27

28

راهنماي زیست محیطی زمان ساخت و ساز
در سيستم مديريت بهداشت ،ایمنی و محیط زیست
)(HSE-403-01

 -1مقدمه
عدم رعایت مالحظات زیست محیطی در دوران ساخت وساز مجتمع های پتروشیمی مشکالتی
نظیر تخریب منابع طبیعی ،ورود فاضالب های تصفیه نشده به محیط ،آلودگی هوا و نشت مواد
شیمیایی به خاک و آب زیرزمینی را به دنبال خواهد داشت .سند حاضر راهنمایی برای پیشگیری
از بروز آلودگی های احتمالی در دوران ساخت و ساز شرکت های پتروشیمی است .با توجه به این
که نقش اصلی در این دوران بر عهده پیمانکاران ساخت و ساز و نصب تجهیزات است ،نظارت بر
پیمانکاران برای رعایت این الزامات ضروری است.

 -2الزامات قانونی

 -1-2اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -2-2قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ،مصوب  1353/3/28و اصالحيه 1371/8/24
 -3-2قانون توزيع عادالنه آب ،مصوب  1361/12/16با اصالحيه مورخ 1364/8/14
 -4-2قانون مدیریت پسماند و آیین نامه های اجرایی آن
 -5-2آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب  ،مصوبه شماره /18241ت 71هـ مورخ  1373/3/16هیات وزيران
 -6-2آیین نامه بهداشت محيط ،مصوبه شماره /30531ت  194هـ مورخ  1371/5/6هیات وزيران
 -7-2آیین نامه رفع آلودگی زیست محیطی فعالیت های نفتی ،مصوب هیات وزیران در جلسه مورخه
1388/6/4
 -8-2بند «الف» ماده ( )192قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
 -9-2بخشنامه شماره  1-1/5686ص پ مورخ  1383/8/16با موضوع تصفیه خانه های فاضالب و تنفیذ
آن طی بخشنامه شماره  1-1/26901ص پ مورخ 1391/3/30
 -10-2مصوبه هیات مدیره به شماره  1-111/1212/218ص پ مورخ 1387/5/28
 -11-2ماده  5قرارداد واگذاری زمین در مناطق ویژه ماهشهر و عسلویه

 -3تعاریف

 -1-3دوران ساخت و ساز :به دوره ای از چرخه عمر واحد پتروشیمی گفته می شود که از شروع هرگونه
فعالیت اجرایی در سایت استقرار صنعت ،آغاز و تا زمان راه اندازی واحد ادامه دارد.
 -2-3انتشارات آالینده :هر نوع مواد يا عوامل فيزيكي و شيميايي كه باعث آلودگي محیط زیست شده يا به
آلودگي آن بيفزايد .انتشارات آالینده ممکن است به صورت آزادسازی مداوم یا موردی که از قبل پیش بینی
شده یا نشده ،رخ دهد.
 -3-3مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی :مطالعاتي كه با هدف پيشبيني و شناسايي مجموعه آثار و
پيامدهاي زيست محيطي احتمالي يك طرح صورت ميگيرد و در قالب گزارش ارزيابي اجمالي یا گزارش
ارزيابيتفصيليتدوينميشود.

 -4محدوده تحت تاثیر راهنما

مفاد این راهنما برای کلیه شرکت های تولیدی ،خدماتی و سازمان های مناطق ویژه پتروشیمی ،مناطق و
اماکن و تاسیسات متعلق به آنها که در حال احداث یا توسعه واحدهای تولیدی یا خدماتی جدید می باشند،
کاربرد دارد.

