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  مقدمه -1
شود، از جمله پسماندهاي خاصی  هاي ساختمانی یاد می پسماندهاي عمرانی و ساختمانی که بعضا از آن به عنوان نخاله

سال (و دستورالعمل اجرایی آن ) 1383سال (در قانون مدیریت پسماند . نمایند اي را طلب می مدیریت ویژههستند که 

لیکن در تعریف مندرج در قانون مدیریت  ،در مورد این پسماندها ماده قانونی مشخصی قید نگردیده است) 1385

ها  ند و بنابراین مدیریت آنها بر عهده شهرداريآی پسماند، پسماندهاي ساختمانی در زمره پسماندهاي عادي به حساب می

هاي دیگر  ثیر سیاستتحت تأ رونق گرفتن ساخت و ساز در مقاطع زمانی مختلف و بعضاً از سوي دیگر، .خواهد بود

با توجه به اکنون  .ده استشسبب تولید بیش از پیش این پسماندها در سطح شهرها ) هاي فرسوده نظیر نوسازي بافت(

آوري و حمل پسماندهاي ساختمانی  اکنون بستري براي ساماندهی ذخیره، جمع اي قانون مدیریت پسماندها همدستاورده

ده ش تنظیم نامه مدیریت پسماندهاي عمرانی و ساختمانی با نگرش فوق  شیوه. ها ایجاد گردیده است براي شهرداري

  .است

 جهت در نیز و زیست محیط حفظ منظور به ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون پنجاهم اصل تحقق راستاي در

 ساماندهی اجرایی نامه شیوه آن، اجرایی نامه آئین 5 ماده استناد به 1383 سال مصوب پسماندها مدیریت قانون اجراي

 گردیده تدوین ماده 29 در )کشور دهیاریهاي و شهرداریها سازمان( کشور وزارت توسط ساختمانی عمرانی و پسماندهاي

  .باشد می الرعایه الزم مدیریت پسماندها قانون اجرایی نامه آئین 9 ماده براساس که است

  

 هدف از تدوین شیوه نامه  - 2

  :توان به ترتیب ذیل بر شمرد نامه حاضر را می ترین اهداف شیوه مهم

 آوري پسماندهاي ساختمانی سازي و جمع ایجاد وحدت رویه براي اجراي ذخیره 

  آوري پسماندهاي ساختمانی ها در زمینه اجراي مدیریت ذخیره و جمع شهرداريارتقاء سطح دانش 

 آوري پسماندهاي ساختمانی سازي و جمع ارائه روشهاي بهینه ذخیره 

 آوري پسماندهاي ساختمانی برداري و نظارت صحیح بر ذخیره و جمع ریزي، بهره ایجاد بستر برنامه 

 

 دامنه کاربرد شیوه نامه  - 3

هاي کشور، شهرداریها و  ها و دهیاري بردار، دربرگیرنده سازمان شهرداي هاي بهره از نظر دستگاه نامه حاضر شیوه

هاي تحت پوشش خود  هاي مدیریت پسماند که به منظور مدیریت اجرایی پسماندها در محدوده دهیاریها، سازمان

. باشد هاي اجرایی آن هستند، می امهن و آئین) 1383مصوب (موظف به اجراي وظایف مندرج در قانون مدیریت پسماند 
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همچنین از نظر محدوده و دامنه خدمات، در برگیرنده کلیه خدمات اجرایی مدیریت پسماندهاي ساختمانی و عمرانی 

ها محدوده خدمات شهري است،  همچنین با توجه به اینکه محدوده فعالیت مدیریت اجرایی در شهرداري. باشد می

دهاي عمرانی تولید شده در خارج از حوزه خدماتی شهرها و نحوه ساماندهی آنها براي هاي اجرایی پسمان مدیریت

  .ها اختیاري خواهد بود شهرداري

 

  تعاریف موضوعه شیوه نامه  - 4
ابالغی سازمان (نامه ساماندهی پسماندهاي عمرانی و ساختمانی  نامه منطبق با تعاریف مندرج در شیوه ریف این شیوهاتع

  .باشد می) 1392-هاي کشور  یاري ها و ده شهرداري

  

  هاي موضوعه شیوه نامه  الزامات و توصیه - 5
نامه ساماندهی  ، مطابق با مواد مندرج در شیوهساماندهی و مراقبت ریزي، برنامههاي مربوط به  الزامات و توصیه 

