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 نکات برجسته*

 

 شود.های حفظ محیط زیست، بازیافت است که امروزه در دنیا صنعتی پررونق محسوب میترین راهیکی از مهم 

  اعی(، اجتم-اجتماعی(، تفکیک از مبدا )فرهنگی-)فرهنگیمدیریت پسماند شامل فرآیندهای کاهش تولید پسماند

آوری )تولید خدمات(، پردازش )تولید خدمات(، بازیافت )تولید کاال(، بازیابی )تولید خدمات+انرژی( و دفن )تولید جمع

 خدمات( است.

 یریتمد یحوزه یمستقل و تخصص یردولتی،غ یتشکل اقتصاد تنها ،«یافتصنعت باز یصدا»به عنوان  یهاتحاد 

ل گفتگو و تباد یفضا یجادو ا یریپذرقابت یتها در جهت تقواز راه بهبود شاخص کوشدیپسماند کشور است که م

 .کشور حرکت کند یدارپا یو توسعه یاقتصاد چرخش یبه سو ینانآفرنقش ینظر و تجربه، در کنار تمام

 سازی عمومی و ... از ک نشدن زباله از مبدا، نبود فرهنگنبود شفافیت بازار، وجود انحصار در بازار مواد اولیه، تفکی

 باشد.های موجود در این صنعت میترین چالشمهم

 تواند به صنعت بازیافت کشور رونق ببخشد.ی جامع مدیریت پسماندها، میسامانهاندازی راه 

 

 

 مقدمه*

های اقتصادی ظرفی است که تمام مفاهیم در آن قرار دارد و بستری است برای سیستم (Environment)زیست محیط  

 دهد. زیست در زندگی اجتماعی و حکمرانی را نشان میو اجتماعی. این امر، جایگاه و اهمیت محیط

گوییم و وقتی می است( natural environment) طبیعییط مح زیست،یطمح از ینگرش و تصور عموماما در کشور ما   

هم  زیستیطسازمان حفاظت مح نگرش رارود و همین نه میها به سوی جنگل و کوه و رودخااختیار ذهنزیست بیمحیط

 ییهبر سه پا خوب، یجامع و بلندمدت در بستر حکمران یخاذ نگرشتبدون ا زیست،یطحال آنکه حفاظت از محدارد. 

اساس مفهوم توسعه یننخواهد بود و بر هم یرپذامکان ،(یور( و بازار )بهرهیساالر(، شهروندان )مردمریمدا)قانون یتحاکم

جای توجه به ظرفیت و استعداد سرزمین، ه ها در ایران، بریزیدر بسیاری از برنامهاست.  در جهان شکل گرفته یدارپا ی

 است.  دست بودهبه قیمت رشد و توسعه نامتعادل صنایع باالدستی، با توجه اندک به پایین GDPی باالبردن صرفا بر پایه

ود. شوب میدر دنیا صنعتی پررونق محس های حفظ محیط زیست و جانداران، بازیافت است که امروزهراهترین یکی از مهم 

 1031کند و به حفظ انرژی منجر خواهد شد. در سال تکمیل چرخه این صنعت، از افزایش قطع درختان جلوگیری می

کاغذ نو، عرضه کرد. در ایران اولین کارخانه بازیافت میالدی، برای اولین بار ژاپن، کاغذهای باطله را بازیافت و به صورت 

 شمسی در کرج، تاسیس شد. 1313کاغذ در سال 

فت ، در مورد صنایع بازیادبیر اتحادیه صنایع بازیافت ایران. امین صدرنژادای با سیدمصاحبهدر برای بررسی این موضوع 

رائه اهای این گفتگو ترین بخشکه در ادامه مهم یمبه گفتگو نشست 1399شهریور ماه  17در  آن های موجودایران و چالش

  شود.می

https://eghtesaad24.ir/fa/tags/28811/1/%25D8%25A7%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%25D8%25B5%25D8%25AF%25D8%25B1%25D9%2586%25DA%2598%25D8%25A7%25D8%25AF
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 و فرآیندهای آنمدیریت پسماند *

آوری معج اجتماعی(، -اجتماعی(، تفکیک از مبدا )فرهنگی -مدیریت پسماند شامل فرآیندهای کاهش تولید پسماند )فرهنگی

