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ــه  ــداری محیط زیســت  از جمل ــروزه، موضــوع حفاظــت و پای ام
مهمتریــن دغدغه هــای دنیــای کنونــی اســت کــه تحــت تاثیــر 
تکنولوژی هــای  مخــرب  فعالیت هــای  و  جمعیــت   ازدیــاد 
ــژه اینکــه عــدم  مدیریــت صحیــح،  ــرار دارد  بوی آلوده کننــده ق
پســماندهای حاصــل از اینگونــه فعالیتهــا، که بشــدت و ســرعت، 
ــات  ــه حی ــرای ادام ــاک ب ــدی هولن ــت تهدی ــی اس ــه فزون رو ب
بــه روی زمیــن محســوب شــده تــا جاییکــه، هــم اکنــون، برخی از 
پیآمدهــای مصیبت بــار آن آشــکار گردیــده، چنانچــه با مشــاهده 
گــذرا بــه آمــار تولیــد روزانــه پســماند در کشــور، کــه بالــغ بــر 
پنجــاه و هشــت هــزار تــن می باشــد گواهــی اســت روشــن بــر 
ــه فوریــت تصمیم گیــری و چــاره  ــی کــه مــی بایســت ب ضرورت

اندیشــی شــود.
هــر چنــد موضــوع پســماند بخــودی خــود به عنــوان یــک تهدید 
بشــمار مــی آیــد لیکــن بــا گســترش تکنوژی هــا و فنآوری هــای 
نویــن در ایــن حــوزه، تجربیاتــی ارزنــده  در کاهــش، تفکیــک و 
بازیافــت آنهــا در ســطح جهانــی، حاصــل شــده کــه قابل تســری 
ــن  ــن در چنی ــرار گرفت ــن ق ــد  لیک ــازی  می باش ــی س و بوم
مســیری، بســادگی امــکان پذیــر نبــوده و مســتلزم عــزم جــدی 
ــط،  ــری دســتگاههای ذیرب ــت شــهری، همــکاری حداکث مدیری
فراهــم کــردن زیرســاخت های الزم، مشــارکت و جــذب ســرمایه 
بخــش خصوصــی و بهره گیــری از شــرکت های دانــش بنیــان و 
فعالیــن محیط زیســتی اســت. بی شــک  ایــن اتفــاق و همســویی، 
بسترســاز تحــوالت عظیمــی اســت کــه قــادر خواهــد بــود مزیــد 
بــر اســتحصال و عرضــه منابــع انرژی هــای نویــن از پســماندها، 
موجــب  اشــتغال و تولیــد ثــروت و درآمدهــای پایــدار مالی شــود.

امــا آنچــه در ایــن میــان بســیار حائــز اهمیــت اســت بــاال بــردن 
ســطح توجــه و حساســیت  اجتماعــی بــه مقولــه پسماندهاســت 
کــه بــدون همراهــی و مشــارکت عمومــی مــردم در تفکیــک آنها 
از مبــدا، تمامــی فرآیندهــا و اقدامــات بعــدی مدیــران شــهری، 

همــراه و آمیختــه بــا دشــواری و نتایــج نازلــی اســت.

اجــرا و اســتمرار طــرح تفکیــک 
از مبــدا افــزون بــر تقلیــل و 
وارده  آســیب های  کاهــش 
هــدر  از  محیط زیســت،  بــه 
رفــت مــواد قابــل برگشــت بــه 
چرخــه تولیــد جلوگیــری کرده 
و منابــع صرفه جویــی شــده 
را صــرف امــور توســعه ای و 
ــن  ــا چنی ــود ام ــاختی نم زیرس
ــد  ــدا نیازمن ــتاوردهایی، ابت دس

برنامه ریــزی در بخــش آمــوزش همگانــی و فرهنگســازی اســت 
کــه در همیــن رابطه ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اهواز، 
بــا هــدف تغییــر نگــرش شــهروندان، مبــادرت بــه بسترســازی 
آمــوزش شــهروندی جهــت ســطوح مختلــف از مقاطع دبســتانی 
تــا دبیرســتانی، ادارات، خانواده هــا و ... و بــا محوریــت جداســازی 
و  تفکیــک پســماندهای خانگــی از مبــدا نمــوده، کــه بــی تردید 
ــا برداشــتن ایــن گام اساســی و درســت، در چرخــه مدیریــت  ب
پســماند، منجــر بــه اصــالح و بازســازی تمامــی مراحــل بعــدی 

