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  چکیده
های مرتبط با پسماند در یک  ها و پروژه انداز اجرای طرح ریزی و چشم تهیه طرح جامع مدیریت پسماند بمنظور مشخص نمودن افق برنامه

الزم است ابتدا مطالعات طرح جامع های اجرایی پسماند  ای پیش از اجرای پروژه بنابراین در هر منطقه. باشد منطقه بسیار ضروری می
مدت و بلند مدت  های کوتاه ریزی زیستی با توجه به برنامه پسماند بر اساس زیرساختارهای اجتماعی، فرهنگی، فنی و مهندسی و محیط

از ابتدای سال ن توسط هیئت وزیرا 5/5/1384پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در تاریخ در کشور ما . تهیه شود
تهیه تهیه طرح های جامع مدیریت پسماند در دستور کار شهرداریها و دهیاریهای کشور قرار گرفت و مقرر گردید بر اساس  1386

. تباراتی تعلق گیرداعمربوطه های اجرایی  ، به پروژهگروه استانی و ملی مدیریت پسمانددر کارآنها نهایی و تصویب  ی جامعها مطالعات طرح
به پژوهشکده نهایی جهت بررسی است و  انجام شدهاستان کشور  22طرح از  41، تعداد )سال 3طی در ( 1388از آن زمان تا پایان سال 

در این  .قرار گرفته استنهایی طرح مورد تصویب  12تنها  که مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریها ارسال گردیده است
های جامع مدیریت  آسیب شناسی و بررسی علل ضعف طرح و نحوه تهیه یک طرح جامع مطلوب مدیریت پسماند، بهمقاله ضمن معرفی 

مشکالت کارفرمایان، موانع قانونی و ضعف های نظارتی و مدیریتی  که در چهار بخش ضعف مشاوران، پسماند تهیه شده در کشور
چند مرحله اصالحی مقدماتی را طی پس از تهیه . شوند ظارت ناظر علمی تهیه میبا ن ها طرحها ابتدا  منظور تصویب طرح به. پردازد می
در کارگروه مذکور ارائه و ارزیابی سپس . برسندبرای ارائه درکارگروه ملی مدیریت پسماند  یک چهارچوب قابل قبولبه تا نمایند  می
  .گیرند مییید قرار مورد تا، مورد نیاز حداقل امتیازاتتامین  در نهایت درصورتو شوند  می

  های کلیدی واژه
   طراحی سیستم ،، مدیریت جامع پسماندمدیریت پسماند طرح جامع

  قدمهم .1
نحوه استفاده از زمین ها و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی،  آنطرح جامع شهری عبارت است از طرح بلند مدتی که در 

بررسی و شناخت وضعیت موجود شهر که در ) 1(: باشد میدو مرحله شامل  که شود مشخص می هو اولویت های مربوط.. .تجاری، خدماتی و
بر اساس . جمع بندی مطالعات انجام شدهو تجزیه و تحلیل ) 2( ، اقتصادی، اجتماعی است؛برگیرنده مطالعات جغرافیایی، اقلیمی، تاریخی

که در آن چارچوب است طرح جامع مدیریت پسماند طرحی  :اشدب میتعمیم این تعریف طرح جامع مدیریت پسماند نیز به شرح زیر قابل 
، ضوابط و شامل قوانین ونماید  میایجاد مدیریت پسماندها های  ها و پروژه ، طرحتمام مراحل برایاندازی با افق مشخص  چشمجامع و 

  .]1[ دباش اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای نیل به اهداف استراتژیک مدیریت پسماند هر کشور می

، نوبت به اجرای مفاد آن توسط توسط هیئت وزیران 5/5/1384تاریخ پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها در 
آئین نامه  2در این راستا کارگروه های ملی و استانی مدیریت پسماند بر اساس ماده . ای متولی امر مدیریت پسماند رسیدنهادها و سازمانه

از آنجاییکه برای مدیریت یکپارچه و هدفمند پسماندهای شهری و روستایی همانند سایر طرح های عمرانی  .کور تشکیل گردیداجرایی مذ
نیازمند طرح و برنامه اصولی و جامع هستیم لذا تهیه طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند برای کلیه شهرها و روستاهای کشور 