 )تولید خدمات( است. )تولید خدمات+انرژی( و دفن )تولید کاال(، بازیابی ، بازیافت)تولید خدمات( )تولید خدمات(، پردازش

 آنکه معطوف به تولید کاال باشد، معطوف به تولید خدمات است. مدیریت پسماند بیش از 

های اقتصادی در مدیریت پسماند، نه از فروش کاال، که از فروش خدمات، پوشش داده های بنگاهیعنی بخش اعظم هزینه  

ندهای ی به سایت در فرآیی پسماند ورودی بازیافت کاال در فرآیند بازیافت، تعرفهشوند. این رقم در قالب دریافت هزینهمی

درصد تا کل درآمد  ۶۵شود و گاه از ... تعریف می آوری وآوری پسماند در فرآیند جمعی جمعبازیابی و دفع، هزینه

 شود.های اقتصادی را شامل میبنگاه

 اهمیت صنعت بازیافت*

 

 اتحادیه صنایع بازیافت ایران  معرفی*

شد و  یستأس ی،در اقتصاد مل یافتصنعت باز یگاهجا یبا هدف ارتقا 13۸7در خرداد سال  یرانا یافتباز یعصنا یهاتحاد  

 ۵در  یبازرگان یهااتاق رد یتکارت عضوووو یا یو کارت بازرگان یبردارپروانه بهره یعضوووو دارا 200از  یشب یاکنون دارا

رسوده و ف یخودروها ی،فلز یمیایی،تروشو پ یمیاییش یمری،مواد پل یافتکارگروه باز شامل:و مستقل،  یکارگروه تخصص

 .است زیستیطت محاخدم

پسماند  یریتمد یحوزه یمستقل و تخصص یردولتی،غ یتشکل اقتصاد ،«یافتصنعت باز یصدا»به عنوان  یهاتحاد این

 و یریپذرقابت یتتقو ی،حکمران یندهایفرآ یفیتک یشها در جهت افزااز راه بهبود شوواخ  کوشوودیکشووور اسووت که م

ضا یجادا سو ینانآفرنقش یگفتگو و تبادل نظر و تجربه، در کنار تمام یف صاد چرخش یبه  سعه یاقت شور  یدارپا یو تو ک

 .حرکت کند

سوواختار تشووکل  یدو تجد سووازیینهبهز خود عبارت بوده ا یتدهه فعال یکاز  یشدر ب یهاتحاد یدسووتاوردها ترینمهم

 یاتپسووماند از مال یریتمد ییرهزنج یتپسووماندها و معاف یقانون کمک به سووامانده یبتصووو، کشووور یافتصوونعت باز

 رایجامع مبادالت پسماند در شو یو پسماندها و سامانه یعاتیحوزه مبادالت اقالم ضا گریمنهاد تنظ یجادطرح ایم، مستق

حفظ منابع طبیعی و 
صرفه جویی در مصرف انرژی و 

اد منابع کشور و گسترش اقتص
سبز

انداز توسعه پایدار و چشم
محیطی مطلوب زیست

ای های مثبت بهداشتی برجنبه
آب، خاک و هوا، همچنین 
...کاهش حشرات،  جوندگان و 

کاهش بیماری، کاهش مصرف 
دارو و خدمات درمانی و در 

جویی اقتصادینهایت صرفه

های کشور، از نجات زمین
دفن زباله

با پتانسیل فراوان اشتغالزایی
تکمیل چرخه این صنعت
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 یندگینماو  یرانا یو کشاورز یع،صنا ،یاتاق بازرگان یبو آب در ترک زیستیطمح یدار،توسعه پا یسیونکم یلتشک، رقابت

 است. بوده در اقتصاد سبز المللیینب یسازمانها یکارشناس هاییتهدر مجامع و کم یرانا یافتاز باز

 هااقتصاد کارگروه *

ارکرده، های کی روغنهای تصفیههای حاضر در کارگروه بازیافت مواد شیمیایی و پتروشیمیایی، متشکل از کارخانهشرکت  

ی دارند. بهترها اوضاع های سایر کارگروهشرکتهای نفتی، از به دلیل مزیت رقابتی کشور در صنعت نفت و صادرات فرآورده

 های غیرقانونی و غیررسمی و قاچاق اینوری روغن کارکرده به وسیله شبکهآجمع با مسئلهها هم هر چند همین شرکت

 است.هایشان کاهش چشمگیری داشته ی ورودی به کارخانههستند و مواد اولیهمواجه ها به خارج از کشور فرآورده

