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هقذهِ
يىي اص اثضاسّبي لبًًَي وِ ثِ هٌَِس وبّؾ ٍ وٌتشل آلَدگي ّبي هحيي صيؼت دس ٍاحذ ّبي كٌٔتي تذٍيي
ؿذُ ،تجلشُ ي يه هبدُ ي  38لبًَى هبليبت ثش اسصؽ افضٍدُ اػت وِ ًمؾ ػبصهبى حفبُت هحيي صيؼت دس
آى ثِ ٌَٓاى تـخيق دٌّذُ ي آلَدگي ٍ هٌتـش وٌٌذُ فْشػت كٌبيْ آاليٌذُ هٌشح ؿذُ اػت.
دػتَسالٔول حبهش دس رْت تٌِين ٓبدالًٍِ ،الْ گشايبًِ ٍ فللي فْشػت كٌبيْ آاليٌذُ دس ثخؾ پباليـگبُ ّبي
ًفت ٍ ٍاحذّبي پتشٍؿيوي هي ثبؿذ .تٔييي فْشػت ٍاحذّبي آاليٌذُ دس وبسگشٍّي هتـىل اص ًوبيٌذگبى
ػبصهبى حفبُت هحيي صيؼتٍ ،صاست ًفت ٍ اًزوي كٌبيْ ثب دسًِش گشفتي هيضاى آلَدگي ٍاسدُ ثِ هحيي دس
ثخؾ ّبي پؼبةَّ ،ا ٍ پؼوبًذ اص ٍيظگي ّبي ايي دػتَسالٔول اػت.
ّوچٌيي ايزبد هـَق ّبي هذيشيتي دس ايي دػتَسالٔول ثشاي ارشاي ثشًبهِ ّبي هذيشيت هحيي صيؼت دس
رْت وبّؾ ػٌح آاليٌذگي هي تَاًذ هجحج َٓاسم آاليٌذگي سا ثِ سػبلت راتي آى وِ حفَ هحيي صيؼت
هي ثبؿذ سٌّوَى ػبصد.
ّ -1ذف
اّذاف تذٍيي ايي دػتَسالٔول ٓجبستٌذ اص:
ٍ حذت سٍيِ دس تٔييي فْشػت ٍاحذّبي كٌٔتي آاليٌذُ دس اداسات ول حفبُت هحيي صيؼت اػتبى ّب
 سٓبيت ٓذالت دس تٔييي فْشػت ٍاحذّبي كٌٔتي آاليٌذُ ثب هٌَِس ًوَدى تٌبٍة فللي
 اسائِ اّشم ّبي تـَيمي دس رْت وبّؾ آاليٌذُ ّب ثب تبويذ ثش الذاهبت ٍ ثشًبهِ ّبي وبّؾ آاليٌذُ ّب
 ايفبي ًمؾ هؼٍَليت ّبي ارتوبٓي ػبصهبى حفبُت هحيي صيؼت اص ًشيك پبػخگَيي ثِ ريٌفٔبى ربهِٔ
 ثشلشاسي تٔبهل ثب ًوبيٌذگبى كٌبيْ ٍ ٍصاست ًفت اص ًشيك تـشيه هؼبٓي دس تلوين ػبصي ٍ ًِبست ثش سًٍذ
تٔييي فْشػت كٌبيْ آاليٌذُ
 -2داهٌِ كبرثرد
داهٌِ وبسثشد ايي دػتَسالٔول وليِ ٍاحذّبي فٔبل كٌٔتي دس پباليـگبُ ّبي ًفت ٍ كٌبيْ پتشٍؿيوي هي ثبؿذ.
ٍ -1-2احذّبي خذهبتي ،حتي دس كَست ايزبد آلَدگي ،دس داهٌِ ايي دػتَسالٔول لشاس ًوي گيشًذ.

