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 -1-1مقدمه
مدیریــت پســماند در تهــران بــا مســائل جــدی روبروســت؛ نــرخ ناچیــز بازیافــت ،شــیوههای ســنتی و غیراصولــی جمـعآوری و دفــن زبالــه ،وضعیــت
نامناســب کارگــران جمـعآوری پســماند و عــدم شــفافیت در گردشهــای مالــی عظیــم ایــن صنعــت نمونههایــی از ایــن مشــکالت اســت .در دو دهــه
اخیــر علیرغــم آنکــه لــزوم ســاماندهی بــه وضعیــت مدیریــت پســماند ،افزایــش نــرخ بازیافــت و اجــرای طــرح تفکیــک از مبــدأ بــرای مدیریــت شــهری
تهــران محــرز شــده و پژوهشهــای بســیاری نیــز در ایــن حــوزه از ســوی ســازمانهای مربوطــه و نهادهــای پژوهشــی انجــام شــده اســت ،بااینحــال
نتیجــه ایــن تالشهــا چنــدان رضایتبخــش نبــوده و بهبــود چندانــی در ســازوکارهای مدیریــت پســماند حاصــل نشــده اســت ،بخصــوص کــه در
ســالهای اخیــر ایــن مســئله کموبیــش شــکل بحــران بــه خــود گرفتــه اســت.
کارگــروه شناســایی تعــارض منافــع ســازمان شــهرداری در مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه جهــاد دانشــگاهی در ایــن پژوهــش ،بــه بررســی
ناکامیهــای مدیریــت پســماند و سیاسـتگذاریهای ایــن حــوزه را از منظــر تعــارض منافــع پرداختــه اســت .در ایــن پژوهــش نشــان داده میشــود
کــه وجــود تعــارض منافــع در مدیریــت پســماند در اشــکال گونا گــون (تعــارض درآمــد و وظیفــه ،تعــارض قاعد هگــذار و مجــری ،تعــارض ناظــر و
منظــور) و در ســطوح مختلــف (کالن-ملــی ،خرد-ســازمانی و خرد-فــردی) یکــی از عوامــل اساســی اســت کــه مانــع ســاماندهی بــه وضعیــت مدیریــت
پســماند و عملیاتــی ســاختن اصالحــات تجویزشــده در ایــن حــوزه میشــود.
نصــورت بــوده اســت کــه در ابتــدا بهمنظــور شــناخت ســاختار و ذينفعــان مدیریــت پســماند در تهــران مطالعــه اســنادی
روش کار در ایــن پژوهــش بدی 
شــامل قوانیــن مجلــس شــورای اســامی ،آییننام ههــا و شــیوهنامههای اجرایــی ،دســتورالعملهای ســازمانی در ســازمان شــهرداری ،ســازمان
حفاظــت محیطزیســت ،وزارت کشــور و مصوبــات شــورای اســامی شــهر در دســتور کار قــرار گرفتــه و از ایــن طریــق رویههــا و ســازوکارهای فعلــی
مدیریــت پســماند مــورد شناســایی اولیــه قــرار گرفتــه اســت .در مرحلــه دوم و بــر اســاس مطالعــات مرحلــۀ نخســت ،نقشــه اولیـهای از گرهگا ههــای بــروز
یشــده ،مصاحبههایــی بــا مســئولین
تعــارض منافــع در ایــن حــوزه و شــبکۀ ذینفعــان تهیــه شــد .در مرحلــۀ بعــدی بــر اســاس شــبکۀ ذينفعــان شناسای 
ذيربــط در نهادهــای اجرایــی ،قاعد هگــذاری و نظارتـ ِـی حاکمیتــی ،ذينفعــان مدیریــت پســماند خشــک در بخــش خصوصــی و بــازار و پژوهشــگران و
لهــای مصاحب هشــوندگان فرضیــات اولیــه تکمیــل و تصحیــح شــد.
متخصصــان ایــن حــوزه ترتیــب داده شــد و بــر اســاس نظــرات و تحلی 
ایــن پژوهــش در پنــج فصــل تنظیــم شــده اســت .فصــل نخســت بــه بیــان کلیــات و مبانــی نظــری پژوهــش اختصــاص داده شــده اســت .در فصــل
دوم ســاختار مدیریــت پســماند در تهــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ذينفعــان در ســطوح مختلــف مــورد شناســایی واقــع شــدهاند .در ایــن بخــش
بــه تشــریح تحلیلهــای ذينفعــان از علــل و عوامــل شــکلگیری وضعیــت کنونــی مدیریــت پســماند در شــهر تهــران پرداختــه شــده اســت .در فصــل
ســوم بــر اســاس ســطوح مختلــف مدیریــت پســماند در بخشهــای حاکمیتــی و بخــش خصوصــی و بــر اســاس نقشهــای مختلــف ،مصادیــق و
موقعیتهــای تعــارض منافــع در مدیریــت پســماند شناســایی و معرفــی شــده اســت .در ایــن بخــش ،تجربیــات جهانــی مدیریــت تعــارض منافــع در
حــوزه پســماند مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و بــه راهکارهــای اتخــاذ شــده از ســوی کشــورهایی کــه بــا تعارضاتــی مشــابه ایــران دس ـتبهگریبان
یشــده در حــوزه پســماند خشــک ،نشــان
بودهانــد ،پرداختــه شــده اســت .در فصــل چهــارم بــا تیپشناســی موقعیتهــای تعــارض منافــع شناسای 
یشــود عمــدۀ موقعیتهــای تعــارض منافــع ریشــه در ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی مدیریــت پســماند داشــته و بــا تغییــرات حقوقــی و
داده م 
یتــوان بــه حــل و مدیریــت ایــن تعارضــات امیــد بســت .بــه همیــن جهــت در ایــن فصــل ریشـههای بــروز تعــارض منافــع در
آییننامـهای صــرف نم 
سیســتم مدیریــت پســماند در بســتر اقتصــاد سیاســی زبالــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــر اســاس عوامــل شناساییشــده در ایــن فصــل ،در فصــل
پنجــم بــه راهکارهــا بــر اســاس برنامههــای حمایتگــری اجتماعــی پرداختــه شــده اســت .ایــن پژوهــش بــا هــدف یافتــن راهــکار جهــت مدیریــت و
کنتــرل ایــن تعارضــات و اصــاح و بهبــود خطمش ـیها و سیاس ـتگذاریها انجــام شــده اســت .حمایتگــری اجتماعــی ( )social advocacyیکــی از
راهکارهــای اساســی اســت کــه مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه از طریــق آن بــه دنبــال اصــاح سیاستگذاریهاســت .در بخــش راهکارهــا
یتــوان آنهــا را حــل نمــود ،تعریــف
بــر اســاس روشهــای حمایتگــری اجتماعــی مســئله یــا مســائل اساســی کــه از طریــق تغییــر سیاسـتگذاریها م 
یشــود و دس ـتآخر کارکردهــا
یگــردد ،تعییــن م 
و شناســایی میشــود؛ اهــداف و تغییــرات دقیقــی کــه بهواســطه ایــن پــروژه اعمــال آنهــا ممکــن م 
یشــوند.
و مســئولیتها و اقدامــات مــورد نیــاز مشــخص م 
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 -2-1مبانی نظری
 -1-2-1تعارض منافع
 -1-1-2-1تعریف تعارض منافع
یگــردد تصمیمــات و اقدامــات حرف ـهای تحــت تأثیــر یــک منفعــت ثانویــه قــرار گیــرد ،تعــارض منافــع نامیــده
مجموع ـهای از شــرایط کــه موجــب م 
میشــود( .مرکــز پژوهشهــای مجلــس 1396 ،الــف) ســازمان توســعه و همکاریهــای اقتصــادی ،تعــارض منافــع را بهعنــوان تعارضــی میــان
وظایــف دولتــی و منافــع خصوصــی مأموریــن دولتــی تعریــف میکنــد .بهطوریکــه ایــن منافــع میتوانــد بهصــورت ناصحیحــی وظایــف آنهــا را
تحــت تأثیــر قــرار دهــد )2003 ,OECD( .ســازمان شــفافیت بینالملــل نیــز تعــارض منافــع را شــرایطی میدانــد کــه در آن افــراد یــا نهادهــا مواجــه
بــا انتخــاب بیــن وظایــف خــود و منافــع شخصیشــان گردنــد .در طر حنامــه کمیســیون اروپــا در مــورد دســتورالعمل تــدارکات دولتــی آمــده اســت
کــه مفهــوم تعــارض منافــع بایــد در برگیرنــده تمامــی حالتهایــی باشــد کــه در آن کارکنــان ،پیمانــکاران یــا ســایر ارائهکننــدگان خدمــات دخیــل در
فرآینــد ،دارای منفعــت شــخصی ازنتیجــه قــرار داده بــوده ،بهگون ـهای کــه بیطرفــی و عملکردشــان را ب هطــور ناصوابــی تحــت تأثیــر قــرار دهــد.
(مرکــز پژوهشهــای مجلــس 1396 ،الــف).
 -2-1-2-1انواع تعارض منافع
یتــوان دســتهبندی کــرد .معیــاری کــه در اینجــا بــرای دســتهبندی انــواع تعــارض منافــع در نظــر
تعــارض منافــع را بــر اســاس معیارهــای مختلفــی م 
گرفتــه شــده اســت ،فــردی یــا ســازمانی بــودن تعــارض منافــع اســت .بديــن ترتيــب كــه گاهــي افــراد حقيقــي يــا حقوقــي بــه خاطــر جايگاهــي كــه در
یشــوند .بديــن ترتيــب ايــن دو نــوع از تعــارض منافــع بــه ويژگيهــاي شــخصي افــراد يــا ســازمانها مرتبــط
حاكميــت دارنــد دچــار تعــارض منافــع م 
یتــوان بــر اســاس جايگاههايــي كــه ميتوانــد منجــر بــه تعــارض منافــع شــود معرفــي كــرد .بديــن
ميشــوند .دســته ديگــري از تعــارض منافــع را م 
معنــا كــه گاهــي ســاختارهاي نهــادي حاكميــت بهگون ـهای طراحــي شــده اســت كــه ا گــر هــر شــخصي را در آن موقعيــت قــرار دهيــم ،در معــرض
تعــارض منافــع قــرار ميگيــرد و بــه تعبيــري تعــارض منافــع در ابعــاد نهــادي بــه وجــود آمــده اســت( .مرکــز پژوهشهــای مجلــس 1396 ،الــف)
بــا توجــه بــه ايــن توضيحــات مســئله تعــارض منافــع را میتــوان بــه دو دســته ذيــل تقســيم كــرد :تعــارض منافــع شــخصمحور و تعــارض منافــع
ســازمانی.
تعارض منافع شخصمحور
عوامل ایجادکننده تعارض منافع شخصمحور را میتوان به دو دسته عوامل فردی و عوامل نهادی تقسیم کرد:
عوامــل فــردی ايجادكننــده تعــارض منافــع در اشــخاص :تعــارض شــخص محــور میتوانــد شــامل تعــارض منافــع کارکنــان حاکمیــت ،تعــارض
منافــع پزشــکان ،حســابداران ،مهندســان ،وکال و  ...باشــد .مســئوالن و کارکنــان حاکمیتــی کــه ایــن اختیــارات را داشــته باشــند ،همــواره در معــرض
تعــارض منافعانــد :اختيــار قاعد هگــذاری اعــم از قانــون ،مقــررات و دســتورالعملها ،اختيــار نظــارت در ســطح كالن ماننــد نظــارت نماينــدگان بــر
نتــر ماننــد نظــارت بانــک مركــزی بــر بانكهــا و نظــارت ناظــر پــروژه بــر پروژههــای پيمانــكاری ،اختيــار تأييــد يــا رد وضعيــت
دولــت و در ســطوح پايي 
و اســتاندارد ،ماننــد اداره اســتاندارد و شــركتهای زيرمجموعــه ،كارشناســان محیطزیســت ،كارشناســان بهداشــت و كارشناســان كار ،اختيــار ارائــه
مجــوز فعاليــت ،اختيــار ارائــه مجــوز واردات ،اختيــار خريــد و معامــات دولتــی ،اختيــار وا گــذاری و فــروش داراييهــای دولتــی ،اختيــار ارزيابــی ،ماننــد
كارشناســان دادگســتری ،اختيــار انتخــاب و اســتخدام كارمنــدان ،حــق قضــاوت ،ماننــد قضــات دادگســتری .دیگــر عوامــل ایجادکننــده تعــارض
منافــع در اشــخاص و کارکنــان عبارتانــد از:
● ●ارتباطــات ســهامداری يــا مالكيــت شــركتهای مرتبــط بــا تصميمگيــری :مثــل موقعیتــی کــه شــخصی ســهامدار شــرکتی اســت کــه
مرتبــط بــا فعالیتهــای وزارتخانــه محــل خدمــت فــرد اســت.
● ●اشــتغال همزمــان :اشــتغال همزمــان یــک فــرد در دو بخــش حاکمیــت و بخــش خصوصــی اســت بهویــژه وقتــی ایــن دو اشــتغال
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند

و راهکارهای مقابله با آن

نزدیــک بــه هــم باشــند.
● ●دريافــت هديــه از نهادهــای قاعدهپذیــر :مصــداق زمانــی اســت کــه مســئول حاکمیــت از نهادهــای قاعدهپذیــر هدیــه یــا رشــوه
بگیــرد و آن مســئول از منافــع عمومــی غافــل شــود.
● ●ارتباطــات خويشــاوندی :یکــی از بســتگان و خویشــاوندان مســئول بــا بخشهــای تحــت نظــارت یــا شــرکت پیمانــکاری ارتبــاط
داشــته باشــد و فــرد درگیــر مســئله تعــارض منافــع خواهــد شــد.
● ●ارتباطــات پساشــغلی و مســئله درب گــردان :اشــتغال بازنشســتگان یــا مســتعفیان بخــش دولتــی در بخــش خصوصــی یــا بالعکــس
اســت.
● ●انگيزههــای سياســی ،منطقـهای و ســليقهای :نماینــدگان مجلــس و مســئوالن و احــزاب میتواننــد درگیــر ایــن موقعیــت شــوند کــه
طر حهــای غیراقتصــادی را بــرای مناطــق جغرافیایــی خــود هزینــه کننــد.
عوامل نهادی ايجادكننده تعارض منافع در اشخاص :عوامل نهادی ايجادكننده تعارض منافع در اشخاص عبارتاند از:
● ●قاعدهگــذار بــرای خــود :تفويــض حــق قاعدهگــذاري بــر خــود يكــي از مــواردي اســت كــه افــراد را بهواســطه قواعــد بيرونــي در
معــرض تعــارض منافــع شــديد قــرار ميدهــد.
● ●نظــارت بــر خــود :هماننــد مســئله قاعد هگــذاري بــراي خــود ،فــردي نيــز كــه بهصــورت شــخصي مســئول نظــارت بــر رفتــار و عملكــرد
یکــه میتــوان گفــت مســئله نظــارت بــا مشــکل روبــرو میشــود.
يشــود ،بهنحو 
خــود اســت ،بــا مســئله تعــارض منافــع روبــرو م 
● ●تعــارض درآمــد و وظايــف :تعــارض درآمــد و وظايــف بهصــورت ســاختاري موجــب ميگــردد كــه مســئولين و كاركنــان بــه وظيفــه
اصلــي خــود عمــل نكننــد.
● ●تعــارض وظايــف :تعــارض وظايــف ،تعــارض بيــن دو وظيفــه قانونــي يــا اخالقــي اســت .در ايــن موقعيتهــا فــرد نميتوانــد هــر دو
وظيفــه محــول را بهدرســتی اجــرا كنــد ،زيــرا منفعــت حاصــل از اجــراي وظايــف متعــارض اســت.
تعارض منافع سازمانی
یــک ســازمان ،شــرکت یــا موسســه نیــز میتوانــد در معــرض تعــارض منافــع قــرار گیــرد .ایــن تعــارض منافــع میتوانــد در مؤسســات یــا ســازمانهای
خصوصــی در تعامــل بــا حکومــت باشــد و یــا تعــارض منافــع در درون ســازمان دولتــی رخ دهــد کــه موقعیتهــای مختلــف در ادامــه میآیــد:
مؤسســات و شــرکتهای خدمــات مشــاورهای :مصــداق آن زمانــی اســت کــه شــرکت مشــاورهای بــه دولــت خــود بخشــی از هلدینــگ مشــاورهای
باشــد کــه مشاورههایشــان در تعــارض باهــم قــرار گیــرد.
مؤسســات ارزيابــی و صح هگــذاری :مؤسســان ارزیابــی وابســته بــه بخــش دولتــی یــا خصوصــی بهخاطــر منافــع ســازمان متبوعــش ،ارزیابــی دقیقــی
انجــام ندهــد.
مؤسسات اعطاكننده استاندارد :سازمان استاندارددهنده به علت ارتباطات مالی و یا خویشاوندی ،درگیر تعارض منافع شوند.
مؤسسات پيمانكاری :پیمانکاری به دلیل روابط و رانت اطالعاتی پروژهای را بگیرد و یا در اجرای پروژه کمکاری کند.
ســازمانهای صنفــی دارای حــق قاعد هگــذاری و نظــارت :ایــن تعــارض ناشــی از اتحــاد قاعدهگــذار و مجــری اســت ولــی در اینجــا ســازمانها
اختیــارات تنظیمگــری در قاعد هگــذاری و نظــارت را دارا هســتند.
ً
ســازمانهايی كــه درآمــد آنهــا بــا وظايــف آنهــا در تعــارض اســت :اساســا تعییــن حقالعمــل بــرای فعالیتهایــی کــه پیرامــون موضــوع رفــع
ناهنجــاری شــکل میگیرنــد ،مصداقــی از تعــارض منافــع درآمــد و وظایــف اســت مثــل ارتبــاط پزشــک و بیمــار ،پلیــس و جریمــه راننــدگان.
یشــود کــه ســازمان دو وظیفــۀ همزمــان داشــته باشــد
ســازمانهای دولتــی كــه وظايــف داده شــده بــه آنهــا در تعــارض اســت :زمانــی ایــن محقــق م 
و بــه خاطــر یــک وظیفــه ،وظیفــه دیگــر مغفــول بمانــد.
مؤسسات حقوقی :وکالت همزمان دو طرف دعوا ،برای مؤسسات حقوقی موقعیت تعارض منافع است.
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مؤسســات مديريــت ســرمايهگذاری :مصــداق مــوردی اســت کــه مؤسس ـهای بــه خاطــر ارتبــاط مالــی یــا نیــروی انســانی بــا شــرکت دیگــری،
ســرمایههای موسســه را بــه شــرکت دیگــر منتقــل کنــد یــا در جــای دیگــر ســرمایهگذاری کنــد.
 -2-2-1اقتصاد سیاسی
اقتصــاد سیاســی یــک روش مطالعــه علمــی دربــاره پدیدههــای اجتماعــی اســت کــه بــر وجــود ارتبــاط میــان مؤلفههــای سیاســی و اقتصــادی در
یشــود ،بایــد آن را چیــزی
شــکل دادن بــه پدیدههــای اجتماعــی مبتنــی اســت .بــه همیــن دلیــل اگرچــه اغلــب زیرمجموعــه علــم اقتصــاد دانســته م 
فراتــر از علــم اقتصــاد محــض دانســت .اقتصــاد سیاســی شــاخهای اســت از علــوم اجتماعــی کــه قوانیــن مربــوط بــه تولیــد و توزیــع درآمــد و ثــروت و
اثــرات آن را در مراحــل مختلــف رشــد و توســعه جامعــۀ بشــری مــورد بررســی قــرار میدهــد( .کاپوراســو )1992/1392 ،اقتصــاد سیاســی بــا ماهیــت
سیاســی تصمیمگیــری آغــاز میشــود و بــا چگونگــی تأثیرگــذاری امــور سیاســی بــر انتخابهــای اقتصــادی در یــک جامعــه ارتبــاط مییابــد .در
اقتصــاد سیاســی قــدرت طبقاتــی زمانــی موضوعیــت مییابــد کــه ناهمگونــی منافــع وجــود داشــته باشــد؛ یعنــی بیــن فعــاالن اقتصــادی در جامعــه
یکــه هرکــدام از اعضــای جامعــه منافــع متضــادی دارنــد ،طبقــات گونا گــون بــر اســاس جایــگاه و قــدرت
تضــاد منافــع وجــود داشــته باشــد .هنگام 
طبقاتــی خــود رویههایــی اتخــاذ میکننــد کــه نتایــج آن تصمیمــات بــر کل جامعــه تأثیــر میگــذارد .اقتصــاد سیاســی علمــی اســت کــه بــا شــالودۀ
تکامــل اجتماعــی ســروکار دارد .ایــن شــالوده عبــارت اســت از تولیــد ثــروت مــادی یعنــی شــیوۀ تولیــد .امــا اقتصــاد سیاســی تولیــد را تنهــا ازنقطهنظــر
ً
روابــط بیــن افــراد دررونــد تولیــد مطالعــه میکنــد .ایــن علــم شــالوده جامعــه را مــورد بررســی قــرار میدهــد .اقتصــاد سیاســی ابــدا بــه امــر تولیــد مربــوط
نیســت ،بلکــه بــه روابــط اجتماعــی بیــن مــردم در تولیــد ،یعنــی بهنظــام اجتماعــی تولیــد مربــوط اســت .درعینحــال اقتصــاد سیاســی نمیتوانــد
وابســتگی بیــن نیروهــای مولــد و روابــط تولیــد را در نظــر نیــاورد .بنابرایــن موضــوع اقتصــاد سیاســی روابــط تولیــدی (اقتصــادی) بیــن افــراد اســت.
ایــن تعریــف ،شــکلهای مالکیــت وســایل تولیــد ،موقعیــت و موضــع طبقــات و گروههــای اجتماعــی گونا گــون در تولیــد و روابــط بیــن آنهــا و شــکل
توزیــع ثــروت را در برمیگیــرد( .نیکتیــن.)1387 ،
ایــن پژوهــش نشــان خواهــد داد تعــارض منافــع در حــوزۀ مدیریــت پســماند شــهر تهــران تنهــا در بافتــار اقتصــاد سیاســی و مســائلی از قبیــل مالکیــت
حقوقــی زبالــه (در مقــام وســایل تولیــد) ،جایــگاه و قــدرت چانهزنــی نیــروی کار غیررســمی شــاغل در ایــن حــوزه ،نــوع اشــتغال نیــروی کار (شــکل
خاصــی از اشــتغال مثلثــی) قابــل مدیریــت و اصــاح خواهــد بــود .ایــن مســائل در فصــل چهــارم در چهارچــوب اقتصــاد سیاســی کالســیک بهتفصیــل
مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.
 -3-2-1پسماند و مدیریت پسماند
مدیریــت پســماند مجموعــه اقدامــات و مقــررات سیســتماتیک در فرآیندهــای تولیــد ،ذخیــره ،جمـعآوری ،حملونقــل ،پــردازش و بازیافــت و دفــع
پســماند را در تمــام ســطوح اجرایــی ،اداری ،مالــی ،قانونــی ،طراحــی و مهندســی دربرمیگیــرد( .مرکــز مطالعــات و برنامهریــزی شــهر تهــران ،ب
.)1392
بــر اســاس تعریــف ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه ( )OECDپســماند عبارت اســت از مــوادی اجتنابناپذیــر ناشــی از فعالیتهــای
انســانی ،کــه در حــال حاضــر و در آینــده نزدیــک نیــازی بــه آن نیســت و پــردازش و یــا دفــع آن ضــروری اســت .برنامــه محیطزیســت ســازمان ملــل
متحــد ( )UNEPپســماند را اینگونــه تعریــف میکنــد :اشــیایی کــه مالکشــان آنهــا را نمیخواهنــد ،یــا نیــازی بــه آنهــا نــدارد ،یــا از آنهــا اســتفاده
نمیکننــد و بــه پــردازش و دفــع نیــاز دارند(.مرکــز مطالعــات و برنامهریــزی شــهر تهــران 1392،الــف).
پســماند بــه مــواد جامــد ،مایــع و گاز (غیــر از فاضــاب) گفتــه میشــود کــه بهطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم حاصــل از فعالیــت انســان بــوده و ازنظــر
یشــوند:
تولیدکننــده زائــد تلقــی میشــود( .قانــون مدیریــت پســماندها )1383 ،پســماندها بــه پنــج گــروه تقســیم م 
● ●پســماندهای عــادی :بــه کلیــه پســماندهایی گفتــه میشــود کــه بهصــورت معمــول از فعالیتهــای روزمــره انســانها در شــهرها،
یشــود از قبیــل زبالههــای خانگــی و نخالههــای ســاختمانی.
روســتاها و خــارج از آنهــا تولیــد م 
● ●پســماندهای پزشــکی (بیمارســتانی) :بــه کلیــه پســماندهای عفونــی و زیــانآور ناشــی از بیمارســتانها  ،مرا کــز بهداشــتی ،درمانــی،
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یشــود .ســایر پســماندهای خطرنــاک بیمارســتانی از شــمول ایــن
آزمایشــگاههای تشــخیص طبــی و ســایر مرا کــز مشــابه گفتــه م 
تعریــف خــارج اســت.
یشــود کــه بــه دلیــل بــاال بــودن حداقــل یکــی از خــواص خطرنــاک از قبیــل
● ●پســماندهای ویــژه :بــه کلیــه پســماندهایی گفتــه م 
سـ ّ
ـمیت ،بیماریزایــی ،قابلیــت انفجــار یــا اشــتعال ،خورندگــی و مشــابه آن بــه مراقبــت ویــژه نیــاز داشــته باشــد و آن دســته از
پســماندهای پزشــکی و نیــز بخشــی از پســماندهای عــادی ،صنعتــی ،کشــاورزی کــه نیــاز بــه مدیریــت خــاص دارنــد جــزء پســماندهای
ویــژه محســوب میشــوند.
یشــود از قبیــل فضــوالت،
● ●پســماندهای کشــاورزی :بــه پســماندهای ناشــی از فعالیتهــای تولیــدی در بخــش کشــاورزی گفتــه م 
الشــه حیوانــات و محصــوالت کشــاورزی فاســد یــا غیرقابلمصــرف.
● ●پســماندهای صنعتــی :بــه کلیــه پســماندهای ناشــی از فعالیتهــای صنعتــی و معدنــی و پســماندهای پاالیشــگاهی صنایــع گاز،
نفــت و پتروشــیمی و نیروگاهــی و امثــال آن گفتــه میشــود از قبیــل برادههــا ،ســرریزها و لجنهــای صنعتــی( .قانــون مدیریــت
پســماندها.)1383 ،
● ●دامنــه ایــن پژوهــش محــدود بــه پســماندهای خشــک عــادی (شــهری) اســت کــه بــه تمــام مــوادی اطــاق میشــود کــه عــاری از
هرگونــه مــاده ارگانیــک ماننــد مــواد غذایــی اســت .انــواع پالســتیک و ظــروف یکبارمصــرف ،شیشــه ،آلومینیــوم و آهــن ،پارچــه ،مقــوا
و انــواع کاغــذ و پســماندهای الکترونیکــی ازجملــه پســماندهای خشــک بــه شــمار میآینــد.
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فصل دوم :بررسی ساختار مدیریت پسماند و شناسایی ذینفعان

مدیریت پسماند مجموعه اقدامات و مقررات سیستماتیک در فرآیندهای تولید ،ذخیره ،جمعآوری ،حملونقل،
مدیریــت پســماند مجموعــه اقدامــات و مقــررات سیســتماتیک در فرآیندهــای تولیــد ،ذخیــره ،جم ـعآوری ،حملونقــل ،پــردازش و بازیافــت و دفــع
مهندسی
طراحیهـ و
اجرایی،
ـی ودر
پسماندحـ را
بازیافتمالـ وـی،دفع
.)1392
ـران ،ب
قانونی،ـزی شــهر ت
مالی،برنامهریـ
اداری،عــات و
(مرکــز مطال
سطوحیگیــرد.
تمامـی دربرم
مهندسـ
قانونــی ،طرا
پردازشـی،و اداری،
پســماند را در تمــام ســطوح اجرایـ
دربرمیگیرد( .مرکز مطالعات و برنامهریزی شهر تهران ،ب .)1392
 .2-1معرفی ساختار

 -1-2معرفی ساختار

بهمنظور شناسایی موقعیتهای ناظر بر تعارض منافع در حوزه پسماند خشک ،در این فصل ابتدا ساختار
بهمنظــور شناســایی موقعیتهــای ناظــر بــر تعــارض منافــع در حــوزه پســماند خشــک ،در ایــن فصــل ابتــدا ســاختار مدیریــت پســماند را در کشــور در
مدیریت پسماند را در کشور در دو سطح مورد بررسی قرار دهیم:
دو ســطح مــورد بررســی قــرار دهیــم:
 .1ساختار مدیریت پسماند در سطح
کالن-ملی
ساختار مدیریت پسماند
 .2ساختار مدیریت پسماند در سطح
خرد(شهرداری تهران)
 .1-1-2ساختار مدیریت پسماند در سطح کالن-ملی
 -1-1-2ساختار مدیریت پسماند در سطح کالن-ملی
ً
وهلــۀ
اینو در
گردنــد
های معرفـ
دستگاهحــوزه
ذيربـهاـطودر ایــن
بایدهای
ابتدائاًـتگاه
ها و دسـ
سطحـازمان
دریــد سـ
پسماندـا با
مدیریتـور ابتدائـ
ساختارســطح کشـ
بررسیـماند در
برایــت پسـ
بــرای بررســی ســاختار مدیری
حوزه
ـی در
ذیربط
سازمان
کشور
بعــدی تــوان ســاختاری و تشــکیالتی ایــن ســازمانها جهــت تحقــق وظایــف محولــه مــورد بررســی قــرار گیــرد .بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند
معرفی گردند و در وهلۀ بعدی توان ساختاری و تشکیالتی این سازمانها جهت تحقق وظایف محوله مورد
تــا حــدی میتــوان ســازمانهای متولــی امــر قاعد هگــذاری ،اجرایــی و نظارتــی را از هــم تفکیــک کــرد .بــر اســاس قانــون ،ســازمان حفاظــت از
بررسی قرار گیرد .بر اساس قانون مدیریت پسماند تا حدی میتوان سازمانهای متولی امر قاعدهگذاری ،اجرایی
محیطزیســت ،وزارت کشــور و کارگــروه ملــی مدیریــت پســماند بهعنــوان نهادهــای قاعد هگــذار و ناظــر معرفــی شــدهاند.
و نظارتی را از هم تفکیک کرد .بر اساس قانون ،سازمان حفاظت از محیطزیست ،وزارت کشور و کارگروه ملی
مدیریت پسماند بهعنوان نهادهای قاعدهگذار و ناظر معرفی شدهاند.
شکل  :2-1ساختار مدیریت پسماند در سطح کشور

قانون مدیریت پسماند

کارگروه ملی مدیریت
پسماند
13

وزارت کشور

شهرداری

سازمان حفاظت از
محیط زیست

شکل  :2-1ساختار مدیریت پسماند در سطح کشور

سازمان حفاظت از محیطزیست
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سازمان حفاظت از محیطزیست
بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند ،ســازمان حافظــت محیطزیســت بهعنــوان ناظــر عالــی مســئولیت نظــارت بــر حســن اجــرای تمــام مفــاد قانــون
را بــر عهــده دارد .ایــن ســازمان عــاوه بــر نقــش نظارتــی ،در مــوارد پرشــماری نقــش قاعدهگــذاری را نیــز بــر عهــده دارد .بررســی تفصیلــی وظایــف ایــن
یشــود کــه بــا وجــود آنكــه قانــون مدیریــت پســماند نقــش محــوری
ســازمان بــه فصــل بعــد موکــول خواهــد شــد .در ایــن فصــل بــر ایــن نکتــه تأ کیــد م 
ُ
بــرای ایــن ســازمان در نظــر گرفتــه اســت و وظایــف نظــارت و قاعدهگــذاری بــرای مدیریــت روزانــه بال غبــر  50هزارتــن پســماند بــه ایــن ســازمان
سپردهشــده اســت ،ســاختار تشــکیالتی و ظرفیــت ایــن ســازمان بــا وظایــف محولــه انطبــاق و همخوانــی نــدارد .ایــن موضــوع هــم دربــارۀ ســازمان
حفاظــت از محیطزیســت در زمــان تدویــن قانــون مدیریــت پســماند صــادق بــوده اســت و هــم دربــارة ســاختار کنونــی ایــن ســازمان؛ بر اســاس ســاختار
پیشــین ایــن ســازمان ،دفتــر آبوخــاک ایــن ســازمان دارای یــک معاونــت خــاک و پســماند بــوده کــه ایــن معاونــت متشــکل از یــک کارشــناس
مســئول و ســه کارشــناس پســماند بــوده اســت کــه بهوضــوح روشــن اســت ایــن تشــکیالت و تعــداد نفــرات بــا حجــم مســئولیتهای قاعدهگــذاری و
نظارتــی ایــن ســازمان همخوانــی نداشــته اســت .در ســاختار کنونــی نیــز کــه دفتــر مدیریــت پســماند بــه یــک اداره مســتقل تبدیلشــده اســت ،ایــن
ناهمخوانــی میــان وظایــف و تــوان ســازمانی و تشــکیالتی کمــاکان برقــرار اســت.

شکل  :2-2جایگاه مدیریت پسماند در سازمان حفاظت محیطزیست
سازمان حفاظت
محیطزیست

سازمان حفاظت
محیطزیست

معاونت محیط
زیست انسانی

دفتر آب و خاک
معاونت خاک و
پسماند

مدیر کل دفتر
مدیریت پسماند

کارشناس مسئول
پسماند
کارشناس پسماند
کارشناس پسماند

معاون
کارشناس پسماند

گروه پسماند
عادی و کشاورزی

گروه پسماند
پزشکی و صنعتی
گروه پسماند ویژه
و کنوانسیون ها

سمت راست :ساختار کنونی ،سمت چپ :ساختار پیش از سال ( 1398منبع :پورتال سازمان حفاظت از محیطزیست)

شکل  :2-2جایگاه مدیریت پسماند در سازمان حفاظت محیطزیست
سمت راست :ساختار کنونی ،سمت چپ :ساختار پیش از سال ( 1398منبع :پورتال سازمان حفاظت از محیطزیست)

کارگروه ملی مدیریت پسماند
بر اساس آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها ،تشکیل کارگروه ملی برای هماهنگی بین دستگاهها با ترکیب زیر دیدهشده است:
رئیــس ســازمان حفاظــت محیطزیســت (رئیــس گــروه)؛ معــاون وزارت کشــور (رئیــس ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور)؛ معــاون وزارت
پسماند
کارگروه ملی
ـوزش پزشــکی؛ معــاون وزارت صنایــع و معــادن؛ معــاون وزارت نفــت؛ معــاون وزارت نیــرو؛ معــاون وزارت جهــاد کشــاورزی؛
مدیریتـان و آمـ
بهداشــت ،درمـ
ـازمان مدیریــت و برنامهریــزی
ـران؛ معــاون س
ـوری اســامی ا
ملیجمهـ
کارگروهـیمای
ـازمان صداوسـ
ـاون سـ
مدیریتصنعتــی؛ معـ
قانونتحقیقــات
ـتاندارد و
نامهســه اسـ
آیینموس
بر اساسمعــاون
دستگاهـها با
هماهنگییـ بین
برای
تشکیل
پسماندها،
اجرایی
کشــور؛ معــاون شــهرداری تهــران.

