
طرح همیار بازیافت از مبدا : نام طرح
روستایی



ها درکشور ار ن شرکت تعاون ده نخست

درسال مل و برتر کشور ۸۳طرح

۹۲کارگزار برتر استان  اصفهان سال

۹۳تعاون برتر استان اصفهان  سال

۹۴تعاون برتر استان اصفهان سال

ران وکرون سال ۹۴تعاون برتر شهرستان ت



دولت وملت    مهدلی ومهزبانی



:معرفی مدیر عامل
مھندس آقای مصطفی مظاھری

لیسانس عمران وساختمان
:سابقھ فعالیت

سال دھیار روستای بودان۴
سال مدیر عامل شرکت تعاونی دھیاریھای مھردشت٢
سال مسئول فنی  دھیاریھای مھردشت٢
سال مسئول فنی شھرداری جوزدان٢
سال مسئول فنی دھیاریھای کرون٢



معرفی اعضای ھیئت مدیره 
ات-۱ سانس ادب ار   بودان                                 فوق ل ــ                  ده ره             اقای  محمد رضا ئت مد س ه رئ

سانس کشاورزی-۲ راباد                                  ل ار م م                  ده قای  ناصر کر
ٓ
ره  ا ئت مد س ه ئب رئ نا

خ-۳ سانس تار ا               ل ار گنهران وکردعل ل                 ده قای عل اسماع
ٓ
ره            ا ئت مد منش ه

سانس  حقوق۴ ا    ل ار تق اباد وحسن اباد عل قای  قاسم قاسم                  ده
ٓ
ره                  ا ئت مد عضو ه

ات-۵ پلم ادب ن اباد                              د ار حس قای  رضا صائب                    ده
ٓ
ره               ا ت مد عضو ه



معرفی شرکت  

1380: سال تأسیس
26: تعداد دهیاري هاي عضو

ریال  211,000,000: سرمایه اولیه
نفر  21: تعداد پرسنل ثابت

:اهم فعالیت هاي این شرکت به شرح ذیل می باشد
فعالیت در زمینه  جمع اوري ،حمل،دفن،بازیافت پسماندهاي خانگی روستایی-1
شرکت در مزایده ها و مناقصه هاي استان و شهرستان  -2
شرکت در فعالیت هاي عمرانی،فرهنگی،ورزشی روستایی-3
تأسیس کارگاه تولید جدول ،کانیو،بلوك درانواع مختلف مورد نیاز دهیاریهاي تابعه-4
54033الی54030(کارگزار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان وعشایر-5

)ارایھ توانمندیھای روستایی(برگزاری نمایشگاه ھای روستایی : ۶



همیار بازیافت از مبدا روستایی: نام طرح

1393/5/12: سال آغاز اجراي طرح�
ریال  30,000,000ماهیانه : هزینه اجراي طرح�
روستاي بخش کرون  26طرح بازیافت پسماندهاي خانگی : میزان خدمات�
نفر  8: میزان اشتغال�
روستاهاي بخش کرون : بهره  برداران طرح�
):تاریخ شروع، پایان و بهره برداري طرح(بازه زمانی اجراي طرح�
یکماه بعد از اجراي طرح:درحال اجرا        بهره برداري طرح :پایان93/5/12:تاریخ شروع طرح�
ریال  41,000,000: درامد طرح ماهیانه  �



:هدف از اجراي طرح
پسماندهابازیافتوآوريجمعسازي،ذخیرهروشبهبود-1
اینبهینهبازگشتوبازیافتبراي)مصنوعیمواد(خشکپسماندهايسازيخالص-2

تولیدچرخهبهموادگونه
روستاییاقتصادبهکمکوملیهايسرمایهرفتنهدرازجلوگیري-4
آیندهدرآنحذفوپسمانددفنرساندنحداقلبه-5
روستاییخدماتکیفیتسطحارتقاء- 6
هاآلودگیانتشاروتولیدازجلوگیريوزیستمحیطحفظ-7
پسماندهابابرخورددرعمومیفرهنگسطحارتقاء-8



:ضرورت و اهمیت اجراي طرح
وغیروبازیافتیوترخشکپسماندهايودفناوريجمعووکرونتیراندرشهرستانوبازیافتکمپوستکارخانهنبودبهتوجهبا

60تقریباکهنفر،هزار28بربالغجمعیتیباکرونبخشروستاي26دردرروززبالهتن6.8مقداروجودوبازیستدرمحیطبازیافتی
صرفسنگینیهايهزینهلحاظاینازمیباشدزبالهآوريجمعوهزینههازبالهبهمربوطدهیاريشرکتهايهزینهازدرصد
.میگرددهازبالهدفعوآوريجمع
ومیباشدنفرهربرايروزدرگرم340تا220بینروستاییدرمناطقوروزدرگرم658ایرانشهريدرمناطقزبالهسرانهمیزان
.باشدمیگرم255کروندربخشکه.میشودگرفتهدرنظرهرنفربرايدرسالکیلوگرم240متوسطبطور
.میباشنددفعمحلبهانتقالومنازلدربازمستقیمآوريجمعهاپسمانددرخصوصمنطقهدراینشدهاستفادهروش

