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اجراي آن  چگونگي ومديريت پسماندها  قانونمحتوايي تحليل 
يوسف حجت  –بهنوش خوش منش 

 

 چكيده

اين قانون . قانون مديريت پسماندها اولين قانون جامع مرتبط با مواد زائد در كشور است

در مجموع داراي نكات مثبت و نوآوري هاي متعددي است كه اجراي آن مي تواند 

در اين مقاله ابتدا اصول حاكم و نوآوري هاي . يست محيطي زيادي را حل كندمشكالت ز

سپس به كاستي هاي قانون پرداخته شده كه البته در . قانون مورد بررسي قرار گرفته است

مقايسه با نقش و اهميت قانون وزن بااليي نداشته اما در بازنگري هاي آتي مي تواند مفيد 

در ادامه مقاله به . عد ديگري است كه مكمل محتواي آن استاجراي قانون ب. واقع گردد

مواردي كه در اجرا با موفقيت مواجه بوده و همچنين به كاستي هاي اجرا پرداخته شده 

. در نهايت پيشنهاداتي براي هرچه بهتر اجرا شدن قانون ارائه شده است. است

 

مقدمه 

روز به روز مشكل پسماند در جوامع بشري ت مصرف، به علت توسعه اقتصادي، گسترش رفاه و فرهنگ نا درس

محصول جديدي كه به بازار عرضه مي شود، با تاخير  چه كميت توليد باالتر مي رود و هرهر. حادتر مي شود

به بهداشت و امنيت جوامع  را براي سالمت، تازه ايمشكالت و تر شده جديدبيشتر و پسماندهاي تبديل به ي، وتاهك

وادار كرد تا جهان  را در سراسرقانون گذاران  ،فشار افكار عمومي به همراهشدن مشكل  جدي تر  .پديد مي آورد

از برخي در  .سازندرا قانونمند  پسماندهاو مسائل مربوط به توليد، جمع آوري و بازيافت  پرداختهبه حل مشكل 

معتقد است كه مديريت  اين جنبششكل گرفته و ) zero waste(پسماند  زندگي بدونحتي جنبش موارد، 

تن به اين كار پسماند بدون وجود اجبار قانوني، گان دكننتوليد ي بوده چرا كهقانونصريح م احكا نيازمند هاپسماند

.  نمي دهند

و به دنبال آن، كنترل، دفع، صادرات و واردات مواد زائد  ملي فراتر رفتمسائل از حيطه  به تدريج اين مسئله

از سوي ديگر . گرديد مطرحاساسي در زمينه حقوق بين الملل محيط زيست  موضوعاتي از به عنوان يكخطرناك 

سالم است كه مي تواند به حساب مي آيد زيرا محيط زيست بشر حقوق محيط زيست جزء حقوق اساسي و بنيادي 
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 شودك و هوا آب و خا يدفع غير اصولي پسماندها سبب آلودگ اگر. كندو حق حيات را تضمين  سالمتي جسم، روح

 كليايران نيز از اين قاعده . ضايع شده استكه حقي طبيعي است، نه اكتسابي،  بشرحقوق اساسي يكي از در حقيقت 

  .استمديريت پسماندها انجام داده  كردنقانونمند  برايهايي را  و تالش نبودهاستثنا 

يابيم كه تا زمان تصويب قانون ي در مائد، ا مواد زقوانين و مقررات مربوط ب با نگاهي اجمالي به سير تاريخي 

به عبارت ديگر  .نده اها بطور غير مستقيم وظيفه جمع آوري زباله را بر عهده داشت مديريت پسماندها، شهرداري

ها محول نشده بود، ليكن از آنجا  بر عهده شهرداري..... تكليفي براي جمع آوري، حمل و نقل زباله و صريحطور ه ب

لذا شهرداري نسبت به  ،بودگذاشته شده مواد قانوني، وظيفه تنظيف امور شهري بر عهده شهرداري كه در ساير 

 . كرداقدام مي زباله هايي كه مردم در معابر مي گذاشتند، جمع آوري 

قانوني است كه به مسئله زباله  مادهاولين  احتماالكه  1334ها مصوب سال  قانون شهرداري 55ماده  4در تبصره 

و نظاير  فاضالب ، لجننخاله، براي تخليه زبالهرا هاي مخصوصي  محلكه اند شدهشهرداري ها مكلف كرده، ه اشار