خواهــد شــد.
ــه  ــازمانهای تابع ــماند از س ــت پس ــازمان مدیری ــه س از آنجاییک
شــهرداری اهــواز اســت کــه در حــوزه خدمــات شــهری مشــغول 
بــه فعالیــت بــوده و عنــوان، بــازوی نظارتــی در قرارداهــای امــور 
ــازی  ــش جداس ــتگانه و در بخ ــق هش ــهری مناط ــات ش خدم
ــد  ــه مي نمای ــام وظیف ــا انج ــن آنه ــد و دف ــماندها در مقص پس
بــرآن اســت تــا بــر اســاس سیاســت گذاری هــای انجــام شــده، 
بــر مبنــای کاهــش در مبــداء، اســتفاده مجــدد و بازیافــت مــواد، 
دفــن حداقلــی و ایمــن و تولیــد انــرژی، حرکت هــای آتــی خــود 
را، هــدف گــذاری نمــوده و مســئولیت خــود را در قبــال پایداری 

و مراقبــت از محیــط زیســت و ســالمت و بهداشــت همگانی 
شــهروندان، بــه ســرانجام رســاند .





در ســال های اخیــر بــا اهتمــام بــه ایجــاد انضبــاط و شــفافیت 
ــن  ــر زمی ــای ب ــری از ظرفیت ه ــی، بهره گی ــرد مال در عملک
مانــده در درآمدزایــی و همچنیــن مدیریــت هزینه هــا، گام های 
ــا  ــه ســازمانی ب ــان ده، ب ــل از ســازمانی زی ــرای تبدی بلنــدی ب

عملکــرد مثبــت در زمینــه اقتصــادی برداشــته اســت.
 بــه گونــه ای کــه هزینه هــای ســازمان در ســال96 و 97 
نســبت بــه ســال  94، بــه ترتیــب 46 و 24 درصد و نســبت 
بــه ســال 95 نیــز 38 و 13 درصــد کاهــش داشــته اســت. 
در بخــش درآمــد نیــز بــه نســبت ســال 94 بــا وجــود کاهــش 
ــازمان  ــد س در برخــی از ردیف هــای درآمــدی، رشــد درآم
بــه رشــد 95 و 123 درصدی در دو ســال اخیر رســیده 
اســت. بــه نســبت ســال پیــش از دوره جدیــد )95( نیــز ایــن 
رشــد درآمــدی بــه 42 درصــد در ســال 96 و 62.3 درصــد 

در ســال 97 رســیده اســت.

بــه طورکلــی همانگونــه کــه در نمــودار ســود زیــان مشــاهده 
ــزان  ــال 94 می ــررده )س ــادی ض ــازمان، از نه ــد س می کنی
ضرردهــی ســازمان نزدیــک 80میلیــارد ریــال بوده اســت(، 
ــی دو  ــی، ط ــت گذاری های مال ــول در سیاس ــا تح ــته ب توانس
ســال اخیــر مجموعــا 90 میلیــارد ریــال ســوددهی داشــته 

باشــد.     
نمــود دیگــری از ایــن انضبــاط مالــی را می تــوان در پرداخــت 
بــه موقــع حقــوق، دســتمزد و بیمــه پرســنل در ابتــدای هــر 

ــد.  ــن ســال ها  دی ــاه  در خــالل ای م
ــد  ــازمان، فراین ــا در س ــفافیت قرارداده ــای ش ــدف ارتق ــا ه ب
عقــد قــرارداد بــرای پروژه هــای ســازمان نســبت بــه ســال 96 

ــد. ــان می ده ــال 1398 نش ــری را در س ــه براب ــی س افزایش
همچنیــن عــزم ســازمان بــرای  ایجــاد شــفافیت، بــا اســتقرار 

ســامانه تامیــن اعتبــار بودجــه ادامــه یافتــه اســت.
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ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اهــواز وظیفــه رفت و 
روب، جمــع آوری، حمــل، بازیافــت و دفــن پســماند تولیــد 

