
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 محیط زیستخدمات قابل ارائه در حوزه 

 

 CAPE یقاتیتحق شگاهیآزما

 گازدانشکده مهندسی شیمی، نفت و 

 نوراله کثیریدکتر با سرپرستی: 

Environmental Services 

kasiri@iust.ac.ir 

 021-73021652: دٍرًگار 021-77490416: تلفي
http://www.caperl.iust.ac.ir 
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 ِهقده 

داًؿگاُ ػلن ٍ قنٌؼ  اینساى    CAPEآشهایؿگاُ تحمیماتی  

تا ّدف ازائِ خندها  تصككنی هستَعنِ تنِ      3147دز غال 

قٌایغ ًف ، گاش ٍ پتسٍؾنیوی تاغنیع گسدیندُ اغن ن ایني      

آشهایؿگاُ دز عنی تنیؽ اش دٍ دّنِ گرؾنتِ ٍ ّوصهناى تنا       

تَغنؼِ لاتن     ،قنٌایغ هصتلن   ّا ٍ  ّای خَد تا تصؽ فؼالی 

تَخْی یافتِ، هدَشّای هصتل  فؼالین  اش هساخنغ هصتلن     

دزیاف  ًوَدُ، ّوىازاى وازی هتؼددی ًیص دز داخ  ٍ خازج 

لساز دادُ ٍ اهنسٍش تػنیاز فساتنس اش دینسٍش      اش وؿَز وٌاز خَد 

دز زا  هحنیظ شیػن     ای دز حَشُ ظسفی  ازائِ خدها  حسفِ

 خَد تَخَد آٍزدُ اغ ن

  در حل هطکالت صٌؼت ٍیسسرهسایای ایي   

ن اش غناشًد هحیظ شیػ  زا آلَدُ هنی ّس یه تِ ًَػی ٍ  زًدداتس هحیظ شیػ  آثاز هصستی هصتل  ّای هستثظ تا قٌایغ  فؼالی 

ِ  هسوصزٍیىسد ایي ، ّػتٌد ایي آثاز هصسب تا توْیداتی لات  وٌتسل ٍواّؽ یی وِآًدا ازاینِ  اش عسینك   ّوَازُ تس ایي تَدُ ون

لنَاًیي ٍ  دز غنغ  هلنی ًینص     دنتس هحیظ شیػ  واّؽ دّ قٌایغ زاایي تثؼا  هٌفی ػولیا  ای  هٌْدغی ٍ هؿاٍزُخدها  

لناًَى   301تَاى تِ هادُ خولِ هیآى اًد وِ اش تسغین ًوَدُهحیغی قٌایغ  ىسد شیػ ، چْازچَتی زا تسای ػولهمسزا  داخلی

لناًَى تسًاهنِ پنٌدن     392ٍ  321لاًَى تسًاهِ چْازم تَغؼِ ،هنادُ   43تسًاهِ غَم تَغؼِ التكادی اختواػی فسٌّگی ، هادُ 

آینیي ًاهنِ    33لاًَى ًحَُ خلَگیسی اش آلَدگی َّا ٍ هنادُ   31ٍ  32هكَتا  ؾَزایؼالی حفاظ  هحیظ شیػ   هَاد  تَغؼِ،

 نخلَگیسی اش آلَدگی آب اؾازُ ًوَد

   دیبردار بالقَُ از سرٍیس پیطٌْا ّای بْرُ صٌایغ ٍ سازهاى  

 تواهی قٌایغ فسآیٌدی اػن اش ًف ، گاش ٍ پتسٍؾیوی 

 ّا اغتاى هَاد تثدی  ٍ تاشیاف  ّای غاشهاى 

 ًِّای آب ٍ فاضالب تكفیِ خا 

 قٌایغ ًیسٍگاّی 

 قٌایغ هؼدًی 

 ّا ؾْسدازی 

 اّن خدهات قابل ارائِ در حَزُ هحیط زیست 

 تْیِ برًاهِ هدیریت زیست ( هحیطیEMP ) 

