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  :چکیده

دولت در قانون مدیریت پسماند و محیط زیستی نواقص بسیار زیاد در قوانین موجود کشور، به همراه فراموشی بخش اعظم تعهدات 
اجرای مطلوب سیاستهای  .گیردنی قرار آیین نامه اجرایی آن باعث شده تا بهانه مناسبی در اختیار صاحبان صنایع برای دفع غیر قانو

بر این . محیط زیستی مدیریت پسماند ویژه با برقراری قوانین و آئین نامه های جامع و نظارت بر حسن اجرای آن تضمین می شود
 ،نونیتعیین و پس از طی مراحل قا ،اساس الزم است، قانون گذار استانداردهای محیط زیستی را بر اساس نظرات کارشناسی دقیق

اساسی در این  یاه صنایع، اقدام پسماندهای ویژه درروز افزون تولید علیرغم  کشورمتأسفانه در  .تا الزم االجرا گردد نمودهتصویب 
اجرای قوانین و  عدم کارایی و نبود ،خطرات محیط زیستی ناشی از فقدان سیستم مدیریتی مناسب .زمینه صورت نگرفته است

استفاده  و در این تحقیق با تحلیل مقررات موجود در کشور .کمبود اطالعات از مشکالت اساسی کشور است و مقررات حداقلی فعلی
 ،راهکارهای محیط زیستی الزماهم  ،با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی کشور ،از تجربیات موفق سایر کشورها

  :ارائه شده استبه شرح زیر برای بازنگری در قوانین 

 .برای اجرای مدیریت بهینه بر پسماندهای ویژه ،با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعیازنگری ب -
   .ریسک افراد  برای انجام تخلف نبه حداقل رساند جهتافزایش میزان و نوع محکومیت متخلفین  -
  .یهرظا توجیه اقتصادی وند، حتی بیک باور ملی باجامع و مناسب تصویب قوانین   -
  .نبود یکپارچگی در سطح کشورو رفع  ایجاد یک سیاست واحد در خصوص مدیریت پسماند ویژه -
 .رفع کمبود انگیزه برای مدیریت مؤثر پسماند ویژه -

  

  .در قوانین بازنگری راهکار های محیط زیستی، ،پسماندهای ویژه مدیریت قوانین محیط زیستی، :واژه های کلیدی
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  :قدمهم
. دهایی که به دلیل حساسیت های محیط زیستی بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد، پسماند های ویژه استاز جمله پسمان

تولید محصوالت مذکور با توجه به نیاز جامعه امری . های ویژه همراه استتولید محصوالت صنعتی در اغلب اوقات با تولید پسماند
ناپذیری بر محیط زیست و جامعه وارد های ویژه، صدمات جبران ید و دفع پسماندعدم مدیریت مناسب بر تول. اجتناب ناپذیر است

  .]١[سازدمی
سال  در. در کشور نیز به لحاظ تاریخی، قبل از شکل گیری شهرداری ها، اقدامی در خصوص مدیریت پسماند انجام نشده است 

پس از شکل . ها ایجاد شدند رهای مختلف شهرداریشمسی، در شه 1290از اوایل سال  شد و شمسی قانون بلدیه تصویب 1282
گیری شهرداری ها به دلیل دولتی بودن، تعدد وظایف و ضعف قوانین، تا سالیان اخیر اقدام محسوسی در این زمینه در مناطق 

  .شهری صورت نگرفت
در شهرهای بزرگ به سیستم  1360از اوایل دهه  .از محل زندگی استوار بود دور کردن پسماندها بر پایه روش سنتی مدیریت

شهرداری تهران با این تفکر که  .ن شهرها تشکیل شدند های بازیافت در کال مدیریت پسماندهای شهری توجه بیشتری شد و سازمان
آوری و دفع پسماندها را آغاز کرد که منجر  سیستم جدید مدیریت جمع 1364پسماندها نباید در سطح شهر پراکنده شوند، از سال 

