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با تالش استاندار و پارک علم و فناوری روی خواهد گرفت

البرز قطب مدیریت پسماند کشور

آغاز به کار پارک علم و فناوری البرز همزمان با تشکیل استان
لبرز شد .این پارک به منظور توسعه فناوری و تجاری سازی دانش
در یکصد و دومین جلسه هیات امنای جهاد دانشگاهی تصویب و
از ابتدای سال  ۱۳۸۷با مجوز وزارت عتف فعالیت رسمی خود را
آغاز نمود.
پارک علم و فناوری البرز در رویکردی جدید یکی از اولویتهای
اصلی خود را مدیریت پسماند قرار داده است مسئوالن و مدیران این
پارک تالش میکند به صورت ویژه و تخصصی به موضوعات مرتبط
با حوزه مدیریت پسماند ورود کند و به قطب مدیریت پسماند در
کشور تبدیل شود.
از این رو جلسات اتاق فکر مدیریت پسماند با حضور اساتید و
صاحب نظران بیش از یک سال است که در پارک علم و فناوری
البرز برگزار شده است.

این مجموعه درنظر دارد با شبکه سازی و ایجاد تعامل در حوزه
پسماند از ظرفیت های علمی و اجرایی کشور در این حوزه استفاده
نماید.
پارک البرز در مجاورت پایتخت میتواند در این امر پیشقدم
و به عنوان یک مرکز تعیین کننده با حضور شرکتهای فناور و
همچنین با همکاری بخشهای صنعتی و اجرایی این بحث را دنبال
و اجرایی کرده و دستاوردهای طرح در سطح پایلوت و  ...در اختیار
سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار بگیرد.
از سوی دیگر با استقرار دولت جدید و حضور دکتر مجتبی
عبداللهی که سایقه حضوری جدی در معاونت خدمات شهر،
شهرداری تهران داشته و به عنوان یکی از مطلع ترین افراد در این
حوزه محسوب می شود ،این طرح با قدرت بیشتری پیش خواهد
رفت.

استاندار البرز در اولین روزهای حضورش با حضور در شورای
اسالمی شهر کرج تاکید بر ساماندهی وضعیت پسماند در استان
البرز را نمود.
دکتر عبدالهی همچنین در اولین روزهای حضورش با برگزاری
جلسه بررسی وضعیت حلقه دره از شهرداری می خواهد تا در اولین
فرصت طرح های خود را برای کاهش مشکالت این مرکز دفن در
استان ارائه دهد.
وی در این جلسه همچنین بر آموزش شهروندان در این زمینه
تاکید نموده است.
استاندار البرز استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان را نیز
یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش مشکالت مدیریت پسماند و
همچنین رفع مشکالت حلقه دره می داند.
این نوع نگاه استاندار البرز و صد البته ویژه گی هایی همچون

درگیری استان با مشکالت مدیریت سنتی پسماند در استان از یک
سو و از سوی دیگر نزدیکی البرز به تهران به عنوان پایتخت ایران
همچنین وجود بخش های متعدد تحقیقاتی و پژوهشی بزرگ کشور
در استان البرز ،نقش موثر این استان را در هاب مدیریت پسماند
نشان خواهد داد.
این ویژگی ها و بخصوص توجه و آشنایی استاندار البرز با موضوع
مدیریت پسماند ،و همچنین توجه جدی مدیریت و مسئوالن پارک
علم و فناوری استان البرز به مدیریت علمی و توانمند پسماند ،این
نوید را می دهد که در آینده ای نزدیک استان البرز بتواند در این
مسیر گامهای ارزشمندی را برداشته و به عنوان قطب مدیریت
پسماند کشور تبدیل شود .چشم اندازی که مدیران این پارک به
دنبال آن بوده و برنامه ریزی های گسترده ای را برای این منظور
داشته و خواهند داشت.

مدیریت پسماند در بنبست ناکارآمدی

تدوین و اصالح قوانین بازیافت ،با نظر بخش خصوصی انجام شود
ابزارهای جلب مشارکت و همکاری نقشآفرینان یک سیستم
در هر سطحی (مث ً
ال خانواده ،شرکت ،تیم ،جامعه و ،)...بر پایه نوع
و جنس ادراک اجزای مختلف آن سیستم ،بهطورکلی از پایین به
باال عبارتاند از ترساندن از تنبیه و جریمه (گفتمان سلبی) ،تحریک
حس منفعتطلبی اقتصادی (گفتمان انگیزشی یا برد-برد) و تبدیل
هدف سیستم به ارزش اخالقی و فرهنگی (گفتمان ایجابی).
در کشور ما ،بهصورت تاریخی ،ابزار دوم مغفول مانده و اگر به
کردار مدیران سیستمها (پدر ،معلم ،استاد ،کدخدا ،رئیس ،پادشاه،
حاکم و )...بنگریم ،یا تنبیه و مجازات میبینیم یا نصیحت و پند
و اندرز!
در میان این سه گفتمان ،پیادهسازی گفتمان سلبی از همه
راحتتر و البته ناکارآمدتر است ،راحتی ازاینجهت که بدون ذرهای
ظرافت ،هزینهای اندک دارد و ناکارآمدی ازاینجهت که کام ً
ال تحت
تأثیر محیط است و مادامیکه تنبیه از میان رود ،همکاری هم از
میان خواهد رفت.
گفتمان سوم نیز از همه دشوارتر و البته پایدارتر است .دشوار
ازاینجهت که با معنویات و ارزشها و باورها سر و کار دارد که اموری
انتزاعی هستند و شخصی .مخاطب این گفتمان نیز صرفاً و تنها
کسانی هستند که امری را پذیرفته و اهمیت آن را درک کرده باشند
که همین دو نکته تعداد مخاطبان را کاهشی چشمگیر میدهد.
پایدار ازاینجهت که وقتی امری تبدیل به ارزش و باور شخصی شد،
تأثیرپذیری آن از محیط بسیار اندک خواهد بود.
در اینجاست که گفتمان دوم اهمیت مییابد و در آن مدیر یک
سیستم ،اجزای سیستم را در منافع حاصل از فعالیت آن سیستم
سهیم میکند و در مقابل این شراکت ،از ایشان همکاری میگیرد.
دقیقاً هم در همینجاست که بهصورت تاریخی در سیستمهای
موجود در ایران مقاومت میبینیم ،بهاینعلت که مدیر سیستم
میخواهد اجزای سیستم با وی همکاری کنند ،اما نمیخواهد ایشان
را در منافع حاصل از فعالیت سیستم سهیم کند و همه منافع را
برای خود میخواهد.
» » چرایی مشارکت شهروندی و موانع حکمرانی خوب
در یک جامعه ،زندگی روزانه یکایک شهروندان ،به تولید پسماند
میانجامد ،پس هیچ شهروندی از سیستم مدیریت پسماند خارج و
مستثنی نیست .حال برای مدیریت پسماند یک جامعه در مراحل
تفکیک و جمعآوری ،یا باید افرادی استخدام شوند که پسماند یکایک
شهروندان را مدیریت کنند که این مستلزم صرف هزینه بسیار باالی
نیروی انسانی است (بهراستی با استخدام چند نفر میتوان پسماند
 ۸۰میلیون نفر را بهخوبی تفکیک کرد؟) ،یا با جلب همکاری از خود
شهروندان این فرآیند را پیش برد.
تمامی مطالعات و تجربیات موفق جهانی ،بدون استثناء نشان
دادهاند کارآمدی مدیریت پسماند بدون جلب مشارکت شهروندی
ممکن نیست .به عبارتی اگر هر فرآیندی در جامعه را توانستیم با
ابزارهایی جز مشارکت شهروندی پیش ببریم ،این مدیریت پسماند
را نخواهیم توانست!
پس باید سیستمی طراحی کرد که در آن بتوان همزمان هم

از ابزارهای سلبی (وضع جریمه) ،هم ایجابی (فرهنگسازی) ،و هم
مهمتر از این دو ،ابزار انگیزشی (تحریک حس منفعتطلبی) استفاده
کرد که در مدیریت پسماند در ایران ،بهمانند بسیاری از حوزههای
دیگر ،در بخش بهرهگیری از ابزار انگیزشی عدم تمایل حکمرانان به
سهیم نمودن شهروندان در منافع اقتصادی فرآیندها را شاهد هستیم.
حکمرانی در لغت یعنی فرآیند تصمیمگیری و حکمرانی خوب،
مفهومی است که با  ۸شاخص (مشارکت ،شفافیت ،پاسخگویی،
مسئولیتپذیری ،برابری ،کارآمدی و اثربخشی ،قانونمحوری ،اجماع
و اقناعمحوری) در مدیریت سیستمها ،ازجمله اداره جوامع مصداق
دارد .همچنین حکمرانی خوب در جوامع ،جایی میان حاکمیت ،بازار
و شهروندان قرار میگیرد و بر ستونهای قانونساالری ،بهرهوری و
مردمساالری استوار است.
اگر سیستم مدیریت پسماند را تحلیل کنیم ،نقشآفرینان
( )Stakeholderآن سیستم عبارتاند از شهروندان ،حاکمیت،
تشکلها ،کارگران ،کارفرمایان و نهادهای مالی.
حال اگر مدیریت پسماند ایران را در ترازوی حکمرانی خوب
بسنجیم و گفتههای بسیاری از نقشآفرینان این حوزه (از مسئولین
نهادهای حاکمیتی اعم از نمایندگان مجلس ،شورای شهر ،سازمان
حفاظت محیطزیست ،شهرداریها تا فعاالن نهادهای شهروندی اعم
از بخش خصوصی ،فعاالن مدنی ،تشکلهاNGO ،ها و )...را گواه
قضاوت خود قرار دهیم ،به سه مانع بزرگ در برابر تحقق حکمرانی
خوب در مدیریت پسماند برمیخوریم که این سه عبارتاند از فساد
سازمانیافته ،کاستی ابزارها و تعارض منافع.
فساد سازمانیافته ،کاستی و ناکارآمدی ابزارها و تعارض منافع
فساد حاکم بر جمعآوری ،تفکیک و پردازش پسماندها خصوصاً
در کالنشهرها ،که گاه مافیای پسماند نامیده میشود ،فسادی
سازمانیافته و منسجم با شبکهسازی قوی و دارای گردشهای مالی
باالست که گاه حتی پوششی برای پولشویی و قاچاق است .حتی
به اعتراف برخی مسئوالن نهادهای حاکمیتی ،این باندهای مافیایی
و تبهکار گاه با بدنه شهرداریها در ارتباط بوده و شهرداری مافیای
پسماند را میشناسد .درعینحال ،ابعاد این باندهای مافیایی و فساد
سازمانیافته در حال گسترش با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت
اقدامات حاکمیت در برخورد با آن است .آخرین نمونه این امر ،خبر
تکاندهنده تبدیل  ۵۰۰قطعه زمین کشاورزی در اطراف کهریزک
به انبار و گاراژ جمعآوری ،تفکیک و پردازش زیرپلهای پسماند در
مقابل پرداخت نقدی  ۷تا  ۷۰میلیون تومان اجاره توسط بهرهبردار
به کشاورزان و تردد پرتعداد روزانه کامیونهای زبالهگردی از تهران
به آنجا بودهاست!
رویکرد حاکمیت در برخورد با این فساد سازمانیافته بسیار
منفعالنه ،واکنشی ،دستوری ،کند و تنبل است و ابزارهایی چون
صدور بخشنامه «ممنوعیت زبالهگردی» در کنار «نداشتن حق
برخورد و توقیف با کامیونهای زبالهگردان» ،چاپ بنرهای «تماس
با شهرداری در صورت مشاهده کودک زبالهگرد» و انتقاد تکراری
و کلیشهای مسئوالن از «نیاز به فرهنگسازی در میان مردم» و
«عدم همکاری نهادهای مسئول» ،تاکنون بههیچعنوان کارآمدی و

اثربخشی الزم برای مقابله با این فساد در حال گسترش را نداشتهاند
و بهروشنی ،نهتنها زبالهگردی در کالنشهرها کاهش نیافته ،بلکه
افزایشی دوچندان یافته!
در کنار اینها ،در دو دهه اخیر ،شهرداریها از تصدیگر (نهاد
حاکمیتی) به کارفرما (بنگاه اقتصادی) تبدیلشدهاند که هدف
اولشان بهجای خدمت ،به حداکثر رساندن درآمد در رقابت اقتصادی
در بازار است .بر همین اساس نگاه شهرداریها از «پسماند بهمثابه
یک مشکل که باید حل شود» به «پسماند بهمثابه یک کاال که باید
فروخت» تبدیل شدهاست و گاه حتی در میان مدیران شهرداری
رقابتی بر سر کسب درآمد از فروش پسماند بهعنوان یک دستاورد
دیده میشود! چنین رویکردی به دنبال خود فشار بر پاییندست
(شرکتهای بازیافت پسماند) و تعارض منافع با مشارکت شهروندان
(گفتمان انگیزش و تحریک حس منفعتطلبی شهروندان برای
مشارکت در چرخه مدیریت پسماند) را میآورد و با ناممکن شدن
مشارکت شهروندی و بخش خصوصی ،مدیریت پسماند در دور باطل
ناکارآمدی باقی میماند.
بهعنوانمثال ،از مصادیق مهم تعارض منافع میان شهرداری با
شهروندان و بخش خصوصی در مدیریت پسماند میتوان به فشار
شهرداریها به استارتآپهای نوپای جمعآوری و تفکیک پسماند
از درب منازل اشاره کرد که شهرداریها با صدور نظامنامه نحوه
فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند تفکیک پسماند ارزشمند،
استارتآپها را ملزم نمودهاند که:
» از شهرداری مجوز فعالیت بگیرند.
» پسماند ارزشمند جمعآوریشده از هر منطقه را فقط به
پیمانکار پسماند همان منطقه (طرف قرارداد شهرداری) تحویل
دهند.
» قیمت خرید انواع پسماند خشک ماهانه توسط شهرداری
تعیین شود.
» یک درصد از درآمد ماهانه حاصل از فروش پسماند بهعنوان
کارمزد پشتیبانی سامانه و نظارت به شهرداری پرداخت کنند.
مدیریت پسماند در ترازوی حکمرانی خوب
اگر مدیریت پسماند در کشور را در ترازوی حکمرانی خوب در
سه بخش حاکمیت ،شهروندان و بازار بگذاریم خواهیم دید:
در بخش حاکمیتی ،در قانون مدیریت پسماند هیچ اشارهای به
بازار و شهروندان نشدهاست که این گواه روشنی بر فاصله این قانون
از حکمرانی خوب است .در این قانون صرفاً برای نهادهای دولتی (قوه
مجریه) مسئولیتهایی در حوزههای برنامهریزی ،اجرا و نظارت ذکر
شده که همین نیز ،قانون را از یک سند حاکمیتی پایینتر میآورد
و کام ً
ال دولتی میکند! همچنین پس از گذشت  ۱۵سال از تصویب
این قانون ،بسیاری از اهداف و مواد این قانون نامحقق مانده و به
گواه بسیاری از مسئولین خصوصاً در حوزه اجرا ،تناسب چندانی
میان اختیارات و مسئولیتهای نهادهای نقشآفرین در این قانون
وجود ندارد.
در بخش بازار ،مناسبات بازار پسماندها ،غیرشفاف ،فسادآلود و
ضدرقابتی است و نقشآفرینان زیرزمینی و تراکنشهای این بازار

سیدامین صدرنژاد

قابل ردگیری و نظارت برای دستگاه حاکمیت نبودهاند .ابزارهای
کنونی و ادامه این شرایط نیز ،امکان و توان هدایت فعاالن بخش
تاریک بازار ،به شفافیت و قانونمداری را ندارند و بخش زیرزمینی
روزبهروز بزرگتر و قدرتمندتر از بخش قانونمند میشوند .همچنین،
این بازار از باالدست تا پاییندست ،آزاد ،منصفانه و رقابتی نیست
و باالدست امکان اعمال فشار در قیمتگذاری به پاییندست را
بهصورت طبیعی دارد.
از دیدگاه هزینه-فایده نیز ،بهرهوری بر کلیت اقتصاد مدیریت
پسماند کشور حاکم نیست و هزینههای حوزه اجرا بسیار بیشتر از
درآمدهای آن در این حوزه است ،چراکه بر اقتصاد مدیریت پسماند
ایران ،کلیشه «طالی کثیف» یکهتازی میکند و برخی همچنان
معتقدند «هزینه مدیریت پسماند از فروش بخش ارزشمند آن تأمین
میگردد»؛ حالآنکه در هیچ تجربه موفق جهانی چنین مدلی پیاده
نشدهاست .همین مدل ناپایدار و غیرعلمی اقتصاد مدیریت پسماند
کشور است که شهرداریها را به باال بردن کف مزایدات و رقابت بر
کسب درآمد از پسماندفروشی هدایت میکند.
در بخش شهروندی ،بدل گردیدن فعالیت شهرداری از مدیریت
تصدیگرایانه (خدمت) ،به مدیریت کارفرمایی (رقابت) باعث
بروز تعارض منافع میان این نهاد حاکمیتی و نهادهای شهروندی
شدهاست ،چراکه کارآمدسازی مدیریت پسماند با مشارکت
شهروندی و سهیم نمودن ایشان در منافع چرخه بهعنوان انگیزش،
با به حداکثر رساندن درآمد از فروش پسماند جمعشدنی نیست .بر
همین اساس ،این تعارض منافع در کنار سایر قوانین مخل کسبوکار
موانع جدی مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در این حوزه
هستند.
» » چند گام به سوی حکمرانی خوب
سیستم مدیریت پسماند کشور در بنبست ناکارآمدی گرفتار
آمده و بیتردید گذشت زمان و ادامه روند کنونی ،آن را از بنبست
خارج نمیکند .زیرا گذر از این بنبست نیازمند افزایش کیفیت
فرآیندهای تصمیمگیری و حکمرانی از دو مسیر است:
اول ،ایجاد نهادی میان حاکمیت ،بازار و شهروندان با اختیارات
و مسئولیتهای مشخص که باعث شفاف نمودن مناسبات حاکم بر
بازار و ایجاد ابزار نظارت سیستماتیک بر گردشهای مالی این حوزه،
انحصارزدایی و اصالح رویههای ضدرقابتی و تبعیضآمیز ،هدایت
فعاالن به قانونمحوری و برخورد با فساد ،هموار نمودن مسیر برای
تولد کسبوکارهای نوین و رشد اشتغال کارآمد و کمهزینه و نهایتاً
تفکیک اجرا از تصدیگری و بازگشت نهادهای حاکمیتی و عمومی
به علت وجودی خود (خدمت به جامعه) شود.
دوم ،احیاء سرمایه فرسوده اجتماعی و مشارکت دادن شهروندان
در مدیریت جامعه ،که این امر مستلزم عبور از نگرش سطحی ،بخشی
و بنگاهی در برابر منافع ملی ،ایجاد انگیزه اقتصادی برای شهروندان
در راستای شرکت و همکاری در فرآیندها و تحقق تفکیک پسماند در
مبدأ با همکاری شهروندان است که این راه کاهش هزینههای چرخه
و کارآمدسازی فرآیندهای پاییندستی ازجمله بازیافت ،بازیابی و دفن
را در پی خواهد داشت.