های  ، طرحمدیریت پسماندها نیز ذکر شده استآئین نامه اجرایی قانون  4ر این اساس همانطوریکه در ماده ب. باشد امری اجتناب ناپذیر می



در راستای اجرای این ماده قانونی سازمان شهرداریها و . جامع مدیریت پسماندهای عادی باید با هدف تفکیک پسماندها تهیه گردند
کلیه تدوین و به » دستورالعمل تهیه طرح های جامع مدیریت پسماندها«ی را با عنوان دستورالعمل 26/12/85دهیاریهای کشور در تاریخ 
دهای عادی خود ملزم به ارائه با این شیوه کلیه شهرداریها جهت اخذ اعتبارات اجرایی مدیریت پسمان. نموداستانداریهای کشور ابالغ 

  .های جامع مدیریت پسماند شدند طرح

، د مدت و کوتاه مدت مدیریت پسماندجهت پیشبرد اهداف بلن ،ته و در حال توسعهفهای توسعه یاکشوراکثر در درهمین راستا 
نیز در امریکا ایده مدیریت یکپارچه مواد زائد جامد به منظور  1990با شروع دهه . گردیدهای جامع و اجرایی مدیریت پسماند تدوین  طرح

ها و  شهر یا کشور مطرح و کلیه برنامه اهداف استراتژیک آن ،های جامع یه طرحدر کل]. 2[ توسعه مدیریت پسماند موجود مطرح گردید
مقاله حاضر ضمن ارائه یک ساختار مناسب برای تدوین طرح های  .]7و6و5و4و3[ گردد ن اهداف و حول آن تدوین میراهبردها بر اساس ای

، به تحلیل مشکالت و چالشهای مرتبط با آن و ارائه ورطرح های جامع تدوین شده در کش جامع مدیریت پسماند و مروری اجمالی بر
سپس . گیرد ریزی آن مورد بررسی قرار می در ادامه ابتدا ساختار طرح جامع و مراحل برنامه .پردازد اهکارهای رفع موانع و تنگناها میر

در . شوند تنگناهای آن در انتها ارزیابی میها و  های جامع مدیریت پسماند در کشور مورد بررسی قرار گرفته و ضعف سابقه مطالعات طرح
  .شود بندی از مطالب ارائه می پایان نیز جمع

  

  ساختار طرح جامع مدیریت پسماند .2
یک سیستم کارآمد و موثر در مدیریت پسماند در نظر دارد پسماندها را به طریقی مدیریت نماید تا حفاظت از محیط زیست و تضمین 

بنابراین برای تدوین یک طرح و برنامه جامع مدیریت پسماند باید تمامی شرایط و . یق ممکن حاصل گرددسالمت انسانها از بهترین طر
ایط مورد نظر تعریف و تبیین نیازهای جامعه در نظر گرفته شود و سپس با ترکیب آنها موثرترین و مناسب ترین روشها و راهکارها برای شر

زباله  ،بازیافت و کمپوست ،تهای مدیریت پسماندها اعم از کاهش تولید زباله، تفکیک از مبداءاین راهکارها باید شامل کلیه فعالی. گردد
فعالیت ها و مراحل انجام عملیات ساماندهی و مدیریت پسماندها با عنوان عناصر موظف شناخته . سوزی و دفع و دفن بهداشتی باشد

 ،ذخیره و پردازش و اداره در محل ،تولید کاهش در مبدا،(عنصرموظف  به هشت ،به بعد1990از دهه  تعریف اند که مطابق آخرین شده
نشان داده  1که این نمودار در شکل  تبدیل شده است) دفع و مراقبت های بعد از دفع بازیافت، پردازش و ،حمل ونقل ،جمع آوری

  .]2[است شده

  
  1990سیستم مدیریت مواد زائد شهری بعد از دهه  1شکل 



سپس  ،جامع ابتدا باید اهداف و مقاصد شناسایی شود و بر اساس آنها نیازهای جامعه مشخص و اولویت بندی شده در تدوین یک طرح
تدوین طرح جامع مدیریت پسماند نیازمند . با توجه به پتانسیل های موجود در هر منطقه برای محدوده مطالعاتی برنامه ریزی انجام شود