مرکز غیربهداشتی دپوهای موقت در سطح  1200هزار تن پسماند در سطح شهر شد، ضمن آنکه  7 تا 6 آوری روزانه حدود جمعبه 
  .]2[شهر برچیده و به جای آن کانتینر نصب شد

جلس سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران متن پیشنهادی قانون پسماند را تهیه و به صورت طرح به م 1376در سال  
یحه قانونی جداگانه را برای  وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست دو ال 1379در سال  .تقدیم کرد اما به نتیجه نرسید

یحه به دولت، تقدیم  بررسی به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارسال نمودند که پس از بررسی کارشناسی و بازنگری در قالب یک ال
 .شد  می ، تقدیم مجلس شورای اسال1381دیریت مواد زائد جامد پس از تصویب هیأت دولت، در سال یحه با عنوان م این ال. شد

به منظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و جهت حفظ محیط زیست از آثار زیانبار  20/2/83قانون مدیریت پسماند در تاریخ 
  10/5/84قانون به پیشنهاد سازمان محیط زیست در تاریخ این ایی پسماندها و مدیریت بهینه آنها، به تصویب رسید و آیین نامه اجر

  .]٣[دشتصویب 
در این جوامع برای رفع . کنندهای ویژه را تولید میگرایی، درصد بسیار باالیی از پسماندجوامع مصرفی با توجه به فرهنگ مصرف

ها بوده، به طوری که مشکالت محیط زیست ر بر پسماندمشکل، راهکار و قوانین کامل تری وضع شده که نتیجه آن مدیریت بهینه ت
، می باشدبر عهده تولید کنندگان دفع های هزینه این کشورها، نیانوطبق قاز سوی دیگر با توجه به اینکه . آنان رو به کاهش است

در واکنش پیشرو در این بخش، به عنوان یکی از کشورهای امریکا به عنوان مثال  .]1[رسدو دولت می  منافع حاصل از آن به جامعه
رهاسازی های کنترل نشده پسماندهای  دلیلم و محیط زیست به ردبه افزایش نگرانی ها راجع به تهدیدات موجود بر سالمتی م

توسط  ویژهقانون تصفیه و دفع پسماند . دنمو اصالحآن را  1970 سال و در دکروضع  1965 سال دررا قانون دفع پسماند  ویژه،
EPA1 قانون  صورت، به 1976سال ر دRCRA2  و با تکمیل آن توسط قانون تنظیم شدCERCLA3  با راه اندازی صندوق

از این کلی هدف  .]8[را به این مجموعه افزود SARA5نیز، مجلس قانون  1986در سال  .به اجرا درآمد 1980 سال در 4اعتباری
بل رهاسازی مواد زیان بار در محیط زیست و نیز پاکسازی اقمطراری در ن ایجاد تعهد، جبران خسارت، پاکسازی و واکنش اضیانوق

  . ]4[است ویژهدفع پسماندهای  سایت های رها شده

و تالش برای بازیافت و استفاده مجدد از  نمنابع، پیشگیری از بروز آ جلوگیری از کاهشمهمترین راه مقابله با آلودگی محیط و 
  :یستم های کنترل آلودگی به دالیل زیر با موفقیت مواجه نشده استایجاد و راه اندازی س. منابع است

 .]9[هزینه های باال -1

 . ]9[کمبود نیروهای متخصص در عرصه فناوری و راهبری اصولی این سیستم ها -2

 .هزینه های مذکور به عنوان هزینه های سرباری و نگاه بهنبود تفکر محیط زیستی در صاحبان صنایع  -3

  :دن مشکالت فوق الذکر به دو صورت زیر می توان اقدام نمودبرای به حداقل رسان
                                                            

1- Environmental Protection Agency  
2 - Resource Conservation and Recovery Act 
3-  Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act 
4 - Superfund  
5 - Superfund Amendments and Reauthorization 
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 .جلب عالقه و مشارکت صاحبان صنایع و برنامه ریزان صنعتی کشور با ایجاد فرهنگ محیط زیستی -1