1

هالن تـخيق ٍاحذ خذهبتي ،ثخـٌبهِ ؿوبسُ  90/27410هَسخ  1390/06/28هٔبًٍت هحيي صيؼت اًؼبًي
دس خلَف تٔييي سدُ ٍاحذّبي خذهبتي هي ثبؿذ .دس كَست ٍرَد ّش گًَِ اثْبم ،اص دثيشخبًِ َٓاسم آاليٌذگي
اػتٔالم هي گشدد.
ٍ -2-2احذّبي غيش فٔبل دس داهٌِ ايي دػتَسالٔول لشاس ًوي گيشًذ.
ٍ -3-2احذّبيي وِ داساي فٔبليت فللي ّؼتٌذ ،تٌْب دس دٍسُ فٔبليت دس داهٌِ ايي دػتَسالٔول لشاس هي گيشًذ.
ٍ -4-2احذّبيي وِ اص ًشف اداسُ ول حفبُت هحيي اػتبى هشثًَِ اخٌبس وتجي دسيبفت هي وٌٌذ ،دس ًَل
هذت اخٌبس ،دس داهٌِ ايي دػتَسالٔول لشاس ًوي گيشًذ.
 -5-2ؿْشن كٌٔتيٍ ،احذ خذهبتي هحؼَة هي ؿَد ٍ دس داهٌِ ايي دػتَسالٔول لشاس ًوي گيشد.
 -6-2هَهَّ فبهالة ثْذاؿتي دس داهٌِ ايي دػتَسالٔول لشاس ًوي گيشد لزا ٍاحذّبيي وِ كشفبً دس ثخؾ
فبهالة ثْذاؿتي ،آاليٌذُ ّؼتٌذ ،دس فْشػت ٍاحذّبي آاليٌذُ لشاس ًوي گيشًذ.
 -3هسٍَليت ّب
هؼٍَليت حؼي ارشاي ايي دػتَسالٔول دس ػٌح ػبصهبى حفبُت هحيي صيؼت ثش ْٓذُ وبسگشٍُ هـتشن
تٔييي فْشػت كٌبيْ آاليٌذُ پباليـگبُ ًفت ٍ پتشٍؿيوي هي ثبؿذ.
هؼٍَليت حؼي ارشاي ايي دػتَسالٔول دس ػٌح اػتبى ّب ثش ْٓذُ اداسُ ول حفبُت هحيي صيؼت اػتبى ّب
هي ثبؿذ.
هؼٍَليت ًِشخَاّيٍ ،يشايؾ ٍ تفؼيش ايي دػتَسالٔول ثش ْٓذُ هٔبٍى هحيي اًؼبًي ػبصهبى حفبُت هحيي
صيؼت هي ثبؿذ.
 -4تعبريف
 وبسگشٍُ :وبسگشٍُ تٔييي فْشػت ٍاحذّبي آاليٌذُ :هتـىل اص هٔبٍى هحيي اًؼبًي ػبصهبى حفبُت هحييصيؼتً ،وبيٌذُ اداسُ ول ٍ HSEصاست ًفت ٍ ًوبيٌذُ اًزوي كٌبيْ
 دثيشخبًِ َٓاسم آاليٌذگي :دثيشخبًِ هؼتمش دس هٔبًٍت هحيي صيؼت اًؼبًي ػبصهبى حفبُت هحيي صيؼتوِ هؼٍَليت استجبًبت ،هىبتجبت ٍ تٌِين هؼتٌذات هشثَى ثِ هَهَّ َٓاسم آاليٌذگي سا ثش ْٓذُ داسد.
 ٍاحذ آاليٌذُ :ثِ ٍاحذ كٌٔتي دس پباليـگبُ ّبي ًفت ٍ پتشٍؿيوي گفتِ هي ؿَد وِ ثِ تـخيق وبسگشٍُ،آاليٌذُ اػت.
 هٌجْ :هحل خشٍد هَاد (گبصّب ٍ پؼبة ّب) ثِ هحيي ،هبًٌذ خشٍري تلفيِ خبًِ ،هـٔل ،دٍدوؾ ٍ . ... هٌجْ آاليٌذُ :هٌجٔي اػت وِ حذالل يه پبساهتش خشٍري آى ثِ هحيي ،خبسد اص حذ هزبص يب اػتبًذاسد ثبؿذ.2

 -5الساهبت ٍ هستٌذات هرجع
-

تلَيت ًبهِ ؿوبسُ /18241ت ُ71هَسخ ّ 1373/03/16يئت ٍصيشاى
لبًَى هبليبت ثش اسصؽ افضٍدُ هلَة رلؼِ هَسخ  87/02/17وويؼيَى التلبدي هزلغ.
آييي ًبهِ خَداُْبسي دس پبيؾ هحيي صيؼت ٍ ؿيَُ ًبهِ ّبي آصهبيـگبُ ّبي هٔتوذ ،كبدسُ اص
هٔبًٍت هحيي صيؼت اًؼبًي ػبصهبى حفبُت هحيي صيؼت ،دفتش پبيؾ فشاگيش هحيي صيؼت.
دػتَسالٔول ّبي داخلي ٍصاست ًفت دس خلَف هذيشيت پؼوبًذ ،پؼبة ٍ آاليٌذُ ّبي َّا.

