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 -1هدف
به منظور ايجاد و حفظ انسجام و يكپارچگي در نظام مديريت بهداشت ،ايمني و محيط زيست ،اين سند به
عنوان يک راهنما براي تحقق اهداف مديريت پسماند در سيستم مديريت  HSEتهيه شده است .در اين سند
بخشي از حداقل الزامات مورد نياز جهت برآورده نمودن نيازمندي هاي سيستم مديريت پسماند بيان شده
و در نحوه ايجاد فرايندهاي موردنياز به شرکتها /سازمانهاي صنعت نفت کمک خواهد نمود .رعايت الزامات
مورد اشاره در اين راهنما براي کليه واحدهاي تحت پوشش و تابعه صنعت نفت و همچنين کليه واحدهاي
صنعتي /خدماتي مستقر در مناطق ويژه صنعت نفت الزامي مي باشد.
عمليات راهبري محل دفن تابع مقررات خاصي است تا از بروز آلودگيهاي ثانويه در محل جلوگيري شود .اين
آلودگيها عمدتا شامل آلودگي آبهاي زيرزميني در نتيجه نشت شيرابيه از محل دفن ،آلودگي هوا در نتيجه
انتشار گازهاي آالينده از محل دفن و ريخت و پاش پسماند در محل دفن و اطراف آن است که در نتيجه
عمليات روزانه دفن پسماند در محل دفن روي مي دهد .لذا الزم است که محل دفن بصورت روزانه يا دوره
اي پايش شده و موارد مورد نظر پايش و در صورت بروز آلودگي اقدامات الزمه صورت پذيرد.

 -2دامنه كاربرد و محدوده تحت تاثير
الزامات اشاره شده در راهنماي حاضر براي کليه پسماندهاي توليدي در تمام واحدهاي عملياتي و
غيرعملياتي ،مناطق ويژه ،مجموعههاي فرهنگي /آموزشي /سياحتي يا اماکن و تاسيسات متعلق به آنها و
همچنين پسماندهايي که در خارج از واحد /مجتمع /منطقه توليد شده و براي تصفيه و پردازش ،بازيافت،
ذخيره ،تبديل ،سوزاندن يا دفن به واحد /مجتمع /منطقه فرستاده مي شوند ،کاربرد دارد .مواکدا اعالم مي
شود که اين راهنما براي کليه انواع پسماندها اعم از صنعتي و غير صنعتي ،شهري ،کشاورزي ،بيمارستاني و
 ...بايد به کار برده شود.
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 -3مسئوليت ها و ضمانت اجرا:
 الزم است کليه فعاليت هاي مرتبط با حمل و نقل پسماند ها ،تحت کنترل بخش محيط زيست
امور  HSEبوده و پس از مجوز بخش محيط زيست و تاييد امور  HSEصورت پذيرد.
 مسئوليت انجام اقدامات مذکور در سند حاضر و استقرار سيستم مديريت پسماند در هر سازمان به
عهده باالترين مقام آن سازمان مي باشد.
 مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اقدامات قابل انجام در تاسيسات/شرکتهاي تابعه /شرکتهاي فرعي
به عهده مدير  HSEشرکتهاي اصلي مي باشد.
 پياده سازي الزامات سند حاضر در هر سازمان يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد  HSEآن سازمان
خواهد بود.

 - 4الزامات و مستندات مرجع
با توجه به الزامات قانوني ذيل ايجاد سيستم مديريت پسماند در مجتمعها ضروري است.


پروتكل کنترل انتقاالت برون مرزي مواد زائد خطرناک و ديگر ضايعات در دريا (تهران )1336 -



کنوانسيون بازل درباره کنترل انتقاالت برون مرزي مواد زائد زيان بخش و دفع آنها (بازل -
)1891



کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از دفع (تخليه) مواد زائد و ديگر مواد (لندن -
)1832



کنوانسيون آئين اعالم رضايت قبلي براي مواد شيميايي و آفت کشهاي خطرناک خاص در
تجارب بينالمللي (روتردام )2113 -



کنوانسون مديريت زيست محيطي آالينده هاي آلي پايدار (استكهلم)
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قانون مديريت پسماندها ،مصوب  1393/2/21مجلس شوراي اسالمي