الزامات و . باشد می) 1392(هاي کشور  ها و دهیاري  ابالغی سازمان شهرداري ،پسماندهاي عمرانی و ساختمانی

  . ذیال ارائه گردیده است ،هاي تکمیلی عالوه بر موارد یاد شده توصیه

  

حمل پسماندهاي جزء و انتخاب  آوري و وظایف مدیریت اجرایی در ذخیره سازي، جمع -1- 5
 پیمانکاران مربوطه

حمل پسماندهاي جزء حاصل تعمیرات عمرانی و ساختمانی در سطح شهر،  آوري در راستاي سازماندهی جمع -1 ماده

 جزءآوري و حمل پسماندهاي  گیري از خدمات بخش خصوصی در قالب پیمانکاران جمع مدیریت اجرایی مجاز به بهره

 .حاصل از تعمیرات عمرانی و ساختمانی در سطح محدوده خدماتی شهرداري می باشد

ها و  هاي سازمان شهرداري با رعایت قوانین و مقررات شهرداري و دستورالعملمدیریت اجرایی موظف است  -2 ماده

حاصل  جزءآوري وحمل پسماندهاي  سازي، جمع ها، نسبت به انتخاب پیمانکاران ذیصالح مناطق در امر ذخیره دهیاري

 .ساختمانی از طریق برگزاري مناقصه اقدام نماید واز تعمیرات عمرانی 

حاصل از تعمیرات عمرانی و  جزءآوري و حمل پسماندهاي  ز انجام خدمات جمعامدت زمان مجحداکثر  -3 ماده

 .باشد ماه می 6ساختمانی 

رسانی به تولیدکنندگان پسماندهاي جزء حاصل از تعمیرات عمرانی و  با توجه به اهمیت آموزش و اطالع  -4 ماده

حاصل از  جزءسماندهاي آوري و حمل پ ساختمانی در سطح شهر، مدیریت اجرایی موظف است دستورالعمل جمع

 .ها، جراید و انتشار بروشور به اطالع شهروندان برساند ساختمانی را از طریق رسانه وتعمیرات عمرانی 
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ماه بعد از ابالغ این دستورالعمل نسبت به برآورد بودجه ) 1(مدیریت اجرایی موظف است ظرف مدت یک  -5 ماده

حاصل از تعمیرات عمرانی و  جزءآوري و حمل پسماندهاي  آموزشی و اجرایی مورد نیاز جهت اجراي مدیریت جمع

 .گذاردساختمانی را تهیه و پس از تصویب در شوراي اسالمی شهر، به مرحله اجراء ب

 جزءآوري و حمل پسماندهاي  هاي جمع هاي آموزشی و نظارت بر حسن اجراي پیمان مسئولیت اجراي برنامه -6 ماده

 .باشد حاصل از تعمیرات عمرانی و ساختمانی، بر عهده مدیریت اجرایی می

رسانی، نسبت به اعالم شماره تماس  ند از طریق جراید یا بروشورهاي اطالعی موظفاجرای هاي مدیریت -7 ماده

حاصل از تعمیرات عمرانی و ساختمانی مستقر در هریک از مناطق اجرایی  جزءآوري وحمل پسماندهاي  یمانکاران جمعپ

 .خود اقدام نمایند

منجر  ی کهند پیش از آغاز عملیاتانی موظفحاصل از تعمیرات عمرانی و ساختم جزءتولیدکنندگان پسماندهاي  -8 ماده

که از طریق جراید یا بروشورهاي  ی، مراتب را از طریق شماره تماسشود می به تولید پسماندهاي ساختمانی و عمرانی

 .توزیع شده در سطح شهر به اطالعشان رسیده است، اعالم نمایند

آوري و  حاصل از تعمیرات عمرانی و ساختمانی، پیمانکاران جمع جزءپس از تماس تولیدکنندگان پسماندهاي  -9 ماده

یا اعزام نماینده، با توجه به برآورد حجم یا وزن مورد تقاضا  زیرق فرمول حمل موظفند با تخمین حجم پسماندها از طری

 .و مدت زمان تولید نسبت به عقد قرارداد بر اساس تعداد و تعرفه مصوب اقدام نمایند

 