ترکیب زیر دیدهشده است:

رئیس سازمان حفاظت محیطزیست (رئیس گروه)؛ معاون وزارت کشور (رئیس سازمان شهرداریها و

دهیاریهای کشور)؛ معاون وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ معاون وزارت صنایع و معادن؛ معاون
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند

و راهکارهای مقابله با آن

وظایفــی از قبیــل تدویــن ،تنظیــم و بازنگــری جــداول فهرســت انــواع پســماند (موضــوع تبصــره  2مــاده  2قانــون)؛ ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاهها
بــرای پیشــنهاد اســتانداردهای مقــرر در قانــون بــه موسســه اســتاندارد؛ پیشــنهاد بــرای گســترش اســتفاده از مــواد بازیافتــی؛ پیشــنهاد ضوابــط و
دســتورالعملها بــه ایــن کارگــروه محــول شــده اســت.
ایــن کارگــروه تــا بــه امــروز نتوانســته اســت بهعنــوان یــک نهــاد قاعدهگــذار و ناظــر ســطح عالــی وجــود خــود را در مدیریــت پســماند کشــور تثبیــت
کنــد .سیاس ـتگذاری و قاعد هگــذاری بــرای مدیریــت پســماند بهعنــوان یــک امــر فــرا حاکمیتــی کــه بــا ســامت و بهداشــت شــهروندان و حفــظ
محیطزیســت در ارتبــاط اســت ،بایــد از چش ـماندازها و اهــداف درازمــدت تبعیــت کنــد ،ازای ـنرو نیازمنــد یــک ســازمان مســتقل و ورای نهادهــای
دولتــی اســت کــه بــا تغییــر دولتهــا دچــار دگرگونــی و بیثباتــی نگــردد.
وزارت کشور
در متــن قانــون مدیریــت پســماندها ،وزارت کشــور بهعنــوان یکــی از نهادهــای قاعد هگــذار جهــت تدویــن شــیوهنامهها و دســتورالعملهای
مدیریــت پســماند دیدهشــده اســت .برخــی از ایــن شــیوهنامهها ازجملــه شــیوهنامه اجرایــی ســاماندهی پســماندهای عمرانــی و ســاختمانی،
شــیوهنامه اجرایــی دفــن بهداشــتی پســماندهای عــادی در روســتاهای کشــور توســط ایــن وزارتخانــه تدویــن و منتشــر شــدهاند و برخــی از مــوارد
(همچــون شــیوهنامه انعقــاد قــرارداد ،شــیوهنامه اجرایــی مدیریــت پســماندهای عــادی و ویــژه) یــا هنــوز تدویــن و تنظیمنشــده و یــا بهصــورت
عمومــی در دســترس نیســتند .در ایــن حــوزه نیــز فــارغ از نقــد و بررســی محتوایــی شــیوهنامهها و دســتورالعملهای تدوینشــده در ایــن وزارتخانــه،
ضمانــت اجرایــی کارآمــد و مکانیســم مشــخصی جهــت اجــرای ایــن قواعــد و دســتورالعملها دیــده نشــده اســت.
شهرداری
بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند عمــده وظایــف اجرایــی در ایــن حــوزه بــر عهــده شــهرداریها قــرار دارد .بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند،
شــهرداریها یــا بایــد از طریــق ســرمایهگذاری و کمــک دولــت اقــدام بــه تهیــه زیرســاختها و تجهیــزات موردنیــاز نماینــد ،یــا بــا کمــک بخــش
خصوصــی و وا گــذاری بخشــی از مســئولیتهای خــود در ایــن حــوزه بــه بخــش خصوصــی ایــن وظیفــه را انجــام دهنــد .بــر اســاس مــاده  7قانــون
مدیریــت پســماند مدیریــت اجرایــی کلیــه پســماندهای عــادی در شــهرها و روســتاها و حریــم آنهــا بــه عهــده شهرداریهاســت .نظــر بــه اینکــه
هــدف ایــن پژوهــش شناســایی و مدیریــت تعــارض منافــع در حــوزه پســماند خشــک شــهر تهــران اســت ،در ادامــه ســاختار مدیریــت پســماند در ســطح
منطقــه و بــا تمرکــز بــر شــهر و شــهرداری تهــران مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
 -2-1-2ساختار مدیریت پسماند در سطح خرد؛ شهرداری تهران
شتــر گفتــه شــد مدیریــت پســماند فعالیتهــای بســیاری از تولیــد ،جم ـعآوری ،دفــن ،تفکیــک و بازیافــت پســماند و یــا تبدیــل آن
چنانچــه پی 
بــه انــرژی را در برمیگیــرد .مجموعــۀ ایــن فعالیتهــا درهمتنیــده و تــا حــدی غیرقابلتفکیــک اســت ،امــا ازآنجا کــه تمرکــز ایــن پژوهــش بــر
یشــود ،فعالیتهــا ،ســاختار و روابــط حــوزۀ پســماند خشــک منفــک از ســایر
مســائل مرتبــط بــا حــوزه پســماند خشــک اســت ،حتیاالمــکان تــاش م 
فعالیتهــای مدیریــت پســماند مــورد بررســی قــرار گیــرد .شــکل  2-3مجموعــه فعالیتهــای مدیریــت پســماند را نشــان میدهــد .قســمت زردرنــگ
فعالیتهــای رســمی مرتبــط بــا پســماند خشــک را نشــان میدهــد.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه
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شکل  :2-3فلوچارت مدیریت پسماندهای جامد شهر تهران

شکل  :2-3فلوچارت مدیریت پسماندهای جامد شهر تهران منبع :سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

منبع :سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماندها ،مســئولیت برنامهریــزی ،ســاماندهی ،مراقبــت و عملیــات اجرایــی مربــوط بــه تولیــد ،جمــعآوری،
ذخیرهســازی ،جداســازی ،حملونقــل ،بازیافــت و پــردازش و دفــع پســماندها و همچنیــن آمــوزش و اطالعرســانی در ایــن زمینــه بــر عهــده مدیریــت
بهــا را بــر
مربوطنه
اجراییو حریــم آ
عملیاتروســتاها
مراقبتدروشــهرها و
ساماندهی،ـی و ویــژه
ریزی،غیــر از صنعتـ
ـماندها
مسئولیتیــه پسـ
ـت اجرایــی کل
ـون ،مدیریـ
قانون 7ایــن قانـ
اساسمــاده
اجرایــی پســماند قـبرـرار دارد.
برنامه
پسماندها،
مدیریت
ـران تنهــا
ـهرداری تهـ
پسماندهاهـوـد .شـ
ها قــرار مید
ـداری
بازیافتعهوــده بخشـ
ی،هــا را بــر
دهیار
جداسازی،ها و
ـوزه شــهرداری
ـارج از حـ
آوری،در خـ
یهــا و
تولید،دهیار
عهــده شــهرداریها و
آموزش
همچنین
دفع
پردازش و
ونقل
حمل
سازی،
ذخیره
جمع
اجرایی کشــور
مدیریت و وزارت
قانون،فرمانــداری
زیرمجموعــه
دارد .و جـ
قراریکنــد
پسماندـت نم
اجرایییها تبعیـ
مدیریتشــهردار
عهدهـم بــر ســایر
اداری حا کـ
اینـاختار
در از سـ
رسانی کــه
ـور اســت
ـطح کشـ
ـزو  7این
ماده
زمینه بر
اطالع
شــهرداری در سـ و
قــرار نمیگیــرد .کالنتریــن واحدهــای مرتبــط بــا مدیریــت پســماند در شــهرداری تهــران عبارتانــد از :معاونــت خدمــات شــهری و محیطزیســت و
کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها را بر عهده شهرداریها و دهیاریها و
معاونــت هماهنگــی و امــور مناطــق کــه شــهرداریهای مناطــق 22گانــه شــهر تهــران زیــر نظــر ایــن معاونــت عمــل میکننــد .ســاختار کلــی ســازمانها
در خارج از حوزه شهرداریها و دهیاریها را بر عهده بخشداریها قرار میدهد .شهرداری تهران تنها شهرداری
و معاونتهــای مرتبــط بــا مدیریــت پســماند در شــهرداری تهــران در شــکل  2-4نشــان داده شــده اســت.
در سطح کشور است که از ساختار اداری حاکم بر سایر شهرداریها تبعیت نمیکند و جزو زیرمجموعه

فرمانداری و وزارت کشور قرار نمیگیرد .کالنترین واحدهای مرتبط با مدیریت پسماند در شهرداری تهران

عبارتاند از :معاونت خدمات شهری و محیطزیست و معاونت هماهنگی و امور مناطق که شهرداریهای مناطق
22گانه شهر تهران زیر نظر این معاونت عمل میکنند .ساختار کلی سازمانها و معاونتهای مرتبط با مدیریت

پسماند در شهرداری تهران در شکل  2-4نشان داده شده است.
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و راهکارهای مقابله با آن

شکل  :2-4سازمانها و معاونتها ذيربط در مدیریت پسماند شهرداری تهران

شهرداری تهران

معاونت خدمات شهری و
محیط زیست

معاونت هماهنگی و امور
مناطق

شهرداری مناطق
 22گانه

سازمان مدیریت پسماند

معاونت خدمات شهری
شهرداری منطقه

شکل  :2-4سازمانها و معاونتها ذیربط در مدیریت پسماند شهرداری تهران

سازمان مدیریت پسماند
ســازمان مدیریــت پســماند ســال  1387از ادغــام دو ســازمان خدمــات موتــوری و ســازمان بازیافــت و تفکیــک مــواد بهمنظــور ایجــاد وحــدت رویــه
نظــارت و قاعد هگــذاری بــر عملکــرد واحدهــای شــهرداریهای مناطــق شــکل گرفــت .بــر اســاس اساســنامۀ ســازمان مدیریــت پســماند نقــش
و
پسماند
ن مدیریت
ایــن ســازمان در مدیریــت پســماند بیشــتر نقــش نظارتــی و قاعدهگــذاری اســت و در حــدود  30بنــد اســاسنامه فقــط یکبنــد بــه اقدامــات اجرایــی
ً
تفکیک
سازمان
خدمات
سازمان
1387ـم از
ن مدیریت
موادســماند عمدتــا کارهــای عملیاتــی و
مدیریــت پ
بازیافتسـوـازمان
ـال گذشــته،
موتوریتمـوـام  12سـ
ـت ،امــا طــی
مطالعــات اسـ
دوــش و
ادغامپژوه
در حــوزه
نهـ
سالکــه آ 
پسماندپــردازد
می
ـه بیـبرـن ایســتگاههای میانــی تــا آرادکــوه
شکل از فاصلـ
مناطقپســماند
هایمدیریــت
اجرایــی
واحدهایســئولیت
عملکردـف اجرایــی م
بر ایــن وظایـ
ازجملــه
قاعدهـت.
نظارتداوشــته اسـ
ـی بوــه عهــده
ظور ایجاد وحدتاجرایـ
گرفت.
شهرداری
گذاری
رویه
ـماند تــر
اســت .ایســتگاههای میانــی ،محــل جم ـعآوری پســماندهایی اســت کــه بهصــورت شــبانه توســط خودروهــای مکانیــزۀ پیمانــکاران پسـ ِ
س اساسنامۀ سازمان مدیریت پسماند نقش این سازمان در مدیریت پسماند بیشتر نقش نظارتی و
ـماند تــر از ســطح شــهر زیــر نظــر شــهرداری مناطــق عمــل میکنند.امــا از جاییکــه مناطــق پســماند
جمـعآوری میشــود .پیمانــکاران جمـعآوری پسـ ِ
حوزه
در
هم
آن
که
پردازد
می
اجرایی
اقدامات
به
اساس
حدود
بند پســماند در ایســتگاهها و انتقــال آنهــا بــه آرادکــوه و تمــام فعالیتهــا در آرادکــوه کــه توســط
یکـرش
فقط پذیـ
نامه یعنــی
دهنــد،
بندها می
30ـتگاه
ـل ایسـ
درتحویـ
گذاری است و را
عملیاتی توشــکیالتی و معاونتهــای مختلــف
کارهای 2-5ســاختار
ـت .شــکل
پسماندـماند اسـ
مدیریــت پسـ
سازمانســازمان
گذشته ،بــر عهــده
سالــوند ،همــه
یش
ـام م 
تمامانجـ
مختلفــی
ش و مطالعات پیمان
عمدتاً
مدیریت
12
ـکارانطی
است،ـ اما
وظایفمیدهــد.
اینرا نشــان
ازجملهــماند
مدیریــت پس
داشتهـازمان
سـ
اجرایی مسئولیت اجرایی مدیریت پسماند از فاصله بین
است.
ی به عهده

اههای میانی تا آرادکوه است .ایستگاههای میانی ،محل جمعآوری پسماندهایی است که بهصورت شبانه

ط خودروهای مکانیزۀ پیمانکاران پسماندِ تر جمعآوری میشود .پیمانکاران جمعآوری پسماندِ تر از سطح

زیر نظر شهرداری مناطق عمل میکنند.اما از جاییکه مناطق پسماند را تحویل ایستگاهها میدهند ،یعنی

ش پسماند در ایستگاهها و انتقال آنها به آرادکوه و تمام فعالیتها در آرادکوه که توسط پیمانکاران

فی انجام میشوند ،همه بر عهده سازمان مدیریت پسماند است .شکل  2-4ساختار تشکیالتی و

تهای مختلف سازمان مدیریت پسماند را نشان میدهد.
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شکل  :2-5ساختار تشکیالتی سازمان مدیریت پسماند

شکل  :2-4ساختار تشکیالتی سازمان مدیریت پسماند

معاونت خدمات شهری و محیطزیست شهرداری منطقه
عمــده وظایــف مدیریــت اجرایــی در حــوزه پســماند بــر عهــده معاونــت خدمــات شــهری و محیطزیســت شــهرداری منطقــه قــرار دارد .ایــن وظایــف
حوزههــای مختلــف فضــای ســبز ،رف ـتوروب و نظافــت معابــر ،جم ـعآوری پســماند تــر و خشــک را در برمیگیــرد .نظــارت و كنتــرل بــر رف ـتوروب
معابــر منطقــه و جم ـعآوری و حمــل زبالــه و نظــارت بــر حســن انجــام ایــن امــور و جلوگیــری از ســوزاندن زبالــه و ســایر مــواد دودزا و آلودهكننــدۀ
محیطزیســت ،نظــارت و كنتــرل بــر حفــظ و نگهــداری پاركهــا و فضــای ســبز عمومــی ،انتخــاب پیمانــكاران خدمــات شــهری و فضــای ســبز
بــر اســاس آئیننامههــا و ضوابــط معــاون خدمــات شــهری مركــز و نظــارت بــر حســن انجــام كار آنهــا ،نظــارت و كنتــرل اداره امــور ایســتگاههای
خدمــات شــهری و تعییــن محــل مناســب جهــت ایجــاد ایســتگاههای جدیــد و كنتــرل و نظــارت بــر احــداث آنهــا و نظــارت و كنتــرل بــر اداره امــور
نواحــی منطقــه ازجملــه مهمتریــن وظایــف معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری منطقــه در حــوزه مدیریــت پســماند اســت( .تارنمــای شــهرداری
نســپاری ایــن وظایــف
منطقــه  ،4مردادمــاه  )1399شــهرداریهای مناطــق تمامــی وظایــف خدماتــی اجرایــی مرتبــط بــا پســماند را از طریــق برو 
بــه شــرکتهای پیمانــکاری انجــام میدهنــد.

19

موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند

18

و راهکارهای مقابله با آن

شکل  :2-6ساختار معاونت خدمات شهری و محیطزیست شهرداری منطقه

ه معاونت خدمات شهری

حوزههای مختلف فضای
خشک را در برمیگیرد.

و حمل زباله و نظارت بر
مواد دودزا و آلودهکنندۀ

ها و فضای سبز عمومی،

س آئیننامهها و ضوابط

ر آنها ،نظارت و کنترل

ل مناسب جهت ایجاد
نظارت و کنترل بر اداره

خدمات شهری شهرداری

داری منطقه  ،4مردادماه

رایی مرتبط با پسماند را

ی انجام میدهند.
شکل  :2-4ساختار معاونت خدمات
شهری و محیطزیست شهرداری منطقه

 -3-1-2فعالیتهای غیررسمی در مدیریت پسماند خشک شهر تهران
بخــش عمــدهای از مســائل و بحرانهــای مدیریــت پســماند خشــک در حیطــه ارتبــاط شــهرداری مناطــق بــا پیمانــکاران و فعالیتهــای غیررســمی
و نیمهرســمی پیمانــکاران شــکلگرفته اســت کــه خــارج از ســاختار روابــط رســمی و اصــول منــدرج در ضوابــط ،قوانیــن و آییننامههــا اســت .ازایـنرو
د خشک شهر تهران
در ایــن بخــش روابــط و فعالیتهــای نیمهرســمی و غیررســمی بــر اســاس نتایــج پژوهشهــا و مصاحبههــای صورتگرفتــه بــا متخصصــان و
گزارشهــای رســانهای تشــریح خواهــد شــد.
مناطقـیباقـپیمانکار
شهرداری
ارتباط
ـراردادیانامتیــاز جمـعآوری و تفکیــک پســماندهای خشــک منطقــه را بــه یــک شــرکت پیمانــکاری وا گــذار میکنــد .بــر
منطقــه طـ
ـهرداری هــر
خشک در حیطه شـ
ً
رسمی و
خارج از
اصولســت بــا وانتبارهــای مخصــوص کــه اصطالحــا خــودروی ملــودی نامیــده میشــود ،بــا مراجعــه بــه محــات،
موظــف ا
روابطپیمانــکار
ساختارـرارداد،
ـاس ایــن قـ
گرفته است که اسـ

غیررسمی
فعالیتهای
تحویــل بگیــرد و در ایســتگاه بازیافــت پســماندها را تفکیــک کــرده و جهــت فــروش بــه کارخانههــای بازیافتــی
رسمیشـوـهروندان
نیمهـک را از
ـماندهای خشـ
ین بخش روابط و پسـ
شد.مختلفــی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه بهکارگیــری نیــروی کار غیررســمی و جمـعآوری غیررســمی پســماند
بندهــای
ایتــن قـ
رسانهدر م
هایســازد.
ارشـاده
متخصصان و گز آمـ
ـراردادخواهد
تشریح
خشــک از درون ســطلهای جمـعآوری زبالــه در ســطح شــهر را از ســوی پیمانــکار ممنــوع مـیدارد و آن را تخلــف میشــمارد.
تفکیک پسماندهای خشک منطقه را به یک شرکت
یشــده از مبــادی رســمی و قانونــی در نظــر گرفتــه شــده از ســوی کارفرمــا (شــهرداری) بســیار انــدک
بــه گفتــۀ پیمانــکاران میــزان پســماند جمعآور 
مخصوص
وانت
اصطالحـاًـت جم ـعآوری پســماند خشــک روی م ـیآورد( .کریمــی )1398 ،ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــۀ مدیــران
کهگــری جه
ـرق دی
بارهایـکار بــه طـ
ـت ،پیمانـ
ار موظف است با اسـ
بگیردـه بـوـردر
سماندهای خشکشـرا از
یگــردد ،تنهــا  10درصــد مجمــوع پســماند منطقــه حسابشــده
مبنــای آن بــا پیمانــکاران قــراردادی منعقــد م 
تحویلــزی کـ
شهروندانـاس آنالی
ـهرداری ،بــر اسـ
قرارداد
10درصــد بــه شــهرداری پــول پرداخــت میکننــد .ازایـنرو درآمــد واقعــی پیمانــکاران بســیار بیشــتر از آن چیــزی
متن ایــن
دربابــت
سازد.تنهــا
آمادهـکاران
بازیافتیپیمانـ
ش به کارخانههای اســت و

ی نیروی کار غیررسمی و جمعآوری غیررسمی پسماند
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ً
اســت کــه شــهرداری در آنالیــز خــود در نظــر گرفتــه اســت( .علیرضــا شــریفیفرد ،مردادمــاه  )1399بــا ایــن تفاســیر ،پیمانــکار عمــا بــا تقیــد صــوری بــه
شــرایط قــرارداد ،افــرادی را جهــت جمـعآوری پســماند خشــک از درب منــازل بــه کار میگیــرد ،امــا بخــش اصلــی کار را از طریــق نیــروی کار غیررســمی
کــودکان و اتبــاع افغانســتانی بهپیــش میبــرد.
ً
یشــوند ،بخــش عظیمــی از نیــروی کار غیررســمی را بــرای
هــر پیمانــکار از طریــق قراردادهــای شــفاهی بــا افــرادی کــه اصطالحــا اربــاب خوانــده م 
جم ـعآوری پســماندهای خشــک از ســطلهای زبالــه ســطح شــهر بــه کار میگیــرد .هــر اربــاب بیــن  10تــا  20زبالهگــرد را تحــت پوشــش خــود دارد و
در گودهــا و زبالهدانیهــا بــه آنهــا اســکان میدهــد .توافــق صــورت گرفتــه میــان پیمانــکار و اربــاب اشــکال مختلفــی دارد؛ در برخــی مــوارد اربــاب
در ازای تحویــل مجمــوع زبالــۀ جمعآوریشــده توســط زبالهگردهــای تحــت نظــرش بــه پیمانــکار ،بهصــورت درصــدی ســهمی از ســود حاصلــه
را بــه دســت م ـیآورد .در مــوارد دیگــری اربــاب از هــر زبالهگــردی کــه تحــت نظــرش کار میکنــد ،بهصــورت ماهانــه مبلغــی بیــن  1.5تــا  4میلیــون
تومــان دریافــت و بــه پیمانــکار پرداخــت میکنــد تــا پیمانــکار بــه زبال هگــرد اجــازه فعالیــت و جمـعآوری زبالــه را در منطقــه مــورد نظــر دهــد .بــه ایــن
قراردادهــای خــرد کــه بــر اســاس آن زبالهگردهــا بایــد ب هصــورت ماهانــه مبلغــی را بهعنــوان اجــاره بــه پیمانــکار پرداخــت کننــد« ،رســوم» گفتــه
میشــود .در مــواردی نیــز نیروهــای پیمانــکار ب هصــورت مســتقیم بــا برخــی از زبالهگردهــای مســتقل رســوم میکننــد و در ازای دریافــت مبلغــی ،بــه
آنهــا اجــازه میدهنــد ،زبالههــا را از ســطلهای ســطح شــهر جمـعآوری کننــد( .کامیــل احمــدی ،تیرمــاه  )1399تعــداد ایــن زبالهگردهــا بــه نقــل از
مقامــات ذیربــط تنهــا در ســطح شــهر تهــران بــه بیــش از  14000نفــر میرســد 14000( .زبالــه گــرد در تهــران پرســه میزننــد )1398 ،هــر پیمانــکار در
منطقــه خــود از طریــق گش ـتها و عوامــل خــود ایــن شــبکه گســترده و پیچیــده را کنتــرل میکنــد.
بخشــی از ایــن شــبکه غیررســمی کــه ب هطــور مســتقیم بــا پیمانــکار و نیروهایــش کار میکننــد ،پســماندهای جمعآوریشــده را بــه پیمانــکار
میفروشــند .پیمانــکار پســماندهای خشــک تفکیکشــده را بــه کارگاههــای بازیافــت میفروشــد .ایــن کارگاههــا پســماند خشــک را در تناژهــای بــاال
میخرنــد و بــه کارخانههــای بازیافــت میفروشــند ،ایــن کارخانههــا نیــز بــا صنایعــی کــه از مــواد اولیــه بازیافتــی اســتفاده میکننــد ،در ارتباطانــد و
مــواد اولیــه مــورد نیــاز آنهــا را تأمیــن میکننــد .بخــش دیگــری از ایــن شــبکه غیررســمی کــه ب هصــورت مســتقل کار میکننــد ،بــا پرداخــت رســوم ایــن
ً
یشــده را بــه پیمانــکار نفروشــند .خریــداران غیرقانونــی معمــوال زبالــه را بــه قیمتــی تــا چنــد برابــر
حــق را بــه دســت میآورنــد کــه زبالههــای جمعآور 
ً
بیشــتر از قیمتــی کــه پیمانــکار بــرای زبالــه پرداخــت میکنــد ،میخرنــد .ایــن خریــداران کــه عمدتــا در جنــوب و حاشــیههای جنــوب شــرق تهــران
هســتند ،زبالههــا را بــه قیمتهــای باال تــری از زبالهگردهــا میخرنــد( .کریمــی )1398 ،مــوارد اســتفاده ایــن خریــداران غیرقانونــی طیــف گســتردهای
از فــروش و صــادرات بــه خریــداران خارجــی تــا اســتفادههای مــوردی از اقــام خــاص مثــل شیشــه یــا پالســتیک را در برمیگیــرد .بهعنوانمثــال بــه
نقــل از گزارشــی در روزنامــه ایــران ،بخشــی از خریــداران زبالــه در خالزیــر تنهــا در کار شیش ـههای گرانقیمــت هســتند؛ ایــن افــراد ایــن شیش ـهها را
جمـعآوری و پا کســازی میکننــد و داخــل آن را بــا مشــروبات الکلــی یــا عطــر و ادوکلــن پــر میکننــد و بــا قیمتهــای بــاال وارد بــازار میکننــد( .امینــی
فــر )1396 ،بــه ایــن ترتیــب خریــداران غیرمجــاز زبالــه نیــز یکــی از بازیگــران مهــم در بخــش غیررســمی پســماند خشــک هســتند.
در ســالهای اخیــر پــای بازیگــر جدیــد اســتارتآپها نیــز بــه ایــن بــازار بازشــده اســت و بــا حمایــت شــهرداریهای مناطــق در برخــی مناطــق
اپلیکیش ـنهایی از ســوی ایــن اســتارتآپها بــرای جم ـعآوری پســماند خشــک شــهروندان در درب منــازل طراحــی شــده اســت( .آرش حســینی
میالنــی ،خردادمــاه .)1399
برخــی از کارخانههــای بازیافتــی بهصــورت مســتقیم از مرا کــز تولیدکننــده عمــدۀ بعضــی از پســماندهای خشــک مثــل بطــری پالســتیکی (پــت) یــا
شیشــه و ...توســط واســطههایی نظیــر کامیــونداران مــواد بازیافتــی مــورد نیــاز خــود را تأمیــن میکننــد و مســتقل از بــازار غیررســمی جمـعآوری زبالــه
و شــرکتهای پیمانــکاری طــرف قــرارداد شــهرداری در ایــن بــازار کار میکننــد.
در قســمت بعــدی وظایــف ،اهــداف و منافــع هــر یــک از ایــن بازیگــران و ذينفعــان بــه تفکیــک و تفصیــل مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت .شــکل
 2-7در یــک شــمای کلــی روابــط میــان اجــزا و بازیگــران مختلــف در مدیریــت پســماند خشــک شــهر تهــران را در ســه ســطح حاکمیــت ،بــازار و بخــش
عمومــی در بخشهــای غیررســمی و رســمی بازنمایــی میکنــد.
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و راهکارهای مقابله با آن

شکل  :2-7روابط بازیگران بخش حاکمیت ،بخش عمومی و بازار در مدیریت پسماند خشک تهران

شکل  :2-5روابط بازیگران بخش حاکمیت ،بخش عمومی و بازار در مدیریت پسماند خشک تهران

 .2-2معرفی ذينفعان؛ وظایف ،اهداف و منافع
ســازمانها ،نهادهــا ،گروههــا و افــراد بســیاری در مدیریــت پســماند و اقتصــاد زبالــه ب هطــور مســتقیم و غیرمســتقیم نقــش دارنــد .بهمنظــور
شناســایی دقیــق و کشــف منافــع همســو و یــا در تعــارض ایــن ســازمانها و افــراد ،در اینجــا ذینفعــان را بــه ســه دســته کلــی ذينفعــان حاکمیتــی،
ذينفعــان عمومــی و ذينفعــان در بــازار تقســیم میکنیــم .ایــن تقســیمبندی ذينفعــان را بــر اســاس وظایــف ،اهــداف و منافعــی کــه در ایــن حــوزه
ً
دارنــد ،تفکیــک میکنــد و تقریبــا میتــوان گفــت تمامــی ذينفعــان را در فرآیندهــای مدیریتـ ِـی قاعد هگــذاری و نظــارت و فرآیندهــای اجرایــی مربــوط
بــه تولیــد ،جم ـعآوری ،بازیافــت و مصــرف مجــدد پســماند خشــک در برمیگیــرد.
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 -1-2-2ذینفعان حاکمیتی
یشــود کــه در حاکمیــت قــرار دارنــد و قانــون بــه انحــای مختلــف ،وظایــف
ذينفعــان حاکمیتــی مجمــوع تمامــی ســازمانها و نهادهایــی را شــامل م 
و مســئولیتهایی را در ارتبــاط بــا مدیریــت پســماند خشــک بــرای آنهــا تعییــن کــرده اســت .نهادهــا و ســازمانهایی کــه در ایــن بخــش مــورد
بررســی قرارگرفتهانــد ،عبارتانــد از :شــهرداریها ،شــورای اســامی شــهر ،ســازمان حفاظــت محیطزیســت و وزارت کشــور .در ایــن قســمت وظایــف،
ً
اهــداف ،منافــع و احیانــا تخلفــات هــر یــک از ایــن ســازمانها در حــوزه مدیریــت پســماند خشــک مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
 -1-1-2-2شهرداری
شــهرداری اصلیتریــن متولــی امــور مربــوط بــه مدیریــت پســماند اســت کــه وظایــف و مســئولیتهای متعــددی در ایــن حــوزه بــر عهــده دارد .در ایــن
بخــش وظایــف و اختیــارات ایــن ســازمان بــه تفکیــک معاونتهــا و واحدهــای مختلــف آن معرفــی میشــود.
● ●سازمان مدیریت پسماند
وظایــف :نظــارت عالیــه بــر عملکــرد شــهرداریهای مناطــق و پیمانــکاران (ابزارهــای نظارتــی شــامل :ابــاغ تیــپ قــرارداد
پیمانــکاران؛ تعییــن اســتاندارد ارزیابــی عملکــرد پیمانــکاران؛ رتبهبنــدی پیمــانکاران بــر اســاس آییننامــه رتبهبنــدی
پیمانــکاران)؛ برنامهریــزی و نظــارت بــر کاهــش تولیــد پســماند؛ برنامهریــزی در جهــت تفکیــک پســماند در مبــدأ؛ مدیریــت انتقــال
پســماند از ایســتگاههای میانــی بــه آرادکــوه و مدیریــت دفــن و بازیافــت در آرادکــوه؛ اتخــاذ تدابیــر الزم جهــت تأمیــن ســامت،
بهداشــت و ایمنــی نیــروی کار و عوامــل اجرایــی؛ تأییــد صالحیــت و معرفــی پیمانــکار بــرای شــرکت در مزایــده ،رســیدگی و اعــام
نظــر در رابطــه بــا گــزارش کارهــای مــورد اختــاف کارفرمــا و پیمانــکار.
اختیارات /منافع :برونسپاری وظایف اجرایی؛ اختیار فسخ قرارداد پیمانکار
● ●شهرداریهای مناطق:
نســپاری وظایــف اجرایــی مربــوط بــه جم ـعآوری پســماند خشــک؛ نظــارت بــر عملکــرد پیمانــکاران؛ اتخــاذ تدابیــر
وظایــف :برو 
الزم جهــت تأمیــن ســامت ،بهداشــت و ایمنــی نیــروی کار و عوامــل اجرایــی.
اختیــارات /منافــع :؛ وا گــذاری مســئولیت ممانعــت از زبالهگــردی کتفیهــا بــه پیمانــکاران1؛ تحصیــل درآمــد از طریــق فــروش
امتیــاز جم ـعآوری و تفکیــک پســماند خشــک بــه پیمانــکاران.2
تخلفات :روابط غیرشفاف و منافع شخصی ناظران و مدیران شهرداریهای مناطق از چشمپوشی از تخلفات پیمانکاران.
● ●معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و اداره کل آموزشهای شهروندی؛
وظایف :اطالعرسانی و آموزش جداسازی و تفکیک پسماندها در مبدأ،
منافع :عدم انتفاع و نبود انگیزه جهت انجام اقدام جدی در این زمینه.
● ●معاونت مالی و اقتصادی شهری؛
وظایــف :تعییــن و صــدور نــرخ عــوارض پســماند بــا همــکاری ســازمان مدیریــت پســماند و شــورا ،تأییــد در فرمانــداری؛ تجمیــع
درآمدهــای شــهرداریهای مناطــق و تخصیــص بودجــه بــه شــهرداریهای مناطــق.
منافع :افزایش درآمد شهرداری
 -2-1-2-2شورای اسالمی شهر
● ●کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری؛
وظایف :نظارت بر رعایت الزامات و ضوابط زیستمحیطی و بهداشتی در کلیه فرآیندهای مرتبط با پسماند.
 .1این مسئولیت تا سال  97بر عهده پیمانکاران بوده است .از سال  97بند مربوطه از نظامنامه حذفشده است.
ً
 .2باوجــودآن کــه درآمدهــای شــهرداریهای مناطــق بهحســاب خزانــه کل واریــز میشــود ،و از طریــق برنامــه و ردیــف بودجههــا مجــددا بــه شــهرداری مناطــق تخصیــص پیــدا میکنــد ،امــا
تحقــق درآمــد و افزایــش میــزان درآمــد در شــهرداری هــر منطقــه بهنوعــی امتیــاز بــه شــمار میآیــد و شــهرداریهای مناطــق بــرای افزایــش درآمــد واحــد خــود تــاش میکننــد.
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● ●کمیسیون برنامهوبودجه؛
وظایــف :تعییــن نــرخ و تعرفــه قراردادهــای حــوزۀ پســماند و بررســی راهکارهــای درآمدزایــی بــرای شــهرداری؛ بررســی قراردادهــا و
شفافســازی گردشهــای مالــی کالن ایــن حــوزه.
 -3-1-2-2سازمان حفاظت محیطزیست
وظایــف :نظــارت بــر تأمیــن و تضمیــن ســامت ،بهداشــت و ایمنــی عوامــل اجرایــی تحــت نظــارت مدیریــت اجرایــی پســماندها؛ برنامهریــزی و
اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای جداســازی پســماندهای عــادی و تدویــن برنامــه زمانبنــدی؛ تدویــن ضوابــط و روشهــای مربــوط بــه مدیریــت اجرایــی
پســماندهای پزشــکی ،پســماندهای صنعتــی و معدنــی و پســماندهای کشــاورزی و تصویــب در شــورای عالــی حفاظــت محیطزیســت؛ نظــارت بــر
کشــده و بازیافــت و دفــن آنهــا در مهلــت
عملکــرد مدیریتهــای اجرایــی در خصــوص جم ـعآوری کلیــه پســماندهای عــادی بهصــورت تفکی 
نشــده در آییننامــه اجرایــی؛ تهیــه اســتاندارد کیفیــت و بهداشــت محصــوالت و مــواد بازیافتــی و اســتفاده مجــاز آنهــا.
تعیی 
منافع سازمانی :کاهش تناژ تولیدی پسماند؛ افزایش تفکیک در مبدأ پسماند و کاهش تناژ پسماند ورودی به آرادکوه جهت دفن و امحاء.
 -4-1-2-2وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها ،استانداریها ،فرمانداریها)
وظایــف :تهیــه دســتورالعمل تشــکیالت ســاماندهی مدیریــت اجرایــی پســماندها در شــهرداریها ،دهیاریهــا و بخشــداریها جهــت اجــرای
وظایــف منــدرج در قانــون ظــرف مــدت  6مــاه پــس از تصویــب قانــون؛ برنامهریــزی و اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای جداســازی پســماندهای عــادی و
تدویــن برنامــه زمانبنــدی در هماهنگــی بــا ســازمان حفاظــت محیطزیســت؛ تعییــن محلهــای دفــن پســماند بــر اســاس ضوابــط زیسـتمحیطی
بــا هماهنگــی ســازمان حفاظــت از محیطزیســت و وزارت جهــاد کشــاورزی؛ تأمیــن اعتبــارات و تســهیالت و امکانــات الزم جهــت ایجــاد و بهرهبرداری
از محلهــای دفــع پســماند بهصــورت مســتقیم یــا توســط بخــش خصوصــي؛ ابــاغ ضوابــط ،مقــررات و دســتورالعملهای قانونــی بــه مدیریتهــای
اجرایــی پســماند عــادی و شــوراهای اســامی؛ تهیــه بانــک اطالعاتــی مدیریــت پســماند عــادی و کشــاورزی؛ تهیــه شــیوهنامه انعقــاد قــرارداد و ارجــاع
عملیــات مدیریــت پســماند بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ذیصــاح.
 -2-2-2ذينفعان عمومی
● ●تولیدکنندگان پسماند شامل:
واحدهــای مســکونی/خانوارها؛ واحدهــای تجــاری؛ کارگاههــای ســاختمانی؛ واحدهــای صنعتــی؛ واحدهــای پزشــکی؛ واحدهــای
کشــاورزی.
وظیفه :تفکیک پسماند در محل تولید،
منافــع و انتظــارات :تخصیــص کمتریــن زمــان ،هزینــه و زحمــت در ارتبــاط بــا پســماند و عــدم تفکیــک پســماند در محــل تولیــد؛
جم ـعآوری منظــم و بهموقــع پســماندها.
● ●انجمنها و نهادهای مدنی؛
● ●انجمنها و تشکلهای حامی محیطزیست؛
● ●انجمنها و تشکلهای مخالف کار کودکان؛
● ●انجمنها و تشکلهای مخالف استثمار نیروی کار؛
● ●جامعه تخصصی حوزه پسماند (پژوهشگران و دانشگاهیان).
منافــع اخالقــی :بهبــود مدیریــت شــهری در حــوزه مدیریــت پســماند؛ رعایــت اســتانداردها و ضوابــط زیسـتمحیطی از ســوی مجریــان دسـتاندرکار
حــوزۀ پســماند؛ افزایــش کنترلپذیــری مدیریــت شــهری و تأمیــن ایمنــی ،ســامت و بهداشــت نیروهــای خدماتی پســماند.
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 -3-2-2ذينفعان در بازار
(بخش رسمی)
 -1-3-2-2شرکتهای پیمانکاری
وظایــف :آمــوزش و ترویــج کاهــش تولیــد زبالــه و ترویــج فرهنــگ تفکیــک پســماند؛ اســتخدام تعــدادی آموزشــگر مجــرب و آموزشدیــده جهــت ترویــج
خهــای دســتی و عوامــل غیرمجــاز )گونــی بــه دوش و غیــره(؛ اســتفاده از خودروهــای بــاری تمیــز؛
فرهنــگ تفکیــک پســماند؛ عــدم بهکارگیــری چر 
نهــا؛ تجهیــز کارگــران بــه لبــاس کار کامــل (لبــاس فــرم و ماســک و کاله)؛ عــدم تفکیــک
رعایــت بهداشــت و ایمنــی شــهروندان ،کارکنــان و محیــط کار آ 
پســماندهای خشــک از دیگــر پســماندها در ایســتگاههای خدمــات شــهری ،معابــر ،جلــوی درب منــازل و ســایر مرا کــز تولیدکننــدۀ پســماند ،درون
ســطلها و مخــازن پســماند؛ تابعیــت ایرانــی کلیــۀ پرســنل پیمانــکار و عــدم بهکارگیــری اتبــاع بیگانــه در تمامــی مراحــل طــرح تفکیــک؛ اصــل صغــر ســنی
مبنــی بــر آنکــه سـ ّـن پرســنل جم ـعآوری پســماندهای خشــک بایســتی مطابــق بــا سـ ّـن اعال مشــده در قانــون کار باشــد؛ عــدم وا گــذاری منطقــه تحــت
یشــود)؛ جلوگیــری از فعالیــت زبالهگردهــای گونــی بــه دوش و چرخــی.
اجــاره بــه غیــر (وا گــذاری مشــمول شــرایط فســخ قــرارداد و جبــران خســارات م 
منافــع :افزایــش و رشــد تنــاژ پســماند شــهری در منطقــه تحــت اجــاره؛ عــدم تفکیــک در مبــدأ تولیــد پســماند ( از ایــن نظــر کــه بــا تفکیــک در مبــدأ ارزش پســماند
افزایــش پیــدا میکنــد و شــهرداری ممکــن اســت متناســب بــا افزایــش ارزش پســماند ،قیمــت مزایــده را افزایــش دهــد .بهطورکلــی افزایــش ارزش پســماند باعث
کشــده از مبــدأ بایــد میــزان
یشــود .همچنیــن پیمانــکار بــرای جمـعآوری پســماندهای تفکی 
افزایــش رقبــای پیمانــکار و ورود بازیگــران جدیــد بــه صحنــه م 
ســرمایهگذاری را افزایــش دهــد و در کوتا همــدت ایــن موضــوع بــه نفــع پیمانــکار نیســت)؛ افزایــش تفکیــک در مبــدأ (ازنظــر تســهیل جمـعآوری و کاهــش هزینه
یشــده از طریــق بهکارگیــری زبالهگردهــا و نیــروی کار غیررســمی.
جمـعآوری و افزایــش ارزش پســماند در بلندمــدت)؛ افزایــش تنــاژ زبالــۀ جمعآور 
تخلفــات :بهکارگیــری نیــروی کار غیررســمی (خــارج از ضوابــط قانــون کار) و غیرقانونــی (کــودکان ،اتبــاع و)...؛ عــدم تجهیــز نیــروی کار بــه لبــاس
کار کامــل؛ اجــاره محلههــا بــه اربابهــا و زبالهگــرد طبــق قــرارداد نانوشــتۀ «رســوم»؛ جداســازی خــارج از ایســتگاه؛ پرداخــت رشــوه و هدیــه بــه
مســئوالن و مدیــران شــهرداری منطقــه جهــت حمایــت پیمانــکار در مزایــده؛ رابطــه بــا کارچاقکنهــا و دال لهــا جهــت پیشــبرد کار پیمانــکار در
شــهرداری مناطــق؛ پرداخــت رشــوه از ســوی پیمانــکار و نیروهایــش بــه مأموریــن نیــروی انتظامــی و مأموریــن گشــت شــهری؛ پرداخــت مبالغــی
ً
(بعضــا  400میلیــون ماهیانــه) بــه ســایر پیمانــکاران بابــت پا کــت ســفید (بــه ایــن منظــور کــه باقــی پیمانــکاران در مزایــده پاکــت ســفید تحویــل
دهنــد)؛ ثبــت شــرکتهای صــوری (مرکــز مطالعــات و برنامهریــزی شــهر تهــران.)1398 ،
 -2-3-2-2استارتآپها و اپلیکیشنهای جمعآوری پسماند
وظایف :جمعآوری پسماند خشک تفکیکشده از درب منازل.
منافــع :افزایــش تفکیــک در مبــدأ توســط شــهروندان؛ افزایــش تنــاژ پســماند تولیدشــده توســط شــهروندان؛ کاهــش قــدرت نفــوذ شــرکتهای
پیمانــکاری در تعییــن رویههــای مدیریــت پســماند.
 -3-3-2-2کارخانههای بازیافت
وظایــف عرفــی :خریــد پســماند از صاحبــان کارگاههــای تفکیــک و واســطهها؛ بازیافــت پســماند ،تبدیــل آن بــه مــواد اولیــه ،فــروش آن بــه
کارخانههــای مصرفکننــدۀ مــواد اولیــۀ بازیافتــی (نظیــر ذوبآهــن ،نئوپــان ،پســماندهای الکترونیــک).
منافــع :افزایــش تنــاژ پســماند خشــک؛ کاهــش ارزش پســماند و کاهــش هزینــۀ جمـعآوری پســماند؛ کاهــش تولیــد و واردات مــواد خــام؛ افزایــش نیــاز
بــه مــواد اولیــه بازیافتــی و افزایــش قیمــت آن.
 -4-3-2-2کارخانههای خریدار مواد اولیه بازیافتی
وظایف عرفی :خرید پسماند از کارخانههای بازیافت.
منافع :افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش قیمت پسماند و کاهش هزینۀ جمعآوری پسماند؛ کاهش قیمت مواد اولیۀ بازیافتی.
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(بخش غیررسمی)
 -5-3-2-2اربابان و صاحبان گودها
وظایــف عرفــی :ســاماندهی زبالهگردهــا و اســکان آنهــا در گــود جم ـعآوری زبالــه؛ پرداخــت رســوم بــه پیمانــکار بابــت هــر زبالهگــرد و فــروش
یشــده در بــازار آزاد (کارگاههــای تفکیــک یــا خریــداران پســماند قاچاقــی)؛ یــا تحویــل پســماندهای جمعآوریشــده توســط
پســماندهای جمعآور 
زبالهگردهــا بــه پیمانــکار در ازای ســهیم شــدن در فــروش بخشــی از پســماندها.
منافــع :افزایــش تنــاژ پســماند خشــک در مخــازن؛ عــدم تفکیــک در مبــدأ بهمنظــور تــداوم نیــاز بــه وجــود نیــروی کار غیررســمی و بهتبــع تــداوم
نیــاز بــه وجــود طفیلــی اربــاب؛ عــدم ســازمانیابی مســتقل نیــروی کار غیررســمی (زیــرا ا گــر نیــروی کار غیررســمی در قالــب تشــکلها و تعاونیهــای
یشــود)؛ رســمیت نیافتــن نیــروی کار غیررســمی و تــداوم فعالیــت ایــن نیــروی کار در همــان
خودانگیختــه ســازمان یابــد ،وجــود اربــاب بالموضــوع م 
ً
شــکل غیررســمی و بعضــا غیرقانونــی).
 -6-3-2-2صاحبان کارگاههای تفکیک و سایر واسطهها
وظایــف عرفــی :خریــد پســماند از پیمانــکار و زبالهگردهــای مســتقل و تفکیــک و نگهــداری آن بهمنظــور فــروش عمــدۀ آن بــه کارخانههــای
بازیافــت و یــا واســطهها.
منافع :افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش ارزش پسماند و کاهش هزینۀ جمعآوری پسماند.
 -7-3-2-2خریداران غیرقانونی پسماند
ً
وظایــف عرفــی :خریــد پســماند از زبالهگردهــای مســتقل؛ فــروش قاچاقــی پســماند بــه خریــداران خارجــی (عمدتــا چینــی)؛ فــروش پســماند بــه
کارخانههــای بازیافــت داخلــی.
منافــع :افزایــش تنــاژ پســماند خشــک؛ کاهــش ارزش پســماند و کاهــش هزینــۀ جم ـعآوری پســماند؛ افزایــش نیــاز بــازار داخلــی و خارجــی بــه مــواد
اولیــۀ بازیافتــی.
 -8-3-2-2خریداران خارجی پسماند قاچاقی
وظایف عرفی :خرید قاچاقی پسماند از مراکز غیرقانونی در جنوب و جنوبشرق تهران.
منافــع :افزایــش تنــاژ پســماند خشــک؛ کاهــش ارزش پســماند و کاهــش هزینــۀ جم ـعآوری پســماند در بــازار داخلــی و افزایــش نیــاز بــه مــواد اولیــه
بازیافتــی در بــازار خــارج.
 -9-3-2-2زبالهگردها
وظایــف عرفــی :جم ـعآوری پســماند از ســطح شــهر و داخــل ســطلهای مکانیــزه؛ فــروش پســماند بــه اربــاب بــر اســاس وزن بــه نــرخ تعیینشــده
از ســوی اربــاب؛ یــا پرداخــت رســوم بــه اربــاب یــا پیمانــکار و فــروش پســماندهای جمعآوریشــده در بــازار آزاد (کارگاههــای تفکیــک یــا خریــداران
خالزیــر).
منافــع :افزایــش تنــاژ پســماند خشــک؛ تفکیــک در مبــدأ پســماند توســط تولیدکننــدگان و تحویــل بــه زبالهگردهــا؛ حــذف عناصــر واســط (اربــاب و
پیمانــکار) و فــروش مســتقیم پســماند بــه خریــدار؛ ســامانیابی مســتقل زبالهگردهــا و عــدم پرداخــت رســوم و اجارههــای ظالمانــه.
در جدول  1-2و  2-2وظایف ،منافع ،اختیارات و تخلفات ذينفعان مدیریت پسماند در بخش حاکمیت و بازار نشان داده شده است.
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جدول  :2-1وظایف ،منافع ،اختیارات و تخلفات ذينفعان مدیریت پسماند در بخش حاکمیت