آئين نامه اجرايي قانون مديريت پسماند مصوب  94/5/5هيات وزيران



آئين نامه اجرايي حمل و نقل مواد خطرناک مصوب  91/12/22هيات وزيران



ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماند هاي پزشكي و پسماند هاي وابسته



ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماند هاي برقي و الكترونيكي



ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماند هاي کشاورزي



استقرار راهنماي مديريت پسماند و تامين الزامات مربوطه با شماره سند MOP -HSED -Gl-
301

 -5تعريف
مالک :منظور از اين واژه شخصيت حقيقي يا حقوقي است که محل دفن به وي تعلق دارد .صاحب محل
دفن مي تواند عمليات راهبري آن را به شخصيت حقيقي يا حقوقي ديگري واگذار نمايد.
بهره بردار :منظور از اين واژه شخصيت حقيقي يا حقوقي است که عمليات راهبري محل دفن بر اساس
قراردادي به وي واگذار شده و تمام مسئوليتهاي ناشي از آن نيز به عهده وي مي باشد

 -6اقدامات
 -1-5مالک يا بهره بردار بايد برنامه پايش محل دفن را قبل از آغاز عمليات بهره برداري از محل
دفن تهيه نمايد.
 -2-5مالک محل دفن بايد تمهيدات الزم براي انجام عمليات پايش را فراهم نموده يا تعهد انجام
آن را در قرارداد راهبري محل دفن پيش بيني نموده باشد.
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بهره بردار محل دفن بايد کليه تجهيزات الزم براي پايش محل دفن را در اختيار داشته
باشد.
نتايج حاصل از اين بازديدها بايد براي تصميم گيري و انجام اقدامات اصالحي مورد
استفاده قرار گيرد.
اطالعات حاصل از اين سيستم بايد در چارچوب اطالعات حاصل از برنامه پايش سيستم
مديريت پسماند و سيستم مديريت محيط زيستي سايت قرار گرفته و در تصميم گيريهاي
کلي محيط زيستي مجموعه دخيل گردد .ليكن اطالعات حاصل از اين برنامه بخودي خود
بايد براي انجام اقدامات اصالحي مربوطه نيز مورد استفاده قرار گرفته و سيستم مديريت را
در اخذ تصميمات مناسب بخصوص در زمان بروز حوادث ياري نمايد.
اطالعات حاصل از اين بازديد ها در فرم هايي که بهمين منظور طراحي شده است
نگهداري شده و با روش مشخصي بصورت مستند و قابل دسترسي ثبت و بايگاني گردد.
برنامه پايش حداقل شامل موارد زير مي باشد که بايد انجام شود .جزئيات مربوط به هر
بخش در ادامه ذکر شده است.
 الف) بازديد و بررسي هاي چشمي محلي
 ب) نمونه گيري از آب زير زميني و اندازه گيري مواد تشكيل دهنده
 پ) نمونه گيري از شيرابه و بررسي تغييرات اجزاي تشكيل دهنده
 ت) نمونه گيري از آب سطحي و بررسي تغيير کيفيت آن
 ث) نمونه گيري از گاز خروجي محل دفن و بررسي تغييرات آن

الف) بازديدها و بررسي هاي چشمي محلي

بازديد هاي محلي و بررسي هاي چشمي به منظور بررسي و ثبت تغييرات رخ داده در شرايط ظاهري محل
انجام مي شود .اين تغييرات در شرايط ظاهري ممكن است ناشي از اتفاقات نامطلوب در سايت دفن باشد.
بنابراين بررسي اين تغييرات و ريشه يابي آنها از اهميت خاصي برخوردار است .مهمترين تغييراتي که بايد در
سايت دفن مورد بررسي قرار گيرد به همراه تناوب بازرسي آنها درجدول  1ارائه شده است.