شــده شــهر اهــواز را برعهــده دارد.
ــر 3۰۰ گــرم  ــه در هــر روز براب ــی زبال ــد جهان ســرانه تولی
اســت امــا ایــن ســرانه بــرای اهوازی هــا بــه بیــش از ۷1۰ 
ــی  ــط جهان ــر متوس ــم براب ــش از دو و نی ــی بی ــرم یعن گ
می باشــد. بنابــر آنالیــز فیزیکــی صــورت گرفتــه 69 درصــد 
پســماند در شــهر اهــواز تــر و 31 درصــد خشــک بــوده کــه  
تولیــد روزانــه ۷۷۰ تــن و 6.5 تــن زبالــه عفونــی و 8.5 تــن 
ــه بیمارســتانی می باشــد. تنهــا یــک درصــد از حجــم  زبال
زبالــه دارای ارزش اقتصــادی بــه کارخانــه پــردازش  رســیده 
ــک و  ــر تفکی ــی و 11۰ کارگ ــط ۲5۰ تن ــط دو خ و توس
ــوکا( در لندفیــل  ــن بهداشــتی )فوکوئ ــا روش دف مابقــی ب

ــود.  ــن می ش ــی دف مهندس

برخی از اقدامات اجرایی سازمان: 
 نظــارت مســتمر بــر عملیــات جمــع آوری پســماند و رفت 

و روب در کلیــه مناطــق
- نظارت عالیه بر مناطق

- اســتقرار ســامانه GPS و AVL )ناوبــری و موقعیت یابــی( 

ماشــین آالت خدمــات شــهری و حمــل پســماند
ــه  ــه صــورت روزان ــره ب ــه صفی ــای ورودی ب ــت تناژه  ثب

ــک توســط باســکول الکترونی
 تفکیــک از طریــق کارخانــه پــردازش و تخلیــه ریجکتــی 

کارخانــه در ســلول دفــن و تســطیح و کمپکــت 
 اجــرای مقدمــات طــرح تفکیــک زبالــه از مبــداء و 

در ســطح شــهر فعــال  زباله گردهــای  ســاماندهی 
 انتخــاب دو پیمانــکار طــرح تفکیــک پســماند از مبــدا در 

شــرق وغــرب اهــواز 
 طراحــی ســامانه دیجیتــال مدیریــت پســماند شــهری و 

ــام زیست دوســت ــا ن ــل ب اپلیکیشــن موبای
 پیگیری احداث سلول سوم دفن پسماند

ــای رخ داده  ــای آتش ه ــوزی و اطف ــری از آتش س  جلوگی
بــا اســتفاده تجهیــزات ســنگین و آتش نشــانی

 اجــرای ســاالنه طــرح پاکســازی عمومــی در آســتانه بهــار 
با عنــوان شــهرروبی

ــه  ــانی ب ــر و خدمات رس ــتقبال از مه ــاالنه اس ــرای س  اج
مــدارس و فضاهــای منتهــی بــه آنهــا 
 خدمات رسانی گسترده به سیل زدگان

 خدمات رسانی گسترده در مقابله ویروس کرونا
میزان تناژپسماند و مساحت قابل رفت و روب

ــا  ــن و ب ــاژ ۷۷۷.58۲ ت ــع تن ــاژ جم ــی تن ــزان تفکیک می
ــن ــه 95۰ ت ــیبان و متفرق ــماند کارون، ش ــاب پس احتس

میزان تفکیکی تناژ پسماند
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عملیات جمع آوری پسماند

عملیات رفت و روب



 















                              

وزن کشی و ثبت تناژهای ورودی به سایت دفن پسماند

سامانهGPS، AVL نظارت برخط ماشین آالت و نظارت تصویری سایت صفیره  

نمودار ثبت پسماند ورودی به صفیره بر حسب کیلوگرم– نمونه موردی منطقه هشت



عملیات خاکریزی و اطفای حریق



طرح استقبال از مهر 
 تحویــل مخــازن جدیــد پســماند و تعویــض مخــازن 

فرســوده مــدارس در ســطح مناطــق هشــتگانه
  تحویل مخازن 1۲۰و 5۰ لیتری تفکیک پسماند به مدارس
   شستشوی جداول،ایستگاه های اتوبوس، پل ها و ... 

