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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
  »كار آيين -ازيافت شهريهاي بايستگاه راهبري«

  
  يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس

    ، مجتبيعبدالهي
  )كارشناس مديريت دولتي(

  شهرداري تهران خدمات شهريمعاون 
  
  
 
  

 :اندبير

  سيد مناف، هاشمي
  )برنامه ريزي شهريدكتراي (

  

  
  ريزي و توسعه شهري شهرداري تهرانمعاون برنامه

  صدر، فرهاد
  )ت اجراييكارشناس ارشد مديري(
  

  مدير كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت شهرداري تهران

   )اسامي به ترتيب حروف الفبا(:اعضا
  داوود پهلوان صفايي،

  )كارشناس مديريت بازرگاني(
  

  ، مجيدحسينعلي خاني
  )دانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي شهري(
  

  حسيني كلشتري، نقي
  )كارشناس مديريت دولتي(
  

  خادمي، امير
  )كارشناس مهندسي صنايع و كارشناس ارشد مديريت دولتي(
  

  خانجاني، مجتبي
  )كارشناس ارشد آموزش محيط زيست(
  

  ، سلطان آقاخانمحمدي
 )كارشناس ارشد شهرسازي(

 
  يمحمدعل ،يانيدار

  )يصنعت تيريمد يدكترا(

  خدمات شهري امورمديركل برنامه ريزي و توسعه شهري 
  
  

كارشناس اداره كل برنامه ريزي وتوسعه شهري امورخدمات 
  شهري

  
معاون اداره كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت شهرداري 

  تهران
  
يس اداره استانداردسازي فرايندهاي اداره كل ارزيابي ير

  رد و بهبود مديريتعملك
  

معاون هماهنگي و ارزيابي امور مناطق سازمان مديريت 
  پسماند شهرداري تهران

  
توسعه شهري امورخدمات  معاون اداره كل برنامه ريزي و

  شهري
 

قائم مقام معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري شهرداري 
  تهران
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  سنگي، الهام
  )كارشناس ارشد شهرسازي(
  

  شاهاني، فاطمه
  )ارشد شهرسازي كارشناس( 
  

 شرقي، عبدالعلي

  )ي مهندسي عمرانادكتر(
  

  صبوري ديلمي، صفا
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

  عباسي، هادي
  )كارشناس ارشد آموزش محيط زيست(
  

  عباسي رزگله، محمدحسين
  )كارشناس مهندسي مواد(
  

  فالح نفري، سكينه
  )كارشناس ارشد مديريت بازرگاني(
  

   ، سيد محمدفياض
  )سازه  –كارشناس ارشد مهندسي عمران ( 
  

  كابلي، فرشته
  )كارشناس ارشد مهندسي طراحي محيط زيست(
  

  گلبابايي، امين
  )راه و ترابري-كارشناس ارشد مهندسي عمران(
  

   ، منيرهمجلسي نصر
  )دكتري مديريت محيط زيست ( 
  

  مفاخريان، سيد علي
  )دكتري زمين شناسي ساختماني(
  

  ميرآخورلي، علي
  )رشناس مهندسي علوم و صنايع غذاييكا(

  كارشناس اداره كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت
  
  

  اس اداره كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريتكارشن
  
  

  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي
  
  

معاون اداره كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت شهرداري 
  تهران

  
  كارشناس سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران

  
  

  كارشناس سازمان ملي استاندارد ايران
  
  

ارزيابي عملكرد و رييس اداره آمار و اطالعات اداره كل 
  بهبود مديريت

  
  مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران

  
  

  كارشناس اداره كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت
  
  

  كارشناس اداره كل ارزيابي عملكرد و بهبود مديريت
  
  

دانشيار دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
  بهشتي

  
توسعه شهري امورخدمات  و معاون اداره كل برنامه ريزي

  شهري
  

رييس اداره ارزيابي عملكرد اداره كل ارزيابي عملكرد و 
  بهبود مديريت
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  رگفتايشپ
توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش كه »كار آيين - هاي بازيافت شهريايستگاهراهبري « استاندارد

اولين  در و شده تدوين و تهيه معاونت برنامه ريزي و توسعه شهري و معاونت خدمات شهري شهرداري تهران
 استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد25/04/1392مورخ محيط زيستاستاندارد  ملي هكميت اجالس

 به ،1371 ماه بهمن مصوب ،استاندارد ايران يسازمان ملمقررات  و قوانين اصالح قانون 3 هماد يك بند

   .دشومنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان
خدمات،  و علوم صنايع، هزمين در جهاني و ملي هايپيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي نداردهاياستا

بنابراين، . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارايه استانداردها
   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه و ماخذي بعامن
 
نظام فني و شهرداري تهران، حوزه معاونت خدمات شهري سازمان مديريت پسماند خشك دستورالعمل - 1

 هاي بازيافتدستورالعمل راهبري ايستگاه: 1391 ،5آوري پسماند خشك، مجلد شماره اجرايي عمليات جمع
  شهري

  ، هيئت وزيران1384آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند،  - 2
   ، مجلس شوراي اسالمي1383، قانون مديريت پسماند ايران -3
  ، مركز بهداشت كار شهرداري تهران1382،دستـورالعمـل ضوابط بهداشت و ايمني ايستگاه هاي بازيافت -4
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  مقدمه
از ساليان گذشته  .تبديل شده است ترين دغدغه هاي مديريت شهري مهمامروزه مديريت پسماند به يكي از 

محسوب مي شد و از  بزرگشهرهاي دورسازي پسماند از معرض زندگي مردم اولويت نخست اغلب مديران 
شهرها و افزايش ميزان توليد  گسترشبه بخش جمع آوري معطوف بوده است ليكن با  توجه بيشترهمين رو 

پسماند بخش هاي تخصصي مختلف تعريف و تحت عنوان عناصر موظف بدان ها پسماند، براي مديريت 
عبارتند از مديريت توليد پسماند، ذخيره سازي، جمع آوري، انتقال، يا بخش ها اين عناصر . پرداخته شد

، گرفتن بازيافت، دفن بهداشتي( و دفع ... ) كم حجم سازي، فشرده سازي، برش، عدل بندي و ( پردازش
صرف نظر از مقدار پسماند، تنوع آن نيز سبب گرديده است رشته . ... )و ز طريق سوزاندن يا هضم انرژي ا

طبق قانون مديريت پسماند ايران، برنامه . امور مربوط به پسماند بوجود آيد انجامهاي تخصصي مختلف براي 
در درجه بعدي بازيافت هايي كه براي مديريت پسماند اعمال مي شود در درجه نخست بايد كاهش توليد و 

بازيافت پسماندهاي تر به توليد كمپوست و بازيافت پسماندهاي خشك به توليد مواد . را مدنظر قرار دهد
بديهي است براي انجام صحيح بازيافت الزم است كه پسماندهاي . اوليه براي صنايع مختلف منجر خواهد شد
چرا كه اختالط  در مسير جداگانه مديريت نمائيمدو را اين و  مودهخشك و تر را از مبادي توليد جداسازي ن

ضمن  ،خطرناك شوداين دو سبب مي شود جداسازي آن براي بازيافت فوق العاده مشكل، غير بهداشتي و 
از اين رو در . حاصل مي آيد به علت ناخالصي از مرغوبيت هم برخوردار نيستآن كه آنچه كه از بازيافت اين

ين نامه اجرايي قانون مديريت يفكيك در مبدأ در دستور كار قرار گرفته است و آكشور ايران نيز طرح ت
  .بديهي است مردم نقش اساسي را در توفيق اين طرح بازي خواهند نمود .پسماند بر اين امر تأكيد دارد

جهت دسته بندي، كم حجم سازي، (در هر صورت پسماندهاي خشك حاصل از جمع آوري در طرح تفكيك 
 .هدايت مي شوندبه نام ايستگاه هاي بازيافت به ايستگاه هايي ) و بارگيري به مقصد مراكز بازيافت پردازش
ايستگاه و جايگاهي است كه در آن  تامينهاي مهم در مديريت و اجراي طرح بازيافت،  يكي از بخش بنابراين

وامل مربوط، توزين و آوري شده توسط ع محيطي و زيباشناختي مواد خشك جمع ل زيستيضمن رعايت مسا
كمترين  وارد كردناي انتخاب گردد كه ضمن  به گونه بايداين جايگاه . داري باشدقابل نگه  براي مدت كوتاه

و بزرگ، مشكل خاصي  از لحاظ مالكيت و دسترسي انواع خودروهاي كوچك، آسايش شهروندان خلل به
  .نداشته باشد
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   كار نآيي -هاي بازيافت شهريايستگاهراهبري 

  و دامنه كاربرد هدف  1
، مواد زايدآوري و مراكز مصرف، پردازش اوليه  جمع سامانههدف از تدوين اين استاندارد برقراري ارتباط بين 

تر در  جلوگيري از تردد اضافي خودروها از طريق استفاده از خودروهاي بزرگو  باال بردن ارزش افزوده مواد
  .است مواد زايدحمل 

  :ارد براي موارد زير كاربرد دارداين استاند
 آوري پسماندها؛ مكان مناسب براي جمع تعيين -

 ايمني و رعايت اصول بهداشتي محيط؛ الزامات -

  .افزايش بازارپسندي و جلب خريداران معتبر -

بر بنابراين وظيفه كار. اين استاندارد تمام موارد ايمني مربوط به كاربرد اين آيين كار را بيان نمي كند -هشدار
اين استاندارد است كه موارد ايمني و اصول بهداشتي را رعايت كرده و قبل از استفاده محدوديت هاي اجرايي 

 .آن را مشخص كند

  كليات مربوط به ايستگاه   2
  انتخاب مكان ايستگاه   2-1

لفـي  اين موضوع مهم است كه عوامـل مخت  دركدر تعيين معيارهاي طراحي و انتخاب مكان ايستگاه بازيافت 
پـذيري در   محيطي، حفظ انعطاف هاي زيست در انتخاب مراكز دخالت دارند كه مالحظات مربوط به حساسيت

هـاي آينـده، بررسـي عملـي بـودن طـرح از نظـر انجـام وظـايف           گويي به الـزام مجموعه طرح به منظور پاسخ
مـدنظر قـرار    بايـد كـه   داشتن حداكثر كارايي تسهيالت موجود از جمله معيارهايي اسـت  و و مالي عملكردي

  .گيرند
  :تواند به صورت زير بيان گردند به عبارت ديگر معيارهاي فوق مي

 هاي خشك؛ منطقه و ميزان توليد پسماند  جمعيت ساكن در محدوده 

 هاي دسترسي و دوري و نزديكي به مبادي توليد و مصرف پسماندها؛ راه 

 داري مواد؛مدت و نحوه نگه 

 ه مواد؛ميزان و حجم فروش و عرض 

  زمين مناسب با كاربري مربوط؛ تامينقابليت 

 سازي اراضي حداقل هزينه تملك و آماده.  