  :فرمول محاسبه پسماندهاي ساختمانی و عمرانی

  ) Construction(تخمین مقدار پسماندهاي ساختمانی  -1
CW = [NC + OC] * V * D      

  :که در آن

CW  = تن(مقدار پسماندهاي ساختمانی(  

NC  = متر مربع(مساحت بناي جدید(  

OC  = مترمربع(مساحت بناي افزوده شده یا اضافی(  

V  =مترمربع مساحت، و 100شده به ازاي هر  حجم پسماند ساختمانی تولید  

D  = تن بر مترمکعب(دانسیته پسماند تولیدي(  

  ) Demolition(پسماندهاي تخریب تخمین  -2
DW = ND * ANF * AS * V * D     

  :که در آن

DW  = تن(مقدار پسماندهاي تخریب(  
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ND  = تعداد(تعداد بناهاي تخریب شده(  

ANF  = تعداد(متوسط تعداد طبقات در هر ساختمان تخریب شده(  

AS  = متر مربع(مساحت بناي جدید(  

V  =مترمربع مساحت ساختمان تخریب شده، و 100شده به ازاي هر  حجم پسماند تخریب تولید  

D  = تن بر مترمکعب(دانسیته پسماند تولیدي(  

  

ند پس از عقد تعمیرات عمرانی و ساختمانی موظفحاصل از  جزءآوري وحمل پسماندهاي  پیمانکاران جمع - 10 ماده

در محل تولید اقدام  جزءسازي پسماندهاي  ، نسبت به ارسال و استقرار مخازن ویژه ذخیره9ماده -٩ ماده قرارداد موضوع 

 .نماید

فیت مخازن حاصل از تعمیرات عمرانی و ساختمانی موظفند پس از تکمیل ظر جزءتولیدکنندگان پسماندهاي  - 11 ماده

 .آوري و حمل اعالم نمایند سازي مراتب را به پیمانکاران جمع خیرهذویژه 

ند پس از اعالم تغییرات عمرانی وساختمانی موظف حاصل از جزءآوري و حمل پسماندهاي  پیمانکاران جمع - 12 ماده

 .نسبت به بارگیري و حمل مخزن اقدام نماید ،تولیدکننده

ند در صورت تعمیرات عمرانی و ساختمانی موظفحاصل از  جزءآوري و حمل پسماندهاي  پیمانکاران جمع - 13 ماده

 .را با جایگزینی مخزن خالی بجاي پر، تکمیل نمایند ١٧ -١٧ ماده تداوم تولید پسماند، فرآیند عملیاتی موضوع 

اند پس از  حاصل از تعمیرات عمرانی و ساختمانی موظف جزءآوري وحمل پسماندهاي  پیمانکاران جمع - 14 ماده

هاي انتقال مجهز به  با ظرفیت باالتر در یکی از ایستگاه آالت بارگیري و حمل مخازن نسبت به تخلیه آنها به ماشین

 .سکوي تخلیه یا محل دفن تعیین شده اقدام نمایند

ند در بدو ورود به انی موظفحاصل از تعمیرات عمرانی و ساختم جزءآوري و حمل پسماندهاي  پیمانکاران جمع - 15 ماده

س از تخلیه به صورت هفتگی به مدیریت اجرایی از طریق باسکول توزین شده و برگه باسکول را پ ،محل دفن/ایستگاه

 .تسلیم نمایند

مین خودروهاي با أهاي انتقال، شهرداري موظف به تجهیز محل و ت به منظور تخلیه مخازن در ایستگاه - 16 ماده

 .دباش هاي انتقال می ظرفیت باال در ایستگاه

ارائه  1شکل در  جزءدهاي آوري وحمل پسمان گردش عملیاتی مراحل انجام خدمات اجرایی پیمانکاران جمع - 17 ماده

 .شده است
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  آوري و حمل پسماندهاي جزء گردش عملیاتی مراحل انجام خدمات اجرایی پیمانکاران جمع -1شکل

  

  

 انتخاب پیمانکار

 آموزش شهروندان

 سازي تأمین مخازن ویژه ذخیره

تماس شهروندان با مدیریت اجرایی یا پیمانکاران 
 مجاز

عقد قرارداد با متقاضی از سوي پیمانکار بر اساس 
 تعرفه

 عمرانی و ساختمانیپسماندهاي اعزام نمایند و برآورد حجم 

 الزحمه از سوي پیمانکار دریافت حق

 جایگزینی مخازن پر با خالی

 تحویل مخزن

بارگیري و حمل مخازن و دریافت تاییدیه از متقاضی و 
 محل تخلیه

 محل دفن/توزین در ایستگاه انتقال

 محل دفن/تخلیه در ایستگاه انتقال

 مرکز دفن/از ایستگاه انتقالدریافت تأییدیه 
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 اطالع رسانی و آموزش -2- 5