ذینفعانحاکمیتی
تخلفات

نقش

وظایف

منافع/اختیارات

سازمان مدیریت پسماند

نظارت عالیه بر عملکرد شهرداریهای مناطق و
پیمانکاران؛ برنامهریزی و نظارت بر کاهش تولید
پسماند؛ برنامهریزی در جهت تفکیک پسماند در مبدأ؛
مدیریت انتقال پسماند از ایستگاههای میانی به آرادکوه
و مدیریت دفن و بازیافت در آرادکوه؛ اتخاذ تدابیر الزم
جهت تأمین سالمت ،بهداشت و ایمنی نیروی کار و
عوامل اجرایی؛ تأیید صالحیت و معرفی پیمانکار برای
شرکت در مزایده.

برونسپاری وظایف اجرایی؛ اختیار
فسخ قرارداد پیمانکار.

شهرداری منطقه

برونسپاری وظایف اجرایی مربوط به جمعآوری
پسماند خشک؛ نظارت بر عملکرد پیمانکاران؛ اتخاذ
تدابیر الزم جهت تأمین سالمت ،بهداشت و ایمنی
نیروی کار و عوامل اجرایی.

بوا گذاری مسئولیت ممانعت از
زبالهگردی کنفیبهدوشها به
روابط غیرشفاف و منافع شخصی
پیمانکاران؛ تحصیل درآمدهای
ناظران و مدیران شهرداریهای
میلیاردی از طریق فروش امتیاز
مناطق از چشمپوشی از تخلفات
جمعآوری و تفکیک پسماند خشک به
پیمانکاران.
پیمانکاران.

معاونت امور فرهنگی
اجتماعی شهرداری

اطالعرسانی و آموزش جداسازی و تفکیک پسماندها
در مبدأ.

عدم انتفاع و نبود انگیزه جهت انجام
اقدام جدی در این زمینه.

معاونت مالی و اقتصادی
شهرداری

تعیین و صدور نرخ عوارض پسماند با همکاری سازمان
مدیریت پسماند و شورا ،تأیید در فرمانداری؛ تجمیع
درآمدهای شهرداریهای مناطق و تخصیص بودجه به
شهرداریهای مناطق.

افزایش درآمد شهرداری.

سازمان حفاظت
محیطزیست

نظارت بر سالمت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت
مدیریت اجرایی پسماندها؛ برنامهریزی و اتخاذ تدابیر
الزم برای جداسازی پسماندهای عادی و تدوین برنامه
زمانبندی؛ نظارت بر عملکرد مدیریتهای اجرایی در
خصوص جمعآوری کلیه پسماندهای عادی بهصورت
تفکیکشده و بازیافت و دفن آنها.

کاهش تناژ تولیدی پسماند؛ افزایش
تفکیک در مبدأ پسماند و کاهش تناژ
پسماند ورودی به آرادکوه جهت دفن
و امحاء.

وزارت کشور

تهیه دستورالعمل تشکیالت ساماندهی مدیریت
اجرایی پسماندها؛ برنامهریزی و اتخاذ تدابیر الزم برای
جداسازی پسماندهای عادی و تدوین برنامه زمانبندی
در هماهنگی با سازمان حفاظت محیطزیست؛
تعیین محلهای دفن پسماند بر اساس ضوابط
زیستمحیطی با هماهنگی سازمان حفاظت از
محیطزیست و وزارت جهاد کشاورزی؛ تأمین اعتبارات
و تسهیالت و امکانات الزم جهت ایجاد و بهرهبرداری
از محلهای دفع پسماند بهصورت مستقیم یا توسط
بخش خصوصی.
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و راهکارهای مقابله با آن

موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند

جدول  .2-2وظایف ،منافع ،اختیارات و تخلفات ذينفعان در بازار پسماند
ذینفعان در بازار
نقش

وظایف

منافع/اختیارات

پیمانکار

آموزش و ترویج کاهش تولید زباله و فرهنگ تفکیک
پسماند؛ استخدام تعدادی آموزشگر مجرب و
آموزشدیده جهت ترویج فرهنگ تفکیک پسماند؛ عدم
بهکارگیری عوامل غیرمجاز؛ تجهیز کارگران به لباس کار
کامل (لباس فرم و ماسک و کاله)؛ تابعیت ایرانی کلیۀ
پرسنل پیمانکار و عدم بهکارگیری اتباع بیگانه و کودکان؛
عدم وا گذاری منطقه تحت اجاره به غیر؛ جلوگیری از
فعالیت زباله گردهای گونی به دوش و چرخی.

افزایش و رشد تناژ پسماند شهری در
منطقه تحت اجاره؛ عدم تفکیک در
مبدأ تولید پسماند؛ افزایش تناژ زبالۀ
جمعآوریشده از طریق بهکارگیری
زبالهگردها و نیروی کار غیررسمی.

استارتآپ

جمعآوری پسماند خشک تفکیکشده از درب
منازل.

افزایش تفکیک در مبدأ توسط شهروندان.

کارخانه بازیافت

خرید پسماند از صاحبان کارگاههای تفکیک و
واسطهها؛ بازیافت پسماند ،تبدیل آن به الیاف و مواد
اولیه ،فروش آن به کارخانههای مصرفکنندۀ مواد
اولیۀ بازیافتی.

افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش
ارزش پسماند و کاهش هزینۀ جمعآوری
پسماند؛ کاهش تولید و واردات مواد
خام؛ افزایش نیاز به مواد اولیه بازیافتی و
افزایش قیمت آن.

کارخانه خریدار مواد
بازیافتی

خرید پسماند از کارخانههای بازیافت.

افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش
قیمت پسماند و کاهش هزینۀ جمعآوری
پسماند؛ کاهش قیمت مواد اولیۀ
بازیافتی.

ارباب و صاحب گود

ساماندهی زبالهگردها و اسکان آنها در گود
جمعآوری زباله؛ پرداخت رسوم به پیمانکار بابت
هر زبالهگرد و فروش پسماندهای جمعآوریشده
در بازار آزاد (کارگاههای تفکیک یا خالزیر)؛ یا تحویل
پسماندهای جمعآوریشده توسط زبالهگردها به
پیمانکار در ازای سهیم شدن در فروش بخشی از
پسماندها.

افزایش تناژ پسماند خشک در مخازن؛
عدم تفکیک در مبدأ بهمنظور تداوم نیاز به
وجود نیروی کار غیررسمی و بهتبع تداوم نیاز
به وجود طفیلی ارباب؛ عدم سازمانیابی
مستقلنیروی کار غیررسمی؛رسمیتنیافتن
نیروی کار غیررسمی و تداوم فعالیت این
نیروی کار در همان شکل غیررسمی.

صاحبان کارگاه تفکیک

خرید پسماند از پیمانکار و زبالهگردهای مستقل و
تفکیک و نگهداری آن بهمنظور فروش عمدۀ آن به
کارخانههای بازیافت و یا واسطهها.

افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش
ارزش پسماند و کاهش هزینۀ جمعآوری
پسماند.

خریداران غیرقانونی
پسماند

خرید پسماند از زبالهگردهای مستقل؛ فروش
ً
قاچاقی پسماند به خریداران خارجی (عمدتا چینی)؛
فروش پسماند به کارخانههای بازیافت داخلی.

افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش
ارزش پسماند و کاهش هزینۀ جمعآوری
پسماند؛ افزایش نیاز بازار داخلی و خارجی
به مواد اولیۀ بازیافتی.

خریداران خارجی
پسماندهایقاچاقی

خرید قاچاقی پسماند از مرا کز خالزیر.

افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش ارزش
پسماند و کاهش هزینۀ جمعآوری پسماند
در بازار داخلی و افزایش نیاز به مواد اولیه
بازیافتی در بازار خارج؛

زباله گردها

افزایش تناژ پسماند خشک؛ تفکیک در
جمعآوری پسماند از سطح شهر و داخل سطلهای
مبدأ پسماند توسط تولیدکنندگان و تحویل
مکانیزه؛ فروش پسماند به ارباب بر اساس وزن به نرخ
به زبالهگردها؛ حذف عناصر واسط (ارباب
تعیینشده از سوی ارباب؛ یا پرداخت رسوم به ارباب یا
و پیمانکار) و فروش مستقیم پسماند به
پیمانکار و فروش پسماندهای جمعآوریشده در بازار
خریدار؛ سامانیابی مستقل زبالهگردها و
آزاد (کارگاههای تفکیک یا خریداران خالزیر).
عدم پرداخت رسوم و اجارههای ظالمانه.

تخلفات
بهکارگیری نیروی کار غیررسمی؛
عدم تجهیز نیروی کار به لباس
کار کامل؛ اجاره محلهها به
اربابها و زبالهگرد؛ پرداخت
رشوه و هدیه به مسئوالن و
مدیران شهرداری ،مأمورین
نیروی انتظامی و مأمورین گشت
شهری؛ رسم پاکت سفید بین
پیمانکاران؛ ثبت شرکتهای
صوری.
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 -3-2تحلیل ذينفعان از سیستم فعلی مدیریت پسماند بر اساس مصاحبهها
هــر یــک از ذينفعــان بنــا بهجایــگاه و موقعیتــی کــه در شــبکۀ فرآیندهــای مرتبــط بــا پســماند خشــک دارنــد ،تحلیلــی از وضعیــت مدیریــت پســماند
و گرهگاههــای بــروز مســئله دارنــد .در ایــن قســمت ســعی شــده اســت مهمتریــن مســئلۀ مدیریــت پســماند از منظــر هــر یــک از ســازمانها و افــراد
ً
ذينفــع مــورد بررســی قــرار گیــرد .بــه دلیــل محدودیــت زمــان پژوهــش و محدودیــت تعــداد مصاحبههــا طبیعتــا امــکان مصاحبــه بــا تمــام مدیــران و
بیــان نظــرات ســازمانها و اصنــاف بــر اســاس دادههــای آمــاری و ّکمــی وجــود نداشــت .ازایـنرو بــرای انعــکاس تحلیلهــا و نظــرات ذينفعــان ،در
هــر ســازمان (بخــش حاکمیــت) یــا صنــف (بخــش بــازار) بــا یــک یــا دو نفــر بــر اســاس ســوابق و تســلط بــر حــوزۀ مربوطــه مصاحبــه انجــام شــد و نتایــج
نشــده اســت .بــرای انعــکاس نظــرات برخــی اصنــاف و گروههــا نظیــر پیمانــکاران و
بخشــی از مصاحبههــا بهصــورت کیفــی در ایــن قســمت بیا 
صاحبــان کارگاههــای تفکیــک کــه امــکان مصاحبــه مســتقیم بــا آنهــا طــی ایــن پژوهــش فراهــم نشــد ،منابــع پژوهشــی دیگــری مــورد اســتفاده قــرار
ً
گرفتــه اســت .نظــرات بیانشــده از ســوی مســئولین و بازیگــران مدیریــت پســماند در ایــن قســمت بعضــا در مخالفــت بــا یکدیگــر قــرار دارنــد و تحلیــل
هــر ســازمان یــا بازیگــر دیــدگاه شــخصی وی را نشــان میدهــد .روشــن اســت انعــکاس ایــن نظــرات در ایــن بخــش بــه معنــای تأییــد آنهــا نیســت.
نتایــج و تحلیلهــای کارشناســی ایــن پژوهــش در فصــل بعــدی ارائــه خواهــد شــد.
 -1-3-2سازمان مدیریت پسماند
علیرضــا شــریفیفرد یکــی از باســابقهترین مدیــران ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری تهــران اســت .شــریفیفرد معتقــد اســت ســنجش و
ارزیابــی عملکــرد شــهرداریهای مناطــق بــر اســاس تنــاژ زبالــه ،عــدم اجــرای طــرح تجمیــع پیمــانتــر و خشــک ،ازدیــاد تعــداد پیمانهــا در حــوزه
مدیریــت پســماند و خدمــات شــهری و امــکان سوءاســتفاده و فســاد در هــر یــک از ایــن پیمانهــای متعــدد ،مقاومــت بدنــه اداری شــهرداریهای
مناطــق در مقابــل تغییــرات ،تداخــل وظایــف معاونتهــای مختلــف در ســازمان مدیریــت پســماند و تداخــل وظایــف ســازمان مدیریــت پســماند بــا
شــهرداریهای مناطــق و تداخــل وظایــف پیمانــکاران خدماتــی بخــش پســماند در حوزههــای مختلــف از عمدهتریــن مســائل مدیریــت پســماند در
شــرایط کنونــی و باعــث بــروز تعــارض منافــع در ایــن حــوزه اســت.
یشــود و بــر اســاس وزن پســماند
«متأســفانه بســیاری از عملکردهــای شــهرداریهای مناطــق بــر اســاس آمــار و ارقــام تنــاژ پســماند ســنجیده م 
تولیدشــده عملکردهــا بررســی و گــزارش میشــوند .درصورتیکــه مهمتریــن رکــن مدیریــت پســماند در یــک مجموعــه شــهری کاهــش پســماند
اســت .موضــوع بســیار مهمــی کــه متأســفانه در ســاختار فعلــی مغفــول مانــده و هرقــدر بــرای کاهــش پســماند تــاش میکنیــم ،میبینیــم کــه بعضــی
آ گاهانــه و برخــی ناآ گاهانــه از آن بهراحتــی عبــور میکننــد .حســن عملکــرد شــهرداری مناطــق و پرداخــت هزینههــا بــر اســاس حجــم و وزن پســماند
ســنجیده میشــود .درحالیکــه در یــک مدیریــت اصولــی ،بایــد الیههــای دیگــر ایــن موضــوع مطالعــه شــود کــه در یــک منطقــه بــا امکانــات فــراوان
چــرا مــا نــرخ رشــد پســماندمان مثبــت اســت؟ بــا ســطح برخــورداری ،دانــش و امکاناتــی کــه ایــن منطقــه دارد ،ا گــر مدعــی مدیریــت اصولــی پســماند
اســت ،بایــد نــرخ رشــد پســماندش منفــی باشــد .در مقایســه عملکــرد مناطــق بایــد نــرخ رشــدها بــا هــم مقایســه شــوند و نــه تنــاژ پســماند .ایــن مــوارد
البتــه در راســتای انتفــاع مالــی نیســت بلکــه نفــع ســازمانی و موقعیتــی در ارزشــیابیها اســت( »..علیرضــا شــریفیفرد  ،مردادمــاه .)1399
ازدیــاد تعــداد پیمانهــا در خدمــات شــهری مرتبــط بــا حــوزۀ پســماند و عــدم اجــرای طــرح تجمیــع پیمــان پســماند تــر و خشــک از دیگــر مــوارد مــورد
تأ کیــد شــریفیفرد اســت کــه بــه نظــر او نقــش عمــدهای در تداخــل فعالیتهــا و آشــفتگی مدیریــت پســماند دارد .در طــرح تجمیــع عنــوان میشــود
یتــوان حداکثــر  22پیمانــکار داشــت و بهجــای برگــزاری حــدود  150مناقصــه و مزایــده ،حداکثــر  22جلســه برگــزار کــرد.
کــه بــرای کل شــهر تهــران م 
مشــده و پیمــان پســماند هــر پهنــه بــه مناقصــه گذاشــته شــود ،چــون درآمــد
یتــر آن اســت کــه تهــران بــه  5پهنــه تقسی 
بتــر و حداقل 
گزینــه مطلو 
کمتــر از هزینــه اســت.
یشــود .نماینــدگان دســتگاهها بــا حضــور پیمانــکاران متعــدد شــرکت میکننــد.
«در یــک شــهر در یــک ســال  150جلســه مزایــده و مناقصــه آ گهــی م 
نکتــه اساســی در خصــوص پیشــنهاد تجمیــع ایــن اســت کــه بــا طــرح تجمیــع ،هزینههــا و درآمدهــا در پیمانهــا همپوشــانی پیــدا میکنــد و ایــن
یشــود بســیاری از هزینههــا کاهــش پیــدا کنــد .وقتــی یــک شــرکت مســئولیت  5منطقــه ،یعنــی حــدود  25ناحیــه را بــه عهــده داشــته
موضــوع باعــث م 
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و راهکارهای مقابله با آن

باشــد ،یــک درآمــد بــرای خــودش متصــور میشــود ،یــک درآمــد مدیریتــی در آنالیــزش میبینــد .امــا وقتــی  25ناحیــه بــا  25قــرارداد وا گــذار شــود ،هــر
شــرکتی کــه یــک ناحیــه را بــه عهــده دارد انتظــار درآمــد مدیریتــی خــود را دارد .پــس بایــد بــه  25شــرکت هزینــه مدیریــت ،پشــتیبانی ،حســابداری و...
داد .بــا ازدیــاد پیمانهــا و قراردادهــا درآمدهــای بســیاری ظهــور میکنــد( ».علیرضــا شــریفیفرد  ،مردادمــاه .)1399
 -2-3-2شهرداری مناطق
در میــان مناطــق 22گانــۀ شــهرداری تهــران ،منطقــه  13جــزو معــدود مناطقــی اســت کــه پدیــده زبال هگــردی بهشــدت ســایر مناطــق در آن وجــود
ً
نــدارد و ازاینجهــت عمومــا از ایــن منطقــه بهعنــوان نمونــۀ مطلــوب مدیریــت پســماند در ســطح شــهر تهــران نامبــرده میشــود .صالـحزاده معاونــت
خدمــات شــهری و محیطزیســت شــهرداری منطقــه  13معتقــد اســت کادر مدیریتــی متخصــص و مجــرب ،آمــوزش تفکیــک در مبــدأ بــه شــهروندان
ایــن منطقــه و مرکــز پــردازش پســماند خشــک منطقــه ( )MRFاز عوامــل موفقیــت شــهرداری ایــن منطقــه در مدیریــت پســماند بــوده اســت:
«نیــروی انســانی متخصــص یکــی از مهمتریــن عوامــل موفقیــت منطقــه محســوب میشــود کــه بــا درپیشگرفتــن شــیوههای
کنترلــی ،نظارتــی و آموزشــی معضــل زبال هگــردی را از منطقــه حــذف کردنــد .شــاید بتــوان دغدغــه شــهردار منطقــه را نیــز از دیگــر
عوامــل مهــم در ســاماندهی سیســتم جم ـعآوری و تفکیــک پســماند دانســت کــه بــه جهــت تخصــص الزم توانســت مجریــان
متخصــص و باتجربـهای را در ایــن حــوزه بـهکار بگیــرد .در کنــار ایــن مــوارد آمــوزش مســتمر بــه شــهروندان بهعنــوان تولیدکننــده
در مبــدأ و تفکیــک آن نیــز نقــش مؤثــری در ایــن راســتا داشــته اســت .شــاید بتــوان از دیگــر اقدامــات مهــم در حــذف زبالهگــرد را
راهانــدازی مرکــز پــردازش پســماند خشــک از تــر دانســت کــه پــس از دریافــت زبالههــا از درب منــازل بــه خلــوص ایــن تفکیــک
پســماندها میافزایــد( ».مهــدی صال ـحزاده ،تیرمــاه .)1399
صالـحزاده تجمیــع پیمــان پســماند خشــک و تــر و وا گــذاری مســئولیت جمـعآوری مجمــوع پســماند تــر و خشــک منطقــه بــه یــک پیمانــکار را از دیگــر
عوامــل موفقیــت ایــن منطقــه میدانــد:
«وقتــی در انعقــاد قــرارداد جمـعآوری و تفکیــک پســماند خشــک و تــر را بــه یــک پیمانــکار وا گــذار میکنیــد ،درواقــع حــس مالکیــت
را بــه او وا گــذار کردیــد و درنتیجــه وقتــی چنیــن اتفاقــی میافتــد ،آن مجموعــه بــا بهکارگیــری اقدامــات کنترلــی و نظارتــی ســعی
میکنــد از امــوال خــود محافظــت کنــد .مــا بــرای اینكــه امــکان فســاد را در ایــن حــوزه ببندیــم ،ســعی کردیــم قیمــت واقعــی را اعــام
کنیــم تــا افــراد بهدنبــال کســب منفعــت از محلهــای دیگــر نباشــند و بهدنبــال آن نباشــند تــا در صــورت بــاال بــودن رقــم قــرارداد
ســعی کنــد از محلهــای دیگــری ایــن کســری را جبــران کنــد( ».مهــدی صالـحزاده ،تیرمــاه .)1399
الزم بــه ذکــر اســت کــه از شــواهد و قرائــن و اشــاره تلویحــی مصاحب هشــونده طــی گفتگــو چنیــن برمیآیــد کــه برخــورد ب هشــدت قهرآمیــز و خشــونتبار
عوامــل شــهرداری منطقــه بــا نیــروی کار غیررســمی و زبالهگردهــا نیــز در کاهــش تعــداد زبالهگردهــای غیررســمی در ایــن منطقــه مؤثــر بــوده اســت.
 -3-3-2شورای اسالمی شهر تهران
ازنظــر اعضــای شــورای اســامی شــهر تهــران عمدهتریــن مســائلی کــه مدیریــت پســماند خشــک در تهــران را بــا مشــکل جــدی مواجــه کــرده اســت،
یکــه هــر بخشــی مشــکل را بــر گــردن دیگــری میانــدازد؛ محافظ ـهکاری دســتگاههای اجرایــی بــه
عبارتانــد از :پارهپــاره شــدن وظایــف بهنحو 
دلیــل پیچیدگــی و تخصصــی بــودن امــور؛ بیانگیزگــی شــهرداری تهــران بــرای ورود جــدی و حــل مســئله؛ ســود پیمانــکاران از محــل تخلفــات و
فعالیتهــای غیررســمی؛ نبــود دانــش کافــی؛ عــدم وجــود بازیگــری کــه بتوانــد بخــش غیررســمی پســماند را در بخــش رســمی ادغــام ســازد؛ مشــکالت
ســاختاری ازجملــه حجــم زیــاد تولیــد زبالــه در تهــران و فقــر فزاینــده؛ عــدم پایبنــدی پیمانــکار بــه مفــاد قــرارداد و عــدم تأثیــر نظــارت شــهرداری.
بهــاره آرویــن ،عضــو کمیســیون برنامهوبودجــه شــورای شــهر تهــران معتقــد اســت کــه یکــی از مشــکالت مدیریــت شــهری پارهپــاره شــدن وظایــف
بــه نحــوی اســت کــه هیــچ ســازمانی مســئولیت کار را نمیپذیــرد .ســازمان مدیریــت پســماند بــه ایــن دلیــل بــه وجــود آمــد کــه نظارتــی بــر عملکــرد
شــهرداریهای مناطــق شــکل بگیــرد و قاعد هگــذاری کنــد .امــا همیــن ســازمان کــه در بدنــه خــود شــهرداری اســت ،امــروز مدعــی اســت کــه در بــروز
مســائل کنونــی نقشــی نــدارد و در صورتــی میتوانــد وضعیــت را بهبــود بخشــد کــه مســئولیتهای اجرایــی هــم بــه ایــن ســازمان محــول شــود .آرویــن
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دراینبــاره میگویــد:
«مدیریــت پســماند حــوزه ایســت کــه هــر تغییــری در آن میتوانــد تبعــات گســتردهای داشــته باشــد .تصــور کنیــد ا گــر بیسـتوچهار
یشــود .ازاینجهــت نهــاد اجرایــی بهســادگی دســت بــه تغییــر و تحــول
ســاعت پســماندها جمــع نشــود ،شــهر دچــار مســائل جــدی م 
نمیزنــد و شــاید یکــی از دالیــل تــداوم وضــع موجــود بیشــتر نوعــی محافظ ـهکاری باشــد .شــورای شــهر همزمانــی کــه میخواهــد
اقدامــی انجــام دهــد ،متهــم میشــود بــه انقالبــی عمــل کــردن .در ایــن حــوزه مســائل پیچیــده و تخصصــی اســت و هــر تغییــری
نیازمنــد کار کارشناســی جــدی اســت .بــه نظــرم اصلیتریــن مســئله مــا در حــال حاضــر فقــدان دانــش کافــی در ایــن حــوزه اســت .مــا
ً
طــرح جامــع پســماند را تصویــب کردیــم و بــرای آن مناقصــه برگــزار کردیــم و  5میلیــارد هــم هزینــه شــد ،امــا محصــول نهایــی اصــا
از کیفیــت الزم برخــوردار نیســت و ایــن قابلانتظــار هــم بــود .چــون دانــش در ایــن زمینــه وجــود نــدارد( ».بهــاره آرویــن ،خردادمــاه
. )1399
آرویــن معتقــد اســت تعــارض منافــع در ســازمان شــهرداری نمیتوانــد علــت اصلــی مســئله و تــداوم وضــع موجــود باشــد ،زیــرا درآمــدی کــه شــهرداری
از ِقبــل وا گــذاری امتیــاز جم ـعآوری پســماند کســب میکنــد در مقایســه بــا بودجــۀ ســاالنۀ شــهرداری تهــران ناچیــز اســت .مجمــوع درآمــدی کــه
شــهرداری در ســال گذشــته از محــل فــروش امتیــاز جمـعآوری پســماند خشــک بــه دســت آورده ،حــدود  200میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه ایــن مبلــغ
در بودجــه  18هزارمیلیــاردی شــهرداری تهــران ناچیــز اســت.
«بــر اســاس مفــاد قــرارداد ،پیمانــکار حــق بهکارگیــری نیــروی کار غیررســمی و کــودکان را نــدارد و در عمــل منکــر وجــود رابطــه بــا
ایــن بخشهــای غیررســمی میشــود .امــا فــرض کنیــم کــه شــهرداری موفــق شــود وجــود رابطــه میــان پیمانــکار و بخشهــای
غیررســمی را اثبــات کنــد ،چــه اتفاقــی میافتــد؟ قــرارداد فســخ میشــود و پســماندهای منطقــه بــرای مدتــی بــدون متولــی و
صاحــب میمانــد ،و هرکســی میتوانــد پســماندها را جم ـعآوری کنــد .پیمانــکار بعــدی هــم کــه شــهرداری بــا او قــرارداد ببنــدد
از همــان شــیوه پیمانــکار قبلــی اســتفاده خواهــد کــرد .بنابرایــن پرداخــت جریمــه راهــکار نیســت و حتــی ا گــر شــهرداری نظــارت
هــم داشــته باشــد ،ایــن وضعیــت تغییــر نمیکنــد .بــه نظــر مــن اینکــه شــهرداری بــرای اصــاح مدیریــت پســماند خشــک اقــدام
نمیکنــد ،بــه دلیــل منافعــی کــه در ایــن حــوزه کســب میکنــد ،نیســت .انگیــزه و دانــش کافــی در ایــن نهــاد بــرای حــل مســئله وجــود
نــدارد( ».بهــاره آرویــن ،خردادمــاه .)1399
یشــود .بــر اســاس مفــاد قــرارداد،
آرویــن پیمانــکاران را نیــز مقصــر نمیدانــد و معتقــد اســت حاشــیه ســود پیمانــکاران از محــل تخلفــات آنهــا تأمیــن م 
پیمانــکاران موظفانــد نیــروی کار رســمی بــا حقــوق ســه میلیــون و دویســت هــزار تومــان اســتخدام کننــد .امــا پیمانــکار نیروهــای غیررســمی را بــا
حقــوق یکمیلیــون و دویســت هــزار تومــان بــه کار میگیــرد .در خــود شــهرداری هــم ایــن تحلیــل وجــود دارد کــه حاشــیه ســود پیمانــکار از محــل
همیــن تخلفــات اســت و ا گــر پیمانــکار کارگــر رســمی اســتخدام کنــد ،ســود چندانــی عایــدش نخواهــد شــد.
«در ارتبــاط بــا ایــن نیــروی کار غیررســمی ،بایــد واقعیــت وجــود زبالهگردهــا پذیرفتــه شــود .چــاره کار رســمیکردن امــر غیررســمی
اســت .بحرانهــای ناشــی از غیررسمیســازی کارهــای رســمی مثــل ممنــوع ســاختن کار کــودک باعــث شــدیدتر شــدن اســتثمار
و بهرهکشــی از ایــن کــودکان شــده اســت .زمانــی کــه علــت اشــتباه تشــخیص داده شــود ،بحرانهــای بدتــری آفریــده میشــود.
خیلــی از ایــن مســائل ،راهــکار اجتماعــی نــدارد ،بلکــه راهــکار اقتصــادی و ســاختاری دارد .در ســالهای اخیــر نمونههایــی از
رســمی ســازی کارهــای غیررســمی در قالــب اپلیکیشـنهایی مثــل الوپیــک و اســنپ صــورت گرفتــه اســت .در ایــن مــورد هــم بایــد
واقعیــت وجــود زبالهگردهــا پذیرفتــه شــود .ا گــر در ایــن میــان واســطهها و دال لهــا را حــذف شــوند ،منفعــت همــه بیشــینه میشــود.
امــا در حــال حاضــر ایــن ذينفعــی کــه بخواهــد بــه ایــن طریــق بــازی را بــه هــم بزنــد ،وجــود نــدارد و مشــکل اصلــی اینجاســت».
(بهــاره آرویــن ،خردادمــاه .)1399
آرش حســینی میالنــی عضــو دیگــر شــورای اســامی در کمیســیون ســامت ،محیطزیســت و خدمــات شــهری معتقــد اســت تــا زمانــی کــه مشــکالت
ســاختاری مثــل فقــر اقتصــادی پابرجاســت ،ســختگیری در نظــارت شــهرداری نمیتوانــد مســئله را حــل کنــد .بــر اســاس ضوابــط و مفــاد قراردادهــا،
پیمانــکار بایــد بــر منطقــه خــود نظــارت داشــته باشــد و از ایــن نظــر مــا نبایــد شــاهد پدیدهزبال هگــردی باشــیم .بــر اســاس مفــاد قــرارداد ،پیمانــکار
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند

و راهکارهای مقابله با آن

بایــد پســماند خشــک را بــا ماشــینآالت مکانیــزه و بــا نیــروی کار رســمی جمـعآوری کنــد .امــا در عمــل چنیــن اتفاقــی نمیافتــد و پیمانــکار از طریــق
روابــط غیــر شــفاف بــا شــبکۀ گســتردهای از زبالهگردهــا و صاحبــان گاراژهــا در ارتبــاط اســت و از طریــق ایــن شــبکه اقــدام بــه جم ـعآوری پســماند
خشــک میکنــد:
ً
«ایــن روابــط تاکنــون قابــل اثبــات و پیگیــری کیفــری نبــوده اســت و نهایتــا بــه توبیــخ از ســوی ســازمانهای نظارتــی و حراســتی
شــهرداری و حــذف پیمانــکار منجــر شــده اســت .ریشــۀ ایــن مشــکل ســاختاری اســت .مخــازن روبــاز ،نیــروی کار غیرمجــاز داخلــی
و خارجــی و فقــر فزاینــده زمینههــای ســاختاری ایــن مشــکل اســت .تــا زمانــی کــه علــل ســاختاری حــل نشــود ،نظــارت انتظامــی
ً
مشــکلی را حــل نمیکنــد .شــهرداری امــکان نظــارت دارد و نظــارت میکنــد .بعضــا پیمانــکار را جریمــه هــم میکنــد ،امــا انگیــزه
ً
اقتصــادی ب هقــدری قــوی اســت کــه پیمانــکار پرداخــت جریمــه را میپذیــرد و بــه کار خــود ادامــه میدهــد .نهایتــا یــک یــا دو فصــل
ً
یشــود( ».آرش حســینی میالنــی ،خردادمــاه .)1399
خلــع میشــود و پــس از مدتــی از طریــق شــرکت دیگــری مجــددا وارد م 
 -4-3-2سازمان حفاظت محیطزیست
از منظــر ســازمان حفاظــت محیطزیســت اصلیتریــن مســائل مدیریــت پســماند در حــال حاضــر عــدم تفکیــک در مبــدأ ،فراهــم نبــودن زیرســاختها
بــرای اجــرای طــرح تفکیــک در مبــدأ ،در اولویــت نبــودن موضــوع مدیریــت پســماند بــرای مدیریــت شــهری؛ و ضعــف ســاختار مدیریــت اجرایــی و
نظارتــی ایــن حــوزه ازجملــه خــود ســازمان حفاظــت محیطزیســت اســت .ایــن موضــوع حائــز اهمیــت اســت کــه شــهرداریها موضــوع پســماند را
بهعنــوان یــک مســئولیت اجتماعــی در اولویــت کاری قــرار دهنــد چرا کــه مدیریــت نادرســت پســماندها بهعنــوان یــک چالــش جــدی محیطزیســتی
در کل کشــور تبدیلشــده اســت و بیتوجهــی بــه آن هزینههــای چنــد برابــری همچــون آلودگــی منابــع آبوخــاک را بــه جامعــه تحمیــل خواهــد کــرد.
حســن پســندیده ،مدیــرکل دفتــر مدیریــت پســماند ســازمان حفاظــت محیطزیســت دراینبــاره میگویــد:
«موضــوع تفکیــک از مبــدأ یــک مقدمــات اولی ـهای دارد و آن اینکــه اقدامــات فرهنگــی و اطالعرســانی در آن صــورت پذیــرد،
چرا کــه در آغــاز امــر ،مشــارکت شــهروندان در جهــت کاهــش تولیــد پســماند نقــش کلیــدی و مؤثــری اســت .بخــش اطالعرســانی فــاز
مقدماتــی و کلیــدی موضــوع تفکیــک از مبــدأ پســماند اســت .امــا اینكــه بحــث تفکیــک از مبــدأ محقــق نشــده و یــا کامــل نشــده ایــن
اســت کــه شــهرداریها زیرســاختهای مناســبی را فراهــم نکردهانــد .وقتــی مــا حرکــت میکنیــم بــه ســمت فرهنــگ تفکیــک از
مبــدأ ،مشــارکت مردمــی بخــش اول کار اســت .بخــش دوم تأمیــن زیرســاختهایی اســت کــه نهادهــای دسـتاندرکار میبایســت
فراهــم کننــد .در فراهــم کــردن زیرســاختها نیازمنــد ســاختار ســازمانی مشــخصی هســتیم کــه افــراد و پیمانــکاران در آن بایــد
حضــور پیــدا کننــد بــرای اجرایــی کــردن طــرح تفکیــک از مبــدأ .شــاید مدیــران بیشــتر تمایــل دارنــد تــا کارهایــی را کــه بیشــتر در
معــرض دیــد مــردم اســت ،در اولویــت قــرار دهنــد .ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی پســماند از یــک محیــط شــهری دور میشــود مــردم
آن را نمیبیننــد کــه چــه آثــار مخربــی بــر محیطزیســت میتوانــد داشــته باشــد .در اولویــت نبــودن موضــوع مدیریــت پســماند
یشــود( » .حســن پســندیده ،خردادمــاه .)1399
بیشــترین آســیب در مدیریــت شــهری محســوب م 
پســندیده ضعــف ســاختاری دســتگاههای نظارتــی مثــل ســازمان حفاظــت محیطزیســت و وزارت کشــور را از دیگــر مســائل مدیریــت پســماند در
ایــران میدانــد .ازنظــر ســازمان حفاظــت از محیطزیســت ،یکــی از مشــکالت عمــده در ایــن حــوزه ایــن اســت کــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت
از اختیــارات الزم ازلحــاظ نیــروی انســانی و قــدرت اجرایــی بــرای نظــارت بــر فرآینــد مدیریــت پســماند (از جمـعآوری در مناطــق تــا دفــن ،بازســازی
و  )...برخــوردار نبــوده اســت .یکــی از مشــکالت جــدی کــه وجــود داشــته تــا اآلن بحــث ضعــف ســاختار مدیریــت اجرایــی و نظارتــی بــوده اســت.
پســندیده معتقــد اســت در ســاختار ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــا کــه زیرمجموعــه وزارت کشــور اســت ،هــم همیــن مســئله ضعــف نظارتــی
ً
وجــود دارد .در آن ســازمان نهایتــا در خوشبینانهتریــن حالــت  2یــا  3نفــر در یــک وزارتخانــه بــا ایــن شــرح وظایــف گســترده بــر تمــام شــهرداریهای
کل کشــور نظــارت میکننــد و بــه آنهــا خدمــات میدهنــد (ازلحــاظ وضعیــت تجهیــزات ،منابــع اعتبــاری ،نظارتهــای فنــی و .)...ایــن ســاختار در
بدنــه نظارتــی وزارت کشــور کــه نقشــی خیلــی گســترده دارد ،نیــز ضعیــف بــوده اســت.
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 -5-3-2پژوهشگران و متخصصان
ازنظــر پژوهشــگران و متخصصــان ایــن حــوزه نبــود زیرســاختهای الزم بــرای جم ـعآوری مکانیــزه پســماندهای شــهری ،وجــود رابطــۀ ناســالم
بیــن سیســتم جمـعآوری غیررســمی و شــهرداری و وابســتگی ناســالم ایــن دوســویه بــه یکدیگــر ،نداشــتن سیســتم جایگزینــی بــرای سیســتم فعلــی
جمـعآوری پســماند ،فســاد و عــدم شــفافیت در مدیریــت شــهری ،انتفــاع ســازمانی شــهرداری از سیســتم فعلــی ،تأمیــن ســود و منافــع مالــی مدیــران
و مســئوالن میانــی شــهرداری از پیمانــکاران ،مقاومــت ذينفعــان در مقابــل تغییــر رویههــای موجــود و کارشــکنی از ســوی آنهــا در مقابــل تغییــر
ضوابــط و آییننامههــا ،اتحــاد وظایــف نظارتــی و اجرایــی در ســازمان شــهرداری از عمدهتریــن مســائل سیســتم فعلــی مدیریــت پســماند خشــک
اســت.کامیل احمــدی سرپرســت پژوهــش یغمــای کودکــی در خصــوص زبالهگــردی کــودکان در تهــران معتقــد اســت:
کشــده اســت ،نبــود زیرســاختهای
«یکــی از مهمتریــن عواملــی کــه منجــر بــه بــروز بحرانهــای کنونــی در حــوزه پســماند خش 
الزم بــرای جمـعآوری مکانیــزه پســماندهای شــهری اســت .ایجــاد ایــن تغییــرات باعــث میشــود ســود سرشــاری نصیــب مدیریــت
شــهری و شــهرداریها شــود .زبالههــا در حقیقــت متعلــق بــه شــهرداریها و یــک ثــروت عمومــی اســت .امــا در حــال حاضــر ایــن
ثــروت عمومــی توســط بخــش غیررســمی جم ـعآوری زبالــه تصاحــب میشــود .ارزش زبالــۀ منطق ـهای کــه شــهرداری ماهیانــه 6
میلیــارد تومــان اجــاره میدهــد ،شــاید بــه  40میلیــارد تومــان هــم برســد .ایــن درآمــد بهعنــوان یــک ثــروت عمومــی میتوانــد در
اختیــار شــهرداری قــرار گیــرد .امــا ازآنجا کــه مســتلزم برنامهریزیهــای بلندمــدت و ســرمایهگذاری و تأمیــن زیرساختهاســت ،و
شــهرداری انگیــزه یــا تــوان الزم را بــرای انجــام ایــن اقدامــات نــدارد ،ترجیــح میدهــد ماننــد یــک صاحبملــک ،منطقــه را اجــاره
دهــد و یــک منبــع درآمــدی آســان و شســتهورفتهای را بــه دســت آورد( »..کامیــل احمــدی ،تیرمــاه .)1399
احمــدی معتقــد اســت شــهرداریها ازآنجا کــه در شــرایط فعلــی تــوان و امکانــات الزم جهــت ورود تصدیگرایانــه بــه حــوزه پســماند خشــک را ندارنــد،
تمــام ایــن بــازار را بــه پیمانــکاران فاقــد صالحیــت وا گــذار کردهانــد و ازاینجهــت شــهرداری در ایــن معــادالت بــه لحــاظ ســازمانی منتفــع اســت .از
ســوی دیگــر بــازار غیررســمی پســماند خشــک و در رأس آنهــا شــرکتهای پیمانــکاری روابــط غیــر شــفافی بــا مدیریــت شــهری دارنــد کــه مانــع از
یشــوند:
انجــام دقیــق وظایــف از ســوی مدیریــت شــهری م 
«پیمانــکاران از طریــق افــرادی کــه متصــل بــه مدیریــت شــهری هســتند و ارتباطاتــی کــه بــا شــهرداری دارنــد ،بــرای هــر وا کنــش
مؤثــری کــه ممکــن اســت منجــر بــه تغییــر وضعیــت در آییننامههــا یــا ســختتر شــدن شــرایط قراردادهــا شــود ،ابزارهــای
البیگریشــان را فعــال و از امــکان ایجــاد تغییــر جــدی در ایــن حــوزه جلوگیــری میکننــد .مــواردی وجــود داشــته اســت کــه بــرای
حضــور شــرکتهای بــزرگ خارجــی بــرای ارائــه خدمــات در حــوزه پســماند تالشهایــی صــورت گرفتــه ،امــا ایــن اقدامــات بهجایــی
نرســیده اســت .ایــن تعــارض منافــع بهخوبــی در مــواردی کــه منافــع پیمانــکاران بــه خطــر میافتــد و ایدههــای جدیــد روی میــز
یشــود ،روشــن و مشــخص اســت .ایــن موضــوع نشــانگر آن اســت کــه پیمانــکاران حلقههــای ارتباطــی بــا مســئولین
گذاشــته م 
یشــوند و منافعشــان بــه خطــر میافتــد ،ایــن حلقههــا را فعــال میکننــد و از تغییــر
شــهری دارنــد کــه زمانــی کــه دچــار مشــکل م 
جــدی ســازوکارها و رویههــای فعلــی جلوگیــری میکننــد( ».کامیــل احمــدی ،تیرمــاه .)1399
یتــوان بــه چنــد دســته تقســیم کــرد؛ وابســتگی شــهرداری بــه سیســتم فعلــی جم ـعآوری پســماند
ازنظــر احمــدی علــت تــداوم ایــن وضعیــت را م 
خشــک؛ منافــع فــردی مدیــران و مســئوالن میانــی در شــهرداریهای مناطــق؛ نبــود اراده الزم بــرای اصــاح ســاختار مدیریــت پســماند کــه آنهــم
ناشــی از نبــود انگیــزه و اراده بــرای تهیــه و تأمیــن زیرســاختههایی کــه در درازمــدت میتواننــد ســاختار مدیریــت پســماند را تغییــر دهنــد .ایــن
سیســتم ،سیســتم معیوبــی اســت کــه در آنهمــه بازیگــران بــا هــم کنــار آمــده و ســازش میکننــد.
مصاحب هشــوندۀ دیگــری کــه تمایــل نداشــت نــام او در ایــن پژوهــش آورده شــود ،در خصــوص مفاســد پیمانــکاران و ممانعــت آنهــا از تغییــر
ســاختاری شــرایط ایــن مــوارد را بیــان کــرد:
ً
«در ارتبــاط بــا افــرادی کــه دربــاره صالحیــت پیمانــکار تصمیمگیرنــده هســتند و اصطالحــا تیکهــا را بــرای پیمانــکار میزننــد،
ً
یگــری و اعمالنفــوذ دیــده میشــود .بعضــا ممکــن اســت پیمانــکاری امتیــاز یــک منطقــه را بــه دســت بیــاورد کــه
مــواردی از الب 
ً
ً
لزومــا باالتریــن رقــم را پیشــنهاد نــداده باشــد ،زیــرا در طــول رونــد کار ،فــردی کــه بــرای پیمانــکار البــی کــرده و اصطالحــا ســبیل
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دیگــران را چــرب کــرده ،کارش را درســت انجــام داده اســت .بخــش دیگــری از روابــط کــه چنــدان واضــح نیســت و دربــاره آن
ً
حرفوحدیــث بســیاری وجــود دارد ،حمایــت افــرادی در حاکمیــت ،عمدتــا در بخــش نظامــی یــا افــرادی کــه تحــت عنــوان
ً
آقازادههــا از آنهــا نامبــرده میشــود ،از برخــی پیمانــکاران اســت .ایــن حمایتهــا مثــا از طریــق تأ کیــد بــر نــام یــک پیمانــکار یــا
شــرکت ،بــر رونــد مزایدههــا و قراردادهــا تأثیــر میگــذارد .ایــن روابــط بســیار پنهــان اســت امــا زمانــی کــه مــورد بررســی قــرار میگیــرد،
مشــخص میشــود فــان شــرکت برندهشــده در مزایــده بــا شــرکت دیگــری در نهادهــای قــدرت روابطــی داشــته اســت .در مناطــق
بــاالی شــهر کــه مصرفگرایــی ،اســتفاده از غــذای بیرونبــر و بســتهبندی بســیار بیشــتر از ســایر مناطــق اســت و درآمــد پیمانــکاران
در ایــن مناطــق اختــاف جــدی بــا مناطــق دیگــر دارد ،ســطح ارتباطــات بســیار باالســت و حمایتهایــی از ســوی نهادهــا و
بخشهــای صاحــب قــدرت صــورت میگیــرد».
 -6-3-2پیمانکاران
در شــهر تهــران بیــن  17تــا  22پیمانــکار در حــوزه پســماند خشــک بــا شــهرداری تهــران قــرارداد دارنــد .علــت عــدم دقــت ایــن آمــار آن اســت کــه بعضــی
پیمانــکاران بــا ثبــت چنــد شــرکت ،در مزایــده چنــد منطقــه برند هشــدهاند و بعضــی پیمانــکاران امتیــاز جمـعآوری و تفکیــک پســماند چنــد منطقــه
را ب هطــور همزمــان در اختیــار دارنــد .مطالعــه و بررســی مواضــع پیمانــکاران در پژوهشهــای منتشرشــده در ایــن حــوزه نشــان میدهــد ازنظــر
پیمانــکاران پســماند خشــک عمدهتریــن مشــکالت فعلــی در جم ـعآوری و تفکیــک پســماند خشــک عبارتانــد از :منفعتطلبــی و ســودجویی
شــهرداری و رشــوهگیری نهادهــای حاکمیتــی ،اجــاره بــاالی مناطــق و عــدم صرفــه اقتصــادی بــرای پیمانــکار ،خریدوفــروش قاچاقــی زبالــه،
حمایــت شــهرداری از اپلیکیش ـنها ،روابــط مافیــای پیمانــکاران و ســلطه پیمانــکاران بــر ســایرین و زیردســتان.
ً
بهزعــم ایــن افــراد شــهرداری صرفــا بــه دنبــال ســود خــود اســت و بــا افزایــش قیمــت پایــۀ مزایــدۀ مناطــق در ســالهای اخیــر پیمانــکاران را بــه ســمت
اســتفاده از نیــروی کار غیررســمی ســوق داده اســت .شــهرداری اجــاره و حقالســهم خــود را از پســماند خشــک میگیــرد و هیــچ مســئولیتی در ایــن
حــوزه بــر عهــده نمیگیــرد .ازنظــر پیمانــکاران شــهرداری وقتــی مبالــغ ســنگینی بابــت اجــاره مناطــق میگیــرد ،بایــد مســئولیت نظــارت و جلوگیــری
از حضــور زبالهگردهــا در ســطح شــهر را بــر عهــده بگیــرد .درحالیکــه بــر اســاس ضوابــط فعلــی پیمانــکار موظــف اســت گشـتهایی را در ســطح شــهر
بــرای جلوگیــری از زبالهگــردی گونــی بــه دوشهــا و چرخیهــا بــه کار گیــرد .1نقلقولهایــی کــه در ایــن قســمت از پیمانــکاران آورده شــده اســت
بهصــورت عمــده از پژوهشــی تحــت عنــوان «مطالعــۀ چرخــۀ غیررســمی اقتصــادی و اجتماعــی جمـعآوری و بازیافــت زبالــه در شــهر تهــران» کــه بــه
دســت خالــد کریمــی نوشت هشــده و توســط مرکــز مطالعــات و برنامهریــزی شــهرداری تهــران منتشرشــده ،استخراجشــده اســت.
اجاره باالی مناطق و عدم صرفه اقتصادی
پیمانــکار منطقــه  10در مصاحبــه بــا خالــد کریمــی ،پژوهشــگر ایــن حــوزه ،دربــارۀ اجــاره بــاالی مناطــق و عــدم صرفــه اقتصــادی بــرای پیمانــکار
میگو یــد:
«شــهرداری بــه مــا آنالیــزی داده بــود کــه روزانــه  200تــن زبالــه تــر داریــم در ایــن منطقــه و اینکــه در ایــن زبالــه تــر در بدتریــن حالــت
 30درصــد زبالــه خشــک هســت 30 ،درصـ ِـد  260تــن میشــود نزدیــک  70تــن زبالــه خشــک .بعــد دوبــاره گفتــه بــود ایــن پیمانــکار
ً
ً
درهرصــورت بایــد  10درصــد ایــن  20درصــد را دورریــز داشــته باشــد ،میشــود کال 20درصــد زبالــه خشــک .تقریبــا  50تــن .مــا گفتیــم
ایــن  50تــن را نمیخواهیــم .ا گــر روزانــه  30تــن هــم بــار بزنیــم ،ایــن منطقــه  1میلیــارد درآمــد دارد کــه از ایــن یــک میلیــارد600،
میلیــون اجــاره میدهیــم و  100میلیــون هــم هزینــه کارگــر و غیــره هســت 100 ،میلیــون هــم هزینــه دررفــت ،میشــود  800میلیــون
تومــان؛ آقــا  4نفــر شــریک باشــیم ،ماهــی  30تــا  40میلیــون تومــان داریــم .بــا ایــن دیــد آنالیــزی کــه شــهرداری بــه مــا داده بــود.
ً
آمدیــم در ایــن کار .شــهرداری گفــت مــا ایــن را نگفتیــم و مــردم کــم میخورنــد و کال 200تــن زبالــه تــر و خشــک داریــم .بــاز هــم 200
 .1الزم به ذکر است بندی که پیمانکاران را ملزم به بهکارگیری گشتها در سطح شهر مینمود از سال  97از نظامنامه حذفشده است.
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ً
تــن نبــود و مــن میدانــم دروغ بــود و در کل  160یــا  170تــن شــده بــود .خــب طبیعتــا خشــک هــم میآیــد پاییــن .مــا گفتیــم عیبــی
نــدارد ،درســت اســت کــه بــار کــم شــده ولــی قیمتــش افزایــش داشــته و گرانتــر شــده و میصرفــد ا گــر  20تــن هــم بــار جمــع کنیــم.
گفتیــم عزممــان را جمــع کنیــم همیــن  20تــن زبالــه خشــک را جمــع کنیــم .مــا ماشــین اضافــه کردیــم و چقــدر هزینــه کردیــم و نفــر
گذاشــتیم ،کــه  25تــن مــا حــاال میگوییــم  20تــن کــه فقــط کارکــرده باشــیم(».کریمی.)1398 ،
پیمانکار منطقه  12دراینباره میگوید:
«قیمــت پایــه منطقــه  2بــرای مزایــده  380میلیــون تومــان بــود .مــن  700میلیــون تومــان بــرای مزایــده آن منطقــه شــرکت کــرده
بــودم .ا گــر قیمــت از آن بیشــتر میشــد مــن زندگ ـیام میرفــت و مــن ایــن کار را بیشــتر از  700نمیکنــم .مــن گفتــم در ایــن شــغل
بــزرگ شــدم .فــردی کــه آمــده و  3میلیــارد و  200میلیــون در آن منطقــه قیمــت میدهــد ،هیــچ محاســبهای نکــرده و ا گــر محاســبه
ً
کــرده بــود اصــا داخــل نمیشــد .یعنــی مــن وقتــی  15ســال منطقــه  2دســتم بــود نمیدانســتم کــه قیمتــش چقــدر اســت و آن
منطقــه چقــدر میصرفــد؟ ایــن قیمــت مزایدههایــی کــه  18برابــر شــده ،فقــط بــه کیســۀ شــهرداری م ـیرود( ».کریمــی.)1398 ،
پیمانکار دیگری در همین خصوص میگوید:
«اآلن مثــال دربــارۀ منطقــه  10صحبــت کنیــم کــه شــناختمان هــم زیــاد اســت .منطقــه  10را گرفتــه بودنــد  17میلیــون .مــا رفتیــم
گرفتیــم  614میلیــون .مــا اآلن بــرای دولــت کار میکنیــم و نــه بــرای خودمــان در حقیقــت .دلیلــش هــم همــان فشــار پیمانــکار قبلــی
بــود .ا گــر پیمانــکار قبلــی اجــازه مـیداد ،مــا چــرا بایــد ایــن کار را میکردیــم؟  70میلیــون شــد  700میلیــون منطقــه  .5منطقــه  10کــه
17میلیــون بــود ،شــد  600میلیــون( ».کریمــی.)1398 ،
پیمانکار دیگری میگوید افزایش مبلغ اجاره باعث شده که پیمانکارها با زبالهگردها دیگر بهصورت رسوم کار نکنند:
«اآلن رســوم را جمــع کردهانــد و دیگــر کســی رســوم نمیکنــد و مــن نشــنیدم .چــون صرفــه نــدارد .چــون پیمانــکار قبلــی بــا 60
میلیــون یــا  70میلیــون آمــده بــود منطقــه  10رو گرفتــه بــود .میگفــت آقــا بــا اســتهالک میشــد  70میلیــون تومــان .ایــن منطقــه
هــم  200تــا رســوم میکــرد و  200تــا یکمیلیــون و نیــم آن موقــع میصرفیــد .ولــی ایــن منطقـهای کــه مــن بــا ده نفــر شــریک 670
میلیــون تومــان میدهــم ،ماهیانــه  200میلیــون هــم صددرصــد هزینــه دارد ،اآلن 900میلیــون تومــان شــده اســت .شــهرداری بــه
مــن میگویــد بــا 3میلیــون تومــان کارگــر بریــز اینجــا ،نــه بــرای مــن صرفــه دارد و نــه کمتریــن قیمــت بــرای ایــن .پــس فشــار بــه دو
طــرف میآیــد و نمیتوانیــم( ».کریمــی.)1398 ،
خریدوفروش قاچاقی زباله
پیمانکاری در خصوص فروش قاچاقی زباله به خریداران در جنوب تهران میگوید:
«یــک مــورد دیگــر هســت کــه یــك عــده میگوینــد دارنــد قاچــاق بــار میزننــد ،نــه آنهایــی کــه جــدا بــرای خودشــان میچرخنــد،
بلکــه عــدهای هســتند مثــال نصــف بارشــان را قاچــاق میفروشــند .بــاری کــه بــرای شماســت .چــون اینجــور برایشــان میصرفــد.
ببینیــد مــا اینجــا میدانیــم کــه مثــال پالســتیک کیلویــی ان تومــان اســت ،مثــال کیلویــی  100تومــان .چــون هزینــه دورریــز داریــم
و هزینــۀ مــا خیلــی باالســت .مجبــور میشــویم مثــل پیمانکارهــای قبلــی نــرخ رو پاییــن بیاوریــم .مثــال ا گــر شــما روزی دویســت
نشــهر بــرای افغانیهاســت ،مثــال ببــری خالزیــر بفروشــی،
نشــهر بفروشــید ،البتــه ایــن لفــظ پایی 
کیلــو بــار جمــع کنیــد و ببریــد پایی 
میدانــی کــه ایــن بــارت نزدیــک  100تــا  200هزارتومــان پــول دارد ،ا گــر همیــن بــارت را بیــاوری بریــزی در ایســتگاه بازیافــت میشــود
 30هــزار تومــان .خــود شــما هــم باشــید ایــن کار را نمیکنیــد .درحالیکــه شــهرداری نبایــد اجــازه بدهــد در ایــن خالزیــر و اینهــا از
ایــن قیمتــی کــه هســت باال تــر باشــد .چــون مــا زبالــه را خریــداری میکنیــم و خانــه و ملــک و  ...نیســت کــه بعدازایــن کــه خریدیــم
بگوییــم نــه آقــا ایــن همانــی نبــوده کــه مــا میخواســتیم( ».کریمــی.)1398 ،

34

موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند

و راهکارهای مقابله با آن

حمایت شهرداری از اپلیکیشنها
ورود بازیگــران جدیــد اســتارتآپها و اپلیکیشــن از دیگــر مــواردی اســت کــه پیمانــکاران از حمایــت شــهرداری از آنهــا شــکایت دارنــد و وجــود آنهــا
را بــرای ایــن بــازار مفیــد نمیداننــد .پیمانــکار منطقــه  10در ایــن رابطــه بــه خالــد کریمــی میگویــد:
«اآلن هــم اپلیکیشــنی راه افتــاده کــه اســمش را هــم نمیدانــم .ایــن اپلیکیشــن چیــزی اســت کــه شــهرداری بایــد در اختیــار پیمانــکار
بگــذارد .حــاال یــک نفــر یــا چنــد نفــر ب هصــورت خودجــوش و بــدون هیــچ ســرمایهای شــاید در حــد  10یــا  20میلیــون تومــان ،مگــر
ً
اپلیکیشــن چقــدر هزینــه دارد؟ بلنــد شــده بــرای خــودش بــا دو تــا گوشــی و چهــار نفــر ظاهــرا بــا ســواد چــوب در آســتین پیمانــکار
میکننــد .چــه ارگانــی پشــت ایــن اقــدام هســت؟ شــهرداری خــودش بــه اینهــا بهــا میدهــد .میگوینــد حرکــت نوئــی اســت .خــب نــو
اســت ،ولــی اینهــا را مجــاب کــن کــه زیــر نظــر پیمانــکار کار کننــد .بــرای خودشــان کار میکننــد .اآلن مشــکلی کــه در منطقــه 2هســت
ایــن اســت کــه طــرف بــا اپلیکیشــن روزانــه مــن شــنیدم کــه  6تــن ،حــاال  6تــن هــم نــه  2تــن بــار جمــع میکنــد .بــار کمــی نیســت کــه.
پــول کمــی نیســت کــه .زبالــه [مــال] پیمانــکار اســت .پیمانــکار هــم فهمیــده بــود و میگفــت مــن اجــاره میدهــم .بــارش را خالــی کــرده
بــود پیمانــکار .شــبانه ،حــاال ببینیــد کــدام شــهرداری شــبانه فعالیــت دارد؟ شــبانه شــهرداری ریختــه بــود آنجــا کــه تــو یعنــی پیمانــکار
حــق نــداری بــارش را ببــری ،مــا ایــن را حمایــت کردیــم .پیمانــکار میگفــت ا گــر تــو حمایــت کــردی ،پــس چــرا ماهــی  3میلیــارد از مــن
میگیــری؟ تــو بایــد ایــن اپلیکیشــن را مجــاب کنــی .بایــد در خدمــت مــن باشــد .یکــی از راههــای بهبــود ایــن اســت کــه شــهرداری
حمایــت کامــل کنــد .مــا خودمــان ســفارش دادیــم کــه برایمــان بیاورنــد .فــرد متخصــص را گفتیــم کــه بیــاور برایمــان و مــا نیــاز داریــم.
گســازی شــده باشــد( ».کریمــی.)1398 ،
ایــن حرکــت خــوب اســت ،ولــی موقعــی خــوب اســت کــه برایــش فرهن 
پیمانکار دیگری نظرش را درباره مجاز بودن کار اپلیکیشنها اینطور بیان میکند:
نهــم وقتــی اســت کــه شــما آن رو بیــرون از
یشــود و آ 
«مــا قانونــی داریــم کــه تــا شــما نخواهیــد ایــن شــیء زبالــه محســوب نم 
خانهتــان بگذاریــد .حــاال ا گــر شــما ایــن شــیء را زبالــه ندانــی و بفروشــی دیگــر در حیطــۀ مــا نیســت .امــا وقتیکــه شــما ایــن زبالــه
ً
را خریــدی و بخواهــی حملــش کنــی ،دیگــر در حیطــۀ مــن قــرار میگیــرد .آن موقــع اســت کــه مــن پوســتش را میکنــم .کال مــن بــه
نظــرم میآیــد کــه تهــران بــه ســمت ایــن اپلیکیشــن بــرود .اپلیکیشــنی کــه اآلن در منطقــه مــن کار میکنــد اســمش زیسـتاپ اســت.
زمــان پیمانــکار قبلــی ایــن اپلیکیشــن بــود و او هــم بــا ایــن اپلیکیشــن درگیــر شــد و شــهرداری هــم طــرف اپلیکیشــن را گرفتــه بــود.
اآلن هــم تما مشــده اســت ایــن قضیــه( ».کریمــی.)1398 ،
روابط مافیایی پیمانکاران و سلطه پیمانکاران بر سایرین و زیردستان
روابــط غیرشــفاف بیــن پیمانــکاران و ســتم و ســلطۀ برخــی پیمانــکاران بــر زیردســتان و ردوبــدل شــدن مبالغــی تحــت عنــوان پاکــت ســفید بیــن
پیمانــکاران ،ردوبــدل شــدن رشــوه بیــن پیمانــکاران و شــهرداری و حمایــت شــهرداری از بعضــی پیمانکارهــا از دیگــر مــوارد اســت کــه برخــی
پیمانــکاران بیــان کردهانــد:
«ببینیــد پیمانــکار قبلــی بــه مــا میگفــت هــر کاری هــم کــه کنیــد مــا نمیگذاریــم کــه شــما کارکنیــد .عــدهای هــم بــه نظــر مــن بودنــد
کــه نمیخواســتند مــا بیاییــم در ایــن کار .مثــال عــدهای در اداره پســماند بودنــد کــه میخوردنــد از دســت پیمانــکاران قبلــی و
نمیخواســتند مــا بیاییــم .مثــال منطقــه  10بــه مــا گفتنــد مــا  300میلیــون بــه شــما میدهیــم کــه شــما نیاییــد .بعضیهــا میگفتنــد
شــما چهارتــا شــرکتید ،مــا هرکــدام  400میلیــون میدهیــم کــه نیاییــد منطقــه  .6پاکتتــان را برداریــد ،ببریــد کــه قیمــت خــودش
برایــش بمانــد .خودشــان آنجــا خوردنــد و مــا هــم ( »....کریمــی.)1398 ،
پیمانکار دیگری میگوید:
یکــرد ،آنجــا میگفــت مثــال یکــی 1میلیــارد و  500میلیــون و دیگــری پایینتــر و
« ایــن پیمانــکار قبلــی مثــال  4تــا شــرکت ثبــت م 
نتــر و تــا آخــری میآمــد  500میلیــون .همــه باالییهــا انصــراف میدادنــد تــا برســد نوبــت  500میلیــون و آن برنــده
دیگــری پایی 
شــود در مزایــده .ایــن کارهــا را میکردنــد( ».کریمــی.)1398 ،
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 -7-3-2صاحبان کارگاههای تفکیک
ً
صاحبــان کارگاههــای تفکیــک پســماند عمدتــا پیمانکارهــا و شــهرداری را برنــدگان اصلــی ایــن فرآینــد میداننــد و زبالهگردهــا را متوجــه بیشــترین
میــزان آســیب میداننــد .کارگاهداری دراینبــاره میگویــد:
«شــهرداری خیلــی اینهــا را بــه جــان هــم میانــدازد .بگذاریــد مــن از همــان اول بــه شــما بگویــم .شــهرداری یــك منطقــه را
ً
میدهــد بــه پیمانــکار مثــال  200میلیــون تومــان .اوال ایــن شــهرداری اســت کــه پــول را از پیمانــکار میگیــرد ،مثــال ماهــی 200
یبــرد .ســرمایۀ زیــادی میگــذارد
میلیــون تومــان .بعــد ضعیفهــا در ایــن کار لــه میشــوند .پیمانــکار تــوی ایــن کار خــوب ســود م 
و کار زیــاد میکنــد ولــی خــوب هــم ســود میکنــد .ولــی زیردس ـتهای پیمانــکار خیلیهــا در عــذاب هســتند .همانکــه بــا چــرخ
میچرخــد ،بایــد ماهیانــه دو ســه میلیــون تومــان بدهــد پیمانــکار و آزاد [زبالــه] جمــع کنــد یــا اینکــه بــرای پیمانــکار جمــع کنــد بــا
قیمــت کــم( ».کریمــی.)1398 ،
کارگاهدار دیگری میگوید:
«ببینیــد همــۀ اینهــا یــک شــکلی خســارت میبیننــد .مــن خــودم نمیدانــم آنهایــی کــه در کار فلــزات هســتند چطــور کار میکننــد،
ولــی آنهــا هــم بعضــی وقتهــا ضــرر میکننــد .پالســتیک کــه اآلن خیلــی ضعیــف شــده اســت .صددرصــد پیمانــکار بیشــترین ســود
یبــرد ،ولــی پیمانــکار ســرمایه خیلــی زیــادی گذاشــته و بــه نســبت آن ،ســود هــم میبــرد .اآلن کمــی بــد شــده اســت .بــاری را
را م 
کــه مــا ســال پیــش میخریدیــم 1200تومــان امســال میخریــم  3600تومــان .یعنــی ســه برابــر ،از بازیافــت میخریــم ،از ایســتگاه
بازیافــت .آنهــا هــم اجــاره زیــادی میدهنــد بــه شــهرداری .بــه ایــن خاطــر اســت کــه قیمــت بــاال رفتــه .آینــده ایــن کار خــوب اســت
ولــی بــرای پیمانــکار خــوب اســت .ریســکش کمــی باالســت .قشــر ضعیــف حــذف میشــوند و پیمانکارهــای قــوی جایشــان را
میگیرنــد( ».کریمــی.)1398 ،
 -8-3-2زبالهگردها
بــه گفتــه مســئولین مدیریــت پســماند و بــر اســاس پژوهشهایــی کــه بهمنظــور تخمیــن تعــداد نیــروی کار شــاغل در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت،
میتــوان تعــداد نیــروی کار بخــش پســماند خشــک را حــدود  16200نفــر در نظــر گرفــت .از ایــن تعــداد حــدود  2000نفــر در بخــش رســمی بهعنــوان
کارشــناس آمــار ،متصــدی غرفــه ،کارگــر ایســتگاه بازیافــت اعــم از کارگــر توزیــن پســماند ،کارگــر نقالــه و نگهبــان و ...کار میکننــد و حــدود 14000
نفــر در بخــش غیررســمی بهعنــوان زبالهگــرد مشــغول بــه فعالیــت هســتند( .انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان )1398 ،زبالهگردهــای غیررســمی
را میتــوان بــه ســه دســتۀ اتبــاع خارجــی ،زبالهگردهــا و ضایعاتیهــای ایرانــی کــه بهصــورت مســتقل زبالــه جم ـعآوری میکننــد و بــه کارگاههــای
بازیافــت میفروشــند ،و زبالهگردهــای بیخانمــان مثــل معتــادان و خانهبهدوشهــا تقســیم کــرد .دســتۀ اول یعنــی مهاجــران افغانســتانی بخــش
عمــدۀ زبالهگردهــا را تشــکیل میدهنــد کــه از ســوی اربابــان و پیمانــکاران ســاماندهی شــده و بهصــورت رســومی زبالــه جم ـعآوری میکننــد.
ایــن زبالهگــردان ب هصــورت غیرقانونــی و قاچاقــی از مرزهــای غربــی وارد کشــور شــدهاند و اقامتشــان در کشــور غیرقانونــی اســت .اقامــت غیرقانونــی
یشــود ایــن زبالهگردهــا بــه بدتریــن شــرایط
و تهدیــد دائمــی بازگردانــده شــدن بــه کشــور مبــدأ ،فقــر مفــرط و عدمحمایــت از تشــکل و قانونــی باعــث م 
کاری و زیســتی تــن دهنــد و بــا حداقلیتریــن درآمــد خدمــات جم ـعآوری پســماند را بــر عهــده بگیرنــد .بــه دلیــل فقــر و جنــگ در کشــور مبــدأ و طــرد
ســاختاری ایــن افــراد در ایــران ،آنهــا ب هصــورت مســتقیم نســبت بــه وضعیــت کار و زندگــی خــود اعتراضــی نمیکننــد و نارضایتــی خــود را از ســاختار
مدیریــت شــهری و مدیریــت پســماند در تهــران بیــان نمیکننــد .امــا پژوهشهایــی کــه دربــاره وضعیــت زیســت و کار ایــن افــراد انجــام شــده اســت،
نشــان میدهــد پرداخــت اجــاره ظالمانــۀ رســوم بــه پیمانــکار و تجربــه خشــونت از ســوی عوامــل پیمانــکار و شــهرداری تهــران مســائلی اســت کــه
بیــش از هــر چیــز مــورد شــکایت زبال هگــردان افغانســتانی بــوده اســت .در پژوهشــی تحــت عنــوان «یغمــای کودکــی» کــه از ســوی انجمــن حمایــت از
حقــوق کــودکان منتشرشــده اســت ،طــی مصاحبــه بــا حــدود  300زبال هگــرد نشــان داده شــده اســت کــه  69درصــد ایــن زبالهگردهــا خشــونت از ســوی
شــهرداری یــا عوامــل پیمانــکار و مرکــز بازیافــت را تجربــه کردهانــد( .انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان.)1398 ،
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فصل سوم
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند

و راهکارهای مقابله با آن

بهمنظــور شناســایی موقعیتهــا و مصادیــق تعــارض منافــع در مدیریــت پســماند ،بــر اســاس نتایجــی کــه از شناســایی ســاختار و مصاحبــه بــا هــر یــک
از ذينفعــان مدیریــت پســماند بــه دســت آمــد ،نقشهــا بــه ســه دســتۀ مجــری (شــرکت پیمانــکاری) ،مدیریــت اجرایــی (شــهرداری منطقــه) و نقــش
نظــارت (ســازمان مدیریــت پســماند) تقســیم شــد و موقعیتهــای تعــارض منافــع در نســبت بــا هریــک از ایــن نقشهــای س ـهگانه مــورد تحلیــل و
بررســی قــرار گرفــت .بــرای بازنمایــی ایــن موقعیتهــای تعــارض منافــع متناســب بــا نقــش مربوطــه و نــوع تعــارض منافــع از روشهــای مختلفــی
نظیــر جــدول نقشهــا ،تحلیــل سیســتمی و دیا گــرام بازیگــران و  ..استفاد هشــده اســت.