کارگروه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده نیز به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و عمل نکردن به تعهدات قانونی  

های خودروساز، در خرید گواهی اسقاط و جایگزینی تولیدات خود با خودروهای فرسوده، بدترین وضعیت اقتصادی شرکت

 کامل ندارند! ی چندانی با ورشکستگی توان گفت فاصلهرا دارند و می

 

 

 

  یرانپسماند در ا یریتمد وضعیت*

گری همزمان، تمایل نداشتن این بخش به اجرا و تصدی دولتی و عمومی هایمدیریت پسماند در ایران متأثر از عالقه بخش  

ارتباط  دنبونگری و طرف نبودن و نبود مدیریت تعارض منافع، بخشیبه مشارکت دادن شهروندان جامعه در منافع و منابع، بی

 شهروندی است.-دولتو  دولتیسازنده درون

بر همین اساس، هر جا که پای ریزی، اجرا و نظارت بیشتر در اختیار دولت است. در بخش مدیریت پسماند، در ایران برنامه

نفع پا به میدان گذاشته و با تمام قدرت سعی های دولتی و عمومی ذیمنافع سازمانی و توزیع منابع در میان باشد، دستگاه

های ی خدمات و سهیم شدن شهروندان در منافع چرخه یا حمایتهر جا بحث ارائه کنند. امادر به چنگ آوردن منابع می

 توجهتنبل و بی های دولتی و عمومیدستگاهباره همه چیز دگرگون شده و اقتصادی از بخش خصوصی باشد، به یک

 شوند.می

 یافته مشارکت در مدیریت پسماند کشورهای توسعه*

 ی،که مشارکت اجتماع شودیکارآمد م یپسماند تنها به شرط یریتمد دهد،مینشان  ی،و منابع علم یموفق جهان یاتتجرب 

 :گفته شودپسماند  خصوصدر هم چند نکته در اینجا الزم است د. شومحقق  بنیان آنبه عنوان 

 

 

 کنند.همه شهروندان، پسماند تولید می

توان گفت، بحث تأمین مواد اولیه یا همان پسماند ارزشمند، ابرچالش صنعت بازیافت در در یک جمله می

 هاست.هتمامی حوز



 

۵ 

 

 شود.درصد می 90 ها گاهی تاتفکیک پسماند در مبدا سبب کاهش هزینه

 ینهزههای بهداشتی و همچنین  آوری مخلوط پسماند و سپس تفکیک آن، مستلزم مزد نیروی کار بسیار باال و هزینهجمع

 .است بازیافتشده و غیرقابل یافت پسماندهای آلودهرفته بازفرصت از دست

 یورآمعجشده و پس از  کیشهروندان تفک یاعاجتم تیپسماند ارزشمند با مشارکت و مسئول افتهیتوسعه یدر کشورها

 .ردیگیقرار م افتیباز یهاکارخانه اریدر اخت یگاه به صورت مجان

مکانیزم جرائم نظارتی و بازدارنده، تشویقی و محرک اقتصاد و  3در کشورهایی که صنعت بازیافت پیشرفته دارند، از 

 شود.می سازی و تبدیل مشارکت به امر اخالقی، استفادهفرهنگ

گذاران از های مرتبط با مدیریت پسماند، سیاستهای مالیاتی فعالیتیافته، عالوه بر معافیتدر کشورهای توسعه

ی بازیافت هر کاال در ها، هزینهکنند. در این چارچوبپیروی می« EPRامتداد مسئولیت تولیدکننده یا »های چارچوب

. این امر شودی آن کاال پرداخت میکنندهده و در هنگام بازیافت به بازیافتاخذ شی اولیه د از تولیدکنندهی تولیلحظه

تر شده و تمایل به خرید کاالهای بازیافتی افزایش یابد. عالوه بر این نیز، شود که کاالی نو از کاالی بازیافتی گرانباعث می

 شود. می ر تولید کاالهای نو به کار گرفتههای اجباری برای استفاده از مواد اولیه بازیافتی دگاه مکانیزم
 

کشورهای آلمان و سوئد از پیشگامان که است  چرخشی اقتصاد و اجتماعی ایجاد مسئولیت پذیری،، رقابتEPRاساس 

 این حوزه در جهان هستند.