مدرس دانشگاه

استفاده از شرکت های دانش بنیان مدیریت پسماند را اقتصادی خواهد کرد
مدرس دانشگاههای تهران ،امیرکبیر و علم و صنعت با بیان
اینکه بر روی  ۹۵درصد از پسماندهای تولیدی در کشور مدیریت
اصولی صورت نمی گیرد گفت:
در واقع جای خالی این پسماندها عدم مدیریت اصولی است که
به خوبی بر روی این مساله دیده می شود.
ابوعلی گلزاری با اشاره به دسته بندی پسماندها در کشور افزود:
پسماندهای شهری که مردم در فعالیت روزانه خود تولید که خود
این پسماندها به  ۲دسته عادی مانند شیشه ،پالستیک ،کاغذ و
پسماندهای ویژه مانند باطری ،حشره کش و وسایل برنده و عفونی
تقسیم بندی می شوند.
وی اضافه کرد :پسماندهای بیمارستانی نیز که در بیمارستان ها
و مراکز درمانی تولید می شوند که این پسماندها نیز به عادی ،ویژه و
خطرناک تقسیم بندی می شوند.
گلزاری گفت :همچنین پسماندهای کشاورزی نیز که به دلیل
فعالیت های کشاورزی ،دامداری و دامپروری تولید که در این بخش
نیز سموم وآفت کش ها به عنوان پسماند ویژه معرفی می شوند که
البته بازمانده های بخش کشاورزی نیز به عنوان پسماند عادی این

بخش محسوب می شوند.
این استاد دانشگاه ادامه داد :بخش دیگر نیز به پسماندهای
صنعتی برمی گردد که در این بخش نیز یک سری ماننده براده های
آهن ،فلزات جز پسماندهای عادی صنعتی و لجن های نفتی نیز جز
پسماندهایخطرناکصنعتیهستند.
وی با بیان اینکه هر کدام از این پسامدها در حال تولید در کشور
هستند تصریح کرد :به عنوان مثال پسماندهای شهری که توسط
افراد عادی به صورت رومزه تولید می شود سالیانه حدود  ۲۰میلیون
تن است ،این میزان در بخش کشاورزی حدود  ۱۵۰میلیون تن،
صنعتی حدود  ۳۰میلیون تن و پسماندهای بیمارستانی سالیانه
حدود  ۱۵۰هزار تن است.
گلزاری ادامه داد :واقعیت این است که بر روی  ۹۵درصد از این
پسماندهای تولیدی مدیریت اصولی نمی شود این در حالی است
که در برآیندی که ما انجام دادیم به این مهم رسیدیم که ارزش
پسماندها در کشور حدود  ۱۰میلیارد دالر است که در صورتی که
تفکیک اصولی انجام شود می توان برای یک میلیون و  ۲۵۰هزار
نفر شغل ایجاد کرد.

وی ادامه داد :در واقع عدم مدیریت پسماند هر سال  ۴۴هزار
میلیارد تومان به کشور آسیب می زند ،این در حالی است که برای
اینکه این پسماندها بازیافت شود مراحلی از جمله تفکیک ،دخیره
سازی ،جمع آوری ،حمل و نقل ،پردازش و دفع وجود دارد که تمام
این مراحل نیاز به تکنولوژی دارند و برای اینکه این اتفاق بیافتد باید
تکنولوژی ایجاد شود.
گلزاری در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم بهره برداری
از تکنولوژی برای استفاده از پسماندها اشاره و تاکید کرد :از سوی
دیگر برای ایجاد این تکنولوژی نیاز است که یک سری جایگاه ها از
جمله مراکز دانش بنیان هستند که این شرکت های فناور و نوپا
می توانند بسیاری از معضالت را با استارت آپ هایی که ایجاد می
کنند را حل کنند.
وی با بیان اینکه این مسایل در دنیا به همین طریق حل می شود
گفت :پسماندهای ما در تمام بخش ها در صورتی که کنار هم قرار
بدهیم این امکان وجود دارد که تفکیک شوند و همه اینها عالوه با
بازیافت به چرخه بازگردند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان

اشاره به اینکه  ۷۵درصد پسماندهای ایران را پسماندهای تر تشکیل
می دهند گفت :این در حالی است که یک سری واحدهای فناور
می توانند اینها را تبدیل به کمپوست ،گاز ،سوخت زیستی و مواد
ارزشمند مختلف کنند.
گلزاری گفت :همچنین پسماندهای الکترونیکی مانند گوشی
تلفن همراه میزان بسیار زیادی فلزات ارزشمند دارند که در تمام
این بحث ها شرکت های دانش بنیان می توانند ورود کرده و این
موضوع را حل نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تولید پسماندهای چوبی
اشاره کرد و افزود :هر سال حدود  ۷۰هزار تن در این بخش حال
تولید است که این پسماندها برای تولید ام دی اف سوخت زیستی
بسیار خوب هستند.
گلزاری ادامه داد :این در حالی است که تمام این موارد را شرکت
های دانش بنیان انجام می دهند که به همین منظور نیاز است که
پارک های علم و فناوری با محوریت استان البرز که نزدیک قزوین،
رشت و تهران است و گستره انسانی مختلفی تشکیل می شود در این
بخش ورودش بسیار می تواند تاثیر گذار باشد.

البرز رفدا
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نگاهی به مدیریت پسماند و پسماند شهری
مدیریت پسماند مسئله ای است که به دنبال پیشرفت زندگی
اجتماعی انسانها و افزایش تعامالتشان با محیط زیست شکل گرفت.
ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺟزﺍﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ
ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩﺍﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروریترین محورهای توسعه
پایدار محسوب میگردد .اصطالح توسعه پایدار اولین بار توسط باربارا
وارد در اعالمیه کوکویاک درباره محیطزیست و توسعه بهکار رفت.
بهدنبال آن پس از گزارشهای باشگاه رم و بنیاد هامرشولد ،به تدریج
توسعه پایدار در طی سالهای دهه  ۱۹۸۰و از زمانی که اتحادیه
بینالمللی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی (-IUCN
 ،)82راهبردهای جهانی از محیط زیست و منابع طبیعی با هدف
کلی دستیابی به توسعه پایدار را از طریق حفاظت از منابع حیاتی
(زنده) را ارائه کرد ،مورد توجه جدی و اساسی اندیشمندان و متفکران
توسعه قرار گرفت.
» اقدام در جهت مشارکتی ساختن توسعه
شاخصههای توسعه پایدار را میتوان در چهار گروه اجتماعی،
اقتصادی ،بنیادی و زیستمحیطی مطرح و بررسی نمود .تولید انواع
پسماند در زندگی انسان ها امری اجتناب ناپذیر بوده و بی شک
عدم توجه کافی به این موضوع میتواند تأثیر زیادی در تخریب
محیطزیست و طبیعت داشته باشد
» تبدیل زباله به انرژی ()waste to energy
فعالیت حرارتی ضایعات به صورت گرما (ضایعات به انرژی،
 ،)WTEیکی از فعالیتهای مورد عالقه بیشتر کشورهای دنیاست.
امروزه سیستمهای  WTEتحت تأثیر توسعه بسیار سریع در
دهههای گذشته ،نه تنها به عنوان روشی جهت دفع زبالهها و
ضایعات کاربرد دارد ،بلکه به عنوان منبع سوختهای تمیز و قابل
اعتماد ،بدون کوچکترین تأثیر بر روی محیط زیست نیز مورد
استفاده قرار میگیرد.
در حال حاضر ،در اتحادیه اروپا حدود  ۴۰۰کارخانه در زمینه
تبدیل ضایعات به انرژی ( )WTEوجود دارند در حالی که تنها در
حدود  ۲۸درصد کل زبالههای اتحادیه اروپا سوزانده میشود و بیش
از  ۴۲درصد آن هنوز به روشهای سنتی دفن میگردد که این
نشان از پتانسیل بسیار باالی تکنولوژی جدید بازیابی انرژی از زباله
دارد.
» تعریف پسماند
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری اقتصادی و توسعه (،)OECD
پسماند عبارت است از موادی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ
و ﭘﺮدازش و ﯾﺎ دﻓﻊ آن ﺿﺮوری اﺳﺖ .برنامه محیط زیست سازمان
ملل متحد ( ،)UNEPپسماند را این گونه تعریف میکند :اﺷﯿﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﺸﺎن آنها را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫند ،ﯾﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آنها ﻧﺪارد ،یا از آنها
استفاده نمیکنند و به پردازش و دفع نیاز دارند.
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .از ﻟﺤﺎظ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺣﺎوی ﻫﻤﺎن ﻣﻮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻔﯿﺪ
وﺟﻮد دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺎوت آﻧﻬﺎ در ﺑﯽارزشﺑﻮدن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺳﺖ .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺑﯽارزﺷﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻮدن و ﯾﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺳﺖ .ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻮاد ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ارزش ﻣﻮاد و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻮارد ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای
آنها ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼط ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
و ارزش آن وﺟﻮد دارد.
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﺷﻮد :از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ (ﺟﺎﻣﺪ ،ﻣﺎﯾﻊ ،ﮔﺎز) ،از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ (ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ،ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ و…) ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد (ﺷﯿﺸﻪ ،ﮐﺎﻏﺬ و…) ،از ﻧﻈﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ (ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ،ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﺪﻧﯽ ،ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻨﯽ) ،از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺸأ
(ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﮐﺸﺎورزی ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و…) و ﯾﺎ ﻣﯿﺰان اﯾﻤﻨﯽ
(خطرناک ،ﺑﯽﺧﻄﺮ).
ﺑﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺠﺎری در ﻣﺠﻤﻮع ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺷﻬﺮی ( )MSW
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻢﺗﺮاز ده درﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮد درﺻﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﮐﺸﺎورزی،
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﻌﺪنﮐﺎوی ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی،
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ آب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز و ﺗﺨﺮﯾﺐ.
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺴﺌﻠﻪای ﭘﯿﭽﯿﺪه در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬرﻫﺎ
ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
(ﺷﯿﺸﻪ ،ﻓﻠﺰ ،ﮐﺎﻏﺬ ،ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ،ﻣﻮاد آﻟﯽ و …) و اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ
ﻣﻮاد ،ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آنها ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ در ﻓﺼﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ
و از ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ و از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪی واﺣﺪی ﺑﺮای ﺗﻤﺎم
ً
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖﺗﺮ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﻮد .ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ
و در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ
دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ دارد.
» تعریف مدیریت پسماند
مدیریت پسماند به عنوان یکی از مهمترین دغدغههای جوامع
بشری مطرح میباشد .افزایش روزافزون حجم پسماندها از یک سو
و تنوع و گوناگونی آنها از سویی دیگر بر پیچیدگی شرایط و نحوه
جمع آوری و دفع آن ها می افزاید .مدیریت پسماندهای شهری به
عواملی همچون تولید زواید ،جمع آوری ،حمل و نقل ،دفن زباله و
بازیافت آن بستگی دارد ،بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار
وسیع و متغیر است ،برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت و برنامه
راهبردی وجود ندارد.
پیشرفتهای گسترده فناوری و علوم در زمینه های مختلف
شیمی ،فیزیک ،پزشکی و  ...باعث ورود انواع پسماندهای خطرناک
حتی در داخل پسماندهای عادی خانگی شده است .امروزه دیگر
سیستمهای جمعآوری و دفع سنتی پسماندها پاسخگو نبوده و
نمیتواند از آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از انواع پسماندهای
شیمایی ،میکربی ،رادیو اکتیو و  ...جلوگیری کند .اﺟﺰای اﺻﻠﯽ ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ بخشهای ﺗﻮﻟﯿﺪ،

ﺟﻤﻊآوری ،ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﭘﺮدازش و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ میباشد؛ که درارتباط با هر
یک از این مراحل ،توضیح مختصری ارائه میشود.
تولید پسماند :شامل فعالیتهایی است که درآن مواد بیارزش
یا باید دور ریخته شوند و یا برای دفع ،جمعآوری گردند .برای مثال
پوستههای شکالت بعد از خوردن شکالت ،ارزشی برای صاحبان آن
ندارند و اغلب در بیرون از منزل ریخته میشوند .از این رو امروزه
با رشد جمعیت ،مقدار زباله تولیدی نیز بسیار افزایش یافته و برای
مدیریت آن باید روشها و تکنولوژی های جدیدی مورد استفاده قرار
گیرد .در این بخش ،عناصر فعال در تولید زباله از جنبههای مختلف
مورد بررسی قرار میگیرند.
کمیت مواد زاید جامد :کل مواد زاید جامد تولید شده را کمیت
آن بیان مینماید .متغیرهای بسیاری از جمله سطح سواد افراد،
موقعیت جغرافیایی منطقه ،فصول سال ،آگاهیهای زیستمحیطی و
بهداشتی بر این میزان تاثیرگذار میباشد
کیفیت مواد زاید جامد :اجزا تشکیل دهنده مواد زائد جامد را
کیفیت آن بیان می نماید متغیرهای بسیاری از جمله اماکن تولید،
وضعیت اقتصادی مردم و فصول سال برآن تاثیرگذار میباشد.
سرانه تولید مواد زاید جامد :به متوسط تولید مواد زاید جامد برای
یک فرد اصطالحاً سرانه تولید زباله گفته میشود .این میزان براساس
مقیاس روز ،ماه و سال بیان میگردد.
حجم و چگالی مواد زاید جامد :معموالً واحد اندازه گیری حجم
زباله ،لیتر یا متر مکعب میباشد .چگالی مواد زاید جامد عبارت است
از وزن یک متر مکعب زباله که نشان دهنده فشردگی الیههای
مختلف مواد نیز می باشد.
ترکیب شیمیایی مواد فسادپذیر زباله شهری :بیش از  ۷۰درصد
از زبالههای شهری اختصاص به مواد فسادپذیر دارد .مکان مناسب
جهت دفن این حجم از زباله یکی از مشکالت سیستمهای مدیریتی
درسطح کالن میباشد ،بخش فسادپذیر زباله قابلیت تولید کود
کمپوست را دارد ،کود حاصله میتواند جهت اصالح خاک مورد
استفاده قرار گرفته شود .درصورت استفاده جهت مصرف گیاهان،
گیاهان مواد مغذی مورد نیاز خویش را از کودهای مطرح شده تأمین
مینمایند ،از عناصر مغذی پسماندها میتوان به کربن آلی ،ازت،
فسفر ،کلسیم و منیزیم اشاره نمود.
درصد رطوبت :عبارت است از میزان رطوبت در واحد وزن
خشک مواد زاید جامد میباشد .یکی از شرایط تهیه کمپوست
داشتن رطوبت وزنی بیش از  ۵۰درصد در مواد قابل تبدیل به کود
میباشد.
جابجایی ،تفکیک ،ذخیره و پردازش پسماند در محل تولید:

خیابان ( ،)curbside collectionمراکز دریافت دور ریز (Drof-off
 )centerو مراکز خرید و فروش دور ریز ()Buy-back center
میباشد .تفکیک و پردازش پسماند جداسازی شده در محل تولید
و تفکیک پسماند مخلوط شده ،در مراکز بازیافت مواد ،ایستگاههای
انتقال ،مراکز سوزاندن و محلهای دفع انجام میگیرد
حمل و نقل :شامل دو مرحله است:
الف) حمل پسماند از وسایل نقلیه کوچکتر به وسایل انتقال
بزرگتر
ب) انتقال بعدی پسماند که معموالً در مسافت طوالنی برای
پردازش و یا انتقال به محل دفع صورت میگیرد
اگرچه حمل توسط وسایل نقلیه موتوری غالبتر است ،ولی قطار
و کشتی نیز برای حمل پسماند استفاده میشوند .از وسایل نقلیهای
که جهت انتقال مواد زائد جامد مورد استفاده قرار می گیرد ،می توان
به تریلر ،سمی تریلر و ماشینهای تحت فشار اشاره نمود.
دفع :آخرین قسمت از وظایف سیستم مدیریت پسماند ،دفع
میباشد .امروزه سرنوشت نهایی پسماند ،دفن بهداشتی یا پخش
در زمین است ،خواه اینکه آنها به طور مستقیم از مناطق مسکونی
به محل دفن جمع آوری و حمل شوند و یا اینکه مواد باقی مانده
از تسهیالت بازیابی مواد ( ،)MRFبقایای حاصل از احتراق پسماند،
کمپوست یا دیگر مواد ناشی از پردازش پسماند باشند.
دفن بهداشتی مدرن ،تلنبار کردن نیست ،بلکه شامل کاربرد
روشهای مهندسی دفع پسماند در زمین بدون ایجاد مزاحمت یا
خطر بهداشتی و سالمت عمومی مثل تکثیر موش ها و حشرات
و آلودگی آبهای زیرزمینی میباشد .گزارش پیامدهای زیست
محیطی به منظور اطمینان از بهداشت عمومی ،زیبایی شناختی و
استفاده آتی از زمین برای کلیه مکانهای دفن جدید الزامی است.
همچنین نوع ماشین آالت و دستگاههای موردنیاز باید با بافت خاک
و روش دفن گزینش شده ،متناسب باشد .از ماشین آالت مورد
استفاده در مراکز دفن میتوان به بولدوزر ،انتقال دهنده خاک،
گویدر ،جرثقیل و پرس کن خاک اشاره نمود(.)۳
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ،ﭘﺮدازش و
دﻓﻊ انجام میگیرد .ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ و
ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﻨﺒﻊ و  )...و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﺧﻮد ﺷﻬﺮ (زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ
آب و ﻫﻮاﯾﯽ ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮی ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و
 )...ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ.