ســرویس های  زبالــه،  ســطل های  نصــب  نظافــت،    

و.. بهداشــتی 
   نظارت بر پاکسازی مطلوب محیط اطراف مدارس

  نظــارت برنوســازی و تکمیــل ســطل های زبالــه ۷۰۰ 
ــی ــای نواح ــق قرارداده ــان( مطاب لیتری)ف
  خرید و تحویل سطل های کارتن پالست 



طرح استقبال از بهار و پاکسازی عمومی شهر



صیانت و حفظ بهداشت و سالمت عزیزان سیل زده در بهار 1398
  توزیــع و اســتقرار ســطل زبالــه کارتن پالســت در محل هــای 

ن سکا ا
  توزیع کیسه زباله در محل های اسکان

  جمع آوری پسماند محل های اسکان ۲ بار در روز
  نظافت روزانه محل های اسکان

  شست و شوی روزانه محل های اسکان
  الیروبی جوی های روباز اطراف محل های اسکان

  جمــع آوری زبالــه مواکــب )محل هــای پخــت و ارســال غــذا 
بــه ســیل زده هــا( در شــهر اهــواز، دو بــار در روز

  استقرار  گاری فان در محل های پخت و پز غذا
ــای  ــب و محل ه ــای مواک ــه ه ــک زبال ــرح تفکی ــرای ط   اج

ــرای ســیل زده هــا ــذا ب پخــت غ
ــع و  ــه توزی ــک ب ــت کم ــر جه ــه ۲۰ کارگ ــاص روزان   اختص

بســته بندی پک هــای امــدادی هــالل احمــر
  نظافــت و جمــع آوری روزانــه پســماند مراکــز هــالل احمــر 

در شــهر اهــواز
  توزیــع بروشــورهای بهداشــتی در محل هــای اســکان ســیل 

زده هــا ، مواکــب و مراکــز هــالل احمــر 



عملیات اجرایی طرح تفکیک از مبدا
برگزاری جلسات تخصصی و تدوین برنامه اجرایی

هماهنگی با ارگان های  دخیل در اجرای طرح 
ساماندهی و ثبت نام از زباله گردهای فعال در سطح شهر

شناسایی انبارهای ضایعات و پسماند
ــرح در  ــرای ط ــکاران اج ــایی پیمان ــده و شناس ــزاری مزای برگ

ــواز ــرب اه ــرق و غ ش

ــات جهــت اجــرای طــرح توســط  تجهیــز و آماده ســازی امکان
پیمانکاران

طراحــی ســامانه مدیریــت پســماند جهــت نظــارت بــر فرآینــد 
اجــرای طــرح تفکیــک

طراحــی اپلیکیشــن زیست دوســت در دو نســخه همیــار و 
ــهروندان ــک از ش ــماند خش ــت پس ــت دریاف ــفیر جه س



شروع عملیات احداث سلول دفن شماره 3 صفیره 
ابعاد سلول 386 در 186 متر با ارتفاع دیواره 5 متر
 ابعاد حوضچه 3۰ متر در6۰ متر به عمق 1.۷ متر

شرح عملیات:
   تسطیح، رگالژ، آب پاشی و کوبیدن بستر 64۷44 مترمربع

  تهیــه و پخــش و آبپاشــی خــاک مناســب جهــت دیــواره و 
کــف ســلول 1۷9۰۲8 مترمکعــب

  خاکبرداری ماشینی حوضچه 33۲5 مترمکعب
  تهیــه و اجــرای لولــه گــذاری طولــی بــه قطــر ۷۰۰ میلیمتــر 
لوله هــای فرعــی بــه قطــر 4۰۰ میلیمتــر جهــت دفــع شــیرابه 

و انتقــال بــه حوضچــه شــیرابه 1645 متــر طــول
ــه قطــر   ــه هــای هوادهــی عمــودی ب ــه و اجــرای لول   تهی

ــل  ــزی داخ ــدور و قلوه ری ــبکه بندی م ــا ش ــر ب ۲۰۰ میلیمت
شــبکه ۲۷۰ متــر طــول

ــلول  ــف س ــی ک ــی و فرع ــای اصل ــدی روی لوله ه   گابیون بن
14۰9 متــر مکعــب

ــت  ــف جه ــپ مختل ــه تی ــول در س ــاخت منه ــه و س   تهی
ــدد ــلول 53 ع ــل س ــی داخ ــه و هواده تهوی

 HDPE  تهیــه و اجــرای الیــه ژئوممبــران ایرانــی از نــوع   
ــلول  ــف س ــت ک ــر جه ــم میلیمت ــک و نی ــت ی ــه  ضخام ب

ــع ــر مرب 5۰11۰ مت
ــپانیا  ــران ATARFIL اس ــه ژئوممب ــرای الی ــه و اج   تهی
ــا  ــق ب ــر  منطب ــت 1.5 میلیمت ــه ضخام ــوع HDPE ب از ن