نامه ساماندهی پسماندهاي عمرانی و  مندرج در شیوه اطالع رسانی و آموزشهاي مربوط به  عالوه بر الزامات و توصیه

صورت زیر ه هاي تکمیلی ب ، الزامات و توصیه)1392(هاي کشور  ها و دهیاري  ساختمانی ابالغی سازمان شهرداري

  :باشد می

 اي هدف به دو گروهه به منظور اطالع رسانی در خصوص مدیریت پسماندهاي عمرانی و ساختمانی نیاز است تا گروه

 .باشد رسانی براي هر بخش متفاوت می تقسیم گردند و روش اطالع جزءو  عمدهکنندگان تولید

هاي مدیریت پسماندهاي عمرانی و ساختمانی  از شرکت عمدهرسانی به تولیدکنندگان  به منظور اطالع - 18 ماده

ش خود با پخش موظفند تا با شناسایی تولیدکنندگان عمده پسماندهاي عمرانی و ساختمانی در محدوده تحت پوش

بروشور و نصب بنر اطالعات مورد نیاز را در اختیار تولیدگنندگان عمده پسماندهاي عمرانی و ساختمانی قرار داده و 

 .آوري آنها را ترغیب کنند نسبت به عقد قرارداد جمع

انند هاي عمومی م رسانی به تولیدکنندگان جزء الزم است مدیریت اجرایی به کمک رسانه به منظور اطالع - 19 ماده

سازي عمومی در خصوص وجود چنین سرویس خدماتی و نحوه انجام  گاهآها به صورت عام براي  صدا و سیما و روزنامه

 .خدمات اقدام نماید

هاي مدیریت پسماندهاي عمرانی و ساختمانی موظفند با استفاد از بروشور، نصب بنر در محدوده  کلیه شرکت - 20 ماده

 .ها نسبت به معرفی خود و نحوه خدمات مردم را آگاه نمایند انات روزنامهگیري از امک فعالیت خود و همچنین بهره

به منظور فراگیر شدن خدمات مدیریت پسماندهاي عمرانی و ساختمانی در سطح عموم و تشویق شهروندان،  - 21 ماده

و هاي مدیریت پسماندهاي عمرانی  گیري از امکانات صدا و سیما و حمایت از سوي شرکت در صورت امکان با بهره

گردد و اهداء جوایز به شهروندانی که از این  هایی به صورت محلی و شهري توصیه می ساختمانی، برگزاري جشنواره

 .گردد اند، پیشنهاد می خدمات استفاده نموده

  

  مالحظات فنی  -3- 5
هاي زیر از سوي مدیریت اجرایی باید مدنظر  سازي پسماندهاي عمرانی و ساختمانی توصیه به منظور ذخیره - 22 ماده

 .ار گیردقر

 

  ذخیره سازي پسماندهاي عمرانی و ساختمانی در منابع تولید  -1- 3- 5
. هاي گوناگون داشته باشد مخزن عبارت است از ظرفی که قابلیت حمل و نقل خاك و نخاله را در ابعاد و حجم: مخزن

) دستی یا با وسیله نقلیه موتوري ویژه یا یدك وسایط نقلیه سواري(اندازه و نوع آن متناسب با نوع استفاده و نحوه حمل 
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کامیون با وسیله مخصوص (فاده و با وسیله نقلیه موتوري ویژه همچنین در محدوده بافت شهري قابل است. متغیر است

 .قابل حمل و نقل است) باالبر و انتقال دهنده مخزن به کفی کامیون

 :گردد میتوصیه در موارد زیر  مخازنسازي پسماندهاي عمرانی و ساختمانی استفاده از  در ذخیره

 .)در مراحل تخریب و ساخت(در کارگاه هاي ساختمانی  -

 .براي هرگونه تعمیر و نوسازي -

کانال سازي آب و فاضالب، انتقال خط لوله آب و فاضالب، گاز، (سیسات شهري براي کلیه کارهاي عمرانی تأ -