این فعالیتهای مرتبط با مدیریت پسماند تا زمانی است که آنها
در مخازن ذخیره برای جمع آوری قرار گیرند .جابجایی همچنین
شامل حرکت مخازن بارگیری شده به محل جمع آوری نیز میباشد.
تفکیک اجزاء پسماند یک مرحله مهم در جابجایی و ذخیره پسماند
در محل میباشد .برای مثال از نقطه نظر مشخصههای مواد و درآمد
ناشی از فروش مواد بازیافت شده ،بهترین محل برای تفکیک پسماند
جهت استفاده مجدد و بازیافت ،تفکیک در محل تولید میباشد.
خانوادهها را باید از اهمیت تفکیک روزنامه ،مقوا ،بطری ،ضایعات
باغی ،قوطیهای آلومینیومی و آهن آالت بیشتر آگاه نمود .ذخیره
در محل به علت نگرانیهای بهداشت عمومی و مالحظات زیبایی
شناختی در درجه اول اهمیت قرار دارد .مخازن بد منظره و حتی
ذخیره در زمینهای روباز در بسیاری از مکانهای مسکونی و تجاری
دیده میشود .پردازش در محل شامل فعالیتهایی چون متراکم
سازی و کمپوست سازی از ضایعات باغی می باشد.
جمع آوری :جمع آوری نه تنها شامل برداشت پسماند و مواد
قابل بازیافت است ،بلکه حمل مواد به محلی که در آنجا محتویات
وسایل نقلیه جمع آوری تخلیه میشوند را نیز در بر میگیرد .این
محل می تواند یک ایستگاه پردازش مواد ،ایستگاه حمل و یا یک
محل دفن باشد .در شهرهای کوچک که به محل دفن نهایی نزدیک
است ،حمل و نقل پسماند به عنوان یک مشکل جدی مطرح نیست،
ولی در شهرهای بزرگ که مسافت حمل و نقل پسماند تا نقطه
دفع بیش از ۱۵مایل ( ۱۵/۲۴کیلومتر) است ،حمل و نقل مشکالت
اقتصادی عمدهای را ایجاد میکند .در مواقعی که مسافت طوالنی
باشد ،از تسهیالت ویژه حمل و نقل استفاده میشود .جمع آوری
تقریباً  ۵۰درصد کل هزینههای سالیانه مدیریت پسماند شهری را
در بر میگیرد.
تفکیک ،پردازش و تبدیل و تغییر پسماند :تفکیک ،پردازش و
تغییر و تبدیل پسماند ،چهارمین عنصر از عناصر موظف میباشد.
بازیابی مواد جداسازی شده ،تفکیک و پردازش اجزاء پسماند و تغییر
و تبدیل آن که قب ً
ال در محل دفع و به دور از محل تولید صورت
میگرفت ،درحال حاضر از طریق این عناصر موظف صورت میگیرد.
نوع وسایل و تسهیالتی که امروزه برای بازیابی پسماند تفکیک شده
درمحل تولید استفاده میشود ،شامل جمع آوری از کنار جدول

» مراحل مدیریت پسماند
گسترش شهرها و افزایش بی رویه جمعیت آن ها ،تغییر الگوی
مصرف جوامع ،ازدیاد سرسام آور پسماند و هم چنین نبود روشهای
علمی و مدیریتی مؤثر در امر تولید ،جمع آوری و دفع پسماندهای
شهری ،این موضوع را به عنوان یکی از معضالت جوامع شهری
در کشورهای در حال توسعه در آوردهاست .بهطور کلی از نظر
مهندسی بهداشت ،دفع پسماند یک مسئله عادی نبوده ،بلکه یک
مشکل زیستمحیطی میباشد ،زیرا دفع غیربهداشتی آن بهطور
محسوسی در آلودگیهای محیط و گسترش بیماریهای واگیردار
نقش اساسی دارد.
تودههای زشت مواد زائد ،کانالهای روباز پرشده از پسماندها و
آبگذرهای مسدود شده توسط آنها ،خیابانهای کثیف و پوشیده از
آشغال ،نشاندهنده آلودگی محیط در بسیاری از شهرها و شهرکها
درکشورهای در حال توسعه میباشند .ساکنین این شهرها در
معرض بیماریهای منتقل شونده توسط عوامل بیماریزا و انگلهای
موجود در این مواد زائد ،مزاحمتها و مخاطرات ناشی از آن قرار
دارند.
زیانهای اقتصادی ناشی از عدم کنترل پسماند در مناطق
شهری نیز قابل توجه است .در شهرهای نسبتاً بزرگ ،روزانه مقادیر
قابل توجهی پسماند خانگی تولید میشود که این میزان زباله عالوه
بر هزینههای سرسامآور جمع آوری ،حمل و دفع آن ،حجم عظیمی
از مشکالت زیستمحیطی نگران کنندهای نظیر آلودگی آب ،هوا
و خاک ،رشد و تکثیر حشرات ،جوندگان و ناقلین بیماریها را به
دنبال داشته و از جنبههای بهداشتی -زیبایی شناختی نیز عالوه بر
ایجاد چهره زشت و نازیبا برای شهرها ،سالمتی میلیونها انسان را به
مخاطره میاندازد .از اینرو برداشتن گامهای مؤثر و اساسی در زمینه
مدیریت پسماندها ضروری بوده و می بایستی در رأس برنامههای
سازمانهای مسئول قرار داشته باشد.
» اهمیت مدیریت پسماند
از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮورتﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ،
ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺮ را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

یادداشتــ

دکتر سیاوش عباسی

اﻣﺎ ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوزی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﺪاری
زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ (ﭼﺮﺧﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ) از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد آن و ﺑﺎزده اﻗﺘﺼﺎدی جزو مهم ترین آن اﺳﺖ .در
ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺿﺮورتﻫﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮاراﺋﻪ ﻧﻤﻮد.
 ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻦ( :از دﻫﻪ  )۱۹۷۰ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎدر ﻣﻮرد ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود ﻣﻮاد و اﻧﺮژی ﮐﺮه زﻣﯿﻦ.
 ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ :آﻟﻮدﮔﯽ ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎدﯾﺮﮐﻢ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ (اﺗﻤﺴﻔﺮ ،آب و ﺧﺎک
و  )...ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺎ ورود ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ
(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺖ ﺷﯿﺮاﺑﻪ از ﻣﺤﻞﻫﺎی دﻓﻦ ﺑﻪ ﺳﻔﺮهﻫﺎی آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد) ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی دﭼﺎر آﺳﯿﺐ
ﺟﺪی ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر وارد ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻣﻘﺮون
ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ وﺟﻮد دارد.
 اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﯾﺎﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ روﺷﯽ ﭘﺎﯾﺪار ،دوستدار ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴت
و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺎن ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﻧﯿﺰ از ﺿﺮورتﻫﺎی ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
» مدیریت سنتی پسماند در ایران
در اﯾﺮان ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﻗﺪﻣﺖ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎیﺷﻬﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده و ﺗﺎ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ اﻣﺮ ﭼﻨﺪان
ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽاﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺖ و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ،موجب آلودگیهای زیستمحیطی و بهداشتی
برای شهروندان و نارضایتی آنان گردید.
در اوایل دهه  ۱۳۶۰در شهرهای بزرگ ،به سیستم مدیریت
پسماندهای شهری توجه بیشتری شد و سازمانهای بازیافت در
کالنشهرها تشکیل شدند .در دهههای  ۷۰و  ،۸۰بازیافت مواد و
انرژی از پسماند و سامان بخشیدن به مدیریت پسماندهای شهری،
موجب تجدیدنظر در قانون قبلی و تصویب قانون شهرداریها
شد .سپس بهدنبال گسترش شهرها و اهمیت یافتن پسماندهای
شهری در اردیبهشت  ۱۳۸۳با تصویب قانون مدیریت پسماندها
در مجلس شورای اسالمی ،مدیریت پسماندها مرحله جدیدی از
بهینهسازی وضعیت مدیریت پسماندهای شهرهای کشور مانند
کالنشهر تهران شد.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ،ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ چهار ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎدی ،وﯾﮋه (ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ) ،ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده
 ۷قانون مدیریت پسماندها ،مدیریتهای اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری ،ﺟﺪاﺳﺎزی و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ
را ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ واﮔﺬار ﮐﻨﻨﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﺧﻮد
ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺳﺮاﻧﻪی ﺳﺎﻻﻧﻪی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان  ۳۲۰کیلوگرم و
ارزش روزانه پسماند تولید شده در تهران  ۱۸۰۰ریال است .سرانه
تولید روزانه پسماند در جهان  ۲۵۰تا  ۳۰۰گرم است که در ایران
 ۶۰۰گرم و در شمال تهران  ۱۲۰۰گرم است.
» دفع پسماندهای تهران
پسماندهای خروجی از واحدهای پردازش در مجتمع آرادکوه را
میتوان به سه گروه تقسیم بندی کرد .پسماندهای تر ،پسماندهای
خشک ارزشمند و پسماندهای خشک غیرارزشمند (ریجکت).
پسماندهای تر جهت تولید کمپوست به سایت های هوادهی
مجتمع ارسال میشوند .پسماندهای خشک ارزشمند جداسازی
شده نیز پس از دسته بندی و فشرده سازی به صنایع بازیافت
فروخته می شوند .در این میان پسماندهای خشک غیرارزشمند
یا ریجکت که بخش عمده آن را پسماندهای پلیمری تشکیل می
دهند ،بایستی به روشی مناسب و بهداشتی دفع گردند.
سازمان مدیریت پسماند برای حل این معضل نسبت به ساخت
و راه اندازی اولین سلول دفن بهداشتی کشور با ظرفیت  ۶۰۰هزار
تن ( ۳۵۰هزار متر مکعب) در مجتمع آرادکوه اقدام کرد .این سلول
در زمستان  ۱۳۸۹افتتاح گردید تا دارای الیه های ژئوسنتتیک
مختلفی همچون  ،GCLژئو ممبرین ،ژئوتکستایل بوده و دارای
سیتم جمع آوری و زهکشی شیرابه میباشد .درحال حاضر نصف
این سلول پر شده و بر اساس تمهیدات صورت گرفته مقرر است
با انجام زیرسازیهای الزم و الیه گذاری مجدد از این سلول برای
دفن پسماندهای بهداشتی و درمانی استفاده گردد.
» جمع بندی
پسماند عبارت است از موادی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻧﺎﺷﯽ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
آن ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮدازش و ﯾﺎ دﻓﻊ آن ﺿﺮوری اﺳﺖ .زندگی اجتماعی
کنونی ایجاب میکند که برای پسماهدهای تولید شده تصمیماتی
گرفته شده و مدیریتی بر آن اعمال شود.
امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروریترین محورهای توسعه
پایدار محسوب میگردد .شاخصههای توسعه پایدار را میتوان در
چهار گروه اجتماعی ،اقتصادی ،بنیادی و زیستمحیطی مطرح و
بررسی نمود .تولید انواع پسماند در زندگی انسان ها امری اجتناب
ناپذیر بوده و بی شک عدم توجه کافی به این موضوع میتواند تأثیر
زیادی در تخریب محیطزیست و طبیعت داشته باشد.
مدیریت پسماندهای شهری به عواملی همچون تولید زواید،
جمع آوری ،حمل و نقل ،دفن زباله و بازیافت آن بستگی دارد،
بنابراین محدوده مدیریت این مقوله بسیار وسیع و متغیر است،
برای چنین موضوعی راهی جز مدیریت و برنامه راهبردی وجود
ندارد .خوش بختانه این امر مهم به خوبی مورد توجه قرار گرفته
است و انسان روز به روز گام جدیدتری در مدیریت پسماند تولیدی
برمیدارد.

البرز رفدا
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توجه به استارت آپ راهکاری نوین در مدیریت پسماند شهری

پیشنهادی نگاه به پسماند به عنوان مواد زائد ،غیرضروری و
خطرناک هست که به روش هایی به دنبال حذف آن هستند و
مسئله تأمین منابع الزم برای مدیریت و دفع پسماند در اولویت
است و نیز حق انتفاع از منابع حاصله را حق مسلم شهرداری
ها و پیمانکاران رسمی و غیررسمی آن تلقی می کنند.
چنین رویکردی مغایر با رویکردهای نوین مدیریت پسماند
شهری بوده و قطعاً توان حل مسئله را ندارد .نگاه منسوخ
شده نسبت به پسماند و تضییع حق مالکیت از نقاط ضعف
اصلی است .تغییر نگاه از پسماند به منبع ارزشمندی که توان
خلق ارزش افزوده ،اشتغال زایی و احیای منابع ارزشمند کشور
را دارد باید جایگزین رویکرد فعلی گردد که نیازمند نگاهی
یکپارچه و همکاری با بخش خصوصی و مردم هست.
حرکت از کاهش آثار زیان بار پسماند به سوی پیشگیری
و کاهش تولید پسماند از طریق الگوی صحیح مصرف اتفاق
مبارکی است که نیازمند همکاری و همراهی بخش خصوصی
و شهروندان است .ناگفته پیداست که مدیریت بهینه پسماند
درگرو فرهنگ سازی و اصالح الگوی مصرف و نیز آموزش
شهروندان برای اقدامات مناسب در پایان عمر مصرف
محصوالت هست .لذا بدون در نظر دریافت بازیگران و ذینفعان
شبکه پیچیده تولید و مدیریت پسماند ،مدیریت بهینه آن
ممکن نخواهد بود.
ابهام نقش متولیان در حوزه سیاست گذاری و اجرا و نیز
تسری وظایف به تعداد زیادی از نهادها و سازمان های دولتی
به قطع و یقین موجب حل مسئله نمی گردد .نظر به اینکه
پس از گذشت  16سال از تصویب قانون مدیریت پسماند ،نه
تنها در حوزه اجرا پیروزیتی صورت نگرفته بلکه شاهد اوضاع
اسفبار مدیریت پسماند و مافیای جمع آوری پسماند و بهره
کشی از بچه ها کار در شرایط رقت انگیز و غیرانسانی هستیم،
نیاز است نقش متولیان امر در حوزه سیاست گذاری ،اجرا و
کنترل به وضوح مشخص گردد.
» » » تمایز بین ضایعات و پسماند
تمایز دیگر در گروه بندی پسماند هست ،در تعریف
پسماند در متن قانون فعلی پسماندها به صورت کلی به 5
گروه تقسیم شدند اما در قانون اصالحی پسماندها بر اساس

ماهیت پسماند و منبع تولید طبقه بندی شده اند .استفاده از
ماهیت و منبع تولید برای طبقه بندی طیف وسیع پسماندها
و مدیریت بهینه آن ها کفایت نمی کند و لزوم استفاده از
شاخص ها و استانداردهای دنیای برای طبقه بندی پسماندها
به شدت موردنیاز است .امید است در تدوین برنامه راهبردی
و نیز آیین نامه شاخص های علمی رایج در دنیا مانند شاخص
ارزیابی چرخه عمر (بررسی آالیندگی از ابتدای زنجیره تا
پایانی زنجیره) ،سهولت اقدامات پایان عمر محصوالت (مثل
سهولت بازیافت) و رد کربن (انتشار گازهای گلخانه ای) مدنظر
قرار داده گردد .الزم است گروه های پسماند و اولویت های
مدیریت بهینه هر گروه مشخص گردد ،به این معنی که مواد
و محصوالت متنوع گزینه های مطلوب خود را نیاز دارند،
در صنعت پالستیک و کاغذ اولویت با بازیافت است اما در
محصوالت الکتریکی گزینه تعمیر و استفاده مجدد در اولویت
بوده و در محصولی دیگر ممکن است بازیابی انرژی در اولویت
باشد لذا مشخص اولویت های مدیریتی حائز اهمیت است.
» » » استفاده از رویکردهای نوین و استارت آپی
استفاده از رویکردهای نوین در مدیریت پسماندهای
شهری که بر پایه تکنولوژی و فناوری اطالعات باشند به
مدیریت بهینه پسماند یاری شایانی خواهد کرد و در این راستا
استارت آپ ها و کسب وکارهای نوین می توانند راه گشای این
معضل باشند .مسئله اصلی در بحث بازیافت تفکیک پسماند
از مبدأ و عدم آلودگی آن هست که کسب وکارهای نوین می
توانند این مسئله را با رویکرد برد -برد حل کنند به طوریکه هم
به نفع کاربران و جامعه و هم به نفع خودشان باشد .متأسفانه
این باور که پسماندهای شهری و حق انتفاع از آن صرفاً برای
شهرداری ها و پیمانکاران رسمی و غیررسمی آن ها هست
موضوع را پیچیده تر کرده و فرصت استفاده از تکنولوژی های
نوین برای مدیریت پسماند را از بین می برد .متأسفانه مافیای
این حوزه اجازه ظهور و بروز بازیگران جدیدی که بخواهند از
این حوزه کسب منفعت کنند را نمی دهد و شاهد رفتارهای
بدوی و خشونت بار که به دوراز ارزش های انسانی هستند
چون کتک کاری و آسیب به منابع استارت آپ ها توسط
عامالن منتسب به شهرداری ها هستیم.