اســتاندارد GM13 جهــت حوضچــه ۲69۰ مترمربــع



برنامه مقابله گسترده با ویروس کرونا
ــازن  ــین آالت، مخ ــی ماش ــتمر و ضدعفون ــوی مس   شستش

ــماند ــع آوری پس جم
  شستشوی مستمر و ضدعفونی اماکن و فضاهای عمومی

  آموزش به پرسنل سازمان و کارگران خدوم مناطق
  تجهیز کلیه پرسنل و کارگران به ماسک و دستکش

  ضدعفونــی مســتمر ســازمان و راه انــدازی ایســتگاه ســالمت 
ــازمان  در ورودی س

  ممنوعیــت از ورود مراجعیــن بــدون ماســک و دســتکش بــه 
ســازمان

 خریــد و تحویل کیســه های مخصوص جمع آوری پســماندهای 
بیمــاران کرونایــی به مراکز بهداشــت غرب و شــرق

ــی  ــپری ضدعفون ــتی اس ــتکش بهداش ــک دس ــع ماس   توزی
ــان پرســنل ســازمان  ــظ صــورت در می ــده و شــیلد محاف کنن

ــت پســماند مدیری







ســایت دفــن و پــردازش پســماند صفیــره در ۲5 کیلومتری 
ــه  ــامل کارخان ــایت ش ــن س ــه ای ــرار گرفت ــواز ق ــهر اه ش
ــه  ــن زبال ــلول های دف ــکول و س ــت باس ــک و بازیاف تفکی
بــوده و بــا اعتبــاری بالــغ بــر 1۰۰ میلیــارد ریــال احــداث 
ــرش  ــت پذی ــا ظرفی ــن ســایت در139۰ ب شــده اســت ای

ــد.   ــه در روز احــداث گردی ــن زبال 6۰۰ ت
گزیده هایی از اقدامات صورت گرفته:

ــه  ــرداری از کارخان ــره ب ــرای به ــکار ب  انتخــاب پیمان
ــردازش پ

 بازســازی و بهســازی قســمتی از  کارخانــه پــردازش 
صفیــره پــس از 6 ســال.

ــا  ــه ب ــت زبال ــش دریاف ــالن پی ــرای س ــداث و اج  اح
ــه آن ــی ب ــاده دسترس ــع و ج ــاحت 18۰۰ مترمرب مس

 پوشــش 5 هــزار ســرویس خــاک روی نقــاط بحرانــی 

در ســال 9۷ و 11 هــزار ســرویس در ســال 98 
 اجــرای عملیــات ارتقــاء دیواره هــای ســلول و لندفیل 

یمی قد
 احداث ساختمان اداری در سایت صفیره

 انجــام عملیــات خــاک پوششــي روزانــه روي ســلول 
بــه صــورت مســتمر

 جمــع آوری، حمــل و تخلیــه زباله هــای دپــو شــده در 
ــال های 9۷ و 98 س

 احداث جاده های دسترسی
 آمــاده ســازي واحــد اورژانــس و کمک هــاي اولیــه در 

ــل کارخانه مح
 راه اندازی سیستم نظارت تصویری 

از  اســتفاده  جهــت  صفیــره  باســکول  ارتقــاء   
پســماند حمــل  ســنگین  االت  هاپرها)ماشــین 

وضعیت کارخانه پردازش پیش از  اقدامات صورت گرفته



وضعیت کارخانه پردازش پیش از  اقدامات صورت گرفته



تعمیر و بهسازی کارخانه پردازش
  پاکسازی کارخانه ، درایر و محوطه اطراف نوارنقاله

 تعمیــرات درایــر عملیــات جوشــکاری اســلتها،تعمیرات نــوار 
نقالــه درایــر و ســرندها و اســتراکچر کارخانــه

 تعمیرات و بازسازی غرفه ها
 پاکسازی محوطه کارخانه و سالن دریافت

 پاکسازی سالن پیش دریافت

 جابجایی و ساماندهی کانکس های پراکنده
 انجام تعمیرات سرویس های بهداشتی مردانه و زنانه

ــی و ســاماندهی دیوارهــای پیــش ســاخته  تخریــب   جابجای
ــد شــده و زائ

ــکوهای  ــل،آب و س ــازن گازوئی ــاماندهی مخ ــی و س  جابجای
ــین آالت ــه و ماش ــاز کارخان ــورد نی م