 -5قواعد كلي

 -1-5هر شرکت باید از آخرین قوانین ،مقررات و راهنماهای مربوطه آگاهی داشته باشد.
 -2-5ساخت و ساز زمانی می تواند آغاز شود که مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام شده و مجوز
های الزم از سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شده باشد.
 -3-5در صورت عدم رعایت مالحظات زیست محیطی هنگام ساخت و ساز مشكالتي نظير تخريب محیط
طبیعی ،ورود پسابهاي تصفیه نشده به محیط و نشت مواد شیمیایی و سایر آلودگي ها به خاک و آب زیرزمینی
و آلودگی هوا رخ خواهد داد ،لذا باید با رعايت اصول زيستمحيطي ،تمامي نیازمندی ها براي مدیریت آالینده و
کنترل جنبه های بیولوژیک و اکولوژیک و آسیب به منابع و محیط های پذیرنده  ،پیش بینی شود.
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 -4-5رعايت معيارها و مالك های زيست محيطي براي تمام پروژه هاي ساخت و ساز الزم
االجرا بوده و شامل روش هايي براي كاهش اثرات مخرب بر منابع خاك ،هوا و آب در طول دوره
ساخت و ساز است.
 -5-5به منظور شناسایی قوانین و مقررات و نظارت بر عملکرد پیمانکاران و بر اساس تعهدات
ارائه شده در گزارشات  EIAتوسط شرکت ها به سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر ایجاد
هسته زیست محیطی ،هر شرکت باید نسبت به ایجاد هسته زیست محیطی و به کارگماردن
کارشناسانمرتبطاقدامنماید.
 -6-5بديهي است پيمانكار قبل از آغاز كار بايد اطمينان حاصل نمايد كه فعاليت هايش مطابق
با الزامات و قوانين زيست محيطي است .مسووليت هرگونه تخلف از قوانين زيست محيطي كشور
و پرداخت جرائم قانوني احتمالي در اين خصوص ،بر عهده پيمانكار بوده و تحت هيچ شرايطي
شركت ملي صنايع پتروشيمي و واحدهاي تابعه مسووليتي در اين خصوص نخواهند داشت.
 -7-5هرگاه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از برنامه ریزی و پیش بینی اقدامات الزم جهت
رعايت ضوابط زيست محيطي توسط صنعت اطمینان حاصل نمود يك مجوز « موافقت زيست
محيطي با احداث» از سوی مدیریت  HSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی تهيه و به سرمايه گذار
اعطا مي شود .عموماً برنامه ریزی و اقدامات الزم در قالب مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی
انجام می شود.
 -8-5وقتی یک سایت انتخاب می شود ،ضروری است که ارزیابی ریسک در منطقه انجام شده
و بخش های آسیب پذیر محیط زیست مشخص شود .بایدجزئیات خطرات زیست محیطی هر
حادثه ای که یک اثر ناخواسته ایجاد می کند پیش بینی شود .تمام روش هاي كنترل به دقت
طرح ريزي شده و مشخصات آنها تعيين شود تا از اين طريق بتوان به ساخت و سازي موفق و
همساز با محيط زيست رسيد .از جمله اين روش ها عبارتند از:
 تدابير موقت جهت كاهش سر و صداي ناشي از ساخت وساز جلوگيري از برخي فعاليت هاي خاص ساخت و ساز به منظور پيشگيري از اثرات ناشي ازآلودگیصوتي
 تدابیر الزم جهت كنترل فرسايش و رسوب خاک اجرا و كنترل برنامه های پیشگیری از ریزش مواد شیمیایی و آالینده ها به منظور جلوگیریاز بروز آلودگی خاک
 تدابیر الزم برای مدیریت پساب های تولیدی در زمان ساخت و ساز كنترل كيفيت آب تدابیر الزم برای جمع آوری و دفع پسماندهای تولیدی در دوران ساخت و ساز تدابیر الزم جلوگیری از انتشار آالینده های هوا -9-5قبل از آغاز به فعالیت های ساخت و ساز ،جمع آوری اطالعات زیر توسط امور  HSEطرح
ضروری است:
 نقشه انواع خاک و پتانسیل فرسایش آنها شرایط اقلیم ،آب و هوا و جریان های سیالب توپوگرافی و مشخصه جغرافیایی طبیعت (شامل این که آیا سایت در دشت سیالبی قراردارد یا خیر)