فعالیت محدود استارتاپهای ایرانی در حوزه پسماند
نگاهی به فعالیتهای فناورانه و دانشبنیانی که
در حوزه پسماند در کشور انجام شده است ،نشان
میدهد که شرکتها و استارتاپهای مختلف در این
زمینه خدمات متنوعی را ارائه میدهند .برای مثال
استارتاپهایی مانند «جارو»« ،تمو»« ،سانو» و چندین
استارتاپ مشابه دیگر ،نوعی پلتفرم نرمافزاری برای
جمعآوری پسماند شهری است که شهروندان میتوانند
با استفاده از این پلتفرمها در ازای تحویل پسماند خود،
از مزایایی مانند دریافت وجه نقد بهرهمند شوند.
همچنین در حوزه بازیافت پسماند نیز شرکتهای
فناورانه متعدد در کشور فعال هستند که با ساخت
پلتفرمهایی ،خدمات الزم را برای بازیافت پسماند ارائه
میدهند .برای مثال یک شرکت فناورانه سیستمهای
پکیج تصفیه اتوماتیک پساب واحدهای آبکاری را
طراحی و تولید کرده است .یک شرکت دانشبنیان
نیز برای اولینبار در ایران توانسته از ضایعات خرما
اتانول تولید کند که مورد استفاده صنایع مختلف است.
عالوهبر این همزمان با تولید اتانول ،خوراک دام نیز
تولید میشود که این خوراک از کیفیت باال برخوردار
است.
دفن و امحای پسماندها نیز محور فعالیت استارتاپها
و شرکتهای دانشبنیان مختلفی در ایران شده است.
برای مثال یک شرکت دانشبنیان موفق شده سیستم
زبالهسوز پسماندهای صنعتی و بیمارستانی را با استفاده
از جدیدترین فناوریها طراحی و تولید کند .در همین
زمینه یک شرکت دانشبنیان دیگر در کشور محصوالتی
را در زمینه پاکسازی و مقابله با آلودگیهای نفتی خاک
و آب طراحی و تولید کرده است .تولید تجهیزات
استریلیزاسیون و بیخطرسازی زبالههای عفونی زمینه
فعالیت یک شرکت دانشبنیان است که با تولید انواع
اتوکالوها و اکسیژنسازها ،خدمات خود را در اختیار
بیمارستانها و مراکز درمانی قرار میدهد.
همانطور که گفته شد ،فعالیت زیستبوم فناوری در

حوزه مدیریت پسماند ،با توجه به ظرفیتهای بیشمار
این حوزه ،بسیار اندک است و جای آن دارد که متولیان
زیستبوم فناوری نسبت به حمایت و ورود طرحهای
خالقانه و نوآورانه برای مدیریت بهتر و کارآمدتر پسماند
در کشور ،از صاحبان ایده و طرحهای نوآورانه بیش از
پیش حمایت کنند .مهندسان و متخصصان شاغل در
استارتاپهای مدیریت پسماند زمینههای متنوعی را
برای فعالیت خود انتخاب میکنند .نظارت بر جمعآوری
و دفع پسماند ،برآورد هزینههای جمعآوری پسماند و
آموزش روشهای تفکیک پسماند ازجمله زمینههایی
هستند که درحالحاضر استارتاپها در آنها فعالیت
میکنند.
با این وجود متخصصانی که بهدنبال راهاندازی
استارتاپهای مدیریت پسماندهای شهری هستند در
اولین گام باید چالشهای پیشروی کسبوکار خود را
شناخته و برنامهریزی دقیقی برای رویارویی با آن انجام
دهند .برخی از این چالشها مسائلی هستند که همه
روزه شهروندان شهرهای مختلف با آن درگیر هستند و
شاید در موارد زیادی باعث نمایش مناظری نامناسب در
مکانهای عمومی میشوند .مواردی نظیر سرازیر شدن
پساب زبالهها از خودروهای مخصوص حمل زباله که
عالوهبر انتشار بوی نامطبوع در مناطق مسکونی ،آسیب
جدی به محیطزیست نیز وارد میکند.

د در ایران
دالیل عدم موفقیت مدیریت پسمان 
این موضوع وقتی بیشتر اهمیت مییابد که بدانیم اغلب این
زبالهها سر از جویها و رودخانههای فصلی دائمی در میآورد؛ از
سوی دیگر سوء مدیریت این زبالهها امنیت اجتماعی و سالمت
مردم را نشانه رفته و دستخوش آلودگی میکند .زیرا همه این
شیرابهها و آلودگیهای حاصل از زباله در مخازن و منابع آب
زیرزمینی و سطحی تخلیه میشود.
در حال حاضر در ایران  ۸۰درصد کل مخارج مدیریت
پسماندها ،مربوط به جمعآوری است که ۶۰درصد از آن صرف
حقوق و دستمزد کارگران میشود .اهمیت این موضوع از آن
جهت است که بهبود اندکی در عملیات جمعآوری میتواند تاثیر
فراوانی در کاهش هزینههای کل داشته باشد.
هزینههای اقتصادی مدیریت جمعآوری شامل سرمایه الزم
برای خرید تجهیزات ،هزینههای کارکنان ،سوخت ،تعمیر و
نگهداری و سایر موارد است مطالعاتی که در شهرهای مختلف
ایران صورت گرفته نشان میدهد که میانگین هزینه جمعآوری
هر تن زباله در سال نزدیک  ۶۰دالر محاسبهشده است.
این در حالی است که کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای
در حالتوسعه نزدیک به  ۷۰درصد زبالههای تولیدی خود را
بازیافت میکنند که این میزان در کشور ما نزدیک به ۱۷درصد
است .در طول دهههای گذشته بسیاری از کشورها نسبت به
مضرات این معضل آگاه شده و مدیریت آن را در دستور کار
قرار دادهاند .این اقدامات نتایج خوبی داشته است و حاال زباله در
حکم طالیی است که به منبع درآمد بسیاری از کشورها و حتی
خانوادهها تبدیلشده است؛ اما آمارها وضعیت خوبی از کشور ما
در این حوزه نشان نمیدهد .هنوز بسیاری از ابتداییترین اقدامات
مدیریت پسماند که یکی از آنها تفکیک از مبدأ است ،در کشور
اجرایی نشده است؛ این در حالی است که تولید روزانه زباله هم
روزبهروز در حال افزایش است.
مدیریت پسماند و بحث ساماندهی زباله در کشور اگرچه
گاه چنان داغ شده که به ابزاری برای تصفیهحسابهای حزبی
تبدیلشده ،اما هنوز اقدام جدی در مورد آن انجامنشده است.
بر اساس آمارها تولید ساالنه زبالههای شهری ایران بیش از ۱۰
میلیون تن است .متوسط سرانه تولید زبالههای شهری در ایران
 ۲۴۰کیلوگرم در سال است .بیشترین تولید سرانه زباله مربوط به
پایتخت کشور تهران میشود؛ در این شهر به ازای هر نفر تا ۴۵۰
کیلوگرم زباله شهری در سال تولید میشود .در خصوص زبالههای

صنعتی ،تولید زباله در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی هم بهطور
خاص چالشی کلیدی است .بعضا این زبالهها در رده زبالههای
خطرناک قرار میگیرند و الزم است فرآیندهای خاص تصفیه و
بازیافت در مورد آنها انجام شود.
» » » مهمترین روشهای دفع زباله در جهان کدامند؟
دفع پسماند آخرین مرحله از فرآیند مدیریت پسماند است.
بعد از جمعآوری ،انتقال ،پردازش و بازیافت ،دفع پسماند با
روشهایی از قبیل دفن ،سوزاندن ،دپوی روباز و ...انجام میشود.
میانگین درصد بازیافت زباله و تولید کمپوست در جهان
حدود  ۱۹درصد است و در مقیاس جهانی بهطور میانگین
حدود  ۳۷درصد دفن زباله ۳۱ ،درصد دپوی روباز و  ۱۱درصد
زبالهسوزی انجام میشود .دپوی روباز زباله بدترین روش دفع زباله
محسوب میشود که این میزان در کشورهای کمدرآمد حدود ۹۳
درصد و در کشورهای با درآمد باال حدود ۲درصد اتفاق میافتد.
کشورهای با درآمد متوسط به باال بیشتر به دفن زباله روی
میآورند (حدود  ۵۴درصد) درحالیکه در کشورهای با درآمد
باال از این میزان کاسته میشود و درصد بازیافت زباله و تولید
کمپوست باال میرود .زبالهسوزی نیز در کشورهای با درآمد
باال که با محدودیت زمین مواجه هستند رواج دارد.به گفته
یتوان آمار دقیقی از میزان
کارشناسان محیطزیست در ایران نم 
بازیافت و تولید کمپوست ارائه داد .با اینحال بر اساس برخی
مطالعات انجامشده میتوان گفت میزان بازیافت حدود  ۶درصد
و میزان تولید کمپوست حدود  ۱۰درصد برآورد میشود .بیش
از  ۸۰درصد از زباله تولیدی در کشور به سمت لندفیلها یا
محلهای دفن زباله هدایت میشود .در اغلب سایتهای دفن
زباله کشور بهجای دفن بهداشتی ،دپوی روباز زباله انجام میشود
که خسارتهای جبرانناپذیری به محیطزیست کشور وارد آورده
است.
» » » مشکالت و موانع بازیافت زباله در ایران چیست؟
بهوضوح میتوان گفت مساله اصلی از مدیریت ضعیف
پسماند در کشور ناشی میشود .ابتدا باید زیرساختهای الزم
بهویژه در مرحله جمعآوری زباله فراهم شود ،برای مثال بسیاری
از شهروندان در خانه تفکیک زباله میکنند ،ولی شهرداری
بهصورت تفکیکشده جمعآوری نمیکند .البته ترویج فرهنگ
کاهش تولید زباله و تفکیک آن نیز یک مقوله مدیریتی است.
به این ترتیب میتوان گفت مشکل در زمینه بازیافت زباله از

مرحله تفکیک آن شروع میشود که در این زمینه تا حدود زیادی
هم دولت و هم فرهنگ عمومی که آنهم به میزان زیادی ناشی از
دولت است ،دارای خألهای قانونی و فرهنگی هستند.
کدام ارگانها بیشترین و مهمترین سهم را در فرهنگسازی
برای همیاری در بازیافت زباله دارند؟
برای پاسخ به این سوال باید گفت در سطح شهرها،
شهرداریها و در روستاها ،دهیاریها مسوولیت مدیریت
پسماندها را بر عهدهدارند .در کشورهای موفق در زمینه بازیافت
زباله ،سیاستهای تشویقی و تنبیهی در کنار فراهمسازی
زیرساختهای الزم و صرف بودجههای کالن منجر به موفقیت
شد نه فرهنگ عمومی.
» » » قبل از هر چیز باید به این نکته توجه کرد که بازیافت
زباله بیشتر از مباحث مالی و برنامه منسجم مدیریت پسماند تاثیر
میپذیرد .مسلما برنامهریزی و تامین بودجه برای فراهم آوردن
امکانات الزم برای تفکیک در مبدأ بسیار کمهزینهتر و مقرون
بهصرفهتر از تفکیک آن در مقصد است.
مضاف بر شهرداریها و دهیاریها ،نهادهای آموزشی
و تربیتی هم در این قضیه بسیار نقش دارند .در بسیاری از
کشورهای توسعهیافته ،مساله تفکیک زباله از مدارس و در متون
درسی برای فرد آموزش داده میشود تا کامال برای فرد نهادینه
شود .درواقع برخی از مهمترین اصولی که سیستم تفکیک زباله
در کشوری مانند ژاپن ارتقا یافته ،به فرهنگسازی مرتبط هستند
که از مدارس و مراکز آموزشی سرچشمه میگیرد .از جانب
دیگر شهرداریها هم چندان توجهی به این مساله ندارند .مثال
سطلهای زباله عمومی که در خیابانها و معابر عمومی وجود
دارند ،هیچکدام تفکیکشده نیستند و زبالهها هم بهصورت کامال
ترکیبی اعم از خشک وتر جمعآوری میشوند که نتیجه آن
تفکیک بخش کمی از زباله با اتالف سرمایه اقتصادی و انسانی
زیاد است.
» » » هزینههای سرمایهگذاری در بازیافت زباله در قیاس با
عدم بازیافت چقدر است؟
به گفته کارشناسان حوزه پسماند در فرآیند مدیریت
پسماندهای شهری ،تحلیل هزینه و فایده بازیافت زباله از اهمیت
باالیی برخوردار است .درمجموع از نگاه اقتصادی با در نظر
گرفتن فواید محیطزیستی و بهداشتی حاصل از بازیافت زباله
در درازمدت و همچنین اصول توسعه پایدار ،فواید بازیافت زباله از

هزینههای آن بسیار بیشتر است .هزینههای بازیافت به مولفههای
متعددی از قبیل ترکیب زباله ،مقدار تولید زباله ،نیروی کار،
فناوری و ...بستگی دارد .از اینرو در کشورها و شهرهای مختلف
معادلهها متفاوت است و نیاز به مطالعه دارد .ممکن است در
شهری یا کشوری از نگاه یک سرمایهگذار هزینههای بازیافت زباله
بیشتر از منافع آن باشد .در چنین شرایطی منافع محیطزیستی
و بهداشتی حاصل از بازیافت زباله باید توسط دولت محاسبه و
در قالب یارانه و دیگر سیاستهای تشویقی صرف تقویت این
فرآیند شود.
از سوی دیگر نیز ممکن است منافع مستقیم حاصل از
بازیافت برای سرمایهگذار بیشتر از هزینهها باشد ،در این شرایط
نیز هزینههای محیطزیستی و بهداشتی باید از طریق دولتها
مطالعه و در فرآیند مدیریت بازیافت لحاظ شود؛ بنابراین ازآنجاکه
منافع محیطزیستی و بهداشتی در فرآیند بازیافت زباله بهطور
مستقیم عاید سرمایهگذار بخش خصوصی نمیشود و از طرفی
دیگر فرآیند بازیافت زباله مقداری هزینههای محیطزیستی و
بهداشتی در بر دارد ،الزم است دولتها در برنامهریزی ،تامین
بودجه و رعایت استانداردها ورود داشته باشند.
» » » راهکار چیست؟
استفاده از ظرفیت های دانشگاه و صنعتی که در قالبی به
عنوان شرکت های دانش بنیان نهادینه شده است می تواند
نقشی تاثیرگذار در کاهش مشکالت مدیریت پسماند در کشور
داشته باشد.
آگاهیبخشی به مردم و درخواست شفافسازی هزینهکرد
ضروری است؛ در ابتدای امر ضروری است مطالعات جامع در
خصوص شناخت توانمندیهای دستگاهها و تجهیزات جمعآوری
زباله در ارتباط با ساختارهایی انجام شود .در گام بعدی نیز الزم
است مطالعه ،طراحی و بهینهسازی تجهیزات و ماشینآالت
سیستم جمعآوری مکانیزه و نیمه مکانیزه صورت گیرد.
اما مطالعه و توسعه طرحهای بازیافت و تفکیک از مبدأ
بهمنظور کاهش زائدات تحویلی به سیستم جمعآوری ،تدوین
برنامههای آموزشی ویژه بازیافت و تفکیک از مبدأ برای مسووالن،
مردم و انجمنهای مردمی و قرار دادن برنامه تفکیک از مبدأ در
رأس برنامههای مدیریت مواد زائد در شهرداریها و تعیین اهداف
کلی آن در سطوح محلی و استانی از دیگر پیشنهادهایی است
که میتوان برای افزایش بهرهوری در این مقوله به کار گرفت.

نگاهی به مدیریت پسماند در کشور های آسیایی
امروزه شهرهای کشورهای آسیایی بیش از یک میلیارد
نفر را در خود سکونت داده اند  .پیش بینی میش سود تا
سال ، 2050جمعیت آسیا به بیش از چهار میلیارد نفر برسد
که نیمی از آنها در شهر ها سکونت خواهند یافته .
پسماند تولید شده توسط این جمعیت روزانه به طور
متوسط 180،میلیون تن خواهد بود  .باال رفتن جمعیت و
توسعه شهر نشینی به همراه رشد اقتصادی ،افزایش نرخ
مصرف در شهرها پیچیده و پر هزینه ساختن مدیریت
پسماندها را موجب شده است.امروزه کشورهای توسعه نیافته
و در حال توسعه منطقه ،به دلیل ضعف عای مدیریتی در
مواجهه با حجم روز افزون پسماندها و نیز ویژگی های متغیر

آن با مشکالت زیادی مواجه هستند زیرا با ثروت مند شدن
یک شهر ،ترکیب پسماند آن شهر نیز به دلیل مصرف بیشتر
کاغذ ،پالستیک ،بسته بندی ها و مواد تترا پک تغییر می
کند .
در کشور های توسعه یافته آسیایی نیز ،مدیریت پسماند
به دلیل رشد بی رویه جمعیت و اثرات اقتصادی ناشی از آن
با مشکالتی روبرو می باشد.
نقش اقتصاد در مدیریت پسماند:
محدودیت های مالی همواره یکی از موانع اصلی مدیریت
صحیح پسماند های جامد شهری می باشد .در حال حاضر
مسئوالن کشورهای آسیایی از سه روش ،سیستم مستقیم بر

اساس حجم پسماند تولیدی ،سیستم غیر مستقیم مالیات
امالک بر اساس نرخ مالیات امالک و سیستم متکی بر قبوض
آب و برق و بر اساس مساحت ملک و ارزش آن برای تامین
بودجه اقدام میکنند.
تولید پسماند و ترکیبات آن :
در دست داشتن اطالعات دقیق در زمینه تولید پسماند
و نیز آنالیز فیزیکی آن به ارزیابی سیستم مدیریت موجود و
تصمیم گیری مالی وقانونی ،علیرغم اینکه مقدار پسماند جمع
آوری شده همواره بسیار کمتر از پسماند تولید شده است
،بسیار حایز اهمیت میباشد .
برخی از کشور های آسیایی همچون ژاپن و کره جنوبی در

حال ورود به سیستم جدید مدیریت پسماند می باشند  .در
این کشورها سطح درآمد ساکنان افزایش چشمگیری داشته
است و در نتیجه نوع و مقدار پسماند تولیدی در این کشور ها
مشابه کشور های اروپایی شده است  .از این رو میتوان گفت
تفاوت فاحشی بین نوع و محتوای این مشکل در کشور های
صنعتی توسعه یافته و کشور های در حال توسعه وجود دارد .
به نحوی که در کشورهای صنعتی به دلیل سطح اقتصادی
باالتر مقدار پسماند تولیدی توسط هر شخص بیش از یک کیلو
گرم در روز است  .حال آنکه این رقم در کشور های در حال
توسعه به دلیل سطح اقتصادی پایین تر ،به طور متوسط 0/5
کیلو گرم در روز به ازای هر نفر است.
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معرفی استارتاپ های ایرانی مدیریت پسماند

در ایران شرکت های مختلفی به ارائه فناوریهای کاربردی
در زمینه مدیریت پسماند ورود کردند تا این حوزه را با کمک
محصوالت و خدمات خود ارتقا دهند.
ستاد توسعه فناوریهای اقتصادی دیجیتال و
هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به
دنبال توسعه فناوریهای کاربردی در کشور است .فناوریهایی
که توان و تخصص ایجاد آنها در شرکتهای دانشبنیان و
خالق وجود دارد.
یکی از این حوزهها ،بخش مدیریت پسماند در کشور
است که با توان چندین شرکت دانشبنیان و با استفاده
از فناوریهای طراحی شده در آنها به سمت دیجیتالی و
هوشمند شدن حرکت کرده است.
» » » تپش مدیریت پسماند شهری
سامان اندیشان نوین وحید یکی از این شرکتها است که
با تولید محصولی به نام تپش مدیریت پسماند شهری در تالش
است تا نقشی اثرگذار در این زمینه ایفا کند .این شرکت به
حوزه طراحی فناوریهای مرتبط با محیط زیست ،فناوریهای
حوزه پسماند شهری و غیرشهری و مدیریت پسماند ورود کرد.
محصول تپش مدیریت پسماند شهری نیز توسط فناوران
این شرکت برای تفکیک پسماند شهری و جداسازی زبال ه های
ت به چرخه تولید را
خشک که قابلیت بازیافت پذیری و برگش 
دارا هستند ،تولید شده است.
» » » نرمافزار بهماند
بهسازان محیط ماندگار دیگری شرکتی است که به این
حوزه ورود و اپلیکیشن بهماند را تولید کرده است .نرم افزار
بهماند اپلیکیشنی حامی محیط زیست است که در زمینه
جمعآوری پسماند و بازیافت آن خدمات ارائه میکند.
با استفاده از آن ،تنها با چند کلیک ساده ،در زمان مورد
نظر کاربر ،خودروی جمعآوری بهماند در اسرع وقت به خانه یا
محل کار مراجعه میکند و زبالههای تفکیک شده و پسماند را
برای بازیافت تحویل میگیرد.
» » » اپلیکیشن خرید و جمع آوری زباله خشک و لوازم
منزل از مبدا
شرکت مهر آفرین فردوس با تولید محصول زیست اپ
که اپلیکیشن خرید و جمع آوری زباله خشک و لوازم منزل
از مبدا به حوزه مدیریت پسماند است در این حوزه حرکت
کرده است.
زیست اپ سامانه هوشمند در زمینه تفکیک زباله و
حمایت از محیط زیست در ایران است .با زیست اپ میتوانید
در هر خانه ،شرکت یا مغازه ای که هستید با چند کلیک
درخواست خود را برای حمایت از محیط زیست اعالم کنید
و از پاداش و سکه هایی که به دست میآورید استفاده کنید.
در این اپ خدمات مختلفی ارائه می شود .مثل اینکه در هر
لحظه یا در هر مکانی که احساس کردید به وسیله ای احتیاج
ندارید یا مکان شما را اشغال کرده است و میخواهید گزینه
بهتری جایگزین آن کنید میتوانید به راحتی درخواست دهید
تا کارشناسان این اپ برای خریدن آن وسیله به شما مراجعه
کنند.