 . تصویب قوانین و نظارت دقیق بر اجرای آن برای بازیافت و استفاده مجدد از منابع -2

با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و  شور، استفاده از تجربیات موفق سایر کشورهادر این تحقیق با تحلیل مقررات موجود در ک
  .قوانین ارائه شده است و تدوین الزم برای بازنگری راهکارهای ،فرهنگی

  :موجود چالش هایشناسایی 

ریت پسماند و آیین نامه دولت در قانون مدیمحیط زیستی بخش اعظم تعهدات به همراه فراموشی نواقص در قوانین موجود کشور، 
   .گیرداجرایی آن باعث شده تا بهانه مناسبی در اختیار صاحبان صنایع برای دفع غیر قانونی قرار 

مدیریت پسماند در گذشته بر پایه کنترل نهایی برای جلوگیری از ورود آالینده به محیط زیست بود، اما در حال حاضر با بوجود 
پایان هر پسماند، بازیافت و استفاده مجدد از منابع در دستور کار قرار دارد، اگر چه همواره در آمدن دیدگاه جدید کاهش تولید 

پسماندهای قابل توجهی به خصوص با رشد جمعیت و سرعت باالی توسعه صنایع وجود خواهد داشت که نیاز به دفع  فرایندی،
  :می باشداست، دارای مزایای زیر  ویژه ندپسما حجم باالیاین تحول مثبت که همان پیشگیری از . مناسب دارد

  .کاهش خواهد یافت ویژه پسماندحجم مقدار  -1
 .میزان مصرف مواد خام و در نتیجه هزینه تولید کاهش خواهد یافت -2

 .هزینه های دفع نهایی با توجه به کاهش حجم پسماند کم خواهد شد -3

 ).هزینه های محیط زیستیکاهش (می یابداحتمال بروز آلودگی و آسیب به محیط زیست و سالمت انسان کاهش  -4

برای پیشگیری از تولید یا کاهش مقدار پسماندهای ویژه، ابتدا باید منشا تولید پسماندها، مشکالت راهبردی مربوط به فرآیند مورد 
دستیابی به اهداف  برای  ریزی انجام بررسی پسماندها اولین مرحله از برنامه. دکر، مشخص را امکان اصالح دارای نظر و عرصه های

این امر در تعیین نحوه کاهش پسماند و در نتیجه صرفه جویی در هزینه . بهره گیری بهینه از منابع و اصالح فرآیند تولید می باشد
  .ها موثر است

جرای آن اجرای مطلوب سیاستهای محیط زیستی مدیریت پسماند ویژه با برقراری قوانین و آئین نامه های جامع و نظارت بر حسن ا
تعیین و  ،بر این اساس الزم است، قانون گذار استانداردهای محیط زیستی را بر اساس نظرات کارشناسی دقیق. تضمین می شود

براین اساس صنایع تولیدکننده پسماند ویژه طبق این . الزم االجرا گردد ،پس از طی مراحل قانونی به تصویب برساند تا پس از ابالغ
ه ها ملزم به رعایت استانداردهای مصوب خواهند بود و در صورت عدم رعایت آن با جرایم قانونی، توبیخ خواهند قوانین و آیین نام

  .شد
  :که اجرای قوانین و آیین نامه های جاری با چالش هایی به شرح زیر روبرو شده است ان داددر ضمن بررسی ها نش

  .ای متناقض هدایت کرده استقدام هور، آن را به سمت انبود یکپارچگی مدیریت پسماند ویژه در سطح کش)    الف

 .دولت، توانایی هماهنگی برای کاهش تولید پسماند ویژه را در سطح کشور نداردمحیط زیستی سیاست های )    ب

 .پسماند ویژه و کنترل آلودگی ها مؤثر نیستحجم جاری در کاهش  رراتقم)    پ

 اغلب در تبیین )و روستا و شوراهای شهر ، سازمان های بازیافتای ها، شهرداری هنداراستا(واحدهای ذیربط وزارت کشور )    ت
  . استانداردهای محیط زیستی با مشکل مواجه اند تخصصی