ظرفیت جامعه جهت  ،دانش کافی ،همچنین سیاستهای حمایتی. پسماند در حال و آینده است اطالعاتی جامع و کامل پیرامون وضعیت
استفاده درست و مناسب از تکنولوژیهای مناسب زیست محیطی و ابزارهای مالی مناسب جهت  ،اجرای طرح ها و سیستمهای توسعه

  . مناسب و اصولی استحمایت در اجرای پروژه ها از فاکتورهای مهم و ضروری تدوین یک طرح جامع 

   :باشد گردد که شامل مراحل زیر می در فرایند برنامه ریزی و تدوین یک طرح جامع مدیریت پسماند سلسله مراتبی رعایت می
 شناسایی نیازهای جامعه .1

بر اساس  .ن گردددر این مرحله باید نیازهای اصلی جامعه مشخص گردد که برای این کار باید منابع تولید پسماند و مقادیر ان تعیی
 .نوع و میزان پسماندهای تولیدی می توان اولویت ها و کمبودهای سیستم را شناسایی نمود

 بازنگری و بررسی وضعیت سیستم موجود .2

وضعیت فعلی عملیات مربوط به هر یک از عناصر موظف مدیریت پسماند و عوامل  ،در بررسی وضع موجود باید وضعیت مدیریت فعلی
پسماندها در حال "، "محلهای کنترل نشده تلنبار زباله کجاست؟ "پاسخ سواالتی نظیر  .ت پسماند مورد بررسی قرار گیرندموثر بر مدیری

کمک بزرگی به تعیین نیازهای اساسی  "و جانوران زباله خوار در بازیافت چیست؟ هانقش دوره گرد "و "حاضر چگونه مدیریت می شوند؟
 .و اهداف نهایی خواهد کرد

 گری و بررسی قوانین و مقررات موجودبازن .3

بررسی قوانین موجود از نظر اینکه آیا این قوانین و مقررات پاسخگوی وضعیت موجود می باشند یا خیر و آیا کافی هستند؟ پاسخ به 
 .این سواالت می تواند نواقص سیستم های مدیریت پسماند را در بعد کالن آن مشخص نماید

 و تصمیم ساز تعیین چهارچوبهای مدیریتی .4

ریزی و  بنابراین برنامه .در تدوین یک طرح جامع مدیریت پسماند تعیین عوامل و اشخاص موثر در اجرا و تصمیم ساز بسیار مهم است
مطلوب و تعیین یک چهارچوب مدیریتی صحیح و سلسله مراتب تصمیم گیرنده و اجرای برنامه های تعیین شده جهت حصول به نتیجه 

چراکه بدون وجود یک سیستم مدیریتی کارآمد و موثر تدوین یک برنامه عالی هم بدون نتیجه خواهد  .باشد ی اهمیت میمورد نظر دارا
 .ماند

 تعیین اهداف  .5

 .در این مرحله اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تعیین می گردد
 تعیین عوامل بالقوه  .6

برای این منظور مشخص نمودن  .رسیدن به اهداف مشخص گردند با توجه به اهداف مشخص شده باید عوامل و فعالیت های موثر در
به عنوان مثال از بین  .اینکه کدام یک از عناصر موظف مدیریت پسماند می تواند ما را در رسیدن به هدف کمک نماید بسیار مهم است

 د؟باش تر می بازیافت یا دفع کدام یک در رسیدن به هدف موثر ،عناصر موظف کاهش تولید پسماند
 مقایسه گزینه ها .7

هایی که از نظر اقتصادی  لیتبرای این منظور تعیین فعا .از بین گزینه های موجود در مدیریت پسماند باید گزینه ارجح انتخاب گردد
به حیات  توانند بصورت مستقل ها درآمد زائی ایجاد نمایند چراکه می داری توانند برای شهر هایی که می خصوصاً فعالیت ترند مهم استموثر

در دراز مدت به لحاظ  ها فعالیتاینگونه راهبری  .های مالی سیستم شهرداری نیز باشند خود ادامه دهند و حتی برطرف کننده نیاز
 .باشند می یتارجحباشند و بنابراین در اولویت و  میاقتصادی میسر 

 ایجاد طرح جامع مدیریت پسماند .8

در این مرحله مشاور باید  .رآمد و امکانات الزم استاماند تجهیزات و نیروی انسانی کبرای اجرا و توسعه یک طرح جامه مدیریت پس
 ،آیا مدیریت اجرایی امکان اخذ وام .نسبت به نحوه تامین وامها و امکانات مالی و نیروی انسانی دوراندیشی نموده و برنامه ریزی نماید

