بسمه تعالی
پیوست نامه شماره  07/697607مورخ  07/7/76به ادارات کل حفاظت محیط زیست در خصوص واردات –
صادرات پسماندها و مواد شیمیایی خطرناک

پیَست  : 1شسح کاالّای هشوَل اخر هجَش اش هعاًٍت هحیط شیست اًساًی ( پسواًدّا ٍ هَاد
شیویایی )  ،هٌدزج دز ضوائن کتاب هقسزات صادزات – ٍازدات
الف) هَاد شیویایی هخشب الیِ اصٍى هٌذسج دس ضویوِ  2کتاب هقشسات صادسات – ٍاسدات ( پشٍتکل هًَتشال)
(هشجغ صادس کٌٌذُ هجَص  ،دفتش حفاظت اص الیِ اٍصٍى  ،ساصهاى حفاظت هحیط صیست )
ب) هَاد شیویایی ًَ تا کاستشد صٌؼتی هٌذسج دس ضویوِ  4کتاب هقشسات صادسات – ٍاسدات ( کٌَاًسیَى سٍتشدام)
ج) پسواًذ ّای هشوَل کٌَاًسیَى تاصل ٍ الحاقیِ ّای آى هٌذسج دس ضویوِ  3کتااب هقاشسات صاادسات – ٍاسدات (
کٌَاًسیَى تاصل)
د) هَاد شیویایی آلی پایذاس ًَ ٍ تا ّش دٍ کاستشد صاٌؼتی ٍ کشااٍسصی هٌاذسج دس پیَسات ً 2اهاِ ( کٌَاًسایَى
استکْلن  ،تضٍدی دس کتاب دس ضویوِ ّا دسج خَاّذ شذ تِ ششح جذٍل پیَست)
ر) اًَاع آصتست ٍ کاالّای آصتستی ( هشجغ صادس کٌٌذُ هجَص  ،هشکض هلی َّا ٍ تغییش اقلین  ،هؼاًٍات هحایط صیسات
اًساًی )
ًکات قابل تَجِ بسای ٍازدات ٍصادزات :
ٍ .1اسادت – صادسات کلیِ کاالّا ٍ هَاد شیویایی هزکَس کِ اص حالت ًَ خاسج شذُ تاشٌذ ٍ فاقذ تستِ تٌذی ٍ
تشچسة استاًذاسد هشتَط تِ کاسخاًِ تَلیذ کٌٌذُ ٍ هشخصات کشَس صادس کٌٌذُ تاشٌذ ٍ ّوچٌیي تحت
ػٌاٍیي پسواًذ  ،ضایؼات  ،هستؼول تقایا  ،آخال ٍ  ...ثثت شذُ تاشٌذ هشوَل ششایط هشتَط تِ تٌذ ( 3
کٌَاًسیَى تاصل دس خصَص ًقل ٍ اًتقاالت فشاهشصی پسواًذّا ) تَدُ ٍ ًیاشهٌد اخر هجَش اصایي ساصهاى هی
تاشٌذ.
 .2تشاًسفَسهَتَسّا ،خاصًْا یا دیگش ظشٍف ) (Stockحاٍی سیاالت ٍ ّوچٌیي سٍغي ّای تشاًسفَسهَتَسّا ٍ
خاصًْا ًیاشهٌد اخر هجَش اص ایي ساصهاى هی تاشٌذ (الصم تِ رکش است ٍاسدات ّش گًَِ تشاًسفَسهَتَسّا ،خاصًْا