 برنامه ساخت و ساز تغییرات توپوگرافی سایت در طول هر مرحله پروژه نقشه گیاهان شناسایی شده موجود که باید حفظ و نگهداری شود. تغییرات مربوط به زهکشی و شناسایی منابع تمیز و آلوده شده سیالب محل انبار کردن ،تخریب و جاده های حمل و نقل محل و موقعیت فعالیت هایی که در فاصله  50متری از مسیرهای آبی یا نواحی حساس زیست محیطیقرار دارد.
 -10-5برای شناسایی اثرات زیست محیطی در زمان ساخت و ساز ،اطالعات زیر باید تهیه شود:
 شناسایی مناطق زیست محیطی حساس یا موارد استفاده ای که ممکن است با فعالیت های ساخت وساز تحت تاثیر قرار گیرد.
 شناسایی ساکنان مجاور سایت که ممکن است با آلودگی های ناشی از فعالیت های ساخت و ساز تحتتاثیر قرار گیرند یا بر اثر این فعالیت ها رفاه آنها کاهش یافته و متحمل ناراحتی هایی شوند.
پایش کیفیت آب و هوا و ترازهای صدای محیطی مجاور سایت ساخت و ساز انجام ارزیابی ترازهای صوت مورد انتظار از فعالیت های ساخت و ساز که ممکن است بر محیط اطرافتاثیربگذارد.
 انجام مطالعات شناسایی سایت های آلوده در نواحی ساخت و ساز ،و نمونه برداری و آنالیز خاک و تعییناحتمال آلودگی خاک قبل از آغاز فعالیت های ساخت و ساز.
 -11-5در زمان ساخت و ساز باید تمهیدات کنترل و کاهش آثار سوء زیست محیطی که در گزارش ارزیابی
اثرات زیست محیطی طرح در نظر گرفته شده ،به دقت رعایت شود.
 -12-5بر اساس آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ،خدماتی و
عمرانی ،هر شرکت موظف است از زمان آغاز عملیاتی شدن و اجرای طرح از طریق واحد  HSEخود بر اجرای
صحیح مفاد گزارش یاد شده نظارت نمایند.
 -13-5الزم است در طي مرحله ساخت ،بازرسي هاي دوره اي به منظور بررسي تطابق عملکرد صنایع با
محتویات و برنامه های مدیریت اثرات سوء زیست محیطی مندرج در گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی
و نص صريح شرايط مجوز زیست محیطی ساخت و ساز و ضوابط مصوب توسط بازرسين شرکت ملی صنایع
پتروشیمی یا شخص ثالث مورد تایید شرکت صورت پذيرد.
 -14-5آلودگی های ناشی از مراحل ساخت و ساز شامل آلودگی هوا  ،آب  ،خاک  ،صوت و آلودگی ناشی از
تولید پسماند خواهد بود .لذا برنامه ریزی الزم برای استفاده از روش های کنترل و کاهش این آلودگی ضروری
است  .برخی از راهکارهای کنترلی آالینده های زیست محیطی در ادامه آورده شده است.

 -15-5راهکارهای کنترل و مدیریت آلودگی هوا
 گرد و غبار تولید شده ،از طریق پاشش پیوسته آب در منبع تولید آن باید کنترل شود. سیستم آب پاشی باید امکان دسترسی به همه بخش های سایت را داشته باشد. اطراف سایت تا یک ارتفاع کافی برای جلوگیری از گسترش گرد و غبار باید حصارکشی شود .در جایی کهاین کار عملی نیست ،حصارکشی باید به صورت بسته در اطراف منبع گرد و غبار ایجاد شود.
 برای جلوگیری از ایجاد آلودگی از طریق خروجی اگزوزها و موتورها ،تعمیرات و سرویس تجهیزات وماشین های داخل سایت باید صورت گیرد.
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 براي مكان هايي كه همزمان چند پيمانكار مشغول به فعاليت هستند و پتانسيل آلودگيهوا با گرد و غبار وجود دارد ،كارفرما برنامه آب پاشي سايت را مديريت نموده و هزينهها را بين
پيمانكارانسرشكنخواهدكرد.
 استفاده از مواد مخرب اليه ازن همچون تري كلرواتان يا مواد اطفاء حريق ( BCFبرموفلوروكربنها) در سايت ممنوع است.
 ماشین آالت مورد استفاده در دوران ساخت و ساز باید دارای گواهی معاینه فنی باشند. هنگام پوشش کاری الزم است مفاد و الزامات« راهنمای کنترل سیلیس در محیط کار» کهتوسط مرکز سالمت محیط وکار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه شده رعایت
شود.