 -1-3شناسایی تعارض منافع نقش پیمانکار
در ایــن قســمت وظایــف مختلفــی کــه بــرای نقــش واحــد پیمانــکار در نظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن نقــش را در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار داده
اســت ،مــورد بررســی قــرار میگیــرد .اصلیتریــن کارکــرد پیمانــکار جمـعآوری و نظمدهــی بــه جمـعآوری پســماند خشــک منطقــۀ وا گذارشــده بــه وی
یشــود ،شــهرداری بهعنــوان مالــک اصلــی پســماندهای شــهری ،بخشــی از ایــن درآمــد
اســت .ازآنجا کــه ایــن کارکــرد باعــث درآمدزایــی پیمانــکار م 
را بــر اســاس مبلــغ مزایــده از پیمانــکار اخــذ میکنــد .روشــن اســت کــه پیمانــکار بهعنــوان یکــی از بازیگــران در بــازار زبالــه ،تنهــا بــا انگیــزه کســب
ً
ســود مالــی بــه میــدان میآیــد و در صــدد بیشــینه کــردن ســود خــود اســت .شــهرداری تهــران بــه لحــاظ قانونــی و اصطالحــا بــر روی کاغــذ ،ضوابــط
ً
و شــرایطی را تعییــن کــرده اســت تــا پیمانــکار نتوانــد بــه هــر طریقــی (مثــا بهکارگیــری کــودکان و اتبــاع بــا شــرایط غیراســتاندارد کاری) ســود خــود را
بیشــینه کنــد .امــا ازآنجا کــه رویکــرد خــود شــهرداری نســبت بــه ایــن مســئله مبتنــی بــر کاهــش مســئولیتهای ســازمانی ،کاهــش هزینــه و افزایــش
درآمــد اســت ،وظایــف متعــارض و ناســازگاری را بــرای پیمانــکار تعییــن کــرده اســت کــه در عمــل پایبنــدی بــه همــۀ آنهــا بــرای پیمانــکار ناممکــن
اســت .جــدول  3-1وظایــف پیمانــکار را نشــان میدهــد .در ایــن جــدول نشــان داده شــده اســت کــه کــدام وظایــف پیمانــکار در تعــارض بــا یکدیگــر
قــرار دارنــد و عمــل بــه یکــی ناگزیــر مســتلزم زیــر پــا گذاشــتن دیگــری اســت .در ادامــه هــر یــک از ایــن مــوارد تعــارض منافــع بهتفصیــل مــورد تحلیــل
و بررســی قــرار میگیــرد.

جدول  :3-1وظایف پیمانکار

وظایف پیمانکار

ترویج فرهنگ تفکیک و
کاهش پسماند
عدم بهکارگیری نیروی کار
غیررسمی
جمعآوری حدا کثری پسماند
و پرداخت اجاره شهرداری
عدم وا گذاری منطقه به غیر

ترویج فرهنگ
تفکیک و کاهش
پسماند

عدم بهکارگیری نیروی جمعآوری حدا کثری پسماند
و پرداخت اجاره شهرداری
کار غیررسمی

عدم وا گذاری
منطقه به غیر
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 -1-1-3تعارض وظایف میان وظیفۀ جمعآوری حداکثری پسماند و وظیفۀ ترویج تفکیک پسماند در مبدأ
پیمانــکار بازیگــری اســت کــه تنهــا بــا هــدف بیشینهســازی ســود در سیســتم فعلــی جمـعآوری پســماند عمــل میکنــد .بیشینهســازی ســود پیمانــکار
از یکســو مشــروط بــه تولیــد حداکثــری پســماند از ســوی شــهروندان اســت ،و از ســوی دیگــر مشــروطبه بهكارگیــری ارزانتریــن نیــروی کار جهــت
جمـعآوری پســماندهای تولیدشــده توســط شــهروندان .بنابرایــن ســود پیمانــکار ب هطــور مســتقیم بــه نســبت افزایــش تنــاژ پســماند جمعآوریشــده
توســط عوامــل پیمانــکار افزایــش مییابــد .در بخــش غیررســمی جم ـعآوری پســماند ،ایــن رابطــه ،اصلــی تعیینکننــده اســت کــه مــزد کارگــر
زبالهگــرد ،اجــارۀ شــهرداری و ســود پیمانــکار بــر اســاس آن تعییــن میشــود.
در مقابــل ایــن اصــل کــه بهعنــوان منطــق اقتصــادی رفتــار بازیگــران را تعییــن میکنــد ،در «قــرارداد وا گــذاری عملیــات جم ـعآوری پســماندهای
خشــک» پیمانــکار موظــف شــده اســت از طریــق اســتخدام تعــداد کافــی آموزشــگر مجــرب و آموزشدیــده فرهنــگ تفکیــک پســماند را در ســطح
مناطــق ترویــج کنــد .بــر اســاس آییننامــه اجرایــی قانــون مدیریــت پســماند ،شــهرداری بهعنــوان مدیریــت اجرایــی موظــف بــوده اســت چنــان
برنامهریــزی کنــد کــه تــا پایــان ســال  92تمــام پســماندهای عــادی ب هصــورت تفکیکشــده جم ـعآوری شــوند .پــس از شکســت طــرح غرفههــای
یتــوان گفــت تمــام برنامههــا
بازیافــت در میادیــن میــوه و ترهبــار و در ســطح شــهر و ســطلهای آبــی جمـعآوری پســماند خشــک در اوایــل دهــه  ،90م 
و طر حهــای شــهرداری بــرای اجرایــی ســاختن طــرح تفکیــک پســماند در مبــدأ بــه خودروهــای ملــودی جمـعآوری پیمانــکاران از درب منــازل تقلیــل
یافتــه و تمــام مســئولیتهای برنامهریــزی و اجرایــی شــهرداری جهــت ترویــج تفکیــک در مبــدأ و کاهــش تولیــد پســماند بــه پیمانــکاران محــول
شــده اســت( .منــوری ،)1394 ،ایــن درحالیاس ـتکه ســود پیمانــکار ،اجــاره شــهرداری و مــزد زبال هگــرد از محــل ســطلهای جم ـعآوری پســماند
تأمیــن میشــود ،نــه تفکیــک پســماند در مبــدأ بــه دســت شــهروندان.
در مقابــل ایــن تحلیــل ،ممکــن اســت چنیــن اســتدالل شــود کــه ایــن وظیفــه ازآنجهــت بــه پیمانــکار محــول شــده اســت کــه بــا اجــرای طــرح تفکیــک
در مبــدأ ،هزینههــای پیمانــکار بــرای جم ـعآوری کاهــش مییابــد و پیمانــکار میتوانــد از روشهایــی بــرای جم ـعآوری اســتفاده کنــد کــه ارزش
پســماند را افزایــش دهــد .نمونـهای از ایــن اســتدالل را میتــوان در گفتگــوی پیمانــکار منطقــه  2بــا خالــد کریمــی مشــاهده کــرد:
«مــن مــردم را ا گــر آمــوزش بدهــم ،قیمــت بــارم  20درصــد بــاال م ـیرود .هزینــه جم ـعآوریام حداقــل  20درصــد میآیــد پاییــن»
(کریمــی.)1398 ،
امــا چنیــن اســتداللی تنهــا روی کاغــذ میتوانــد درســت باشــد .نخســت بــه ایــن دلیــل کــه در میــان پیمانــکاران نیــز بــه تبعیــت از مدیریــت شــهری،
رویههــای کوتاهمــدت بــر برنامههــای بلندمــدت اولویــت دارد .نامعلــوم بــودن وضعیــت ،تغییــر دائمــی قواعــد و آییننامههــا و بیبرنامگــی
مدیریــت شــهری در ایــن حــوزه باعــث میشــود در میــان پیمانــکاران کســب بیشــترین ســود در کوتاهمــدت بــر عقالنیــت ابــزاری مــدرن کــه بــر
بیشینهســازی ســود از طریــق راهکارهــای پایدارتــر مبتنــی اســت ،اولویــت داشــته باشــد .قــرارداد پیمانــکار بــا شــهرداری در بهتریــن حالــت یــک بــازه
ً
زمانــی دوســاله را در برمیگیــرد .درحالیکــه هزینــه و ســرمایهگذاری بهمنظــور آمــوزش شــهروندی و ترویــج تفکیــک در مبــدأ نســبتا در بلندمــدت
نتیجــه خواهــد داد و پیمانــکار نمیدانــد ا گــر در ایــن حــوزه ســرمایهگذاری کنــد ،ســال بعــد هــم در ایــن موقعیــت قــرار خواهــد داشــت کــه از نتایــج آن
بهرهبــرداری کنــد یــا خیــر .بنابرایــن منطــق اقتصــادی حکــم میکنــد کــه ســود حاضــر و آمــاده کنونــی در ســطلهای زبالــه بــر ســود حاصــل از تفکیــک
پســماند بــه دســت شــهروندان در آینــده بچربــد.
ً
ثانیــا ازآنجا کــه در صــورت تفکیــک در مبــدأ ،ارزش پســماندها بهشــدت افزایــش مییابــد و شــهروندان میتواننــد پســماندهای تفکیکشــده
ً
را بــه کانالهــای دیگــری غیــر از پیمانــکار (مثــا خیریههــا ،اپلیکیش ـنها ،غرفههــا و )...بدهنــد یــا بفروشــند ،هیــچ ضمانتــی وجــود نــدارد کــه
یتــوان گفــت وظیفــۀ جمـعآوری حدا کثــری پســماند
ســرمایهگذاری پیمانــکار در ایــن حــوزه بــرای او نفــع اقتصــادی داشــته باشــد .بــا ایــن تفاســیر م 
بــا وظیفــۀ ترویــج فرهنــگ تفکیــک پســماند در تعــارض قــرار دارد و گرچــه در آییننامههــا و قراردادهــا وظیفــه دوم بــه پیمانــکار محــول شــده اســت،
امــا در میــدان عمــل منطــق اقتصــادی بــه پیمانــکار اجــازه اجــرای ایــن وظیفــه را نخواهــد داد.
-2-1-3تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع بهکارگیری نیروی کار غیررسمی
قیمــت پایــۀ مزایــده بــرای اجــاره هــر منطقــه در شــهرداری تهــران بــر اســاس آنالیــز وزنــی زبالــه آن منطقــه کــه توســط شــهرداری تهیهشــده اســت،
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تعییــن میشــود .بــر ایــن اســاس منطق ـهای کــه دارای تنــاژ زبالــه بیشــتر و ارزشــمندتری باشــد ،بــا قیمــت بیشــتری بــه مزایــده گذاشــته میشــود
ً
و نهایتــا بــه قیمــت باالتــری اجــاره داده میشــود .بهاینترتیــب قیمــت اجــاره مناطــق ،یعنــی مبلغــی کــه پیمانــکار بایــد بهصــورت ماهانــه بــه
شــهرداری منطقــه پرداخــت کنــد ،از چنــد صــد میلیــون تومــان تــا چنــد میلیــارد تومــان متغیــر اســت .همانطــور کــه در قســمت قبــل توضیــح داده
شــد ،پرداخــت اجارهبهــای شــهرداری و کســب ســود پیمانــکار منــوط بــه جم ـعآوری هرچــه بیشــتر پســماند در منطقــه از ســوی عوامــل پیمانــکار
اســت .بــه گفتــۀ خــود پیمانــکاران مجمــوع پســماندی کــه از طریــق خودروهــای ملــودی پیمانــکار از درب منــازل در یــک منطقــه جمــعآوری
کتــن هــم نمیرســد( .مرکــز مطالعــات و برنامهریــزی شــهر تهــران ،)1398 ،بنابرایــن پیمانــکاران بــرای پرداخــت اجــاره
میشــود ،در روز بــه ی 
شــهرداری و کســب ســود از ســرمایۀ تخصیصیافتهشــان بایــد ســازوکار دیگــری بــرای جم ـعآوری پســماند بهکارگیرنــد .ایــن ســازوکار نمیتوانــد
چیــزی جــز مراجعــۀ عوامــل پیمانــکار بــه ســطلهای جمـعآوری در ســطح شــهر باشــد .گرچــه در قــرارداد ،پیمانــکار از ایــن شــیوه جمـعآوری پســماند
ً
صراحتــا منــع شــده اســت ،امــا روشــن اســت کــه در سیســتم فعلــی هیــچ روش جایگزیــن دیگــری بــرای پیمانــکار وجــود نــدارد.
از ســوی دیگــر ا گــر پیمانــکار بخواهــد بــرای ایــن شــیوۀ جمـعآوری از نیــروی کار رســمی و بــا حقــوق و مزایــای قانونــی اســتفاده کنــد ،بــه نســبت ســرمایۀ
ثابتــی کــه بــرای ایــن ســرمایهگذاری تخصیــص داده اســت ،ســود چندانــی نصیبــش نخواهــد شــد .بررســی تفصیلــی ایــن بحــث کــه پیمانــکار بــه نســبت
کاری کــه بــه عهــده دارد چــه حاشــیۀ ســودی بایــد داشــته باشــد ،و در عمــل و در سیســتم فعلــی چــرا ایــن حاشــیه ســود تــا ایــن حــد عظیــم اســت ،بــه فصــل
ً
یشــود .در اینجــا بایــد عجالتــا ایــن نکتــه را بپذیریــم کــه پیمانــکار بــرای آنکــه بتوانــد اجــارۀ شــهرداری را
بعــد و مطالعــۀ اقتصــاد سیاســی زبالــه موکــول م 
پرداخــت کــرده و بــه نســبت ســرمایه تخصیصیافتـهاش ســودی کســب کنــد ،ناگزیــر از بهکارگیــری نیــروی کار ارزان کــودکان و اتبــاع غیرمجــاز اســت.
یشــود کــه بنــد ممنوعیــت بهکارگیــری نیــروی کار اتبــاع و کــودکان در قــرارداد کارفرمــا تنهــا بــه لحــاظ صــوری و روی
بنابرایــن در اینجــا روشــن م 
یکــه درواقعیــت شــرایط عینــی بــه نحــوی شــکل یافتــه
کاغــذ میتوانــد از قرارگیــری پیمانــکار در موقعیــت تعــارض منافــع جلوگیــری کنــد ،درحال 
اســت کــه پیمانــکار بــرای اجــرای وظیفــۀ اول (پرداخــت اجــارۀ شــهرداری) ناگزیــر از بهکارگیــری نیــروی کار غیررســمی اســت و در عمــل در موقعیــت
تعــارض منافــع قــرار میگیــرد ،هرچنــد کــه بــر اســاس آییننامههــا و ضوابــط صــوری مرتکــب تخلــف شــده باشــد.
 -3-1-3تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع واگذاری مناطق
بــر اســاس «قــرارداد وا گــذاری عملیــات جمـعآوری پســماندهای خشــک» پیمانــکار حــق نــدارد تمــام یــا بخشــی از منطقــه تحــت اختیــار خــود را بــه
شــخص ثالثــی وا گــذار کنــد .پیمانــکار در عمــل بــه دالیــل پیشگفتــه ازجملــه پرداخــت اجــاره شــهرداری و کســب ســود ،کارگــران زبالهگــرد غیررســمی
را بــه کار میگیــرد و بــا توجــه بــه عــدم تجهیــز ایــن کارگــران بــه لــوازم و تجهیــزات مــورد نیــاز ،آنهــا بــا پــای پیــاده و گونــی بــه جم ـعآوری زبالههــا
میپردازنــد .بــر اســاس تخمینهــا و پژوهشهــا در تهــران حــدود  14000زبال هگــرد غیررســمی کار میکننــد .بــا یــک حســاب سرانگشــتی و تقســیم
یشــود در هــر منطقــه حــدود  600زبال هگــرد بایــد مشــغول بــه کار باشــند .امــا
ایــن تعــداد زبال هگــرد بــر مناطــق 22گانــۀ شــهر تهــران تخمیــن زده م 
ً
ازآنجا کــه پراکندگــی زبالهگردهــا در مناطــق همگــن نیســت ،و در برخــی مناطــق ماننــد منطقــه  13اصــا زبالهگــردی وجــود نــدارد ،تعــداد زبالهگردهــا
در برخــی مناطــق بایــد بســیار بیشــتر یــا بســیار کمتــر از تعــداد  600نفــر باشــد .ا گــر همیــن عــدد غیردقیــق و تقریبــی  600زبالهگــرد را بــرای هــر منطقــه
در نظــر بگیریــم روشــن اســت کــه پیمانــکار بهصــورت مســتقیم امــکان ســاماندهی ایــن تعــداد زبال هگــرد را نــدارد .ضمــن آنکــه بــه لحــاظ حقوقــی
و قانونــی نیــز از ایــن کار منــع شــده اســت و امــکان ایجــاد ارتبــاط مســتقیم بــا زبالهگردهــا را نــدارد .بنابرایــن الجــرم مناطــق بــه پیمانــکاران فرعــی
( )subcontractorیــا بهاصطــاح خــود زبالهگردهــا بــه اربابــان اجــاره داده میشــود و بخــش عمــدهای از زبالهگردهــا زیــر نظــر مســتقیم ایــن اربابهــا
و پیمانــکاران فرعــی کار میکننــد.
ً
بنابرایــن در ایــن مــورد هــم روشــن میشــود کــه گرچــه ظاهــر قــرارداد بینقــص اســت و قانونگــذار ظاهــرا بــا تمهیــد بنــدی تحــت عنــوان منــع
وا گــذاری منطقــه ،پیمانــکار را از ایــن کار منــع کــرده اســت و از قرارگیــری پیمانــکار در موقعیــت تعــارض منافــع جلوگیــری کــرده اســت ،امــا در عمــل
ً
پیمانــکار الجــرم بــه ســمت ارتــکاب تخلــف ســوق داده شــده اســت .درواقــع در اینجــا قانونگــذار بــدون توجــه بــه شــرایط عینــی صرفــا از خــود ســلب
مســئولیت کــرده اســت و بــا اضافــه کــردن بنــدی بــه قــرارداد کــه در عمــل هیــچ چــارهای جــز تخطــی از آن بــرای پیمانــکار وجــود نــدارد ،تــوپ را در
زمیــن پیمانــکار انداختــه اســت.
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 -4-1-3اعمالنفوذ مجری در تعیین قوانین و رویهها
ایــن موقعیــت تعــارض منافــع در بیــن مــوارد شناختهشــدۀ تعــارض منافــع وجــود نــدارد .حالــت شناخت هشــدهتر و تشــدیدیافتهتر ایــن موقعیــت را
میتــوان در مــورد قاعدهگــذاری بــرای خــود مشــاهده کــرد .در موقعیــت تعــارض منافــع قاعدهگــذاری بــرای خــود ،انجامدهنــدۀ خدمــت میتوانــد
بــرای خــود قاعد هگــذاری کنــد .روشــن اســت زمانــی کــه مجــری در مســند قاعد هگــذاری بــرای خدمتــی کــه خــودش قــرار اســت انجــام دهــد ،قــرار
گیــرد ،قواعــد ســهل و بــا کمتریــن مشــکالت اجرایــی تنظیــم و تدویــن خواهــد شــد.
ً
در ایــن مــورد هــم ماننــد ســایر مصادیــق تعــارض منافــع در بخــش پســماند خشــک ،قانونگــذار ظاهــرا به لحــاظ قانونی بــا تفکیک نهــاد قاعدهگذاری
از بخــش اجرایــی راه بــروز تعــارض منافــع را بســته اســت ،امــا آنچــه در عمــل اتفــاق میافتــد بیانگــر آن اســت کــه مجــری یــا ارائهدهنــده خدمــت از
قــدرت اعمالنفــوذ در تعییــن قوانیــن و جلوگیــری از تغییــر رویههــا برخــوردار اســت.
پیــش از توضیــح ایــن مصــداق تعــارض منافــع الزم اســت ،نکت ـهای در خصــوص تفکیــک نقشهــای اجرایــی و قاعد هگــذاری در ســاختار کالن
ً
مدیریــت پســماند توضیــح داده شــود .بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند ،وظایــف قاعد هگــذاری و نظارتــی مدیریــت پســماند عمدتــا بــه ســازمان
حفاظــت محیطزیســت و وزارت کشــور واگذارشــده اســت و شــهرداری مدیریــت اجرایــی مدیریــت پســماند را بــر عهــده دارد .دربــارۀ عــدم اعمــال
نقــش نظارتــی و قاعدهگــذاری از ســوی ســازمان حفاظــت محیطزیســت و وزارت کشــور کــه بــه اتحــاد وظایــف اجرایــی ،قاعدهگــذاری و نظارتــی در
ســازمان شــهرداری انجامیــده اســت ،در قســمت بعــد بحــث خواهــد شــد .در ایــن قســمت رابطــه میــان شــهرداری بهعنــوان مدیریــت اجرای ـیای
کــه بــه قســمی واجــد حــق قاعدهگــذاری اســت و شــرکت پیمانــکاری بهعنــوان مجــری صــرف دســتورالعملهای شــهرداری ،درواقــع تعــارض منافــع
بیــن مدیریــت اجرایــی و مجــری مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
تعــارض منافعــی کــه در ایــن بخــش مــورد بررســی قــرار میگیــرد ،عبــارت اســت از قــدرت اعمالنفــوذ عمدهتریــن ذينفعــان و بازیگــران بــازار زبالــه،
یعنــی پیمانــکاران در جلوگیــری از تغییــر رویههــا و اعمــال فشــار جهــت نــاکام ســاختن پروژههــای جایگزیــن سیســتم بازیافــت فعلــی .پیمانــکاران
و عوامــل و اطرافیانشــان بهعنــوان اصلیتریــن ذينفعــان بــازار زبالــه ،ســاالنه ســود کالنــی از سیســتم فعلــی مدیریــت پســماند خشــک کســب
میکنــد .مصاحبههــای صــورت گرفتــه بــا افــراد مطلــع حا کــی از آن اســت کــه پیمانــکاران از طریــق شــبکه روابــط گســترده و حمایتهایــی کــه از
ســوی نهادهــای قــدرت دارنــد ،تــا بــه امــروز موفــق بودهانــد در مقابــل طر حهــای تحقیقاتــی و اجرایــی کــه قــرار بــوده ب هصــورت پایلــوت بهمنظــور
جایگزیــن ســاختن سیســتم فعلــی پســماند اجــرا شــود ،ســنگاندازی کــرده و از پیشــرفت آن جلوگیــری کردهانــد:
«پیمانــکاران از طریــق افــرادی کــه متصــل بــه مدیریــت شــهری هســتند و ارتباطاتــی کــه بــا شــهرداری دارنــد ،بــرای هــر وا کنــش
مؤثــری کــه ممکــن اســت منجــر بــه تغییــر وضعیــت در آییننامههــا یــا ســختتر شــدن شــرایط قراردادهــا شــود ،ابزارهــای
البیگریشــان را فعــال و از امــکان ایجــاد تغییــر جــدی در ایــن حــوزه جلوگیــری میکننــد .مــواردی وجــود داشــته اســت کــه بــرای
حضــور شــرکتهای بــزرگ خارجــی بــرای ارائــه خدمــات در حــوزه پســماند تالشهایــی صــورت گرفتــه ،امــا ایــن اقدامــات بهجایــی
نرســیده اســت .ایــن تعــارض منافــع بهخوبــی در مــواردی کــه منافــع پیمانــکاران بــه خطــر میافتــد و ایدههــای جدیــد روی میــز
یشــود ،روشــن و مشــخص اســت .ایــن موضــوع نشــانگر آن اســت کــه پیمانــکاران حلقههــای ارتباطــی بــا مســئولین
گذاشــته م 
یشــوند و منافعشــان بــه خطــر میافتــد ،ایــن حلقههــا را فعــال میکننــد و از تغییــر
شــهری دارنــد کــه زمانــی کــه دچــار مشــکل م 
جــدی ســازوکارها و رویههــای فعلــی جلوگیــری میکننــد( ».کامیــل احمــدی ،تیرمــاه )1399
پژوهشــگر دیگــری کــه تمایلــی بــه انتشــار نامــش نداشــت ،دربــاره قــدرت نفــوذ و اثرگــذاری پیمانــکاران بــر رونــد اقدامــات و تغییــرات در مدیریــت
پســماند معتقــد بــود:
«زمانی که شــهرداری در دورههای قبل از شــرکتهای بازیافت ( )recyclingخارجی مثل مالزی ،ســنگاپور و آلمان مشــاورههایی
جهــت مکانیــزه کــردن سیســتم خدمــات شــهری گرفتــه اســت ،بــا ایــن اقدامــات ب هشــدت برخــورد شــده و ســنگاندازی شــده بــود.
یکــی دو مــورد از ایــن طر حهــا کــه ب هصــورت پایلــوت خــارج از تهــران اجراشــده بــود ،بــا فشــارهایی کــه آورده شــد ،از رده خار جشــده
و حتــی بــرای برخــی افــراد پروندهســازی شــد .اتفاقاتــی ازایندســت باعــث شــده طر حهــای تحقیقاتــی و حتــی طر حهــای اجرایــی
از میــدان ب ـهدر شــوند .ایــن مــوارد ایــن شــبهه را تقویــت میکنــد افــرادی کــه تــوان چنیــن اعمالنفــوذی دارنــد ،مــورد حمایــت

رد شده و سنگاندازی شده بود .یکی دو مورد از این طرحها که بهصورت پایلوت خارج

شده بود ،با فشارهایی که آورده شد ،از رده خارجشده و حتی برای برخی افراد
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های اجرایی از
تحقیقاتی و حتی طرح
شد .اتفاقاتی ازایندست باعث شده طرحهای

شوند .این موارد این شبهه را تقویت میکند افرادی که توان چنین اعمالنفوذی دارند،

ً
دارند.اتفاقـاین
نهادهای
شهریـتوشـ در
بخشهایی در درون
اتفاقاتنشــانی از وجــود تعــارض
ـات مشــخصا
قرارنــد .ایــن
قدرتقــرار دار
ـای قــدرت
ـهری و در نهادهـ
مدیریتــود مدیریـ
خودـی در درون خ
بخشهایـ
منافــع در بخشهــای مرتبــط بــا پســماند اســت .منافعــی در تــداوم سیســتم فعلــی مدیریــت پســماند وجــود دارد کــه در مقابــل تغییــر
ی از وجود تعارض منافع در بخشهای مرتبط با پسماند است .منافعی در تداوم سیستم
مقاومــت میکنــد».

پسماند وجود دارد که در مقابل تغییر مقاومت میکند».

شکل  :3-1تعارض منافع اعمالنفوذ مجری در مدیریت اجرایی

اعمال نفوذ مجری
یا ذی نفع

قانون گذاری و
تعیین رویه ها

شکل  :3-1تعارض منافع اعمالنفوذ مجری در مدیریت اجرایی

 -2-3شناسایی تعارض منافع نقش مدیریت اجرایی (شهرداری منطقه)
بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند ،مدیریــت اجرایــی کلیــه پســماندهای عــادی در شــهرها و حریــم آنهــا بــر عهــده شهرداریهاســت .در
شــهرداری تهــران مســئولیتهای اجرایــی مدیریــت پســماند بــه واحدهــای شــهرداری مناطــق تفویــض شــده اســت .ازآنجاکــه شــهرداری تهــران
زیرســاختهای الزم را بــرای جمـعآوری و تفکیــک مکانیــزۀ پســماندهای خشــک نــدارد ،ایــن امتیــاز را در قالــب قــرارداد بــه شــرکتهای پیمانــکاری
میدهــد .مطالعــات اســنادی ،تحلیــل سیســتمی و مصاحبــه بــا ذينفعــان ،مســئولین ذيربــط و پژوهشــگران نشــان میدهــد مدیریــت اجرایــی
پســماند خشــک (شــهرداری در کل و شــهرداری منطقــه ب هطــور خــاص) در اشــکال مختلــف در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار دارد .در ادامــه بــر هــر
یــک از ایــن اشــکال خــاص تعــارض منافعــی کــه نقــش مدیریــت اجرایــی درگیــر آن اســت ،ب هصــورت مصداقــی خواهیــم پرداخــت .در ایــن قســمت
بــرای بازنمایــی ایــن موقعیتهــای تعــارض منافــع از تحلیــل سیســتمی و دیا گــرام بازیگــران استفادهشــده اســت.

شهرداریهاست .در شهرداری تهران مسئولیتهای اجرایی مدیریت پسماند به واحدهای شهرداری مناطق
تفویض شده است .ازآنجاکه شهرداری تهران زیرساختهای الزم را برای جمعآوری و تفکیک مکانیزۀ

پسماندهای خشک ندارد ،این امتیاز را در قالب قرارداد به شرکتهای پیمانکاری میدهد .مطالعات اسنادی،
تحلیل سیستمی و مصاحبه با ذینفعان ،مسئولین ذیربط و پژوهشگران نشان میدهد مدیریت اجرایی پسماند
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خشک (شهرداری در کل و شهرداری منطقه بهطور خاص) در اشکال مختلف در موقعیت تعارض منافع قرار

دارد .در ادامه بر هر یک از این اشکال خاص تعارض منافعی که نقش مدیریت اجرایی درگیر آن است ،بهصورت
مصداقی خواهیم پرداخت .در این قسمت برای بازنمایی این موقعیتهای تعارض منافع از تحلیل سیستمی و

دیاگرام بازیگران استفادهشده است.

شکل  .3-2تحلیل سیستمی از موقعیتهای تعارض منافع در روابط مدیریت اجرایی و بازار پسماند

شکل  .3-2تحلیل سیستمی از موقعیتهای تعارض منافع در روابط مدیریت اجرایی و بازار پسماند

 -1-2-3تعارض وظایف و منافع سازمانی شهرداری
بــر خــاف پســماند تــر (مخلــوط) کــه جم ـعآوری و دفــن آن مســتلزم صــرف هزینــه از ســوی شــهرداری اســت ،پســماند خشــک بــرای ایــن ســازمان
56ـهرداریهای مناطــق بســته بــه تنــاژ و ارزش پســماند تولیدشــده
یــک منبــع درآمــدی بهحســاب میآیــد .چنانکــه پیشتــر توضیــح داده شــد ،شـ
توســط شــهروندان ،منطقــه خــود را بیــن چنــد صــد میلیــون تــا چنــد میلیــارد تومــان بــه شــرکتهای پیمانــکاری اجــاره میدهنــد .ایــن موضــوع در
ابتــدا باعــث ایجــاد ایــن فرضیــه شــد کــه ســازمان شــهرداری بهعنــوان یــک کل واحــد در موقعیــت تعــارض منافــع میــان درآمــد و وظیفــه قــرار گرفتــه
اســت ،بهایــن شــکل کــه وظیفــه مدیریــت بهینــۀ پســماند خشــک و اجــرای طــرح تفکیــک در مبــدأ و نظــارت بــر وضعیــت نیــروی کار خدماتــی شــاغل
در ایــن حــوزه تحــت تأثیــر درآمــد شــهرداری قــرار گرفتــه و شــهرداری بهمنظــور کســب درآمــد بــا وا گــذاری مناطــق بــه پیمانــکاران و چشمپوشــی از
تخلفــات آنهــا در انجــام ایــن وظایــف کوتاهــی کــرده اســت .در گفتگــو بــا پیمانــکاران ،زبالهگردهــا و اربابهــا بــر منفعــت مالــی کالن شــهرداری
در ایــن قراردادهــا تأ کیــد بســیاری صــورت میگرفــت و ایــن موضــوع باعــث تقویــت ایــن فرضیــه میشــد کــه شــهرداری در موقعیــت تعــارض منافــع
شگــران و مســئولین مدیریــت شــهری نشــان داد کــه مجمــوع درآمــد شــهرداری
میــان درآمــد و وظیفــه قــرار دارد .مطالعــات بعــدی و گفتگــو بــا پژوه 
از وا گــذاری امتیــاز پســماند مناطــق بــه پیمانــکاران در مقایســه بــا بودجــه کل شــهرداری چنــدان قابلمالحظــه نیســت کــه شــهرداری بــرای کســب
چنیــن درآمــد اندکــی از وظایــف خــود چشمپوشــی کنــد.
پژوهشهــا و گفتگوهــای صورتگرفتــه بــا متخصصیــن در ایــن حــوزه بیانگــر آن بــود کــه شــهرداری در سیســتم فعلــی مدیریــت پســماند گرچــه
منتفــع اســت ،امــا نفــع آن مالــی نیســت؛ درواقــع یکــی از عواملــی کــه باعــث تــداوم وضــع موجــود میشــود و شــهرداری را در موقعیــت تعــارض منافــع
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قتــر تعــارض میــان منافــع ســازمانی و وظایــف یــا تعــارض میــان منافــع ســازمانی و منافــع عمومــی اســت؛ درواقــع
قــرار میدهــد ،بــه عبــارت دقی 
شــهرداری بــرای آنکــه بــه آســانترین و کمهزینهتریــن روش ممکــن پســماندهای خشــک را جم ـعآوری کــرده و بیــن بازیگــران متعــدد بــازار زبالــه
نظــم و ســامان برقــرار کنــد ،بــه پیمانــکار و بــازار غیررســمی زبالــه وابســته اســت .بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند و بهمنظــور حفــظ منافــع عمومــی
شــهروندان و نیــروی کار خدمــات شــهری ،شــهرداری موظــف اســت یــا ب هصــورت مســتقیم و بــا اســتفاده از منابــع مالــی خــود شــهرداری و دولــت بــرای
فراهــم ســاختن تجهیــزات و زیرســاختهای مکانیــزۀ جم ـعآوری ،تفکیــک و بازیافــت پســماند اقــدام کنــد ،و یــا بــا جلــب مشــارکت ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه اقــدام بــه فراهــم نمــودن زیرســاختها کنــد .در مقابــل ایــن گزینــه کــه مســیر پــر چالشــی بــرای شــهرداری اســت
و متضمــن منافــع عمومــی شــهروندان و حفــظ شــأن و جایــگاه نیــروی کار خدمــات شــهری اســت ،گزینــۀ در دســترس و آســانتری پیــش پــای
شــهرداری قــرار داد؛ وا گــذاری مناطــق بــه شــرکتهای پیمانــکاری و نیــروی کار غیررســمی آنهــا در ازای ســلب مســئولیت از ســازمان شــهرداری
در قبــال تمــام فجایــع انســانی و زیس ـتمحیطی اســت کــه ایــن نــوع سیســتم جم ـعآوری و تفکیــک بــرای زبالهگــردان و محیطزیســت شــهری بــه
بــار آورده اســت .بــه گفتــۀ کامیــل احمــدی ،پژوهشــگر حــوزه زبال هگــردی نوعــی رابطــه وابســتگی ناســالم میــان شــهرداری و پیمانــکار و نیــروی کار
غیررســمی او برقــرار اســت:
« یــک رابطــۀ وابســتگی ناســالمی بیــن ایــن پیمانــکاران و شــبکههای غیررسمیشــان بــا شــهرداری شــکلگرفته اســت .در
وضعیــت کنونــی ،شــهرداری بــه شــکل ناســالمی بــه پیمانــکاران وابســته اســت ،زیــرا در نبــود آنهــا تکلیــف زبالههــای شــهر روشــن
نخواهــد بــود و ممکــن اســت دوبــاره پــای کارتنخوابهــا و افــراد بــا ســوءمصرف مــواد بــه ســطلهای زبالــه بــاز شــود و تمــام
ســازوکارهایی کــه طــی چندیــن ســال شــکلگرفته اســت ،از بیــن بــرود .ایــن رابطــۀ ناســالم دوســویه اســت و هــر دو ســوی ایــن
رابطــه ،یعنــی شــهرداری و سیســتم فعلــی زبال هگــردی بــه یکدیگــر نیــاز دارنــد .بنابرایــن گرچــه بــه لحــاظ مالــی شــهرداری بهصــورت
ســازمانی از سیســتم فعلــی جم ـعآوری پســماند خشــک ســود چندانــی نمیبــرد ،امــا بــه لحــاظ ســاختاری بــه وجــود ایــن بخــش
یتــوان شــهرداری را در
غیررســمی جمـعآوری پســماند کــه کمهزینهتریــن و در دســترسترین راه اســت ،نیــاز دارد و ازاینجهــت م 
ایــن ســاختار منتفــع دانســت( ».کامیــل احمــدی ،تیرمــاه .)1399
مدیریــت پســماند در اولویــت برنامههــای شــهرداری تهــران نیســت و ایــن ســازمان بــرای تهیــه زیرســاخت و سیســتم مکانیــزه مــورد نیــاز
ســرمایهگذاری و برنامهریــزی نمیکنــد .بااینوجــود بــر اســاس قوانیــن ،شــهرداری مالــک پســماندها در ســطح شــهر اســت و مدیریــت ســطلهای
جمــعآوری زبالــه در ســطح شــهر و جلوگیــری از ایجــاد هر جومــرج و بینظمــی بــر ســر زبالههــای شــهر همچنــان بــر عهــدۀ ایــن ســازمان اســت.
ســادهترین راه ایــن اســت کــه ماننــد ســایر خدمــات ،ایــن خدمــت نیــز برونســپاری شــود و مناطــق بــه پیمانــکاران وا گــذار شــود .پیمانــکار بهعنــوان
بازیگــری کــه بــا منطــق اقتصــادی صــرف عمــل میکنــد ،گرچــه تحــت نظــر شــهرداری کار میکنــد و نســبت بــه ایــن ســازمان بایــد پاســخگو باشــد ،امــا
هیــچ مســئولیتی در قبــال شــهروندان ،جامعــۀ مدنــی و ســایر نهادهــای عمومــی نــدارد و بــدون آنکــه بــه اذهــان عمومــی پاســخگو باشــد ،میتوانــد
نیــروی کار در بدتریــن اشــکال ممکــن اســتثمار کنــد .بهاینترتیــب شــهرداری بــه دلیــل حفاظــت از منافــع کوتا همــدت ســازمانی خــود ،از وظایــف
خــود در مقابــل نیــروی کار خدمــات و محیطزیســت شــهری و شــهروندان عقبنشــینی میکنــد.