 فؼالین   یه شیػ  هحیظ تا ًاغاشگاز اثسا  هٌظَز ّدای  ّدفوٌد الداها  هستثظ تا واّؽ تِ شیػ  هحیظ هدیسی  تسًاهِ

 شیػن   هحنیظ  هندیسی  ن ؾنَد  تْینِ ٍ تندٍیي هنی    شیػن   هحنیظ  هغلَب ّای ویفی  حفظ اش اعویٌاى ٍ اخسایی الدام یا

 

۱



 ّنای  غناشٍواز وٌتنسل   ٍ ًونَدُ  تؼسین   زا ینه عنس    ّنای  پنسٍضُ  تنسدازی  تْسُ ٍ غاخ  دٍزاى عی االخسا الشم ّای فؼالی 

 ٍ تٌندی  شهناى  تؿىیالتی، غاشهاى هحیغی، شیػ  هدیسی  تسًاهِن وٌد هی ًیص غاهاًدّی زا ًیاش هَزد پایؽ ٍ هحیغی شیػ 

 ن ًواید هی هؿصف تسدازی تْسُ ٍ غاختواًی فاش دز زا اقالحی زاّىازّای تَدخِ

 اًجام هطالؼات ارزیابی ریسک زیست (هحیطیERA  ) 

هغالؼا  ازشیاتی زیػه هحیظ شیػ  تس اغاظ تؼازی  هَخَد ینه زٍؼ غناشهاى یافتنِ ٍ غیػنتواتیه تنسای ؾٌاغنایی        

 .خغسا  ٍ تسآٍزد زیػه تسای زتثِ تٌدی تكویوا ،خْ  واّؽ زیػه تِ یه غغ  لات  لثَل اغ 

هحیغی هستثظ تنا ّنس پنسٍضُ زا    تا اًدام هغالؼا  ازشیاتی زیػه شیػ  هحیغی تسای یه پسٍضُ، هی تَاى هصاعسا  شیػ  

 .لث  اش ایٌىِ تِ ٍلَع تپیًَدًد ؾٌاغایی وسدُ ٍ تا اغتفادُ اش زٍؾْای هٌاغة آًْا زا هدیسی  وسد

ٍیطگی ّای ازشیاتی ن ایي ًَع ازشیاتی لادز اغ  وِ اثسا  زخدادّای ًاخَاغتِ زا تا اثساتی وِ فاخؼِ تاز ًیػتٌد، هستثظ ًواید

 :اؾدزیػه تِ ؾس  ذی  هی ت

 تأوید تس تؼییي ووی  ّای هْن تا هٌافغ تالمَُ ٍ آؾىاز -

 زفغ تسدیدّا تِ قَز  ؾفاف -

 .ووی ًوَدى تغییسا  اثسا  دز عی شهاى ّای هصتل  وِ اش ٍضؼی  هَخَد تا اخسای ػولیا ، تداٍم خَاّد داؾ  -

 اًجام هطالؼات ارزیابی اثرات زیست ( هحیطیEIA  ) 

، فسآیٌد ازشیاتی زغوی تسای ؾٌاغایی، ازشیاتی ٍ تَخینِ اثنسا  تینَفیصیىی هحیغنی،     (EIA )هحیغیازشیاتی اثسا  شیػ 

وٌٌند  شیػ  اغ ن ایي اعالػا  تِ افساد ووه هنی اختواػی ٍ هستثظ تا یه غیاغ ، تسًاهِ یا پسٍضُ پیؿٌْادی دز هحیظ

تَاًد هی  EIAغ داؾتِ تاؾٌدن تٌاتسایيتا لث  اش ایٌىِ تكویوی تگیسًد یا تؼْدی ایداد وٌٌد، دز هَزد آى تكوین دید خاه

