
                                                                               
 

 

 

 مدیریت پسماندها      

به مواد جامد، مایع و گاز )غیر از پسماند: 

شود که به طور مستقیم فاضالب( گفته می

های یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت

انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی 

پنج گروه تقسیم  ها بهشود. پسماندمی

 شوند:می

 هایی پسماند عادی: به کلیه پسماند

شود که به صورت معمول از گفته می

ها، ها در شهرهای روزمره انسانفعالیت

شود. ها و خارج از آنها تولید میروستا

های های خانگی و نخالهاز قبیل زباله

 ساحتمانی.

 به  های پزشکی )بیمارستانی(:پسماند

های عفونی و زیان آور دکلیه پسمان

ها، مراکز بهداشتی، ناشی از بیمارستان

های تشخیص طبی درمانی، آزمایشگاه

 شود.و سایر مراکز مشابه گفته می

های خطرناک سایر پسماند

بیمارستانی از شمول این تعریف خارج 

 است.

 هایی به کلیه پسماند های ویژه:پسماند

شود که به دلیل باال بودن گفته می

از حداقل یکی از خواص خطرناک 

قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت 

انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه 

آن، به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و 

های پزشکی و نیز آن دسته از پسماند

های عادی، صنعتی، بخشی از پسماند

کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص 

های ویژه محسوب جزء پسماند دارند

 شوند.می

 های به پسماند های کشاورزی:پسماند

های تولیدی در بخش ناشی از فعالیت

شود از قبیل کشاورزی گفته می

فضوالت، الشه حیوانات )دام، طیور و 

آبزیان(، محصوالت کشاورزی فاسد یا 

 غیر قابل مصرف.

 به کلیه پسماند های صنعتی:پسماند-

های صنعتی و از فعالیتهای ناشی 

های پاالیشگاهی معدنی و پسماند

صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و 

از  شود.نیروگاهی و امثال آن گفته می

های ها و لجنها، سرریزقبیل براده

قانون مدیریت  2)ماده  صنعتی

  .پسماند(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               
 

 

 

 

 لیست اقالم ضایعاتی قابل فروش

  قوطی  –انواع پروفیل اعم از نبشی

 …سپری و  –کالفی 

 انواع تیرآهن و ناودانی و بال پهن 

  سفید –انواع لوله های آهن سیاه 

  سفید –انواع ورقهای سیاه 

 ( زره ها ، چکشها ، میل انواع مواد ذوبی

ی یاتاقانها و بارها و پوسته های چدن

 (ابزار آالت مستعمل

 انواع میلگرد ها 

 انواع سیم و کابل 

  درب دار –انواع بشکه های درب باز 

  انواع روغنهای سوخته و گریس

 برگشتی کوره

 انواع روغنهای صنعتی تعویضی 

 انواع نایلون و کیسه های پالستیکی 

 انواع کاغذ و مقوا 

 انواع چوب و تخته 

 ( انواع ضایعات قطعات آهنی )بلبرینگ

 شفتها ، پوسته های آهنی

 نان خشك 

 انواع اقالم اموالی ضایعاتی 

  صورت در )انواع آجر نسوز و کوتینگ

عدم مشتری در فروش طی توافقات 

( آمده با واحد بهره برداری تولید بعمل

 .قابل بازیافت می باشد

  و خودروالستیك نوار نقاله 

 های بگ فیلتر و بگ هاوسکیسه 

 های الکتریکی و پسماند

-)قابل بازیافت نیز می الکترونیکی

 باشند(.

 

 ضایعاتی قابل بازیافت لیست اقالم

 از هر دپارتمان  انواع ریزش مواد

د آن در همان که امکان بازخور

 .دپارتمان می باشد

  محصول نامنطبق 

  مازوت حاصل از سرویس پیش

 گرمکن 

  مواد برگشتی از آسیاب مواد خام 

  مواد حاصل از پر کردن ایرلیفت

اعم ها و شوت ها )ها و ایراسالید

 ( ز مواد خام یا سیمان و یا کلینکرا

  المپانواع ضایعات شیشه و 

 

 

 

 لیست اقالم ضایعاتی قابل سوزاندن

  ظروف  –پسمانده مواد غذایی

 یکبار مصرف

 

 

 

 



                                                                               
 

 

 لیست اقالم ضایعاتی غیر قابل فروش و

 غیر قابل بازیافت )دفنی(

 اله های ساختمانی و خاک روبه نخ

 ها 

  عمومیهای زباله 

  آب و رسوبات داخل منابع مازوت

که بعد از تخلیه از منابع توسط 

خودروهای لجن کش از محل 

تخلیه و به خارج از کارخانه انتقال 

 داده می شود . 

  لجن منهولها که در صورت نیاز

توسط خودروهای لجن کش 

 .تخلیه و از کارخانه خارج می شود
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