جدول شماره  -1مواردي كه بايد در بازديدهاي چشمي در سايت مورد بررسي قرار گيرند و تناوب بازرسي
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رديف

تناوب بازرسي

عنوان پارامتر

1

پايش مواد ورودي به سايت دفن

ورود هر ماشين حاوي پسماند

2

سطح زمين و تجمع آب برروي سطح زمين

پس از بروز هر بارندگي

3

سطوح راههاي دسترسي

پس از هربارندگي -ماهانه

4

حصار دور محل دفن

ماهانه

5

عاليم نصب شده و هشدار دهنده

ماهانه

6

چراغ ها و نورافكن ها

ماهانه

3

تغييرات گياهان موجود در سايت دفن

هر فصل

9

منهول ها و لوله هاي جمع آوري شيرابه و پمپ و چاهک ساالنه
پمپاژ

8

رطوبت سنج سيستم جمع آوري شيرابه

هرروز

11

بو

مداوم (هرروز)

11

کانالهاي جمع آوري آب سطحي

پس از هر بارندگي -ماهانه

بسياري از تغييراتي که در طول زمان در پارامترهاي فوق بوجود مي آيد ،در حين همين بازديدها قابل
برطرف کردن مي باشد که مطابق روال معمول تعميرات و نگهداري سايت مورد اصالح قرار گرفته و
مشكالت مربوط به آنها برطرف مي گردد .برطرف کردن اين مشكالت بايد با انجام اقدامات ريشه اي براي
برطرف کردن کامل عدم انطباق همراه باشد که در دستورالعمل هاي مربوطه نسبت به اين مساله توجه کافي
شده است.
دستورالعملهاي مربوط به اقداماتي که بطور مشخص در صورت مشاهده عدم انطباق يا تغييرات چشمگير در
هريک از موارد فوق بايد انجام شود ،بخشي از دستورالعملهاي بهره برداري سايت را شامل مي شود که در
جدول  2مشخص گرديده است.
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جدول  -2اقداماتي كه بايد درصورت وقوع مشاهده تغييرات چشمگير و عدم انطباق بايد انجام گردد

رديف

1

عنوان پارامتر

عدم انطباق

اقدام

پايش مواد ورودي به سايت
دفن

اختالط ساير مواد با لجن

دستورالعمل شماره 1

ورود موادي غير از مواد پيش بيني شده

دستور العمل شماره 1

وجود لجن آبدار و خشک نشده

دستور العمل شماره1

تجمع آب

دستورالعمل شماره 2

پديدار شدن شكستگي ،ترک خوردگي و
نشست و فرو رفتگي درسطح زمين و يا سلولها

دستورالعمل شماره 3

وجود ريخت و پاش مواد در سطح زمين

دستورالعمل شماره 4

شكستگي و افتادگي کناره راهها

دستورالعمل شماره 3

ريخت و پاش مواد در اطراف راه

دستورالعمل شماره 4

ترک خوردگي سطح راهها

دستورالعمل شماره 3

نشست و ايجاد چاله در سطح راه

دستورالعمل شماره 3

تجمع آب برروي سطح راهها

دستورالعمل شماره 2

خرابي  ،پاره شدگي و خم شدگي

دستورالعمل شماره 5

نشست ستونها

دستورالعمل شماره 3

خرابي ،خم شدگي و ناخوانا بودن

دستورالعمل شماره 5

سرقت تابلوها

دستورالعمل شماره 6

ضعيف بودن روشنايي در شب

دستورالعمل شماره 3

روشن نشدن المپها و يا شكستگي آنها

دستورالعمل شماره 3

خم شدن تير چراغ برق

دستورالعمل شماره 5

سرقت چراغها و متعلقات مربوطه

دستورالعمل شماره 6

زرد شدگي و پژمردگي گياهان طبيعي اطراف
سايت

دستورالعمل شماره 9

زرد شدگي  ،پژمردگي و يا خشک شدن
گياهان دست کاشت روي سلولها

دستورالعمل شماره 9

پايش سطح زمين محل
2

سطوح راههاي دسترسي
3

4
5

حصار دور محل دفن
عاليم نصب شده و هشدار
دهنده
چراغ ها و نورافكن ها

6

3

تغييرات گياهان موجود در
سايت دفن
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رويش گياهان جديد در داخل سايت و روي
سلولها

دستورالعمل شماره 9

محو شدن و کم پشت شدن ناگهاني گياهان
داخل سايت

دستورالعمل شماره 9

آغشته شدن سطوح گياهان به مواد

دستورالعمل شماره 4
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جدول  -2اقداماتي كه بايد درصورت وقوع مشاهده تغييرات چشمگير و عدم انطباق بايد انجام گردد (ادامه)

