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 بسمه تعالی 

 بندی، توزیع و مصرف محصوالت معدنی)گچ و سیمان( در بستهمحیطی  های زیست رعایت جنبهدستورالعمل 

 

 5و ماده  20/20/8005هـ مورخ  58205/ت01582به استناد مصوبه هیات دولت به شماره دستورالعمل اين 

كاهش تولید و مصرف كاالهايي كه بازيافت آئین نامه اجرايي آن و به منظور  85قانون مديريت پسماندها و ماده 

 آن ها سخت تر بوده و در راستای كاهش تولید پسماند تهیه گرديده است.

 تعاریف: -1ماده 

 قانون: قانون مديريت پسماندها  -الف

 نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها نامه اجرايي: آيین آيین -ب

 نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها از آيین 0موضوع ماده : كارگروه ملي پسماند 0كارگروه ماده -پ 

 دفع و بازيافت جهت بط موظفند ذير اجرايي : )دستگاههایقانون مديريت پسماندها 5 موضوع ماده -ت

. نمايند اتخاذ خواهدشد، مشخص قانون اين اجرايي های نامه آيین در كه ترتیبي به را الزم پسماندهاتدابیر

 :باشد نیز زير موارد دربرگیرنده بايستي مي مذكور اجرايي نامه آيین

 .ايجاد نمايد كمتری پسماند مصرف، و تولید تا گردد موجب شده تنظیم مقررات -8 

 واردات و تولید و شود فراهم است، تر سهل آنها بازيافت كه كاالهايي مصرف و تولید برای الزم تسهیالت -0 

 .شود محدود است، تر مشکل آنها پسماند بازيافت و دفع كه محصوالتي

 .يابد گسترش تولید در بازيافتي اولیه مواد از استفاده كه اتخاذ شود تدابیری -0

 (.قرارگیرد محصوالت تولیدكنندگان برعهده بازيافت های هزينه از پرداخت بخشي و تامین مسئولیت -5

 كاالهايي فهرست تدوين به نسبت بايد : )سازمانپسماندهانامه اجرايي قانون مديريت  آيین85 موضوع ماده -ث

 و اقدام كنند، مي ايجاد خطرناك پسماند يا و تر مشکل بازيافت با پسماند يا بیشتر پسماند مصرف، از پس كه

 (.نمايد اعالم ذيربط دستگاه به مورد حسب و تهیه را آنها مديريت نحوه نامه شیوه

 سازمان : سازمان حفاظت محیط زيست -ج

  وزارت: وزارت صنعت ، معدن وتجارت -چ
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 باشد. بندی كاغذی مي در رابطه با استاندارد اجباری نحوه بسته 5550استاندارد: منظور استاندارد ملي  -ح 

 محصوالت معدني و صنعتي: محصوالت تولید شده در صنايع تولید گچ و سیمان -خ 

 52بندی، توزيع و مصرف كلیه مواد معدني گچ و سیمان بسته بندی شده در اوزان حداكثر تا  بسته -2ماده 

 باشد. بندی كاغذی مجاز مي كیلوگرم، صرفا با استفاده از بسته

ای كه در طبیعت پايدار بوده  استفاده از مواد با پايه پالستیکي و مصنوعات پايه نفتي ويا هرگونه ماده :1تبصره

ممنوع  دستورالعملبندی محصوالت مشمول اين  آورند، در بسته آلودگي آب و خاك را فراهم مي موجبات

 باشد. مي

های غیر كاغذی چنانچه صرفا به منظور صادرات انجام شود، با هماهنگي و  بندی استفاده از بسته :2تبصره 

 .استدر داخل كشور ممنوع  ستیکيبا بسته بندی های پال باشد. توزيع اينگونه محصوالت مجاز مي وزارتنظارت 

 .استبندی مواد معدني گچ و سیمان الزامي  در بسته 5550رعايت استاندارد  -3ماده 

دستورالعمل و محصوالت مشمول اين  واحدهای صنعتي و معدني عرضه كنندهبر فعالیت كلیه  وزارت -4ماده 

نمايد و موظف است گزارش ساالنه و  مينظارت الزم را اعمال همچنین صنوف عرضه كننده اين محصوالت 

 اقدامات و عملکردخود را در اين خصوص به سازمان اعالم نمايد.

، استفاده دستورالعملبندی محصوالت مشمول اين  محیطي بر روی بسته در صورت درج پیامهای زيست -5ماده 

لت برای صنايع ذيربط با نظر قانون وصول برخي از درآمدهای دو 55از يک در هزار فروش موضوع بند د ماده 

 باشد. سازمان بالمانع مي

 گردد. های قابل قبول مالیاتي منظور مي های مورد تايید سازمان به عنوان هزينه كلیه هزينه تبصره:

نمايد، در صورت تخلف هر يک از واحدهای صنعتي  های الزم اقدام مي نسبت به اعمال نظارت وزارت -6ماده 

 اقدام مي نمايد.مقررات زير  واحد متخلف به سازمان معرفي شده و سازمان نسبت به ،دستورالعملمشمول اين 

 گردد. واحد صنعتي به عنوان واحد صنعتي يا معدني آالينده معرفي مي .8

 گردد. قانون ارزش افزوده مي 01واحد صنعتي مشمول ماده  .0

 گردد. مي مديريت پسماند قانون 81ماده  حداكثرمجازات  واحد صنعتي مشمول .0

باشند. در صورت عدم  ميدستورالعمل كنندگان، موظف به رعايت مفاد اين  كنندگان و مصرف توزيع -7ماده 

 قانون خواهند بود. 81ماده  حداكثر مجازات مندرج در رعايت، مشمول
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اقدام و  ، به واحدها، كارخانجات تولیدی و صنعتي مشمولدستورالعملوزارت نسبت به ابالغ اين  -8ماده 

همچنین در اعمال محدوديتهای قانوني در صدور، تمديد مجوزها و يا توسعه واحدهای مشمول متخلف از اين 

 نمايد. با سازمان همکاری ميدستورالعمل 

چنانچه واردات صرفا به منظور ترانزيت كاال برای كشور ثالث انجام پذيرد، موضوع با مجوز و نظارت  -9ماده 

 یرد.صورت مي گسازمان 

به سازمان اقدام  دستورالعملوزارت نسبت به ارايه گزارش ساالنه در خصوص سطح عملکرد اين  -11ماده 

 نمايد. مي

ماه از ابالغ اين  0موظفند حداكثر به مدت دستورالعمل واحدهای صنعتي و ساير ذينفعان اين  -11ماده 

 ، كلیه مفاد آن را اجرايي نمايند.دستورالعمل 

تبصره تنظیم و پس از تصويب برای كلیه واحدهای صنعتي تولید  0ماده و  80در دستورالعمل اين  -12ماده 

 باشد. توزيع كنندگان الزامي مي و كننده گچ و سیمان

 

 

 

 