یا اینکه زباله های خود را تفکیک کنید و با اعالم درخواست
در نرم افزار سکه برای خودتان جمع کنید و از سکههایتان در
نرم افزار استفاده کنید و خدمات بگیرید.
» » » سامانه تفکیک پسماند خشک از مبدا
سامانه تفکیک پسماند خشک از مبدا پارسی پاک محصول
دیگری است که در حوزه مدیریت پسماند توسط شرکت
پاکبازان زمین و گیتی سترگ تولید شده است .این محصول
بهترین روش جمع آوری پسماندهای قابل بازیافت در سطح
شهر به کمک روش های نوین فناوری و اطالعات مبتنی بر
وب در کشور است.
در این روش ،پسماند خشک از افراد تحویل گرفته می
شود و بعد از تفکیک و ارزش سنجی آنها ،معادل ارزش
پسماندشان به افراد ،اعتبار و یا امتیاز ارائه می شود تا آنها
بتوانند امتیاز خود را در فروشگاههای طرف قرارداد شرکت
مصرف کنند.
» » » دستگاه هوشمند بازیافت در مبدا
شرکت بین المللی اقتصاد سبز فرامرزی با تولید دستگاه
هوشمند بازیافت در مبدا در تالش است تا مدیریت پسماند در
کشور را کاربردیتر کند .این شرکت با تولید این محصول در
 6مدل طراحی و تولید شده است.
مدل شهروندی آن بصورت دستگاه نیمه اتومات و تمام
اتومات که در کلیه مناطق مسکونی مستقر می شود و  ۸درگاه
ورودی پسماند برای آن تعبیه شده که هر درگاه مخصوص
دریافت یک جنس از بطری های پالستیکی و فلزی به تفکیک
رنگ و جنس با رعایت کد های بین المللی بازیافت است.
دستگاه مجهز به سیستم پیشرفتهای است که در لحظه
ورود بطری آنها را بی سر و صدا کامال آسیاب و آماده خط
بازیافت می کند .دستگاه مدل شهروندی در کلیه مناطق
مسکونی ،شهر ها ،روستاها ،حاشیه سواحل دریا و جنگل ها
مستقر می شود.
» » » اپلیکیشن جمع آوری آنالین پسماندهای خانگی
و صنعتی
اپلیکیشن جمع آوری آنالین پسماندهای خانگی و صنعتی
زیما نیز با هدف کمک به مدیریت پسماند در کشور توسط
شرکت فرانگران توسعه سالمت زیست ایرانیان طراحی و تولید
شده است.
زیما ،سامانه هوشمند تفکیک پسماند خشک از مبدا است
که راهکاری سریع و ساده برای بهبود چرخه بازیافت (تولید،
مصرف ،بازیافت) محسوب می شود .این نرم افزار قابل نصب در
گوشی موبایل و کامپیوتر است.
» » » اپلیکیشن تفکیکان
شهر سبز مانا نیز شرکت دیگری است که با تولید
اپلیکیشن تفکیکان به حوزه مدیریت پسماند ورود کرده است.
نرمافزاری برای مدیریت هوشمندانه پسماندهای شهری.
کاربران با استفاده از این اپلیکیشن آموزش و آگاهی درباره
مدیریت هوشمند پسماند دریافت می کنند .یاد مییرند
که چگونه بازیافت به حفظ محیط زیست کمک میکند و
میتوانند به راحتی درخواست تخلیه پسماند بدهند.

البرز رفدا

استارتآپهای فعال در زمینه مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمع آوری آن
زنجیره فعالیت های استارتآپی حوزه مدیریت پسماند
در چهار بخش مدیریت تولید پسماند و فرآیند جمعآوری آن،
آموزش و فرهنگسازی ،غربالگری پسماند و بازیافت و فروش
مجدد پسماند طبقه بندی می گردد.
بر اساس آمارهای موجود  28درصد استارتآپهای حوزه
مدیریت پسماند مربوط به مدیریت تولید پسماند و فرآیند
جمعآوری آن 10 ،درصد مربوط به آموزش و فرهنگسازی،
 10درصد مربوط به غربالگری پسماند و  52درصد مربوط به
بازیافت و فروش مجدد پسماند هستند.
» » » استارتآپ  Rubicon Globalدر ایاالت متحده
آمریکا
این شرکت با سرمایه  261میلیون دالر یک پلتفرم نرم
افزاری برای ارتباط میان تولید کنندگان پسماندهای حجیم و
ویژه و شرکت های جمع آوری پسماند و رانندگان کامیون ها
ارائه کرده است که از طریق این نرم افزار مشتریانی که نیاز به
جمع آوری پسماندهای خود در خارج از برنامه های معمول
جمع آوری پسماند شهری دارند ،می توانند به صورت آنالین
ثبت سفارش کرده ،هزینه جمع آوری را پرداخت نمایند و
گزارش های مربوط به عملکرد خود را مشاهده نمایند.
این شرکت دارای یک شبکه از کامیونهای جمع آوری
زباله است و به مشتریان خود این امکان را می دهد از طریق
اپلیکیشن درخواست جمع آوری زباله بدهند و یا برای آن
برنامه تنظیم کنند .عالوه بر دریافت هزینه های دورهای از
مشتریان که بر مبنای میزان و تعداد دفعات جمع آوری پسماند
هر مشتری تعیین می گردد ،با فروش مواد قابل بازیافت نیز
کسب درآمد می کند.
تولید کنندگان پسماندهای حجیم یا ویژه ی صنعتی و
خانگی و شرکت ها و سازمان هایی که تولید پسماند باالیی
دارند اما خارج از محدوده ی سرویسدهی شهرداری ها هستند
از جمله مخاطبان این پلتفرم هستند.
» » » استارآپ  AMCSدر ایرلند_ انگلستان
این شرکت با سرمایه  79.9میلیون دالر که یک پلتفرمی
آنالین برای برنامه ریزی حرکت ناوگان ،نظارت بر عملکرد
کامیون ها و همچنین ارائه اطالعات پشتیبان جهت تصمیم
گیری های مدیریتی شرکت های جمع آوری پسماند ارائه
کرده است .این پلتفرم تنها محدود به مواردی همچون مدیریت
در لحظه ی ناوگان و مسیریابی بهینه ی کامیون ها نیست
بلکه یک پلتفرم تسهیل فعالیتهای مدیریتی جامع مخصوص
شرکتهای جمع آوری پسماند است.
عالوه بر این ،خدماتی همچون تحلیل داده ،داشبورد
مدیریتی ،مدیریت مالی و مدیریت فعالیت ها از جمله سایر
امکانات موجود در این پلتفرم AMCSاست.
از طرف دیگر ،شرکت سیستم های نوین جمع آوری
پسماند مانند پایش سطل زباله ،جی پی اس و ایجاد شبکه
ی یک پارچهی هوشمند جمعآوری پسماند را نیز به مخاطبان
خود در قالب یک خدمت ارائه می کند.
بر اساس مدل درآمدی این شرکت ،تجهیزات و استقرار
سیستم بر اساس نیاز مشتریان در ابتدا به صورت یک پروژه
انجام می پذیرد و سپس به صورت ساالنه از شرکتها برای
استفاده از پلتفرم ،حق اشتراک دریافت می گردد.
» » » شرکت Winnow
این شرکت در انگلستان ،سنگاپور و دبی سیسـتمی جهـت
نظـارت و مـدیریت نـو ،میـزان و هزینـه پسماندهای غذایی
تولید شده به رستوران ها ارائه می کند .این سیستم از یک
تبلت و همچنین نرم افزار مدیریت و تحلیل داده های پسماند
تشکیل شده است.
در این نرم افزار ،افراد با استفاده از تبلت ،میزان پسماند
تولیدی خود در طول روز را ثبت نموده تا مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته و نرم افزار با ارائه اطالعات کلیدی و راهکارهای

بهبود دهنده وضعیت ،به برنامه ریزی دقیق تر برای تهیه مواد
اولیه ،کاهش هزینه های از دست رفته رستوران ها و همچنین
کاهش اثرات زیست محیطی مخرب پسماند های تر کمک
میکند.
» » » شرکت  Bioplastechدر ایرلند
این شرکت از باکتری برای تبدیل پالستیک بـه حالت
هـایی کـه بیشـتر بـا محـیط زیست سازگار باشد استفاده
می کند.
این شرکت که یکی از خروجی های دانشگاه دوبلین است،
از تعداد گوناگونی باکتری که از بیش از  400میکروارگانیسم به
دست می آیند بهره می برد تا پالستیک های غیر قابل تجزیه
را به پلی استرهایی با نام  PHAکه قابل تجزیه توسط فرآیند
های زیستی هستند تبدیل کند .این شرکت در حال حاضر در
حال توسعه چسب قابل تجزیه زیستی از منابع طبیعی است.
» » » شـرکت  Technologies Recyclingدر انگلستان
این شرکت توانسـته اسـت راهکاری نـوین بـرای بازیافت
پالستیک و تبدیل مجدد آن به پالستیک خالص ،مو و حتی
به نفت ارائه کند.
محصول ارائه شده توسط این شرکت یک سیستم بازیافت
پسماند پالستیکی است که سیستمی ماژوالر و با قابلیت
افزایش مقیاس بوده که اقالم پالستیکی که به انتهای چرخه
ی عمر خود رسیده اند را طی فرآیند های شیمیایی متعدد
مجدد به نفت (که این شرکت به آن  Plaxxمی گوید) تبدیل
می کند .با پاالیش این ماده می توان مواد مختلفی مانند نفت،
موم ،روغن و  ...را به دست آورد .مخاطب اصلی این شرکت
مراکز بازیافت پسماندهای پالستیکی هستند که با تهیه این
دستگاه می توانند مزایای رقابتی متعددی مانند امکان فروش
نفت حاصل شده را به دست بیاورند.
» » » شرکت  Zen roboticsغربال گری پسماند
این شرکت ها به منظور تسهیل و تسریع فرآیند تفکیک
انواع پسماند از یکدیگر ،سیسـتم مبتنی بر فناوری رباتیک و
 Vision Machineارائه کرده اند که بـه صـورت خودکـار انواع
پسماند خشک را شناسایی کرده و آن ها را از هم جدا می
کند و قابلیت جداسازی قطعات پسماند با ارزش از زباله های
جامد دارد.
ازجمله پسماندهای انواع فلزات ،چوب ها ،مواد معدنی
و پالستیک .این شرکت سیستم های رباتیک را معموال به
شرکت های بازیافت و تفکیک پسماند می فروشد ،هرچند
در برخی موارد تولید کنندگان عمده پسماندهای خشک نیز
به منظور کاهش هزینه دفع پسماند خود از این سیستم بهره
می برند.
» » » شرکت  Recyclebankآموزش و فرهنگ سازی
این شرکت نیز در ایاالت متحده به صورت یک انجمن با
هدف ارتقای فرهنگ افـراد جامعـه در راستای کاهش اثرات
مخرب پسماند بر محیط زیست فعالیت می کند.
افرادی که عضو این انجمن می شوند از راه های مختلف می
توانند امتیاز جمع آوری کنند و می توانند از این امتیازها برای
تخفیف در خدمات جمع آوری و بازیافت پسماند و یا پیشنهادات
ویژه در خرید محصوالت سازگار با محیط زیست که طرف قرارداد
با این شرکت باشند استفاده کنند.
همچنین افراد می توانند امتیازهای خود را برای انجام فعالیت
های ترویجی مانند برگزاری فعالیت های آموزشی در مدارس،
اهدا کنند .سیستم جمع آوری امتیاز توسط اعضا به این صورت
است که افرادی که شهر یا شرکت جمع آوری پسماند آن ها با
این شرکت طرف قرارداد باشد ،به ازای میزان پسماندی که برای
بازیافت تحویل شرکت های جمع آوری می دهند ،امتیاز دریافت
می کنند .همچنین این انجمن به کاربران راهکارهای متعددی در
راستای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی پسماندها ارائه می
کند که با انجام هریک از آن ها کاربران امتیاز دریافت می کنند.

تجربیات جهانی استارتآپ ها و چالشهای مدیریت پسماند
دفع سنتی پسماند و اثرات مخرب زیست محیطی (مانند
انتشار گاز گلخانه ای ،طوالنی بودن تجزیه پالستیک در طبیعت)،
نظارت ،جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه و خطرات زیست
محیطی ناشی از آن ،پیچیدگی و هزینه بر بودن تفکیک پسماندها
پس از گردآوری و عدم استقبال افراد از تفکیک در مبدا ،کمبود
داده و اطالعات در خصوص نوع ،میزان و الگوی رفتاری تولید
پسماند در سطح منطقهای ،شهری و ملی ،افزایش مصرف گرایی و
دور ریختن وسایلی که همچنان قابل استفاده هستند ،دور ریختن
حجم بسیار زیاد پسماندهای غذایی قابل استفاده ،از دست رفتن
حجم بسیار زیادی از فلزات گرانبها و مواد ارزشمند به دلیل استفاده
از شیوههای دفع سنتی ،بهینه نبودن روش های جمع آوری
پسماند فعلی (سرریز شدن برخی سطل ها و خالی ماندن برخی
دیگر در فاصله ی دوبار مراجعه کامیون و عدم تخصیص بهینه
کامیو نها به مسیرها) ،پیچیدگی و زمان بر بودن دفع اصولی پسماند
خانگی و صنعت (عدم دسترسی آسان به شرکتهای مربوطه برای
جمع آوری پسماندهای حجیم و ویژه ی خانگی و صنعتی و عدم
اطالع از مراکز بازیافت هریک از انواع پسماند در محدوده) از جمله
موضوعات استراتژیک حوزه مدیریت پسماند در کشور است.
استفاده از فرآیند هضم بی هوازی به منظور تجزیه پسماندهای
تر و غذایی و تبدیل آن ها به زیست گاز و کودهای ارگانیک به
وسیله شرکت های بازیافت پسماند ،تولید کنندگان خانگی پسماند
و تولید کنندگان عمده پسماند؛ جلوگیری از ورود پسماندهای
خطرناک به محیط زیست از طریق استفاده مجدد ازپسماندهای
قابل استفاده مانند وسایل الکترونیکی قابل تعمیر و یا ساخت
محصوالت ثانویه از پسماندهای خشک مانند ساخت کیف دستی
از کیسه های پالستیکی (با گروه مخاطب تولید کنندگان خانگی
پسماند و مصرف کنندگان ثانویه)؛ استفاده از انواع فرآیند های
تجزیه ی شیمیایی برای تبدیل اقالم پالستیکی به نفت ،پودر
پالستیک خالص و یا به مواد شیمیایی قابل تجزیه در محیطزیست

(با گروه مخاطب تولیدکنندگان عمده پسماند و مصرف کنندگان
ثانویه) و تشویق به کاهش تولید پسماند با ترویج فروش و یا به
اشتراک گذاری اقالم و مواد غذایی مازاد از جمله راهکارهای مقابله
با دفع سنتی پسماند و اثرات مخرب زیست محیطی (مانند انتشار
گاز گلخانهای ،طوالنی بودن تجزیه پالستیک در طبیعت) خواهد
بود.
راهکار مهم چالش نظارت ،جمع آوری و دفع پسماندهای ویژه
و خطرات زیست محیطی ناشی از آن ،استفاده از پلتفرم های نرم
افزاری و آنالین جهت ثبت سفارش و پیگیری جمع آوری و دفع
پسماندهای ویژه (با گروه مخاطب تولید کنندگان پسماندهای
حجیم یا ویژه و شرکت های جمع آوری پسماند) ،و زباله سوز در
مقیاس کوچک برای استفاده در شهرهای کوچک به منظور دفع
پسماندهای ویژه (با گروه مخاطب دولت ها و شهرداری ها) است
که در یک شهر می توان از آن استفاده کرد.
استفاده از فناوری هایی مانند  Machine Visionو رباتیک
برای تفکیک و جداسازی خودکار انواع پسماند (با گروه مخاطب
تولید کنندگان پسماندهای حجیم یا ویژه و شرکت های تفکیک و
مراکز بازیافت پسماند( ،استفاده از فناوری هایی مانند  RFIDبرای
دسته بندی پسماندهای ویژه مانند مواد شیمیایی (با گروه مخاطب
تولید کنندگان پسماندهای حجیم یا ویژه و شرکتهای تفکیک و
مراکز بازیافت پسماند( ،استفاده از سطل زباله هوشمند به منظور
تفکیک پسماند در مبدا به وسیله سنسور (با گروه مخاطب تولید
کنندگان پسماندهای حجیم یا ویژه و اماکن عمومی مانند مراکز
خرید ،پارک ها) و استفاده از پلتفرم های آنالین برای تشویق افراد
به تفکیک پسماند در مبدا و تسهیل آن با ارائه راهکارها و معرفی
مراکز بازیافت هر نوع پسماند در محدوده جغرافیایی مد نظر (با
گروه مخاطب تولید کنندگان پسماندهای حجیم یا ویژه و تولید
کنندگان خانگی پسماند) از جمله راهکارهای حل پیچیدگی و
هزینه بر بودن تفکیک پسماندها پس از گردآوری و عدم استقبال