رديف

عنوان پارامتر

عدم انطباق

اقدام

منهول ها و لوله هاي جمع
آوري شيرابه و پمپ و چاهک
پمپاژ

خرابي شكل ظاهري دريچه هاي منهول

دستورالعمل شماره 8

نشست و انحراف بدنه منهول و اطراف آن

دستورالعمل شماره 8

بيرون زدگي لوله هاي جمع آوري شيرابه از
سطح زمين

دستورالعمل شماره 8

خرابي وشكستگي لوله هاي جمع آوري شيرابه

دستورالعمل شماره 8

تغيير شكل ظاهري و نشست چاهک جمع
آوري شيرابه

دستورالعمل شماره 8

وجود اشيايي نامرتبط در چاهک جمع آوري
شيرابه

دستورالعمل شماره 11

خرابي و تغيير شكل درپوش چاهک پمپاژ

دستورالعمل شماره 8

9

خرابي ظاهري شناور چاهک پمپاژ
دستور العمل شماره 11
8

بو

وجود بوي غير طبيعي در سايت دفن

دستورالعمل شماره 12

کانالهاي جمع آوري آب
سطحي

گرفتگي و تجمع آشغال در کانالها

دستورالعمل شماره 13

تجمع مواد ريزدانه ورسوبات لجن در کانالها

دستورالعمل شماره 13

شكستگي و نشست در کانالها

دستورالعمل شماره 3

وجود لجن تصفيه خانه در کانال

دستورالعمل شماره 4

تغيير رنگ آب جاري در کانال

دستورالعمل شماره 14

سرريز آب کانال

دستورالعمل شماره 15

تغيير زياد در ميزان رطوبت سيستم جمع آوري
شيرابه ثانويه

دستورالعمل شماره 16

11

11

رطوبت سنج سلولها
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ب) نمونه گيري از آب زيرزميني و اندازه گيري پارامترها
از عمده ترين خطراتي که پس از بهره برداري از سايت ،محدوده مورد مطالعه را تهديد مي کند احتمال
آلوده شدن آبهاي زيرزميني به ويژه در سمت حرکت اين آبها در پايين دست و در مناطق خارج از
ديوارکشي سايت مي باشد .از طرف ديگر ،احتمال آلوده شدن خاک مرزهاي اکولوژيک و به تبع آن آلودگي
چرخه هاي وابسته اکوسيستمهاي مربوطه نيز از اهميت بااليي برخوردار است که مي بايست با اقدامات و
الزامات زيست محيطي مورد پايش قرار گيرد تا بتوان انتشار آالينده ها را به نحو مقتضي کنترل نمود .از
بهترين روشهاي پيشنهادي جهت اين امر ،حفر چاههاي پايشي و نيز نمونه برداري از گياهان رشد کرده در
پايين دست مي باشد.
به منظور بررسي آب زير زميني الزم است چاههايي براي نمونه گيري در باالدست و پايين دست آب زير
زميني در اطراف محل دفن حفر گردد.
اين چاهها موازي يكديگر حفر مي شود که رديف اول آن در مجاورت سايت دفن در باالدست (چاههاي
سري  )Aو پايين دست (چاههاي سري  )Bو رديف دوم نيز به موازات چاههاي پايين دست و به فاصله 211
متر از آنها حفر مي گردد(چاههاي سري  .)Cعمق اين چاهها بايد به اندازه اي باشد که به آب زير زميني
برخورد نمايد تا نمونه برداري از آب آنها ممكن باشد.

چاههاي سري  Aچاههايي هستند که در باالدست سايت دفن بمنظور اندازه گيري پارامترهاي زمينه اي آب
زير زميني در باالدست سايت دفن حفر مي شود .منظور از پارامترهاي زمينه اي پارامترهايي است که بطور
طبيعي در آب زيرزميني منطقه وجود داشته و از محل دفن ايجاد شده تاثير نمي پذيرد .الزم به ذکر است
که براثر ديفيوژن ممكن است اين پارامترها تاحد کمي تغيير يابد اما اين مقدار معموال چشم گير نيست.

چاههاي سري  Bشامل چاههايي است که به فاصله  211متر از يكديگر در پايين دست سايت دفن حفر مي
شوند .تفاوت پارامترهاي اندازه گيري شده در چاههاي سري  Bبا چاههاي سري  Aتاثير آلودگي هاي سايت
دفن را برروي آب زير زميني نشان مي دهد .در صورتي که اين پارامترها تفاوت عمده اي داشته باشد،
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عملكرد صحيح سايت دفن طراحي شده زير سوال رفته و الزم است اقدامات اضطراري الزم جهت کنترل
گسترش آلودگي بعمل آيد که اين اقدامات در دستورالعمل مربوطه ارائه گرديده است.