مدیریت پسماند در اولویت برنامههای شهرداری تهران نیست و این سازمان برای تهیه زیرساخت و سیستم

مکانیزه مورد نیاز سرمایهگذاری و برنامهریزی نمیکند .بااینوجود بر اساس قوانین ،شهرداری مالک پسماندها
در سطح شهر است و مدیریت سطلهای جمعآوری زباله در سطح شهر و جلوگیری از ایجاد هرجومرج و
بینظمی بر سر زبالههای شهر همچنان بر عهدۀ این سازمان است .سادهترین راه این است که مانند سایر

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

خدمات ،این خدمت نیز برونسپاری شود و مناطق به پیمانکاران واگذار شود .پیمانکار بهعنوان بازیگری که با
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منطق اقتصادی صرف عمل میکند ،گرچه تحت نظر شهرداری کار میکند و نسبت به این سازمان باید پاسخگو
باشد ،اما هیچ مسئولیتی در قبال شهروندان ،جامعۀ مدنی و سایر نهادهای عمومی ندارد و بدون آنکه به اذهان

عمومی پاسخگو باشد ،میتواند نیروی کار در بدترین اشکال ممکن استثمار کند .بهاینترتیب شهرداری به
دلیل حفاظت از منافع کوتاهمدت سازمانی خود ،از وظایف خود در مقابل نیروی کار خدمات و محیطزیست

شکل  .3-3تعارض منافع سازمان شهرداری و وظایف

شهری و شهروندان عقبنشینی میکند.

• برنامه ریزی جهت اجرای تفکیک در مبدأ

• تأمین امنیت ،سالمت و مزد و مزایای قانونی نیروی کار

• سرمایه گذاری شهرداری و دولت جهت تهیه زیرساختها

وظایف شهرداری و منافع عمومی

• تداوم رویه های کوتاه مدت

منافع سازمانی شهرداری

• عدم سرمایه گذاری بلند مدت

• برون سپاری؛ کسب درآمد و سلب مسئولیت از سازمان در
قبال نیروی کار و محیط زیست

شکل  .3-3تعارض منافع سازمان شهرداری و وظایف
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 -2-2-3تعارض وظایف (سنجش عملکرد شهرداری منطقه بر اساس تناژ پسماند)
یکــی از مســائل مدیریــت پســماند در مناطــق 22گانــه ایــن اســت کــه بســیاری از عملکردهــای شــهرداریهای مناطــق بــر اســاس آمــار و ارقــام تنــاژ
یکــه مهمتریــن رکــن مدیریــت
یشــوند .درصورت 
پســماند ســنجیده میشــود و بــر اســاس وزن پســماند تولیدشــده عملکردهــا بررســی و گــزارش م 
پســماند در یــک مجموعــه شــهری کاهــش پســماند اســت .موضــوع بســیار مهمــی کــه متأســفانه در ســاختار فعلــی مغفــول مانــده اســت .عملکــرد
یشــود .امتیازدهــی و رتبهبنــدی معاونــت خدمــات شــهری مناطــق بــر اســاس وزن پســماند
شــهرداری مناطــق بــر اســاس وزن پســماند ســنجیده م 
صــورت میگیــرد ،بــه ایــن صــورت کــه هــر منطق ـهای کــه پســماند تولیــدی بیشــتری را مدیریــت کنــد ،امتیــاز و رتبــه باالتــری دارد.
«یکــی از مســائل مدیریــت پســماند در مناطــق 22گانــه ایــن اســت کــه متأســفانه بســیاری از عملکردهــای شــهرداریهای مناطــق
یشــود و بــر اســاس وزن پســماند تولیدشــده عملکردهــا بررســی و گــزارش میشــوند.
بــر اســاس آمــار و ارقــام تنــاژ پســماند ســنجیده م 
درصورتیکــه مهمتریــن رکــن مدیریــت پســماند در یــک مجموعــه شــهری کاهــش پســماند اســت .موضــوع بســیار مهمــی کــه
متأســفانه در ســاختار فعلــی مغفــول مانــده و هرقــدر بــرای کاهــش پســماند تــاش میکنیــم ،میبینیــم کــه بعضــی آ گاهانــه و برخــی
ناآ گاهانــه از آن بهراحتــی عبــور میکننــد .حســن عملکــرد شــهرداری مناطــق و پرداخــت هزینههــا بــر اســاس حجــم و وزن پســماند
یشــود .درحالیکــه در یــک مدیریــت اصولــی ،بایــد الیههــای دیگــر ایــن موضــوع مطالعــه شــود کــه در یــک منطقــه بــا
ســنجیده م 
امکانــات فــراوان چــرا مــا نــرخ رشــد پســماندمان مثبــت اســت؟ بــا ســطح برخــورداری ،دانــش و امکاناتــی کــه ایــن منطقــه دارد ،ا گــر
مدعــی مدیریــت اصولــی پســماند اســت ،بایــد نــرخ رشــد پســماندش منفــی باشــد .در مقایســه عملکــرد مناطــق بایــد نــرخ رشــدها
بــا هــم مقایســه شــوند و نــه تنــاژ پســماند .ایــن مــوارد البتــه در راســتای انتفــاع مالــی نیســت بلکــه نفــع ســازمانی و موقعیتــی در
ارزشــیابیها اســت( ».علیرضــا شــریفی فــرد ،مردادمــاه .)1399
 -3-2-3تداوم منافع مدیریت اجرایی از ازدیاد تعداد پیمانها
مشــابه موقعیــت «نفــوذ مجــری در تعییــن قوانیــن و رویههــا» ،ایــن موقعیــت تعــارض منافــع نیــز در بیــن مــوارد شناختهشــدۀ تعــارض منافــع وجــود
نــدارد .شــهرداری تهــران جم ـعآوری پســماند تــر و رف ـتوروب معابــر را بــا هــم میبینــد و اینهــا را در قالــب یــک بســته خدماتــی بــه مناقصــه
میگــذارد .در ایــن بخــش بــه پیمانــکاران منتخــب هزینــه پرداخــت میشــود (بخــش هزینهبــر) .بخــش دوم کــه پســماند خشــک را در برمیگیــرد
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند

و راهکارهای مقابله با آن

یشــود و شــهرداری منطقــه از پیمانــکار پســماند خشــک درآمــد دریافــت میکنــد (بخــش درآمــدزا) .ایــن
در  22منطقــه بــه شــکل مزایــده وا گــذار م 
شــیوه تفکیــک پیمــان پســماند تــر و خشــک از گذشــته بیــن ســازمان خدمــات موتــوری و ســازمان بازیافــت و تبدیــل مــواد رایــج بــوده اســت ،بــه ایــن
صــورت کــه بخــش جمـعآوری پســماند تــر بــر عهــده ســازمان خدمــات موتــوری قــرار داشــته و پســماند خشــک و بازیافــت تحــت مســئولیت ســازمان
بازیافــت و تبدیــل مــواد بــوده اســت .بــا ادغــام ایــن دو ســازمان و شــکلگیری ســازمان مدیریــت پســماند قــرار بــر ایــن بــوده کــه ایــن مناســبات تغییــر
کنــد و مدیریــت پســماند خشــک و تــر بــه یــک واحــد مدیریتــی و اجرایــی تفویــض شــود .امــا بــا وجــود گذشــت بیــش از ده ســال از شــکلگیری ســازمان
مدیریــت پســماند ،ایــن تفکیــک همچنــان در جــای خــود باقــی اســت.
در حــال حاضــر پیمانــکاران بســیاری بــرای خدمــات شــهری در هــر یــک از حوزههــای فضــای ســبز ،رف ـتوروب و جم ـعآوری پســماند و حــوزه
بازیافــت وجــود دارنــد .بــرای  125ناحیــه شــهر تهــران  125قــرارداد بــرای رف ـتوروب و جم ـعآوری پســماند تــر منعقــد میشــود .چــون برخــی از
پیمانــکاران  2،3یــا  4ناحیــه را تحــت پوشــش دارنــد ،درمجمــوع حــدود  70پیمانــکار در حــوزه پســماند تــر و رف ـتوروب معابــر در حــال فعالیــت
یشــود ،کــه درمجمــوع مناطــق 22گانــه 22 ،پیمــان هــم در حــوزه
هســتند .بــرای پســماند خشــک هــم بــرای هــر منطقــه یــک پیمــان منعقــد م 
پســماند خشــک وجــود دارد.
بــرای مجمــوع ایــن وظایــف در ســال حــدود  150جلســه و پیمــان مناقصــه و مزایــده در حــوزه خدمــات شــهری و پســماند شــهرداری تهــران برگــزار
یشــود .در حاشــیۀ هــر یــک از ایــن جلســات و پیمانهــا احتمــال فســاد و سوءاســتفادههای گســتردهای وجــود دارد و افــراد زیــادی میتواننــد
م 
در حاشــیۀ هــر یــک از ایــن پیمانهــا منتفــع گردنــد .مدیــران معاونــت خدمــات شــهری در شــهرداریهای مناطــق در ســاختار کنونــی منتفعانــد و
ازاینجهــت در مقابــل کاهــش تعــداد پیمانهــا و طر حهــای تجمیــع پیمــان پســماند تــر و خشــک مقاومــت میکننــد .وقتــی ایــن وظایــف متعــدد
بــه واحدهــای جزئــی و متعــدد در ســازمان شــهرداری وا گــذار شــود و هــر واحــد ،بخشــی از کار را انجــام دهــد و وظایــف را بهصــورت جزئــی بــه بخــش
خصوصــی وا گــذار کنــد ،مناســبات غیررســمی بیشــتری بیــن کارگــزار شــهرداری و پیمانــکار ایجــاد میشــود.
علیرضــا شــریفیفرد ،معــاون برنامهریــزی و توســعه ســازمان مدیریــت پســماند معتقــد اســت علــت تــداوم ایــن رویــه تعــارض منافــع مدیــران میانــی
در شــهرداری مناطــق اســت کــه حاضــر نیســتند طــرح تجمیــع پیمــان پســماند خشــک و تــر اجرایــی شــود و از تعــداد پیمانــکاران و پیمانهــا کاســته
شــود .درواقــع مدیــران معاونــت خدمــات شــهری در شــهرداریهای مناطــق در ســاختار کنونــی منتفعانــد و ازاینجهــت در مقابــل تغییــر ســاختار
ســازمانی مدیریــت پســماند در واحــد شــهرداری منطقــه مقاومــت میکننــد.
بــرای موضــوع پســماند در هــر منطقــه یــک ســاختار ســازمانی تعریفشــده اســت .در حــوزه خدمــات شــهری در شــهرداری منطقــه ،یــک معاونــت
خدمــات شــهری وجــود دارد کــه خدمــات متعــددی را ازجملــه فضــای ســبز ،ســاماندهی مشــاغل ،زیباســازی و پســماند بــر عهــده دارد .در گذشــته
چــارت ســازمانی خدمــات شــهری شــهرداری منطقــه بهاینترتیــب بــود کــه معاونــت خدمــات شــهری یــک رئیــس خدمــات شــهری داشــت کــه
وظیفــه او مدیریــت رفـتوروب و جمـعآوری پســماند بــود .در دهــه گذشــته یــک اداره بــا نــام اداره بازیافــت بــه ایــن معاونــت اضافــه شــد کــه رئیــس
ً
ایــن اداره صرفــا مدیریــت جمـعآوری پســماند خشــک و بازیافــت را بــر عهــده داشــت .امــا در ســال  94اصالحیـهای بــرای ایــن چــارت ســازمانی در نظــر
گرفتــه شــد کــه بــر اســاس آن اداره بازیافــت منطقــه بــه اداره پســماند تبدیــل شــود .بــر اســاس چــارت جدیــد قــرار بــر ایــن بــود کــه رئیــس اداره پســماند
کــه میتوانســت عملکــرد جام عتــری داشــته باشــد ،زیرنظــر معاونــت خدمــات شــهری منطقــه مســئولیت کل جمـعآوری پســماند اعــم از تــر و خشــک
ً
را بــر عهــده داشــته باشــد .ایــن ســاختار کــه چــارت ابالغــی ســال  94اســت ،رســما بــه مناطــق ابال غشــده اســت .امــا از زمــان ابــاغ چــارت ســازمانی
جدیــد تاکنــون در هیــچ منطقـهای کار در ایــن چارچــوب و بــه شــکل رســمی انجامنشــده و کمافیالســابق کار در چارچــوب قبلــی انجــام میشــود؛ بــه
ً
ایــن صــورت کــه رئیــس خدمــات شــهری مســئول جمـعآوری پســماند تــر و رفـتوروب معابــر باقیمانــده اســت کــه رســما بــا معــاون خدمــات شــهری
کار میکنــد و رئیــس اداره پســماند تنهــا مســئولیت پســماند خشــک منطقــه را بــر عهــده دارد .بنابرایــن میتــوان گفــت در عمــل تنهــا تغییــر ،تغییــر
عنــوان اداره بازیافــت بــه اداره پســماند بــوده اســت.
«تعــارض منافــع در اینجــا بدیــن شــکل اســت کــه رئیــس خدمــات شــهری متناســب بــا تعــداد نواحی منطقـهاش از خدمــات تعدادی
ً
پیمانــکار اســتفاده میکنــد .مثــا فــرض کنیــد یــک منطقــه  6الــی  7ناحیــه دارد و بــرای جمـعآوری پســماند تــر و رفـتوروب معابــر
بــا  5پیمانــکار کار میکنــد؛  3پیمانــکار یــک ناحی ـهای و  2پیمانــکار دو ناحی ـهای .بهمــوازات ،در حــوزه بازیافــت ،مدیــر اداره
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پســماند نیــز بــا یــک پیمانــکار کار میکنــد کــه مســئول جم ـعآوری پســماند خشــک اســت .بــه شــکل ســنتی تمایــل ایــن افــراد
ً
بــر حفــظ همیــن شــرایط اســت و در مقابــل تغییــر مقاومــت میکننــد ،زیــرا ترجیــح میدهنــد حتمــا خدمــات پیمانــکاران را خــود
مدیریــت کننــد  .ا گــر ســاختاری کــه در چــارت جدیــد ابال غشــده اســت ،اجرایــی شــود ،یکــی از ایــن مدیــران حــذف و دیگــری ابقــا
میشــود کــه در عمــدۀ مناطــق ایــن فــرد ،مدیــر خدمــات شــهری خواهــد بــود .مقاومــت ایــن مدیــران در برابــر ایــن ســاختار جدیــد
موضوعــی اســت کــه میتــوان آن را بهعنــوان تعــارض منافــع در نظــر گرفــت( ».علیرضــا شــریفی فــرد ،مردادمــاه .)1399
یتــوان حداکثــر  22پیمانــکار داشــت و بهجــای برگــزاری حــدود  150مناقصــه
یشــود کــه بــرای کل شــهر تهــران م 
در طــرح تجمیــع پیشــنهاد م 
و مزایــده ،حداکثــر  22جلســه برگــزار کــرد .نکتــه اساســی در خصــوص پیشــنهاد تجمیــع ایــن اســت کــه بــا طــرح تجمیــع ،هزینههــا و درآمدهــا در
پیمانهــا همپوشــانی پیــدا میکنــد و ایــن موضــوع باعــث میشــود بســیاری از هزینههــا کاهــش پیــدا کنــد .وقتــی یــک شــرکت مســئولیت  5منطقــه،
یشــود ،یــک درآمــد مدیریتــی در آنالیــزش میبینــد .امــا وقتــی
یعنــی حــدود  25ناحیــه را بــه عهــده داشــته باشــد ،یــک درآمــد بــرای خــودش متصــور م 
 25ناحیــه بــا  25قــرارداد وا گــذار شــود ،هــر شــرکتی کــه یــک ناحیــه را بــه عهــده دارد انتظــار درآمــد مدیریتــی خــود را دارد .پــس بایــد بــه  25شــرکت
هزینــه مدیریــت ،پشــتیبانی ،حســابداری و ...داد .بــا ازدیــاد پیمانهــا و قراردادهــا درآمدهــای بســیاری ظهــور میکنــد.
 -4-2-3دریافت هدیه و رشوه از بخشهای قاعدهپذیر
مصاحبههــای متعــددی بیانگــر آن اســت کــه بیــن مدیــران و مســئولین در شــهرداریهای مناطــق و پیمانــکاران و عوامــل آنهــا روابــط غیرشــفاف
و ناســالمی وجــود دارد .ایــن روابــط باعــث چشمپوشــی از تخلفــات پیمانــکاران توســط شــهرداری و تســهیل شــرایط بــرای تــداوم حضــور آنهــا در
مزایدههــا و قراردادهــا میشــود .ایــن روابــط بــه شــکلی گســترده و ســازمانیافته در بســیاری از شــهرداریهای مناطــق وجــود دارد ،بهطوریکــه
بخــش زیــادی از پیمانکارانــی کــه بــا آنهــا مصاحبــه شــده اســت ،بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــتهاند.
«روابــط ناســالم و غیرشــفافی در بخشهــای میانــی ایــن ســازمان ،یعنــی مدیــران و مســئوالن میانــی شــهرداری بــا پیمانکارانــی
ً
کــه ظاهــرا قانونــی عمــل میکننــد ،وجــود دارد .افــراد زیــادی در مزایدههــا بــا تکنیکهــا و روشهایــی کــه طــی ســالیان در ایــن
حــوزه بــه کار گرفتــه شــده اســت ،کنــار زده میشــوند و پیمانکارانــی کار را بــه دســت میگیرنــد کــه از ســالها قبــل در ایــن کار
حضورداشــته و منافعــی را بــرای مدیــران شــهری تأمیــن میکننــد .در حقیقــت یــک سیســتم مبتنــی بــر فســاد وجــود دارد کــه بــه
ایجــاد رانــت منجــر میشــود و ایــن رانــت منافعــی بــرای شــهرداری ،نــه ب هصــورت ســازمانی ،بلکــه بــرای مدیــران و مســئوالن
یشــوند .برخــی از ایــن
شــهرداری ایجــاد میکنــد .بنابرایــن ب هصــورت جزئــی و فــردی ،افــرادی در ســازمان شــهرداری منتفــع م 
یشــود .در ارتبــاط بــا افــرادی کــه دربــاره صالحیــت
مــوارد در هنــگام برگــزاری مزایدههــا و عقــد و تمدیــد قراردادهــا مشــاهده م 
ً
پیمانــکار تصمیمگیرنــده هســتند و اصطالحــا تیکهــا را بــرای پیمانــکار میزننــد ،مــواردی از البیگــری و اعمالنفــوذ دیــده
ً
ً
یشــود .بعضــا ممکــن اســت پیمانــکاری امتیــاز یــک منطقــه را بــه دســت بیــاورد کــه لزومــا باالتریــن رقــم را پیشــنهاد نــداده باشــد،
م 
ً
زیــرا در طــول رونــد کار ،فــردی کــه بــرای پیمانــکار البــی کــرده و اصطالحــا ســبیل دیگــران را چــرب کــرده ،کارش را درســت انجــام
داده اســت( ».کامیــل احمــدی ،تیرمــاه .)1399
عــاوه بــر ایــن ،زبالهگردهــا ،عوامــل گش ـتهای پیمانــکار و خــود پیمانکارهــا در مــوارد بســیاری بــه پرداخــت رشــوه بــه مأمــوران حراســت
شــهرداری و مأمــوران نیــروی انتظامــی و ســایر مأمــوران و نهادهــای انتظامــی و نظارتــی اشــارهکردهاند( .انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان،
 ،)1398بهطورکلــی بــا توجــه بــه اینکــه بخــش عمــده و اصلــی فعالیتهــای جم ـعآوری و تفکیــک پســماند توســط نیــروی کار غیررســمی و بــه
یشــود و درعینحــال بیــن بخشهــای مختلــف نظــام مدیریــت پســماند بــر وجــود ایــن نیــروی کار غیررســمی و اشــکال
شــکل غیرقانونــی انجــام م 
غیرقانونــی جم ـعآوری و تفکیــک توافــق وجــود دارد ،فضایــی بــرای سوءاســتفاده و انتفــاع شــخصی گش ـتها و مأمــوران جزئــی فراهمشــده اســت
کــه از ایــن شــکاف بهرهبــرداری کننــد.
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 -3-3شناسایی تعارض منافع نقش ناظر مدیریت پسماند (سازمان مدیریت پسماند)
 -1-3-3نظارت بر خود
در ایــران بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند ،ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،وزارت کشــور و کارگــروه ملــی مدیریــت پســماند بهعنــوان اصلیتریــن
نهادهــای متولــی قاعد هگــذاری و نظــارت مدیریــت پســماند معرفیشــدهاند و ســازمان حفاظــت محیطزیســت بهعنــوان ناظــر عالــی مدیریــت
پســماند تعیینشــده اســت .امــا ازآنجا کــه نقــش نظارتــی و قاعدهگــذاری نهادهــای پیشبینیشــده در قانــون ،بهدرســتی و در ســطح مطلــوب اجــرا
یتــوان گفــت مجمــوع وظایــف قاعدهگــذاری ،اجرایــی و نظارتــی در ســازمان شــهرداری تجمیــع شــده اســت .ایــن مســئله
نمیشــود ،در عمــل م 
شــهرداریها را در معــرض انــواع گوناگونــی از تعــارض منافــع منجملــه تعــارض منافــع قاعدهگــذاری بــرای خــود و اتحــاد نظــارت بــر خــود قــرار داده
اســت.
ً
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری تهــران دقیقــا بهمنظــور حــل ایــن مســئله و بــرای ایجــاد تفکیــک میــان بخــش اجرایــی بــا بخــش قاعدهگــذاری
و نظارتــی در شــهرداری تهــران بــه وجــود آمــده اســت .ســازمان مدیریــت پســماند در ســال  89بهمنظــور ایجــاد وحــدت رویــه میــان معاونتهــای
خدمــات شــهری شــهرداریهای 22گانــه شــهر تهــران و جهــت قاعدهگــذاری و اعمــال نظــارت بــر ایــن واحدهــای منطق ـهای از ادغــام دو ســازمان
خدمــات موتــوری و ســازمان بازیافــت و پــردازش مــواد بــه وجــود آمــد .ســازمان مدیریــت پســماند یکــی از ســازمانهای زیرمجموعۀ معاونــت خدمات
شــهری و زیسـتمحیطی شــهرداری تهــران اســت کــه وظایفــی همچــون ابــاغ تیــپ قراردادهــا بیــن شــهرداری منطقــه و پیمانــکار؛ تعییــن اســتاندارد
ارزیابــی عملکــرد پیمانــکاران؛ آییننامــه رتبهبنــدی پیمانــکاران؛ تأییــد صالحیــت و معرفــی پیمــانکار بــرای شــرکت در مزایــده؛ و همچنیــن تعییــن
رویههــا ،برنامهریــزی جهــت تفکیــک پســماند ،برنامهریــزی جم ـعآوری پســماند ،برنامهریــزی جهــت توســعه کارخانههــای پــردازش پســماند را
بــر عهــده دارد .درواقــع هــدف اصلــی از شــکلگیری ایــن ســازمان ،تفویــض مســئولیتهای اجرایــی و عملیاتــی بــه شــهرداریهای مناطــق و اعمــال
نقــش نظارتــی و قاعد هگــذاری از طریــق ســازمان مدیریــت پســماند بــوده اســت.
پژوهشهــای انجــام شــده و مصاحبــه بــا مدیــران و پژوهشــگران ایــن حــوزه نشــان میدهــد کــه ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری تهــران
نکــه بایــد ،در انجــام ایــن نقــش نظارتــی موفــق نبــوده اســت و مدیریــت پســماند شــهر تهــران همچنــان از
در طــول عمــر  10ســالۀ خــود ،آنچنا 
یبــرد .یکــی از علــل ایــن ناکامــی میتوانــد مربــوط بــه ایــن مســئله باشــد کــه باوجــودآن کــه ادارههــای مربــوط بــه هــر
مشــکالت عدیــدهای رنــج م 
ً
کل واحــد بــه نــام شــهرداری تهــران عمــل
یــک از وظایــف اجرایــی و نظارتــی مجــزا اســت ،امــا ایــن بخشهــای مختلــف نهایتــا ذیــل یــک مجموعــه و ِ
یگــردد.
میکننــد و منافــع ســازمانی ایــن مجموعــه مانــع از اتخــاذ ســازوکارهای دقیــق و کارآمـ ِـد نظارتــی و قاعد هگــذاری م 
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شکل  :3-4دیاگرام نقشهای اجرایی و نظارتی مدیریت پسماند خشک

خشک
نظارتی
اجرایی و
نقش
شکل -4
ـد .در ایــن دیا گــرام نشــان داده شــده
پسماندیدهـ
مدیریتنشــان م
ســماند را
مدیریــت پ
هایـی در
نظارتـ
دیاگرامـش
اجرا3یـ:ـی و نقـ
شــکل  3-4اهــداف ،منافــع و وظایــف دو نقــش
اســت کــه کدا میــک از وظایــف ایــن نقشهــا دارای تعــارض هســتند و قــرار گرفتــن ایــن نقشهــای متعــارض در یــک ســازمان ،ســازمان مربوطــه را
دچــار تعــارض منافــع میکنــد .بهعنوانمثــال ا گــر ســازمان مدیریــت پســماند قواعــد و دســتورالعملهای ســختگیرانهای تنظیــم کنــد کــه از قــدرت
دهد .اسـدرـت
میممکــن
ندهــد،
مدیریتانعطــاف بـ
ـن ضوابــط
نقشبــر اجــرای
ـارتو دقیــق
نقشو در نظـ
دوـر باشــد
وظایففراتـ
پیمانــکاران
مناطــق و
ـهردار3یهای
اجرایــی فعلــی ش
پسماندـه خـراـرجنشان
نظارتی ایـدر
اجرایی
منافع و
اهداف،
شکلـ -4
بــرای مدتــی عملکــرد شــهرداریهای مناطــق و پیمانــکاران مختــل گــردد و ایــن واحدهــا تــا زمــان وفــق یافتــن بــا قواعــد جدیــد بــا مشــکل مواجــه
این دیاگرام نشان داده شده است که کدامیک از وظایف این نقشها دارای تعارض هستند و قرار گرفتن این
شــوند .چنیــن وضعیتــی منافــع ســازمانی مجموعــه شــهرداری تهــران را بهعنــوان یــک کل واحــد بــه خطــر میانــدازد .چنیــن وضعیتــی بــه تعــارض
نقشهای متعارض در یک سازمان ،سازمان ًمربوطه را دچار تعارض منافع میکند .بهعنوانمثال اگر سازمان
نگــذاری و هــم مســئولیت اجــرای آن قوانیــن را بــر عهــده
یگــردد .زیــرا زمانــی کــه یــک ســازمان واحــد توأمــا هــم مســئولیت قانو 
منافــع منجــر م 
شهرداریگـهای
کندـ که
سخت
دستورالعملمسـهای
قواعدجـ و
مدیریت
ـذاری
فعلیـت بــه قانون
اجراییـود دسـ
قدرتاجرایــی خـ
ـوان مازحــدود
تنظیمـب بــا ت
ایو متناسـ
گیرانهنــد
پوشــی ک
ـائل چشم
ـرای بســیاری از
پسماندـرورت ا
توانــد از ضـ
داشــته باشــد ،می
یگویــد:
ـهرداری تهــران
ایندر شـ
اجراییــی
برـی و اجرا
نظارتـ
نظارتهــای
درـاد نقش
ـوصواتحـ
پیمانکارانـدی در
مناطقـد.و کامیــل احمـ
و برنامهریــزی بزنـ
خرج ندهد ،ممکن است
انعطاف مبه
ضوابط
دقیق
فراترخ بصـاشد
ً
ً
زمان مناطـ
واحدهاشـتاـهرداری
هایــی بــه
مختلنهایتــا
پیمانکارانکنــد و
مناطقناوظــر نظــاره می
هایـوان یــک
شهرداریهعنـ
عملکردـماند صرفــا ب
مدیریــت پسـ
تحویــل قواعد
وفقـقیافتن با
گرددگزاروشاین
ـازمانمدتی
«سـبرای
میدهــد .یعنــی سیســتمی وجــود دارد کــه ب هصــورت درون سیســتمی بایــد بــه خــودش نظــارت کنــد .چنیــن ســازوکاری کارآمــد
جدید با مشکل مواجه شوند .چنین وضعیتی منافع سازمانی مجموعه شهرداری تهران را بهعنوان یک کل واحد
یشــود .حتــی ا گــر در اینجــا
نیســت و مصــداق تعــارض منافــع اســت .روابــط درون سیســتمی ،باعــث کاهــش قــدرت نظــارت م 
توأماً هم
واحد
سازمان
یک
منافع منجر میگردد .زیرا زمانی که
به خطر میاندازد .چنین وضعیتی به تعارض
یتــوان از توصیههــا و رویههایــی کــه الزماالجــرا نیســتند و بــرای
روابــط درون سیســتمی هــم وجــود نداشــته باشــد ،بهراحتــی م
ضرورتـتاجرای
عهده
قوانینـه را
اجرایـی کـآن
مسئولیت
تواندسـازـت .درنهایـ
میشــده ا
باشد،تــه ن
داشتهنظــر گرف
ـرای آن در
برتــی بـ
مجازا
ـرد ،چرا کـ
ـت ،تخطـ
همـه نشــده اسـ
گذاریــروگرفتـ
قانونـی در نظ
مسئولیتـت اجرایـ
آنهــا ضمانـ
ً
درون خــود
قانونبخشــی
طبیعتــا بــه
خودـد شــد؟
اجراییخواهـ
محدودکجــا ارائــه
توانشهــا بــه
ـن گزار
کندتنظویــم شــود ،ا
پوشییــی
گزارشها
تخلفــات
بسیاریــلازایــن
ا گــر در مقاب
برنامهریزی
گذاری و
دست به
متناسبیـ با
چشم
مسائل
ـل احمــدی،
می(کامیـ
ـت».
شهرداریــن اسـ
دریــق دور از ذه
اجراییطر
نظارتیهوهــا از ایــن
هایصــاح روی
ـری و ا
اتحادپیگیـ
خصوصشــد کــه
داده خواهــد
ـهرداری ارجـ
ـازمان شـ
گوید:
تهران
نقش
ـاع در
احمدی
کامیل
سـبزند.
تیرمــاه .)1399

«سازمان مدیریت پسماند صرفاً بهعنوان یک ناظر نظاره میکند و نهایتاً گزارشهایی به شهرداری
مناطق تحویل میدهد .یعنی سیستمی وجود دارد که بهصورت درون سیستمی باید به خودش
نظارت کند .چنین سازوکاری کارآمد نیست و مصداق تعارض منافع است .روابط درون سیستمی،
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بنابرایــن درنتیجــۀ ناکارآمــدی ابزارهــای نظارتـ ِـی ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،وزارت کشــور و کارگــروه ملــی مدیریــت پســماند ،تمامــی
نگــذاری ،تعییــن رویههــا ،برنامهریــزی جهــت تفکیــک پســماند و اجــرای ایــن برنامههــا ب هصــورت متمرکــز در شــهرداری
مســئولیتهای قانو 
تجمیــع شــده اســت .ایــن موضــوع باعــث شــده اســت ایــن ســازمان بــه شــکل گســترده و آشــفتهای در معــرض تعــارض منافــع قــرار بگیــرد.