تعمیر و بهسازی کارخانه پردازش
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بهسازی و احداث سالن دریافت

بهسازی و احداث سالن دریافت

ایــن ســالن بــه مســاحت 45 در 48 متــر در اثــر نشــت شــیرابه و 
عــدم تحکیــم بســتر، دچــار آســیب و خرابی شــده بــود که جهت 
بهســازی آن و احــداث جاده هــای دسترســی بــه آن  مراحــل زیــر 

ــام گردید:  انج
  لجن برداری
 خاک برداری

 عملیات تثبیت بستر
 زیر اساس

 آرماتوربندی 
 بتن ریزی

  بهسازی دیوار ها و عملیات بلوک کاری
 ایجاد دیوار برشی

 ایجاد و پر کردن درز انبساط
 ساخت و ایجاد چاه های شیرابه

 استفاده از پودر نانو جهت گیرش سریع بتن
 استفاده از پودر ماستیک جهت درزبندی

 تناژ مصالح استفاده شده
 در سالن دریافت و جاده های ورودی  



بهسازی و احداث سالن دریافت



عملیات اجرایی روزانه
گزیده ای از اقدامات اجرایی در سایت صفیره:

 حمل زباله از درب کارخانه
 تخلیه زباله در محل دفن

 تخلیه ریجکتی کارخانه در سلول دفن و تسطیح و کمپکت 
 تسطیح زباله های روزانه در دو شیفت کاری

 حمل خاک جهت پوشش بر روی پسماندها
 تامین خاک پوششی

 تخلیه حوضچه شیرابه و انتقال به سلول قدیم
  اجرای لیفت سلول شماره یک



احداث سایت اداری
ــز  ــاماندهی مرک ــت س ــژه ای جه ــات وی ــال 98 اقدام در س
دفــن ســفره در بودجــه پیش بینــی شــد کــه نخســتین گام 
آن احــداث ســاختمان اداری بــوده تــا کارشناســان و مدیــران 
ــور  ــه ط ــایت ب ــل س ــتقرار در مح ــا اس ــازمان ب ــی س اجرای
شــبانه روز نســبت بــه پایــش وضعیــت پســماند شــهر اهــواز 
اقــدام کننــد. احــداث ســاختمان اداری در دوطبقــه، اعیــان 
صــورت  مســاحت36۰مترمربع)عرصه1۰/9×15/4۰(  بــه 

پذیرفتــه شــامل فضاهــای ذیــل اســت:
  اتاق حراست و نگهبانی

 اتاق مدیر سایت
  اتاق کار و استراحت آتش نشانی

 اتاق کارشناسان
  اتاق ناظر کارخانه

 اتاق آزمایشگاه
 سالن جلسات

  اتاق معاونت فنی و اجرایی
HSE اتاق  ناظرین و کارشناس  
  سرویس بهداشتی در دو طبقه

  آبدارخانه
 نمازخانه

 البی و راهرو
 انبار



زیرسازی و آسفالت  جاده صفیره
عملیــات اجرایــی شــامل  )خاکبــرداری، تســطیح، رگالژ، 
آبپاشــی و کوبیــدن بســتر خاکریــزی بــه ضخامــت متوســط 
ــر  ــت ه ــه ضخام ــاس ب ــر اس ــه زی ــانتی متر ، دو الی 3۰  س
ــت 15  ــه ضخام ــاس ب ــه اس ــک الی ــانتی متر و ی ــه 15 س الی

ــر. ــرض 1۲مت ــا ع ــانتی متر( ب س
ــه ضخامــت ۷ ســانتی متر و  ــدر ب ــه اســفالت بین  اجــرای الی
ــا طــول 69۰ و عــرض  ــکا 5 ســانتی متر ب ــه آســفالت توپ الی