   وسعت ايستگاه     2-2
مساحت ايستگاه بازيافت عمدتاً با توجه به جمعيت، نوع و ميزان توليد پسماند، نوع وسايل مورد استفاده براي 
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بـر   .گـردد  محاسبه مي مواد زايدميزان پردازش  و گاري، وزن متوسط، زمان ماندمواد زايدآوري و انتقال  جمع
اين اساس، بر مبناي يك تجربه مساحت مطلوب با توجه به روش معمول زندگي در شهر  و توليـد پسـماندها   

نزديك به  فضاي جمع آوري پسماندبهتر است . استمترمربع  004/0 شهري منطقهبه ازاي هر نفر ساكن در 
مكان بـه منظـور   تا حد اسرپوشيده باشد و كامالً نين فضاي انبارها و محوطه توزين هاي اصلي بوده و همچ راه

  .كاهش مزاحمت براي شهروندان دورتر از منازل مسكوني احداث گردد
تـوان بـا    مـي  اسـت، دسترس براي تخصيص به ايستگاه داراي محـدوديت  در هاي  در مناطقي كه از نظر زمين

در ايسـتگاه،   مـواد زايـد  همچنين افزايش تعداد دفعات مربوط به تخليه  كنترل و تنظيم زمان حضور عوامل و
  .استفاده از ارتفاع تا حدي اين مشكل را برطرف نمود

  ايمني و رعايت اصول بهداشت   3
طـور رعايـت اصـول      سوزي و خسـارات ناشـي از آن و همـين    به منظور عدم بروز وقايع غيرمنتظره مانند آتش

ثر در افـزايش ايمنـي   وعوامل و اصول م بايدها  ينه مساعد براي رشد و تكثير آلودگيبهداشتي و عدم ايجاد زم
  :استشرايط بهداشتي ايستگاه بازيافت به شرح زير . محيط كار و بهداشت را در نظر داشت

  ايمني و بهداشت محيط     3-1
 رعايت كليه اصول ايمني، بهداشت و محيط زيست؛ -

 ن و آموزش پزشكي؛رعايت مقررات وزارت بهداشت، درما -

  .رعايت مقررات و قوانين محيط زيست محلي -

  بهداشت فردي     3-2
داراي كـارت   بايـد كننـد،   بندي پسماندهاي خشك مبادرت مـي  كار جداسازي و بسته كليه كارگراني كه به -

 طور ساليانه تحت معاينه قرار گيرند؛ تندرستي بوده و به

و در هنگام كار از لبـاس كـار مشـابه و مخصـوص اسـتفاده      كارگران رعايت كامل بهداشت فردي را نموده  -
 داري نمايند؛پس از پايان كار نيز لباس خود را در قفسه مخصوص نگه. نمايند

 ها استفاده نمايند؛ در دستشويي مايع از صابونبراي شستشوي دست ها  بايدكارگران  -

 گردد؛ تامين بايدبيني مواد الزم  هاي اوليه با پيش جعبه كمك -

  .هنگام كار استفاده از ماسك، دستكش، كفش ايمني و كاله اجباري است در -

  وضعيت ساختماني ايستگاه   4
  كف سالن تفكيك مشخصات      4-1
 ؛)فرش، موزاييكسفالت سنگآبتن، (از جنس قابل شستشو باشد  -

 غبار نكند؛ و و در اثر رفت و آمد ايجاد گردباشد سطح آن صاف و بدون فرورفتگي و شكاف  -

، طوري كه هنگام تردد خودروها مقاومت خود را حفظ نمايـد  سازي كف به هيدات ساختماني براي مقاومتم -
 ؛اتخاذ گردد
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 باشد؛) شتر گلو(شوي فاضالب مجهز به سيفون داراي شيب مناسب و كف -

و ايـن مـواد بـه صـورت      باشـد خشـك و خنـك    بايـد داري ضايعات نان و پسـماندهاي كاغـذي   محل نگه -
 هاي مخصوص قرار گيرند؛ ه و روي پالتبندي شد بسته

مـواد  گونـه   هاي حلبي و يا پـردازش ايـن   داري قوطيهايي كه مخصوص نگه استفاده از آسفالت براي بخش -
 گردد؛ توصيه نمي است زايد

  .هاي برق توكار باشد كشي و عبور كابل سيم -

   ديوارهاي سالن تفكيك مشخصات      4-2
به نحوي باشد كه از ورود و اختفاي حشرات و جونـدگان جلـوگيري    بايد، كار رفته در آن ديوار و مصالح به -

 كند؛

 د؛نقابليت شستشو باشبا مستحكم و  بايدديوارها  -

 روشن باشد؛ هافرورفتگي و يا برآمدگي بوده و رنگ آن ،فاقد شكاف بايدديوارها  -

هاي فلزي  توان از توري انبار مي در ،به منظور جداسازي برخي از مواد كه امكان تداخل با يكديگر را ندارند -
  .استفاده نمود

  ها سقف و ستون     4-3
 مكان بدون ترك خوردگي و يا شكاف بوده و همواره تميز باشد؛تا حد اصاف و  بايدسقف  -

كـه اختاللـي    باشدبه نحوي  بايد است هبندي ساختمان تا جايي كه از نظر اقتصادي مقرون به صرف ستون -
  .تري باشد ردازش ايجاد ننمايد و تا حد امكان داراي دهانه بزرگدر جريان بار و روند پ

  هاي ايستگاه هاي ورودي و خروجي و پنجره درب     4-4
اي باشد كه قابليت بارگيري و رفت و آمـد خودروهـاي ويـژه     به اندازه بايدهاي ورود و خروج ايستگاه  درب -

 حمل و نقل پسماندها را دارا باشد؛

ن درز و شكاف و يا هر گونه شكستگي باشد و از ورود حشرات و جوندگان جلوگيري بدو بايدها  ساير درب -
  .نمايد

  فاضالب     4-5
 طبق مقررات محلي فراهم آيد؛بايد آوري فاضالب و دفع يا انتقال آن  جمع سامانه -

 .)1جدول مطابق ( متناسب با تعداد كارگران باشد بايدها  و توالت وضع و تعداد دستشويي -
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  هاتعداد دستشويي و توالت - 1ل جدو

  

  تهويه     4-6
بـه  . شـد به نحوي صورت گيرد، كه هواي داخل سالن تازه و كافي و عاري از هر گونه گرد و غبـار با  بايدتهويه 

  .هواكش متناسب با حجم هواي داخل سالن انتخاب گردد بايداين منظور 

  ها پله     4-7
هـا   ايمني نظير شيب و نصب حفاظ صورت گرفته و ارتفـاع پلـه  هاي تهرعايت نك بايددر صورت استفاده از پله 

  . متر باشد سانتي30متر و عرض آن حداقل سانتي18حداكثر 

  گيري از خطرات احتمالييشپالزم براي سيسات ات     4-8
داري كاغـذ،  بـه خصـوص در محـل نگـه    (از بروز حريق، انفجار و ساير خطرات احتمالي  گيريپيشبه منظور 

نشـاني و   حريق مانند نصب كپسـول آتـش   اطفاهاي  سامانهبيني الزم براي  پيش بايد) ضايعات نان و پالستيك
  .هاي ماسه بشود سطل

  پاشي عفوني و سمتجهيزات الزم براي ضد     4-9
به منظور حفظ بهداشت محيط و جلوگيري از تجمع انواع حشرات و جوندگان الزم است ايسـتگاه هـر هفتـه    

  .پاشي محل اقدام گردد يك نوبت به صورت كامل تخليه شده و نسبت به ضدعفوني و سم

  نگهباني     4-10
ط كاري در كنـار درب ايسـتگاه الزم اسـت    باضبه منظور كنترل ورود و خروج كاال و افراد و همچنين ايجاد ان

  .اتاقكي جهت استقرار نگهبان ايجاد گردد
يكي از وظايف نگهباني در اين مراكز جلوگيري از ايجاد سروصدا و همچنين ازدحـام خودروهـا در كنـار درب    

  . استورودي 

  روشنايي ايستگاه     4-11
   :ظر قرار دادروشنايي ايستگاه بايد عوامل كلي زير را مورد ن تاميندر 
روشنايي ايستگاه بايد براي حركت و عمليات وسايل نقليه و همچنين عوامل و كاركنـان در هنگـام    سامانه -

 .شب كافي باشد

هاي پردازش براي انجام امور عادي و كنترل كافي باشـد بـه نحـوي كـه بتـوان       نور داخل انبارها و محوطه -

  تعداد كارگران تعداد دستشويي و توالت
1  9-1  
2  24-10  
3  49-25  
4  74-50  
5  100-75  

 <100  5) + نفر يك دستگاه 30هر  يازاه ب(
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 .ها را تشخيص داد رنگ

  .روشنايي روز را به داخل، ممكن سازد ورودهايي داشته باشند كه  كار بايد پنجره هايدفتر -

  رساني اطالع     4-12
با ارتفاع و اندازه مناسب نصـب  اعالني  يتابلو ،به منظور شناساندن محل ايستگاه بر روي سردرب ايستگاه -

 .گردد كه در آن مشخصات ايستگاه شامل نام ايستگاه و طرح و شماره تماس درج  شود

محيطـي و تصـويرهاي مناسـب از لحـاظ      بـا اسـتفاده از شـعارهاي زيسـت     ،يروني و دروني ايستگاهنماي ب -
 .آموزشي و زيباشناختي تزيين گردد

مـواد  سـازي   اعالن مكان ذخيـره  هايتابلو، مواد زايدانواع  1)دپو(انبار كردن به منظور مشخص شدن محل  -
  . گردد نصب مربوط ظر بر روي ديوارهاي مورد ن مواد زايدبا اندازه مناسب و با ذكر نام  زايد