:ذیلشرحبهطرحاجراياهمیت
روستاییوخشکترپسماندهايحجمکاهش-1
پسماندمدیریتقانوندستورالعملاساسبرواصولمطابقبازیافتیاقالمساماندهیوگردهادورهحذف-2

.روستاییپایدارتوسعهایجادمحورضرورتوزیستمحیطنگهداريوحفظ-3
وغیرهانسانینیروي-االتماشینواستهالكسوخت-ونقلحملجملهازپسمانداوريجمعهاياکیپهزینهکاهش-4
روستاییخانواراقتصادبهوکمکمجدداستفادهقابلبازیافتیمواددفنازجلوگیري-5



:  نحوه و فرآیند اجراي طرح
نایلونوخریداريروستاییخانوارهايچهرهبهچهرهآموزشجهتروستامدیریتکارشناسمجربنیروينفر3بکارگیريبا93/05/12تاریخاز

هالیااموزشکهاولدرمرحلهبازیافتطرحبهتوجهبادرامداجرابهکرونبخشدروستاهايبازیافتطرحبروشوروچاپپالستیکیوگونیپالستیکی
-ابادعلی- گالب-الور-ابادنسیم-علیاابادحسن-ابگرم-بیددره-ناظرقلعه-دوتو-مبارکه(روستا11تعدادکهروز15درمدتبودنظرمدروستاها

ماشینبامردانسانینیرويیکنفرکهدرامدهاجرابهبودروستاهامنازلدربازبازیافتیموادآوريجمعکهدومودرمرحلهرسیداتمامبه)قهریزجان
میفروشوبهتفکیکبازیافتیموادودرانبارحملانباروبهآوريجمعراشدهتفکیکوموادمراجعهروستاییخانوارهايمنازلدرببهکمپرسینیسان
مراسمیطیماهدرآبانکهباشدمیماهه3درهرنمونهنشینروستامعرفیبامبداازتفکیکبهاهالیوتشویقجوایزدادنطرحسومدرمرحلهرسید

.شدخواهداهداکشیقرعهطبقجوایزباشندداشتهشدهتفکیکمواددرارایهمستمرفعالیتکهخانوارهاییبهکرونبخشهايدرروستا
وجودازجملهمشکالتیباطرحمبداازتفکیکسازيفرهنگجهتهاروستاوپراکندگیکرونبخشدرروستاهاطرحاجرايبااليهزینهبهتوجهبا

دهندنشانمقاومتبازیافتیمواددردادناهالیازايوعدهبرودپیشکندبهطرحتاشدباعثبازیافتیمواددریافتدرازايمبلغوپرداختگردهادوره
شدگذاشتهاجرابهبازیافتهمیارکارتطرحوهمندایشیباکه

همیارکارتدرخصوصتوضیحوضمنمراجعهروستاییمنازلدربدیدهاموزشنیروينفریکبابازیافتماشینکهصورتاینبهطرحاجرايروش
درمرحلهمنازلدرببهاوريجمعمسئولبازیافتدرکارتشدهمشخصودرزمانگرددمیثبتخانواراطالعاتاماردردفتربرداريولیستبازیافت

سهدرزمانتتواندمیخانوارنمایدمیثبتخانواربازیافتدرکارتانراومقدارتحویلبازیافتیموادخانواربازیافتیموادداشتنودرصورتمراجعهاول
موردکاالویاواجناسغذاییمواددرکارتشدهثبتهزینهمقداربهدرشهرستاندهیاريمرکزيفروشگاهبهبازیافتهمیارکارتارایهباماهه6ویاماهه
رسدمیفروشبهوتفکیکاوريجمعازبعدبازیافتیموادنمایددریافترایگانصورتبهرانیاز
هدفروستاهاياهالیگستردهاستقبالوباباشدمیاجرادرحالماه4مدتبهپایلوتصورتبهکرونبخشروستاي6درحاضردرحالروشاین

استشدهمواجهه



میزان سوددهی و خدمت رسانی به :(نتایج حاصل از اجراي طرح
)  اعضاء و روستاییان

درصدي سوخت وحمل ونقل وصرفه جویی 25درصدي حجم پسماندهاي خانگی  درروستاهاي هدف درنتیجه کاهش 25کاهش ) 1
دراستهالك ماشین االت  وکاهش حجم کاري نیروي انسانی  را بدنبال داشته است

با توجه به کاهش حجم پسماندها  وانباشت پسماندها درپاچال محل دفن   سالیانه نیاز به حفر پاچال جدید نمی باشد وهزینه )  2
کمتري بر دوش شرکت قرار دارد

دفن نشدن کمتر پالستیک وشیشه واهن ومواد تجزیه ناپذیر درمحیط زیست که تر،  مهمترین دست اورد کاهش  پسماندهاي ) 3
اثرات مخربی بر محیط زیست  داشت