 -4-3بررسی تجارب جهانی مدیریت پسماند در خصوص موقعیتهای تعارض منافع مشابه
اشــکال و مصادیــق تعــارض منافــع شناختهشــده در سیســتم مدیریــت پســماند تهــران تــا حــد زیــادی خــاص هســتند ،زیــرا ا کثــر ایــن تعارضــات نــه
ناشــی از ضعــف قانــون یــا قاعــده ،بلکــه برآمــده از ســاختار و شــرایط عینــی اســت کــه تــا حــدودی منحصــر بــه شــرایط خــاص تهــران اســت .بااینوجــود
برخــی از مصادیــق شناختهشــده در ایــن پژوهــش ،در بعضــی کشــورهای خارجــی هــم وجــود داشــته و دارد؛ بعضــی کشــورها بــه آنهــا مبتالینــد و
یــا در گذشــته بــا ایــن مســائل درگیــر بــوده و راهــکاری بــرای حــل و مدیریــت آن یافتهانــد .در ایــن بخــش تجربیــات کشــورهایی کــه بــا تعارضاتــی
مشــابه ایــران نظیــر تعــارض منافــع قاعدهگــذاری بــرای خــود و تعــارض منافــع اعمالنفــوذ مجــری در تعییــن قوانیــن و رویههــا درگیــر بودهانــد،
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .مــورد اول ب هصــورت مصداقــی در بریتانیــا و مــورد دوم در ایاالتمتحــده مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
 -1-4-3مدیریت تعارض اتحاد قاعدهگذار و مجری در نظام مدیریت پسماند بریتانیا
بریتانیــا بهعنــوان کشــوری کــه امــروز توانســته اســت بــه نــرخ بازیافــت قابلتوجــه  44درصــد دســت پیــدا کنــد ،ازجملــه کشــورهایی اســت کــه در
ســالیان گذشــته از تعــارض منافــع اتحــاد قاعد هگــذار و مجــری البتــه در ســطحی خردتــر رنــج میبــرده اســت .بــرای توضیــح راهکارهایــی کــه بریتانیــا
ً
بــرای مدیریــت تعــارض منافــع در ســاختار مدیریــت پســماند اتخــاذ کــرده اســت ،ابتدائــا بایــد شــرح مختصــری از چگونگــی ســاماندهی فعالیتهــای
مدیریــت پســماند در بریتانیــا ارائــه دهیــم.
ریچــارد ویــت ( )Richard Waiteدر کتــاب «بازیافــت پســماند خانگــی» ( )household waste recyclingوظایــف مدیریــت پســماند در بریتانیــا را بــه
ســه بخــش تقســیم میکنــد :جمـعآوری پســماند ،دفــن پســماند و بازیافــت .مجموعــۀ ایــن فعالیتهــا در حــوزۀ مســئولیت ســه ســطح مدیریتــی یعنی
مقامــات محلــی مثــل مقامــات منطقـهای یــا انجمنهــای شــهر ،1مقامــات ایالتــی مثــل انجمــن ایالتــی 2و مقامــات کالنشــهرها قــرار دارد .مســئولیت
جمـعآوری زبالــه بــر عهــدۀ مراجــع محلــی بهعنــوان متولیــان جمـعآوری پســماند ( WCAیــا  )waste collection authoritiesو مســئولیت دفــن زبالــه
بــر عهــده انجمنهــای ایالتــی بهعنــوان متولیــان دفــن پســماند ( WDAیــا  )waste disposal authoritiesقــرار دارد .مقامــات کالنشــهرها وظایــف
دوگانــه  WCAو  WDAرا ب هصــورت واحــد انجــام میدهنــد.
مراجــع جمـعآوری پســماند :مســئولین متولــی جمـعآوری پســماند وظیفــۀ ســاماندهی جمـعآوری پســماندهای خانگــی در محــدوده تحــت مدیریــت
خــود و تحویــل آن بــه مراجــع  WDAرا بــر عهــده دارنــد ،تــا ایــن پســماندها تحــت مدیریــت آن بخــش دفــن گــردد .در گذشــته ایــن مســئولیتهای
دوگانــه بــر عهــده مقامــات محلــی و ســازمان نیــروی کار مســتقیم  WCAقــرار داشــت .امــا بعــد از آییننامــه مدیریــت محلــی ســال  1988خدمــات
جم ـعآوری زبالــه ب هصــورت رقابتــی بــه بخــش خصوصــی محــول شــده اســت .ایــن قانــون باعــث شــده اســت مراجــع محلــی بــرای عقــد قــرارداد بــا
ً
بخــش خصوصــی بــرای چنیــن خدماتــی شــرایط مقــرر و مشــخصی را معمــوال هــر  5تــا  7ســال یکبــار منتشــر کننــد .ایــن موضــوع بــه بخــش خصوصــی
اجــازه میدهــد بــا اطمینــان از رقابتــی بــودن خدمــات مــورد نظـ ِـر مراجــع محلــی بــا عــزم راســخ بــرای جمـعآوری پســماندهای خانگــی بــا یکدیگــر رقابــت
ً
کننــد .مراجــع محلــی بــرای عقــد قــرارداد بایــد مشــخصات و شــرایط قــرارداد و چگونگــی انجــام خدمــات را بهوضــوح مشــخص ســازند .شــرایط کامــا
یشــده اســت.
رقابتــی قراردادهــای جم ـعآوری زبالــه در بســیاری از مــوارد باعــث کاهــش قابلمالحظــۀ هزینــه جمعآور 
 Borough council .1در تقســیمات کشــوری بریتانیــا boroughهــا کــه همــان منشــأ شــهرهای قــرون میانــه بودهانــد ،ناظــر بــه کوچکتریــن تقســیمات کشــوری اســت کــه انجمــن و نماینــده
مستقل دارد.
 County council .2انجمنهای ایالتی ناظر به انجمنهایی است که در سطح ایالت یا شهرستان و در ارتباط با امور چندین شهر فعالیت میکند.
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نشــهرها کــه بهصــورت
مراجــع دفــن پســماند :دفــن پســماند یــا توســط انجمنهــای ایالتــی مدیریــت میشــود یــا توســط گروههایــی از مراجــع کال 
کشــدهای اجــرا میشــود .در
مشــترک بــا مقامــات ایالتــی کار میکننــد ،و یــا ماننــد اســکاتلند و ولــز ایــن مســئولیت توســط مراجــع مشــترک تفکی 
گذشــته مراجــع دفــن پســماند ( )WDAهــم مســئول تــدارک و تهیــه امکانــات دفــن پســماند بودنــد و هــم مســئول قانونگــذاری بــرای عملیــات و
نگــذاری پســماند ( WRAیــا
اجــرای مدفونســازی پســماند .مراجــع دفــن پســماند وظیفــۀ دوم را بــه اعتبــار مسئولیتشــان بهعنــوان مراجــع قانو 
نگــذاری بــرای مدیریــت پســماند توســط همــان مراجــع محل ـیای صــورت
 )waste regulation authoritiesبــر عهــده داشــتند .بهاینترتیــب قانو 
میگرفــت کــه وظیفــۀ اجرایــی در مدیریــت پســماند شــهری بــر عهــده داشــتند .باوجــودآن کــه ادارههــای مربــوط بــه هــر یــک از ایــن وظایــف مجــزا
ً
بــود ،چنیــن وضعیتــی بــه تعــارض منافــع منجــر میگردیــد .زیــرا وقتــی یــک مقــام واحــد توامــا هــم مســئولیت قانونگــذاری و هــم مســئولیت اجــرای
آن قوانیــن را بــر عهــده داشــته باشــد ،میتوانــد از ضــرورت اجــرای بســیاری از مســائل چشمپوشــی کنــد و متناســب بــا تــوان محــدود اجرایــی خــود
نگــذاری و برنامهریــزی بزنــد.)Waite, 2009( .
دســت بــه قانو 
بریتانیــا چگونــه ایــن تعــارض را مدیریــت کــرد؟ طــی یــک دوره زمانــی میانــی ،وظایــف اجرایــی ب هصــورت مشــخص بــه مراجــع محلــی محــول
شــد و مرجــع قانونگــذاری در ســطح ملــی بهگون ـهای ســاماندهی شــد کــه بــه یــک ســازمان مجــزا و مســتقل تبدیــل شــود و بــه مراجــع وزارتــی
گــزارش عملکــرد دهــد .مرجــع قانونگــذاری موظــف بــه حصــول اطمینــان از اجــرای صحیــح اســتراتژیها ،برنامهریــزی مدیریــت پســماند ،صــدور
نگــذاری و همچنیــن توصیــه و مشــاوره بــه دســتگاههای مســئول جهــت انجــام بهینــه خدمــات
مجوزهــا ،بازرســی ،ارزیابــی و دیگــر وظایــف قانو 
مدیریــت پســماند گردیــد .نتیجــۀ چنیــن رویکــردی تفکیــک کامــل میــان وظایــف قانونگــذاری و وظایــف اجرایــی بــوده اســت کــه انجــام وظایــف
نگــذار و دســتگاههای اجرایــی و خدماتــی جلوگیــری میکنــد .ا گــر از منظــر برنامهریــزی مدیریــت
را تســهیل و از بــروز تعــارض منافــع میــان قانو 
نگــذاری تنهــا مرجعــی اســت کــه تــوان پیشــبرد ایــن برنامهریزیهــا را دارد ،زیــرا بخشهــای
پســماند بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم ،مرجــع قانو 
ً
نگــذاری دسترســی منحصربهفــردی بــه پایــگاه دادههــای مدیریــت
اجرایی-خدماتــی غالبــا از بخــش خصوصــی هســتند .از ایــن نظــر مرجــع قانو 
پســماند ملــی دارد .در گذشــته برنامههــای مدیریــت پســماند توســط مقامــات منطقــه در ســطح ایالتــی تدویــن میشــد ،امــا بــا نظــام جدیــد اجــرای
یشــود.
یــک اســتراتژی ملــی و واحــد در کل کشــور تضمیــن م 
راهــکار بریتانیــا در جهــت مدیریــت تعــارض منافــع در ایــن حــوزه مــورد پذیــرش قوانیــن زیسـتمحیطی اتحادیــه اروپــا واق عشــده اســت و در کتــاب
راهنمــای اجــرای قوانیــن زیسـتمحیطی اتحادیــه اروپــا ایــن راهــکار توصی هشــده اســت .چنیــن راهــکاری بــه معنــای تشــدید تمرکزگرایــی و ســلب
اختیــار از مراجــع تصمیمگیــری محلــی و منطقـهای نیســت .بهخصــوص در برخــی کشــورهای اروپایــی کــه ب هصــورت فدرالیســتی مدیریــت میشــوند
ً
ایــن مســئله حائــز اهمیــت اســت و ایــن راهــکار ابــدا بــه معنــای مرکزگرایــی نیســتHandbook on the Implementation of EC Environmental( .
.)Legislation, 2007
مطالعــات مرکــز توانمندســازی حاکمیــت و جامعــه بیانگــر آن اســت کــه اتحادیــه اروپــا در حــوزه مدیریــت پســماند پیشــنهاد میکنــد یــک ســازمان
مســتقل کــه مســئولیت دیگــری نداشــته باشــد تــا باعــث بــه وجــود آمــدن تعــارض منافــع گــردد ،تشــکیل شــود تــا در ایــن زمینــه برنامهریــزی و نظــارت
ـاب راهنمــا عوامــل و ویژگیهایــی کــه وجــود چنیــن ســازمانی را ضــروری میســازند ،عبارتانــد از:
کنــد .بــر اســاس ایــن کتـ ِ
● ●یــک مرجــع ذیصــاح و متخصــص کــه متشــکل از کارشناســان مســتقل و خبــره باشــد ،بــرای کنتــرل موفقیتآمیــز مدیریــت پســماند
ضروری اســت.
● ●قوانیــن و دســتورالعملهای ایــن ســازمان بــرای پیشــبرد ایــن ســه کارکــرد اساســی بایــد از یــک ســاختار ســازمانی مناســب برخــوردار
باشــد؛ برنامهریــزی مدیریــت پســماند ،قانونگــذاری پســماند و صــدور جــواز ،جمـعآوری اطالعــات و ارائــه گــزارش.
● ●یــک اســتراتژی مدیریــت پســماند همهجانبــه بایــد در ســطوح مرکــزی و ملــی تدویــن شــود .پیشــبرد برنامههــای جزئیتــر میتوانــد
بــه ســطوح اجرایــی محلیتــر وا گــذار شــود.
● ●الزم است در مواردی که از مسئولیتهای نهادی تمرکززدایی شده است ،یک نظام هماهنگ تعریف و جایگزین آن شود.
● ●مراجع ذیصالح چه متمرکز و چه غیرمتمرکز نباید هیچ مسئولیت دیگری که منجر به تعارض منافع شود ،داشته باشند.
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تعــارض منافعــی کــه ســاختار مدیریــت پســماند بریتانیــا را دچــار اخــال کــرده بــود ،مربــوط بــه بخــش دفــن زبالــه بــوده و تنهــا در ســطح میانــی
مدیریتــی ایــن ســاختار (ســطح مراجــع ایالتــی) وجــود داشــت .بااینوجــود چــه در داخــل بریتانیــا و چــه از ســوی اتحادیــه اروپــا بارهــا مــورد نقــد و
ً
بررســی قــرار گرفــت تــا نهایتــا ســاختاری کــه ایــن تعــارض از آن نشــئت میگرفــت ،اصــاح گردیــد.
 -2-4-3اعمالنفوذ ذينفعان و صاحبان صنایع برای جلوگیری از بازیافت در ایاالتمتحده
در ســالهای اخیــر مســئلۀ بازیافــت زبالــه در ایاالتمتحــده بــه مســئلۀ مناقشـهبرانگیزی تبدیلشــده اســت .گرچــه تــا ده ســال پیــش لــزوم بازیافــت
زبالــه بهعنــوان یکــی از راهکارهــای اساســی بــرای کاهــش مصــرف از منابــع طبیعــی و حفاظــت از محیطزیســت بهعنــوان اصلــی تردیدناپذیــر در
کشــورهای پیشــرفته و صنعتــی پذیرفتهشــده بــود ،امــا در چنــد ســال اخیــر در برخــی از ایــن کشــورها بحثهایــی پیرامــون بیثمــری و حتــی زیــانده
بــودن بازیافــت پســماند مطر حشــده اســت .پژوهشــگران و خبرنــگاران مســتقل ایــن حــوزه معتقدنــد ایــن اظهــارات و رویکردهــای جدیــد مبنــی بــر
بیاهمیــت و پرهزینــه دانســتن بازیافــت ریشــه در تعــارض منافــع مدافعــان ایــن نظریههــا و دیدگاههــا دارد.
نگــذاران ســازمان غیرتجــاری «بازیافــت در سرتاســر آمریــکا» ( )Recycle Across Americaمعتقــد اســت
میــچ هدالنــد ( )Mitch Hedlundاز بنیا 
صنعــت بازیافــت هرگــز گامهــای منطقــی الزم بــرای آمــوزش عــادات بازیافــت در کل جامعــه را برنداشــته اســت .بهزعــم هدالنــد در ایــن مــورد
پــای تعــارض منافــع در میــان اســت ،زیــرا امــروزه بــه وجــود آمــدن چنیــن عاداتــی بــا منافــع اقتصــادی برخــی از کمپانیهــای بــزرگ بازیافــت در
ایاالتمتحــده ســازگار نیســت .هدالنــد در گفتگــو بــا خبرنــگار نیویورکتایمــز دربــاره ایــن شــکل از تعــارض منافــع و بحــران بازیافــت در ایاالتمتحــده
چنیــن میگویــد:
« منشــأ ایــن بحــران از روش آمــوزش بازیافــت بــه عمــوم مــردم نشــئت میگیــرد .در سرتاســر ایاالتمتحــده هــزاران دســتورالعمل
یشــود و ایــن پیــام
گیجکننــده روی ســطلهای بازیافــت وجــود دارد کــه باعــث تردیــد و بیتفاوتــی مــردم دربــاره بازیافــت م 
را بــه آنهــا میرســاند کــه بازیافــت چیــز مهمــی نیســت .برچس ـبهای ناهمخــوان و گونا گــون روی ســطلها باعــث میشــود
میلیونهاتــن زبالــه بــه درون ایــن ســطلهای بازیافــت انداختــه شــود .ایــن آلودگــی باعــث ایجــاد هزینههــای سرســامآور
یشــود ،ازای ـنرو باعــث افزایــش هزینــه بازیافــت میشــود کــه ایــن مســئله
بــرای جداســازی مــواد قابــل بازیافــت از زبالههــا م 
یشــود کاالهــای بازیافتــی بــرای کارخانهدارهــا مطلــوب نباشــند و ازای ـنرو بازیافــت ناکارآمــد و بیهــوده
یخــود ســبب م 
بهخود 
جلــوه میکنــد .اکثــر مــردم نمیداننــد کــه ایــن مشــکل را بهســادگی میتــوان حــل کــرد .مــا در کار خــود در ســازمان بازیافــت در
سرتاســر آمریــکا بــه تجربهدیدهایــم کــه برچس ـبهای اســتاندارد در کل جامعــه بــر روی ســطلهای بازیافــت میتوانــد بخــش
قابلمالحظ ـهای از آلودگیهــا را کاهــش دهــد .راهحــل ســاده اســت ،امــا بــه دلیــل تعــارض منافــع ،بعضــی از گروههــای بــزرگ
متأثــر از صنعــت بازیافــت انگیــزهای بــرای حــل ایــن مســئله ندارنــد .برخــی از بزرگتریــن و بانفوذتریــن کمپانیهــای بازیافــت در
ایاالتمتحــده متعلــق بــه کمپانیهــای زبالهدانــی اســت( .منظــور از ایــن کمپانیهــا زبالهدانیهایــی اســت کــه صاحبــان آنهــا بــا
ســوزاندن زبالــه و تبدیــل آن بــه ســوخت و یــا دفــن آن و تبدیــل آن بــه کــود درآمدزایــی میکننــد) .بنابرایــن وقتــی بازیافــت درســت
کار نکنــد ،کسـبوکار زبالهدانیهــا ســود بیشــتری خواهــد داشــت .توجــه داشــته باشــید کــه بســیاری از افــراد حرفـهای و باســابقه در
صنعــت بازیافــت کــه در مقالههــای رســانهای بهانهتراشــی میکننــد کــه چــرا بازیافــت ســودده نیســت و یــا چــرا بهزحمــت انجامــش
نم ـیارزد ،در حــال حاضــر یــا بــرای صنایــع زبالهدانــی ،یــا صنایــع تولیــد مــواد خــام و یــا صنایــع کورههــای تبدیــل زبالــه بــه انــرژی
یشــوند .ایــن تعــارض منافــع باعــث میشــود آنهــا راهــکاری را کــه کسـبوکار آنهــا را
کار میکننــد و یــا از جانــب آنهــا حمایــت م 
کمرونــق میســازد ،بیهــوده جلــوه دهنــد.)David Bornstein, 2018( ».
هدالنــد معتقــد اســت وقتــی ایــن شــکل از تعــارض منافــع در چنیــن ســطح تأثیرگــذاری در صنعــت بازیافــت وجــود داشــته باشــد ،روشــن میشــود کــه
چــرا مســئلۀ ســادۀ ابهــام برچس ـبهای ســطلهای بازیافــت تاکنــون حلنشــده اســت .زیــرا زمانــی کــه مــواد قابــل بازیافــت بهشــدت آلودهشــده
باشــند و هزینــۀ فرآینــد بازیافــت افزایــش پیــدا کنــد ،صاحبــان زبالهدانیهــا ســود بیشــتری بــه دســت میآورنــد ،صنایــع تولیــد مــواد خــام ،مــواد
خــام بیشــتری میفروشــند و انگیــزۀ قــویای بــرای ســاخت کورههــا بهمنظــور ســوزاندن زبالــه و تولیــد انــرژی بــه وجــود میآیــد .هدالنــد بــرای
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شبیهســازی ایــن وضعیــت را بــا شــرایطی مقایســه میکنــد کــه بهعنوانمثــال در ایاالتمتحــده همــان افــرادی کــه مســئول ارتقــای ســطح امنیــت
جادههــای کشــور هســتند ،صاحــب مغازههــای مکانیکــی خــودرو ،بیمارســتانها و ســردخانههای نگهــداری از جنازههــا باشــند .روشــن اســت در
چنیــن شــرایطی منافــع ایــن افــراد در رشــد تصادفــات جــادهای و افزایــش مرگومیــر مــردم اســت.
راهــکاری کــه هدالنــد بــرای مدیریــت ایــن شــکل از تعــارض منافــع پیشــنهاد میدهــد غیرقانونــی ســاختن تعارضــات منافعــی اســت کــه بــه ایــن
شــکل از تأثیرگــذاری و اعمالنفــوذ در تصمیمگیریهــای ایالتــی و کشــوری منجــر میشــود .درواقــع افــرادی کــه کس ـبوکار و ســود آنهــا از راه
تــداوم رویههــای جــاری در حــوزه بازیافــت تأمیــن میشــود ،نبایــد حــق اعمالنفــوذ و تأثیرگــذاری بــر قانونگذاریهــا و تصمیمگیریهــای حــوزۀ
بازیافــت را باشــند.
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در فصــل پیشــین مصادیــق تعــارض منافــع حــوزه پســماند خشــک در ســه دســته و بــر اســاس نقشهــای مختلــف در مدیریــت پســماند خشــک ،یعنــی
نقــش ناظــر ،نقــش مدیریــت اجرایــی و نقــش مجــری (پیمانــکار) تفکیــک و شناســایی شــد .مصادیــق تعــارض منافعــی را کــه بــرای نقشهــای
مختلــف در سیســتم موجــود مدیریــت پســماند شناســایی شــد ،بــه ترتیــب زیــر میتــوان برشــمرد:
نقش مدیریت اجرایی(شهرداری منطقه):
● ●تعارض وظایف و منافع سازمانی شهرداری؛
● ●تعارض وظایف (سنجش عملکرد شهرداری منطقه بر اساس تناژ پسماند)؛
● ●تداوم منافع مدیریت اجرایی از ازدیاد تعداد پیمانها؛
● ●دریافت هدیه و رشوه از بخشهای قاعدهپذیر؛
● ●نقش ناظر مدیریت پسماند (سازمان مدیریت پسماند):
● ●اتحاد ناظر و منظور /اتحاد قاعدهگذار و مجری؛
نقش مجری (پیمانکار):
● ●تعارض وظایف میان وظیفۀ جمعآوری حداکثری پسماند و وظیفۀ ترویج تفکیک پسماند در مبدأ؛
● ●تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع بهکارگیری نیروی کار غیررسمی؛
● ●تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع واگذاری مناطق؛
● ●اعمالنفوذ مجری در تعیین قوانین و رویهها.

 -1-4تیپشناسی تعارضات منافع حوزه پسماند
ً
ســاختار و سیســتم مدیریــت پســماند تهــران را میتــوان در دو ســطح و دو حــوزۀ کامــا جــدا از هــم بررســی کــرد؛ در نخســتین ســطح ،ســازوکارها و
روابــط مدیریــت پســماند را بایــد بــر اســاس اســناد قانونــی شــامل قوانیــن باالدســتی ،قواعــد و دســتورالعملها و آییننامههــای دروندســتگاهی
تحلیــل و بررســی کــرد .در ســطح دوم ســاختار و روابــط مدیریــت پســماند خشــک را بایــد بــر اســاس شــرایط عینــی و آنچــه در عمــل در ایــن حــوزه
اتفــاق میافتــد ،مــورد بررســی قــرار داد .ا گــر بررســی ســاختار مدیریــت پســماند بــه ســطح نخســت یعنــی ســطح اســناد قانونــی محــدود شــود ،در ایــن
ســطح کمتــر میتــوان نشــانی از وجــود تعــارض منافــع پیــدا کــرد .قانونگــذار در ســطح ملــی (مجلــس شــورای اســامی) در قانــون مدیریــت پســماند
و آییننامــۀ اجرایــی قانــون مدیریــت پســماند بــا تفکیــک وظایــف قاعد هگــذاری ،اجرایــی و نظارتــی از یکدیگــر و تفویــض هــر یــک از آنهــا بــه یــک
ســازمان مســتقل ســعی کــرده اســت منافــذ بــروز تعــارض منافــع را بســته نــگاه دارد .بهعنوانمثــال بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند ،وظایــف
قاعدهگــذاری و نظارتــی و تعییــن رویههــا ب هطــور عمــده بــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت و بهطــور جزئــی و در پــارهای از مــوارد بــه وزارت کشــور
چیــک مســئولیت اجرایــی در مدیریــت پســماند نداشــته و در ایــن حــوزه ذینفــع ســازمانی نیســتند .امــا
سپردهشــده اســت ،کــه ایــن دو ســازمان هی 
ایــن قوانیــن و آییننامههــا در انتــزاع از شــرایط عینــی و تــوان تشــکیالتی و ســاختاری ســازمانها و نهادهــای مرتبــط بــا مدیریــت پســماند تنظیــم و
تدوینشــده اســت .بهعنوانمثــال در ایــن قانــون در نظــر گرفتــه نشــده اســت کــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت چگونــه میتوانــد بــا یــک تیــم 5
نفــره تمــام مســئولیتهای قاعد هگــذاری و نظارتــی مدیریــت پســماند را در کل کشــور انجــام دهــد؟ روشــن اســت در شــرایطی کــه تنهــا در ســطح شــهر
یشــود و ایــن حجــم از زبالــه درکل کشــور بــه بیــش از  50هــزار تــن میرســد،
تهــران روزانــه بیــش از  10هزارتــن زبالــه جم ـعآوری ،دفــن و بازیافــت م 
یــک ســازمان ا گــر بخواهــد در ســطح ملــی بــرای ایــن فرآینــد پیچیــده قاعد هگــذاری کنــد و بــر آن نظــارت داشــته باشــد ،نیــاز بــه تشــکیالت ســازمانی
قدرتمنــدی دارد .در وزارت کشــور بهعنــوان دیگــر نهــاد قاعد هگــذاری و نظارتــی مدیریــت پســماند نیــز همیــن مســئله برقــرار اســت؛ در ســازمان
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شــهرداریها و دهیاریهــای کشــور نیــز کــه بهعنــوان نماینــده وزارت کشــور بایــد بــر ســازوکارهای مدیریــت پســماند در شــهرداریها نظــارت داشــته
باشــد ،بــه نقــل از مســئولین ذيربــط تنهــا  2کارشــناس مســئولیت رســیدگی بــه حجــم عظیــم فعالیتهــای مدیریــت پســماند را بــر عهــده دارنــد.
بنابرایــن باوجــودآن کــه در قانــون و روی کاغــذ بــا تفکیــک نهادهــای اجرایــی از نهادهــای نظارتــی و قاعد هگــذاری بــرای جلوگیــری از بــروز تعــارض
ً
منافــع تمهیداتــی اندیشــیده شــده اســت ،امــا در عمــل بــا ناکارآمــدی و عــدم تــوان تشــکیالتی نهادهــای نظارتــی و قاعدهگــذاری عمــا ایــن وظایــف
بــه نهــاد اجرایــی مدیریــت پســماند ،یعنــی شــهرداریها واگذارشــده و ایــن ســازمان را در معــرض تعــارض منافــع قــرار داده اســت.
در خصــوص آییننامههــا و دســتورالعملهای درونســازمانی شــهرداری نیــز همیــن وضعیــت برقــرار اســت؛ در آییننامههــای وا گــذاری پســماند
خشــک برخــی از موقعیتهایــی کــه ممکــن اســت پیمانــکار را در معــرض تعــارض منافــع قــرار دهــد ،شناساییشــده و پیمانــکار از انجــام آنهــا منــع
شــده اســت .بهعنوانمثــال در متــن قــرارداد ،پیمانــکار از بهکارگیــری نیــروی کار غیررســمی شــامل اتبــاع و کــودکان و وا گــذاری منطقــۀ مربوطــه بــه
شــخص ثالــث منــع شــده اســت .از ایــن نظــر نظامنامــه بــه لحــاظ حقوقــی و قانونــی ،مســئلهای نــدارد؛ مــوارد مشکلســاز شناساییشــده و بهعنــوان
ـش پــای پیمانــکار وجــود نــدارد ،ایــن تخلفــات بــه
تخلــف معرفــی شــده اســت .امــا در شــرایطی کــه راهــکار دیگــری جــز ارتــکاب ایــن تخلفــات پیـ ِ
یشــوند .بنابرایــن شــرایط عینــی و ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه ذينفعــان را در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار
رویههــای معمــول تبدیــل م 
ً
یتــوان اصــاح کــرد .البتــه از ایــن نــوع
میدهــد .ایــن نــوع تعــارض منافــع را صرفــا بــا اصالحــات حقوقــی و تغییــر آییننام ـهای و بخشنام ـهای نم 
تعــارض منافعهــای حقوقــی نیــز در قوانیــن و آییننامههــا در حــوزه مدیریــت پســماند وجــود دارد (بهعنوانمثــال وظایــف متعــارض جم ـعآوری
حدا کثــری پســماند و ترویــج فرهنــگ تفکیــک در مبــدأ) ،کــه بــا اصالحــات حقوقــی و روی کاغــذ میتــوان آنهــا را اصــاح کــرد .بــر اســاس ایــن
یتــوان بــه دو دســتۀ حقوقــی و
یشــده در حــوزه مدیریــت پســماند و رویکــرد مناســب جهــت مدیریــت آنهــا را م 
معیــار تعارضــات منافــع شناسای 
ســاختاری(اقتصادی-اجتماعی) تقســیم کــرد.

جدول  :4-1تیپشناسی موقعیتهای تعارض منافع در مدیریت پسماند خشک شهر تهران

نقش/بخش

مدیریتاجرایی(شهرداری
منطقه)

ناظر مدیریت پسماند
(سازمان مدیریت پسماند)

مجری(پیمانکار)

موقعیت تعارض منافع

رویکرد الزم جهت مدیریت تعارض
منافع

تعارض وظایف و منافع سازمانی شهرداری

ساختاری(اجتماعی-اقتصادی)

تعارض وظایف (سنجش عملکرد شهرداری منطقه بر اساس تناژ پسماند)

حقوقی

تداوم منافع مدیریت اجرایی از طریق مقاومت در مقابل تغییر رویهها

ساختاری(اجتماعی-اقتصادی)

دریافت هدیه و رشوه از بخشهای قاعدهپذیر

حقوقی

اتحاد ناظر و منظور /اتحاد قاعدهگذار و مجری

ساختاری(اجتماعی-اقتصادی)

تعارض وظایف میان وظیفۀ جمعآوری حدا کثری پسماند و وظیفۀ ترویج تفکیک پسماند در مبدأ

حقوقی

تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع بهکارگیری نیروی کار غیررسمی

ساختاری(اجتماعی-اقتصادی)

تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع وا گذاری مناطق

ساختاری(اجتماعی-اقتصادی)

اعمالنفوذ مجری در تعیین قوانین و رویهها

ساختاری(اجتماعی-اقتصادی)
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند

و راهکارهای مقابله با آن

همانطــور کــه جــدول 4-1نشــان میدهــد جهــت مدیریــت بخــش عمــدهای از موقعیتهــای تعــارض منافــع کــه در مدیریــت پســماند شــهر تهــران
شناساییشــده اســت ،انجــام اصالحــات حقوقــی و آییننامـهای کفایــت نمیکنــد و جهــت حــل بنیادیــن ایــن مــوارد الزم اســت شــرایط بهگونـهای
ســاختاری تغییــر یابــد .بنابرایــن بــرای مدیریــت تعــارض منافــع در حــوزه پســماند خشــک نمیتــوان بــه اصالحــات آییننامـهای صــرف امیــد بســت
و بــا اعمــال تغییراتــی روی کاغــذ انتظــار داشــت وضعیــت پیچیــدۀ مدیریــت پســماند خشــک رو بــه بهبــود رود .موقعیتهــای تعــارض منافــع
مدیریــت پســماند خشــک از زمیــن شــرایط عینــی و موجــود ســر برآوردهانــد و ایــن شــرایط و واقعیــات بالفعــل در قوانیــن و آییننامههــا لحــاظ
نشــدهاند .ازایـنرو فاصلــه قوانیــن از شــرایط عینــی و عــدم وجــود اراده بــرای تغییــر شــرایط عینــی باعــث شــده اســت موقعیتهایــی کــه داللــت بــر
تعــارض منافــع دارنــد ،بهســادگی بهعنــوان تخلــف شناخت هشــده و مســئولیت قانونــی از دوش نهادهــای قانونگــذاری برداشــته شــود .درحالیکــه
در عمــل ایــن تخلفــات گریزناپذیــر بــوده و در فرآیندهــای مدیریــت پســماند بــه رویههــای معمــول تبدیــل میشــوند .لــذا الزم اســت بهجــای ارائــه
پیشــنهاد جهــت تغییــر ضوابــط و آییننامههــا ،ایــن مســئله در بســتر شــرایط و عواملــی کــه بــه شــکلگیری بحــران کنونــی منجــر شــده اســت ،بررســی
و گرهگاههــای تعــارض منافــع در بســتر شــرایط عینــی شناســایی و مدیریــت شــوند .در ایــن راســتا ،در ادامــۀ ایــن فصــل بــه بررســی ســاختاری مســائلی
پرداختــه خواهــد شــد کــه بــه بــروز ایــن موقعیتهــای تعــارض منافــع منجــر شــده اســت و در بســتر اقتصــاد سیاســی مدیریــت شــهری بهطــور عــام ،و
اقتصــاد سیاســی مدیریــت پســماند ب هطــور خــاص قابلتحلیــل و بررســی اســت.

 -2-4زباله متعلق به کیست؟ چه کسی ارزش اضافی تولید میکند؟
یکــی از مســائل حائــز اهمیــت در ســطح کالن مدیریــت پســماند ،مســئلۀ حقوقــی مالکیــت زبالــه اســت .در هیچیــک از اســناد قانونــی مرتبــط بــا
مدیریــت شــهری در ایــران دربــارۀ مالکیــت زبالــه صحبتــی بــه میــان آورده نشــده اســت .در بنــد  2مــاده  55قانــون شــهرداریها مســئولیت «تنظيــف
و نگاهــداري و تســطيح معابــر» بــه شــهرداریها واگذارشــده اســت.در مــاده  7قانــون مدیریــت پســماند نیــز چنیــن تصریحشــده اســت کــه «مدیریــت
اجرایــی کلیــه پســماندهای عــادی در شــهرها و روســتاها و حریــم آنهــا بــه عهــده شهرداریهاســت».
ً
بــر اســاس ایــن مســئولیت قانونــی کــه بــر عهــده شــهرداریها نهــاده شــده اســت ،تلویحــا میتــوان چنیــن اســتنتاج کــرد کــه شــهرداری مالــک
زبالههــای شــهری اســت .درواقــع پســماندهای عــادی شــامل پســماند واحدهــای مســکونی ،تجــاری ،اداری تــا زمانــی کــه در اختیــار تولیدکننــدگان
پســماند قــرار داشــته باشــد ،بــه لحــاظ حقوقــی متعلــق بــه تولیدکننــده اســت .امــا بهمحــض اینکــه تولیدکننــده زبالــه را بهمنظــور دفــع در ســطح
نشــده توســط مدیریــت شــهری یــا هــر نقطــۀ دیگــری در شــهر) قــرار دهــد ،زبالــه از مالکیــت تولیدکننــده خار جشــده و تحــت
شــهر(در مکانهــای تعیی 
اختیــار و مالکیــت شــهرداری قــرار میگیــرد .ایــن مالکیــت حقوقـ ِـی (تلویحــی) باعــث میشــود هزینههــای جم ـعآوری ،دفــن یــا بازیافــت زبالــه بــر
عهــده ســازمان شــهرداری باشــد و ا گــر در ایــن میــان درآمــدی هــم در فرآیندهــای مرتبــط بــا مدیریــت پســماند حاصــل شــود ،متعلــق بــه شــهرداری
خواهــد بــود .بنابرایــن درآمــد شــهرداری از محــل پســماندهای شــهری ناشــی از مشــروعیت و مالکیــت حقوقــی ایــن ســازمان بــر پســماندهای شــهری
اســت.
در ســالهای اخیــر در ادبیــات ژورنالیســتی اصطالحــی بــه نــام طــای کثیــف رایــج شــده اســت و چنیــن گفتــه میشــود کــه زبالــه طــای کثیــف اســت.
ایــن گفتــه تــا آنجــا صحیــح اســت کــه طــا نیــز بــرای آنکــه واجــد ارزش گــردد ،نیازمنــد آن اســت کــه بــر روی آن کار انجــام شــود؛ بدیــن معنــا زبالــه
تنهــا زمانــی واجــد ارزش و قابلمبادلــه میگــردد کــه بــر روی آن کار انجــام شــود .توجــه شــود کــه بــر اســاس مبانــی اقتصــاد سیاســی کالســیک ،تنهــا
یتــوان چیــزی را واجــد ارزش دانســت کــه بــر روی آن کار انجــام شــده باشــد و ارزش هــر کاالیــی برابــر اســت بــا کاری کــه بــرای فــرآوری
زمانــی م 
آن انجــام شــده اســت( .اســمیت .)1357 ،بــرای تشــریح مناســبات اقتصــاد سیاســی حا کــم بــر مدیریــت پســماند ،مقایســه ایــن مناســبات بــا یــک
وضعیــت ســادهتر میتوانــد کمککننــده باشــد؛ مالکیــت حقوقــی شــهرداری بــر زبالههــای شــهری را میتــوان بــا مالکیــت یــک زمی ـندار بــر یــک
یکــه بــر روی آن کار انجــام نشــود ،نمیتوانــد
قطعــه زمیــن کشــاورزی مقایســه کــرد .یــک زمیــن کشــاورزی هرقــدر هــم کــه حاصلخیــز باشــد ،مادام 
یشــود ،یــا زمی ـندار کارگــری را بــرای کار بــر روی زمیــن اجیــر
منشــأ تولیــد ارزش و ارزش اضافــی باشــد؛ ایــن کار یــا توســط خــود زمی ـندار انجــام م 
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میکنــد ،یــا زمیــن را بــه شــخص دیگــری اجــاره میدهــد کــه آن شــخص بــا نیــروی کار شــخصی خــود یــا دیگــری ارزش از زمیــن بیــرون بکشــد .کار
ـزد کارگــر تقســیم میشــود .در
ـود اجــارهدار و مـ ِ
ی کار باعــث ایجــاد ارزش میشــود و ایــن ارزش بــر اســاس نرخــی معیــن بیــن اجــارۀ زمیـندار ،سـ ِ
نیــرو ِ
مدیریــت پســماند هــم بــا -اندکــی تفــاوت -همیــن مناســبات برقــرار اســت؛ زبالــه مــاده خامــی اســت کــه بــرای آنکــه ارزش آن تحقــق پیــدا کنــد و
قابلیــت مبادلهپذیــری بــه دســت آورد ،نیازمنــد آن اســت کــه روی آن کار انجــام شــود .کاری کــه در اینجــا منشــأ ارزش اســت و باعــث میشــود زبالــه
از چیــزی دورریختــی بــه کاالیــی قابلمبادلــه تبدیــل شــود ،عبــارت از جمـعآوری ،تفکیــک و پا کســازی زبالــه اســت .زمانــی کــه ایــن کارهــا بــر روی
ً
زبالــه انجــام شــود و زبالههــای تفکیــک و پا کسازیشــده اصطالحــا عدلبنــدی شــوند ،عدلهــا بهعنــوان مــواد اولیــه صنایــع بازیافتــی بهآســانی
قابــل خریدوفــروش میشــوند.
یشــود .شــهرداری بــرای ارزش افزایــی از ایــن مایملــک،
شــهرداری بــا مشــروعیت حقوقـیای کــه از قانــون اخذشــده اســت ،مالــک زبالــه شــناخته م 
ً
بــه دالیــل عدیــدهای کــه در قســمت بعــدی تشــریح خواهــد شــد ،مســتقیما نیــروی کار را بــه کار نمیگیــرد ،و زبالــه را بــه شــخص ثالثــی (پیمانــکار-
کار نیــروی کار ارزش ایجادشــده بــه ســه قســمت مــزد ،ســود و
اجــارهدار) اجــاره میدهــد .پیمانــکار نیــروی کار غیــر را بــه کار میگیــرد و در اثــر ِ
یشــود .بــا پذیــرش ایــن مناســبات ســرمایهدارانۀ حا کــم بــر مدیریــت شــهری و بــا قبــول منطــق
اجــاره بیــن کارگــر ،پیمانــکار و شــهرداری تقســیم م 
کاالســازی زبالــه ،میتــوان گفــت اجــارۀ شــهرداری ناشــی از مشــروعیت قانونــی مالکیــت بــر زبالــه اســت و مــزد کارگــر نیــز مابــازای بخشــی از ارزشــی
یتــوان نقــش پیمانــکار و
اســت کــه درنتیجــۀ کار او خلقشــده اســت .در ایــن میــان و بــا پذیــرش چهارچــوب ســرمایهداری ایــن مناســبات ،م 
مجموعــۀ نقشهــای میانــی بیــن شــهرداری و کارگــر زبالهگــرد را یــک نقــش واســطهگری محــض دانســت.
بــر اســاس مدلهــای کالســیک صنعتــی و خدماتــی ســرمایهداری ،ســود ســرمایهدار -یــا در مثــال مــا اجــارهدار -ناشــی از ســرمایهای اســت کــه
بهمنظــور خریــد ابزارتولیــد و پرداخــت مــزد کارگــر و اجارهبهــای زمیــن تخصیــص میدهــد( .ریــکاردو .)1374 ،امــا در مقایســۀ نقــش پیمانــکار در
مدیریــت پســماند و اجــارهدار (یــا ســرمایهدار) در مناســبات ســرمایهدارانه ،روشــن اســت کــه پیمانــکار هیــچ ســرمایه کالنــی را بــرای خریــد ابزارتولیــد
یــا حتــی پرداخــت مــزد کارگــر اختصــاص نــداده اســت .مجمــوع ســرمایه مــورد نیــاز از ســوی پیمانــکار را میتــوان بهاینترتیــب برشــمرد:
● ●بــر اســاس ضوابــط حقوقــی و آییننامــه وا گــذاری پســماند خشــک شــهرداری تهــران ،پیمانــکار بایــد مبلغــی (بیــن  2تــا  4برابــر مبلــغ
اجــاره ماهیانــه )1بهعنــوان ضمانــت نــزد شــهرداری گــرو بگــذارد.
● ●داشــتن چنــد دســتگاه خــودرو جم ـعآوری پســماند (وانتبــار) بــر اســاس آییننامــه رتبهبنــدی پیمانــکاران بهعنــوان یکــی از
مال کهــای رتبهبنــدی پیمانــکاران بــه شــمار میآیــد و بــرای برنــده شــدن در مزایــده ،پیمانــکار بایــد مالــک چندیــن دســتگاه خــودرو
وانتبــار باشــد.
● ●پرداخت اجاره ماهیانه شهرداری و مزد کارگر نیز از دیگر هزینههای پیمانکار است.
بنابرایــن میتــوان گفــت ســرمایه تخصیصیافتــۀ پیمانــکار بهطــور عمــده نــه از نــوع ســرمایۀ ثابــت یــا پایــا ،بلکــه ســرمایۀ در گــردش و متغیــر اســت.
تنهــا بخشــی از ســرمایۀ پیمانــکار کــه بــه ســرمایۀ ثابــت و پایــا جهــت خریــد ابــزار تولیــد اختصــاص مییابــد ،ســرمایهای اســت کــه صــرف خریــد
وانتبارهــای جم ـعآوری پســماند میشــود .در خصــوص همیــن ســرمایۀ جزئــی هــم بــر اســاس پژوهشهــا و بــه نقــل از خــود مســئولین مدیریــت
شــهری از مجمــوع 2621تــن پســماند خشــک روزانــه در تهــران تنهــا  400تــن از طریــق ایــن وانتبارهــا و از طریــق مجراهــای رســمی جم ـعآوری
یشــود( .انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان .)1398 ،درواقــع درآمــد حاصــل از مجمــوع ســرمایۀ ثابتــی کــه پیمانــکار بــرای
پســماند جم ـعآوری م 
ایــن ســرمایهگذاری تخصیــص داده اســت 15 ،درصــد از مجمــوع کل درآمــد او و شــهرداری را شــکل میدهــد .جــز ایــن مــورد ،پیمانــکار هیــچ ســرمایۀ
قابلمالحظ ـهای را بــرای تهیــه ابــزار تولیــد تخصیــص نمیدهــد.
روشــن اســت کــه ضمانتــی کــه پیمانــکار نــزد شــهرداری گــرو گذاشــته اســت ،بههیچوجــه موجــب ارزشافزایــی در فرآینــد جم ـعآوری و فــرآوری
یشــود .ســرمایه ثابــت تخصیصیافتــۀ پیمانــکار (در قالــب وانتبارهــا) نیــز کــه از ســویی بســیار انــدک اســت و از ســویی در ســازوکارهای
پســماند نم 
 .1بــه گفتــه پیمانــکار منطقــه  18مبلــغ ضمانــت ایــن منطقــه کــه اجــاره آن ماهیانــه  600میلیــون تومــان بــوده ،حــدود  2میلیــارد تومــان بــوده اســت .درحالیکــه بــا اســتناد بــه مصاحبــۀ
معاونــت توســعه و برنامهریــزی ســازمان مدیریــت پســماند ایــن مبلــغ دو برابــر اجــاره ماهیانــه اســت.
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فعلــی مدیریــت پســمان خشــک ،از کارایــی الزم برخــوردار نیســت .در خصــوص ســرمایۀ درگــردش پیمانــکار نیــز کــه صــرف پرداخــت مــزد بــه کارگــران
میشــود ،بایــد توجــه داشــت کــه ایــن ســرمایه هــم نمیتوانــد قابلمالحظــه باشــد ،زیــرا بخــش عمــدهای از پســماندهای خشــک در هــر منطقــه
توســط نیــروی کار غیررســمی جم ـعآوری و تفکیــک میشــود کــه در قالــب قــرارداد غیررســمی «رســوم» بــا پیمانــکار معاملــه کردهانــد .پیمانــکار
نهتنهــا بــه ایــن کارگــران مــزدی پرداخــت نمیکنــد ،بلکــه ب هصــورت ماهیانــه مبلغــی تــا ســقف 4میلیــون تومــان نیــز از هــر یــک از آنهــا بابــت اجــازۀ
زبال هگــردی در منطقــه اخــذ میکنــد .بنابرایــن مجمــوع ســرمایۀ در گــردش تخصیصیافتــۀ پیمانــکار را نیــز میتــوان محــدود بــه تعــداد انــدک
کارگــران شــاغل در مرا کــز بازیافــت دانســت.
بنابرایــن در ســازوکارهای فعلــی مدیریــت پســماند خشــک ،پیمانــکار صرفــا نقــش یــک واســطه را دارد که تنها وظیفــه و کارکردش ســاماندهی نیروی
کار غیررســمی بــه نحــوی اســت کــه مســئولیت مواجهــه بــا ایــن نیــروی کار از دوش مدیریــت شــهری برداشــته شــود .بهعبارتدیگــر در شــرایط فعلــی
تمــام ارزش ایجادشــده و گــردش مالــی کالن ناشــی از ایــن ارزش ایجادشــده در حــوزه پســماند خشــک حاصــل کار زبال هگــردان غیررســمی اســت.
بااینوجــود ،شــهرداری مســئولیت مواجهــه حقوقــی و ســاماندهی ایــن نیــروی کار را نمیپذیــرد و بــا وجــود کثــرت و نقــش عمــدهای کــه ایــن نیــروی
کار در فرایندهــای مرتبــط بــا پســماند خشــک دارد و بــار اصلــی را بــر دوش میکشــد ،بهعنــوان نیــروی کار رســمی شــناخته نمیشــود .لــذا فضایــی
بــرای وجــود طفیلــی و واســطهگر پیمانــکار بــاز میشــود کــه بــدون آنکــه زحمــت خاصــی بکشــد ،بــه شــکلی بیشــینه منتفــع میگــردد .عــدم پذیــرش
مســئولیت حقوقــی مواجهــه بــا نیــروی کار غیررســمی بخــش پســماند خشــک ریشــه در علــل عدیــدهای دارد کــه یکــی از مهمتریــن ایــن عوامــل
میتوانــد ممنوعیــت قانونــی حضــور نیــروی کار غیررســمی در کشــور و آییننامــه لیســت چهارگانــه اشــتغال اتبــاع خارجــی باشــد کــه ایــن مــوارد
تحلیــل مفصــل و خــاص خــود را میطلبــد و در ایــن پژوهــش مجــال پرداختــن بــه ایــن مســائل وجــود نــدارد .امــا یکــی از ایــن عوامــل را کــه بــه عــدم
مواجهــه حقوقــی شــهرداری بــا نیــروی کار خدماتــی بهطورکلــی منجــر میشــود ،بایــد بــه شــکلی تاریخــی در پیشــینه اشــتغال مثلثــی و برونســپاری
در شــهرداری بررســی کــرد.

