمنی

 راهکارها و پیشنهادات 12.4

به منظور اجرای مدیریت صحیح چرخه مواد شیمیایی نیاز به تعهدات باالدستی جدی می باشد که این امر از روی 

دولتمردان کالن و پیگیری های آنها در این زمینه مشخص می شود. به عبارت دیگر مقاماتی  میزان بودجه اختصاصی

در سطح رئیس جمهور یا معاون باید اراده جدی برای این منظور داشته باشد و مرتباً این مسئله را از طریق وزرا 

 جدی در این زمینه نشان خواهند داد.پیگیری کند. اگر این امر تحقق یابد دستگاه های اجرایی و ذی ربط نیز اراده 
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