ّا تا دز ًظس ّای تَغؼِ عس ّا ٍ فؼالی عساحی پسٍضُ EIAتاؾدن ّدف ولی ّای والى تاثیس شیادی داؾتِ گیسیدز تكوین

ِ گسفتي دیدگاُ شیػ  هحیغی ٍ اعویٌاى اش زػای  غیاغ  ّنای ینه پنسٍضُ دز    ّنا ٍ فؼالین   ّای تؼییي ؾدُ دز تسًاهن

زٍ گنصازؼ ازشیناتی تایند ؾناه  ولینِ هثاحن        تاؾدن اش ایيّا، لَاًیي ٍ همسزا  شیػ  هحیغی هیَاتظ، هؼیاززاغتای ض

ّای هدیسیتی اثسا  غَ زا تنِ حندال  زغناًدُ ٍ دز    هستَط تِ اثسا  هْن ٍ تسخػتِ پسٍضُ پیؿٌْادی تَدُ ٍ تا ازائِ زاّىاز

گیسًدگاى ٍ هنسدم  داوثس اػتواد ٍ اعویٌالى دز غغَ  تكوینتسگیسًدُ ؾسایظ ازتمای ویفی  هحیظ شیػ  ٍ ّوچٌیي ح

 تاؾدن

 

 

 

 

 
 

 

 هحیطی پیواًکاراى هحیطی، اًجام هویسی ٍ ًظارت بر اهَر زیست پایص زیست 

تنس تنس    شیػ ، اػوال هدیسی  خدی ّای اًدام ؾدُ دز حَشُ هحیظ غاشی فؼالی ایي الداها  تا تَخِ تِ ضسٍز  یىپازچِ

گینسی غیػنتن هندیسی      هحیغی ٍ ّوچٌنیي ؾٌاغنایی ًتنایح لاتن  اًنداشُ      ّای شیػ  پیواًىازاى، وٌتسل خٌثِػولىسد 

 زغٌدنهحیغی تِ اًدام هی شیػ 

۲



 پاکسازی هٌابغ خاک از آلَدگی ّای  ارائِ راّکارّا ٍ رٍش 

 آلَدگی تِ تَخِ تان وٌد هی ایفا آلَدگی اًتمال دز زا هْوی تػیاز ًمؽ َّا تِ آب زاتظ ٍ ٍاغظ تػتسی ػٌَاى تِ خان

 آهادُ خازخی ٍ داخلی هتصككیي اش گیسی ایي هسوص تْسُ ًفتی، ّای آالیٌدُ تصكَـ ّا، آالیٌدُ تِ َّا ٍ آب هػتوس

 تاؾد: هی شیس ّای زٍؼ تِ خان پاالیؽ خدها  ازائِ

 فیصیىی ّای زٍؼ -

 ؾیویایی ّای زٍؼ -

 تیَلَضیىی ّای زٍؼ -

 حسازتی ّای زٍؼ -

 ّا آالیٌدُ پایدازی ٍ تثثی  ّای زٍؼ -

 اخنسا  لات ( Ex-Situ) هح  اش خازج ٍ (In-Situ) هح  دز اخسا قَز  دٍ تِ فَق خان پاوػازی ّای زٍؼ اش یه ّس

 ػسل آلَدگی، پساوٌدگی آلَدگی، غي آلَدگی، ًَع چَى هتؼددی ػَاه  تِ ّا زٍؼ ایي اش یه ّس اًتصابن تاؾد هی

  نگسدید خَاّد تؼییي هسوص ایي وازؾٌاغاى تَغظ هَزد، حػة تس وِ دازد تػتگیننن  ٍ خان ػوك ٍ

   تْیِ برًاهِ جاهغ هدیریت پسواًد 

 غینس  ٍ ًاهٌاغة دفغ ٍ هدیسی  غَءن ؾَد هی هحیغصیػ  ٍازد خاهد ًیوِ ٍ خاهد اؾىال تِ پػواًد شیادی همادیس زٍشاًِ  