افراد از تفکیک در مبدا است که می توان با تمرکز بر روی آنها این
مشکالت را کاهش داد.
به منظور حل چالش دور ریختن حجم بسیار زیاد پسماندهای
غذایی قابل استفاده ،راهکارهایی نظیر تحلیل پسماند تولیدی در
بازه های زمانی برای هر واحد (به عنوان مثال یک رستوران) به
منظورآگاهی از میزان ،نوع و هزین ه پسماندهای تولید شده (با
گروه مخاطب تولید کنندگان عمده ی پسماندهای غذایی (مانند
رستوران ها و عمده فروش ها) و پلتفرم آنالین برای فروش ،به
اشتراک گذاری و اهدا کردن مواد غذایی و سایر اقالم مازاد به
مشتریان ثانویه و یا افراد نیازمند (با گروه مخاطب تولید کنندگان
عمده ی پسماندهای غذایی مانند رستوران ها و عمده فروشها،
افرادی که مواد غذایی مازاد در خانه داشته باشند و استفاده
کنندگان ثانویه) وجود دارد.
راهکارهایی از جمله استخراج فلزات کمیاب و قیمتی و
سایر اقالم ارزشمند موجود در پسماندها (به ویژه پسماندهای
الکترونیکی) به صورت خودکار یا دستی (با گروه مخاطب شرکت
های جمع آوری و تفکیک پسماند) و پلتفرم نرم افزاری و آنالین
جهت ثبت سفارش و خرید پسماندهای قابل تجزیه به عناصر با
ارزش ،مانند پسماندهای الکترونیکی (با گروه مخاطب شرکت های
جمع آوری و تفکیک پسماند و تولید کنندگان پسماند های دارای
فلزات و مواد ارزشمند مانند تلفن های همراه از کار افتاد و لپ
تاپ) برای حل چالش از دست رفتن حجم بسیار زیادی از فلزات
گرانبها و مواد ارزشمند به دلیل استفاده از شیوههای دفع سنتی
موجود است.
راهکارهای حل چالش بهینه نبودن روش های جمع آوری
پسماند فعلی (سرریز شدن برخی سطل ها و خالی ماندن برخی
دیگر در فاصله دوبار مراجعه کامیون و عدم تخصیص بهینه کامیو
نها به مسیرها) را استفاده از سنسور برای پایش در لحظ ه سطل
زبال ه موجود و پیش بینی زمان پرشدن هر سطل با تحلیل داده ها

به منظور جلوگیری از سرریز شدن پسماند در مناطق شهری و
شلوغ و کاهش هزینه با تنظیم تعداد دفعات جمعآوری پسماند
در مناطق حاشیه شهرها و خلوتتر (با گروه مخاطب شرکت
های جمع آوری پسماند و دولت ها و شهرداری ها) ،بهینه سازی
مسیر جمع آوری پسماند برای کامیون ها از طریق جی پی اس و
اطالعات میزان پسماند داخل سطل ها به منظور تخصیص بهینه
مناسب کامیون ها به مسیرها به طوری که از بیشترین ظرفیت
هرکامیون استفاده شود (با گروه مخاطب شرکت های جمع آوری
پسماند و دولت ها و شهرداری ها) و استفاده از سطل زباله هوشمند
به منظور پایش در لحظه ،فشرده سازی و تفکیک پسماند ،پیش
بینی و برنامه ریزی برای تکمیل ظرفیت (با گروه مخاطب شرکت
های جمع آوری پسماند ،دولتها و شهرداریها و اماکن عمومی
مانند مراکز خرید ،پارک ها) است که دستگاه های اجرایی و
شهرداری ها می توانند از آن استفاده نمایند.
راهکارهایی چون استفاده از پلتفرم های آنالین و نرم افزای به
منظور ثبت و برنامه ریزی آسان تر سفارش های جمع آوری انواع
پسماند (با گروه مخاطب شرکت های جمع آوری پسماند و مراکز
بازیافت ،کاربران خانگی که قصد دفع پسماندهای حجیم و ویژه
دارند و شرکتها و سازمانهای تولید کنندهی عمدهی پسماند)
و استفاده از پلتفرم های آنالین مبتنی بر موقعیت جغرافیایی
برای ارائه راهکار های مختلف برای دفع اصولی انواع پسماند و
معرفی مراکز بازیافت نزدیک برای هر نوع پسماند (با گروه مخاطب
شرکتهای جمع آوری پسماند و مراکز بازیافت و افرادی که
تفکیک خانگی پسماند انجام میدهند و قصد تحویل پسماندها
به مراکز بازیافت مربوطه دارند) را مناسب برای چالش پیچیدگی و
زمان بر بودن دفع اصولی پسماند خانگی و صنعت (عدم دسترسی
آسان به شرکتهای مربوطه برای جمع آوری پسماندهای حجیم
و ویژهی خانگی و صنعتی و عدم اطالع از مراکز بازیافت هریک از
انواع پسماند در محدوده) خواهد بود.

البرز رفدا
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مافیای پسماند مقابل استارتاپها
موضوع محیط زیست و بهویژه یکی از زیرموضوعهای این حوزه
یعنی بازار پسماند ،یک مسئله صرفا محیطزیستی نیست بلکه رنگو
روی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی هم دارد.
در کشورهای دیگر گاه یک حزب به خاطر کار مثبت در حوزه
محیطزیست ،برنده انتخابات میشود یا برخی از مقامات به خاطر
مسائل و مشکالت مربوط به پسماند ،استعفا میدهند و از قدرت
کنار میروند .بازار پسماند ایران هم حساسیتهای ویژه خود را دارد.
اما در شکل و رنگ دیگری.
حساسیتهایش از این جهت است که این بازار توسط باندها یا
همان پیمانکارانی سنتی با قدرت مالی و نفوذ فراوان اداره میشود.
این افراد تقریبا در مقابل هر نوع تفکر مدرن و راهکارهای نو و
جدیدی استقامت میکنند .البته به تازگی قوانینی و جایگاهی
در شهرداری برای حمایت از استارتاپ های جمعآوری پسماند و
اپلیکیشنها در حوزه پسماند تعریف و ایجاد شده ،اما این تازه آغاز
راه است.
دستهای مافیا بر این بازار چمبره زده و درامدهای چند صد
میلیاردی شهرداری ها از این حوزه هم مزید بر علت شده تا بهصورت
ت جوانان در بازار فراهم نباشد .با
جدی و واقعی زمینه برای فعالی 
وجود همه این سختیها و نبود رگوالتوری قوی ،اما استارتاپها و
اپلیکیشنهایی راهاندازی شدهاند و در حال فعالیت هستند.
امیر نیکنام مدیر عامل اپلیکیشن جاروب است
این شرکت از حدود سال  ۹۳به بعد استارتاپهای زیادی در
زمینه محیط زیست شناخته شدند و جایزه گرفتند .اما حاال هیچ
خبری از آنها نیست.
» دلیلش چیست و این ایدههای جایزهگرفته به چه سرنوشتی
دچار شدهاند؟
نیکنام می گوید :وقتی در مورد استارتاپهای حوزه
محیط زیست ،جستوجو میکنیم ،از حدود سال  ۹۳به بعد
در دانشگاههایی همچون شهید بهشتی ،تربیت مدرس و در
استارتاپویکندهای مختلف ،رویدادهایی ویژه محیط زیست
برگزار شده و ایدههای برتر و تیمهای برتر هم شناخته شدهاند و
جایزه گرفتهاند .اما االن عنوان هر کدام از ایدهها و تیمها را که
در فضای وب جستوجو میکنیم ،کسبوکاری نمییابیم .همگی
شکست خوردند .از سال ۹۸که ما وارد بازار پسماند شدیم ،حدود
 ۱۰۰استارتاپ در حوزه پسماند فعالیت میکردند .در حال حاضر
تعدادشان به چندین عدد کاهش یافته است.
» استارتاپهای زیست محیطی به چه دلیل شکست خوردند؟
چه مانعی بر سر راهشان وجود داشت و دارد؟
ما با معضلی به نام رگوالتوری یا قانونگذاری در این زمینه
مواجه هستیم .قوانین موجود اجازه حرکت و رشد و فعالیت را
به استارتاپها و اپلیکیشنها نمیدهند .در واقع به هر نوع مدل
مدرنی ،اجازه فعالیت داده نمیشود .چون مدلها و روشها نو ،مانع
فعالیتهای سنتی میشوند و سهمی از بازار خواهند گرفت .روحیه
مردم هم به نوعی است که از ابزارهای مدرن که سهولت را برایشان
بههمراه دارد ،استقبال میکنند.
» پس چه مسیرهایی برای فعالیت استارتاپ های جمعآوری
پسماند و اپلیکیشنهای آنها وجود دارد؟
بهطور کلی برای استارتاپها دو مسیر فعالیت وجود دارد .اول
این نکته را بگویم که مسیر سوم ،فعالیت مستقل است که چنین
امکانی در حال حاضر وجود ندارد .چون ساختار پسماند به این
صورت است که شهرداری ها مالک پسماند هستند .پسماند به دو
دسته خشک و تر تقسیم میشود.
پسماند مدنظر ما ،پسماند خشک است .پسماند خشک هر ماه
در شهر تهران به صورت اجارهای واگذار میشود .شهرداری تهران
هر سال بین  ۱۸۰تا ۲۰۰میلیارد تومان از محل پسماند خشک و
واگذاری آن به پیمانکاران شهرداری درآمد دارد.
به جز استارتاپهایی که میخواستند مستقل کار کنند که ابدا
ب ه آنها اجازه فعالیت ندادند و نمیدهند ،دو دسته استارتاپ دیگر
وجود دارد .یکی استارتاپهایی که با شهرداریهای مناطق همکاری
میکنند .و استارتاپهایی که با پیمانکاران مناطق قرارداد میبستند.
بنابراین چنین کسبوکارهایی همیشه کسبوکارهایی درجه
 ۲بودند .چون یا وابسته به پیمانکار بودند یا وابسته به شهرداری
مناطق .از سویی اجازه رشد به آنها داده نمیشد.
به دلیل رسیدن به بند  ۶قرارداد پیمانکاری پسماند خشک که
شهرداری تهران پیمانکاران را موظف کرده بود که پسماند خشک
را جمعآوری بکنند .به این دلیل آنها جوانان صاحب اپلیکیشن را
بهنوعی به خدمت میگرفتند و به زیرمجموعه خود اضافه میکردند
که بیشتر نقش دکور تبلیغاتی را برایشان داشت .وقتی پیمانکار
دیگر میلی هم به ادامه همکاری با این جوانان را نداشت ،هیچ
اهمیتی نمیداد که مثال ۱۰هزار یا ۲۰هزار کاربر با این اپلیکیشنها
در حال کار هستند .بنابراین بهراحتی همکاریاش را با این جوانان
قطع میکرد و کسبوکارها از بین رفتند.
» برای حل مشکل استارتاپها و اپلیکیشنها در این زمینه چه
راهی را انتخاب کردید؟
ما وقتی با این مشکل مواجه شدیم ،از سال ۹۸برای یافتن
راهکاری قانونی که بتواند قانونگذار را مجاب بکند که برای فعالیت
استارتاپها قانونی وجود داشته باشد ،فعالیتمان را شروع کردیم .به
سازمان محیطزیست رفتیم و با رئیسش صحبت کردیم و جلسات
مختلفی با مشاوران شهرداری و سازمان پسماند داشتیم .در نهایت
در بهمن ماه سال ،۹۸آییننامهای برای فعالیت قانونی اپلیکیشنها و
پ های جمعآوری پسماند تعریف و ابالغ شد .ما هم بهعنوان
استارتا 
مشاور طرح در کنار این طرح حضور داشتیم.
» دستاوردهای جلسات با شهرداری و سازمان پسماند و
پیگیریها چه بوده است؟
االن رسیدهایم به یک هویت قانونی و مدلی که اجازه فعالیت
داریم که بدون نیاز به همکاری با پیمانکار یا شهرداریهای مناطق
میتوانیم کار کنیم .در این نقطه به هویت مستقل رسیدیم و
توانستیم در سطح شهر تهران کار کنیم.
» مشکالت استارتاپ های جمعآوری پسماند چقدر با مشکالت
سایر کسبوکارهای استارتاپی در مواجهه با فعاالن سنتی بازارها
مشابه است؟
ما یک تفاوت جدی داریم با سرویسهایی مثل تاکسیهای
اینترنتی یا کسبوکارهای سایر حوزههاو آن این است که کسی

که روبهروی ما در این بازار قرار دارد ،پیمانکاری است که ثروت
چندصدمیلیاردی دارد و اینقدر قدرت دارد که اتفاقات عجیب و
غریبی را میتواند رقم بزند .در حوزه زباله و پسماند هم مافیای قوی
وجود دارد .اصطالحات این حوزه هم خاص و ویژه خودشان است.
ورود به این فضا یعنی واردشدن به میدان جنگی نابرابر؛ جنگی که
یک سوی آن استارتاپها و اپلیکیشنهای نحیف و کمپول قرار دارند
و در سوی مقابل آن مافیای پرقدرت و پولدار و دارای نفوذ.
تفاوت دیگر حوزه کاری ما با دیگر بازارها که همیشه در حال
مقابله با استارتاپها بهسر میبرند ،این است که دولت از حوزه
پسماند درآمدزایی ساالنه تا  ۲۰۰میلیارد تومانی دارد .اما در سایر
حوزهها ،دولت مستقیما درآمدی از آنها ندارد .همین امر کار ما را به
شدت سخت کرده است چون حوزه قوانین و رگوالتوری را به سرعت
تغییر نمیدهند .به همین دلیل پیمانکاران مناطق مختلف این حوزه
را به همدیگر پاس میدهند و روی بحث پسماند چمبره زدهاند .به
همین دلیل با سرویسهای نوپایی از جنس استارتاپی و اپلیکیشنی
به شدت مقابله میکنند.
» جاروب االن دقیقا چه میکند؟
جاروب که یکی از استارتاپ های جمعآوری پسماند است ،در
حال حاضر در  ۲الین بیزینسی کار میکند .یکی کسبوکارها که
ثبت سفارش میکنند و جاروب برای جمعآوری پسماند خشک
آنها اقدام میکند .دوم مردم عادی و خانوارها هستند که میتوانند
درخواست داشته باشند و برای خرید پسماندشان اقدام میکنیم.
اتفاقی که در جاروب افتاده و برگ برنده ما بوده ،این است که ما در
جاروب همه چیز را در دل خودمان داریم .آموزشهای اختصاصی،
ک نهایی هم در یکی از
ناوگان اختصاصی و… همچنین تفکی 
شرکتهای زیرمجموعه جاروب انجام میشود.
برای گفتن آمارهای مربوط به ناوگان دچار محدودیت هستیم.
یعنی اگر آمار رشدمان در این حوزه را بگوییم ،با مشکل مواجه
میشویم چون پیمانکاران شهرداری دوست ندارند که استارتاپهای
جمعآوری پسماند از یک حدی بزرگتر بشوند .در واقع ما در مقابل
 ۲۲پیمانکار شهرداری قرار داریم که اصال و ابدا تمایلی به رشد ما
ندارند و ما باید تقریبا مخفیانه کار کنیم .به همین دلیل بسیاری از
کارهای بازاریابی و رسانهای را انجام نمیدهیم تا همچنان چراغ
خاموش جلو بیاییم .با این روش میخواهیم گستره فعالیتمان را به
حدی برسانیم که قدرتی برای مقابله داشته باشیم .در حال حاضر،
جاروب دارای  ۶۰خودروی جمعآوری پسماند خشک است که تمام
این خودروها به صورت تملیکی در جاروب فعالیت میکنند.
» جاروب چقدر کاربر دارد؟
طی ۶ماه فعالیت قانونیمان که تاکنون داشتهایم ،نسخه وب و
نسخه اپ جاروب در مجموع ۲۰هزار کاربر جذب کردهاند.
» فکر میکنید تاکنون چند هزار کیلو پسماند خشک از کاربران
جاروب جمعآوری کردهاید؟
نزدیک به ۳۰۰هزار کیلو پسماند تاکنون از شهروندان
جمعآوری کردهایم و بین هزار تا ۲هزار تومان بابت هر کیلو پسماند
خشک ،به کاربران هزینه پرداخت کردهایم .این نکته را هم بگویم
که پسماند تفکیکشده از پسماند غیرتفکیکشده قیمت بیشتری
دارد .ما کاربران را تشویق به تفکیک میکنیم .این پسماندها را به
شرکتهای مختلفی از جمله شرکتهای بزرگی چون کاله و میهن
که خواهان کاغذ هستند ،میفروشیم.
اپهایی چون جاروب با رویکردهای نوینی که دارند ،بهواقع و در
شکل واقعی میتوانند حامی محیط زیست باشند چون تفکر مدرنی
دارند و صرفا دغدغه درآمدزایی و پول بیشتر را ندارند.
مثال خود ما در جاروب ،در حال حاضر ،در منطقه ۶و خیابان
ایرانشهر ،ورودی بوستان جوانمردان ،کتابفروشیای را به اسم
ف تبدیل پسماند
«پسانداز کتاب» راهاندازی کردهایم .با هد 
خشک به کتاب؛ در این زمینه بحث ارزشدادن به مقوله پسماند
قابلبازیافت و افزایش فرهنگ مطالعه مورد نظرمان بوده است .این
فروشگاه ،نخستین فروشگاه فیزیکی کتاب بدون دستگاه پوز است؛
به این صورت که کاربر وارد میشود و با ۳روش میتواند کتاب بخرد؛
یکی اینکه دو ربات آربیام در آنجا وجود دارد که پسماند کاربر در
آنها قرار میگیرد ،به کاربر فیش میدهند و کاربر به کتابفروشی
میرود و کتاب تهیه میکند .همچنین از طریق امتیازی که کاربر
در اپلیکیشن کسب کرده است ،میتواند کتاب خریداری بکند و
روش سوم اینکه کاربران میتوانند با تحویل کتاب دست دوم ،کتاب
نو تحویل بگیرند .برای پیشبرد این طرح ،همکاری نزدیکی با شهر
کتاب داریم.
» آینده بازار پسماند در اختیار استارتاپهاست
طی سالهای اخیر اپلیکیشنها و استارتاپهای مختلفی در
حوزه محیطزیست و بهویژه در زمینه پسماند فعالیت خود را آغاز
کردهاند اما با همه بزرگی این بازار و زمینههای گسترده برای فعالیت،
شاهد ظهور یک استارتاپ یا یک اپلیکیشنها مشهور و بزرگ در این
زمینه نبودهایم .حال سواالت زیادی وجود دارد .اینکه چه دالیلی
وجود دارد که تعداد زیادی از اپها و استارتاپهای جمعآوری
پسماند در همان سال نخست فعالیتشان شکست میخورند و از
بازار کنار میروند؟ موانع و مشکالتشان چه است؟
سوال اساسیتر هم این است که این استارتاپها و اپها چه
ارزش افزود ه قابلتوجهی به بازار پسماند در جهت حفظ محیط
زیست اضافه میکنند؟ وجود این پرسشها و تالش برای پیداکردن
ن اپها و استارتاپهای
پاسخی برای آنها ،موجب شد تا با بنیانگذارا 
این حوزه گفتوگویی داشته باشیم .در ادامه گفتوگوی ما با سعید
ستوده ،مدیرعامل اپلیکیشن «کاپزی» را میخوانید که از مافیای
بازار پسماند تا تصاویر زشت زبالهگردی کودکان در سطح شهر و
موانع مشکالت این اپها صحبت کرده است.
» در مورد اپلیکیشن کاپزی توضیح بدهید و اینکه دقیقا قرار
است چه بکند؟
اپلیکیشن کاپزی حاصل مشارکت و همفکری شرکتهای
بهینه سبز تجارت (سهامی خاص) و شرکت مهندسی نرمافزار
کیان تجارت شریف است .موضوع فعالیت این اپلیکیشن جمعآوری
پسماند خشک ارزشمند بوده و مجوز فعالیت خود از سازمان