 -16-5راهکارهای کنترل و مدیریت آلودگی آب
 تخلیه و پمپ کردن آب هایی که در گودال ها جمع شده ،بخشی از کارهای ساخت و سازاست .قبل از آغاز به کار باید تعیین شود که تصفیه و دفع این گونه آب ها چگونه انجام خواهد
شد که باعث آلودگی سایر منابع آبی نشود.
 برای حفظ سالمت کارگران ساخت و ساز ،سایت باید تسهیالت کافی و مناسب برای نگهداریآب در شرایط استاندارد داشته باشد .این تسهیالت باید حداقل شامل منابع آب سالم ،سرویس
های بهداشتی ،حمام و غیره باشد.
 کیفیت آب های پمپ شده به مجراهای آب طبیعی نباید بیش از مقادیر استاندارد تعیینشده برای محیط پذیرنده باشد.
 اثرات منفي بر كيفيت آب ،به واسطه تراوش مواد زايد ،تركيبات نفتي و روغني و مواد شيميايينيز بايستی مورد توجه خاص قرار گيرد.
 فاضالب بهداشتی تصفیه و یا به صورت مناسب دفع شود. باید از نشتی های تصادفی هرگونه روغن ،نفت یا سوخت ناشی از تجهیزات ساخت و سازجلوگیریشود.
 حفاری ،الیه بندی خاک را دگرگون کرده و ممکن است که آلودگی را به اعماق زمینوارد کند .این کار ممکن است عالوه بر آلوده کردن خاک ،آب های زیرزمینی را نیز آلوده کند.
بنابراین قبل از آغاز عملیات ،سایت باید از نظر وجود آب های زیرزمینی بررسی شود .ایجاد
آلودگی در خاک تا حد ممکن کاهش یابد و در هنگام حفاری مالحظات الزم جهت جلوگیری
از آلودگی و آسیب رساندن به آب های زیرزمینی مد نظر قرار گیرد.
 الزم است نواحی تعمیر و نگهداری وسایل موتوری طوری انتخاب شود که منجر به آلودگیآب زیرزمینی و خاک در اثر ریزش های تصادفی روغن و دیگر پسماندها نشود.
 سوخت گیری و تعمیر و نگهداری ماشین آالت باید با روش های برنامه ریزی شده و بااحتیاط انجام شود و از آلودگی آب ،خاک و مجراهای آب اجتناب شود.
 ضروری است که هر یک از نواحی که برای ذخیره سوخت و مواد شیمیایی برای زمان طوالنیاستفاده می شود ،با مواد نفوذناپذیر آب بندی شود.
 حجم مخازن ذخیره سوخت با  20درصد فضای اضافی در نظر گرفته شود و دور از مسیرهایآب قرار گیرد.

 الزم است برای ذخیره پساب در موارد اضطراری مخازنی در نظر گرفته شود .به دلیل مقطعی بودنریزش ها ایجاد مخزن نگهداری با حجم زیاد ،متناسب با واحد در حال راهاندازی ضرورت دارد ،تا بتوان در
صورت بروز ریزش تا مدت زمان زیادی مواد را در داخل آن ذخیره و سپس جهت تصفیه یا بازیافت و یا دفع
اقدام نمود .از آنجا که بعد از اتمام مراحل راهاندازی از این مخزن میتوان استفادههای دیگری نمود ،بنابراین
بهتر است هنگام طراحی مورد استفاده بعدی نیز درنظرگرفته شود.