8 متــر





احداث سایت کنترل جمعیت سگ های بالصاحب

ــی  ــه زن ــب و پرس ــگهای بالصاح ــه س ــی روی ــش ب افزای
آنهــا در شــهر معضلــی بــود کــه موجــب نگرانــی و تبعــات 
ــته  ــراه داش ــه هم ــایندی ب ــی ناخوش ــتی و اجتماع بهداش
اســت. باتوجــه بــه پتانســیل تولیــد مثــل بــاالی در 
صــورت اجــرا نشــدن برنامــه کنتــرل جمعیــت ســگ های 
بالصاحــب، ســریعاً افزایــش یافتــه و مخاطــرات فراوانــی را 
بــرای شــهروندان ایجــاد خواهــد نمــود کــه همیــن عامــل 
ــر ضــرورت و تســریع در اجــرای دســتورالعمل ابالغــی   و ب
افــزود. بدیــن منظــور ایــن ســایت جهــت نگهــداری، معاینه 
و واکسیناســیون بــه همــراه عقیــم ســازی ســگ های 
بالصاحــب راه انــدازی شــده کــه شــامل  دو فضــای جــدا از 
هــم اســت کــه فضــای اول جهــت قرنطینــه، اتــاق معاینــه 
واعمــال پزشــکی وفضــای دوم جهــت گذرانــدن دوران 
نقاهــت ونگهــداری اســت.همچنین  تعــدادی کلبــه جهــت 

اســتراحت ســگ هــا ومــکان هــای آبخــوری وغذاخــوری 
ــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت .  نیــز ب

روند کار در سایت :
1- زنده گیــری توســط نیروهــای آمــوزش دیــده و انتقــال 

بــه ســایت
۲- شستشو و انتقال به غرفه های نگهداری 

4-معاینه توسط دامپزشک
5- انجام جراحی عقیم سازی

۷-پالک گذاری و شماره گذاری
8-بعــداز جراحــی بــه قفــس هــای قرنطینــه کــه بصــورت 
انفــرادی هســتند منتقــل ودوره نقاهــت خــود را بــا تزریــق 
آنتــی بیوتیــک ومراقبــت هــای دیگــر مــدت 3 تــا 1۰روز 

ســپری مــی کننــد.
9-پس از بهبود سگها رها سازی یا واگذار می شوند.



زنده گیری و عقیم سازی سگ های بالصاحب







بــا آغــاز بــه کار طــرح جمــع آوری مکانیــزه پســماندهای 
ــواز در  ــهر اه ــی ش ــز درمان ــتانی و مراک ــی، بیمارس عفون
ــز از  ــش از 65۰ مرک ــتان و بی ــال 1398، 19 بیمارس س
جملــه مطب هــا وکلینیک هــا تحــت پوشــش می باشــند 
ــن  ــی 8.5 ت ــماند عفون ــن پس ــدود 6.5 ت ــه ح ــه روزان ک
پســماند بیمارســتانی تولیــد می کننــد کــه جمعــا حــدود 

ــود. ــع آوری می ش ــرح، جم ــن ط ــه در ای ــن زبال 15 ت
ــزه  ــار دســتگاه خــودرو مکانی ــن طــرح چه در اجــرای ای
ــکار  ــر ۲۰ میلیــارد ریــال توســط پیمان ــغ ب ــا اعتبــار بال ب

ــداری شــده اســت. خری
ــه  ــز ب ــزه و مجه ــتیل، مکانی ــام اس ــتگاه ها تم ــن دس ای
ــیرابه  ــزن ش ــتند و دو مخ ــده هس ــدار دهن ــایل هش وس
دارنــد کــه باعــث مــی شــود شــیرابه زباله در ســطح شــهر 

ــه  ــزه جمــع آوری و ب ــه صــورت مکانی جــاری نشــده و ب
ــن انتقــال داده مــی شــوند. محــل دف

طبــق قانــون زباله هــای عفونــی ابتــدا بایــد توســط مراکــز 
درمانــی بــی خطــر ســازی شــده و ســپس تحویــل ایــن 

ماشــینها داده شــوند.
ــداد  ــهر تع ــطح ش ــب س ــوع 18۰۰ مط ــون از مجم تاکن
65۰ مطــب بــه ســازمان پســماند مراجعــه کــرده و بــرای 
جمــع آوری زباله هــای عفونــی مطب هــا بــا ســازمان 
پســماند همــکاری دارنــد کــه در همیــن زمینــه از کلیــه 
پزشــکان ســطح شــهر تقاضــا داریــم بــه منظــور حفــظ 
ســالمت عمومــی جامعــه با ایــن ســازمان همــکاری کنند 
تــا بــا برنامه ریــزی خاصــی زبالــه هــا را جمــع آوری کــرده 

و در راســتای ســالمت شــهروندان گام برداریــم .