 ...)کف سازي پیاده روها، کابل کشی برقی و تلفن و 

 .د خانگی به غیر از زباله و به صورت مقطعیئآوري وسایل زا جمع -

طور مستقیم از ه اي طراحی شوند که ب مخازن ذخیره باید به گونه ،هاي ساختمانی نخاله به دلیل دانسیته باالي اغلب

  .آوري باشند طریق یک تراك، وانت یا کامیون قابل انتقال و جمع

  

  مخازن کوچک -1-1- 3- 5
د که به دلیل محدودیت فضا در محیط شهري یا تراکم جمعیت در نرو در مواقعی به کار باید  مخازن کوچک عمدتاً

تعمیرات ساختمان یا (در کارهاي ساختمانی سبک . اي خاص امکان استقرار مخازن بزرگ وجود نداشته باشد منطقه

  .گردد هاي ساختمانی محدود است، استفاده از این مخازن توصیه می که حجم نخاله) هاي کم واحد ساخت خانه

متغیرند و به دو ) مترمکعبی 3(مکعبی  یارد 4تا ) مترمکعبی 1(مخازن از حدود یک و نیم یارد مکعبی  ظرفیت این

به دلیل ضرورت استحکام و قابلیت شستشو، باید از نوع فلزي . باشند قابل تولید می) درب دار(صورت روباز و سرپوشیده 

اي از این مخازن را نشان  هاي مختلف نمونه شکل زیر ابعاد طراحی و اندازه. گالونیزه و لعابدار یا رنگ شده باشند

  .دهد می

تا بوسیله آن بتوان مخزن را با یک وسیله  گرددکه در کنار مخزن شیاري تعبیه  باید باشنداي  ها به گونه تمامی طراحی

استفاده از این نگهداري باالي مخارج و نیز از سوي شهروندان  چرخدار به دلیل امکان جابجایی مخازن. نقلیه انتقال داد

  . گردد مخازن توصیه نمی
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  مخازن دربدار - الف

  
  مخازن روباز - ب

  سازي پسماندهاي عمرانی و ساختمانی ابعاد و شکل ظاهري مخازن کوچک ذخیره -2شکل

  

  هاي موجود در ایران نمونه

  .گردد گیرند که در شکل زیر مشاهده می هایی از این طراحی مورد استفاده قرار می در برخی از شهرهاي ایران نمونه
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  سازي پسماندهاي عمرانی و ساختمانی و نحوه بارگیري آنها در ایران مخازن کوچک ذخیرههایی از  نمونه -3شکل

 

  مخازن بزرگ -1-2- 3- 5

قابل استفاده هاي انتقال یا در نزدیکی آن  در ایستگاهیا  فضاي کافی در سطح شهر در صورت وجود مخازن بزرگ

هایی که توسعه شهر سریع و رو به گسترش باشد، استفاده از این  هاي عمرانی بزرگ و در مکان در پروژه. خواهند بود

که با یک کامیون مخصوص بتوان آن را انتقال  باشداي  به گونهباید طراحی این مخازن . کند مخازن ضرورت پیدا می

  . داد

متغیر است و به دو ) مترمکعبی 30(یارد مکعبی  40تا  )مترمکعبی 5/7(یارد مکعبی  10مخازن از حدود  اینظرفیت 

به دلیل ضرورت استحکام و قابلیت شستشو، باید از نوع فلزي . گردند تولید می) درب دار(صورت روباز و سرپوشیده 

تمامی  .دده هاي مختلف اینگونه مخازن را نشان می شکل زیر ابعاد طراحی و اندازه. گالونیزه و لعابدار یا رنگ شده باشند

که در کف مخزن چرخی تعبیه شده تا بوسیله آن بتوان مخزن را با یک وسیله  باشنداي  به گونهترجیحا باید ها  طراحی

  .نقلیه انتقال داد

  



١٢ 

 

  
  سازي پسماندهاي عمرانی و ساختمانی ابعاد نمونه و طرح شماتیک مخازن بزرگ ذخیره -4شکل
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  سازي پسماندهاي عمرانی و ساختمانی ذخیرهشکل ظاهري و ابعاد مخازن بزرگ  -5شکل

  

  هاي موجود در ایران نمونه

سازي پسماندهاي عمرانی و ساختمانی مورد استفاده  اند که در ذخیره مترمکعبی بدون چرخ تولید شده 3در ایران مخازن 

آن را بر روي وسیله نقلیه  اي باشد که به سهولت بتوان در هر صورت طراحی اینگونه مخازن باید به گونه. گیرند قرار می