  انسانی یا به کارگیری آنها را دارد؟ اجاره تجهیزات یا خرید آنها و یا تعلیم نیروی ،تسهیالت

  
 



 تعیین زمان اجرای طرح .9

و قوانین موجود باید زمان مناسب جهت شروع فعالیت ها مشخص گردد و بر اساس انات مدیریت های اجرایی و شرایط با توجه به امک
 .های بلند مدت و کوتاه مدت تدوین گردد برنامهجدول زمانبندی اجرای  ،تاریخ شروع برنامه

 ارزیابی سیستم مدیریت پسماند .10

یستم موجود یک بازنگری و ارزیابی س های زیست محیطی و از جمله مدیریت پسماند در پایان هر دوره معموالً ریزی سیستم در برنامه
در این  .استهدف از این کار امکان سنجی توسعه یا بهبود امکانات و تجهیزات مدیریت پسماند و خدمات وابسته به آن  .گیرد انجام می

  .مرحله باید چگونگی بهبود و توسعه طرح در آینده بررسی گردد
 

  .]3[ نشان شده است 2در شکل خالصه بطور مدیریت پسماند  ل برنامه ریزی و تهیه یک طرح جامعمراح

  
  مراحل برنامه ریزی و تهیه طرح جامع مدیریت پسماند - 2 شکل

  

مدیریت پسماند به گونه ای که طرح تهیه شده کلیه جوانب را مد  یک طرح جامع در تهیهجهت حصول نتیجه مطلوب و مورد نظر 
به سواالت مرتبط با آن عوامل  نظر گرفته و در مهم و تاثیر گذار بر طرح عواملباید  قبل از تدوین آن ،نظر و مورد بررسی قرار داده باشد

نتیجه انجام و تهیه یک طرح  و اقدامات مورد نیاز مربوط به این سواالت، و ارائه راهکارها در واقع پاسخ به این سواالت .پاسخ داده شود
  :ارائه شده است 1در جدول  مهم و کلیدی مورد استفاده سواالتای از  نمونه .جامع مطلوب است

 

  در تهیه یک طرح جامع مدیریت پسماندو کلیدی سواالت مهم  1جدول 
  د نظرسواالت مور  عامل موثر بر مدیریت جامع پسماند

  آیا قوانین و سیاستهای موجود برای اجرای مدیریت پسماند جامع توسط دولت کافی هستند؟ )قوانین و فرآیندهای اجرا(ساختاری
  چه نوعی از پسماند در جامعه تولید می شود و چگونه مدیریت می شود؟ )سنن و اعتقادات مذهبی،آموزش عمومی(اجتماعی

  جهت اجرای سیستم جامع مدیریت پسماند به کجا مراجعه خواهید کرد؟  )بودجه(مالی
  اجرای پروژه های مختلف مدیریت پسماند چه هزینه ای در بر خواهد داشت؟ )ها و اشتغال زایی هزینه(اقتصادی

  رد نیاز است؟تجهیزات دفع و جمع اوری در کجا مستقر خواهند شد و چه تجهیزاتی مو )یابی و تجهیزاتمکان(فنی و تکنیکی
  آیا پروژه های مدیریت پسماند بر محیط زیست تاثیری دارند؟ )سالمت انسان و منابع طبیعی(زیست محیطی

  
  
 



  کشور در مروری بر مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند .3
که  ،ن می گرددهر طرح جامع مدیریت پسماند در چهار مرحله تدوی ،بر اساس دستورالعمل تهیه طرح های جامع مدیریت پسماند 

شامل شناسایی و مستندسازی وضع موجود، امکان سنجی و ارائه گزینه های مناسب مدیریت پسماند، طراحی سیستم های مدیریت 
با مقایسه این چهار مرحله با دیاگرام فوق مشخص می گردد که طی مراحل چهارگانه دستورالعمل  .پسماند و تهیه برنامه های اجرایی است

ی جامع باید ما را به یک طرح جامع و کامل که در برگیرنده نیازها و امکانات محدوده مطالعاتی و منطبق بر شرایط و تهیه طرح ها
پتانسیل های منطقه باشد برساند چراکه بندهای تفصیلی شرح خدمات موجود در دستورالعمل تهیه طرح های جامع در برگیرنده تمامی 