 .استشده اصالح و بهسازی مکان های آلوده به خصوص در مناطق مرطوب با مشکالت اساسی روبرو )    ث

 . ین، از جمله صاحبان صنایع و مالکان خودروهای حمل، نقص هایی وجود دارددر نوع برخورد با متخلف رراتقمدر )    ج

افزایش روز افزون تولید پسماند ویژه و پیدایش اثرات سوء ناشی از بی توجهی در برخورد اصولی با آن، خود را به صورت یک مشکل 
در . توجه کنند آنملی به بزرگترین چالش های یکی از  نابه عنودولت ها تا اکثر  هموجب شداین امر . ه استجهانی مطرح کرد
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بر آن شدند  ، کشورهااز ورود پسماندهای ویژه به محیط زیستراستای حل این مشکل و جلوگیری از افزایش پیامدهای سوء ناشی 
برخورد با  که حساسیت ها تا بدانجا باال گرفت. تا قوانین و مقرراتی را جهت مدیریت و کنترل، تدوین و به مرحله اجرا گذارند

راهکارهای جهانی جهت  کنوانسیون بازل یکی از مهمترین این پیمان نامه ها است، که. پسماندهای ویژه، بعد بین المللی پیدا کرد
  .]1[کرده و کشور ما نیز یکی از کشورهای امضا کننده این کنوانسیون است پسماندهای ویژه ارائهرفع مشکالت ناشی از 

در کشورهای عضو بازار مشترک  1980که در سال  ویژهررات تدوینی جهت کنترل و مدیریت مواد سمی و قوانین و مقهمچنین 
این امر باعث شد که در طی دو دهه گذشته توجه زیادی . اروپا به مرحله اجرا درآمد، جز اولین اقدام های جدی در این خصوص بود

کشورهای مختلف به خصوص کشورهای . ت های بین المللی تعیین گرددبه کنترل پسماندهای ویژه شود و به عنوان یکی از اولوی
 یراجهان اول تالش کرده اند تا با روش های علمی و وضع قوانین و مقررات اجرایی مناسب، بهترین و کارآمدترین روش ها را ب

  .مدیریت پسماندهای ویژه ارائه دهند

متأسفانه علیرغم . راهکارهای کنترل آلودگی همگام با توسعه صنایع باشد ر استبهتبلکه . مر مستثنی باشداکشور ما نیز نباید از این 
فقدان در این راستا  .صورت نگرفته استبه صورت شایسته اساسی در این زمینه  یاه صنایع، اقدام تولید پسماندهای ویژه در
  .ت اساسی کشور استکمبود اطالعات از مشکال و عدم اجرای مقررات حداقلی فعلی ،سیستم مدیریتی مناسب

   :)محیط زیستیاقتصادی و راهکارهای ( نتیجه گیری

د ان دانشبا در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور،  پیشرفتهبا قوانین برخی از کشور های قوانین کشور مقایسه 
، اما الزم است برای موفقیت در مدیریت این باشدمورد تأیید می تواند، بخشی از قوانین و آیین نامه های مرتبط با پسماند ویژه که 

   .اکتفا نشود تاررقممراحل اجرایی و نظارتی آن پرداخته شود و فقط به لحاظ نمودن کلی آن در یک بند از  اتجزئیبه  ،نوع پسماند

اسیت های بسیار باالی محیطی و ، میزان و نوع محکومیت متخلفین با توجه به حسی ویژهاز سوی دیگر برای مدیریت پسماندها
بسیار باالتری دارد تا بدینوسیله عمل بر سالمت انسان ها در نسل حاضر و آتی نیاز به شدت  گی آن هاتأثیر بسیار منفی آالیند

  :تبا توجه به جمیع جوانب بازنگری به شرح زیر الزم و ضروری اس ؛ بنابراینریسک افراد را برای انجام تخلف به حداقل رساند