  هاي ايستگاه بخش   5
صـورت   ايـن چهـار بخـش   هـايي كـه در    ها و فعاليت بخش .استبخش اصلي  چهارطور كلي ايستگاه داراي  به

  :گيرد عبارتند از مي
 ؛بخش اداري و خدماتي -

 ؛مواد زايدبخش پردازش اوليه  -

 ؛مواد زايدداري موقت بخش نگه -

  .مواد زايدويه بخش پردازش ثان -

  بخش اداري و خدماتي   1- 5
كه  ييهاانواع دفتر. شود فضاهاي اداري براي تسهيالت مديريتي، عملياتي و كنترل خريد و فروش استفاده مي

  :، به شرح زير استممكن است در محوطه اداري و مالي ايستگاه الزم باشد

  دفتر مديريت   1-1- 5
رساني مستقيم به مشتريان را در خود  اشد تا تمام موارد مربوط به خدماتاين دفتر بايد به اندازه كافي بزرگ ب

، ثبت مواد زايدانتخاب عوامل جهت همكاري، دريافت مدارك از ايشان، دريافت مبالغ از خريداران . جاي دهد
  .است هاي اين بخش فعاليتجمله ها از  الزحمه هاي انجام شده، صدور بارنامه و پرداخت حق عملكرد و فعاليت

   مورد استفاده لوازم و تجهيزات 5-1-1-1
 :است از  عبارت ،گيرند در اين بخش مورد استفاده قرار ميي كه لوازم و تجهيزاتحداقل 

  ؛ميز و صندلي به تعداد مناسب -
  ؛داري اسنادهاي فلزي جهت نگه فايل -
  ؛صندوق مالي -
  ؛همراه مودم به XPبا قابليت كار در محيط ويندوز و آفيس رايانه يك دستگاه  -

                                                 
1 - Depot 
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  ؛يك خط تلفن -
  .لوازم دفتري و اداري -
   مستقر در دفتر كاركنان 5-1-1-2

يك نفر سرپرست واحـد بازرگـاني و متخصـص در امـور خريـد و       شامل حداقل كاركنان مستقر در اين دفتر
  .باشدو يك نفر حسابدار مي فروش پسماندها

  كنترلدفتر    1-2- 5
ولي ابعاد آن نبايد بيش از حد متعارف باشد تـا اختاللـي    ،ت بار قرار گيرداين دفتر بايد در كنار محوطه درياف
مـواد  ارسال  ،قبض باسكول ارايهورودي،  مواد زايدتوزين و ثبت مشخصات . در جريان حركت بار ايجاد ننمايد

  . استهاي اين بخش  هايي از فعاليت هاي جداسازي و پردازش قسمت به انبارها، كنترل بخش زايد
  مورد استفاده لوازم و تجهيزات 5-1-2-1
  :گيرند عبارت است از كه در اين بخش مورد استفاده قرار ميلوازم و تجهيزاتي حداقل  
  ؛ورودي و خروجي مواد زايدتني براي توزين  20يك دستگاه قپان  -
بـار و يـك دسـتگاه باسـكول سـبك بـراي        دستگاه وانت 15هر  يكيلويي به ازا 500يك دستگاه باسكول  -

  ؛ارزشمندتوزين فلزات 
  ؛دو دستگاه گاري دستي فاقد ديواره -
  .بندي آوري و تور بسته تعداد زيادي گوني، ظروف مخصوص جمع -
   مستقر در دفتر كاركنان 5-1-2-2

  :عبارتند ازحداقل كاركنان مستقر در اين دفتر 
  ؛يك نفر مسئول قپان -
  ؛يك نفر مسئول باسكول و توزين -
  ؛يك نفر مسئول فني -
  ؛نفر براي بخش جداسازي 14حداقل  -
  .دو نفر كارگر ساده به منظور جابجايي و تفكيك پسماندها -

  مواد زايدبخش پردازش اوليه    2- 5
هـا در   به فرآيند تخليه، تفكيك، تـوزين بـار، ثبـت فـاكتور و در نهايـت قـرار دادن آن       مواد زايدپردازش اوليه 

 ايـن بخـش شـامل    .گـردد  موجود در ايستگاه اطـالق مـي   به انبارهاي مواد زايدتجهيزات باربري جهت انتقال 
  :هاي زير استقسمت

  محوطه توقف خودروها   2-1- 5
 بايـد پذيرد، وسعت اين محوطه  زمان صورت ميكه زمان مراجعه خودروها به ايستگاه تقريباً هم با توجه به اين

از اتـالف وقـت راننـدگان در     به نحوي بر حسب تعداد و ظرفيت خودروها در نظر گرفته شود كه از يك طرف
  .وجود آيدهاستفاده ببدون قدر زياد نباشد كه فضاي  زمان مراجعه كاسته شود و از طرفي فضاي مذكور آن
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  محوطه توزين اوليه   2-2- 5
ورودي و خروجـي از   مـواد زايـد  براي كنترل فعاليت عوامل تحت پوشش پيمانكاري و همچنين توزين ميزان 

  .يابد اختصاص مربوط ر نزديك درب اصلي ايستگاه براي نصب قپان و دفتر اي د ايستگاه، محوطه

  محوطه تخليه 2-3- 5
تر و خشـك صـورت    مواد زايدتوسط شهروندان در حد جداسازي  ادر مبد مواد زايدكه تفكيك  به اين توجهبا 
خـط جداسـازي منتقـل    اي خاص تخليه و به مـرور بـه    در محوطه مواد زايدالزم است ابتدا  ، بنابراينگيرد مي

در كنار خطوط جداسازي در نظر گرفته شود و ابعاد آن بر اساس  بايدبراي اين منظور  خاصيمحوطه  .گردند
زمـان فعاليـت خطـوط جداسـازي و      .تعيـين گـردد  ميزان جداسازي اوليـه   و مواد زايد، تنوع مواد زايدميزان 

داراي اخـتالف سـطح بـوده و    بايـد  اطـراف   محوطـه مـذكور بـه نسـبت    و باشد  متغير بايد سرعت جداسازي 
  .دنباش هاي آن نيز داراي شيب  ديواره

  محوطه تفكيك   2-4- 5
 1)مكـانيزه (سـازكار  آوري شده الزم است جايگاهي براي جداسازي نيمه  به منظور جداسازي مواد خشك جمع

آن از محوطـه   ارند كه ابتـداي در اين محوطه يكسري نوار نقاله قرار د. در نظر گرفته شود مواد زايداين گونه 
  .دفعي قرار دارد مواد زايدتخليه شروع و در پايان آن نيز ظروف مخصوص 

متر اختالف سطح داشته و در كنار آن جايگاهي براي استقرار  5/1نوارهاي جداسازي از سطح زمين در حدود 
  .كارگران خط جداسازي تعبيه گرديده است

  محوطه توزين   2-5- 5
به صورت مجـزا تـوزين    مواد زايدالزم است  ،به انبارها مواد زايدعمليات تفكيك و قبل از تحويل  انجام پس از
وسـعت ايـن   . در نظر گرفته شـود  مربوطهاي براي استقرار باسكول و عوامل  است محوطه نياز بنابراين .گردند

  .در نظر گرفته شود بايدهاي مورد استفاده  محوطه بسته به تعداد باسكول

  محل استقرار وسايل جابجايي   2-6- 5
 ؛تواند توسط دست صـورت پـذيرد   سبك از قسمت باسكول به انبار مي مواد زايدگرچه معموالً عمليات انتقال ا

هـاي بازيافـت    هاي سنگين و يا حجيم به انبار مستلزم استفاده از وسيله بوده و در ايسـتگاه  ليكن انتقال بسته
صـورت پـذيرد و    2)ليفتـراك ( افـرازه يـا  هاي دستي بـدون لبـه و    يري گاريكارگهتواند از طريق ب اين كار مي

  .ه شوددر نظر گرفت بايداي براي استقرار اين وسايل  محوطه بنابراين
  

                                                 
1 - Mechanism 
2 - Lift truck 



8 

  

  مواد زايدداري موقت بخش نگه   3- 5

  انبارهاي ايستگاه بازيافت   3-1- 5
گونـه   جابجايي به مراكز خـاص ايـن  آوري شده تا زمان فروش و يا  داري موقت مواد خشك جمعبه منظور نگه

وسـعت و تعـداد   . در نظـر گرفتـه شـود    مواد زايـد گونه  ها و يا انبارهايي براي اين الزم است جايگاه ،مواد زايد
، ميـزان همكـاري   حـدوده تـابع عوامـل متعـددي از جملـه جمعيـت م      مـواد زايـد  هاي مربوط به انواع  جايگاه

  .استها  داري آنآوري شده و همچنين طول مدت نگه جمع مواد زايدشهروندان در امر تفكيك، نوع 
  :موارد زير است داري موقت در ايستگاه شاملهاي نگه حداقل جايگاه

 ؛انبار نان خشك -

 ؛انبار پالستيك -

 ؛انبار كاغذ، كارتن، روزنامه -

 ؛انبار شيشه -

  .انبار فلزات آهني -
مـذكور   مواد زايدخاصي در نظر گرفته شود كه سالن بايد براي مواد با حجم كم و با ارزش زياد نيز همچنين 

داري فلـزات  هاي مورد نظر در ايـن سـالن شـامل بخـش نگـه      بخش .داري نمودتوان در آن به تفكيك نگهرا ب
  . خواهد بود... غيرآهني، منسوجات، كريستال و 

  داري مواد خشك غير ارزشمندجايگاه نگه 3-2- 5
خشك و يا احتماالً مواد فسادپذيري كه به صورت موردي بـه   واد زايدمداري و دفع آن دسته از به منظور نگه

الزم  ؛شـوند  اند و در زمان تفكيك فاقـد ارزش تشـخيص داده مـي    همراه مواد خشك به ايستگاه منتقل گشته
استفاده از مخـازن غلطـان در جايگـاه مـذكور كـه در پايـان خـط        . داشته باشد ي وجوداست جايگاه اختصاص

بـر روي زمـين    مواد زايـد گونه  اين )تلنبار(جمع شدن و در هر صورت از شود توصيه مي ،دارد جداسازي قرار
  .به شدت اجتناب نمود بايد

  داري لوازم حجميجايگاه نگه 3-3- 5
با گسترش طرح و تحت پوشش قرار دادن لوازم و اثاثيه منازل از يك سو و از سوي ديگر تحـت پوشـش قـرار    