 -17-5راهکارهای کنترل و مدیریت آلودگی خاک
 پروژه های بزرگ معموال اختالالت وسیعی ،شامل از بین بردن گیاهان و تغییر شکل در توپوگرافی زمینایجاد می کنند .چنین فعالیت هایی خاک را برای فرسایش آسیب پذیر می کند .خاک دفع شده توسط فرسایش
ممکن است به هوا بلند شود و ایجاد گرد و غبار کند یا به سمت مسیرهای آبی کشیده شده و در آب آلودگی
ایجاد کند .برای حداقل کردن فرسایش خاک اقدامات زیر باید انجام شود:
• باید محل مناسبی برای ذخیره سوخت و تعویض روغن ماشین آالت در نظر گرفته شده و روغن های
مستعمل بر اساس مجموعه الزامات مدیریت پسماند جمع آوری و مدیریت شود .در هر صورت باید از تخلیه
هرگونه روغن یا سایر مواد هیدروکربنی به محیط اجتناب شود.
• به تدریج بعد از اتمام هر بخش از کارها دوباره گیاهان مناسب کاشته شده و کود مناسب داده شود .فاصله
زمانی بین پاکسازی و ایجاد فضای سبز باید تا حد ممکن حداقل باشد.
• اگر بیش از یک پیمانکار در سایت کار می کند برنامه های کاری باید هماهنگ شود ،زیرا نباید هیچ تاخیری
در فعالیت های ساخت و ساز وجود داشته باشد و در نتیجه زمین دست خورده به صورت بی ثبات باقی
بماند.
• فعالیت های ساخت و ساز باید طوری برنامه ریزی شود که در دوره زمانی از سال که پتانسیل فرسایش
باال است فعالیت های مرتبط با خاک حداقل شود .برای مثال اینگونه اقدامات می تواند در طول تابستان که
وقوع بارش ها و رگبارهای شدیدکم است انجام شود.
 هنگامي كه زمينی با ميزان آلودگی کم مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد ،نيازي به استفاده از روش هايخاص جهت رفع آلودگي نيست .همچنين مي توان از خاك زمين هايي كه داراي آلودگی بسيار زياد است ،به
عنوان خاكريز با پوشش بنتونيت يا صفحات نفوذ ناپذير ،جهت جلوگيري از شستگي ،به طور مجدد استفاده كرد.
 -18-5راهکارهای کنترل و مدیریت آلودگی صوت
 آلودگي صوتي در طول پروژه ساخت و ساز ،به دليل سطح باالي سر و صداهايي كه اغلب از اين گونهعمليات حاصل مي شود ،موجب كاهش کیفیت محيط زيست مي شود .لذا سر و صدای حاصل از ساخت و
ساز ،تجهیزات ،عملیات و وسایل نقلیه موتوری باید مطابق با قوانین و استانداردهای صدای مجاز کنترل شود.
سر و صدای تولید شده در طول عملیات لوله کشی و صدای تولید شده توسط کمپرسور و ایستگاه های پمپاژ،
بعد از ساعت کاری ،باید مطابق با محدودیت های توصیف شده در حدود مجاز صوت برای انواع نواحی باشد.
 حتی االمکان باید از ماشين آالت پيشرفته که حداقل ميزان آلودگي صوتي و لرزش را ايجاد مي كند استفادهشود.
 ماشین آالت مورد استفاده در دوران ساخت باید دارای گواهی معاینه فنی باشند. برای کاهش صدای حاصل از ساخت و ساز ،لوله کشی ها و تسهیالت وابسته یا دیگرفعالیت ها باید موارد زیرمد نظر قرار گیرد.
• رعایت فاصله مناسب بین تسهیالت و مناطق حساس به صدا
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• استفاده از شیوه هایی مثل موانع صدا ،دیوارکشی ،صداگیرها و عایق های صوتی
• در صورت امکان ،تغییر شکل عملیات جهت کاهش سر و صدای تولیدی
• انتخاب سایت در نزدیکی راه های ارتباطی برای کاهش تاثیرات صوت ناشی از ترافیک
• ایجاد محدودیت در ساعت های ساخت و ساز و برنامه ریزی عملیات های دارای سر و صدا
برای زمان هایی از روز که حساسیت کمتری وجود دارد.
•کنترلهمهتجهیزاتازنظرمکانیکیوتجهیزباصداگیر،عایقهایصوتیویاپوششهایصداگیر
مناسب
• منابع تولید کننده سروصدا تا حد ممکن باید از مناطق حساس به سر و صدا دور بوده ،و در
جایی که ضرورت دارد از عایق های صوتی برای حفاظت آنها استفاده شود.
• حرکت وسایل نقلیه به و از سایت باید کنترل شود .تردد وسایل نقلیه به خارج از سایت نباید
در ساعت های غیر مجاز انجام شود مگر این که با هماهنگی باشد.