 های صنعت بازیافتترین چالشمهم *

  فقدان شفافیت در بازار 

 

 

 
 

خود را آغاز کنند و ادامه  یتفعال با چراغ روشن چتر قانون یرکه ز شودیم یقانون صرفا منحصر به کسان یحسن اجرانظارت بر 

چه  د،روشود، و ابزاری هم برای دیدن او به کار نمیینم یدهاصال د کندیم یتکه چراغ خاموش فعال یکس امادهند و شفاف باشند، 

 ابزار هم صرفا یکی است: شفافیت مالی و قابل ردگیری بودن جریان پول در کشور! !دیرمورد نظارت قرار گ ینکهبرسد به ا

 ی پسماند ارزشمندانحصار در بخش عرضه 

آوری، تفکیک، پردازش و توزیع( در بازار نسبت به طور که بخش عرضه )جمعاست. آنانحصار در صنعت بازیافت حاکم 

کند. مثال در آغاز سال گذاری میبخش تقاضا )بازیافت( دست باالتر را دارد و هرگونه که بخواهد روی کاالی خود قیمت

فت که این اصال منطقی نیست! برابر افزایش یا 3و جهش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه صنایع بازیافت، به ناگهان تا  1397

دهد که با رشد قیمت ارز، قیمت پسماند خرد یا حقوق کارگر میکننده پسماند ارزشمند، به دالر پسماند را میمگر تأمین

 کنیم! بر همین اساس بود که اتحادیه درارزشمند را باال ببرد؟! پاسخشان هم این بود که اگر به صنایع نفروشیم صادر می

 ا وزارت صمت، صادرات برخی از کاالها چون ضایعات الستیک و پالستیک را ممنوع کرد. همکاری ب

آوری، مناسبات حاکم بر بازار پسماند، بخش بزرگی از فعاالن فرآیندهای جمعمتاسفانه به دلیل نبود شفافیت 

های اطراف تفکیک، پردازش و توزیع، عمال در تاریکی و خارج از نظارت قانون هستند، از گودها و گاراژها و باغ

 سازتر است.ها. در واقع کار غیرقانونی پولشهرها بگیرید تا کارگاهکالن



 

۶ 

 

 

 یمناسبات حاکم بر بازار و ناکارآمد یتشفافهمان نبود  یلبه دل ی،در اقتصاد مل یافتخصوص سهم باز در

د و از اقتصا یبخش بزرگ کهچرا نظر داد.  یقو دق یبه صورت قطع توانینم ی،مال هاییانبر جر ینظارت هاییزممکان

ز هر است که ا .. و آلوده به قاچاق هاییتفعال ی،نیرقانوغ یهابنگاه یک،پسماند، اقتصاد تار یریتمد یمال هاییانجر

 .بردرا از بین میشرایط موجود و تحلیل آماری آن کاملماند و امکان پایش یپنهان م یگونه نظارت

 

 

آپی هم که آن را از شهروندی بخرد، از ای دارد، قطعا مالک آن است و استارتشدهمصرفوقتی شهروندی بطری یا کاغذ 

قانون مدیریت پسماندها، خود را مالک  7و  2اکنون شهرداری با استناد به ماده آن پس قطعا مالک آن خواهد شد. اما هم

کند! حال آنکه شهرداری تکلیف تعیین میی شما هم هست داند و برای پسماندی که در خانهتمام پسماندهای شهری می

های مربوط به شهرداری قرار دارند! البته مشخ  است که تا وقتی پسماند صرفا و تنها مالک پسماندی است که در سطل

توانید به هر کس در اختیار شماست و در سطل شهرداری نیست، بر اساس قانون مدنی، حق مالکیت آن با شماست و می

 بفروشید.که خواستید، 

 

 

 

 که شودها آغاز میآپاستارت چالشجا، از همین

ای پسماندمدیریت ضعیف ساختاری و ریشه

(  بازیابی و دفن)نبود توجیه اقتصادی در فرآیندهای انتهای خط 

نبود برنامه برای مشارکت شهروندان در فرآیندها

تفکیک نشدن زباله از مبدا و جمع آوری تفکیک نشده شهرداری

سازی برای عموم کمبود آموزش و فرهنگ

نظمی صنعت و باال رفتن قیمت مواد اولیهها در بیبازی و سود داللضعیف ماندن صنعت به دلیل دالل