آغاز به کار جمع آوری مکانیزه پسماندهای عفونی، بیمارستانی و مراکز درمانی





آموزش کارشناسان ، ناظرین، کارگران 

 برگــزاری کارگاه آموزشــی جهــت به روزرســانی دانــش 
مدیریت پســماند بــرای کارشناســان 

ــا اصــول دفترچــه   برگــزاری دوره آموزشــی آشــنایی ب
پیمــان برای کارشناســان مناطــق،  ســازمان و پیمانکاران
  آمــوزش کارگــران، ســرکارگران، راننــدگان و ناظــران 

مناطــق هشــتگانه 
  ترجمــه، تدویــن، و انتشــار کتــاب شــیوه دفن پســماند 

فوکوئوکا
  بزرگداشت روز کارگر و تقدیر از کارگران نمونه

  توزیــع کیســه زبالــه در پارکهــا و فضــاي ســبز در بیــن 
میهمانــان نــوروزي و شــهروندان اهوازي

  تولیــد محتــوا و بروزرســانی اخبار در ســایت ســازمان و 

همــکاری نزدیــک بــا رســانه ها و مطبوعــات
ــا  ــی ب ــای اجتماع ــارکت در پویش ه ــزاری و مش   برگ

ــاد ــردم نه ــازمان های م ــکاری س هم
  برگــزاری کارگاه هــای آشــنایی بــا پســماند بــه صــورت 

مســتمر در مــدارس و ســراهای محلــه
ــت  ــا محوری ــوزی ب ــنواره های دانش آم ــزاری جش   برگ

ند پسما
  انعقــاد تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک بیــن کمیتــه 
امــداد امــام خمینــی خوزســتان شــهرداری اهــواز و اداره 
ــرداری  کل فنــی و حرفــه ای خوزســتان جهــت بهــره ب
ــای خشــک در  ــه ه ــت زبال از 5۰ واحــد کوچــک بازیاف

شهرســتان اهــواز

ت 
مد

زمان به 
ت

نفر ساع

ت 
مد

زمان
تعداد  

دوره ها

تعداد 
ت

نفرا منطقه  نام

5916 12 سه دوره  493 یک 
3720 12 سه دوره  310 دو
4056 12 سه دوره  338 سه 
1596 12 سه دوره  133 چهار
1248 12 سه دوره  104 پنج 
5448 12 سه دوره  454 شش
4104 12 سه دوره  342 هفت 

3684 12 سه دوره  307 هشت 

480 8 60 چهار دوره  ناظران و
کارشناسان



اطالع رسانی آموزش شهروندی و مشارکت های عمومی
برخی از اقدامات: 

ــا حضــور دکتــر  برگــزاری چندیــن کنفرانس هــای آموزشــی ب
عبــادی ؛ دکتــر صبــور  و...

ــاالن  ــا فع ــماند ب ــت پس ــی مدیری ــات تخصص ــزاری جلس برگ
ــات و.. ــوق حیوان ــت، حق ــط زیس محی
تجلیل وتشکر از فعاالن زیست محیطی

برگزاری مراسم روز زمین پاک 

توزیــع کیســه زبالــه در13فروردیــن )روز طبیعــت( در پارکهــا و 
ــن تفریحی اماک

مشــارکت در پویــش بی زبالــه بــا همــکاری انجمن هــای مــردم 
د نها

پاکسازي ساحل رودخانه کارون با مشارکت شهروندان
برگــزاری جشــنواره دانش آمــوزي شــهرخوب مــن بــا محوریــت 

پســماند و آمــوزش 4۰۰۰دانش آمــوز بــه صــورت متمرکــز

 هــر ســاله بــه مناســبت ایــام عــزاداری اباعبــداهلل الحســین)ع(و اربعین 
ــزاداران  ــه ع ــه منظــور خدمت رســانی هرچــه بیشــتر ب حســینی  ب
در ســطح شــهر و زائریــن در مــرز چزابــه فعالیت هایــی توســط ایــن 

ــرد: ســازمان  انجــام می گی
 جمــع آوری وحمــل پســماندها بصــورت روزانــه در مرز چزابه توســط 
ماشــین آالت مکانیــزه و نیروهــای خــدوم خدمات شــهری،آماده باش 
نیروهــای خدمــات شــهری )پاکبــان هــا (در ایــام وشــبهای پایانــی 
ــور  ــه و بروش ــه های زبال ــترده کیس ــع گس ــرم و توزی ــه اول مح ده
آموزشــی در میــان هیات هــای عــزاداران حســینی و برگــزاری دعــای 

پرفیــض زیــارت عاشــورا در ســازمان