بازنگری و برای اجرای مدیریت بهینه بر پسماندهای ویژه باید با در نظر گرفتن عوامل محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی، قوانین بر 
  :پایه اصول زیر استوار شود

 . مدیریت مناسب بر منابع طبیعی و انسان ساخت)     الف

 .مدیریت برپایه آمایش سرزمین و ارزیابی اثرات توسعه)     ب

 . مدیریت با تاکید بر استفاده مجدد از منابع و بازیافت)     پ

 .مدیریت با رعایت اصل  صرفه جویی و انجام حداقل هزینه ها)     ت

 .یعموممنافع مدیریت با رعایت اصول قیمت گذاری، با پیش فرض در نظر گرفتن )     ث

 .فتن منابع جایگزین برای آنهامدیریت با تعیین حد استفاده از منابع با در نظر گر)     ج

 .آنمدیریت برپایه نهادینه نمودن حفاظت و حمایت متقابل جامعه و محیط زیست و تعیین ارزش های واقعی )     چ

 .مدیریت با تعیین مالکیت ها در منابع طبیعی و انفال براساس اقتصاد محیط زیست)     ح

   .مدیریت با اجرای اصول پیشگیرانه)     خ

 .الویت دادن به پژوهش و تأمین هزینه های آن برای دستیابی به مدیریت مناسب منابع  )   د
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شایان ذکر است که برنامه های مورد حمایت دولت در اکثر موارد، باید دارای توجیه اقتصادی باشد، اما برخی از نتایج حاصل از 
اهم این موارد . دسر یمن به نظر به ظاهرآن اقتصادی  هتوجیاصول فوق الذکر که براساس سیاست های محیط زیستی تنظیم شده، 

 :به شرح زیر می تواند بیان شود

  . مدیریت منابع طبیعی، زیستگاهها و تنوع زیستی)    الف

 .اثرات محیط زیستی خدمات انرژی و حمل و نقل و منابع آب ،مکان های آلوده درمدیریت پسماند ویژه )     ب

 .جلوگیری از تخریب الیه ازون و کاهش خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی ،ی هوای پاکمدیریت حفظ پاکیزگ  )   پ

برای . تصویب این چنین قوانینی که به ظاهر دارای توجیه اقتصادی نیست، زمانی حاصل خواهد شد که به یک باور ملی تبدیل شود
  :در چهارچوب های زیر قرار داد ر استهتدستیابی به این مهم، در مدیریت محیط زیست، موارد مورد بحث را ب

  .عوامل محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شود برآینددر تصمیم گیری ها  -1
 .]8[قوانین و آئین نامه های اجرایی مؤثر با توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژی، توسعه یابد -2
 .رست و آگاهانه راه اندازی شودبانک اطالعات جامع محیط زیستی برای دستیابی به تصمیمات د -3
 . ]8[رفتارهای مسئوالنه محیط زیستی تشویق شود -4
زمینه و فرصت برای مشارکت های مؤثر و آگاهانه مردم در تصمیم گیری هایی که بر محیط زیست اثر می گذارد، ایجاد  -5

 .]5[شود

ناسب سیاست های منطقه ای از سیاست های ملی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، احتمال عدم ت تغییر ساختاریبا  از سوی دیگر
وجود دارد که این امر به همراه کمبود منابع تأمین سرمایه و نیروی انسانی از عوامل بروز مشکالت برای دستیابی به اهداف فوق می 

استفاده از منابع،  کاهش من جمله الزم است برخی از شاخص هاملی در کشور باشد، لذا برای هماهنگی بیشتر و ایجاد یک سیاست 
تعیین چشم انداز بلند مدت برای  و پیامدهای افزایش هزینه ها در دفع ،تعیین استانداردها ،کاهش تولید پسماند ویژه و بازیافت