کمبود مواد اولیه برای صنعت

نبود بورس پسماند

فشار شهرداری به استارت آپ های جمع آوری پسماند ارزشمند 



 

7 

 

 

خوب باید پرسید که این موارد اگر مصداق بارز انحصار در باالدست نیست، پس چیست؟ همچنین از چه زمانی و بر اساس 

 است؟!شهرداری هم به لیست بلند و باالی نهادهای مجوزدهنده در این کشور تبدیل شده ،چه قانونی

 ی جامع مدیریت پسماندها، راهکار رونق صنعت بازیافتپیشنهاد سامانه *

آید، از رصد کردن فرآیندها در محل درست دست نمیه اطالعات و آمار، از دستور دادن و بخشنامه صادر کردن به جامعه ب

به  ا اجزای سیستم راپس باید سیستمی طراحی کرد که اوال شفاف و پاسخگو باشد، ثانی آید.دست میه و زمان درست ب

کند و در نهایت با قرار گرفتن در جای درست و زمان درست، بدون ایجاد مزاحمت برای اجزای سیستم هدایت مشارکت 

ی جامع ها نظارت کند. این اساس تمام چیزی است که ما در قالب سامانهو وقفه در فرآیند کاری ایشان، روی فعالیت

 اد دادیم.پیشنه دولتمدیریت پسماندها به 

 یشپ ابرچالش یافت،صنعت باز یهپسماند، به عنوان مواد اول ینتأمبحث سامانه جامع مدیریت پسماند از اینجا آغاز شد که 

کنندگان پسماند به دلیل انحصار در باالدست، قیمت را تأمین است. حوزه، از گذشته تاکنون بوده ینفعاالن ا یتمام یرو

ل کردند. عالوه بر این نیز به دلیخواستند تنظیم میی بازیافت به هر شکل که میگران حوزهدر عرضه این نهاده به صنعت

 افتاد و همگر میصنعت ی اسناد اصالت معامله از جمله فاکتور فروش، هم مالیات ارزش افزوده ایشان بر گردننبود ارائه

دگان حتی کننخورد. اصال بسیاری از تأمینگر برای اثبات حقیقی بودن معامله به سازمان امور مالیاتی به مشکل میصنعت

مند کنندگان نیز هیچ اهرمی برای قانونکنند! به دلیل نبود نظارت بر تأمینشده هم ندارند و نقدی معامله میشرکت ثبت 

 ایشان وجود نداشت و تمامی مقتضیات بازار در اختیار ایشان بود. فعالیت کردن

ود در ی خشد، کل پسماند ارزشمند را به قبضهی بعدی نیز داللی پسماند بود. یعنی یک خریدار کالن پیدا میمسئله

های تکار و رویهکردند. احگران باید از همین شخ  خرید میتمامی صنعت گیردآن را در دست می« انحصار»آورد و می

های مربوط به استثمار کودکان کار و مهاجر و معتادان و است. بحث کنندگان بودهضدرقابتی نیز از دیگر شگردهای تأمین

های بزرگ باالدستی، صادرات همچنین فساد و سوءاستفاده در مزایدات واگذاری اقالم ضایعاتی نهادهای دولتی یا شرکت

 و خروج فرصت تولید ارزش افزوده و اشتغال در کشور را هم به اینها اضافه کنید.یا قاچاق پسماند ارزشمند 

، از تفکیک تا مبادالت تا است داشتهکلیت مدیریت پسماند نظارت بر  یرساختیزابزار  نبوددر  یشهمه و همه راینها ه

دگان که شامل کننباید به نحوی، تأمین بر همین اساس، این ایده در اتحادیه صنایع بازیافت شکل گرفت که .بازیافت تا دفع

شوند را وادار به فعالیت زیر چتر قانون کرد و فضایی شفاف ایجاد نمود که در آن ها، پیمانکاران یا افراد متفرق میشرکت

!بدهیدشهرداری یک درصد از درآمد ماهانه حاصل از فروش پسماندتان را هم باید برای کارمزد پشتیبانی سامانه و نظارت به 

!تعیین می شودشهرداری قیمت خرید انواع پسماند خشک به صورت ماهیانه توسط 

!هیدقرارداد دارد تحویل دشهرداری شما باید هر چقدر پسماند که از منطقه جمع می کنید، فقط به پیمانکار پسماند همان منطقه که با 