چاههاي سري  Cدرفاصله  211متري از پايين دست چاههاي سري  Bحفر مي شود .در صورت بروز آلودگي
در آبهاي زير زميني که با توجه به تفاوت پارامترهاي اندازه گيري شده در چاههاي سري  Aو  Bمشخص مي
شود ،بايد از چاههاي سري

C

نمونه هايي برداشته شود تا گسترش آلودگي در منطقه مشخص شده و

اقدامات اصالحي براي کنترل آن انجام شود .ضمنا اين چاهها اثر بخشي اقدامات اصالحي انجام شده را نيز
مشخص مي سازد.
پارامترهاي قابل اندازه گيري در چاهها ،به نوع پسماند دفن شده در سايت دفن بستگي دارد .ليكن موارد زير
بعنوان راهنما پيشنهاد مي شود:
 دسته اول پارامترهاي کلي و عمومي آب است که خصوصيات کلي آن را مشخص مي کند نظيرهدايت الكتريكي  ،VOC، pH ،کدورت. Mg+2 ، Ca+2، HCO3- ، CL- ، NO3- ،
 دسته دوم پارامترهاي خاصي است که باتوجه به پسماندهاي دفن شده مورد اندازه گيري قرار ميگيرد نظير :کروم ،آهن ،قلع ،فنل،کادميوم ،سرب ،جيوه و منگنز که اندازه گيري اين دسته از
پارامترها عالوه بر زمانبندي پيش بيني شده ،به تغييرات پارامترهاي دسته اول نيز بستگي داشته و
در صورت بروز هرگونه تغيير در شرايط معمول پارامترهاي دسته اول ،بايد اين پارامترها نيز مورد
اندازه گيري قرار گيرد.
محل نمونه گيري و تناوب اندازه گيري پارامترهاي دسته اول در چاههاي نمونه گيري به شرح جدول  3مي
:

باشد.
جدول  -3محل نمونه گيري و تناوب آن براي پارامترهاي دسته اول

چاه

EC

pH

VOC

کدورت

A

ماهانه

ماهانه

3ماه يكبار

ماهانه

B

ماهانه

ماهانه

3ماه يكبار

ماهانه

C

ساالنه

ساالنه

ساالنه

ساالنه
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محل اندازه گيري پارامترهاي دسته دوم و زمان اندازه گيري آنها در جدول  4ارائه شده است
جدول  -4محل و زمان اندازه گيري پيشنهادي پارامترهاي دسته دوم

چاه

آهن

کروم(3و6

قلع

فنل

سرب

جيوه

منگنز

A

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

B

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

C

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

6ماه يكبار

در استفاده از جداول فوق ،رعايت نكات زير ضروري است:
-

همانگونه که قبال ذکر شد در صورت بروز هرگونه تغيير در پارامترهاي دسته اول ،بايد سريعا
پارامترهاي دسته دوم مورد اندازه گيري قرار گيرد.
در صورت وجود تفاوت بين چاههاي سري  Aو سري  ، Bبايد نمونه گيري از چاههاي سري  Cبراي
بررسي پارامترهاي تغيير يافته در اين چاهها آغاز گردد.
در صورت بروز تغيير بين پارامترهاي چاههاي سري  Bو  ، Cبايد فعاليتهايي که بين اين دوچاه انجام
مي شود تحت کنترل و مراقبت قرار گيرد.
درصورت بروز هرگونه تغيير در پارامترها ،بايد اقدامات اصالحي براساس دستورالعمل شماره 13
انجام گيرد.
قبل از آغاز بهره برداري از سايت دفن زباله بايد از کليه چاههاي پيش بيني شده نمونه برداري شده
و کليه پارامترهاي فوق اندازه گيري شود.