 -6ضرح اقذاهبت
 -1-6گردش كبر

ًوَداس گشدؽ وبس تْيِ فْشػت ٍاحذّبي آاليٌذُ دس ؿىل ؿوبسُ ( )1اسائِ ؿذُ اػت.

ارسبل فْرست ٍاحذّبي آاليٌذُ استبى از سَي ادارُ كل حفبظت هحيط زيست

ارسبل هستٌذات ٍ اطالعبت تفصيلي

ارسبل هستٌذات ٍ اطالعبت تفصيلي

از سَي ًوبيٌذُ صٌبيع

از سَي ضركت ّبي اصلي

ثررسي اٍليِ هستٌذات در
دثيرخبًِ عَارض آاليٌذگي

كبرگرٍُ تعييي فْرست
ٍاحذّبي آاليٌذُ

تعييي فْرست سبليبًِ  /فصلي
ضكل ضوبرُ (ً :)1وَدار تْيِ فْرست ٍاحذّبي آاليٌذُ
3

ً -2-6حَُ تعييي ٍزى آاليٌذگي ٍاحذّب در كبرگرٍُ

 -1-2-6وبسگشٍٍُ ،صى آاليٌذگي ّش ٍاحذ سا دس ّش فلل (دس ثبصُ كفش تب  )100تٔييي هي وٌذًِ .ش ثِ اّويت
داهٌِ ٍ احش آلَدگي ٍاحذّبي پباليـگبُ ًفت ٍ پتشٍؿيوي دس ثخؾ ّبي پؼبةَّ ،ا ٍ پؼوبًذٍ ،صى آاليٌذگي ّش
ٍاحذ ثِ كَست تبثٔي اص هيضاى الَدگي دس ايي ػِ ثخؾ تٔييي هي ؿَد .دس ساثٌِ ؿوبسُ (ٍ )1صى آاليٌذگي ّش
ٍاحذ ثب احتؼبة  %40ثشاي ثخؾ پؼبة %40 ،ثشاي ثخؾ َّا ٍ  %20ثشاي ثخؾ پؼوبًذ تٔييي هي ؿَد.
ساثٌِ (:)1
ٍ * 0/2زى آاليٌذگي در ثخص پسوبًذ ٍ * 0/4 +زى آاليٌذگي در ثخص َّا +

ٍ * 0/4زى آاليٌذگي در ثخص پسبة ; ٍزى آاليٌذگي ٍاحذ

ٍ -1-1-2-6صى آاليٌذگي دس ثخؾ پؼبة
ٍصى آاليٌذگي دس ثخؾ پؼبة ٓذديؼت ثيي كفش تب كذ .ثب لحبٍ هٌبثْ آاليٌذُ دس ّش ٍاحذ ،هزوَّ ًؼجت ّبي
آاليٌذگي دس ّوِ هٌبثْ آاليٌذُ ٍ تمؼين آى ثش هيضاى ول خشٍري پؼبة ٍ آِوبل هشيت وبّؾ ،تٔييي وٌٌذُ
ٍصى آاليٌذگي دس ثخؾ پؼبة خَاّذ ثَدٍ .صى آاليٌذگي دس ثخؾ پؼبة اص ساثٌِ ؿوبسُ ( )2ثذػت هي آيذ.
ثذيْي اػت وِ چٌبًچِ يه هٌجْ دس توبم دفٔبت پبيؾ ،آاليٌذُ تـخيق دادُ ًـَد ،دس ايي هحبػجِ ٍاسد ًوي
ؿَد.
ًىتِ :آًذػتِ اص ٍاحذّبيي وِ پؼبة تَليذي آًْب ثِ تلفيِ خبًِ هشوضي (خبسد اص هحذٍدُ آى ٍاحذ) اًتمبل دادُ
هي ؿَد (هبًٌذ هزتوْ ّبي پتشٍؿيوي دس هبّـْش ٍ ٓؼلَيِ) اص ؿوَل ساثٌِ ؿوبسُ ( )2خبسد ّؼتٌذ ليىي دس
كَست ثشلشاسي يىي اص دٍ ؿشى صيشٍ ،صى آاليٌذگي آًْب دس ثخؾ پؼبة ثشاثش ثب كذ دس ًِش گشفتِ هي ؿَد:
الف :تخليِ هؼتمين پؼبة ثِ هحيي ثيؾ اص  24ػبٓت (دس فلل هَسد ثشسػي)
ة :ربسي ًجَدى لشاسداد تلفيِ پؼبة ثب تلفيِ خبًِ هشوضي
ثذيْي اػت ثب ّذايت پؼبة ثِ تلفيِ خبًِ هشوضي ٍ ٓذم احشاص ؿشايي فَقٍ ،صى آاليٌذگي دس ثخؾ پؼبة
ثشاثش ثب كفش هي ثبؿذ.
ساثٌِ (:)2
ضريت كبّص *