شكل تازه اي اين موضوع با تصويب قانون مديريت پسماند  ،83بعد از سال . دناطالع عموم برسان بهها تعيين و  آن

 هغير از صنعتي و ويژه در شهرها ب ،پسماندهامديريت اجرايي كليه مذكور، قانون  7به خود گرفت و در ماده 

 .ها محول شد عهده شهرداري

 

اصول ارزشمند حاكم بر قانون : فصل اول

كه به همت سازمان حفاظت محيط زيست و با مشاركت وزارتخانه هاي كشور، ريت پسماندها يمد يقانوناليحه 

به تصويب  4/8/1381يه شده بود، در تاريخ جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، بهداشت درمان و آموزش پزشكي ته

شوراي نگهبان در در و پس از تائيد  به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد 15/2/1383هيات دولت و در تاريخ 

است كه در نوع خود جديد بوده و حاكم اصولي در تدوين اين قانون . گرديدجهت اجرا ابالغ  25/3/1383تاريخ 

: بعضي از اين اصول اشاره مي شوددر اين قسمت به . ن را نشان مي دهدديدگاه پيشرفته اين قانو

 

: اصل جامعيت انواع پسماندها -1-1

استفاده  "آشغال"در گذشته دورتر، از واژه . د داراي يك سير تاريخي استوكلماتي كه به پسماندها اطالق مي ش

 "مواد زائد جامد"ورد بحث، عبارت جايگزين آن گرديد و قبل از تدوين قانون م  "زباله"سپس كلمه ، مي شد

. است "جامد بودن"آن چه در دو واژه اول مستتر و در واژه سوم صراحتا آمده مفهوم . مرسوم ترين اصطالح بود

اين . پسماندهاي مايع و گاز كامال ناديده گرفته شده بودندريت پسماند، يبه اين معني كه تا قبل از قانون مد

مروز بشر، حجم قابل توجهي از مايعات زائد، مثل روغن سوخته، رنگ هاي بدون درحالي است كه در زندگي ا

مصرف، اسيد باتري، و ساير مواد شيميايي ديگر، بخصوص در واحدهاي صنعتي وجود دارد كه بي توجهي به آن ها 
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نبال خواهد ناگوار زيست محيطي به دشده و تبعات ) چاه هاي جاذب(باعث تخليه اين مواد به سطح يا عمق زمين 

تمسفر، باعث ااز طرف ديگر گازهايي نيز وجود دارند كه براي دارنده آن زائد بوده، اما تخليه آن به . داشت

در  CFCاز جمله اين گازها مي توان به گازهاي . آلودگي هوا و يا ساير تبعات منفي زيست محيطي خواهد شد

قانون مديريت . اموش كن هاي از رده خارج اشاره كرديخچال ها و كولرهاي گازي و يا گازهاي هالون در آتش خ

به مواد  طبق اين تعريف، پسماند. ها ارائه داده استپسماند براي اولين بار تعريف جامعي از  2پسماندها، در ماده 

ز گفته مي شود كه به طور مستقيم يا غير مستقيم حاصل فعاليت انسان بوده و ا) غير از فاضالب(جامد، مايع و گاز 

ماده اين البته چون احتمال دارد كه پسماند مايع با فاضالب اشتباه شود، در . نظر توليد كننده زائد تلقي مي شود

را فاضالب با پسماند مايع  تفاوت هاي عمده 1جدول . پسماند مايع غير از فاضالب است تصريح شده كه يقانون

يا پسماندهاي گاز حاكي از نگاه جامع و دقيق قانونگذار  نكات ظريفي همچون پسماند مايع و توجه به. نشان مي دهد

. ستبه انواع پسماندها

 
تفاوت پسماند مايع و فاضالب  -1جدول 

زيست  ميزان خطر براي محيطانتقال روش مايع پايه موضوع 

آب فاضالب 
حمل پيوسته 

) جريان يافتن در لوله يا كانال(
كم خطر آلوده كننده اما معموال 

عمدتا ساير مواد شيميايي مايع  پسماندهاي
حمل گسسته 

) در ظرف يا بشكه و با خودرو(
معموال خطرناك 

 

 

: بودن ذاتي مواد ارزشمنداصل  -1-2

در جاي احتماال در جاي خود ارزشمند و عنصري از عناصر طبيعت و هر  نيستبايد دانست كه هيچ ماده اي زائد 