ٍ سایش ظشٍف حاٍی سٍغي ّای هستؼول کِ دست دٍم ٍ یا کٌِْ هی تاشٌذ تِ کشَس هوٌَع ٍ صادسات آًْا
ًیاصهٌذ اخز هجَص اصایي ساصهاى است)
 .3سٍغي تشهض  ،گیشتکس  ،سٍغي ّای سٍاى کٌٌذُ ٍ سایش زٍغي ّا ی ًَ ٍ تا تستِ تٌذی ٍ تشچسة استاًذاسد
ًیاشهٌد اخر هجَش اش ایي ساشهاى ًیستٌد.
ٍ .4اسادت – صادسات کلیِ کاالّا ٍ هَاد شیویایی هزکَس کِ اص حالت ًَ خاسج شذُ تاشٌذ ٍ فاقذ تستِ تٌذی ٍ
تشچسة استاًذاسد هشتَط تِ کاسخاًِ تَلیذ کٌٌذُ ٍ هشخصات کشَس صادس کٌٌذُ تاشٌذ ٍ ّوچٌیي تحت
ػٌاٍیي پسواًذ  ،ضایؼات  ،هستؼول تقایا  ،آخال ٍ  ...ثثت شذُ تاشٌذ هشوَل ششایط هشتَط تِ تٌذ ( 3
کٌَاًسیَى تاصل دس خصَص ًقل ٍ اًتقاالت فشاهشصی پسواًذّا ) تَدُ ٍ ًیاشهٌد اخر هجَش اصایي ساصهاى هی
تاشٌذ.
 .5تشاًسفَسهَتَسّا ،خاصًْا یا دیگش ظشٍف ) (Stockحاٍی سیاالت ٍ ّوچٌیي سٍغي ّای تشاًسفَسهَتَسّا ٍ
خاصًْا ًیاشهٌد اخر هجَش اص ایي ساصهاى هی تاشٌذ (الصم تِ رکش است ٍاسدات ّش گًَِ تشاًسفَسهَتَسّا ،خاصًْا
ٍ سایش ظشٍف حاٍی سٍغي ّای هستؼول کِ دست دٍم ٍ یا کٌِْ هی تاشٌذ تِ کشَس هوٌَع ٍ صادسات آًْا
ًیاصهٌذ اخز هجَص اصایي ساصهاى است)
 .6سٍغي تشهض  ،گیشتکس  ،سٍغي ّای سٍاى کٌٌذُ ٍ سایش زٍغي ّا ی ًَ ٍ تا تستِ تٌذی ٍ تشچسة استاًذاسد
ًیاشهٌد اخر هجَش اش ایي ساشهاى ًیستٌد.
ًکات قابل تَجِ بسای تساًصیت پسواًدّا :
 .1تساًصیت خازجی پسواًذّای خطشًاک هشتَط تِ الحاقیِ  8 ٍ 1هٌذسج دس ضویوِ  3کتاب هقشسات ٍاسدات –
صادسات ) اص طشیق خاک کشَس هوٌَع است.
 .2تساًصیت خازجی پسواًذّای الحاقیِ  9دس ضویوِ  3کتاب هقشسات ٍاسدات – صادسات اص طشیق خاک کشَس
ًیاص تِ اخر هجَش اش ادازُ کل حفاظت هحیط شیست استاى هحل گوسک داسد ( .دس حال حاضش استاًْای
ّشهضگاى  ،کشدستاى ٍ خشاساى سضَی تشای صذٍس هجَص تشاًضیت خاسجی تِ ساهاًِ دستشسی داسًذ )
 .3هقشسات تشای تساتصیت داخلی کلیِ پسواًذّا تشاتش هقشسات صذٍس هجَص تشای ٍاسدات پسواًذّا تِ داخل کشَس
است.

هساجع صادز کٌٌدُ هجَش بسای بٌدّای ب  ،ج ٍ د :
 بٌد ّای ج  ،د ( دٍ کٌَاًسیَى تاصل ٍ استکْلن) ٍ تخش هَاد شیویایی ًَ تا کازبسد صنٌعتی  ،کٌَاًسایَى
سٍتشدام  ،بٌد ب )  ،اداسُ کل حفاظت هحیط صیست استاى (هجَص اٍلیاِ) ٍ هؼاًٍات هحایط صیسات اًسااًی (
هجَص ًْایی) .
 بٌد ب تخش هَاد شیویایی ًَ تا کاستشد کشاٍسصی (کٌَاًسیَى سٍتشدام  -آفات کاش ّاا ) سناشهاى حفن
ًباتات است.