برای استفاده در کلیه  طرح جامع مدیریت پسماند ویژهبنابراین ارائه   .به صورت متمرکز مد نظر قرار گیرد مدیریت پسماند ویژه
  .]1[ان ها ضرورت دارداست

قانون موجود با توجه به وجود  در. از نکات مهم دیگر استکمبود انگیزه برای مدیریت مؤثر پسماند ویژه در این خصوص، در ضمن 
پسماند ویژه که از راهکارهای بسیار  حجم، انگیزه الزم را برای بازیافت و کاهش سال اجرایی نشده 5ه با گذشت بیش از کبندهایی 

  :مورد توجه قرارگیرد برای بازنگریبرای حل این مشکل، الزم است نکات زیر . دیم و تاثیر گذار است، بوجود نمی آمه

 .همبستگی ملی بوجود آید ، باور وتا برای مدیریت پسماند ویژه و جلوگیری از آلودگی راهکارهایی تدوین شود)     الف

واحدهای مسئولین  بهتر است. ی با تصمیم گیری در سطح ملی حل شودمشکالت با در نظر گرفتن شرایط منطقه ا)      ب
 .]1[دشته باشندا شرکتتصمیم گیری های ملی فرآیند منطقه ای در  تخصصی

بر اجرای قوانین حسن اجرا و مطابقت آن با قانون در عمل تاثیر گذار تر از تصمیم گیری است، لذا نظارت مستمر  نظارت بر)      پ
  .]8[الزم در نظر گرفته شود و انگیزه های

  .]4[پسماند ویژه بوجود آید حجمقانونی الزم برای کاهش  تسهیالت)       ت

  .]7[شود شناسایی روش ها و مکان های دفع مناسب)       ث

  .]5[گردد بکار گیری بخش خصوصی در مدیریت این نوع پسماند)        ج

 .]1[شود تعیینف به طور شفا مسئولیت های محیط زیستی)        چ
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بازنگری در مقررات  یکار های زیر براراهلذا بهتر است ، که داشتن منابع مادی برای هرگونه فعالیت ضروری است الزم به ذکر است
  :مدیریت پسماند ویژه مد نظر قرار گیرد

  .در نظر گرفتن تخفیف مالیاتی برای استفاده از تکنولوژی های سازگار با محیط زیست)    الف

  .در مدیریت پسماند ویژه حمایت های دولتی با پرداخت تسهیالت اعتباری برای اصالح تکنولوژی های موجود)     ب

  .گانتولید کنندبرای تشویق  مالیاتی در صورت کاهش آلودگی بخشودگی)     پ

با توجه به کارایی آن مورد  مناسب برای اجرای سیاستهای محیط زیستی استفاده شده و 6در جهان امروز از راهکارهای اقتصادی
هدف . راهکارهای اقتصادی با تغییر رفتار افراد جامعه و فرآیند جدید برای قیمت گذاری تاثیر گذار خواهد بود. قبول قرار گرفته است

. همراه دارداز اجرای این راهکارها، اصالح سیستمی است که بر اساس مشکالت موجود در جامعه، تولید بیش از اندازه پسماند را به 
  .منفعت توجیه پذیر بوده و دارای مزایای فراوانی است -این راهکارها براساس اصول مدیریت در چهارچوب تحلیل هزینه 

کمبود اطالعات و مشکالتی از این قبیل، اجرای این راهکارها را نفی نمی کند، بلکه الزم است برای تاثیرگذاری بیشتر و اجرای دقیق 
  .]4[به مدیریت جامع در این خصوص دست یابیم آن ضمن رفع موانع

بر این اساس برای . برای نهادینه کردن این راهکارها در جامعه بهتر است، هزینه های دفع قانونی در هزینه های جاری لحاظ شود
از منابع تولید،  در ضمن برای استفاده. بخشهای دولتی و خصوصی مسئول برای ایجاد انگیزه، تسهیالت مناسبی در نظر گرفته شود