بزيجات، اگرچه در منزل زباله تلقي مي شود، اما در مزرعه گل همراه سخاك و . غير مناسب، زائد تلقي مي شود

در كارخانه كاغذ، مواد اوليه  مي شودزباله محسوب  ،در محل كار كه باطلهكاغذهاي . ارزش بااليي دارد

اين  2انتهاي ماده  ده اي درست نبوده و به اين لحاظ دربنابراين اطالق كلمه زائد به هيچ ما. ارزشمندي است

و صراحتا ذكر گرديده كه نيست هيچ ماده اي في النفسه زائد ين مفهوم بطور تلويحي آمده است كه قانون، ا

. شودزائد تلقي  توليد كنندهبراي پسماند چيزي است كه 

 

: در پهنه سرزمين اصل جامعيت مسئوليت -1-3
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با توجه . ا بوده اندهمانطور كه قبال ذكر شد، قبل از اين قانون فقط شهرداري ها موظف به جمع آوري پسمانده 

به اينكه شهرداري ها فقط در رابطه با محدوده شهرها مسئول هستند، لذا مشخص مي شود كه هيچ پاسخگويي در 

وجود نداشته و در واقع پوشش ... و  اه رابطه با پسماندهاي خارج شهرها، اعم از روستا، جاده ها، سواحل، جنگل

. است مديريت پسماند فقط محدود به شهرها بوده

بوده و بصورت خوراك دام و طيور و يا كود  ارگانيكالبته در دوران گذشته، پسماندهاي روستايي عمدتا از نوع 

و ساير موارد مثل جاده ها و سواحل نيز تردد  در. استفاده مي شد يا و ،كمپوست در يك چرخه طبيعي بازيافت

ذا تا چند دهه قبل مشكلي تحت عنوان پسماندهاي ل. بوده استبسيار كمتر ط يجمعيت نسبت به توان پذيرش مح

اما تغيير الگوي مصرف كه مترادف با تغييرات چشمگير كميت و كيفيت مواد مصرفي . خارج از شهرها وجود نداشت

توليد شود كه امكان  تمام سطح مملكتهاي غير ارگانيك در پسمانداست، باعث شده كه احجام قابل توجهي 

  .وجود نداشته باشد چرخه مواده بآن ها طبيعي بازگشت 

به اين خاطر، در قانون مديريت پسماندها براي اولين بار مسئوليت پسماندهاي عادي به تمام پهنه سرزمين 

رداري ها، دهياري ها و در خارج از حوزه آن ها، بخشداري ها هقانون، ش 7طبق ماده . گسترش يافته است

البته مسئوليت پسماندهاي صنعتي  .صنعتي و غير ويژه را به عهده دارندايي پسماندهاي غير رريت اجيمسئوليت مد

. و ويژه نيز به عهده توليد كننده آن ها گذاشته شده است

 

: وده كننده بپردازدلاصل آ -1-4

در  يكي از اصول شناخته شده حفاظت از محيط زيست "polluter must pay"اصل آلوده كننده بايد بپردازد 

ا قبل از اين قانون، توليدكنندگان پسماندها هيچ مسئوليت قانوني در قبال اما در كشورما، ت. است لحقوق بين المل

اين قانون توليدكنندگان را مسئول مديريت يا پرداخت هزينه  براي اولين بار،. نداشتندهاي توليدي خود پسماند

به ) از جمله پسماندهاي پزشكي(و ويژه قانون، مديرت اجرايي پسماندهاي صنعتي  7در ماده . مديريت كرده است

كنندگان موظف به پرداخت هزينه يدلنيز با وضع تعرفه، ساير تو 8عهده توليد كننده گذاشته شده و در ماده 

نيز مسئوليت پرداخت خسارت و يا جبران آن به عهده توليد كننده گذاشته  19در ماده . شده اندمديريت پسماند 

.  شده است

 

: ينه سازياصل كم -1-5
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در حالي كه طبق  .تا كنون تمركز تمام فعاليت هاي مرتبط با پسماند، بر فرآيندهاي پس از توليد پسماند بوده است

RRR٠Fاصل 

به خصوص در مورد پسماندهاي ويژه كه دفع . بايد به كاهش ميزان توليد مواد زائد نيز توجه داشت  1