* 100

هجوَع ًسجت ّبي آاليٌذگي در هٌبثع آاليٌذُ
هيساى كل خرٍجي از توبم هٌبثع (هتر هكعت)

;

ٍزى آاليٌذگي در ثخص پسبة

ًؼجت آاليٌذگي دس هٌجْ آاليٌذُ هحبػجِ ًؼجت تٔذاد دفٔبت پبيؾ ثب ًتيزِ آاليٌذُ ثَدى هٌجْ (داساي حذالل
يه پبساهتش خبسد اص حذ هزبص يب اػتبًذاسد) ثِ ول دفٔبت پبيؾ كَست گشفتِ دس آى هٌجْ ٍ هشة آى دس هيضاى
ول خشٍري اص هٌجْ ثذػت هي آيذ.
4

ساثٌِ ؿوبسُ (ً )3حَُ هحبػجِ ايي ًؼجت سا ثشاي ّش هٌجْ ًـبى هيدّذ.
ساثٌِ (:)3
هيساى خرٍجي پسبة از هٌجع (هتر هكعت) *

تعذاد دفعبت پبيص ثب ًتيجِ آاليٌذُ ثَدى هٌجع
تعذاد كل دفعبت پبيص در هٌجع

;

ًسجت آاليٌذگي در هٌجع آاليٌذُ

ثبصُ صهبًي دس ايي سٍاثي ،فلل هَسد ثشسػي اػت.
هشيت وبّؾ وِ ٓذدي ثيي  0/75تب  1/00هي ثبؿذ ،تَػي وبسگشٍُ تٔييي هي ؿَد .ايي هشيت ثِ ًحَُ ارشاي
ثشًبهِ ّبي هذيشيت صيؼت هحيٌي ٍ الذاهبت وبّؾ ٍ وٌتشل آلَدگي دس ثخؾ پؼبة دس ٍاحذ ثؼتگي داسد.
هيضاى ػْن َٓاهل تٔييي وٌٌذُ ايي هشيت دس رذٍل ؿوبسُ ( )1اسائِ ؿذُ اػت.
جذٍل ضوبرُ ( :)1هيساى سْن عَاهل تعييي كٌٌذُ ضريت كبّص در ثخص پسبة
رديف

هيساى سْن

ضرح عبهل

1

تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي وبّؾ آلَدگي پؼبة ثش اػبع ًتبيذ خَداُْبسي دس پبيؾ

%10

2

پيـشفت فيضيىي الذاهبت  /پشٍطُ ّب هٌبثك ثب دسكذ آالم ؿذُ دس ثشًبهِ ّب

%50

3

گضاسؽ دّي هٌبػت اص ًحَُ ٍ ًتبيذ الذاهبت ثِ اداسُ ول حفبُت هحيي صيؼت اػتبى

%5

4

اًٌجبق الذاهبت اًزبم ؿذُ ثب وبّؾ يب سفْ آلَدگي پؼبة

%35

فْشػت حذالل پبساهتش ّبي ( 15گبًِ) الصم ثشاي اًذاصُ گيشي دس پؼبة خشٍري ّش هٌجْ دس رذٍل ؿوبسُ ()2
اسائِ ؿذُ اػت:
جذٍل ضوبرُ ( :)2فْرست حذاقل پبراهترّبي الزم ثراي اًذازُ گيري در پسبة خرٍجي ّر هٌجع
پبراهتر