!  مجوز فعالیت بگیریدشهرداری شما باید از 



 

۸ 

 

 های بروز فساد و سوءاستفاده و داللی و قاچاق کاهش یابد. از طرف دیگر انحصار بخش عرضه شکسته شده و بازار،زمینه

 های مشخ  پیمانکاری وای، فروشنده کالن صرفا شرکتی است که دارای صالحیت و رتبهرقابتی شود. در چنین سامانه

برداری یا صالحیت فنی بازیافت پسماند باشد. ضمنا شفافیت مالی بوده، و خریدار صرفا شرکتی است که دارای پروانه بهره

 شود. های مالیاتی میگردد شامل مشوقتنها افراد و معامالتی که در سامانه ثبت می

ای نیاز به نهادسازی داشت و نهادی نیاز بود که فرادولتی باشد. زیرا این نهاد باید توأمان ی چنین سامانهمشخصا اداره

تصادی قی قضاییه به عنوان دستگاه نظارت و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده فعاالن احقوق دولت به عنوان دستگاه اجرا، قوه

 کشور را محفوظ بدارد. 
 

 یع،صنا ی،اتاق بازرگان یبا همکار ی،قانون اساس 44اصل  یکل هاییاستس یقانون اجرا 59ماده  یبر مبنا

 یاراتیبا اخت ییو انحصارزدا گرییمتنظ یفوظا یدر جهت ادا ینهاد یلتشک یران،ا یمعادن و کشاورز

 یلاص یتبه اولو ی،وررقابت و بهره یاینمودن بازار و اح شفاف یمانند بورس برا یادر کنار سامانه یفرادولت

 ۱۸/۸/۱39۸ یخدر تار ی،دولت و بخش خصوص یگفتگو یجلسه شورا ینو در نودم یدگرد یلتبد یهاتحاد

 .دل شو پسماندها حاص یعاتیحوزه مبادالت اقالم ضا )رگوالتور( گریمنهاد تنظ یاندازراه یبرا یهتوافق اول

  

 یانمناسبات م یارات،سوءاستفاده از اخت یض،انحصار، فساد، تبع هایینهتنها زمنه ی،شفاف ینهاد و سامانه ینچن یجاداز ا

 و یآورجمع یهاآپنوپا مانند استارت یوکارهاکسب یبرا یدجد یشغل یهابلکه فرصت یابد،ی... کاهش م و یمانکارانپ

دو  یبا اصالح بازار باالدست، رونق یزن یافتباز یعخواهد شد و صنا یجادهستند، ا هایشهردار امانیفشار ب یرکه ز یکتفک

 یو به کارآمدساز شودیدر چرخه م یشهروند مشارکت یشباعث افزا یاسامانه ینوجود چن ین،چندان خواهند گرفت. همچن

آن،  یآلودگ و یپسماند از مبدأ و کاهش آغشتگ یکفکبا ت یز،ن ین. عالوه بر اکندیم یانیپسماند در کشور کمک شا یریتمد

خواهند  ترینههزکارآمدتر و کم یاربس یزن یو دفن بهداشت یپسماند به کمپوست و انرژ یابیخط مثل باز یانتها یندهایفرآ

 .یدخواهد گرد پذیریهها توجدر آن حوزه یشد و حضور بخش خصوص

 

آلود جای بازار مدیریت پسماند شکسته شود، مناسبات فسادهای سامانه محقق شود، انحصار اگر ظرفیت

های بسیار زیادی برای خود را به شفافیت دهد؛ آنگاه با رشد مشارکت شهروندی و همکاری جامعه، فرصت

آوری و تفکیک و پردازش ایجاد خواهد شد و صنعت بازیافت نیز به همین ی خدمات جمعاشتغال در حوزه

 ترتیب رشد خواهد کرد.