. ست كه از توليد اين مواد تا آنجا كه امكان دارد خودداري شودآن معموال با مشكالت بسياري مواجه است، الزم ا

اين قانون براي اولين بار توليد كنندگان پسماندهاي ويژه موظف به كمينه سازي پسماندهاي خود 15در ماده 

. شده اند

 

 

: اصل مسئوليت جهاني -1-6

معاهدات . محيط زيست يك موضوع جهاني است و تمام كشورهاي جهان در زمينه حفاظت از آن مسئول هستند

بين المللي نيز كه با هدف حفاظت از محيط زيست تدوين مي شود بايد در تمام كشورهاي جهان به مورد اجرا 

ن داخلي كشورها موثر باشد و به بديهي است كه معاهدات بين المللي نمي تواند به اندازه قواني. گذاشته شود

بهترين روش براي . همين علت بسياري از معاهدات بين المللي با مشكل عدم اجرا و يا اجراي ضعيف مواجه هستند

ماده در . اجراي معاهدات در كشورهاي جهان، انعكاس يافتن معاهدات بين المللي در قوانين و مقررات ملي است

و به اين مد نظر قرار گرفته تبعيت از مقررات كنوانسيون بازل برون مرزي پسماندها  قانون، براي نقل و انتقال 14

درآمده و با همان قدرت الزم االجرا شده  رهاي كنوانسيون بازل، به صورت قانون داخلي كشوترتيب مكانيزم

لي ايران در قالب شايان ذكر است كه اين دومين قاعده حقوقي زيست محيطي مي باشد كه تعهدات بين المل .است

    .جهت اجراي بهتر و جدي تر شكل گرفته استقانون ملي 

 

 نقاط ضعف قانون: فصل دوم

از . داراي كاستي هايي استقانون مديريت پسماندها اگرچه داراي نكات مثبت زيادي است، اما در بعضي از موارد 

البته اين ايرادات به عنوان . ارتي اشاره كردبراي تمام موارد و ايرادات عبپوشش كافي جمله آن مي توان به عدم 

. يك ديدگاه ارائه شده است تا در صورت بازنگري قانون،  مد نظر قرار گيرد

 

ناديده گرفته شدن ساير مواد زائد  -2-1

اين قانون جامعيت كامل را در مورد انواع مواد زائد نداشته و فقط به پسماند، يعني آنچه كه بطور مستقيم يا غير 

استفاده البته . و ساير مواد زائد را پوشش نمي دهد) 2بند ب ماده (ستقيم حاصل از فعاليت انسان باشد پرداخته م

                                                           

١ - Reduce, Reuse, Recycle 
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محدود به پسماندهاي توليد بشر بوده و در ساير  ،واژه پسماند نيز به روشني گوياي اين واقعيت است كه قانوناز 

طور مستقيم و كه به  و مشابه آن سوزي آتش، سيل، زلزلهز ناشي ا نخاله ها و مواد زائد مثال.  موارد مسكوت است

نمي شوند و مسئوليت مديريت آن مشمول اين قانون رند طور غير مستقيم به فعاليت هاي انسان ارتباط ندايا به 

.  ها مشخص نيست

 

 نگارشي در تعريف پسماند پزشكيايراد  -2-2

ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين : ست كه، آمده ا)2ماده  2بند (در تعريف پسماندهاي پزشكي 

پسماندهاي  ك اشتباها در اين ماده آمده و منظور اين بوده كه سايربه طور يقين كلمه خطرنا. تعريف خارج است

) يعني پسماندهاي عادي كه در بيمارستان ها و مراكز درماني توليد مي شود(درماني بيمارستان ها و مراكز 

. پزشكي محسوب نمي شودپسماند 

 

 عدم پوشش كامل در تعريف پسماند كشاورزي -2-3

به پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي توليدي در : ، آمده است كه)2ماده  2بند (در تعريف پسماندهاي كشاورزي 

ي را اين تعريف فعاليت هاي غير توليدي بخش كشاورزي مثل فضاي سبز، باغ داري غير توليد.... بخش كشاورزي 

 .  حذف شود "توليدي"براي اصالح موضوع الزم است كلمه . ددهپوشش نمي 

 

 در دسته بندي انواع پسماندها نا همگوني -2-4

ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين : ، آمده است كه)2ماده  2بند (در تعريف پسماندهاي پزشكي 