  .نيز در نظر گرفته شود مواد زايدگونه  اتي، الزم است جايگاهي براي ايندادن مراكز تجاري و خدم

  مواد زايدبخش پردازش ثانويه  4- 5
مـورد   مـواد زايـد  افـزايش ارزش افـزوده    و به منظور كاهش حجـم  مواد زايداين بخش از پايانه براي پردازش 

سـازي و   خـرد نمـودن، فشـرده   بر  هاي مختلف اين مجموعه مشتمل تسهيالت و بخش. گيرد مي قرار استفاده
  .است بندي پسماندها بسته

انجام اين فعاليت سبب خواهد گرديد تا فضاي مورد نياز براي انبارداري به حداقل كاهش يافته و سرعت عمل 
خواهـد  داري پسماندها نيز مراعـات  كه اصول زيبايي شناختي در نگه افزايش يابد، ضمن آننيز در تخليه انبار 

  .شد
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  بندي برش و بسته   4-1- 5
و فضـاي   هسـتند كـه داراي چگـالي كـم     تيو پي چون حلب مواد زايدانجام اين فعاليت سبب خواهد شد تا 

  . نيز افزايش يابد هاد، حداقل فضاي ايستگاه را اشغال نموده و ارزش افزوده آننكن زيادي نيز اشغال مي

  بندي پسماندها جداسازي و دسته   4-2- 5
پسندي را  اي كه حداكثر بازار ها را به گونه آن ،سازي مواد ضمن انبوه بايدش افزوده پسماندها براي افزايش ارز

اي سـبب   از كاغـذهاي پرونـده   مواد زايدبه عنوان نمونه جداسازي . بندي و جداسازي نمود ، دستهنمايندز يحا
  .خواهد گرديد تا خريداران بهاي بيشتري را براي آن پرداخت نمايند

مـواد  . گردد توصيه مي ليفتراكخش و براي جابجايي و بارگيري پسماندهاي پردازش شده استفاده از در اين ب
  .گردند پردازش شده در اين مرحله به انبارهاي خاص منتقل مي زايد

  هاي بازيافت ضوابط بهداشت و ايمني ايستگاه  6
  كليات    6-1

زيسـت را در  اي از تخريب طبيعت و محيط ه تازهمرحل فناوريتحوالت قرن اخير با ازدياد جمعيت و پيشرفت 
كـره زمـين    ،در صد سال اخير كه آوازه پيشرفت بشر و بـه اصـطالح متمـدن شـدن او مطـرح شـد      . پي دارد

هاي بي حـد و انـدازه كـره     آلودگي. خسارات فراواني ديده است كه بازتاب نخست آن متوجه خود انسان است
تـوجهي   حيطي اخير جوامع، صرفاً بخشي از مشكالت ناشـي از ايـن بـي   مزمين و بسياري از ناماليمات زيست

  .جامد نوعي مبارزه با اين آشفتگي است زايداست و بهسازي محيط زيست و كنترل مواد 
نظـر از خطـرات بهداشـتي،     آوري، دفع و بازيافت زباله صـرف  عدم مديريت صحيح و مقررات صريح براي جمع

آوري زبالـه و   هـا در زمينـه جمـع    عدم همكاري مردم با شـهرداري . در بردارد هاي اقتصادي كالني را نيز زيان
هسـتند كـه    يهاي اساسي ديگرعاملآوري تا حدود زيادي،  آالت جديد جمع فقدان يا عدم استفاده از ماشين

  .هاي مورد بحث بسيار مؤثرند ازدياد هزينهدر 
هـاي   گـوي بسـياري از هزينـه   ها را در پي دارد پاسـخ  آنمبادرت به بازيافت مواد از زباله كه استفاده مجدد از 

از گذشته انجام عمليات بازيافت در كشـور، بـه شـكل فرهنـگ     و اين در حاليست كه  شود گزاف دفع زباله مي
  .اصيل و دستور مذهبي و اجتناب از اسراف و تبذير مرسوم بوده است

الينفكي از امور مربوط بـه   ءان قرار گرفته است كه جزطوري مورد استقبال جهاني  امروزه بازيافت مواد از زباله
كنـد كـه كاغـذ،     بدين ترتيب، اصول مـوازين اقتصـادي ايجـاب مـي    . رود د جامد به شمار مييمديريت مواد زا

و حتـي   1كود كردنكارتن، شيشه، پالستيك، فلزات، نان خشك و ساير موارد ارزشمند پيش از عمليات دفن، 
  .د و دوباره مورد استفاده قرار گيرندسوزاندن، بازيافت شون

و  را بـه اجـرا گذارنـد    اسـتاندارد كليـه مفـاد ايـن    هسـتند   جهت دستيابي به اهداف فوق، پيمانكاران موظـف 
ن بازيافـت و محـيط   همچنـين مسـئوال  و هاي بهداشت و ايمني مراكـز بهداشـت و درمـان     كارشناسان پايگاه

  .نظارت خواهند داشت ستانداردابر چگونگي و حسن اجراي مفاد اين  ، زيست
                                                 

1 - Compost 
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  :شوندبندي ميهاي بازيافت مواد زايد جامد در پنج بخش زير طبقه ضوابط بهداشت و ايمني ايستگاه
 ضوابط بهداشت و ايمني پيمانكاران و كارگران شاغل در ايستگاه بازيافت؛ -

 ضوابط بهداشت و ايمني بخش پردازش اوليه مواد؛ -

 داري موقت پسماندهاي خشك؛هضوابط بهداشت و ايمني بخش نگ -

 ضوابط بهداشت و ايمني بخش پردازش ثانويه؛ -

  .ضوابط بهداشت و ايمني بخش تسهيالت و تجهيزات -
  

  وظايف پيمانكاران و كارگران شاغل در ايستگاه بازيافت   6-2

  وظايف پيمانكاران   6-2-1
تشـكيل و تكميـل پرونـده     ايبـر كليه كارگران شـاغل در ايسـتگاه بازيافـت را    هستند  پيمانكاران موظف -

 .كز بهداشت كار معرفي نمايندابا كار محوله به مر متناسببهداشتي، آزمايشات تشخيص پزشكي 

كارگران شاغل در اين مراكز را در زمان و محلي كه از سوي مركز بهداشت كـار  هستند  پيمانكاران موظف -
هاي بهداشت و ايمنـي بـه آنـان     سان پايگاههاي الزم توسط كارشنا اعزام نمايند تا آموزشتعيين مي گردد 

 .داده شود

هـاي صـادره از سـوي     لباس كار و لوازم حفاظت فردي مطـابق بـا دسـتورالعمل   هستند   پيمانكاران موظف -
 .كز بهداشت كار را تهيه و در اختيار كارگران قرار دهندامر

هاي ادواري از سوي مركـز   بازرسينسبت به رفع نواقص بهداشتي و ايمني ايستگاه كه طي  بايدپيمانكاران  -
 .گردد، در اسرع وقت اقدام نمايند بهداشت كار اعالم مي

 .طور مستمر بر پاكيزگي و نظافت محيط ايستگاه بازيافت نظارت داشته باشند بههستند  پيمانكاران موظف -

 .دها و محوطه تعيين نماين افرادي را به عنوان مسئول نظافت سالنهستند  پيمانكاران موظف -

هـاي خطرنـاك    هـاي خشـك را تفكيـك و بازيافـت نمايـد و از بازيافـت زبالـه        فقط زبالـه  بايدپيمانكاران  -
 .جداً پرهيز نمايند...) بيمارستاني و (

بندي شده كه از سـوي مركـز بهداشـت كـار اعـالم       بايد، كارگران شاغل در ايستگاه را طي برنامه زمان انپيمانكار -يادآوري 
   .بهداشتي درماني تحت پوشش اعزام نمايند گردد به مراكز مي

  وظايف كارگران    6-2-2
آموزش بهداشت كه توسـط كارشناسـان    هاينشستدر هستند   كارگران شاغل در ايستگاه بازيافت موظف -

 .گردد، شركت نمايند بهداشت و ايمني مراكز بهداشت و درمان تشكيل مي

هاي تدوين شده از سوي مركـز بهداشـت كـار      رالعملضوابط مندرج در دستو موظف هستندكليه كارگران  -
 .را رعايت نمايند

همواره از لباس كار و لوازم حفاظـت فـردي تعيـين شـده از      بايدكليه كارگران شاغل در ايستگاه بازيافت  -
  . سوي مركز بهداشت كار استفاده نمايند

هاي بازيافـت را فـرا    جود در ايستگاهطرز استفاده ايمن از تجهيزات و وسايل مو بايدكليه كارگران ايستگاه  -
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 . گرفته باشند

 .كليه كارگران ايستگاه بازيافت بايد در هنگام كار از خوردن و آشاميدن اجتناب نمايند -

 .استعمال دخانيات در كليه فضاهاي ايستگاه بازيافت ممنوع است -

 .ن ممنوع استسرد سال توسط كارگرا هايسوزاندن پسماندهاي خشك به منظور گرم شدن در فصل -

وسيله وسايل موتوري نظير تسمه نقاله و وسايل غيرموتوري هب بايدانتقال زباله در محوطه ايستگاه بازيافت  -
 .مانند چرخ دستي انجام گيرد

از ايجاد هـر گونـه سروصـدا كـه موجـب سـلب آسـايش ديگـران          بايدكارگران شاغل در ايستگاه بازيافت  -
 .شود، احتراز نمايند مي

زا خـودداري   ها به دليل وجود مواد متراكم شده اشـتغال  هاي خالي اسپري يا افشانه زدن به قوطياز ضربه  -
 .شود

 .استشكستن باطري، پيل خشك يا ديگر مواد به منظور تفكيك و بازيافت مواد و فلزات اكيداً ممنوع  -

  :استلباس كار و لوازم حفاظت فردي كارگران به شرح زير  -يادآوري
  ؛سره به رنگ زرديكبلوز و شلوار 

 ؛چكمه الستيكي پنجه فوالدي يا كفش ايمني 

 ؛ها برزنتي براي بازيافت فلزات و شيشه يا 1دستكش اشبالتي 

 بازيافت كاغذ، پالستيك، نان خشك؛ دستكش الستيكي با آستر نخي براي 

 ؛اي كاله پارچه 

 ؛ماسك كاغذي ضد گردوغبار 

 بلوز گرم جهت فصول سرد سال.  
   