ا توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات انجام شده و روند انجام آنها به نظر می رسد نتیجه و هدفی اما ب .بخشهای دیاگرام فوق می باشد
   .به دست نیامده استبصورت مطلوب  ،که باید از طرح های جامع مدیریت پسماند استخراج شود

شده در کشور مشخص گردیده است که ای جامع مدیریت پسماند تهیه بر روی طرحهبر اساس آمار موجود و بررسی های انجام شده 
استان کشور جهت بررسی به پژوهشکده مدیریت شهری و روستایی سازمان شهرداریها و دهیاریها  22طرح از  41تعداد 1388پایان سال تا 

 12 تنها رحاز میان این تعداد ط .روستا در کشور می باشد 4800 شهر و 112ارسال گردیده است این طرح ها در مجموع در برگیرنده 
آنچه حائز اهمیت است این است  .این طرح ها طی زمان سه سال تهیه و به مرجع خود ارسال شده اند .طرح مورد تصویب قرار گرفته است

و این درحالی است که  درصد طرح های تهیه شده به مرحله تایید نهایی رسیده اند 29طرح یعنی  12که چرا از بین طرح های واصله تنها 
نع موجود و برخی از مشکالت و مواادامه در . لیات طرح های تصویب شده مورد تایید کارگروه ملی مدیریت پسماند قرار گرفته استفقط ک

  .مورد بررسی قرار می گیرد و سیستم ارزیابی آنها های موجود در این طرح ها دالیل اصلی عدم بازدهی مناسب طرح های جامع و ضعف

  

  های جامع مدیریت پسماند در کشور طرحای موانع و تنگناه ،ها ضعف .4
ای جامع سایر کشور ها نتایجی به هوجود در کشور و مقایسه آنها با یکدیگر و با طرح ماز ارزیابی طرح های جامع مدیریت پسماند 

ع مدیریت دست آمد که منجر به آشکار شدن ضعف های موجود در طرح های تهیه شده و مشکالت موجود در مسیر تهیه یک طرح جام
ها و مشکالت  ضعف)1(بندی و مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از  بطور کلی این مشکالت در چهار بخش دسته. پسماند گردید

در ادامه هر یک از . های نظارتی و مدیریتی ها در سیستم ضعف)4(ها و موانع قانونی و  ضعف)٣(موانع و مشکالت کارفرمایان؛ )2(مشاوران؛ 
  :گیرد با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می ها این بخش

  ها و مشکالت مشاوران ضعف - الف

در تکراری فراوان  یراهکارهاوجود مطالب و  ،های جامع مدیریت پسماند تهیه شده در کشور طرحاکثر واضح  های هیکی از مشخص
ب و جزوات آموزشی مدیریت پسماند بوده و فاقد بخش اعظم طرح ها حاوی مطالب موجود در کتبنجویکه . باشد های مشاوران می گزارش

ها  نتیجه نهایی اکثریت قریب به اتفاق طرح .باشد برای منطقه مورد مطالعه میارزیابی کارشناسی و تطبیقی راهکارها به صورت اجرایی 
و بدون استدالل کافی  تقلیدیوری و تفکیک از مبداء به صورت آسیستم مکانیزه جمع یک پیشنهاد یک کارخانه کمپوست و ایجاد 

اگرچه که بسیاری از این راهکارها مطمئناً نسبت به سیستم سنتی موجود مدیریت پسماند که در بسیاری از شهرهای کشور در  .باشند می
و منابع  گذاری های سرمایه باشد سودمندی زیادی دارد اما ارائه این راهکارها بصورت چشم بسته و بدون در نظر گرفتن راه حال انجام می

شود و  در نتیجه توجه به طرح جامع نادیده گرفته می. نداشتهای جامع نخواهد  ای جز کم اعتباری طرح مالی مورد نیاز تامین آنها نتیجه
مشخص گردید که برای شده انجام  بر اساس تحقیقات. مربوطه از دست خواهد دادنزد کارفرمایان و مجریان خود را اعتبار پس از مدتی 

