سازمان مدیریت پسماند شهرداری آبادان

تاریخچه سازمان:
در راستاي تحقق مديريت يكپارچه و منسجم امور شهري كه از ويژگیهاي كشورهاي توسعهيافته میباشد و همچنين بهمنظور بهينه سازي
شيوهها و روشهاي اجرايی و اصالح ساختار تشكيالتی و بهمنظور دستيابی به استانداردهاي جهانی ،سازمان مديريت پسماند شهرداري
آبادان از سال  78فعاليت خود را آغاز نموده است.
به لطف خداوند متعال قريب به  11سال از فعاليت سازمان مديريت پسماند شهرداري آبادان میگذرد و تاكنون اين سازمان توانسته گامهايی
كوتاه اما مؤثر در راستاي اهداف عالی سازمان ،اجراي طرحهايی همچون پروژه مكانيزاسيون خدمات شهري مناطق سهگانه ،جمعآوري
مكانيزه پسماندهاي بيمارستانی شهر آبادان ،كارخانه بازيافت ،آموزش و اجراي طرحهاي تفكيک از مبدأ پسماندهاي خانگی در سطح مناطق
سهگانه انجام داده است.

اهداف و سیاستها:
 برنامه ريزي در جهت ايجاد بسترهاي فرهنگی و اجتماعی مناسب و مورد نياز در جامعه شهري آبادان از طريق آموزش و
اطالعرسانی جهت باال بردن سطح دانش و آگاهی مردم و متصديان ،با استفاده از ظرفيت رسانههاي جمعی ،تبليغات محيطی،
مشاركت عمومی شهروندان و نهادهاي مدنی در جهت تحقق اهداف سازمان.
 برنامهريزي جهت نظافت و رفت و روب ،شستشوي معابر ،انهار ،سطوح ،مبلمان و ساير المانهاي شهري و بهطور كل پاكيزهسازي
معابر و فضاهاي عمومی شهر با استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصی
 برنامه ريزي و نظارت بر كاهش توليد پسماند توسط توليدكنندگان و تهيهكنندگان كاالهاي مصرفی و مصرفكنندگان كاالها
(كليه توليدكنندگان پسماند) در شهر آبادان با استفاده از ظرفيتهاي مشاركتهاي عمومی مردم و همكاري نهادهاي مدنی و
دولتی ذيربط.
 برنامهريزي جهت تفكيک پسماند در مبدأ توليد بهمنظور ايجاد ارزش افزوده براي پسماند ،بهبود كيفيت پسماند ورودي به
طرحهاي توليدي كمپوست و بازگرداندن مواد و انرژي به چرخه توليد و طبيعت با بهرهگيري از آخرين دستاوردهاي علمی.
 برنامهريزي در جهت جمعآوري مطلوب و بهداشتی پسماند از مبادي توليد ،حمل سريع و ايمن آن به مراكز پردازش و دفع با
استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصی.
 برنامهريزي جهت توسعه و بهبود فعاليت كارخانه هاي پردازش پسماند و توليد كمپوست با بهرهگيري از دستاوردهاي علمی و
صنعتی داخل و خارج از كشور.
 بسترسازي ،پشتيبانی و برنامه ريزي الزم براي جلب سرمايه و مشاركت بخش خصوصی و كاهش تصديگري سازمان در
فعاليتهاي خدماتی ،تجاري ،پژوهشی ،توليدي ،فنی و مهندسی ذيربط بهخصوص توليد كمپوست و تبديل مواد.
 برنامه ريزي جهت استفاده از اراضی و اماكن مورد نياز در راستاي تحقق اهداف موردنظر سازمان در چارچوب قوانين و مقررات
موضوعه با هماهنگی سازمان امالک و مستغالت شهرداري.
 هماهنگی و همكاري با نهادهاي دولتی ،قضايی و مدنی ذيربط در جهت برنامهريزي و مديريت پسماندهاي عمرانی و ساختمانی
با ايجاد سيستمهاي هماهنگ از مبدأ توليد و انتقال ان به مراكز پذيرش ،جلوگيري از تخليه پسماندهاي مذكور در فضاهاي
عمومی و يا حاشيهاي شهر و استحصال مواد و يا دفع پسماند با استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصی.

 برنامهريزي جهت مديريت در امر تأمين ،تجهيز و راهبري ناوگان ماشينآالت تخصصی اعم از ماشينآالت سنگين و نيمهسنگين
و بهروزرسانی آن متناسب با نيازهاي جمعيتی شهري آبادان در راستاي تحقق مأموريتهاي سازمان با تأكيد بر نهايت استفاده
ممكن از ظرفيتهاي بخش خصوصی.

ویژگیهای پسماند شهری آبادان:
شناخت ويژگیهاي كمی و كيفی پسماندهاي شهري بهعنوان اطالعات اساسی براي طراحی و بهرهبرداري سيستم مديريت پسماند ضروري
است .در شهر آبادان با سرانه توليد پسماند  877گرم به ازاي هر نفر ،روزانه بهطور متوسط  157تن زباله توليد میشود .بيشترين درصد
تركيب پسماندها در اين شهر ،مواد آلی فسادپذير بوده و يكی از روشهاي مناسب جهت دفع اين پسماندها فرآيند كمپوست (كودسازي)
است 07 .تا  05درصد پسماندها مربوط به مواد قابل بازيافت میباشد كه قابليت بازيافت و استفاده مجدد را دارند.

جمعآوری و حمل پسماندهای شهری آبادان:
جمعآوري پسماندها بهصورت نيمه مكانيزه (ماشين و انسان) بهصورت مستمر در هر شبانهروز توسط خودروهاي مجهز به دستگاه پرس و
سيستم باالبر مخازن و مخزن نگهداري شيرابه از سطح شهر جمعآوري میگردد .تعداد سرويسهاي جمعآوري پسماند نزديک به 87
سرويس میباشند ،همچنين قريب به  1577مخزن گالوانيزه نگهداري پسماند در سطح شهر وجود دارد.
عمليات جمعآوري پسماندهاي شهري همهروزه از ساعت  11آغاز و تا ساعت  6صبح ادامه دارد .پسماندهاي شهري پس از جمعآوري به
سايت تفكيک و پردازش پسماندهاي شهري آبادان واقع در جاده علی ابن ابیطالب  ،جنب واحد خدمات موتوري شهرداري انتقال داده
میشود .پسماندهاي فسادناپذير پس از تفكيک مورداستفاده مجدد قرار میگيرد و ساير پسماندهاي فسادپذير جهت دفن بهداشتی در زمين
به سايت دفن آبادان انتقال داده میشود.

هزینههای جمعآوری و دفن بهداشتی پسماند:
مطابق با دفترچه عوارض محلی شهرداري آبادان (سال  )1037هزينه جمعآوري به ازاي هركيلوگرم پسماند عادي  1077ريال و هزينه
دفن بهداشتی به ازاي هر كيلوگرم پسماند عادي  557ريال میباشد..