پ) نمونه گيري از شيرابه و بررسي تغييرات پارامترها

نمونه گيري از شيرابه به منظور تعيين پارامترهاي تشكيل دهنده آن و ايجاد همبستگي بين پارامترهاي
يافت شده در آب زير زميني و شيرابه محل دفن انجام مي شود .همچنين اين تغييرات مي تواند تغييرات
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احتمالي در نوع پسماندهاي دفن شده را نشان دهد .از آنجا که نوع پسماندهاي دفن شده در محل دفن
مربوط به صنايع پتروشيمي ،انواع خاص و مشخصي هستند ،بنابراين در صورت توليد شيرابه ،نوع پارامترهاي
آن تغيير چنداني نخواهد داشت و بروز تغيير در اين پارامترها مي تواند به معناي تغيير در مواد دفن شده
تلقي گردد که دراين صورت بايدمطابق دستورالعمل شماره  1اقدام گردد .بدين منظور به طور ساالنه از
شيرابه جمع شده در مخزن شيرابه نمونه برداري شده و پارامترهاي  ،TSS،VOC ،pH:فنل و  ،BTEXفلزات
سنگين  ،قلع و آهن و  CODآن مورد اندازه گيري قرار مي گيرد.

ت) نمونه گيري از آبهاي سطحي

بايد قبل از شروع عمليات دفن ،پارامترهاي کيفي رودخانه هاي مهم محدوده اطراف محل دفن اندازه گيري
شود تا بعد از عمليات دفن و با انجام عمليات پايش ،مقادير آلودگي وارد شده به آن ارزيابي شود .همچنين
در هنگام بارندگيهاي فصلي و سيالبها ،نمونه برداري از اين آبها الزم است .آبهاي سطحي موجود در محل
دفن بايد بطور مداوم مورد پايش قرار گيرد تا در صورت ورود هرگونه آلودگي به داخل آنها ،منشا آلودگي
شناسايي شده و برطرف گردد .اين نمونه ها که از محل نقطه خروجي روانابهاي سطحي از سايت برداشت
مي شود ،بايد از لحاظ تغييرات

pH ،VOC ،TSS، ،EC:

و

COD

بطور  3ماه يكبار و کروم و آهن و قلع و فنل

بصورت ساالنه و يا درصورت تغييرات زياد در پارامترهاي قبلي مورد بررسي قرار گيرد .درصورت بروز
تغييرات زياد در اين پارامترها الزم است مطابق دستورالعمل شماره  14اقدام گردد.

ث) نمونه گيري از گاز خروجي از علمك هادر سلولها

به دليل وجود ترکيبات سمي همچون حاللهاي هالوژن دار و آروماتيک و ديگر مواد خطرناک در پسماندهاي
منطقه ويژه ،توجه خاصي به گازهاي خروجي از محل دفن الزم است.

CH4

يكي از مهمترين گازهايي است

که در محل دفن پسماندها وجود دارد و ممكن است سبب اشتعال شود .دفن مواد نفتي که در مجتمعهاي
پتروشيمي توليد مي شود ،سبب ايجاد بوي بد در محل مي شود .به منظور سنجش مواد منتشره ناشي از
پسماندها در هوا الزم است هر  6ماه يكبار و يا درصورت انتشار بوي نامطبوع در سايت دفن از گاز خروجي از
اين علمک ها نمونه برداري شده و پارامترهاي

VOCs

و

H2S

اين خروجي ها اندازه گيري شود .درصورت

تغييرات عمده در اين پارامترها الزم است در مواد ورودي به داخل سايت دقت بيشتري مبذول گردد چرا که
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تغييرات اين مواد در گاز خروجي به معناي تغيير ترکيب مواد ورودي به سلولهاي دفن مي باشد که دراين
صورت مطابق دستورالعمل شماره  1اقدام مي شود.
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فرم تصويب مستندات اداره كل  HSEو پدافند غير عامل وزارت نفت

تهيه كننده :معاونت محيط زيست
عنوان سند :
راهنماي پایش محل دفن پسماند در سيستم مدیریت بهداشت ،ایمني و محيط
زیست

شماره سندMOP-HSED-Gl-310(0) :

شماره بازنگري :صفر
تاريخ /امضا

بررسي :كميته تخصصي
شركت ملي

شركت ملي پاالیش و

شركت ملي صنایع

گاز

پخش

پتروشيمي

وزارت نفت

كنترل  :برنامه ريزي و اطالعات مديريت
تاريخ /امضا
تصويب :شوراي مديران HSE

تاريخ تصويب سند :
)MOP-HSED-Fo-001(1
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