 – 96/6/8هؼاًٍت هحیط صیست اًساًی – دتیش خاًِ صذٍس هجَص ّای ٍاسدا -صادسات پساواًذّا ٍ
هَاد شیویایی خطشًاک

ضویوِ  ، 2ضویوِ  ٍ 3ضویوِ  4کتاب هقسزات صادزات – ٍازدات ( پسواًدّا ٍ هَاد شیویایی هشوَل اخر هجَش ) ٍ جدٍل دز پیَست 2

( کٌَاًسیَى استکْلن) – هسجع ذیصالح هلی ساشهاى حفاظت هحیط شیست
زدیف

ًام هادُ شیویایی

ًام التیي هادُ شیویایی

(آالیٌدُ آلی پایداز)

شوازُ ثبت

کذ تؼشفِ

الحاقیِ

ٍاسدات

)(CAS Number

ًَع کازبسد

1

آلذسیي

Aldrin

309-00-2

29035900

الف

هوٌَع

سن کشاٍسصی

2

دیلذسیي

Dieldrin

60-57-1

29036200

الف

هوٌَع

سن کشاٍسصی

3

د.د.ت

DDT

50-29-3

ب

هجَص

سن کشاٍسصی

4

اًذسیي

Endrin

72-20-8

الف

هوٌَع

سن کشاٍسصی

5

کلشداى

Chlordane

57-74-9

الف

هوٌَع

سن کشاٍسصی

6

هیشکس

Mirex

2385-85-5

الف

هوٌَع

سن کشاٍسصی

7

ّپتاکلش

Heptachlor

76-44-8

الف

هوٌَع

سن کشاٍسصی

8

تَکسافي

Toxaphene

8001-35-2

الف

هوٌَع

سن کشاٍسصی

9
10

تی فٌیل ّای پلی کلشُ
PCBs
ّگضاکلشٍتٌضى

)Polychlorinated biphenyls (PCB

1336-36-3

27109100

الف

هوٌَع

هادُ صٌؼتی

)Hexachlorobenzene (HCB

118-74-1

29036200

الف /ج

هوٌَع

هادُ صٌؼتی

11

دی اکسیي

-

ج

هوٌَع

هحصَالت جاًثی

12

فَساى

-

ج

هوٌَع

هحصَالت جاًثی

13

کلشٍدکي

143-50-0

الف

هوٌَع

آفت کش

14

ّگضا تشٍهَ تی فٌیل

36355-01-8

الف

هوٌَع

هادُ صٌؼتی

15

ّگضا تشهَ دی فٌیل اتش ٍ
ّپتا تشهَ دی فٌیل اتش

'2,2',4,4',5,5hexabromodiphenyl
ether (BDE-153,
CAS No: 68631-492),
2,2',4,4',5,6'-

الف

هوٌَع

هادُ صٌؼتی

Polychlorinated dibenzo-p-dioxins
)(PCDD
Polychlorinated dibenzofurans
)(PCDF
chlordecone
hexabromobiphenyl
hexabromodiphenyl ether and
heptabromodiphenyl ether

2930900
29035900

 هحصَل جاًثی/آفت کش

هوٌَع

الف

hexabromodiphenyl
ether (BDE-154,
CAS No: 207122-154),
2,2',3,3',4,5',6
heptabromodiphenyl
ether (BDE-175,
CAS No:446255-227), 2,2',3,4,4',5',6heptabromodiphenyl
ether (BDE-183,
CAS No: 207122-165
319-84-6