در واقع پسماندها از . آمده، همگون نمي باشد 2بند از ماده  5در  انواع پسماندها كه و با تعريف خارج است تعريف

قابل تقسيم  دسته عادي، پزشكي و صنعتي 3مي شود و از جنبه ديگر به تقسيم عادي و ويژه به دو دسته يك جنبه 

 . اما اين دو گروه هم سنخ نيستند و قرار گرفتن آن ها در كنار هم درست به نظر نمي رسد. است

 

 اجراي قانونموارد : مفصل سو

و منفي خود قانون بسيار پيشرفته و مطلوبي است كه البته اجراي قانون مديريت پسماندها با تمام نكات مثبت 

در اين قسمت به بخش هايي از قانون كه . كامل آن مي تواند بسياري از معضالت ناشي از پسماندها را حل كند

. شروع شده اشاره مي شود مورد توجه قرار گرفته و مراحل اجرايي آن

 22تصويب آيين نامه اجرايي قانون موضوع ماده  -
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كه با استفاده از فهرست كنوانسيون بازل تهيه  2ماده  2تصويب فهرست پسماندهاي ويژه موضوع تبصره  -

 .شده است

تهيه و تصويب دستورالعمل ضوابط و روشهاي اجرايي پسماندهاي پزشكي با همكاري وزارت بهداشت در  -

 .قانون 11استاي اجراي ماده ر

تهيه و ارسال دستور العمل ضوابط و روشهاي اجرايي پسماندهاي كشاورزي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي  -

 .قانون 11جهت تصويب در هيات دولت در راستاي اجراي ماده 

در راستاي  هاي كشور تصويب و ابالغ اساسنامه سازمان مديريت پسماند توسط وزارت كشور به استانداري -

 10اجراي ماده 

تهيه دستورالعمل مكانيابي محل دفن پسماندهاي عادي توسط سازمان حفاظت محيط زيست در راستاي اجراي  -

 قانون 12ماده 

ميليارد  23بر  محيط زيست به عنوان متولي مديريت پسماندهاي ويژه با صرف هزينه اي بالغحفاظت سازمان  -

 .را انجام داده است استان كشور 30دفن پسماندهاي ويژه در  ريال مطالعات مكان يابي محل هاي

 14بر اساس ماده  اي توسط دفتر بررسي آلودگي آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيستشيوه نامهتهيه  -

  .آيين نامه اجرايي آن و نيز مفاد كنوانسيون بازل 3ماده  6بند  قانون مديريت پسماند و

 

 قانونموارد عدم اجراي : فصل چهارم

از قانون يا  اي دستگاه هاي ذيربط بوجود آورده، اما هنوز بخش هاي عمدهدر اگرچه اين قانون تحرك خوبي را 

در اين بخش به برخي از مواردي كه اجراي آن با مشكل مواجه . احل بسيار ابتدايي استراصال اجرا نشده و يا در م

 . است اشاره مي شود

در روستاها بر عهده  و ها ري و دفع زباله در شهرها بر عهده شهرداريمسئوليت جمع آو طبق اين قانون، −

چه از نظر مقررات و چه از  ها متاسفانه بخشدارياما . خارج از آن بر عهده بخشداري هاستها و در  دهياري

، مواردي مثل كوهستان ها. هنوز براي اجراي قانون مديريت پسماند تجهيز نشده اند نظر امكانات و تجهيزات

نيازمند ه بوده و دبه شدت آلودر حوزه بخشداري ها قرار مي گيرند، عمدتا كه  هارودخانه ها و سواحل دريا

تنها در زمينه ها نهبا گذشت چندين سال از تصويب اين قانون بخشداري. است يجدي تر يبرخورد

از واگذارشدن اين وظيفه نيز  اند، بلكهترين قدمي بر نداشتهآوري، حمل و دفع بهداشتي پسماندها كوچكجمع

اند به ها نيز كه طبق اين قانون مديريت پسماند روستاها را بر عهده دارند، هنوز نتوانستهدهياري. خبرندبي

. بخش كوچكي از وظايف خود عمل كنند
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 شهر تهران به عملكرد نامناسبدر گزارش بازرسان سازمان بازرسي كل كشور از مديريت پسماندها در كالن −

رغم تكاليف قانوني محوله، اقدام اين سازمان علي«: ها اشاره شده و آمده استها و دهياريسازمان شهرداري