  مواد زايدهداشت و ايمني بخش پردازش اوليه ضوابط ب   6-3

  ضوابط بهداشت و ايمني ساختمان   6-3-1
  .مسقف باشد بايدمحل تفكيك پسماندهاي خشك  -
 .خوردگي و شكاف، روشن و تميز باشد  صاف، بدون ترك بايدسقف سالن تفكيك پسماندهاي خشك،  -

 .برآمدگي و از جنس قابل شستشو باشدمستحكم، فاقد شكاف، فرورفتگي و  بايدهاي تفكيك  ديوار سالن -

از جنس قابل شستشو، بدون شكاف و مسطح بوده و شيب مناسـب بـه طـرف     بايدهاي تفكيك  كف سالن -
 . شوي داشته باشدكف

هاي تفكيك بايد بدون شكستگي بوده و از ورود حشرات و جوندگان موذي جلـوگيري   درب و پنجره سالن -
 .به عمل آورد

مجهـز بـه تـوري و     بايـد هاي سالن تفكيـك   ز ورود حشرات و جوندگان موذي پنجرهبه منظور جلوگيري ا -
 .دنشو باش ها مجهز به توري خود بسته درب

                                                 
نتي ساده با كف دوبل استنوعي دستكش برز -1  
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هـاي   ها بايد داراي شيب و اندازه مناسب و مجهز بـه حفـاظ   هاي تفكيك، پله در صورت وجود پله در سالن -
 .دنايمني باش

كه قابليت بارگيري و رفت و آمد خودروهـاي ويـژه حمـل و    اي باشد  به اندازه بايدهاي ورود و خروج  درب -
 .دننقل پسماندها را دارا باش

 .دنروشن باش بايدهاي سالن تفكيك  رنگ ديوار و سقف و پله -

  .استمتر 6ارتفاع مناسب جهت محوطه تفكيك حداقل  -1 يادآوري
متـر  سـانتي 90و ارتفاع حفاظ ايمني  مترسانتي30 ها حداقل و عرض آنمتر سانتي18ها بايد حداكثر  پله ارتفاع  - 2 يادآوري

  .باشد

  روشنايي سامانه   6-3-2
 .كامالً ايمن باشد بايدكشي برق ساختمان و محوطه بازيافت  تجهيزات و وسايل برقي و سيم -

 .مجهز به سيم اتصال به زمين باشد بايدبرق ساختمان  سامانه -

 .هاي فني صورت گيرد ري بازرسياز نوع توكار باشد و به صورت ادوا بايدكشي  سيم -

 .قرار گيردداراي قفل و كليد باشد و كليد آن فقط در دسترس افراد مسئول  بايدكليه تابلوهاي برق  -

 .پوش عايق باشدمجهز به كف بايدجلوي تابلوهاي برق  -

كنتـور   بايدسيسات اول تئكشي و لوازم و تجهيزات مرتبط با آن مس برق سامانههنگام رفع عيوب و نواقص  -
 .ايداصلي برق را قطع و از دستكش الستيكي و ابزار ايمن استفاده نم

هـاي مناسـب بـا نـور      هاي بازيافت از المـپ  نواخت نور در ساختمان و محوطه ايستگاهبه منظور توزيع يك -
 .كافي استفاده گردد

 .هاي مهتابي و آفتابي استفاده شود المپ بايد ازروشنايي مصنوعي  تامين براي -

ها در فواصل مناسب از يكديگر نصب گردد و مجهز  المپ بايدنواخت نور در ساختمان نظور توزيع يكبه م -
  .به شبكه حفاظتي باشد

  .باشد )كندل(شمعلوكس  300تا  1)كندل(شمعلوكس  250حدود  بايدها  حداقل شدت روشنايي در اين مكان -يادآوري

  يشيهاي گرمايشي و سرما سامانهتهويه و  سامانه 6-3-3
تهويه به نحو مطلوبي صورت گيرد تا هواي داخـل سـاختمان مطبـوع و     بايدهاي ساختمان  در كليه سالن -

 .ها باشد يندهالر آايعاري از گردوغبار و س

هـاي گرمايشـي و سرمايشـي مناسـب و      سامانهمجهز به  بايدها متناسب با فصول مختلف سال  كليه سالن -
 .ايمن باشند

  .بايد متناسب با حجم سالن طراحي گردد سامانه تهويه -1 يادآوري
-ها به صورت ادواري توسـط افـراد ذي   سامانهاين  بايدهاي فوق  سامانهجهت حصول اطمينان از كاركرد صحيح  - 2 يادآوري

  .صالح كنترل شوند

                                                 
candle 1- 
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  حريق اطفا سامانه 6-3-4
هاي الزم به عمـل   بيني پيش بايدسوزي  به منظور جلوگيري از حريق، انفجار و ساير خطرات ناشي از آتش -

 .آيد

  .كننده دستي مناسب استفاده شود هاي خاموش از كپسول ،حريق اطفاعالوه بر موارد عنوان شده جهت  -
متـري قابـل دسـترس    15با توجه به مساحت محوطه و ساختمان و در شعاع  بايدهاي  محل نصب كپسول -

 .باشد

 .استباالترين نقطه تا كف زمين متر از 5/1حريق  اطفاهاي  ارتفاع مناسب جهت نصب كپسول -

 .ها گردد به آن يوسايل و لوازمي انبار شود كه مانع دسترس بايدها ن در محل نصب كپسول -

صالح به صورت ادواري بازرسي و در صورت لزوم نسبت به از سوي مراجع ذي بايدهاي نصب شده  كپسول -
 .دشوها اقدام  شارژ مجدد آن

حريـق ديـده    اطفااستفاده از تجهيزات  برايهاي الزم را  آموزش بايدازيافت كليه افراد مستقر در ايستگاه ب -
 .باشند

  .هاي اعالم حريق استفاده شود بايد از سامانها توجه به موارد فوق، ب -1يادآوري 
ق بـه  المقدور در كنار درها يا نقاطي نصب شود كه در صـورت بـروز حريـ    نشاني بايد حتي هاي آتش لوله و قرقره -2يادآوري 

  .خودداري شود يها در جلوي شيرهاي اصل طور كلي از قرار دادن محموله آساني در دسترس باشد و به
  .تهيه و در نزديك تابلوها نصب شود )CO2(كربنيك  هاي گاز جهت تابلوهاي برق كپسول -3 يادآوري

  آب و دفع فاضالب تامين سامانه 6-3-5
داراي منابع آب آشـاميدني   بايدر ايستگاه بازيافت، اين مكان به منظور مراقبت از سالمت كاركنان شاغل د -

 . سالم و بهداشتي باشد

داراي  بايـد هـاي بازيافـت    هاي تفكيك پسماندهاي خشـك، ايسـتگاه   به منظور شستشوي محوطه و سالن -
 .شيلنگ مناسب باشندو منابع آب مصرفي كافي و پمپ فشار آب 

داراي حـداقل   بايديات شستشوي محوطه، ايستگاه بازيافت جهت جلوگيري از تخليه پساب حاصل از عمل -
  .باشد 1مخزن گندابهاي جاذب يا  امكانات تصفيه و دفع پساب نظير چاه

  .هاي زماني معين، تخليه و دفع گردد در دوره بايد مخزن گندابجا مانده در هلجن ب -يادآوري

  عمليات تخليه   6-3-6
 .خليه پسماندهاي خشك به صورت جداگانه تعبيه گرددجايگاهي جهت ت بايددر مراكز بازيافت  -

 .مكان در كنار خطوط جداسازي در نظر گرفته شودتا حد ا بايدجايگاه تخليه  -

 .ها در نظر گرفته شود متناسب با ميزان پسماندهاي خشك و تنوع آن بايدابعاد جايگاه تخليه  -

 .رهايي با شيب مناسب باشدمحوطه تخليه بايد نسبت به اطراف، داراي اختالف سطح و ديوا -

از ريخت و پاش پسماندهاي خشك در حين عمليات تخليـه جلـوگيري بـه    تا حد امكان در جايگاه تخليه  -

                                                 
1 - Septic tank 
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 .عمل آيد

از بـارگيري بـيش از حـد     بايـد به منظور پيشگيري پراكندگي پسماندهاي خشك و سهولت در امر تخليه  -
 .خودروها جلوگيري به عمل آيد

م نشانگر مناسب جهت هدايت رانندگان يتوسط تابلوها و عال بايد هاي بازيافت ستگاههاي تخليه در اي مكان -
 .خودروها مشخص گردد

 . هاي ورود و خروج خودروها در محوطه تخليه بايد متناسب با عرض خودروها باشد راه -

 . از تخليه بار توسط كارگران به صورت دستي جلوگيري به عمل آيد -

آوري پسماندهاي خشك به صورت ادواري شستشوي  عمليات جمع يخودروها ،پس از عمليات تخليه بايد -
 ).ترجيحاً هر ايستگاه مجهز به كارواش باشد(بهداشتي و نظافت گردند 

مكاني مناسب  بايدبه منظور ممانعت از توقف خودروها در محوطه ايستگاه بازيافت پس از عمليات تخليه،  -
  .جهت پارك خودروها در نظر گرفته شود

  عمليات تفكيك 6-3-7
 .آوري شده انجام گيرد بر اساس نوع جنس پسماندهاي خشك جمع بايدعمليات تفكيك  -

 .براي هر نوع ماده بازيافتي، داراي غرفه جداگانه همراه با مرزبندي مناسب باشد بايدسالن تفكيك  -

جايگـاه مناسـب بـراي    در سالن تفكيك تابلوهايي در ابعاد مناسب و با ذكر عنوان پسماند تفكيك شده در  -
 .هر نمونه نصب گردد

 .وسيله نوار نقاله صورت گيردهب بايدهاي تفكيك  عمليات تفكيك پسماندهاي خشك در سالن -

ابتداي نوار نقاله از محوطه تخليه پسماندهاي خشك شروع و در پايان به ظروف مخصوص پسماند تفكيك  -
 .شده ختم گردد