 -19-5راهکارهای کنترل و مدیریت پسماند
 توليد مواد زايد و ضايعات مي تواند موجب بروز آسيب هاي زيست محيطي شود .در عين حالتوانايی مواد زايد در آسيب رساني به محيط زيست ،بستگي مستقيم به مشخصات مضر و خطرناک
آنها دارد .لذا باید استفاده از فرصت جلوگيري از توليد مواد زايد ،استفاده مجدد ،بازيافت و پردازش
دوباره مواد و مصالح برای کاهش آلودگی محیط زیست و صرفه جويي در هزينه پروژه ها مد نظر
قرار گیرد.
 پيمانكار بايد حداكثر تالش خود را براي كاهش توليد زائدات ناشي از ساخت و ساز و فعاليتهاي خدماتي ،تعميراتي و بهره برداري صرف نمايد.
 مجتمع های توليدي به منظور اطمينان از مديريت مناسب فعاليت هاي جمع آوري ،دفع وبازيافت زائدات ،باید داراي سيستم مديريت زائدات باشند .لذا در مجتمع هاي توليدي پيمانكار بايد
خود را با اين سيستم هماهنگ نمايد .در طرح هاي جديداالحداث كه هنوز داراي سيستم مديريت
زائدات نيستند ،رعايت الزامات مدیریت پسماند شركت ملي صنايع پتروشيمي در اين خصوص
ضروري است.
 نخاله ها ،زائدات ،تکه ها و بریده لوله ها و اتصاالت و نظایر آن باید از هم تفکیک شده و درمحل های مناسب نگهداری شود.
 دپوی پسماندها و زائدات برای مدت طوالنی توصیه نمی شود .زائدات و پسماندها باید در اولینفرصت فروخته شده یا به نحو مناسب مدیریت شود.
 باید محلی برای نگهداری پسماندها و زائدات در نظر گرفته شود .این محل باید به نحو مناسبیمدیریت شده و ضمن پرهیز از مخلوط نمودن پسماندها ،محل نگهداری هر یک از پسماندها
مشخصباشد.
 پسماندهای خطرناک ناشی از باقیمانده مواد و مصالح مصرفی از قبیل روغن های روان کننده،گازهای فشرده (برای جوشکاری) ،رنگ ها ،جالکاری و غیره باید در طول ساخت و ساز به نحو
مناسبی در داخل سایت نگهداری شود .از آنجا که ورود این مواد به طبیعت خطرناک است ،باید به
صورت ایمن ذخیره شده و به نحو مناسبی دفع شود.

 پيمانكار بايد در مديريت زائدات خود به كاهش زائدات و بازيافت آن ،ضبط و ربط ،مديريت بشكه ها وظروف خالي ،هيدروكربن هاي زائد و مواد زائد خطرناك توجه ويژهاي مبذول دارد.
 مواد خطرناک به کار رفته در طول ساخت و ساز ممکن است شامل نفت ،گازوئیل ،گاز جوشکاری،رنگ ها و ظروف خالی مواد باشد.
این مواد باید بر اساس اصول مدیریت پسماند و آیین نامه حمل و نقل مواد خطرناک ،ذخیره و حمل و نقل
شود .برخی احتیاط های ضروری در مورد ذخیره و حمل و نقل این مواد عبارت است از:
• در هر جایی که ذخیره مواد خطرناک ضروری است ،دیوارهایی به منظور ایجاد سد تهیه شود.
•گازوئیل و دیگر سوخت ها باید در مخازن عایق بندی جداگانه ذخیره شود.
• پسماند رنگ و تینرها ،تکه پارچه ها و قلم موهای آلوده به منظور بازیافت و استفاده مجدد در سایت باید
به صورت جداگانه ذخیره شود.