رديف

پبراهتر

رديف

1

اوؼيظى خَاّي ؿيويبيي

COD

9

ولش آصاد

Cl

2

هزوَّ هَاد ربهْ هٔلك

TSS

10

ريَُ

Hg

3

فؼفبت ثش حؼت فؼفش

P

11

ًيىل

Ni

4

آهًَيَم ثش حؼت NH4

NH4

12

وبدهيَم

Cd

5

ًيتشات ثش حؼت NO3

13

هَليجذى

Mo

SO4-

NO3
SO4-

14

وشم

Cr3

15

وشم

Cr6

6

ػَلفبت ثش حؼت

7

ح ّ -بؽ

pH

8

چشثي سٍغي

O&G

هرجع :جذٍل استبًذاردّبي خرٍجي فبضالة هَضَع هبدُ  5آييي ًبهِ جلَگيري از آلَدگي آة
(هَضَع تصَيت ًبهِ ضوبرُ /18241ت ُ71هَرخ ّ 1373/03/16يئت ٍزيراى)

5

ٍ -2-1-2-6صى آاليٌذگي دس ثخؾ َّا
ٍصى آاليٌذگي دس ثخؾ َّا ٓذديؼت ثيي كفش تب كذ .ثب لحبٍ هٌبثْ آاليٌذُ دس ّش ٍاحذ ،هزوَّ ًؼجت ّبي
آاليٌذگي دس ّوِ هٌبثْ آاليٌذُ ٍ تمؼين آى ثش هيضاى ول خشٍري هٌجْ ٍ آِوبل هشيت وبّؾ ،تٔييي وٌٌذُ
ٍصى آاليٌذگي دس ثخؾ َّا خَاّذ ثَدٍ .صى آاليٌذگي دس ثخؾ َّا اص ساثٌِ ؿوبسُ ( )4ثذػت هي آيذ .ثذيْي
اػت وِ چٌبًچِ يه هٌجْ دس توبم دفٔبت پبيؾ ،آاليٌذُ تـخيق دادُ ًـَد ،دس ايي هحبػجِ ٍاسد ًوي ؿَد.
ساثٌِ (:)4
ضريت كبّص *

* 100

هجوَع ًسجت ّبي آاليٌذگي در هٌبثع آاليٌذُ
هيساى كل خرٍجي از توبم هٌبثع (تي)

;

ٍزى آاليٌذگي در ثخص َّا

ًؼجت آاليٌذگي دس هٌجْ آاليٌذُ اص ًشيك هحبػجِ ًؼجت تٔذاد دفٔبت پبيؾ ثب ًتيزِ آاليٌذُ ثَدى هٌجْ (داساي
حذالل يه پبساهتش خبسد اص حذ هزبص يب اػتبًذاسد) ثِ ول دفٔبت پبيؾ كَست گشفتِ دس آى هٌجْ ٍ هشة آى دس
هيضاى ول خشٍري اص هٌجْ ثذػت هي آيذ .ساثٌِ ؿوبسُ (ً )5حَُ هحبػجِ ايي ًؼجت سا ثشاي ّش هٌجْ ًـبى
هيدّذ.
ساثٌِ (:)5
هيساى خرٍجي از هٌجع (تي) *

تعذاد دفعبت پبيص ثب ًتيجِ آاليٌذُ ثَدى هٌجع
تعذاد كل دفعبت پبيص در هٌجع

;

ًسجت آاليٌذگي در هٌجع آاليٌذُ

ثبصُ صهبًي دس ايي سٍاثي ،فلل هَسد ثشسػي اػت.
ّوچٌيي هشيت وبّؾ وِ ٓذدي ثيي  0/75تب  1/00هي ثبؿذ ،تَػي وبسگشٍُ تٔييي هي ؿَد .ايي هشيت ثِ
ًحَُ ارشاي ثشًبهِ ّبي هذيشيت صيؼت هحيٌي ٍ الذاهبت وبّؾ ٍ وٌتشل آلَدگي دس ثخؾ َّا دس ٍاحذ
ثؼتگي داسد .هيضاى ػْن َٓاهل تٔييي وٌٌذُ ايي هشيت دس رذٍل ؿوبسُ ( )3اسائِ ؿذُ اػت.
جذٍل ضوبرُ ( :)3هيساى سْن عَاهل تعييي كٌٌذُ ضريت كبّص در ثخص َّا
رديف