با توجه به مراجعه خانوارها درپایان هر سه ماه به فروشگاه مرکزي جهت دریافت هزینه  بازیافت،  درباجه مخصوص کارت همیار ) 4
بازیافت ، سطل زباله وسطل مخصوص بازیافت به خانوار اهدا می گردد وبا توجه به  درامد حاصل از فروش مواد بازیافتی  به صورت 

اجناس وکاال وغیره  به کیف پول خانوار افزوده می گردد
موجب جلوگیري از دفن زباله و مصرفی با توجه به بازیافت از اشپزخانه یعنی مبدا تولید و استفاده مجدد از مواد و کاالهاي )  5

آلودگی زمین و آب هاي سطحی منطقه گردیده است
خانوار روستایی با شروع اجراي طرح دیگر مواد بازیافتی را داخل کیسه حمل پسماند تر نمی گذارد وجالب توجه دوره گردها ) 6

به انها داده نمی شود وصرفه بازیافت طرح اجراي کارت همیار بازیافت شروع شده  دیگر وارد نمی شوند چون درروستاهایی که 
اجباراقتصادي برایشان ندارد وخودبخود دوره گردها از سطح روستا حذف گردیده اند بدون هیچ اقدام انتظامی یا  

درهرماه درهرروستا خانوار نمونه روستا طی مراسمی درمساجد معرفی وبه وي جوایز نفیس اهدا می گردد) 7
خانوار که درامر بازیافت پیشرو باشند از طریق دهیاري  تخفیف ویژه در امر صدور  پروانه ساختمان  اعمال 10از طریق دهیاري به ) 8

.می گردد
درصدي حجم 30الی25درپایان  از مهترین اهداف این طرح که به مرحله اجرا درامده وموفقیت چشمگیري داشته کاهش ) 9

صرفه جویی درمصرف ،بازگشت مواد “ اقتصاد مقاومتی”است که این خود به معناي پسماندهاي  خانگی روستاهاي هدف بوده   
بازیافتی به چرخه تولید ، کاهش تخریب محیط زیست، افزایش  سطح درامد خانوار



ار :  گام اول  ع کارت هم توض

ــ موزش خانوار روستا
ٓ
افت و ا باز

:روش  کار
ــمنازلدرببهحضوریمراجعه حروستا وتوض

کنحوهدرخصوص افتموادوجداسازیتفک ونحوهباز

افتمواداوریجمع خانواربهشدهمشخصدرزمانباز

ــ روستا

ریبا روینفر٣بکارگ تکارشناسخانمن ر روستامد

موزشجهت
ٓ
ــخانوارهایچهرهبهچهرها داریروستا وخر

لون کنا کوگونپالست طرحبروشوروچاپپالست

افت درامداجرابهکرونبخشدروستاهایباز

افتطرحبهتوجهبا هالااموزشکهاولدرمرحلهباز

(روستا١١تعدادکهروز١٥درمدتبودنظرمدروستاها

ددره-ناظرقلعه-دوتو-مبارکه اابادحسن-ابگرم-ب م-عل نس

زجان-ابادعل-گالب- الور-اباد داتمامبه)قهر رس



افت از درب منازل: گام  دوم مواد باز جمع اوری

:کارروش

افتمواداوریجمع ستمنازلدربباز برداریول

افتموادمقدارونگارش اردرکاتباز افتهم باز

خانوار

وریجمع
ٓ
افتموادا هدفیروستاهامنازلدربازباز

رویکنفربا نبامردانسانن سانماش کهکمپرسن

افتمخصوصاهنگبه درببهباشدممجهزباز

ــخانوارهایمنازل کوموادمراجعهروستا شدهتفک

وریجمعرا
ٓ
دمحملانباروبها .نما



شده :  گام  سوم افت  جمع اوری ک مواد باز تفک

:کارروش

افتمواداوریجمع ازباز بردارندجداسازیبهن

من اجارهمترمربع۱۰۰۰مساحتباانباراساسه

د رویازاستفادهباشنبهپنجوروزهایگرد انسانن

افتبمواد کباز مبندیبستهفروشوجهتتفک

گردد



درانجام  طرح:  گام  چهارم  ق خانوار جهت  همکاری تشو

:کارروش
ق کبهاهالتشو بامبداازتفک

نروستامعرف نمونهنش
زومعرفماهه٣درهر اهداجوا

شدخواهد
طرحدراجرایکهخانوار۱۰

قازباشندداشتهخوبهمکاری طر
اری ف%۲۰ده سطحعوارضتخف

شدخواهداعمالروستا



ــ افت ازمبدا روستا ار باز کارت هم



ت درطرح پرسنل خدمات  مشغول به فعال

ــ افت روستا ار باز هم







٠٣١-٣٣۴۴٢٧۵تلفن تماس 
٠٣١-۴٢٧۵٢٨۵۵فاکس
٠٩١٣٢٨٩١١۴٩ھمراه

درس شرکت
ٓ
: ا

ران وکرون- اصفهان ت اداری-شهرعسگران- شهرستان ت جنب اداره گاز- سا