الزم است مالیات های مناسب در نظر گرفته شود تا صاحبان صنایع با اجرای این راهکارها که منجر به بازیافت و استفاده مجدد می 
  .  مالیات به عنوان عامل تشویقی بهره مند شوند بخشودگی شود، از

این اعتبارات برای جمع آوری . دیریت پسماند ویژه کاربرد داردبرای ایجاد انگیزه جهت اقدام های قانونی در م 7تسهیالت اعتباری
همچنین این تسهیالت برای ایجاد انگیزه جهت دستیابی به اهداف چند جانبه مانند . بهینه، پردازش و دفع مصرف خواهد شد

حجم پسماند و افزایش  در این راهکار اقتصادی کاهش. کاهش حجم پسماند و افزایش بازیافت و استفاده مجدد به کار می رود
  .]4[بازیافت بیشتر مورد توجه است

عالوه بر موارد یاد شده، . با توجه به این که عدم اجرای این اقدام ها، افزایش هزینه های محیط زیستی در جامعه را به همراه دارد
دی شناخته شود و در دستور کار باید آموزش به عنوان نیازی برای افراد جامعه و همچنین بخش های دولتی و خصوصی به طور ج

شایان ذکر است که برنامه های مدیریت پسماند ویژه به طور همه جانبه نمی تواند موفق باشد، مگر اینکه افراد جامعه با . قرار گیرد
  . آموزش در مورد عملکردها و موفقیت های ناشی از اجرای این برنامه ها آگاه شوند

نکات زیر  هتر است،که برای بهبود مدیریت پسماند ویژه و جلوگیری از آلودگی ب یجه گیری شدتن به عمل آمده تحقیقدر ضمن از 
 :دشولحاظ  تاررقبازنگری مدر 

  .برای سایت های دفع قانونی انجام شود پس از اجرا و بررسی های محیط زیستی قبل از اجرا ارزیابی اثرات محیط زیستی       -1
  .ه مدت در آیین نامه ها و دستورالعمل ها دوره زمانی تعیین شودبرای دستیابی به اهداف کوتا      -2
 .وظایف و مسئولیت های دولت، مسئولین استانی، صاحبان صنایع به طور دقیق و شفاف در قانون مشخص گردد      -3
 .تخصیص بودجه ها به طور شفاف مشخص شود      -4
 . اندهای ویژه منظور شودپسم حجمسیاست های تشویقی و تنبیهی قانونی برای کاهش       -5
 .انجام شودسایت های رها شده مدیریت بر سایت های آلوده و پاکسازی       -6
برای منابع محیط زیستی هوا، آب و خاک به طور دقیق تعیین و نظارت  پسماند ویژه،تخصصی استانداردهای قانونی       -7

 .مستمر بر آن صورت گیرد
ابطه با پسماندهای ویژه جامع نبوده و اغلب برای اخذ تصمیم قابل اطمینان نیست، بنابراین با توجه به این که اطالعات در ر      -8

  .گردآوری اطالعات استوار باشد ایبرتالش الزم است تمرکز دولت عالوه بر مدیریت بهینه 
 .در نوع برخورد با متخلفین، از جمله صاحبان صنایع و مالکان خودروهای حمل، بازنگری شود      -9

                                                            
6 ‐MBI: market-based instruments                                                              
7‐ Marketable permit   
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اصالح و بهسازی مکان های آلوده به خصوص در مناطق مرطوب احتیاج به تعیین نقش بخش های خصوصی و دولتی برای       -10
  .داردوجود مجری، مسئولین ملی و استانی و همچنین استفاده از ابتکار و نوآوری با توجه به شرایط محیطی 

پیشگیری از آلودگی و پسماندهای ویژه، الزم است در  برای توجیه اقتصادی بخش خصوصی در قبول مسئولیت مدیریت      -11
در نظر بلند مدت منطقه ای ریزی  تا به آنان اطمینان دهد که در برنامه، راهکاری تدوین گردد م واگذاریزقانون در خصوص مکانی

 .گرفته خواهند شد
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