 .ر باالتر از سطح زمين باشدمت5/1حداقل  بايدارتفاع نوار نقاله  -

 .جايگاهي ايمن جهت استقرار كارگران وجود داشته باشد بايددر كنار نوار نقاله  -

 .هاي برزنتي و ايمن استفاده گردد اي و نوك تيز از دستكش در تفكيك پسماندهاي شيشه -

 .در ابتداي عمليات توسط كارگران صورت گيرد بايدتفكيك پسماندهاي سنگين و حجيم  -

 .هاي بهداشتي قرار گيرد دور از سرويس بايدل تفكيك نان خشك مح -

 . دقت خاص اعمال گردد بايددر تفكيك نان خشك با توجه به اعتقادات مذهبي  -

هاي در معرض آلودگي  در پايان هر روز و پس از عمليات تفكيك تسمه نقاله و تجهيزات آن و ساير قسمت -
 .داشتي شستشو و تميز گرددبا رعايت موازين به بايدهاي تفكيك  سالن

هاي مواد بازيافتي با توجه به جنس پسماند و بر اساس برنامـه   ضدعفوني و گندزدايي سالن تفكيك و غرفه -
 .بندي صورت گيرد زمان

 .آوري گردد آوري مخصوص با حجم و استحكام مناسب جمع هاي جمع در كيسه بايدمواد تفكيكي  -

تـوان از تورهـاي فلـزي     مـي  ،خشك تفكيك شـده وجـود نـدارد    در مواردي كه امكان تداخل پسماندهاي -
 .استفاده نمود
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 عمليات توزين -

         مكان مناسب جهت توزين پسماندهاي تفكيـك شـده در نزديـك درب اصـلي ايسـتگاه بـراي نصـب
 ؛اختصاص يابد...) قپان، باسكول و (تجهيزات توزين 

 ؛داز ريخت و پاش پسماندهاي خشك در محل توزين بار جلوگيري شو 

  بنـدي مناسـب و بـا رعايـت      به صورت بهداشتي طبق برنامـه زمـان   بايدجايگاه توزين و تجهيزات آن
 .ضوابط ايمني شستشو گردد

   براي كنترل فعاليت عوامل تحت پوشش پيمانكاري، مشخصات پسماندهاي توزين شده، زمان تـوزين
 .ثبت گرددمربوط  )فاكتورهاي(رسيدهاي و نوع ماده توزيني در 

 
ها جداگانه بازيافت و تحت  اين زباله ديدر پسماندهاي خشك با مارستانييبعادي هاي خشك  به علت وجود زباله -1 آوريياد

  .نظارت ويژه بهداشتي به محل مشخص شده امن منتقل شوند
  .ه عمل آيدجلوگيري ب ديزا با بازيافت پسماندهاي خطرناك مانند قوطي حاوي سموم و مواد خطرناك و آتش از - 2 يادآوري

  
  داري موقت پسماندهاي خشكضوابط بهداشت و ايمني بخش نگه   6-4
 .دشومرتب بوده و در فواصل زماني مناسب نظافت  بايدمحل قرارگيري پسماندهاي خشك تفكيكي  -

 .كامالً خشك، خنك و عاري از رطوبت باشد بايدداري پسماندهاي تفكيكي جايگاه موقت نگه -

هاي جداگانه با حفاظ مناسب جهـت انبـار مختلـف     غرفه بايدپسماندهاي تفكيكي  داري موقتدر انبار نگه -
 .پسماندها ايجاد كرد

 .در بخش جداگانه با فاصله مناسب تعبيه گردد بايدداري كود و سموم در انبار، محل نگه -

 ،تـابع عوامـل متعـددي از جملـه جمعيـت     هاي مربوط به انواع پسماندهاي خشـك   وسعت و تعداد جايگاه -
داري آن آوري شده و همچنين طول مدت نگه ميزان همكاري شهروندان در امر تفكيك، نوع اقدامات جمع

 .است

 .سالن خاصي در نظر گرفته شود بايدداري مواد با حجم كم و با ارزش زياد جهت نگه -

 .داشتن و تميز كردن انبار اقدام شودبه صورت ادواري جهت پاكيزه نگه بايد -

آب و دفع فاضالب بخـش   تامينحريق،  اطفاتهويه،  سامانهو ايمني ساختمان، روشنايي، ضوابط بهداشتي  -
 .است اين استاندارد3-6داري موقت پسماندهاي خشك طبق بند نگه

   .داري اين پسماندها بايد كامالً خنك باشددر خصوص پسماندهاي كاغذ و ضايعات نان محل نگه -يادآوري

  بخش پردازش ثانويه ضوابط بهداشتي و ايمني    6-5
  .گردد از تسهيالت زير استفاده  مواد زايدافزايش ارزش افزوده  و به منظور كاهش حجم

 .به شيوه مكانيكي صورت گيرد بايدبندي پسماندها  سازي و بسته خرد نمودن، فشرده -

كنند  ل ميباشند و فضاي زيادي را اشغا كه داراي چگالي كم مي تيو پچون حلب ي هممواد زايددر مورد  -
 .به طريق برش، حجم اشغال شده را كاهش داد تا بارگيري به سهولت انجام گيرد بايد

 .كليه كاركنان از لوازم حفاظت فردي مناسب جهت انجام عمليات پردازش ثانويه استفاده نمايند بايد -
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 .گردد يهاي برقي توصيه م ليفتراكو بارگيري پسماندهاي پردازش شده استفاده از  يبراي جابجاي -

آب و دفع فاضالب بخـش   تامينحريق،  اطفاتهويه،  سامانهضوابط بهداشتي و ايمني ساختمان، روشنايي،  -
  .است اين استاندارد 3-6پردازش ثانويه طبق بند 

  ضوابط بهداشتي و ايمني تسهيالت و تجهيزات   6-6
هـا بايـد داراي كليـه تسـهيالت      گاههاي بازيافت، اين ايست بهداشت كاركنان شاغل در ايستگاه تامينبه منظور 

بهداشتي نظير اتاق رختكن با كمدهاي اختصاصي براي افراد، دوش و سرويس بهداشـتي متناسـب بـا تعـداد     
بـرداري از   كليه ضوابط بهداشـتي و ايمنـي در چگـونگي سـاخت و بهـره     . باشد نوبت كاريافراد شاغل در هر 

  .رعايت شود بايدنيز  گاه موقت كاركنان در ايستگاه بازيافتاستراحت

  ها ضوابط بهداشتي و ايمني توالت   1- 6-6
طـور متعـارف بـه     به(به تعداد كافي و متناسب با تعداد افراد استفاده كننده باشد  بايدتعداد چشمه توالت  -

 .)نفر كارگر يك توالت 15هر  يازا

 .متر باشد سانتي100متر و حداقل طول آن  سانتي 80 بايدحداقل عرض توالت  -

به رنگ روشن، بدون درز و شكاف بوده و شـيب آن بـه   ) سنگ يا سراميك(از جنس مقاوم  بايدكف توالت  -
 .سمت كاسه توالت باشد

 .از كف تا سقف از كاشي، سنگ يا سراميك به رنگ روشن و سالم باشد بايدديوارهاي جانبي توالت  -

 .سقف توالت بايد صاف، بدون درز و شكاف و به رنگ روشن باشد -

 .مجهز به پشت بند درب باشد بايدتوالت  درب -

 .ها بايد داراي شيشه سالم و تميز و مجهز به توري ضد زنگ باشد پنجره -

كاسه توالت بايد به رنگ روشن، صاف و بدون ترك خوردگي و قابل شستشو بوده و به طور مرتب نظافـت   -
 .شود

 .مجهز به شير برداشت آب سرد و گرم باشد بايدتوالت  -

 . مجهز به فالش تانك و يا شير فشاري باشد بايدتوالت  -

 .باشد) ترجيحاً استيل(توالت بايد داراي شير مجهز به شيلنگ برداشت آب  -

 .توالت بايد داراي روشنايي مناسب باشد -

 .داراي تهويه مناسب باشد بايدهواي آلوده، توالت  نماندبه جا جهت ممانعت از  -

طوري كه آثاري از آلـودگي در ديـوار، كـف، سـقف و      ت گردد بهطور مرتب شستشو و نظاف به بايدها  توالت -
  . درب آن مشاهده نشود

  ها ضوابط بهداشتي و ايمني دستشويي   2- 6-6
نفر كارگر حداقل يك  15ها بايد متناسب با تعداد كارگران بوده به صورتي كه به ازاي هر  تعداد دستشويي -

 .دستشويي موجود باشد

فاضـالب آب بـدون نشـت و چكـه       م و سرد بوده و اتصاالت شيرها و انشـعاب بايد داراي آب گر  دستشويي -
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 .باشد

 .بايد به رنگ روشن، صاف، قابل شستشو و فاقد ترك خوردگي باشد  كاسه دستشويي -

 .هر واحد دستشويي بايد مجهز به صابون مايع باشد -

 .آلودگي در آن مشاهده نشودطوري كه آثاري از  به ،طور مرتب شستشو و نظافت گردد ها بايد به دستشويي -

   . ها بايد به صورت مجزا و انفرادي تعبيه شوند دستشويي -يادآوري

  ضوابط بهداشتي و ايمني دوش   3- 6-6
 .موجود باشد دوشحداقل يك  بايدنفر كارگر  15هر  يبه ازا -

 .متر باشد سانتي120در  مترسانتي90 بايدحداقل  دوش اتاقكابعاد  -

ابل شستشو، عايق رطوبت، فاقد هر گونه درز و شـكاف و داراي شـيب بـه طـرف     ها بايد ق كف محل دوش -
 .شوي بوده و لغزنده نباشدكف

 .داراي درپوش مشبك باشد بايدشوي هر واحد دوش كف -

 .تر باشد متر كوتاه2ها نبايد از  ديوارهاي جانبي محل استحمام بايد قابل شستشو و ديوار بين دوش -

 .درز و شكاف باشد نو بدو صاف بايدسقف محل استحمام  -

 .دار باشد اي شكل درپوش محل استحمام بايد مجهز به ظرف زباله پالستيكي استوانه -

از المپ ايمني استفاده گردد و تمام كليدها و پريزهاي بـرق خـارج از محـل     بايددر داخل هر واحد دوش  -
 .استحمام قرار داشته باشد

طوري كه آثاري از آلودگي در كف، ديوارها و درب آن  ردد بهطور مرتب شستشو و نظافت گ به بايدها  دوش -
 .مشاهده نشود