 -20-5حفاظت از اماکن باستانی و آثار تاریخی
 در حین عملیات خاکبرداری ،گودبرداری یا حفاری ،چنانچه به هرگونه شواهد و عالئمی برخورد شود کهنشان دهنده آثار باستانی یا قدیمی باشد ،باید بالفاصله عملیات مربوطه متوقف شده و مراتب به سازمان میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی و سایر مراجع ذیربط گزارش شود.
شروع دوباره عملیات اجرایی منوط به کسب اجازه از سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
خواهد بود.
 لرزش هاي حاصله در طول دوره ساخت و ساز می تواند به آثار و ابنيه تاريخي آسيب برساند .ايمني ابنيهو آثار تاريخي در طول دوره ساخت و ساز مساله اي پراهميت است .به طور كلي پروژه های ساخت و ساز باید
قواعد و مقررات مربوطه را در طول عمليات رعايت كند.
 روش هاي مورد نظر جهت جلوگيري از اعمال اثرات منفي بر مكان هاي باستاني که باید رعایت شودعبارتنداز:
• نگهداري و محافظت آثار در محل پروژه و يا ثبت و ضبط نتايج حاصل از مطالعات كاوش و حفاري
• کاهش احداث راه های دسترسی و جلوگيري از احداث راه هاي ثانويه فرعی (جهت حمل و نقل مصالح
موردنظر و ماشين آالت ساخت و ساز)
• كاهش ميزان توليد گرد و غبار هنگام حمل و نقل مصالح و انجام عمليات خاكی
• جلوگيري از به كارگيري مواد منفجره يا ماشين آالت سنگيني كه ايجاد لرزش مي كند.
 -21-5حفظ و نگهداری گیاهان و جانوران
 محافظت و نگهداري از درختان با ارزش و مناطق طبيعي پراهميت ،همچون تاالب ها و آب گذرها در طولدوره ساخت و ساز ضروری است .حركت و فرار آب از محل عمليات ،به واسطه ذرات آلي و معدنی موجود در
آن ،مي تواند موجب آسيب ديدن مناطق و نواحي طبيعي شود .حفر تونل ها مي تواند از طريق زهكشي ،سطح
آب زيرزمينی را پايین آورد .اين مورد مي تواند موجب آسيب ديدن ابنيه تاريخي و محيط زيست طبيعی شود،
لذا کنترل این موارد ضروری است.
• خاك سطحی حتی االمکان باید ذخيره سازي مجدد شده و از آن بهره برداري مناسب شود.
• گياهان مناسب مطابق با تنوع محلی کاشته شود.
• در صورت لزوم مناطق مناسب جهت حيات دوزيستان ایجاد شود.
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• پيمانكار نبايد در محدوده فعاليت خود به حيوانات اهلي آسيب برساند .گزارش كردن هرگونه
آسيب و جرح به حيوانات اهلي يا كشته شدن آنها بر اثر تصادفات جاده اي به بخش محيط
زيست كارفرما از مسووليت ها و تعهدات پيمانكار است .بديهي است راننده در مقابل قوانين ملي
و محلي ذيربط مسوول خواهد بود.
 نوع و تعداد گونه های گیاهی موجود در سایت قبل از هرگونه عملیات اجرایی شناسایی ومستندشود.

 -6ضمانت اجرایی

 -1الزم است کلیه فعالیت های مرتبط با الزامات زیست محیطی در زمان ساخت و ساز تحت
کنترل امور  HSEشرکت ها بوده و با هماهنگی بخش محیط زیست و تائید امور  HSEصورت پذیرد.
 -2همانند سایر بخش های  HSE-MSروند اجرایی این راهنما نیز توسط ممیزین  NPCمورد
ممیزی قرار خواهد گرفت و نتایج مربوطه به مدیریت عامل هرشرکت اعالم خواهد شد.
 -3ماده  5قرارداد واگذاری زمین در مناطق ویژه عسلویه و ماهشهر تعهدات خریدار از جمله
رعایت الزامات HSEرا بیان کرده است .لذا در صورتی که موارد ذکر شده در این راهنما مورد توجه و
رعایت قرار نگیرد ،مطابق مفاد قرارداد سند مالکیت قطعی صادر نخواهد شد.