ضرح عبهل

هيساى سْن

1

تْيِ ٍ تذٍيي ثشًبهِ ّبي وبّؾ آلَدگي َّا ثش اػبع ًتبيذ خَداُْبسي دس پبيؾ

%10

2

پيـشفت فيضيىي الذاهبت  /پشٍطُ ّب هٌبثك ثب دسكذ آالم ؿذُ دس ثشًبهِ ّب

%50

3

گضاسؽ دّي هٌبػت اص ًحَُ ٍ ًتبيذ الذاهبت ثِ اداسُ ول حفبُت هحيي صيؼت اػتبى

%5

4

اًٌجبق الذاهبت اًزبم ؿذُ ثب وبّؾ يب سفْ آلَدگي َّا

%35

6

پبساهتشّبي اًذاصُ گيشي خشٍري ّش هٌجْ هٌتـش وٌٌذُ آاليٌذُ ّبي َّا ثب اػتفبدُ اص پبساهتشّبي رذاٍل حذٍد
هزبص اًتـبس آاليٌذُ ّبي َّا دس كٌبيْ (هٌذسد دس رذاٍل پيَػت تلَيت ًبهِ ؿوبسُ /9505ت  ُ 49065هَسخ
ّ 1395/01/21يئت ٍصيشاى هَهَّ هبدُ  15لبًَى ًحَُ رلَگيشي اص آلَدگي َّا هلَة  )1374ثب ٌٓبٍيي صيش
تٔييي هي ؿًَذ:
ٍ احذّبي تَليذ اػيذ ػَلفَسيه (كفحِ  7پيَػت هلَثِ ّيئت ٍصيشاى)
 صثبلِ ػَصّب (كفحِ  8پيَػت هلَثِ ّيئت ٍصيشاى)
ً يشٍگبُ ّب (كفحِ  9پيَػت هلَثِ ّيئت ٍصيشاى)

 پباليـگبُ ّب ٍ كٌبيْ پتشٍؿيوي (كفحِ  10پيَػت هلَثِ ّيئت ٍصيشاى)
 تْيِ اػيذ ولشيذسيه (كفحِ  11پيَػت هلَثِ ّيئت ٍصيشاى)
 تْيِ ( PVCكفحِ  11پيَػت هلَثِ ّيئت ٍصيشاى)

 وبسخبًِ تْيِ آهًَيبن (كفحِ  13پيَػت هلَثِ ّيئت ٍصيشاى)

 ػبيش ٍاحذّبي كٌٔتي ثب ّش سًٍذ تَليذ (كفحِ  13پيَػت هلَثِ ّيئت ٍصيشاى)

 حذاوخش همذاس فلضات ػٌگيي ٍ دي اوؼيي ٍ فَساى دس دٍدوؾ كٌبيْ  -وليِ كٌبيْ (كفحِ  14پيَػت
هلَثِ ّيئت ٍصيشاى)
ٍ -3-1-2-6صى آاليٌذگي دس ثخؾ پؼوبًذ
ٍصى آاليٌذگي دس ثخؾ پؼوبًذ ٓذديؼت ثيي كفش تب كذًِ .ش ثِ هبّيت آلَدگي ّبي ثخؾ پؼوبًذ ًبؿي اص دٍ
ٓبهلٓ :ذم سٓبيت الضاهبت هذيشيت پؼوبًذ ٍ ٓذم اخز پيوبًىبس ريلالح اهحبي پؼوبًذ دس ثخؾ ّبي ٍيظُ ٍ
ٓبديٍ ،صى آاليٌذگي دس ثخؾ پؼوبًذ تبثٔي اص ايي دٍ ٓبهل هي ثبؿذ وِ پغ اص آِوبل هشيت وبّؾ (ساثٌِ
ؿوبسُ  )6تٔييي هي ؿَد.
ساثٌِ (:)6
ضريت كبّص *  * 100آلَدگي پسوبًذ ; ٍزى آاليٌذگي در ثخص پسوبًذ

ثب اػتفبدُ اص رذٍل ؿوبسُ ( ،)4هيضاى آلَدگي پؼوبًذ ثب ًگبُ ثِ لشاسداد ّوىبسي ثب پيوبًىبس ريلالح اهحبي
پؼوبًذّبي ٓبدي ٍ ٍيظُ ٍ ًيض چگًَگي سٓبيت الضاهبت هذيشيت پؼوبًذ دس ٍاحذ ،ثذػت هي آيذ.
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جذٍل ضوبرُ (ً :)4حَُ تعييي هيساى آلَدگي پسوبًذ در ٍاحذ
ٍضعيت ٍاحذ
رديف

قرارداد اهحب پسوبًذ
عبدي

ٍيژُ

1

داسد

2

ًذاسد

رعبيت الساهبت هذيريت پسوبًذ (طجق هقررات هلي ٍ ٍزارت ًفت) در
عٌبصر تَليذ ،جوع آٍري ،رخيرُ سبزي ،حول ٍ ًقل ثبزيبفت ٍ دفع
-