 وکار در ایران و سایر کشورهاشروع کسب *

 اخذ مجوز 

مجوز، نمادی برای اعالم شروع فعالیت اقتصادی یا رخصت برای وارد شدن به گود است. یعنی وقتی شما تمامی مراحل الزم 

ود فعالیت خگیرید و برای کسب و احراز صالحیت خود برای فعالیت اقتصادی را طی کردید، در نهایت ظرف دو هفته مجوز می

دقیقا در این  ی مسئولیت.کنید؟ با بیمهپذیری خود در قبال عملکرد خود را تضمین میکنید. حال چگونه مسئولیترا آغاز می
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پذیرد. چرا که اوال بیمه تمایل دارد شما را بیمه کند، در ثانی ترجیح مکانیزم، ارزیابی تعارض منافع مدیریت، به درستی انجام می

 عملکردتان به بهترین نحو باشد تا بیمه وادار به پرداخت خسارت نشود. دهد که می

  احداث کارگاه یا کارخانه 

رود و با رعایت معیارهای آن پروانه های اتاق اصناف میگذاری بخواهد کارگاه احداث کند سراغ یکی از انجمناگر سرمایه

اما  است!!! الستیک ضایعاتی، از صنف بزازان ورامین مجوز گرفتهگیرد. مثال دوستی برای تولید کش الستیکی از کسب می

و چندصد کیلومتر از کالنشهرها خارج شود و از  خوان رستم را طی کند و چنددهاگر بخواهد کارخانه احداث کند باید هفت

محیطی ، تأییدیه زیستمحیطی نبودضوابط استقرار واحدهای صنعتی و تولیدی گذر کند و اگر مشمول ارزیابی اثرات زیست

تر اهخوان رستم را کوتتواند تا حدی این هفتبنیان شدن، میبرداری وی صادر شود! حاال با دانشی بهرهبگیرد و پس از آن پروانه

 کند؟ کدام از این مراحل عملکرد شما را به سوی بهبود هدایت میکنید! اما آیا هیچ

 کالم آخر*

، ولتید گیرانیمنهادها و تصم نگرییو بخش یداربنگاه یتدر ذهن یشهر ،پسماند در کشور یریتمد یداریو ناپا یناکارآمد   

درک نادرست از  نهایتا و شهروندی - دولتو  دولتی، نبود ارتباط سازنده درونجامعه یریتشهروندان در مد یگاهتوجه به جابی

 .پسماند دارد یریتچون مد یندهاییفرآ یاجتماع یتو ماه یمناسبات اقتصاد

 و یاتیمال هاییتبر وضع معاف یتدن حاکمکربر قانع  خود را کنش یه صنعت بازیافت،، اتحاد1394اساس از سال  ینهم بر

ا پسماندها شد و ب یکمک به سامانده یحهبه ال یلد که تبدکرکاالها آغاز  کنندگانیافتبه باز یافتباز یینهاختصاص هز

در  زیست،یطو در انفعال محض سازمان حفاظت مح هایاز جمله سازمان شهردار عمومی دولتی و ینهادها یبرخ نگرییبخش

 د.شپسماند محقق  یریتفعاالن مد یقانون، برا ینا ۵ یماده یاتیمال هاییتتنها معاف یتنها

 

 شود و سبب کاهشمحیطی و بهداشتی بازیافت زباله، خود سود اقتصادی محسوب میآثار زیستکاهش 

گذار بخش خصوصی در نظر گردد که اگر بخشی از این منفعت را برای سرمایههای دولت میبسیاری از هزینه

 گذاران قرار خواهد گرفت.بگیرند، حتما صنعت بازیافت مورد توجه بیشتر سرمایه
 

ر پسماند نیز، د و وجود انحصار در بخش عرضه در بازاادر خصوص فقدان شفافیت، تعارض منافع، برخی مناسبات فس

های ظرفیت نهادهای موجود در حل مشکالت ضعیف است؛ بنابراین نیاز به وجود نهادی فرادولتی ذیل قانون اجرای سیاست

ترین و شهروندمحورترین قوانین تاریخ این کشور است. در کنار قانون اساسی است؛ قانونی که یکی از مترقی 44کلی اصل 

حصول باشد که مهای سلبی، انگیزشی و ایجابی توان اصالح بازار را داشته ز است که با اهرماین نهاد نیز بازاری شفاف نیا

روز و پویا و تحقق پتانسیل بزرگ مدیریت پسماند در اقتصاد کشور خواهد بود. جانبی آن نیز داشتن یک پایگاه آماری به

ن کرد یپسماند در جهت رقابت یریتمد یاقتصاد یهااز فعاالن و بنگاه یتیحما یهاچارچوب یفتعرو  مشوق یجاداحتما 

ی شهروندان در مدیریت جامعه، کلید طرفانهنیز مفید خواهد بود. در نهایت جمع راهکارهای فوق، مشارکت دادن بی بازار

 خروج از بحران است. 
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