 ٍ آلنی  ؾنیویایی  تسویثا  اًَاع وسدى ٍازد تا هَاد ایين داؾ  خَاّد دًثال تِ زا ای گػتسدُ هصاعسا  هَاد، ایي تْداؾتی

 ٍخَد تِ زا خان ٍ آب آلَدگی ٍ ؾدُ اوَلَضیىی تؼادل شدى ّن تس غثة شیػ  هحیظ تِ تیَلَضیىی ٍ زادیَاوتیَ هؼدًی،

 خونغ  هَلن ،  ًگْندازی  تَلید، هساح  تواهی دز زا تسی خاهغ هدیسی  قٌؼتی ٍ ٍیطُ پػواًدّای هیاى ایي دزن آٍزًد هی

آٍزی، حون  ٍ ًمن ، پنسداشؼ،     ایي تسًاهِ فسایٌدی اغ  وِ دز عی آى خوغن دازًد ًیاش ًْایی دفغ ٍ تكفیِ ٍ اًتمال آٍزی،

 یاتدنتاشیاف  یا دفغ ٍ اًْدام پػواًدّا تس اغاظ لاًَى هدیسی  پػواًد تحمك هی

 ّا بر هبٌای استاًدارد  هحیطی سازهاى ارزیابی ػولکرد زیستISO 14001 

ّا تس اغاظ ینه ًظنام هندیسی  هحنیظ شیػنتی هٌػندن ٍ اغنتاًدازد هثتٌنی تنس           تْثَد ػولىسد هحیظ شیػتی غاشهاى

ي الوللی ّدف اش ایي اغتاًدازد تی یاتدنتحمك هی ISO1400ّای اخسایی غیػتن هدیسی   هؼیازّای هتؼدد اش عسیك زٍؼ

ازائِ یه چازچَب تِ غاشهاى تسای حفاظ  اش هحیظ شیػ  ٍ ٍاوٌؽ دز تساتنس تغیینسا  شیػن  هحیغنی دز تؼنادل تنا       

ًیاشّای اختواػی التكادی اغ  ایي اغتاًدازد الصاهاتی زا هؿصف هی وٌد تا غاشهاى لادز تاؾد تِ ًتایح هَزد ًظسی ونِ  

 هحیغی شیػ  هدیسی  تِ غیػتواتیه زٍیىسد یهن یاتد دغ  هیىٌد تؼییي  تسای غیػتن هدیسی  شیػ  هحیغی اؼ

 تَغؼِ تِ شیس هَازد ووه تا تا تدّد لساز ازؾد هدیسی  اختیاز دز هد  عَالًی هَفمی  ایداد تسای زا اعالػاتی تَاًد هی

 :ایداز ووه وٌدپ

 حفاظ  اش هحیظ شیػ  تا پیؿگیسی ٍ واّؽ پیاهدّای ًاهغلَب شیػ  هحیغی

 اثس ًاهغلَب تالمَُ ؾسایظ شیػ  هحیغی ٍ غاشهاىواّؽ 

 ووه تِ غاشهاى دز تسآٍزدى تؼْدا  تِ تغاتك

 ازتماء ػولىسد شیػ  هحیغی

وٌتسل یا تاثیس تس زٍؼ عساحی ،تَلید، تَشیغ ،هكسف ٍ تؼییي تىلی  هحكَال  ٍ خدها  تنا وونه دٍ دیندگاُ چسخنِ     

 نهحیغی تِ خایی دیگس دز عی چسخِ حیا  خَد دازی وٌدحیا  وِ هی تَاًد اش اًتمال پیاهدّای شیػ  

۳



 تَلیدی  ٍ پساب هدیریت هٌابغ آب 

 خدها  شیس ازایِ هیگسدد: ٍ پػاب تَلیدی دز قٌایغ هصتل  دز خكَـ هدیسی  هٌاتغ آب

  ِّای فسایٌدی هكسف آب،  تْیِ ٍ تَلید هىاًیصُ ًمؿWFD 

  ،تَلید خداٍل تیالى آب دز قٌایغW.M.Bal. 