مدیریت پسماند شهرداری تهران دریافت کرده است .نرمافزار
حاضر قابلیتهای کاربردی مناسبی داشته و سازگار با نیازهای
تولیدکنندگان پسماند بوده و تا حد امکان سادهسازی شده است؛ به
نحوی که شهروند قادر است تنها با فشاردادن چند دکمه ،درخواست
خود را ثبت کند .در واقع کار کاپزی این است :جمعآوری پسماند،
جداسازی پسماندها و کمک به بازسازی محیطزیست.
» از آغاز بهکار و میزان فعالیت کاپزی به عنوان یکی از استارتاپ
های جمعآوری پسماند بگویید؟
در سال ،۹۸شهرداری تهران ،فراخوانی داد برای اینکه
اپلیکیشنها در سطح شهر تهران پسماند خشک را جمعآوری کنند.
در این فراخوان اپلیکیشن ما به نام کاپزی موفق شد و از خرداد۹۹
کارش را بهصورت جدی آغاز کرد .کاپزی در حال حاضر بیش از
 ۲۲۰۰کاربر دارد.
وقتی میگویید کاربران ،منظورتان خانوارهای تهرانی هستند؟
هم خانوارها و هم شرکتها و جاهای مختلف.
» االن چه میزان خانوار در تهران داریم؟
در حال حاضر  ۸تا ۱۰میلیون نفر ظرفیت خود تهران است
اما در طول روز چندین میلیون نفر وارد تهران میشوند که آنها
هم پسماند تولید میکنند .بهطور متوسط اگر هر خانوار را تا  ۴نفر
حساب کنیم ،میتوانیم بیش از ۲میلیون خانوار را در سطح شهر
تهران بهحساب بیاوریم؛ یعنی جامعه هدف ما تا ۲میلیون خانوار
است.
» چقدر به اپلیکیشنها و استارتاپ های جمعآوری پسماند
چون کاپزی اجازه میدهند که در فضای جمعآوری پسماند و
کمک به محیطزیست فعالیت کنند و از این بازار سهم بگیرند؟
در حال حاضر جمعآوری پسماند به روشی کامال سنتی و
توسط فعاالنی انجام میشود که دهههاست در این بازار کار میکنند.
سطلهای زبال ه را همه ما در معابر و خیابانها دیدهایم .اتفاق ناهنجار
هم مربوط به افرادی است که در سطلهای زباله به جمعآوری
پسماند اقدام میکنند .این افراد پسماند را در معابر تفکیک میکنند.
چون پسماند خشک با پسماند تر مخلوط شده و هنگام تفکیک
این پسماندها توسط زبالهگردها ،صحنههای ناراحتکنندهای ایجاد
میشود.فعاالن سنتی این بازار ،عالقهای ندارند که اپلیکیشنها در
این زمینه فعال شوند.
چون با فعالشدن و فراگیرشدن فعالیت اپلیکیشنها و استارتاپ
ک وارد سطلهای
های جمعآوری پسماند  ،دیگر پسماندهای خش 
زباله در معابر و کوچهها و خیابانها نمیشوند .بنابراین سطلهای
زباله فقط حاوی پسماندهای تر خواهند بود .و وقتی با پسماند
خشک مخلوط نباشند ،از حجم بسیار پایینتری برخوردار هستند.
بنابراین بخش عمدهای از بحث مربوط به جمعآوری و هزینههای
جمعآوری که توسط ناوگان جمعآوری پسماند شهرداری انجام
میشود ،کمتر میشود.
» در حال حاضر مشکل اصلی استارتاپ های جمعآوری پسماند
چیست؟
مشکلی که در حال حاضر در ارتباط با جمعآوری پسماند
خشک توسط اپلیکیشنها و استارتاپها وجود دارد این است که
این اپها فضای فیزیکی برای جمعآوری پسماند خشک در اختیار
ندارند .اگر چنین فضایی در اختیارشان قرار بگیرد ،رشد بسیار
بیشتری خواهند داشت .در روش سنتی ،در هر منطقهای از تهران،
مکانی برای تفکیک زباله دارند .یعنی پسماندهایی را که جمعآوری
میکنند ،در آن فضای فیزیکی تفکیک میکنند .وقتی ما پسماند را
از شهروند تحویل میگیریم ،اما بعد از آن برای نگهداشتنش مشکل
داریم .در فضای سنتی ،شهروندان پسماندهای خود را بهصورت
رایگان در سطلهای زباله میاندازند اما ما پسماندها را از آنها
خریداری میکنیم .هر کیلو پسماند خشک را بهطور متوسط را تا
۲هزار تومان خریداری میکنیم .ما باید این پسماند را بفروشیم.
هزینه ناوگان را هم داریم .برای هر خودرو وانت هم که از صبح تا
بعدازظهر ،پسماندهای خشک را جمعآوری کرده باید تا ۲۰۰هزار
تومان هزینه بدهیم.
» نظرتان در مورد زبالهگردی چیست؟
ما میخواهیم چهره شهر را از زشتیهای زبالهگردی پاک
کنیم .این افراد توسط گروههایی که در آن مناطق فعالیت میکنند،
مدیریت میشوند .این افراد که به صورت سنتی در این حوزه فعال
هستند ،روال قانونی ندارند .بیشتر شبیه متکدیهایی هستند که سر
چهارراهها حضور دارند .این افراد زبالهگردها را استخدام میکنند و با
دستمزد اندکی ،آنها را بهکار میگیرند و تصاویر زنندهای را در سطح
شهر رقم میزنند .در حالی که مافیایی که پشت این قضیه است،
ماشین آخرین مدل سوار میشود .اما اصطالح کودکان کار را ایجاد
میکنند و این کودکان به نوعی قربانی هستند.
» گردش مالی ساالنه بازار پسماند و زباله در تهران چقدر است؟
طی هر شبانهروز در تهران ۲۳۰۰ ،تن پسماند خشک
قابلبازیافت تولید میشود .درصدی از این میزان پسماند توسط
ترکیبشدن با پسماندهای تر ،دفن میشود .با درنظرگرفتن این
 ۲۳۰۰تن ،اگر قیمت هر کیلو را ۲هزار تومان در نظر بگیریم ،رقم
بزرگی بهدست میآید .همین رقم بزرگ و جذاب موجب شده تا
فعاالن سنتی بازار پسماند ،موانع بسیاری بر سر راه فعالیت استارتاپ
های جمعآوری پسماند و اپلیکیشنها ایجاد کنند.
» اگر دستهای سنتی یا مافیا را از بازار پسماند کوتاه کنند ،شما
بهعنوان دارندگان اپلیکیشنها و صاحبان استارتاپهای جمعآوری
پسماند چه ارزش افزودهای به بازار پسماند اضافه میکنید؟
نخستین ارزش افزودهای که اضافه میکنیم ،این است که
تصاویر ناراحتکننده از کودکان زبالهگرد را از سطح شهر جمع
میکنیم .چون ما پسماند خشک را از خانوادهها و شرکتها
تحویل میگیریم و دیگر نیازی نیست که پسماندها را در سطل
زبالهبیندازند.
مورد بعدی مربوط به زبالههایی است که در نزدیکی فرودگاه امام
خمینی(ره) جمع شده است۶۰ .درصد از پسماند خشکی که باید
جدا شود ،همراه با پسماند تر دفن میشود .به همین دلیل دریاچهای
از شیرابههای سمی در آرادکوه جمع شده است .شیرابههایی که
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البرز رفدا
محیط زیست را با تهدید جدی مواجه کرد ه است .پرندگان مهاجر
سم آن
از سطح شهر تهران به خیال آب به سراغ آن میروند و با ّ
شیرابهها کشته شده و در مناطقی دورتر میمیرند .و توسط حیوانات
دیگر خورده میشوند و سپس آن حیوانات از بین میروند و این
چرخه نابودی ادامه دارد.
سمی مربوط به این مسئله است
نکته دیگر در مورد شیرابههای ّ
که این شیرابههای کشنده به آبهای زیرزمینی نفوذ میکنند و
آبهای زیرزمینی را به مواد مختلف شیمیایی آلوده میکنند و جان
انسانها و دیگر جانوران را به خطر میاندازند .البته در آرادکوه
دستگاههای بزرگ تفکیک زباله وجود دارد که بخشی از پسماندهای
خشک یعنی بین  ۱۰تا ۱۵درصد در آنجا جداسازی میشود .اما
باز هم بخش بزرگی از پسماندهای خشک کماکان دفن میشوند.
» راهحل پیشنهادی شما برای حل بحران شیرابهها چیست؟
با یک آموزش ساده به شهروندان ،میتوان پسماند خشک را
از تر جدا کرد و مانع ایجاد چنین شیرابههای کشندهای شد .چون
با آموزش به خانوادهها ،آنها میتوانند شیرابهها را در فاضالب منزل
تخلیه کرده و مانع رفتنش به آرادکوه بشوند که کمک بسیار بزرگی
به محیط زیست خواهد کرد .در حال حاضر ،معضل بزرگ شهر
تهران همین قاطیشدن پسماندهای خشک و تر است .ما باید به
سمت پسماند خشک بدون زباله حرکت کنیم .وگرنه معضل پسماند
و زباله بهویژه در کالنشهرها ،هر روز بدتر میشود.
اگر اپلیکیشنها بتوانند مردم را متقاعد کنند به اینکه قبل از
اینکه پسماندها را در سطلهای زباله بیندازند ،هم درآمد مالی
برایشان دارد و هم کمک بزرگی به محیط زیست میکنند .اپها و
استارتاپهای جمعآوری پسماند به خاطر نوع نگاهی نو و جذابی که
دارند ،ابزارهای بهتر و محبوبتری برای کاربران هستند و در صورت
هموارشدن مسیر فعالیتشان ،رشد خوبی را تجربه خواهند کرد.
» االن مهمترین موانع مسیر استارتاپ های جمعآوری پسماند
مانند کاپزی چیست؟
اول اینکه مافیای سنتی قدرتی دارند که فشارشان موجب
میشود که مراکز قانونی هم به سختی بتوانند از ما حمایت کنند.
باید سازوکار کسبوکارهای مثل ما بهمثابه حرکتی قانونی شناخته
شود و با قانونگذاری از آنها حمایت شود .مثال به ما هم فضای
فیزیکیبدهند.
» کاپزی در حال حاضر توان جمعآوری چه میزان پسماند را
دارد؟
ما در حال حاضر ،بهصورت روزانه توان جمعآوری  ۷تا  ۸تن بار
ق پیشبینیهایی که کردهایم ،در آینده نزدیک ،این
را داریم .اما طب 
میزان به  ۲۰۰تن در روز افزایش مییابد .االن این پسماندها را از
سطح شهر تهران خارج میکنیم و به مراکزی که آنها را خریداری
میکنند،میبریم.
» برای کسب و کارتان سرمایه جذب کردهاید؟
بله.
چقدر سرمایه جذب کردهاید؟ میخواهم با اشاره به عدد و رقم،
دیدگاهی هم ایجاد شود برای بچههایی که عالقهمند به فعالیت در
این حوزه هستند.
برای ورود به این حوزه ،با سرمایهای کمتر از  ۵میلیارد تومان
نمیتوان کاری از پیش برد .شهرداری باید حداقل مرکزی را برای
پ های جمعآوری پسماند
جمعآوری پسماندها در اختیار استارتا 
و اپلیکیشنها در نظر بگیرد تا هزینه سرباری جهت جمعآوری
پسماند خشک نداشته باشند .اگر چنین امکانی وجود داشته باشد،
هزینههای فعالیت در این حوزه هم کمتر میشود.
» در حال حاضر ناوگانتان از چند خودرو تشکیل شده است؟
 ۱۰خودرو.
ن استارتاپهای جمعآوری
آیا این احتمال وجود دارد که ناوگا 
پسماند هم بتوانند جایگزین فعاالن سنتی و مافیای این حوزه
بشوند؟
مانند اتفاقی که برای آژانسهای اتومبیل و جایگزینیشان با
تاکسیهایی اینترنتی اتفاق افتاد.
صددرصد این اتفاق میافتد ،چون فرایند سنتی پاسخ مناسبی
به معضل پسماند نداد ه است .همچنین در مورد زبالهگردی کودکان
و… کاریکاتورهایی در کشورهای مختلف از ایران کشیدند که برای
من دارنده اپلیکیشن ،یک درد است و قابل تحمل نیست .مردم در
نهایت باید پسماند خشک را زباله ندانند و به آن به چشم فرایند
دیگری نگاه کنند .این اتفاق هم تنها در سایه آموزش رخ خواهد داد.
اما تاکنون آموزش فراگیر و تاثیرگذاری از سمت فعاالن سنتی این
بازار وجود نداشته است.
» تی م کاپزی االن چندنفره است؟
 ۱۰نفر در دفتر مرکزی ۳۰ ،نفر آموزشگر در سطح شهر تهران،
حدود  ۲۰نفر هم به صورت مجازی و تلفنی با شهروندان صحبت
میکنند تا به آنها آموزش بدهیم و پسماندشان را جمعآوری کنیم
و همچنین ۱۰خودرو هم در ناوگان داریم یعنی  ۱۰راننده .یعنی در
حال حاضر ،بیش از  ۷۰نفر در کاپزی فعالیت میکنند.
سنتیها استارتاپ های جمعآوری پسماند را نمیخواهند
حوزه پسماند در ایران بازار بزرگی دارد .یعنی به ازای هر خانوار
ایرانی حجم باالیی از پسماند در طول شبانهروز تولید میشود.
بازیافت این پسماندها که به خشک و تر تقسیم میشوند .مقولهای
جدی برای اقتصاد و مهمتر از آن برای محیط زیست است.
در همین تهران ،به عنوان پایتخت ایران ،هر ازگاهی بویی
ناخوشایند در سطح شهر میپیچد و هیچگاه هم منشأ و مبدأ درست
آن را اعالم نکردهاند .اما یکی از گمانهزنیها مربوط به این نکته است
که احتماال این بو از زبالهها و پسماندها باشد.
در تهران و در ساختار سنتی جمعآوری و بازیافت پسماندها،
ی همکاری میکنند .اما
گروههایی تحت عنوان پیمانکار با شهردار 
آنچهکماکان محل مناقشه است ،شیوه بازیافت ،مقدار بازیافت ،سود
و فایده روشهای نوین و خالقانه و… است که هنوز پاسخ درستی
برایشان وجود ندارد.
ظاهرا گروههای سنتی مانعی جدی در مسیر ورود استارتاپ
های جمعآوری پسماند هستند .در تهران بیش از ۲میلیون خانوار
در طول شبانهروز به تولید پسماند میپردازند .اما آمار مربوط به
استارتاپها و اپلیکیشنهای این حوزه همچنان از عدد هزار فراتر
نرفته است .بین  ۲تا ۱۰هزار که رقم بسیار پایینی است .بنابراین
باید موانع موجود از سر راهشان برداشته شود تا بتوانند رشد کنند.
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مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان محیط زیست