3

داسد

4

ًذاسد

داسد

پسوبًذ

كفش

سٓبيت الضاهبت دس ثخؾ پؼوبًذّبي ٓبدي ٍ ٍيظُ

0/20

ٓذم سٓبيت يىي اص الضاهبت تٌْب دس ثخؾ پؼوبًذّبي ٓبدي

0/25

ٓذم سٓبيت يىي اص الضاهبت تٌْب دس ثخؾ پؼوبًذّبي ٍيظُ

0/95

ٓذم سٓبيت الضاهبت دس ثخؾ پؼوبًذّبي ٓبدي ٍ ٍيظُ
ًذاسد

آلَدگي

1

سٓبيت الضاهبت دس ثخؾ پؼوبًذّبي ٓبدي

0/05

ٓذم سٓبيت يىي اص الضاهبت دس ثخؾ پؼوبًذّبي ٓبدي

0/10

سٓبيت الضاهبت دس ثخؾ پؼوبًذّبي ٍيظُ

0/15

ٓذم سٓبيت يىي اص الضاهبت دس ثخؾ پؼوبًذّبي ٍيظُ

0/90

 -2-2-6تٔييي فْشػت ٍاحذّبي آاليٌذُ دس وبسگشٍُ
تٔييي فْشػت ٍاحذّبي آاليٌذُ ثِ كَست فللي ثِ دٍ حبلت صيش كَست هي گيشد:
الف :دس كَستيىِ هزوَّ اٍصاى آاليٌذگي ٍاحذ دس فلل هَسد ثشسػي ٍ فلل ّبي لجلي ووتش اص  35ثبؿذٍ ،احذ
دس فْشػت ٍاحذّبي آاليٌذُ فلل هَسد ثشسػي لشاس ًوي گيشد ليىي ٍصى آاليٌذگي فلل هَسد ثشسػي ،رْت
هحبػجِ دس فلل ثٔذ هٌَِس خَاّذ ؿذ.
ة :دس كَستيىِ هزوَّ اٍصاى آاليٌذگي ٍاحذ دس فلل هَسد ثشسػي ٍ فلل ّبي لجلي هؼبٍي يب ثيـتش اص 35
ثبؿذٍ ،احذ دس فْشػت ٍاحذّبي آاليٌذُ فلل هَسد ثشسػي لشاس هي گيشد .ثذيْي اػت ثب لشاسگيشي ٍاحذ دس
فْشػت ،هزوَّ اٍصاى آاليٌذگي ثشاي هحبػجِ دس فلل ثٔذي ،ثشاثش ثب كفش خَاّذ ثَد.
 -3-6اًذازُ گيري ٍ پبيص

