
آبرسانی و تامین آب، فاضالب، مدیریت پسماند، بازیافت مواد، پاکسازی محیط زیست و سایر فعالیت های مرتبط*

جمع آوری، تصفیه و تامین آب**

آب انبار***

آبرسانی***

تصفیه آب برای مصارف خانگی و غیرخانگی***

تصفیه خانه و تلمبه خانه آب***

توزیع آب***

جمع آوری آب باران، رودخانه، دریاچه و چاه***

چاه آب و قنات***

نمک زدایی آب دریا و آب های رودخانه ای***

فاضالب**

باز کردن لوله و فاضالب***

تخلیه چاه و فاضالب و تمیز کردن مخازن آن***

جمع آوری و حمل و نقل فاضالب انسانی و صنعتی***

تصفیه فاضالب با روش های زیستی، شیمیایی و فیزیکی و راه اندازی سیستم های تصفیه فاضالب***

لجن کشی و جلوگیری از رسوب لجن***

مرمت، نگهداری و دفع فاضالب از زهکش ها و کانال های سیل گیر***

جمع آوری، تصفیه و دفع پسماند بی خطر**

انتقال پسماند بی خطر شامل پسماند صنعتی، کشاورزی و معدنی***

پاکسازی خیابان و معابر***

جداسازی پسماند بی خطر***

جمع آوری پسماند بی خطر شامل پسماند صنعتی، کشاورزی و معدنی علی الخصوص کارخانه های نساجی***

جمع آوری زباله خانگی و مکان های عمومی***



جمع آوری مواد قابل بازیافت***

جمع آوری و دفع نخاله***

تصفیه پسماند صنعتی، کشاورزی و آلی برای دفع***

تولید کمپوست از پسماند آلی***

دفع پسماند در بستر دریا یا زیر خاک یا سایر طرق دفن***

سوزاندن یا احتراق پسماند با هدف تولید برق، بیوگاز، خاکستر یا سوخت های جایگزین یا صرفا برای دفع***

جمع آوری، تصفیه و دفع پسماند خطرناک**

انتقال و بازیافت پسماند خطرناک علی الخصوص پسماند بیمارستانی***

جداسازی پسماند خطرناک***

جمع آوری و تخلیه پسماند خطرناک شامل پسماند بیمارستانی،                                                      باتری های مصرف شده و فرسوده و پسماند خطرناک منازل***

تصفیه حرارتی پسماندهای خطرناک و تصفیه با استفاده از شبکه های کوره***

تصفیه و دفع حیوانات سمی زنده یا مرده و سایر پسماندهای آلوده***

تصفیه، دفع و ذخیره سازی پسماندها و زباله های هسته ای پرتوزا***

دفع پسماند خطرناک در بستر دریا یا زیر خاک یا سایر طرق دفن***

سوزاندن پسماند با استفاده از کوره زباله سوز یا سایر طرق***

بازیافت مواد**

احیای پسماند الستیک تایر***

احیای فلزات از پسماندهای عکاسی***

احیای الستیک***

آسیاب پسماند پالستیکی و ضایعات پالستیکی***

اوراق کردن تلویزیون، خودرو، رایانه و سایر تجهیزات برای بازیافت***

اوراق کردن کشتی***

تبدیل لباس به الیاف، الیاف مصنوعی، ضایعات پالستیکی و ضایعات صنایع نساجی، الستیک، مواد از پسماند و مواد پالستیکی-بازیافت لباس کهنه ***



پالستیک کوبی ضایعات***

پودر کردن پسماند پالستیکی و ضایعات پالستیکی***

قوطی نوشابه و کاغذ- تفکیک پسماندهای فلزی، سرباره تخریب ساختمان، شیشه، قوطی های فلزی، مواد قابل بازیافت پالستیک***

جدا کردن مواد قابل بازیافت از پسماند بی خطر***

خرد کردن پسماند فلزی، پسماند نخاله ساختمانی، خرده ها و ضایعات پالستیک، شیشه، وسایل نقلیه از رده خارج و وسایل پالستیکی مستعمل***

فرآوری پسماند پالستیکی و الستیکی به دانه های ریز، پسماند توتون و تنباکو، پسماند فلزی و غیرفلزی، پسماند روغن و چربی خوراکی و پسماند مواد غذایی و نوشیدنی ها***

پاکسازی محیط زیست و سایر فعالیت های مرتبط**

آلودگی زدایی از خاک و آب زیرزمینی در محل آلودگی با استفاده                                                     از روش های مکانیکی، شیمیایی و زیستی***

آلودگی زدایی از سایتهای هسته ای، کارخانه ها و مکان های صنعتی***

آلودگی زدایی و پاکسازی آب سطحی پس از آلودگی اتفاقی***

پاک کردن نشتی نفت و سایر آلودگی ها از آب های سطحی،                                                           اقیانوس، دریا، روی زمین و مناطق ساحلی***

فعالیت های تخصصی کنترل و نظارت بر آلودگی***

کنترل کیفیت هوای تهران و پاک کردن گازهای خروجی***

کاهش صدا و آلودگی صوتی***

کاهش آلودگی پنبه نسوز، رنگ حاوی سرب و سایر مواد سمی***