شرکت های دانش بنیان محیط زیستی فعال در مدیریت پسماند هستند

مهندس حسن پسندیده مدیر کل دفتر مدیریت پسماند
سازمان محیط زیست است ،او سالهای طوالنی است که در
حوزه مدیریت پسماند فعالیت داشته و اقدامات بسیاری را در
این بخش به ثمر رسانده است.
برگزاری سومین نمایشگاه نمایشگاه بین اللملی مدیریت
پسماند و بازیافت و ماشین آالت وابسته و همچنین اولین
رویداد از ایده تا بازار مدیریت پسماند عاملی شد تا گفتگویی
کوتاه با وی داشته باشیم.
» به عنوان اولین سئوال وضعیت مدیریت پسماند در
کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
امروزه یکی از چالشهای مهم محیط زیست کشور،
معضالت ناشی از مدیریت نادرست پسماندها است .با
وجودیکه در علوم مختلف و فناوری و تکنولوژی هایی نظیر
هوا ،فضا ،نانو ،پزشکی،صنعتی ،معدنی ،تحقیقات علمی و
کاربردی و دانش بنیان کشور ما موفقیتهای چشمگیری
داشته است ،اما متاسفانه در بخش مدیریت پسماندها
پسماندها جز در موارد محدود ،توفیق چندانی حاصل نشده
است.
هرچند در سالیان اخیر گامهای مناسبی برای ساماندهی
پسماندها انجام شده است ،لیکن با شرایط مطلوب فاصله
داریم.
در حال حاضر  5دسته پسماند شامل عادی ،پزشکی،
صنعتی ،کشاورزی و خطرناک (ویژه) داریم .طبق قانون
مدیریت پسماندها ،مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در
شهرها بر عهده شهرداریها و در روستاها دهیاریها مسولیت
دارند.
مدیریت اجرایی سایر پسماندها بر عهده تولید کنندگان
است .مطابق قانون مدیریت پسماندها ،کليه سازمانها،
وزارتخانه ها ،نهادها ،اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت
قانون مذکور هستند.
» آیا با این موضوع موافق هستید که پسماندها درآمد زا
بوده و تولید ثروت می کنند؟
اگر مدير یت پسماندها و تفکیک اجزای خشک و تر
آن به درستی صورت گیرد ،کلیه بخشهای پسماندها دارای
ارزش اقتصادی هستند .پسماندهای تر و آلی قابل تبدیل به
کمپوست و تولید بیوگاز و ...هستند و ترکیبات خشک نیز
شرایط بازيافت و یا استفاده مجدد دارند که میتواند محرک
مناسبی برای توسعه صنایع تبدیلی باشد.بنابراین پسماندها
آنقدر ارزش دارند که اگر به درستی تفکیک و مدیریت شوند،
ب توسعه اشتقاق سبز
ضمن کاهش آلودگی محیط زیست سب 
و پایدار و تحرک چرخه اقتصادی خواهد شد ،از این جهت به
زباله و پسماندها طالی کثیف داده میشود.
امروز همه پسماندها دارای ارزش اقتصادی هستند و
تکنولوژی های بازيافت و استفاده مجدد نیز رشد نموده است و
این خود سبب رونق تولید و اقتصاد و ایجاد اشتغال شده است.
تبدیل پسماندها ب ه مواد و انرژی و توسعه فناوریهای
بازيافت و حمایت از صنایع دانش بنیان ،بسیار اهمیت دارد.
باید تالش کرد تا دفن زباله ها کاهش پیدا کند.
» به نظر شما برای به ثروت رساندن مدیریت پسماند چه
اقداماتی باید کرد؟
در گام نخست موضوع ارتقاء سطح دانش و فرهنگ
عمومی جامعه و مسولیت پذیری اجتماعی می بایست مورد
توجه قرار گیرد و همزمان زیر ساختهای مناسب برای
مشارکت شهروندی در این زمینه ایجاد شود.
نقش صدا و سیما و نهادهای اطالع رسانی در مشارکت
و عزم ملی مردمی بسیار مهم است در کنار آن نیز باید از هر
ایده در این زمینه برای کاهش تولید زباله و تفکیک از مبدأ
حمایت کرد ،به ویژه صنایع و واحدهای دانش بنیان امکانات
نرم افزاری و سخت افزاری در این زمینه میبایست مورد توجه
قرار گیرند.
» نقش پارکهای علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان
را در این عرصه چگونه ارزیابی می کنید؟
پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان محیط
زیستی فعال در زمینه مدیریت پسماندها یکی از ظرفیتهای
ارزشمند در کشور است که با تحقیقات علمی و کاربردی و
معرفی روشهای نوین و با بومی سازی تکنولوژی و سیستم
های مدیریت پسماندها در کشور می تواند گام موثری در
راستای حل مشکالت تخصصی برای ساماندهی مدیریت
پسماندها در کشور محسوب شود.
درخصوص روشهای نوین جمع آوری ،تفکیک پسماندها
از مبدأ و همچنین بازيافت ،می بایست به سمت هوشمند
سازی جریان پسماندها از مبدأ تا مقصد حرکت کرد .امکانات
نرم افزاری و سخت افزاری در این زمینه خصوصا توسعه

برنامک ها برای مشارکت هرچه بیشتر مردمی و در راستای
ارتقاء مسؤلیت اجتماعی بسیار کارساز و موثرند.
» اهمیت و دستاوردهای برگزاری نمایشگاه بین اللملی
مدیریت پسماند و بازیافت و ماشین آالت وابسته در چیست؟
این نمایشگاه فرصت مناسبی است برای معرفی و ارائه
آخرین دستاوردها ،فناوریها ،تکنولوژیها و علی الخصوص
فرصت مغتنمی است تا واحدهای دانش بنیان و اصحاب
فناوریهای نوین بتوانند توانمندی ها و تجارب خود را عرصه
مدیریت پسماندها برای مخاطبین خود به اشتراک بگذارند.
» هدف از همراهی و حضور سازمان محیط زیست در
نمایشگاه را بیان کنید؟
ن حفاظت محیط زیست از هر ظرفیت و فرصت
سازما 
الزم برای حمایت از فعالین دارای صالحیت در عرصه های
محیط زیستی که در راستای کاهش ،کنترل و تقلیل آالینده
ها ،رعایت استانداردها و ضوابط محیط زیست همکاری و
حضور فعاالنه ای دارند حمایت می نماید .حضور در این
نمایشگاه هم خود در همین راستا و با هدف تشویق و حمایت
از سرمایه گذاریها ،فناوریهای نوین ،دانش بنیان و بومی
سازی شده برای رفع یکی از مهمترین مشکالت محیط
زیستی کشور و ساماندهی نمودن انواع پسماندها می باشد.
» با عنایت به بیانات ریاست محترم جمهوری مبنی بر
یکپارچگی مدیریت پسماند ،برپایی نمایشگاه فوق چقدر
میتواند در اجرای شدن این دیدگاه اثر گذار باشد؟
مدیریت واحد و یکپارچه بطور کلی در هر بخشی می
تواند با سازوکارهای الزم نتایج مطلوبی را به دنبال داشته
باشد .در بخش مدیریت پسماندها با توجه به گستردگی
و تنوع پسماندها و مسئولیتهای سازمانها و نهادهای
مختلف،نیازمند توجهات ویژه و اولویت بخشی به این حوزه
دارد.با برپایی این نمایشگاه هم میتوان به یک ارزیابی نسبی از
توان و ظرفیتهای بالفعل و بالقوه کشور برای حل چالشهای
موجود در حوزه پسماندها رسید ،خصوصا کارگاهها و پنلهای
جانبی نمایشگاه خود می تواند شرایط مناسبی برای هم
اندیشی متخصصان و افراد صاحب نظر و کارشناس در این
زمینه باشد.
» نظر جنابعالی در مورد حضور سازمان ها ،شرکت ها
و صنایع مرتبط در نمایشگاه و معرفی خدمات و فعالی 
ت
هایشان چیست ؟
این نمایشگاه یک رویداد تخصصی است و مخاطبین
خاص خود را دارد ،تنوع شرکت کنندگان در بخشهای
تکنولوژیکی و ماشین آالت ،فناوریها و معرفی دانش و توان
علمی،انواع نرم افزارها و سخت افزار های مدیریت پسماندها
و همچنین نقش سمن ها و فعالین اجتماعی ،زمینه های
سرمایه گذاری داخلی و خارجی برای تبدیل چالشها به
فرصتهای اقتصادی ،ایجاد اشتغال محیط زیستی و پایدار
و تقلیل اثرات سوء محیط زیستی با تبدیل و تغییر رویکرد
مدیریت سنتی به مدیریتی نوین و مدرن در این نمایشگاه
زمینه ای مطلوب و بسیار مغتنم می باشد.
سخن آخر ...
ت کنندگان در این رویداد
از کلیه برگزارکنندگان و شرک 
مهم و حامیان آن تشکر میکنم.
امیدوارم این نمایشگاه سبب ارتقاء دانش و بینش همه
دست اندرکاران برای مشارکت هر چه بیشتر و حمایت از
توان و تجارب داخلی و فناوریهای نوین و بومی شود و با
استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود شاهد یک عزم ملی و
با مشارکت اجتماعی و مسولیت پذیری هر چه بیشتر باعث
رونق و توسعه فعالیتهای زیر بنایی و روبنایی در مدیریت
بهینه پسماندها شده و محیط زیستی سالم تر برای نسل فعلی
و آتی داشته باشیم.

رییس پارک علم و فناوری استان

البرزهابپسماندکشورمیشود

قبرستان را رد کردم ،نیش ترمز زدمو برگشتم .اینجا محل
پسماندهای زندگیست؟ همینطور که فکر می کردم چشمم به
ساعت دیجیتال ماشین افتاد باید سریع می رفتم که به موقع
برسم.
محل قرارمان پارک است پارکی که سرسره های آن ایده ها و
چرخ فلکش نوآوری های فناورانه است؛ اینجا پاتوق بچه های نخبه
است کسانیکه مثل نیوتن بجای االکلنگ زیر درخت افکارشان می
نشینند تا گره از مشکالت بشری باز کنند و برای آسان سازی
زندگی راه پیدا کنند.
پای من روی گاز بود که پرچم ایست حراست پارک باال
رفت و توقف کردم ،شیشه ماشین رو پایین آوردم و گفت« :بدون
هماهنگی نمی تونید برید داخل».
من دیرم شده و حاال باید منتظر باشم ،یاد قبرستان افتادم
اینکه من ملک بودم و فردوس برین جایم بود
آدم آورد در این دیر خراب آبادم ،فاش می گفتم که آقای
حراست زد به شیشه و گفت« :شما می تونید برید».
داشت آدرس می داد« :مسیر رو مستقیم برید سمت…»
چون داشت دیر می شد دوباره پامو گذاشتم رو گاز و نموندم که
حرفشو ادامه بده.
فنادری یک ،فناوری  ،۲فناوری  ۳همه رو رد کردم تا رسیدم
به فناوری  ۶ساختمان مرکزی پارک علم و فناوری استان البرز.
نفس نفس می زدم ،هوای تابستانی تو روزای آخر زمستان،
ماسک و ترس از اومیکرون ،عجله و دویدن همه ی اینها ضربان
قلبمو باال برده بود سمت چپ انتهای راهرو اتاق آقای رییس بود.
بی مقدمه و به موقع وارد اتاق شدم؛ سالم« .سالم خوش
آمدید».
مردی تیره چهره و آرام روبروی من می نشیند کسی که قرار
است عاقد علم و عمل باشد و پیوند علم و عمل را جاری کند.
مهدی عباسی رییس پارک علم و فناوری استان البرز جوانی
ساده ،نه کراوات دارد نه دکمه ی لباسش را تا زیر یقه بسته ،اتاقش
هم مثل کت و شلوارش معمولی است می خواهم شروع کنم می
گوید« :من دنبال شوی تبلیغاتی نیستم».
این جمله اش مرا یاد عمان سامانی انداخت »من از مفصل این
نکته مجملی گفتم /تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل».
*زباله برکت است
آیا واقعا پسماند ها طالی کثیفند؟
عباسی می گوید« :زباله تا چندين سال پيش موادی غیر قابل
استفاده بود و دور ريخته می شد ،ولي بتدريج با پيشرفت هايی كه
صورت گرفت مشخص شد كه از آنها می شود استفاده و دوباره
وارد چرخه صنعت کرد».
وی ادامه می دهد« :تجربه نشان داده اگر عمليات بازيافت و
بازيابی علمی انجام و انرژی آن مهار شود ،از اين راه سود اقتصادی
به دست می آيد .شاید زباله طالی كثيف نباشد ولی نقره كثيف
خواهد بود».
از او می پرسم :پس می توانیم به پسماند نگاه اقتصادی داشته
باشیم؟
«در ايران ،زباله خانگی بيشترين سهم تركيب زباله را به خود
اختصاص مي دهد كه بالغ بر  70درصد آن پس مانده های غذايی
و مواد فساد پذير است كه می توان از آنها كمپوست يا مواد آلی
مورد نياز تهيه كرد .از  30درصد بقيه در حدود  20درصدش
قابل بازيافت است».
او با تأکید بر اینکه فقط در واقع  10درصد زباله های توليد
شده ما دور ريختنی و غير قابل استفاده است اذعان می کند:
از زباله می توان هم به لحاظ انرژی و هم به لحاظ موادی كه
كاربردی و مورد نياز صنعت است بهره گرفت .پس ديگر نمی توان
گفت كه زباله يک ضايعه است به نوعی يک بركت است.
«اگر علمی به قضيه نگاه كنيم ،معنی اش اين است كه يک
سری مواد داريم كه صرفا دور ريز محسوب نمی شوند و حتی
می توانند مورد استفاده دوباره قرار گيرند ».اینها مهدی عباسی
می گوید.
نفس عمیقی می کشد و می گوید :يک سری هزينه های
پنهان داريم كه عموما در محاسباتمان در نظر گرفته نمی شود؛
مثل هزينه هايی كه در آينده در اثر دفع ناقل زباله بر ما تحميل
مي شود تا محيط زيست را پاكسازی كنيم.
او معتقد است :اگر ما نتوانيم مديريت پسماند را به شيوه
صحيح و علمی انجام دهيم در آينده با محيطی آلوده ،هزينه های
سرسام آور و  ...مواجه خواهيم شد.
وقتی این حرف ها را می شنوم از او می پرسم :چگونه می
توانیم پسماندها را تبدیل به احسنت کنیم؟
پاسخ می دهد :در کشورهای صنعتی ،از روشهای
 پیاده سازی سامانه مدیریت هوشمند تولید پالستیک زیستی تولید دستگاهی برای تصفیه پیشرفته شیرابه تبدیل ضایعات ام دی اف به محصوالت با ارزش افزوده باال اجرای روش زیستی برای تثبیت خاک ارائه پلتفرمی برای فروش کاالهای ضایعاتی استفاده میکنند.

 تولید زغال و کود از کربن تولید بنزین از ضایعات پالستیکی ارائه محصول جدید برای مدیریت مصرف آب در بخشکشاورزی
 تبدیل زباله پلیمری به سوخت با روش اقتصادی تولید کیسههایی که شیرابه زباله را جامد میکند راه اندزای سامانه یکپارچه برای دسترسی به خدماتسازمان محیط زیست» دیگر روش هایی است که عباسی نام
می برد.
*مدیریت پسماند اشتغال زاست
او که صحبت می کند با خودم فکر می کنم آموزش مدیریت
پسماند نیاز هر انسانیست پس چرا حتی یک واحد در دانشگاه ها
به عنوان درس عمومی تدریس نمی شود؟ عباسی متوجه می
شود که حواسم پیش او نیست و با انگشترش روی میز می کوبد.
ابرهای ذهنم پاک می شوند و با حرارت می گوید :بازیافت
بسیاری از زبالهها مثل زبالههای الکترونیک توجیه مالی قابل قبولی
دارد .اکثر موادی که از زبالههای الکترونیک به دست میآیند،
فلزهایی مانند آهن ،مس و آلومینیوم و نیز پالستیک هستند.
وی اظهار می کند :ممکن است در موارد کمیابتری موادی
مثل طال ،نقره ،پاالدیوم و ایریدیوم نیز به دست بیاید .حتی مواد
خاصتری که در صنعت وسایل الکترونیک به کار میروند ،مانند
لیتیوم و کبالت نیز از طریق بازیافت زبالههای الکترونیک به دست
میآیند.
شنیده بودم در گوشی های همراه طال استفاده می شود سوال
کردم :در هر گوشی چه مقدار طال یافت می شود؟
لبخندی می زند و بیان می کند :در یک تلفن همراه هوشمند
میزان قابل توجهی از طال یافت نخواهد شد ،اما در یک تن گوشی
موبایل میتوان حدود  ۳۵۰گرم طال استخراج کرد.
رییس پارک با اعتقاد بر اینکه این صنعت میتواند فرصتهای
شغلی زیادی تولید کند و در عین حال به محافظت از محیط
زیست و نیز عدم نابودی منابع کمک میکند توضیح می دهد:
ما با تشکیل کارگروه ویژه مدیریت پسماند در پارک ،رویدادهای
مشخصی تحت عنوان از ایده تا بازار مدیریت پسماند برگزار می
کنیم.
هدفش را که می پرسم همان جمله ی پیش از گفتگو را تکرار
می کند« :ما دنبال شو و گرفتن عکس یادگاری نیستیم؛ ایده ها
را جمع آوری می کنیم و تحت حمایت و معرفی قرار میدهیم».
شرکت های دانش بنیان تاکنون چه اقداماتی در حوزه ی
پسماند انجام دادند؟ این سوال را که می پرسم پاسخش این است:
 تپش مدیریت پسماند شهری نرمافزار بهماند اپلیکیشن خرید و جمع آوری زباله خشک و لوازم منزلاز مبدا
 سامانه تفکیک پسماند خشک از مبدا دستگاه هوشمند بازیافت در مبدا اپلیکیشن جمع آوری آنالین پسماندهای خانگی و صنعتیاپلیکیشنتفکیکانبعد از اینکه این هفت طرح را نام می برد می پرسم :آیا در
حوزه جمع آوری و تبدیل و بازیافت پسماند برنامه و ایده دارید؟
پاسخ می دهد :در گام نخست ،هدف پارک شناسایی و جذب
افراد ،ایده ها و شرکت های دارای محصوالت مرتبط با حوزه
مدیریت پسماند است که یکی از اقدامات صورت گرفته شناسایی
شرکت های فعال در حوزه تبدیل پسماندهای تر و خشک است.
*قطب پسماند می شویم
به ساعتش نگاه می کند ،جلسه دارد و ساعت  ۴:۱۵می
خواهد برود می روم سر اصل مطلب و می گویم :پارک علم و
فناوری چه الزامی را احساس کرد که امروز وارد حوزه ی پسماند
شده؟
لبخندی می زند و می گوید :اگر این سوال را نمی پرسیدی به
گفتگویمان شک می کردم.
وقتی ما شاهد حجم باالی پسماند بودیم و اینکه سالمت
انسان و محیط زیست بطور مسقتیم و غیر مستقیم مورد حمله
ی این پسماندها قرار دارد تصمیم گرفتیم به طور جدی وارد
کار شویم.
عباسی تأکید می کند :می خواهیم با استفاده از شبکه های
ملی و استانی و همچنین بهره مندی از ظرفیت دانشگاهی کشور
و استان ،تبدیل به قطب پسماند در حوزه فناوری های پیشرفته
در راستای مدیریت پسماند شویم.
حجم تولید شده ی روزانه پسماند را از او جویا می شوم و
فاجعه می شنوم« :سرانه تولید روزانه پسماند هر نفر در کالنشهر
کرج  ۶۵۰گرم است ،روزانه  ۸۰۰تن زباله در کرج و  ۷۰۰تن زباله
در سایر شهرهای استان البرز تولید می شود».
عباسی در ادامه توضیح می دهد« :این میزان پسماند برای
پردازش و تفکیک پسماندهای تَر و خشک و تولید کمپوست در
ایستگاه های خلج آباد و حصارک پذیرش می شود ،در نهایت باقی
مانده پسماندها برای دفن علمی و تخصصی ،به مرکز دفع حلقه
دره منتقل می شود».