  .بزرگ سوار نمود
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 به ایستگاههاي انتقال در ایران بزرگ نحوه تخلیه، بارگیري و انتقال مخازن ذخیره -6شکل

  

  مخازن ذخیره و انتخاب مالحظات مکانیابی  -1-3- 3- 5

عوامل زیر توجه انتخاب مخازن ذخیره پسماندهاي عمرانی و ساختمانی باید به عوامل گوناگونی مانند مکانیابی و در 

  :کرد

حجم  ،آن، انتخاب و براي ذخیره کردن زایدات مخزن باید با توجه به نوع و ماهیت زایدات ذخیره شده در -

 .مناسب داشته باشد
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اي انتخاب گردد که ضمن استحکام مورد قبول،  از نظر بهداشتی و زیباشناختی، جنس مخازن باید به گونه -

 .قابلیت شستشو نیز داشته باشد

اختالل  ن عملیات تخلیه و بارگیري، موجبآوري تناسب داشته باشد تا در حی زن باید با نوع سیستم جمعمخ -

 .نگردددر سیستم 

اي که اگر  به گونه. آوري ارتباط مستقیمی دارد سازي، انتخاب حجم و نوع مناسب ظرف با تناوب جمع در ذخیره
با این فاصله  طوالنی باشد، حجم ظروف باید کامالً این دوره تناوب یا همان فاصله زمانی بین دو برداشت

 .میزان زایدات و مصالح ساختمانی تناسب داشته باشند ،زمانی 

هاي  نظیر بافت(در مناطقی که تردد وسایل بارگیري یا استقرار مخازن به دلیل محدودیت فضا مقدور نباشد  -

س براي وسایط نقلیه و بارگیري تعبیه گشته و مخازن در نزدیکترین نقطه قابل دستر) فرسوده و معابر باریک

نظیر استفاده از (هاي سنتی  تولیدکننده پسماندهاي عمرانی و ساختمانی موظف است پسماند خود را به شیوه

المقدور باید از نوع وانت  در چنین شرایطی وسیله بارگیري حتی. به این محل منتقل نماید) فرغون و گاري

 .باشد

  و حمل پسماندهاي عمرانی و ساختمانی آوري مالحظات جمع -4- 5
هاي زیر از سوي مدیریت اجرایی اینگونه  پسماندهاي عمرانی و ساختمانی توصیهآوري و حمل  جمعبه منظور  - 23 ماده

 .پسماندها باید مدنظر قرار گیرد

  آوري  هاي برداشت و جمع سیستم -1- 4- 5

 باشد پذیر می امکانآوري، روش بارگیري زایدات در وسایط نقلیه ویژه به دو صورت دستی و مکانیزه  جمع خدماتدر 

  :روشهاي مرسوم شامل موارد زیر است

 .بلند کردن ظروف پسماند و حمل آن -

 .ها غلتاندن ظروف پر، روي لبه -

 .استفاده از یک باال براي غلتاندن مخازن -

تخلیه محتویات ظروف کوچک در آنها و حمل یا غلتاندن آن به کامیون  استفاده از یک مخزن بزرگ براي -

 .حمل پسماند

  آوري و حمل  مالحظات فنی در طراحی و انتخاب سیستم جمع -2- 4- 5

  عملیات اول
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هایی با حجم زیاد و زمان کم، پس از تولید به وسیله  در این روش، پسماندهاي عمرانی و ساختمانی حاصل از فعالیت

ا شوتینگ، در محدوده مشخص در داخل کارگاه دپو و در ادامه در فاصله زمانی مناسب با لودر به نیروي انسانی ی

. گردد آوري زایدات ساختمانی بارگیري و به مراکز دفع با پردازش زایدات ساختمانی حمل می هاي خاص جمع کمپرسی

  .طرح این عملیات بصورت زیر است

  

به  ،از نکات مهمی که در این نوع از عملیات باید به آن توجه خاصی مبذول داشت، پاشیدن آب در حین بارگیري است

  .اي که در حین عملیات میزان انتشار گرد و غبار به حداقل برسد گونه

  

  )عملیات ارجح(عملیات دوم 

هایی با حجم کم، زمان زیاد و حجم کم، زمان، پس از  در این روش پسماندهاي عمرانی و ساختمانی حاصل از فعالیت