 هحصَل جاًثی/ آفت کش

هوٌَع

الف

319-85-7

beta hexachlorocyclohexane

ّگضا کلشٍ سیکلَ ّگضاى تتا

17

آفت کش

هوٌَع

الف

58-89-9

lindane

لیٌذیي

18

 هادُ صٌؼتی/آفت کش
 هحصَل جاًثی/

هوٌَع

 ج/الف

608-93-5

pentachlorobenzene

پٌتا کلشٍ تٌضى

19

پش فلَسٍ اکتاى سَلفًَیک
ٍ اسیذ
ًوکْای آى ٍ پشفلَسٍ اکتاى
سَلفًَیل فلَسایذ

20

هادُ صٌؼتی

هجَص

ب

29035100

290490

1763-23-1
307-35-7
2795-39-3
29457- 72-5
29081-56-9

alpha hexachlorocyclohexane

ّگضا کلشٍ سیکلَ ّگضاى آلفا

16

Perfluorooctane sulfonic acid
its salts and perfluorooctane
sulfonyl fluoride
For example:
Potassium perfluorooctane sulfonate
lithium perfluorooctane.sulfonate
ammonium perfluorooctane sulfonate
diethanolammonium perfluorooctane
sulfonate

70225-14-8
هوٌَع

الف

56773-42-3
251099-16-8

tetraethylammonium perfluorooctane
sulfonate
didecyldimethylammonium
perfluorooctane sulfonate

21

تتشا تشهَ دی فٌیل اتش
پٌتا تشهَ دی فٌیل اتش

22

اًذٍسَلفاى تکٌیکال
ٍ ایضٍهشّای هشتَط تِ آى

23

ّگضاتشٍهَسیکلَدٍدکاى
-1،0،0،0،0،01
ّگضاتشٍهَسیکلَدٍدکاى
ٍ دیاستشٍایضٍهشّای اصلی
آى:
آلفاّ،گضا-تشٍهَسیکلَدٍدکاى
تتا -تشٍهَسیکلَدٍدکاى
گاها -تشٍهَسیکلَدٍدکاى

24

ّگضاکلشٍتَتادیي
پٌتاکلشٍفٌل ٍ ًوکْا ٍ
استشّای آى

'2,2',4,4tetrabromodiphenyl ether and
tetrabromodiphenyl pentabromodiphenyl ether
ether (BDE-47,
)CAS No: 40088-47-9
and 2,2',4,4',5pentabromodiphenyl
ether (BDE-99,
)CAS No: 32534-81-9
115-29-7
Technical Endosulfan
and its related isomers
Hexabromocyclododecane
1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane

هوٌَع

38089119
38089129

959-98-8
33213-65-9
25637-99-4

الف

الف

هوٌَع

هوٌَع

هادُ صٌؼتی

سن کشاٍسصی

هادُ صٌؼتی

3194-55-6
and its main diastereoisomers:

alpha- hexabromocyclododecane
beta-hexabromocyclododecane
gamma-hexabromocyclododecane

134237-50-6
134237-51-7
134237-52-8

Hexachlorobutadiene

87‐68‐3
87-86-5

Pentachlorophenol and its salts and
esters

29081100
2808900

الف /ج

هوٌَع

هادُ صٌؼتی /هحصَل جاًثی

الف /ج

هوٌَع

آفت کش /هادُ صٌؼتی/
هحصَل جاًثی

ًظش تِ هؼشفی فْشست«اّذاف قاتل قثَل» تشای هَاد هشوَل الحاقیِ ب کٌَاًسیَىٍ ،اسدات ایي هَاد هٌَط تِ کسة هجَص اص ساصهاى حفاظت هحیط صیست تِ ػٌَاى هشجغ هلی
کٌَاًسیَى استکْلن هی تاشذ.
صادسات هَاد هشوَل الحاقیِ الف ٍ ب کٌَاًسیَى ،هٌَط تِ کسة هجَص اص ساصهاى حفاظت هحیط صیست تِ ػٌَاى هشجغ هلی کٌَاًسیَى استکْلن هی تاشذ.
هَاد هشوَل الحاقیِ ج کٌَاًسیَى هستقیواً تَلیذ ًوی شًَذ ٍ لزا هؼوَال ٍاسدات ٍ صادساتی تشای آًْا ٍجَد ًذاسد.