این . ران فعال در این زمینه مشکالتی وجود دارد که طرح ها را در اغلب موارد به سوی هدف از پیش تعیین شده ای هدایت می نمایدمشاو
  :مشکالت عبارتند از

 عدم وجود کارشناس متخصص در زمینه مورد مطالعه •

 یک طرح جامع مدیریت پسماند مطلوب و واقعیعدم شناخت دقیق  •

 مشاوران به حوزه مدیریت پسماندورود غیر تخصصی برخی  •

 عدم اعتقاد کارفرمایان به هزینه کرد متعارف و واقعی در امر مطالعات مدیریت پسماند •

 با مشاوران در زمینه تامین آمار و اطالعات مورد نیاز) شهرداریها(عدم همکاری کارفرمایان  •



 روستاهای کشورعدم وجود بانک اطالعاتی مدیریت پسماند قابل استناد برای شهرها و  •
  

  موانع و مشکالت کارفرمایان -ب

در واقع هر . مطلوب نخواهد بود اصولی و ،واقعی ،های اجرایی تییک طرح جامع مدیریت پسماند بدون همکاری موثر کارفرما و مدیر
ه مدیریت جامع پسماند خالی سطحی از مدیریت در این زمینه دارای مسئولیتی مهم در این راه است که با نبود آن جای حلقه ای از زنجیر

مکاری های بین بخشی و در سطوح همشارکت و  ،همانطوریکه مشارکت مردمی در سطح اجرایی بسیار مهم می باشد. خواهد ماند
منافع مدیریت اجرایی را تامین  که نتایج آن مستقیماً(و نقش کاتالیزور را در پیشبرد یک طرح موفق بوده مدیریتی نیز بسیار کارگشا 

  :اما در عمل وجود تنگناهایی مانع از ایجاد این همکاری متقابل و الزم می گردد که عبارتند از .دارا می باشد) خواهد کرد

 عدم اعتماد کافی و الزم به عملکرد علمی مشاوران  •

ه جای و در نتیجه انتخاب مشاوران بر اساس قیمت های پیشنهادی آنان بعدم وجود بودجه کافی جهت انجام مطالعات  •
 توجه به سوابق و تجارب مرتبط مشاور

 عدم اعتقاد شهرداریها به اهمیت و نقش مطالعات در بهبود شرایط اجرایی •

 عدم وجود کارشناسان و نیروهای تخصصی ناظر در شهرداریها •

 عدم آگاهی کارفرمایان از مشخصات یک طرح جامع مطلوب و واقعی •

 ناد در محدوده مطالعاتیعدم وجود بانک اطالعاتی به روز و قابل است •

 های بین بخشی مدیریت های اجرایی در طرح های مشترک و منطقه ای عدم وجود تفاهم و همکاری •

  
  ضعف ها و موانع قانونی -ج

تعجیل در  .بخشی از موانع و مشکالت طرح های جامع مدیریت پسماند به قوانین کشور و خالء های ناشی از آن مربوط می شود
یریت پسماندها و عدم وجود یا پیش بینی زیرساختهای الزم برای اجرای آن و ضعف ها و ابهامات موجود در قانون مذکور تدوین قانون مد

مشکالت مربوط به قوانین مربوطه به شرح  .مشکالتی را به وجود آورده است که بازنگری و اصالح و تصویب مجدد آن را ضروری می نماید
   :زیر است

 ای اجرایی موثر در قانون مدیریت پسماندهاعدم پیش بینی اهرم ه •

عدم پیش بینی و برآورد واقعی و اجرایی از بازیافت و تفکیک از مبداء و درنتیجه عدم کفایت مهلت های مقرر در قانون  •
 جهت انجام امور بازیافت در کشور 

 در قانون مدیریت پسماند ها تهیه طرح جامع مدیریت پسماند و تعیین اولویت  عدم پیش بینی پیشنیازهای مطالعاتی •

 ارجاع و تعیین منابع تایید و تصویب طرح های جامع بدون وجود امکانات و زیرساختهای الزم •

 نقص در سیستم رتبه بندی مشاوران فعال در زمینه مدیریت پسماند و عدم وجود یک گروه مجزا برای آن •
  