ربط معتقدند در شهر تهران صورت نداده و مسئوالن ذيمؤثري در جهت مديريت پسماندها در كالن

اين شهر توجه نشده  هاي موجود درتخصيص اعتبارات راهبردي در اين خصوص به شهر تهران به حساسيت

 .است

رساني و آموزش در قانون مديريت پسماندها صراحت دارد كه سازمان صدا و سيما بايد در امر اطالع 6ماده  −
آوري و بازيافت پسماندها همكاري و مساعدت كند؛ اما با اين وجود شهرداري زمينه جداسازي صحيح به جمع

سازي، آموزش و انجام تبليغات به منظور جداسازي و بازيافت تهران تا كنون مبالغ هنگفتي به منظور فرهنگ
هاي بازرگاني سازمان صدا و سيما پرداخت كرده و در حال حاضر پسماندها به نمايندگي پذيرش و پخش پيام

 .  باشدنيز عمالً براي استمرار اين امر با كمبود اعتبار مواجه مي

نامه آئين 16ماده  قانون مديريت پسماندها و 3ابق ماده استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مط سازمان −
هاي مجاز آنها اجرايي آن در خصوص تهيه استاندارد، كيفيت و بهداشت محصوالت و مواد بازيافتني و استفاده

.  اقدام مؤثري به عمل نياورده است

اعتبارات الزم جهت اجرايي بايست نامه اجرايي قانون ميآئين 38ريزي وفق ماده سازمان مديريت و برنامه −
ها و ربط در سازمان شهرداريكه به نظر مسئولين ذي كند بينيرا در لوايح بودجه پيش نامهشدن آئين

.  هاي كشور تا كنون اقدام مؤثري در تحقق اين مهم صورت نپذيرفته استدهياري

 

 

نتيجه گيري  : پنجمفصل 

ر ساير كشورها در مي يابيم كه يكي از مهمترين علل موفقيت با بررسي سيستم موفق مديريت اجرايي پسماند د

آنها عالوه بر داشتن ابزارهاي قانوني قوي و الزم االجراء در اين بخش، آموزش در خصوص علمي برخورد نمودن 

چراكه علي رغم جامع بودن قانون مديريت پسماند و آئين نامه اجرايي آن كه كليه است با مسئله مديريت پسماند 

متاسفانه ديدگاه مسئولين  .وارد علمي مربوط به مديرت صحيح اين مسئله زيست محيطي را در نظر گرفته استم

ها صرفا به جمع آوري آن معطوف مي باشد و ساير موارد همچون مسئله بازيافت،  اجرايي باالخص در شهرداري

.   استپردازش، مكانيابي محل دفن، دفن بهداشتي كمتر مورد توجه قرار گرفته 

 

  پيشنهادات: فصل ششم

در راستاي اجراي بهتر اين قانون، ضمن تاكيد بر لزوم جديت بيشتر سازمان هاي مسئول به ويژه سازمان حفاظت 

 .نكات زير به عنوان نمونه ارائه مي گرددمحيط زيست و وزارت كشور، 
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عه اعم از خصوصي، دولتي و هاي جام حل مشكالت مربوط به پسماند نيازمند همكاري و همياري كليه بخش −

ترويج، آموزش و فرهنگ صحيح توليد و مصرف مواد از مهمترين اصولي است كه نقش .مردم مي باشد 

 .هاي بخش پسماند در كشور ايفا مي نمايد بسزايي در كنار ابزارهاي حقوقي براي حل چالش

قانون مديريت پسماندها  6اده هماهنگي الزم با سازمان صدا و سيما درخصوص تكليف قانوني مندرج در م −

 هاي تبليغاتي صورت پذيردهاي مربوط به اجراي قانون مزبور با ساير آگهيجهت لحاظ تمايز بين آگهي

معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري بايد رديف بودجه اي خاصي را براي مديريت اجرايي پسماندها در  −

ها را  ختصاص دهد تا وزارت كشور بتواند بخشداريها مي باشد ا كه مسئوليتش با بخشداري خارج شهرها

 .مرتفع گردد پهنه سرزمينتجهيز نمايد و نقصان مديريت پسماند بدليل عدم تجهيز در 

همچنين همانطور كه بودجه اي براي مديريت پسماند در شهرهاي شمالي كشور اختصاص يافت براي مابقي  −

 .شهرهاي كشور اين اقدام صورت پذيرد
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