  گصازؾا  غیاِّ تَلید پػابتَلید 

 ًِّای خْاًی ّای هكسف تا ًسم تدٍیي گصازؾا  همایػِ غسا 

 :تدٍیي پیؿٌْادا  فٌی دز خكَـ 

o تْثَد فسایٌدّا تا ّدف واّؽ هكسف آب فسایٌدی 

o تكفیِ پػاب، تَلید آب فسایٌدی ٍ تاشچسخاًی آى 

o  تكفیِ پػاب ٍ تَلید آب تسای هكازف هصتل  اش

 زی فضای غثص خولِ وؿاٍزشی ٍ آتیا

 اًدام هغالؼا  اهىاى غٌدی فٌی ٍ هالی پیؿٌْادا  فَق 

 ّای تَلیدی دز قٌایغ تؼییي خكَقیا  ووی ٍ ویفی پػاب 

 ؾثیِ غاشی ٍ عساحی غیػتن تكفیِ پػاب 

 ّای هصتل  تكفیِ پػاب عساحی ٍ اخسای غیػتن 

 هؿاٍزُ ٍ زاُ اًداشی غیػتن پایؽ آًالیي 

  اهَز هستَط تِ پػابپایؽ، اًدام هویصی ٍ ًظاز  تس 

 تْیِ تسًاهِ خاهغ هدیسی  اب ٍ پػاب 

  هدیریت غبار 

 گسدد: دز خكَـ هدیسی  غثاز خدها  شیس تَغظ ایي هسوص ٍ ّوىازاى آى ازایِ هی

  ؾٌاغایی ٍ اخسای هٌاغثتسیي زٍؼ وٌتسل غثاز تس اغاظ ٍضؼی  هَخَد قٌؼ ،  اهىاًا  فٌی ٍ ؾسایظ آب ٍ َّایی 

 ّای هصتل  ٍ زفغ هؿى  غثاز ّس تصؽ تِ عَز واه       تسزغی دلیك فسآیٌد تَلید غثاز دز قٌؼ ، تفىیه فسآیٌد تِ تصؽ 

  تدٍیي دغتَزالؼو  اخسایی تؼویس ٍ ًگْدازی تدْیصا  وٌتسل غثاز تس اغاظ اهىاًا  هَخَد قٌؼ 

 خَد وٌتسل غثاز دز قٌؼ ّای تلفیمی وٌتسل غثاز هثتٌی تس اغتفادُ اش تدْیصا  هَ ازایِ زٍؼ 

  عس  زیصی ٍ اخسای تسًاهِ خاهغ هدیسی  غثاز اش هٌظس الداها  ٍاحدHSE  قٌؼ 

  تدٍیي دغتَزالؼو  اخسایی ًظاز  تس ػولىسد پیواًىازاى دز زاتغِ تا الداها  وٌتسل غثاز 

 اغتفادُ واه  اش تَاى تَلید وٌٌدگاى داخلی تدیْصا  وٌتسل غثاز 

 هدیریت آلَدگی َّا 

 تاؾد: اّن خدها  لات  ازایِ تِ قٌایغ دز شهیٌِ هدیسی  ٍ هٌتسل آلَدگی َّای تَلیدی تِ قَز  شیس هی

  تْیِ تسًاهِ ّای خاهغ هدیسی  آالیٌدُ ّای َّا 

 غاًتسیفَضی،  ّای وٌٌدُ اغتفادُ اش هحفظِ ّای تِ ًؿیٌی، خوغّای وٌتسل آلَدگی َّا ّوچَى: ّا ٍ تسًاهِ تدٍیي زٍؼ

ّای الىتسٍاغتاتیىی تسای وٌتسل  وٌٌدُ ٍ زغَب ای( ّای هسعَب )اغىساتسّا(، فیلتسّا )والىتَزّای پازچِخوغ وٌٌدُ 