 .داراي هواكش باشد بايدمحل استحمام  -

 .محل استحمام بايد داراي مكان مناسبي به عنوان رختكن براي تعويض لباس باشد -

رگران بـه  مكان مناسبي در مجاورت محل استحمام و به شكل مجزا با ابعاد متناسـب بـا تعـداد كـا     تامين -
 .استمنظور شستشوي البسه ضروري 

بـه تعـداد و مقـدار كـافي مـواد شـوينده        بايـد بهداشت فردي افراد مقيم در محل اسكان  تامينمنظور به  -
 .و حوله اختصاصي در اختيار كارگران قرار داده شودفردي بهداشتي نظير صابون 

) گرمكن نفتي يـا گـازي  نظير آب(مركزي آب گرم مصرفي از منابع حرارتي غير تاميندر صورتي كه براي  -
شود، اين قبيل منابع حرارتي بايد خارج از محوطه استحمام و در محل مناسب و دور از كوران  استفاده مي

  . هوا قرار داشته باشد

  رختكن   4- 6-6
 .داراي ديوارهايي به رنگ روشن، صاف و بدون ترك خوردگي و قابل شستشو باشد بايدرختكن  -

 .به تعداد كارگران و نفرات حاضر در محل، كمد، جالباسي و جاكفشي موجود باشد بايد درون رختكن -

 .هاي جاكفشي در اختيار كارگران قرار داده شود نايلون بايددر صورت يكي بودن كمد و لباس و جاكفشي  -

 .متر باالتر باشد سانتي20حداقل بايدكف كمدها از زمين  -
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  .هاي كار خود را در كمدهاي مخصوص قرار دهند پس از انجام كار لباس بايدكارگران  -

  آبدارخانه   5- 6-6
 .از نوع مقاوم، سالم، بدون ترك و شكاف و قابل شستشو باشد بايدكف و ديوار آبدارخانه  -

حداقل هايي مخصوص قرارگيري ظروف وجود داشته باشد و  به تعداد كافي كمد و قفسه بايددر آبدارخانه  -
 .متر باشد سانتي20زمين فاصله اين كمدها از سطح 

 .هاي بازشو آن به توري ضدزنگ مجهز باشد درب آبدارخانه بايد از نوع خود بسته شو باشد و پنجره -

 .هاي آن تميز باشد آبدارخانه بايد داراي تهويه مناسب و نور كافي بوده و شيشه و درب و پنجره -

شـوي  اراي شيب مناسب به طرف كـف كف آبدارخانه بايد از جنس قابل شستشو، بدون ترك خوردگي و د -
 .روگاه آن به حفاظ مجهز باشدبوده و آب

 .داري شودهاي مجهز نگه ظروف و لوازم مورد استفاده بايد در كابينت و قفسه -

 .پريدگي باشد خوردگي و لب  ون تركدجنس ظروف آبدارخانه بايد از جنس ضدزنگ و ب -

 . و داراي پروانه ساخت باشد كننده مصرفي بايد استاندارد مواد شوينده و پاك -

 .داراي درب پدالي بوده و عالوه بر استفاده از كيسه زباله، قابل شستشو نيز باشد بايدظروف زباله  -

  .استعمال دخانيات در آبدارخانه ممنوع است -

  ليفتراكايمني كار با    6- 6-6
  قبل از حركت 6-1- 6-6

هـاي بـاطري، ترمـز،     هـا، بـاطري، كابـل    چـرخ  هاي نشت روغن، هاي هيدروليك، محل سوخت، روغن، قسمت
ها، زنجيرها، خار  ، كابل)از نظر بازي و لرزش(هاي انتقال نيرو  ها، موتور و قسمت ترمزدستي، فرمان، بوق، چراغ

   .شوندبازديد  )از نظر ترك خوردگي يا خميدگي(هاي باالبرنده  ر و شاخكيزنج

  كتحردر حين ع و وشر در زمان 6-2- 6-6
 رانندگي كنند؛ ليفتراكهند بود با ديده مجاز خوا د آموزشفقط افرا -

 ؛شودفردي و لباس كار استفاده  از وسايل حفاظت -

 ؛)كيلومتر در ساعت5(سرعت در حد مجاز باشد  -

 باشد؛ متر از زمين فاصله داشته سانتي20ها در هنگام حركت حداقل  شاخك -

 ابين قرار نگيرد؛اننده بيرون از كهنگام رانندگي هيچ يك از اعضاي بدن ر -

 ؛گرددهمواري و لغزندگي شناسايي مسير حركت از نظر موانع، نا -

 ؛شودها با دنده عقب حركت  در سرازيري -

 باشد؛متر و با توجه به شيب جاده  سانتي20ها از زمين بيشتر از  ها فاصله شاخك در سربااليي -

 فاقد محافظ اتاق، ممنوع است؛ ليفتراكرانندگي با  -

 ؛استفاده شودبوق يا چراغ هشدار  ازها  ها و تقاطع پيچ هنگام عبور از -

 ؛انجام شود ليفتراكبارگيري و تخليه بار فقط پس از توقف كامل  -
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 ؛دشوبارگيري ن ليفتراكبيشتر از ظرفيت مجاز  -

 دور زدن با سرعت باال ممنوع است؛ سبقت، سوار كردن افراد متفرقه، حركت زيگزاگ، ترمز شديد و -

 نامتعادل و نامطمئن خودداري شود؛ رهاياز بلند كردن با -

 شاخك يا هل دادن بار خودداري شود؛از بلند كردن بار با يك  -

 ؛شودها به عقب متمايل  ، شاخكبعد از بلند كردن بار -

 ر نبايد مانع از ديد راننده گردد؛ارتفاع با -

 ؛استها ممنوع  توقف و يا عبور و مرور افراد زير شاخك -

 ؛نبايد به عنوان نردبان استفاده شود يفتراكلهاي  گاه از شاخك هيچ -

 ها با نوع كار اطمينان حاصل شود؛ ها و تناسب آن بسته ها و پالتقبل از بلند كردن بار از سالم بودن  -

 و اجسام مشابه ممنوع است؛ هاي فلزي، تيرآهن، پروفيل حمل بارهاي طويل مانند لوله -

كرده، سپس اقدام به حركـت   توقف كامل) شم با تغيير نورجهت تطابق چ(به هنگام ورود و خروج از انبار  -
  .شود

  هنگام پارك كردن 6-3- 6-6
 نشاني خودداري شود؛ ا و وسايل آتشه از پارك كردن در جلوي درب -

 ؛ه شوندشيب داده و به سطح زمين رسانيد ها كمي به سمت جلو بعد از پارك كردن شاخك -

 ؛دشوخارج خود ا خالص كرده و سوييچ از جاي قبل از پياده شدن ترمز دستي كشيده، دنده ر -

  .شوددر محل تعيين شده مجاز پارك  ليفتراك -

  مشخصات و وظايف مسئول شب ايستگاه بازيافت   7
  مشخصات مسئول شب ايستگاه 7-1

واحـد  به   وانتخاب  ،كارفرما ييدابا سابقه و مورد ت كاركناناز با توجه به موارد زير مسئول شب ايستگاه بايد 
 :ودمعرفي ش توليم

 ؛تابعيت ايراني -

 ؛پيشينه عدم سو -

 ؛عدم اعتياد به هر گونه مواد مخدر -

 ؛داراي سواد حداقل ديپلم -

 ؛خدمت نظام وظيفه انجام داده يا مشخص -

 ؛ماه 6حداقل  ه مدتامكان همكاري ب -

 ؛شناسي متعهد به وظايف محوله و وقت -

 ؛داراي ظاهر موجه و مرتب -

 ؛دهييد شاداراي كارت شناسايي ت -

 ؛...)برخوردار از حقوق ثابت و بيمه و مزايا و ( واحد مربوط استخدام شده -
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هـاي ايسـتگاه، دفترچـه     هاي الزم را در خصـوص فعاليـت   هاي الزم و آموزش قبل از شروع كار بايد مهارت -
 ان و نحوه كار تجهيزات ديده باشد؛پيم

   .نداشتن منع قانوني براي كار -

  تگاهشرح وظايف مسئول شب ايس   7-2
  شروع كار  -

 ل ايستگاه از شيفت روز به صورتي كه كـار روزانـه خاتمـه يافتـه باشـد، شستشـو، نظافـت و        يتحو
ها و تجهيزات داخل ايستگاه انجـام شـده    ها، دستگاه ها، غرفه ضدعفوني محوطه ايستگاه، كليه اتاق

 باشد؛انجام شده  طبق برنامه زمانبندين باشد و سمپاشي ايستگاه و محيط پيرامون آ

  يا پانچ كارت مربوطو امضاي دفتر  واحد مربوطهاعالم حضور به.  
 ؛دار روي آن پوشيدن لباس كار و الصاق كارت شناسايي معتبر عكس -

 ؛ها بازديد و كنترل وضعيت عمومي، واحدها و تجهيزات ايستگاه -

 ؛ايستگاه... ، تلفن و   سيسات برق، آب، گازات 

 ؛سوزي ايستگاه شاني و اطمينان از بيمه آتشن اطفاي حريق و كپسول آتش سامانه 

 ؛هاي اوليه جعبه كمك 

 هـاي   اتاق مسئول شب، اتاق پيمانكار، اتاق رييس ايستگاه، اتاق نگهباني، پاركينگ خودروها، غرفه
تخت و ملزومات، موكت، يخچال، بخاري، اجاق گاز، (هاي بهداشتي و اسكان كارگري  دپو، سرويس
 ؛)كولر و تهويه

  گـر  افزار توزين و ثبت صـحيح اعـداد و ارقـام داده شـده و صـحت چـاپ       اطمينان از نرم(باسكول
 ؛هاي موجود متناسب با قرارداد و ساير ماشين ليفتراك، نوار نقاله، )دستگاه

 ايستگاه كاركنانكنترل بهداشت فردي، تردد و اسكان كارگران و  -

  و در صـورت لـزوم درخواسـت     از پيش تعيـين شـده   فهرستحضور و غياب و ثبت كارگران طبق
دار از كارگران و جلوگيري از حضور، تردد، فعاليت و يا سكونت افـراد   كارت شناسايي معتبر عكس

 افراد داراي منع قانوني براي كار؛، افراد داراي صغر سني و فهرستخارج از 

  سيناسيون استحمام، لباس مناسب، واك(اطمينان از رعايت تمامي موازين بهداشت و ايمني فردي
 .، اخالقي و فني توسط كاركنان)و اخذ كارت بهداشت