سازي زایدات منتقل و پس از تکمیل ظرفیت مخازن در  انتقال به وسیله نیروي انسانی یا شوتینگ، به مخازن ویژه ذخیره

جایی مخزن خالی با پر،  پس از جابه) تریلرهاي سکو شیب دار یا غلتان(فاصله زمانی مناسب، با ماشین هاي ویژه حمل 

  .طرح این عملیات بصورت زیر است. بارگیري و به مراکز دفع یا پردازش حمل می گردد

  
 

 محیطی و ایمنی مالحظات زیست -5- 5

محیطی و ایمنی زیر از سوي مدیریت اجرایی  در مدیریت پسماندهاي عمرانی و ساختمانی مالحظات زیست - 24 ماده

 .اینگونه پسماندها باید مدنظر قرار گیرد

  :پسماندهاي عمرانی و ساختمانیارائه دستورالعملی حاوي نکات ذیل به پیمانکاران مدیریت اجرایی  -1

تواند در مورد هر شهر  ساعات منع بارگیري و حمل می( 7تا  21عدم بارگیري و حمل در فاصله ساعات  -

در هر صورت باید ساعاتی مورد توجه قرار گیرند که کمترین . بصورت مجزا تعیین و به پیمانکار ابالغ شود

 ).مزاحمت را براي ساکنین ایجاد نمایند

 .کیلومتر درساعت 40انتقال مخازن بارگیري شده با سرعت کمتر از  -

پسماندهاي تولید 
 بازیافت/محل دفع بارگیري و ساختمانیعمرانی 

پسماندهاي مخازن ویژه ذخیره 
 عمرانی و ساختمانی

پسماندهاي تولید 
 دپو زایدات بازیافت/محل دفع بارگیري عمرانی و ساختمانی
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  عمومی معابر نظافت و شتابهد عایتر -

 دنکر بمرطو و آبفشانک ا نصب با ،محیط گیدلوآ و پسماندها پخش از يجلوگیر رمنظوه ب باید رانپیمانکا -

 .ـدنآور لـبعم يوگیرـجل افرـطا یطـمح به رغباد و گر رنتشاا از دروخو يگیرربا محل در پسماندها

 ل،نتقاا مرحله در ربا شیزر مبهنگا حتمالیا اتخطر از يجلوگیر ايبر موظفند زمجا يهادروخو ننندگارا هـکلی -

 .نمایند امقدا دخو ربا قسمت کامل پوشش به نسبت يگیرراـب تاـعملی نپایا از پس

   .گاههارگذ و معابر شیاحو در ساختمانی پسماندهاي عمرانی و تخلیه از ناشی معبر سد از يجلوگیر -

قانون  86و  85ماده به استناد مواد  290فصل و  6آیین نامه ایمنی و بهداشت در محیط کار مشتمل بر ابالغ  -

شورایعالی حفاظت فنی و ابالغیه در تاریخ  19/5/72کار جمهوري اسالمی ایران مصوب جلسه مورخ 

27/6/72 .  

لیستی مشتمل بر نکات قید شده  لیات از سوي پیمانکاران با در دست داشتن چکبازرسی تصادفی از نحوه انجام عم -2

  .در بند قبل

  .ثبت نقایص و ارائه گزارش نقایص عملیات از نظر بهداشتی و ایمنی به پیمانکار به همراه درخواست رفع نقایص -3

  .پیگیري رفع نقایص یاد شده و صدور اخطار در صورت عدم انجام  -4

نامه ساماندهی پسماندهاي عمرانی و ساختمانی ابالغی سازمان  شیوهبا پیمانکار طبق ضوابط مندرج در برخورد  -5

  .)1392(هاي کشور  ها و دهیاري  شهرداري

  

 هاي اجرایی نظارت و ضمانت -6- 5

 ساماندهی مدیریت مخصوصگشت  پسماندهاي عمرانی و ساختمانی، ساماندهی هنحو بر رتنظا رمنظو به - 25 ماده

 لکنتر بهباید  مناطق معبر سد و يشهر تخدما اداره لـماعو ن،اختماـس پلیس ملاعو ،ساختمانی عمرانی وپسماندهاي 

 و پسماند هکنند حمل ياـهدروخو صوـخص در مدیریت اجرایی يوـس از درهصا يهازمجو مطابقت همچنین و سیربر و

 ز،مجا غیر يمحلها در تخلیه نهمچو تخلفاتی از تا ندبپرداز شهر حریم و ودهمحد در منجاا لحا در يهاوژهپر