 هػتمین، اوػید ّایغَشاًٌدُ، گسهایی ّای وٌٌدُ غغحی، اوػید ّای ّا، خاذب ذزا  ٍ ّوچٌیي اغتفادُ اش خاذب

 تصازا ن ٍ گاشی ّایآالیٌدُ وٌتسلتسای  واتالیػتی ّایوٌٌدُ

۴



  افصازّای تصككی تا اغتفادُ اش ًسمهدلػاشی هیصاى ٍ ًحَُ اًتؿاز آالیٌدُ ّای َّا 

 ازایِ تسًاهِ ّای واّؽ گاشّای گلصاًِ ای ٍ هدیسی  وستي 

 

 ّوکاراى ٍ ضرکای کاری 

ظسفین    ّای هصتل  تِ قٌایغ ًف  ٍ گاش ها زا تس آى داؾ  تا اش حیغِ هغالؼا  فساتس زفتِ تنا تتنَاى   تدازب ازائِ غسٍیع

ِ        تیؿتسی اش تْسُ ّنا   تسدازی اش ایي خدها  تصككی زا تسای هتماضنیاى فنساّن آٍزدن تنِ ّونیي هٌظنَز دز تسخنی اش شهیٌن

ّای هٌْدغی هؿاٍزُ ٍ اخسا زا ًیص دزوٌاز خَد لساز دادُ اغ ن دز شیس تِ لیػنتی اش ایني    ّای هصتل  دازای ظسفی  ؾسو 

 ّوىازاى ٍ ؾسوای وازی اؾازُ هی ؾَدن

  گسٍُ هؿاٍزاىCAPE: 

ِ  31ًاهی آؾٌا دز قٌایغ ًف ، گاش ٍ پتسٍؾیوی، تا  ِ  غال غاتمِ ازائِ خدها  هٌْدغی، دازای زتثن ِ  دز ینه  پاین  ؾناخ

پتسٍؾنیوی ٍ    ٍ گناش  ًفن ،  پاالیؿگاّی ٍاحدّای ّای ؾاخِ دز غِ پایِ گاش، زتثِ ٍ ًف  اغتصساج ٍ اوتؿاف هغالؼا ،

 غیسػاه  پدافٌد ٍ خغسا  واّؽ ٍ ایوٌی ؾاخِ

  www.capegroup.irادزظ غای : 

 :ؾسو  پىكا 

 آال  هاؾنیي  وٌٌندُ  تناهیي  ٍ غاشًدُ عسا ، پىكا

 عینن  تننِ زا خننَد خنندها  پىكنناناغنن  قننٌؼتی

ِ   قنٌایغ  دز هؿتسیاى اش ای گػتسدُ  دٍ هصتلن  تن

ِ  هٌحكنس  آال  هاؾیي تَلید اقلی ؾى   ٍ فنسد  تن

ازاینِ  یىپازچنِ   ٍ واهن   قنٌؼتی  ّای ح  زاُ ازائِ

 دّدن هی

 www.paxaa.com ادزظ غای : 

 ؾسو  ولسآب 

ّای هصتلن    تا دازا تَدى گَاّیٌاهِ ولسآب ؾسو 

 تاغیػاتی تدْیصا  ٍ اغتاًدازد گَاّیٌاهِ اش خولِ

 گَاّیٌاهننننِ قننننٌایغ، ٍشاز  اش فاضننننالب ٍ آب

۵

http://www.paxaa.com/


 ٍ قنالحی   تاغیػنا   ٍ تدْیصا  ٍ آب زؾتِ دز پیواًىازی قالحی فاضالب،  ٍ آب تكفیِ ّای ؾسو  غٌدیىای

 وٌدن دز حَشُ غاخ  تدْیصا  تكفیِ آب ٍ فاضالب فؼالی  هی زیصی ٍتسًاهِ هدیسی  غاشهاى اش تدْیصا  غاخ 

 www.colorab.comادزظ غای : 