در شـيفت  ) ها و عوامل پيمانكار يا عوامل متفرقه از وانت(جلوگيري از پذيرش هرگونه پسماندهاي خشك  -
 ؛شب

 ؛جلوگيري از جداسازي و تفكيك در شيفت شب -

نگي به منظـور بـارگيري و   جلوگيري از دپوي پسماندهاي خشك يا پسماندهاي دفني در ايستگاه و هماه -
 ؛است 20:00ها و تخليه كامل ايستگاه حداكثر تا ساعت  انتقال سريع آن

 ؛جلوگيري از هر گونه فعاليت يا سد معبر در اطراف ايستگاه -

 ؛پاسخگويي -
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  ن سـازمان و فـراهم آوردن امكـان دسترسـي     مسئول ايستگاه موظف است به هر كدام از مسـئوال
رسـاني   گويي و اطالعچنين پاسخمتر مدنظر در هر وقت از شيفت كاري همايشان به آمار يا هر پارا

ن اكنندگان در فرم مخصـوص مراجعـ   ن مجاز و ثبت مشخصات مراجعهااز نحوه كار به تمام مراجع
 .اطالع داده و ثبت نمايد با ثبت ساعت مراجعه

 .خاتمه شيفت و تحويل ايستگاه به نحو مطلوب به مسئول شيفت روز -

  

  هاي بازيافتايستگاهعمليات ند فرآي 8
 

  .است 1هاي بازيافت مطابق نمودار شكل ايستگاهعمليات در فرآيند 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي بازيافتايستگاهعمليات در نمودار فرآيند  -1شكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ورود توزين
تخليه ابتداي 

 نوار نقاله

تفكيك روي 
 نوار نقاله

 بندي  دسته

 كاهش حجم

 خرد كردن

 بارگيري بنديعدل

 توزين

 خروج
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  پيوست الف
 )اطالعاتي(

  هاي بازيافت ايستگاهارزيابي 

  

توانـد   مـتن قراردادهـا مـي    موارد تصريح شـده در  اشتي و اجرايي و ياهاي ابالغي اعم از بهد كليه دستورالعمل
  . قرار گيرد هاي بازيافتايستگاهدر عمليات چگونگي انجام  ارزيابيمالك 

الزم به توضيح است كـه بـر   . بازيافت در زير آمده است هايايستگاهارزيابي ) چك ليست(1نمونه اي از بازبينه
  .بازبينه يادشده قابل تغيير مي باشد... فيايي، شرايط قرارداد و ، موقعيت جغراحسب نوع ايستگاه

  يت ايستگاه و عمليات پردازشوضع -1- جدول الف

  
  موضوع

  

        
بازديد اول

 
تاريخ

 ...
          
بازديد دوم 

 
تاريخ

 ...
          
بازديد سوم

 
تاريخ

 ...
    

  
شواهد  /مستندات

بله  عيني
خير  
توضيحات  

  

بله
خير  
توضيحات  

  

بله
خير  
توضيحات  

  

  متراژ

ايستگاه به  تامين
متراژ متناسب با 
ميزان پسماند و 

 محدودهوسعت 
برابر ) مترمربع(

  دستورالعمل

                    

نامه گواهي
  الملليبين

داري اخذ و نگه
  گواهينامه ايزو

                    

  بيمه

بيمه حوادث و 
  سوزي ايستگاه آتش

                    

ني بيمه مسئوليت مد
كارفرما در قبال 

  كاركنان

                    

  
  
  

                                                 
1-Check list 
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  وضعيت ايستگاه و عمليات پردازش -1-جدول الفادامه 

  
  موضوع

  

        
بازديد اول

 
تاريخ

 ...
          
بازديد دوم 

 
تاريخ

 ...
          
بازديد سوم

 
تاريخ

 ...
    

  
شواهد  /مستندات
بله  ينيع

خير  
توضيحات  

  

بله
خير  
توضيحات  

  

بله
يرخ  
توضيحات  

  

تامين 
واحدهاي 

مختلف الزم در 
  ايستگاه

اتاق رييس ايستگاه، 
اتاق پيمانكار، اتاق 

  نگهباني

                    

                      هاي دپو مناسب محل
هاي بهداشتي  سرويس

تعداد كافي (مناسب 
سرويس بهداشتي، 

حمام و شير برداشت و 
وضعيت نظافت و 

  )بهداشت

                    

                      هاپاركينگ خودرو
 سامانهدارا بودن 

اطفاي حريق، كپسول 
توجه به (نشاني  آتش

و جعبه ) تاريخ شارژ
  هاي اوليه كمك

                    

تامين و 
برداري  بهره

تجهيزات و 
  تاسيسات الزم

و استفاده از  تامين
  باسكول

                    

و استفاده از  تامين
  توزين سامانهافزار  نرم

                    

مار و اطالعات آ ارايه 
به موقع و تهيه و 
ثبت مكتوب و 

اي كل پسماند  رايانه
  خروجي و ورودي

                    

                      فعال بودن نوار نقاله
                      ليفتراكاستفاده از 

فعال بودن پرس 
كارتن و مقوا و پرس 

  فلزات

                    



24 

  

  
  
  

  وضعيت ايستگاه و عمليات پردازش -1-جدول الفادامه 

  ضوعمو
         
بازديد اول

  
تاريخ

 ...
  

         
بازديد دوم 

 
تاريخ

 ...
  

         
بازديد سوم

 
تاريخ

 ...
    

  
شواهد  /مستندات
  ينيع

بله
خير  
توضيحات  

  

بله
خير  
توضيحات  

  

بله
خير  
توضيحات  

  

  
  
  
  

وضعيت 
  عمومي

داري و حفظ نگه
ديوارها، كف و سقف و 

ابنيه موجود و 
 سيسات برق، آب،ات

... گاز و تلفن و 
  ايستگاه

                    

بارگيري به موقع و 
تخليه منظم 

پسماندهاي خشك 
ارزشمند و 

  پسماندهاي دفني

                    

نظافت، شستشو، 
ضدعفوني و نظافت 

كامل و روزانه محوطه 
  ايستگاه و سمپاشي

                    

                      كنترل ورود و خروج
عدم پذيرش هر گونه 

از اعم از عامل غير مج
متفرقه يا عوامل خود 

  پيمانكار
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  وضعيت اسكان كارگري -2- جدول الف

  موضوع

         
بازديد اول

  
تاريخ

 ...
  

         
بازديد دوم 

 
تاريخ

 ...
  

         
بازديد سوم

 
تاريخ

 ...
    

  
شواهد  /مستندات
  ينيع

بله
خير  
توضيحات  

  

بله
خير  
توضيحات  

  

بله
خير  
  

ت
وضيحات

  

فضاي كافي متناسب با  تامين
به ازاي هر نفر (تعداد كارگران 

  )مترمربع5حدود 

                    

تختخواب مناسب، پتو و  تامين
  ملحفه

                    

                      ها آميزي مناسب اتاق رنگ
                      نمازخانه مناسب

آشپزخانه مجزا با وضعيت و 
  ملزومات مناسب

                    

                      اجاق گاز ل،يخچا تامين
                      كمد لباس و جاكفشي

وضعيت نور و روشنايي و تهويه 
  مطبوع

                    

                      ها و توري وضعيت در و پنجره
حريق و  اطفا  كپسول تامين

  هاي اوليه جعبه كمك
                    

وسيله گرمايشي و  تامين
  سرمايشي مناسب و استاندارد

                    

 15به ازاي هر (ها  وشوييتعداد ر
  )نفر يك سرويس الزامي است

                    

نفر  15به ازاي هر (تعداد توالت 
  )يك چشمه الزامي است

                    

به ازاي هر (تعداد دوش حمام 
  )نفر يك دوش الزامي است 15

                    

                      خانهشويرخت تامين
كنترل تردد افراد و صدور كارت 

  ي ايشانشناسايي برا
                    

                      جلوگيري از اسكان افراد متفرقه
                      اسكان افراد به تعداد مناسب

                      عدم استعمال دخانيات
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 وضعيت كاركنان -3- جدول الف

  موضوع

         
بازديد اول

  
تاريخ

 ...
  

         
بازديد دوم 

 
تاريخ

 ...
  

         
بازديد سوم

 
تاريخ

 ...
    

  
شواهد  /مستندات
  ينيع

بله
خير  
توضيحات  

  

بله
خير  
توضيحات  

  

بله
خير  
توضيحات  

  

  
حقوق 
  كاركنان

  

افتتاح حساب بانكي براي 
  تك تك كاركنان

                    

ارايه (قوقي رسيد حصدور 
حقوقي  رسيداز  روگرفت 

  )متصديان

                    

پرداخت حقوق از طريق 
به شماره حساب پرداخت 

ي از صفحه اول كپارايه (
 ارايه دفترچه بانكي و 

به شماره  پرداختي رسيد
  )ها حساب

                    

افراد غير 
  مجاز

عدم به كارگيري افراد 
  داراي صغر سني

                    

كارگيري اتباع  عدم به
  خارجي فاقد مجوز

                    

عدم پذيرش هرگونه 
عامل كتفي، متفرقه، 

  ...گوني بدوش و 

                    

  بيمه

كپي  ارايه (انجام بيمه 
  )صفحه اول دفترچه بيمه

                    

پرداخت ماهانه حق بيمه 
ارايه  رسيد داراي پرفراژ، (

مهر شركت و امضاي 
  )يس اداره بازيافتير
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 وضعيت كاركنان -3-ادامه جدول الف

  موضوع

         
بازديد اول

 
تاريخ

 ...
  

         
بازديد دوم 

 
تار

يخ
 ...

  

         
بازديد سوم

 
تاريخ

 ...
   

 
 
شواهد  /مستندات
بله  ينيع

خير  
توضيحات  

  

بله
خير  
توضيحات  

  

بله
خير  
توضيحات  

  

لباس 
وتجهيزات 

انفرادي 
  كارگران

ه حداقل تهي
يك دست 
براي هر 
 فصل و يك

دست 
اضافي در 
 ابتداي كار 

يا برابر 
دستورالعمل 
  اختصاصي

                      پيراهن
                      لوارش

كفش 
  ايمني

                    

                      كاله
                      دستكش

  ماسك

                    

  كارت

انجام معاينات پزشكي 
قبل و حين استخدام و 
  دريافت كارت تناسب

                    

                      كارت شناسايي
 
  