هٔيبس تلوين گيشي دسخلَف آاليٌذگي ّش پبساهتش ،هٌجْ ٍ ٍاحذ هَسد ثشسػيً ،تبيذ آًبليض ٍ همبيؼِ ثب حذٍد
هزبص يب اػتبًذاسد هلَة هي ثبؿذ.
ًتبيذ آًبليض كشفبً دس ػِ حبلت:
الف :گضاسؽ خَداُْبسي دس پبيؾ (هٌبثك ثب آييي ًبهِ خَداُْبسي دس پبيؾ هحيي صيؼت ٍ ؿيَُ ًبهِ ّبي
آصهبيـگبُ ّبي هٔتوذ
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ة :اًذاصُ گيشي تَػي اداسات ول حفبُت هحيي صيؼت اػتبى ّب
د :كَست رلؼِ سػوي (فمي دس كَستيىِ اهىبى اًزبم ًوًَِ ثشداسي ٍرَد ًذاسد هبًٌذٓ :ذم احذاث ػيؼتن
تلفيِ پؼبةٓ ،ذم تزْيض دٍدوؾ ثِ ػىَ ٍ دسيچِ ًوًَِ ثشداسي ٍ )...
لبثل لجَل اػت.
هٌَِس اص كَستزلؼِ سػوي ،كَستزلؼِ تٌِين ؿذُ ثب تبييذ هذيشول حفبُت هحيي صيؼت اػتبى ،هٔبٍى پبيؾ
اداسُ ول اػتبى ٍ هٌون ثِ گضاسؽ وبسؿٌبػي ٍ اخٌبس كبدسُ هي ثبؿذ (دس اخٌبس كبدسُ ،هشٍسيؼت پبساهتش
آلَدگي ،هْلت هٌٌمي حؼَت ًَّ آلَدگي ٍ ًيض تبويذ ثش آالم ٍصى آاليٌذگي دس ثخؾ هشثًَِ دسكَست ٓذم
سفْ آلَدگي ٍ آالم ثوَلْ ثِ اداسات ول هشلَم ؿَد).
دس هَاسد تٌبلن ًتبيذ خَداُْبسي ثب اًذاصُ گيشي ّبي اًزبم ؿذُ تَػي اداسُ ول حفبُت هحيي صيؼت اػتبى،
اسرحيت ثب اًذاصُ گيشي اداسُ ول حفبُت هحيي صيؼت اػتبى هي ثبؿذ.
پبيؾ ٍاحذّبي هؼتمش دس ؿْشن ّبي كٌٔتي داساي ػيؼتن تلفيِ پؼبة هشوضي ،هٌحلشاً ثبيذ دس ثخؾ ّبي
آلَدگي َّا كَست پزيشد.
ًوًَِ ثشداسي خشٍري دٍدوؾ ٍاحذّبي كٌٔتي ثبيذ تٌْب دس هجبدي اي كَست گيشد وِ دس آييي ًبهِ
خَداُْبسي دس پبيؾ هحيي صيؼت داساي هشرْ همبيؼِ ثبؿذ (خشٍري دٍدوؾ ػيؼتن ّبي گشهبيـي وِ دس
فشآيٌذ تَليذ ًمـِ ًذاسًذ ٍ هؼتمل اص فشآيٌذ هي ثبؿٌذ ،هذًِش ًوي ثبؿذ).
 -7هسٍَليت ّبي اجتوبعي
دس ساػتبي ًيل ثِ اّذاف ٓبليِ ػبصهبى حفبُت هحيي صيؼت دس ايفبي ثْيٌِ ٍ هؼتوش هؼٍَليت ّبي ارتوبٓي
) ،(CSR: Corporate Social Responsibilityپبػخگَيي ثِ افىبس ٓوَهي ٍ ريٌفٔبى ربهِٔ دسخلَف
احشات صيؼت هحيٌي فٔبليت ّبي ٍاحذّبي پباليـگبُ ًفت ٍ كٌبيْ پتشٍؿيوي ،دثيشخبًِ َٓاسم آاليٌذگي،
هذاسن هشتجي ثب َٓاسم آاليٌذگي ّش ٍاحذ سا ثِ ؿشح صيش ،رْت دػتشػي ٍ دسيبفت ًِشات ٓوَم ريٌفٔبى
ربهِٔ دس تبسًوبي ٓوَهي هٔبًٍت هحيي صيؼت اًؼبًي (ايٌتشًت) لشاس هي دّذ:
ٌَٓ اى ٍاحذ ٍ اًالٓبت توبع (ًوبثش ،تلفي ،تبسًوب)
ٍ صى آاليٌذگي ٍاحذ دس فلل هَسد ثشسػي
 فْشػت ٌٓبٍيي اّن ثشًبهِ ّب ٍ الذاهبت دس ساػتبي وبّؾ يب سفْ آلَدگي
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 -8پيَست
فشم اًزبم هحبػجبت ٍصى آاليٌذگي دس ٍاحذ دس ثخؾ ّبي پؼبة ٍ َّا
ٍصى آاليٌذگي دس ثخؾ
پؼبة يب َّا
G

هشيت
وبّؾ
F

ًؼجت آاليٌذگي دس هٌجْ
آاليٌذُ
E=A*D

دسكذ تخٌي اص
اػتبًذاسد
D=C/B

تٔذاد دفٔبت تخٌي
اص اػتبًذاسد
C

تٔذاد دفٔبت
پبيؾ
B

همذاس خشٍري ثِ هحيي

*

ًبم هٌجْ

A
هٌجْ ؿوبسُ 1
هٌجْ ؿوبسُ 2
هٌجْ ؿوبسُ 3
هٌجْ ؿوبسُ 4

= F*100 *∑ E / ∑A

=∑E
هزوَّ ًؼجت ّبي
آاليٌذگي دس هٌبثْ آاليٌذُ

=∑A
هيضاى ول خشٍري اص توبم هٌبثْ

* پيـٌْبد هي ؿَد ثشاي ثخؾ پؼبة اص ٍاحذ "هتش هىٔت" ٍ ثشاي ثخؾ َّا اص ٍاحذ "تي" اػتفبدُ ؿَد.
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