 ؾسو  هاؾیي فَالدخٌَب 

ًوایند ونِ دز    فؼالی  هنی  پاً  ّای وٌتسل احتساقعساحی، غاخ  ٍ ًكة غیػتن ؾؼلِ ٍز ٍ ایي ؾسو  دز شهیٌِ 

شهیٌِ هستَط تِ تاهیي تدْیصا  هستثظ تا هدیسی  فلسّا دز قٌایغ ًف ، گاش ٍ پتسٍؾنیوی تنا ایني هسونص ّوىنازی      

 ًوایدن هی

 www.mfj-co.irادزظ غای : 

  تَغؼِ پایداز پطٍّؿىدُ هحیظ شیػ ٍ  

غیاغتگرازی پطٍّؿی غاشهاى حفاظ  هحیظ شیػ ، تساغناظ هَافمن    ػٌَاى هسوص تحمیما  ٍ ِ پطٍّؿىدُ تایي 

پطٍّؿی التكاد هحیظ شیػ ، ازشیناتی ٍ هصناعسا  هحنیظ     لغؼی ؾَزای گػتسؼ آهَشؼ ػالی وؿَز تا غِ گسٍُ

ٍ اغاغٌاهِ هستَعِ تِ تكَیة ؾَزای گػتسؼ آهنَشؼ ػنالی    ُتؿىی  گسدید شیػ ، تٌَع شیػتی ٍ ایوٌی شیػتی

 .وؿَز زغیدُ اغ 

  https://rcesd.ac.ir :آدزظ غای 

 ؾسو  آزیي في آشها 

لاتلی   تاؾد  ایي ؾسو  وِ خصٍ آشهایؿگاُ ّای هؼتود غاشهاى حفاظ  هحیظ شیػ  ٍ ّوىاز غاشهاى اغتاًدازد ًیص هی

تاؾد وِ  هیزا دازا اًدام ولیِ خدها  هؼوَل آشهایؿگاّی دز حَشُ آب، فاضالب، خان، پػواًد، هَاد غرایی، َّا ٍ قَ  

 دز شهیٌِ اًدام آشهایؿا  شیػ  هحیغی تا ایي هسوص ّوىازی هیٌوایدن

 www.afa-co.ir ادزظ غای :

  هرکس ٍ ّوکاراىاهکاًات  ٍ گَاّیٌاهِ ّای 

 ِگاش ٍ ًف  اغتصساج ٍ اوتؿاف هغالؼا ، ؾاخِ دز یه پایِ زتث 

 ِپتسٍؾیوی ٍ گاش ًف ، پاالیؿگاّی ٍاحدّای ؾاخِ دز غِ پایِ زتث  

 ِپایِ زتث  ِ ِ  دز غن  ٍ خغنسا   وناّؽ  ٍ ایوٌنی  ؾناخ

 غیسػاه  پدافٌد

 ٍشاز  تنا  تحمیمناتی  ّوىنازی  قنالحی   تایید دازای 

 :ًف 

 ٍُهنندیسی  وننازتسدی ّننای پننطٍّؽ گننس HSE 

 دز ّنا  آالیٌندُ  پساوٌؽ غاشی هدل ٍ غاشی ؾثیِ)