  ضعف در سیستم های نظارتی و مدیریتی  -د

مرجع اول  .های جامع مدیریت پسماند از دو مرحله نظارتی گذشته و مورد بررسی و تصویب قرار می گیرنددر حال حاضر طرح 
طرح ها تهیه شده پس از طرح در جلسات . کارگروه ملی مدیریت پسماندها انتهاییو مرجع دوم و  ،کارگروه استانی مدیریت پسماندها

رفته و سپس جهت تصویب به منظور جذب اعتبارات اجرایی به کارگروه ملی مدیریت کارگروه استانی مدیریت پسماند مورد تصویب قرار گ
وجود نقاط ضعف در سیستم ارزیابی و تصویب طرح های جامع در هر دو مرجع یکی دیگر از تنگناهای موجود  .پسماند ارسال می گردند

   :نگناها به شرح زیر می باشداین ت .می باشد که بر کیفیت طرح ها و نتایج حاصل از آن ها موثر می باشد

 عدم وجود نیروهای متخصص در امر مدیریت پسماند در برخی از استانداریهای کشور •



عدم توجه به منطقه بندی صحیح و تبعات ناشی از تقسیم بندی های منطبق بر اهداف طرح های جامع مدیریت پسماند از  •
 سوی کارگروه استانی مدیریت پسماند

محتوای طرح ها از سوی کارگروه استانی  در و دقت کافی های جامع مدیریت پسماند و عدم توجه تعجیل در تصویب طرح •
 مدیریت پسماند

 که منجر به ارائه پیشنهادهای مالی غیر واقعی می گردد ،عدم وجود شرح خدمات شفاف و واضح •

 عدم وجود ابزارهای مناسب و اصولی ارزیابی در کارگروه های مدیریت پسماند •

 جود استراتژی مشخص و مورد توافق اعضای کارگروه مدیریت پسماند کشور عدم و •

 

  گیری بندی و نتیجه جمع .5
با توجه به مواردی که بیان گردید در مجموع طرح های جامع مدیریت پسماند در کشور دارای کیفیتی نامطلوب بوده که علل آن مورد 

به طرح های جامع به چهار گروه کارفرمایان، مشاوران، قانون گذاران و مدیران همانطوریکه اشاره شد ضعف های مربوط  .بررسی قرار گرفت
که برای نمود لذا می توان نتیجه گیری  .گردیدو بررسی مشکالت و موانع هر یک از گروه های فوق مطرح  .و نظارت کنندگان بر می گردد

اسب و منطبق بر محیط مورد مطالعه باشد نیازمند اصالح من ،علمی ،که اجرایی تهیه یک طرح جامع مدیریت پسماند انجام درست و
های بین بخشی و مدیران  ارتقاء آگاهی ،تامین بودجه های الزم ،انسانی و محیطی ،علمیتامین پیش نیازها، اصالح زیرساختهای  ،قوانین

  :هستیم بنابراین جهت اصالح ساختار موجود پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می گردد

 ح استراتژیک مدیریت پسماند کشور به عنوان اولویت اصلی و الزم برای کشورتدوین طر •

تغییر و اصالح شرح خدمات تهیه طرح های جامع با هدف شفاف سازی و یکسان سازی روش های مطالعه و توجیه کامل  •
 کارفرمایان و مشاوران جهت نحوه انجام آن

 روه مدیریت پسماند از سایر گرو ه هاتغییر در رتبه بندی مشاوران محیط زیست و جداسازی گ •

 الزام شهرداریها و دهیاریهای کشور به ایجاد بانک اطالعاتی سالیانه مدیریت پسماند •

 انتخاب مشاور بر پایه سوابق و تجارب مرتبط با مدیریت پسماند به جای انتخاب بر اساس قیمت های پیشنهادی  •

ان کارفرما از وجود کارشناسان و متخصصان واقعی در تیم تحقیقاتی  یک راهکار قانونی جهت حصول اطمین در نظر گرفتن •
 مشاور

مطرح نمودن  .تدوین و تعیین اهداف مورد نظر از تهیه طرح جامع مدیریت پسماند و ایجاد یک ابزار ارزیابی بر اساس آن •
ن زمینه به عنوان اصول تکنیکی و زیست محیطی در ای ،اقتصادی ،مالی ،اجتماعی ،سواالت کلی در چند بخش ساختاری

 .کار ارزیابی و پایه مشترک برای تهیه و تصویب یک طرح مفید خواهد بود
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