  . دشو يجلوگیر یستز محیط و طبیعی منابع يها عرصه

 سه مانیز يهادور در زمجو وردـص از تخلف انمیز و عنو حسب بر )پیمانکاران(متخلفین  با جهامو رتصو در - 26 ماده

 قضایی عـجامر هـب یستز محیط هکنند دهلوآ انعنو به متخلف پیمانکار وملز رتصو در و هشد دداريخو هما یک تا روز

   .ندشو  معرفی



١٨ 

 

ت ـمعافی نوـچ تسهیالتی پیمانکاران از ه،شد ضعو يلعملهاراستود عایتر و تخلف شتناند رتصو در - 27 ماده

  .گردند رداربرخو زمجا فند محل در نیگارا تخلیه ،)مشخص مانیز دوره یک در( ددتر رتکا هزینه

هایی که در این  در صورتیکه تولیدکنندگان پسماندهاي عمرانی و ساختمانی نسبت به رعایت مسئولیت - 28 ماده

اي ه از طریق رسانهنامه بر عهده آنها قرار داده شده استنکاف ورزند، مشروط بر آنکه مدیریت اجرایی این وظایف را  شیوه

 :اهد شدعمومی به اطالع شهروندان رسانده باشد، به ترتیب ذیل عمل خو

ارائه اخطاریه از سوي مدیریت اجرایی به تولیدکننده متخلف و اعالم تخلف به همراه درخواست جهت رسیدگی و  -1

  ).در دو نوبت(جبران تخلف 

  .آوري و حمل پسماندهاي عمرانی و ساختمانی تولیدکننده متخلف در زمان ابالغ اخطاریه عدم جمع -2

 ها و جرائم به تولید کننده در صورتیکه مدیریت اجرایی راساً اخطاریه، اعالم هزینه درصورت عدم توجه تولیدکننده به -3

آوري و حمل پسماندهاي  ها و جرائم جمع هزینه. آوري و حمل پسماندهاي عمرانی و ساختمانی اقدام نماید نسبت به جمع

در نظر گرفته  -متناسب با حجم پسماند تولیدي –تواند تا دو برابر برآورد هزینه موارد مشابه عمرانی و ساختمانی می

  .شود

نامه  ، مدیریت اجرایی ضمن تنظیم شکایت حقوقی مستند به مفاد این شیوه3در صورت عدم توجه تولیدکننده به بند  -4

و  آوري به جمع ، راساًیستز محیط هکنند دهلوآ انعنو به متخلف و مستندات بندهاي گذشته دال بر مجرمیت تولیدکننده

  . نماید حمل پسماندهاي عمرانی و ساختمانی اقدام می

از جمله ارائه پروانه (تا زمان رسیدگی به شکایت از سوي دادگاه، شهرداري از ارائه سایر خدمات به شهروند متخلف  -5

هاي  خودداري خواهد نمود مگر آنکه شهروند متخلف نسبت به پرداخت هزینه) پایان کار، عوارض خودرو و نظایر آن

گیري شکایت حقوقی خود  ها مدیریت اجرایی موظف به بازپس در صورت پرداخت هزینه. اقدام نماید 3مندرج در بند 

  .خواهد بود

در صورت عدم توجه تولیدکننده متخلف به بندهاي گذشته، مدیریت اجرایی از مراجع قضایی درخواست جبران  -6

الیانه خودرو، بهاي خدمات مدیریت پسماند و نظایر آن را نموده و خسارات از محل عوارض سالیانه امالك، عوارض س

نامه   هاي ناشی از تخلف موضوع این شیوه پس از اخذ حکم دادگاه، در زمان اخذ این وجوهات از شهروند متخلف، هزینه

  .را اخذ خواهد نمود

 ،مکانیکی بیل در،لومانند ( نگیننیمهس و سنگین تالآماشین داراي يهادنها و هانمازسا ،ئیاجرا يهاهستگاد کلیه
 منجاا به درتمبا که حقوقی و حقیقی صشخاا کلیه نامه بوده و به رعایت مفاد این شیوه مملز )داربیل رکتواتر و کمپرسی

 از را مربوطه يهازمجو فعالیت وعشر از پیش میبایست ،مینمایند شهر سطح در یـناعمر و ساختمانی فعالیت عنو هر
 .کنند یافتدر اداره آن