 (َّا ٍ خان آب، ّای هحیظ

   ٍُهنندیسی  وننازتسدی ّنای  پننطٍّؽ گنس HSE ٍ 

  EIA هحیغی شیػ  اثسا   ازشیاتی

  ٍُقنٌؼ   دغن   پاییي وازتسدی ّای پطٍّؽ گس 

 گناش  ٍ ًفن   پاالیؽ فسآیٌدّای غاشی  تْیٌِ) ًف 

 (عثیؼی

۶



 ِوؿَز شیػ  هحیظ حفاظ  غاشهاى هؼتود آشهایؿگاُ گَاّیٌاه 

 ِوؿَز زیصی تسًاهِ ٍ هدیسی  غاشهاى اش پیواًىازی خدها  ازایِ قالحی  گَاّیٌاه 

 ِقٌایغ ٍشاز  اش فاضالب ٍ آب تاغیػاتی تدْیصا  ٍ اغتاًدازد گَاّیٌاه 

  بِ صٌایغ کطَر تاارائِ خده َابقسبرخی از 

 ًام  کارفرها هَضَع قرارداد

 ؾسو  فَالد غسب آغیا ی ٍ ٍیطُ دز ؾسو  فَالد غسب آغیاهدیسی  پػواًدّای قٌؼت خاهغ تسًاهِازایِ 

 ؾسو  گاش اغتاى ّسهصگاى ؾسو  گاش اغتاى ّسهصگاى HSEخدها  هؿاٍزُ  زاّثسی، وٌتسل ٍ ًظاز  تس ػولىسد 

 PHASTافصاز  هٌتصة تا اغتفادُ اش ًسم  ایػتگاُ 31هحیغی  تؼییي ازشیاتی حسین ایوٌی ٍ شیػ 

 ٍAermodتدٍیي دغتَزالؼو  حسین ٍ 

 ؾسو  گاش اغتاى ّسهصگاى

، تنی  1ٍ  2( هستَط تِ ٍاحدّای ًوىصدایی گچػازاى EMPهدیسی  هحیظ شیػ  )تْیِ تسًاهِ 

 حلمِ چاُ تَلیدی 1، تیٌه ٍ ایػتگاُ تمَی  فؿاز ٍ تصزیك گاش ًسگػی ٍ تؼداد 3تی حىیویِ 

 ؾسو  ًف  ٍ گاش گچػازاى

ِ   دز عنس   HSEهدیسی ، ًظاز  ٍ اػوال الصاها  فٌنی ٍ هٌْدغنی    ای، تاشغناشی ٍ   ّنای تَغنؼ

 تسدازی تؼٌَاى ّویاز فٌی ؾسو  ًف  فال  لازُ ایساى ًَغاشی ٍ ػولیا  تَلید ٍ تْسُ

 ؾسو  ًف  فال  لازُ ایساى

 ؾسو  ًف  فال  لازُ ایساى   HSEّا ٍ ًظام ازشیاتی ػولىسد  تْیِ ٍ تدٍیي ؾاخف

 ؾسو  ًف  هٌاعك هسوصی ایساى عس  تَغؼِ هیادیي ًفتی چؿوِ خَؼ EIAازشیاتی اثسا  شیػ  هحیغی 

 ؾسو  ًف  هٌاعك هسوصی ایساى ( عس  اًتمال ًف  دشفَل ؾوالیEIAازشیاتی اثسا  شیػ  هحیغی )

تسدازی ًف  ٍ گناش ونازٍى تنا ّندف      ّای هَخَد دز ؾسو  تْسُ هغالؼِ تْػاشی غیػتن هؿؼ 

 خیصخٌَب ًف واّؽ آلَدگی ؾسو  هٌاعك 

 تسدازی ًف  ٍ گاش وازٍى ؾسو  تْسُ

 ّا ٍ هصاشى پتسٍؾیوی ؾسو  پایاًِ ّای واّؽ آلَدگی غیػتن فلس تٌدزپتسٍؾیوی پازظ هغالؼِ، ازشیاتی ٍ زٍؼ

گاشّنا دز ٍاحندّای    (Flaring)ّای هصتل  تسای واّؽ ٍ یا حنرف غنَشاًدى    تسزغی في آٍزی

 3شدایی اَّاش  ٍ ٍاحد ًوه 3، ایػتگاُ تمَی  فؿاز اَّاش 3تْسُ تسدازی اَّاش 

 ؾسو  هٌاعك ًفتصیص خٌَب

 

  ّای حسي اًجام کار دریافت ضدُ از کارفرها: گَاّیرضایت ًاهِ ٍ  برخی از تصَیر 
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