 -3-4اشتغال مثلثی ،برونسپاری و تعارض منافع
در اشــتغال مثلثــی یــا روابــط کاری س ـهجانبه ،ســازمانها یــا بنگاههــای خصوصــی و دولتــی ،کارگــران موردنیــاز خــود را از طریــق شــرکتهای
پیمــانکاری تأمیــن میکننــد و بدینصــورت مســئولیت مواجهــه حقوقــی بــا کارگــران ،پرداخــت دســتمزد ،حــق بیمــه و تأمیــن نیازهــای رفاهــی
کارگــران از دوش کارفرمــای اصلــی برداشت هشــده و بــر عهــده شــرکت پیمــانکار قــرار میگیــرد .اشــتغال مثلثــی یــا برونســپاری خدمــات باعــث کاهــش
هزینههــای نیــروی انســانی بــرای کارفرمــای اصلــی شــده و کســب ســود بــرای شــرکت پیمــانکار تضمیــن میشــود.
ریشــۀ حقوقــی شــکلگیری ایــن شــرکتها بــه مصوبــۀ شــورای عالــی اداری کشــور «وا گــذاری امــور پشــتیبانی دســتگاههای اجرایــی بــه بخــش
غیردولتــی» در ســال  1373بازمیگــردد کــه بــر اســاس آن کلیــه وزارتخانههــا ،ســازمانها ،مؤسســات و شــرکتهای دولتــی ملــزم شــدند تــا تمــام امــور
عمومــی ،خدماتــی و پشــتیبانی خــود را ظــرف مــدت  5ســال بــه بخــش خصوصــی وا گــذار کننــد .باوجودآنكــه ایــن اقــدام بــا توجیــه کوچکســازی
دولــت صــورت گرفــت امــا در بنــد هفتــم ایــن مصوبــه چنیــن تصریحشــده اســت کــه« :در تنظیــم متــن قراردادهــا میبایــد ترتیبــی اتخــاذ شــود کــه
رعایــت الزامــات قانونــی کار و پاس ـخگویی در برابــر شــکایات کارکنــان خدماتــی ،متوجــه شــرکت طــرف قــرارداد باشــد و دســتگاه اجرایــی هیچگونــه
تعهــدی در مــورد امــور اســتخدامی ،رفاهــی و پرداختهــای کارکنــان موصــوف نداشــته باشــند( ».خیراللهــی.)1397 ،
آشــکارا میتــوان دریافــت یکــی از مهمتریــن انگیزههــای دســتگاههای دولتــی و غیردولتــی عمومــی در فراینــد برونســپاری مشــاغل خدماتــی و
پشــتیبانی کاهــش هزینههــای نیــروی انســانی و فــرار از مواجهــه حقوقــی بــا کارگــران بــوده اســت .از ویژگیهــای اصلــی اشــتغال مثلثــی میتــوان
بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :پاییــن بــودن ســطح دســتمزدها و نابرابــری پرداختهــا (بــه گفتــه معاونــت حقوقــی توســعه مدیریــت دولــت دهــم،
شــرکتهای واســط  60درصــد مــزد کارگــران را از آن خــود میکننــد و ســهم کارگــران از مــزد اختصاصیافتــه دولــت  40درصــد اســت) ،موقتــی بــودن
قراردادهــا و نبــود امنیــت شــغلی ،عــدم نظــارت و اجــرا نشــدن تعهــدات قانونــی.
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درحالیکــه مطابــق قانــون کار ســال  1369وا گــذاری و برونســپاری قســمتی از وظایــف ،خدمــات و نیازهــای هــر کارفرمایــی بــه یــک کارفرمــای
نســپاریها ضوابــط و قواعــد حقوقــی مشــخصی در
دیگــر ،ذیــل عناوینــی نظیــر پیمــانکاری یــا مقاطع ـهکاری تعریفشــده بــود و بــرای ایــن برو 
نظــر گرفتــه شــده بــود ،در ســالهای دهــه هفتــاد متأثــر از چرخشــی کــه بهســوی نئولیبرالیزاســیون روابــط کار صــورت گرفــت ،شــکل جدیــدی از
برونســپاریها بــه شــرکتهای تأمیــن نیــروی انســانی بــاب شــد ،بهنحویکــه هیــچ توجهــی بــه اصــول منــدرج در قانــون کار نشــد .بــرای نمونــه
مطابــق تبصــره  1مــادۀ  13قانــون کار ســال  ،1369ا گــر مقاطعـهکار مطالبــات را نپــردازد ،مقاطعهدهنــده موظــف بــه پرداخــت دیــون کارگــران اســت.
درحالیکــه در مصوبــات و قوانینــی کــه در دهــه هفتــاد و پ ـسازآن در ایــن خصــوص تصویــب شــد ،مراجــع قانونگــذار همــواره بــه دنبــال ایجــاد
شــرایطی بودهانــد کــه دولــت و بخــش غیردولتــی عمومــی هیچگونــه مســئولیتی در قبــال کارگــران مقاطعـهکار (بخــش خصوصــی) نداشــته باشــند.
(خیراللهــی.)1397 ،
در دهــه  ،1370در شــهرداریها نیــز متأثــر از ایــن تغییــر پارادایمــی در الگــوی روابــط کار ،تغییــرات مهمــی در شــیوۀ انجــام وظایــف خدماتــی ایــن
ســازمان نظیــر نظافــت معابــر و جم ـعآوری پســماند رخ داد« .ازجملــه تحــوالت مهــم اوایــل دهــه  70میتــوان بــه آغــاز فرآینــد خصوصیســازی
خدمــات شــهری اشــاره کــرد .ایــن فرآینــد کــه بــا نظــر شــهردار و معاونــت خدمــات شــهری وقــت آغــاز شــد ،بــا هــدف کاهــش هزینههــای شــهرداری و
همچنیــن کاهــش مســئولیتهای مســتقیم ایــن نهــاد بــود .در راســتای ایــن تصمیــم ،وضعیــت اســتخدامی مأمــوران جمـعآوری و رفـتوروب دچــار
تغییــرات اساســی شــد .بهتدریــج تمــام کارگــران خدمــات شــهری بــه نیروهــای پیمانــکاران مناطــق تبدیــل و از اســتخدام شــهرداری خــارج شــدند.
بــر اســاس دســتور مســتقیم شــهردار وقــت ،طــی مکاتبـهای محرمانــه در ســال  ،1371اشــتغال و جــذب کارگــران روزمــزد موقــت و قــراردادی جهــت
اســتفاده در حــوزه خدمــات شــهری ممنــوع اعــام شــد( ».بهبــودی.)1396 ،
ســازمان خدمــات موتــوری شــهرداری کــه تــا دهــه  ٧٠مســئول تــدارک و تجهیــز ماشــینآالت و حملونقــل زبالــه در تهــران بــود ،در ایــن ســالها
دچــار تغییراتــی شــد .یکــی از تغییــرات مهــم در فرآینــد تجدیدنظــر در اساســنامه ایــن ســازمان ،اعــام اســتقالل مالــی ســازمان بــود .ایــن نهــاد کــه
پیــش از آن زمــان بــه لحــاظ مالــی وابســته بــه بودجــه شــهرداری بــود ،بعــد از ابــاغ اســتقالل مالــی میبایســت منابــع درآمــدی جدیــدی بــرای خــود
تعریــف میکــرد .ایــن وضعیــت بــه معنــی آغــاز فرآینــد خصوصیســازی و وا گــذاری امــور بــه پیمانــکاران بــود .بهاینترتیــب بهتدریــج بخشهایــی
از مســئولیتهای ایــن ســازمان بــه بخــش خصوصــی وا گــذار شــد و ایــن موضــوع بــه کاهــش هزینههــای شــهرداری و کوچکســازی آن منجــر شــد.
ً
گســترش حــوزه خدماتدهــی و توســعه کالبــدی شــهر تهــران توأمــا بــا افزایــش میــزان پســماند تولیــدی شــهروندان در کنــار دالیــل پیشگفتــه مبنــی
بــر کوچکســازی و ســلب مســئولیت از شــهرداری در قبــال نیــروی کار ،از دیگــر عواملــی بــود کــه شــهرداریها را بــه برونســپاری خدمــات مرتبــط
بــا پســماند ســوق داد.
برونســپاری وظایــف و مســئولیتهای خدماتــی مرتبــط بــا پســماند یکــی از راهکارهایــی بــود کــه شــهرداری در آن دوره بــرای کاهــش هزینههــا
و افزایــش درآمدهــای بخــش مدیریــت پســماند اتخــاذ کــرد .راهــکار دیگــری کــه در شــهرداری تهــران بــه کار گرفتــه شــد ،تصویــب اخــذ عــوارض
پســماند از تولیدکنندههــای پســماند شــامل تولیدکنندههــای خانگــی ،اداری و تجــاری بــود .بعــد از شــکلگیری ســازمان بازیافــت و تبدیــل مــواد و
تجهیــز تدریجــی نــاوگان جمـعآوری پســماند در ســازمان خدمــات موتــوری و افزایــش میــزان پســماندهای جامــد شــهری ،دریافــت عــوارض شــهری
از پســماند در دســتور کار ایــن ســازمان قــرار گرفــت.
مــاده  8قانــون مدیریــت پســماند کــه بــر اســاس آن «مدیریــت اجرایــی میتوانــد هزینههــای مدیریــت پســماند را از تولیدکننــده پســماند بــا تعرفـهای
یشــود ،دریافــت کــرده و فقــط صــرف هزینههــای
کــه طبــق دســتورالعمل وزارت کشــور توســط شــوراهای اســامی بــر حســب نــوع پســماند تعییــن م 
ً
مدیریــت پســماند کنــد» ،منبــع تأمیــن مالــی هزینههــای مدیریــت پســماند را صراحتــا مشــخص نمــود .بااینوجــود مصوبههایــی کــه در طــی
دو دهــۀ اخیــر در خصــوص معادلــه و نحــوه محاســبه بهــای خدمــات مدیریــت اجرایــی پســماندها توســط وزارت کشــور و شــورای اســامی شــهر
بشــدهاند ،نتوانســته منطبــق بــا هزینههــای واقعــی مدیریــت پســماند باشــند .از ســوی دیگــر «بهطــور متوســط هرســاله تنهــا حــدود
تهــران تصوی 
یشــود و  60درصــد باقیمانــده بهصــورت
 40درصــد از مبلــغ قبضهــای صــادره از طــرف شــهرداری تهــران بهوســیله شــهروندان پرداخــت م 
یشــود( ».بهبــودی .)1396 ،همچنیــن بــر اســاس مــاده  12آییننامــه اجرایــی قانــون مدیریــت پســماند،
معــوق بــه قبــض ســال بعــد افــزوده م 
«تولیدکننــدگان و واردکننــدگان اقالمــی پلیمــری ،پالســتیکی ،کریســتالی ،کاغــذی و مقوایــی و ...بایــد پســماند حاصــل از کاالهــای خــود را بازیافــت
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یکــه نتواننــد بــه ایــن امــر اقــدام نماینــد ،بایــد برابــر نیــم در هــزار ارزش کاال را همزمــان بــا فــروش و یــا ورود بــه صنــدوق ملــی
نماینــد و درصورت 
محیطزیســت پرداخــت نماینــد»( .قانــون مدیریــت پســماندها) .بــه نظــر میرســد مالیــات  0.05درصــدی تولیدکننــدگان صنعتــی پســماند بهقــدری
ناچیــز اســت کــه حتــی بخــش کوچکــی از هزینههــای جم ـعآوری ،تفکیــک ،پا کســازی و بازیافــت پســماند تولیــدی را نمیتوانــد پوشــش دهــد.
یتــوان گفــت در قوانیــن باالدســتی مدیریــت پســماند و در سیســتم مدیریــت شــهری جدیــت الزم جهــت تأمیــن هزینههــای مدیریــت
بنابرایــن م 
پســماند از ســوی تولیدکننــدگان صنعتــی ،تجــاری و خانگــی پســماند وجــود نداشــته اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در بســیاری از کشــورهای
اروپایــی نظیــر آلمــان تمــام هزینههــای بازیافــت مــواد قابــل بازیافــت بــر عهــده تولیدکننــدگان آن اســت .از ســوی دیگــر اراده و برنامهریــزی جــدی
جهــت کاهــش هزینههــای مدیریــت پســماند از طریــق اجــرای طــرح تفکیــک در مبــدأ و کاهــش میــزان پســماند تولیــدی نیــز وجــود نداشــته اســت.
بهاینترتیــب بــرای کاهــش هزینههــای کالن مدیریــت پســماند و افزایــش درآمــد شــهرداری در ایــن حــوزه ،بــه راهکارهایــی روی آورده شــده اســت
کــه اجــرای آنهــا جــز از طریــق زیــر پــا گذاشــتن بخــش دیگــری از وظایــف ایــن ســازمان ممکــن نبــوده و نیســت.
در خصــوص تأمیــن مالــی مدیریــت پســماند نیــز ماننــد بســیاری از حوزههــای دیگــر در مدیریــت شــهری میتــوان گفــت شــهرداری تهــران از تحقــق
درآمدهــای پایــدار ناتــوان اســت .بهعنوانمثــال عــوارض نوســازی و عمــران نیــز کــه در تمــام کشــورهای پیشــرفته بخــش اعظمــی از درآمدهــای
شــهرداریها را تشــکیل میدهــد ،در ایــران کمتــر از  2درصــد درآمــد شــهرداری را تشــکیل میدهــد .درعــوض بخــش اعظمــی از بودجــه ســاالنه
شــهرداری از محــل جریمههــای ساختوســازهای غیرمجــاز در ســطح شــهر کــه یکــی از درآمدهــای ناپایــدار شــهرداری و محــل رفــاه عمومــی
شــهروندان اســت ،بــه دســت میآیــد( .نوذرپــور .)1395 ،در حــوزه پســماند نیــز ،نــه هزینههــای نظافــت و رف ـتوروب معابــر و جم ـعآوری و دفــن
یشــود و نــه شــهرداری در حــوزه تأمیــن زیرســاختها و تجهیــزات و آمــوزش شــهروندان
پســماند از محــل درآمــد پایــدار عــوارض پســماند تأمیــن م 
جهــت تفکیــک در مبــدأ اقــدام جــدی انجــام میدهــد ،تــا از ایــن طریــق درآمــد پایــداری بــرای ایــن ســازمان ایجــاد کنــد .درعــوض بــه ســادهترین و
درعینحــال آســیبزاترین راهــکار کاهــش هزینــه و افزایــش درآمــد یعنــی برونســپاری بــه شــکل ناکارآمــد فعلــی روی آورده اســت.
بهاینترتیــب درحالیکــه برونســپاریهای فرآیندهــای مدیریــت پســماند در دهــه  1370و  1380بهمنظــور کاهــش هزینههــا و ســلب مســئولیت
از شــهرداری در قبــال نیروهــای خدمــات شــهری اتخــاذ شــده بــود ،از اواخــر دهــۀ  80و در دهــۀ  90برونســپاری امتیــاز جمــعآوری ،تفکیــک و
ً
بازیافــت پســماند خشــک نیــز بهصــورت جــدی در دســتور کار شــهرداری قــرار گرفــت و در ایــن مرحلــه هــدف شــهرداری دیگــر نــه صرفــا کاهــش
هزینــه و یــا ســلب مســئولیت از ســازمان در قبــال نیــروی کار ،بلکــه کســب درآمــد از زبالــه بــود .ایــن تحــوالت بهتدریــج حرکــت شــهرداری بهســوی
نهــادی کارآفریــن را تســهیل کــرد .بــر ایــن اســاس شــهرداری طــی ســالهای اخیــر از «مدیریــت تصدیگرایانــه» بهســوی «مدیریــت کارفرمایــی»
تغییــر جهــت داده اســت .رویکــردی کــه بــه تعبیــر مریــم ایثــاری ،پژوهشــگر ایــن حــوزه ،بــه شــکلگیری و تقویــت منطــق «کاالییســازی زبالــه
خشــک» منتهــی شــد و بــر اســاس آن زبالههــای خشــک شــهری بــه کاالیــی قابــل تملــک و خریدوفروش تبدیــل شــد کــه شــهرداری در کنــار بخــش
خصوصــی بــه دنبــال کســب ســود از آن برآمــد .در چنیــن مختصاتــی شــهرداریها بــه برونســپاری فراینــد تفکیــک زبالــه و جمـعآوری پســماندهای
قابــل بازیافــت در قالــب قراردادهــای مزایــده مبــادرت کردنــد ،بهاینترتیــب کــه هــر شــرکت پیمانــکاری کــه رقــم باال تــری را بــرای جمـعآوری و خریــد
پســماندهای خشــک مناطــق شــهری پیشــنهاد دهــد ،برنــده مزایــده قلمــداد میشــود« .تمایــل شــهرداری بــه کســب ســود بیشــتر از زبالــه و نــگاه
ســوداگرایانه بــه زبالــه باعــث شــده رقــم مزایــده ماهیانــه برخــی از مناطــق کــه از ســوی پیمانــکاران بــرای حــق بهرهبــرداری از پســماندهای خشــک
پرداخــت میشــود ،بــه چنــد میلیــارد تومــان برســد .در ایــن میــان ،بــا اعمــال سیاســت افزایــش شــرکتهای پیمانــکاری و رشــد رقبــای بخــش
خصوصــی در ایــن عرصــه ،پیمانــکاران بــرای اینکــه بتواننــد زبالــه مناطــق را از آن خــود کننــد ،در رقابــت بــا ســایرین رقمهــای باالتــری را پیشــنهاد
میدهنــد .آنهــا پــس از تصاحــب مناطــق بــرای اینکــه تــوان پرداخــت مبالــغ ماهیانــه بــه شــهرداری را داشــته باشــند و بــه انباشــت حداکثــری ســود
برســند ،از هــر مســیری کــه هزینههــای کمتــری بــرای آنــان داشــته باشــد ،اقــدام میکننــد .در ایــن میــان کاهــش هزینههــای مرتبــط بــا نیــروی کار
مهمتریــن عرصــه بــرای تقویــت ســودبخش خصوصــی اســت( ».ایثــاری.)1399 ،
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نــگاه ســوداگرایانه و معطــوف بــه کاهــش مســئولیتهای اجتماعــی در شــهرداری تهــران در کنــار ســوداگری و قــدرت پیمانــکاران پســماند خشــک
باعــث شــده اســت ،بخــش عمــده نیــروی کار خدماتــی حــوزه پســماند خشــک از نیــروی کار ارزانقیمــت کــودکان و کارگــران افغانســتانی تأمیــن شــود؛
کارگرانــی کــه زیســت غیررسمیشــان در ایــران و قواعــد تبعیضآمیــز موجــود آنــان را از شــمول قوانیــن کار خــارج میســازد و ازآنجاییکــه حضــور
یتــوان گفــت سیاســت
آنهــا در ایــران غیرقانونــی اســت چــارهای جــز پذیــرش ســختترین و غیرانســانیترین شــرایط کار ندارنــد .بنابرایــن م 
نســپاری خدمــات شــهری در طــی ســه دهــه اخیــر ایــن نتایــج را بــرای مدیریــت شــهری در بــر داشــته اســت:
اشــتغال مثلثــی و برو 
سلب مسئولیت از شهرداری در قبال نیروی کار رسمی و غیررسمی
ً
هــم در خصــوص پیمانــکاران پســماند تــر (مخلــوط) کــه نیــروی خدماتــی مــورد نیــاز خــود را عمدتــا از نیــروی کار رســمی بزرگســال و ایرانــی تأمیــن
میکننــد و هــم در خصــوص پیمانــکاران پســماند خشــک کــه نیــروی کار غیررســمی کــودکان و اتبــاع را مــورد اســتفاده قــرار میدهنــد ،میتــوان
گفــت کــه شــرایط کار ایــن نیروهــای خدماتــی طــی چنــد دهــه گذشــته بهشــدت ســختتر شــده و مزایــا و مــزد حقیقــی آنهــا بــه نســبت چنــد دهــه
شتــر گفتــه شــد در بســیاری از مــوارد ،شــرکتهای واســط  60درصــد مــزد کارگــران را از آن خــود
پیــش کاهــش پیدا کــرده اســت .همانطــور کــه پی 
میکننــد و ســهم کارگــران از مــزد اختصاصیافتــه  40درصــد اســت .بــه گفتــه خانــم آرویــن شــرکتهای پیمانــکاری بــر اســاس مــزد  3600تومــان
بــرای هــر کارگــر خدماتــی بــا شــهرداری قــرارداد میبندنــد ،امــا مــزد پرداختیشــان بــه کارگــر  1200تومــان اســت .از ســوی دیگــر ،شــهرداری کــه
روزگاری متعهــد بــه ارائــه زیرســاخت بــه پیمانــکاران بــرای اســکان رســمی کارگــران پســماند خشــک بــود ،امــروزه تــدارک اســکان کارگــری توســط
پیمانــکاران در مرا کــز بازیافــت زبالــه را ممنــوع اعــام کــرده اســت .بهاینترتیــب بــا وا گــذاری مســئولیت حقوقــی مواجهــه بــا نیــروی کار خدماتــی بــه
شــرکتهای پیمانــکاری ،در عمــل شــهرداری از پذیــرش مســئولیت وضعیــت فاجعهبــار کارگــران خدمــات شــهری ســرباز میزنــد و تمــام مســائل را
متوجــه شــرکتهای پیمانــکاری میســازد کــه بــه لحــاظ سیاســی و حقوقــی تخلفاتشــان قابلپیگیــری نیســت.
کاهش هزینهها
کاهــش هزینههــای مربــوط بــه اســتخدام نیــروی کار و تجهیــز و نگهــداری ماشــینآالت و بهصــورت کلــی کاســتن از هزینههــای مدیریــت شــهری
در حــوزه مدیریــت پســماند از مهمتریــن انگیزههایــی بــوده اســت کــه شــهرداریها را بهســوی برونســپاری و خصوصیســازی خدمــات مرتبــط بــا
پســماند ســوق داده اســت.
ایجاد و افزایش درآمد
درحالیکــه در بخــش پســماند تــر (مخلــوط) کاهــش هزینههــا هــدف اصلــی برونسپاریهاســت ،در بخــش پســماند خشــک برونســپاریها منجــر
یشــود.
بــه ایجــاد و افزایــش درآمــدی حاضــر و آمــاده و ســهلالوصول بــرای شــهرداریها م 
نســپاریها طــی چنــد دهــه اخیــر ایجادشــدهاند ،شــهرداری را در موقعیــت خاصــی از تعــارض منافــع قــرار
مجمــوع ایــن نتایــج کــه درنتیجــۀ برو 
داده اســت کــه در قالــب اشــکال شناخت هشــده و رایــج تعــارض منافــع قــرار نمیگیــرد .بهاینترتیــب کــه از طریــق ســلب مســئولیت از شــهرداری در
قبــال نیــروی کار ،کاهــش هزینههــا و افزایــش درآمــد ،شــهرداری بــه لحــاظ ســازمانی منتفــع گردیــده اســت ،بهنحویکــه تــداوم وضعیــت فعلــی
برونســپاریها بــا منافــع ســازمانی ایــن نهــاد همخوانــی دارد .ایــن انتفــاع از ایــن نظــر اهمیــت دارد کــه شــهرداری بــدون آنکــه اقــدام جــدی
جهــت انجــام وظایفــی کــه از ســوی قانــون بــه ایــن نهــاد محــول شــده اســت (ماننــد تأمیــن زیرســاختها جهــت افزایــش اصولــی نــرخ بازیافــت)،
یکــه ایــن شــکل بخصــوص از
نســپاری وظایــف خــود را انجــام داده اســت .درحال 
بــه شــکل صــوری و اســمی میتوانــد مدعــی باشــد از طریــق برو 
برونســپاریها بــا وظایــف قانونــی ایــن نهــاد مبنــی بــر مدیریــت اصولــی تفکیــک و بازیافــت پســماند و تأمیــن ســامت ،بهداشــت و حقــوق قانونــی
نیــروی کار در تعــارض اســت .نوعــی تضــاد و تعــارض ذاتــی میــان منافــع مبتنــی بــر ســود (مالــی و غیرمالــی ،بخــش خصوصــی و بخــش حاکمیتــی) و
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وظایــف مرتبــط بــا رفــاه اجتماعــی نیــروی کار و شــهروندان کــه بــر عهــده شــهرداری قــرار دارد ،قابلمشــاهده اســت .طــی دو دهــه اخیــر وظایــف دســتۀ
دوم بــه نفــع منافــع دســتۀ اول قربانــی شــدهاند و مدیریــت شــهری بــر اســاس رویکــردی ســودمحور و بــدون توجــه بــه مســئولیتهای اجتماعــی
خــود عمــل کــرده اســت.
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در ایــن فصــل راهکارهــا و پیشــنهادهایی بــرای مدیریــت مصادیــق و موقعیتهــای تعــارض منافــع شناساییشــده در ایــن پژوهــش ارائــه میشــود.
بــر اســاس یافتههــای پژوهــش و تیپشناســی انــواع تعــارض منافــع حــوزه پســماند خشــک کــه در فصــل پیــش مــورد بررســی قــرار گرفــت ،راهکارهــای
مدیریــت تعــارض منافــع در دو ســطح حقوقی-آییننامـهای و ســاختاری(اجتماعی-اقتصادی) ارائــه خواهــد شــد .موقعیتهــای تعــارض منافــع
کــه جهــت مدیریــت آنهــا رویکــرد حقوقــی مــورد نیــاز اســت و در ایــن فصــل مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت عبارتانــد از:
تعــارض وظایــف (ســنجش عملکــرد شــهرداری منطقــه بــر اســاس تنــاژ پســماند) ،دریافــت هدیــه و رشــوه از بخشهــای قاعدهپذیــر ،تعــارض
وظایــف میــان وظیفــۀ جم ـعآوری حداکثــری پســماند و وظیفــۀ ترویــج تفکیــک پســماند در مبــدأ
موقعیتهای تعارض منافعی که جهت مدیریت آنها اصالحات ساختاری و برنامهریزیهای چندجانبه مورد نیاز است ،عبارتاند از:
تــداوم منافــع مدیریــت اجرایــی از طریــق مقاومــت در مقابــل تغییــر رویههــا ،تعــارض وظایــف و منافــع ســازمانی شــهرداری ،اتحــاد ناظــر و منظــور/
اتحــاد قاعد هگــذار و مجــری ،تعــارض وظایــف میــان وظیفــه پرداخــت اجــاره شــهرداری و وظیفــۀ منــع بهکارگیــری نیــروی کار غیررســمی ،تعــارض
وظایــف میــان وظیفــه پرداخــت اجــاره شــهرداری و وظیفــۀ منــع وا گــذاری مناطــق ،اعمالنفــوذ مجــری در تعییــن قوانیــن و رویههــا

 -1-5راهکارهای مبتنی بر رویکرد حقوقی و اصالحات آییننامهای
در ایــن بخــش موقعیتهــای تعــارض منافعــی کــه مدیریــت آنهــا بــا اصالحــات آییننام ـهای امکانپذیــر اســت ب هصــورت یکبهیــک مــورد
بررســی قــرار خواهنــد گرفــت و راهــکار پیشــنهادی ارائــه خواهــد شــد:
 -1-1-5تعارض وظایف (سنجش عملکرد شهرداری منطقه بر اساس تناژ پسماند)
در تمــام کشــورهای پیشــرفتۀ جهــان اصلیتریــن هــدف مدیریــت پســماند معطــوف بــه کاهــش پســماند و کاهــش آلودگــی محیطزیســت اســت.
در آییننامههــا و مال کهــای ارزیابــی عملکــرد معاونــت خدمــات شــهری و محیطزیســت شــهرداریهای مناطــق بایــد تجدیدنظــر صــورت گیــرد
تــا تنــاژ پســماند مدیریتشــده از ســوی شــهرداری منطقــه معیــار ارزیابــی واحــد منطقــه نباشــد .بدیــن منظــور بایــد سیســتم رتبهبنــدی جدیــدی
طراحــی و تدویــن شــود کــه در آن تمــام پارامترهــای امکانــات ،درآمــد ،وضعیــت فرهنگــی و رفاهــی جمعیــت ســاکن در منطقــه لحــاظ گــردد .در
سیســتم رتبهبنــدی جدیــد میــزان موفقیــت شــهرداریهای مناطــق در افزایــش نــرخ تفکیــک در مبــدأ و سیاس ـتگذاریها در جهــت کاهــش تنــاژ
پســماند تولیــدی منطقــه ،کیفیــت زندگــی و شــرایط کاری نیــروی کار حــوزۀ پســماند و مکانیزاســیون و تکنولــوژی بهکاررفتــه در واحدهــای تفکیــک
و بازیافــت مناطــق بایــد بهعنــوان معیــار ســنجش عملکــرد شــهرداریهای مناطــق مــورد بررســی قــرار بگیرنــد.
 -2-1-5دریافت هدیه و رشوه از بخشهای قاعدهپذیر
روابــط غیرشــفاف ،اســتفاده از کارچاقکنهــا و دریافــت هدیــه و رشــوه از مشــکالت اساســی نظــام اداری کشــور اســت کــه در خصــوص شــهرداریها
یشــود کــه ســامانۀ گزارشــگری تخلــف یــا ســوت زنــی
بــه شــکل جــدی مسئلهســاز شــده اســت .بــرای کاهــش ایــن نــوع روابــط و مفاســد پیشــنهاد م 
یشــوند ،مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .از دیگــر
( )Whistleblowingبــرای شناســایی آن دســته از کارکنــان و مدیرانــی کــه در ایــن حــوزه مرتکــب خطــا م 
راهکارهــای مدیریــت ایــن نــوع تعــارض منافــع بایــد بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :اصــاح مــاده  91قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری؛ جرمانــگاری
پذیــرش هدیــه؛ تصویــب دســتورالعمل یــا آئیننامــه داخلــی بــرای پذیــرش هدیــه
 -3-1-5تعارض وظایف میان وظیفۀ جمعآوری حداکثری پسماند و وظیفۀ ترویج تفکیک در مبدأ
ً
تفویــض وظیفــۀ ترویــج و آمــوزش تفکیــک در مبــدأ بــه پیمانــکار در نظامنامــه فنــی و اجرایــی بنــدی اســت کامــا صــوری و بیتوجــه بــه شــرایط
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واقعــی .ســازمان مدیریــت پســماند و شــهرداریهای مناطــق بایــد بــرای ترویــج فرهنــگ تفکیــک در مبــدأ و الــزام شــهروندان بــه انجــام ایــن امــر
بهصــورت جــدی و مســتقل از پیمانــکاران پســماند خشــک سیاسـتگذاری و اقــدام کننــد و در صــورت نیــاز دفترهــای مشــاور و پیمانــکاران مســتقل
را بــرای ایــن هــدف بهکارگیرنــد.

 -2-5راهکارهای مبتنی بر اصالحات ساختاری
در ایــن بخــش موقعیتهــای تعــارض منافعــی کــه مدیریــت آنهــا نیازمنــد اصالحــات ســاختاری و رویکــردی همهجانبــه اســت ،بهصــورت
یکبهیــک مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت و راهــکار پیشــنهادی ارائــه خواهــد شــد:
 -1-2-5تداوم منافع مدیریت اجرایی از ازدیاد تعداد پیمانها
بهمنظــور مدیریــت ایــن موقعیــت تعــارض منافــع الزم اســت پیمانهــای مناقصــۀ خدمــات پســماند تــر و پیمانهــای وا گــذاری پســماند خشــک
بــه لحــاظ ّکمــی و کیفــی تغییــر یابــد .طــرح تجمیــع پیمــان پســماند تــر و خشــک میتوانــد منجــر بــه کاهــش تعــداد پیمانهــای ســالیانه و ازایـنرو
کاهــش تعــداد پیمانــکاران حــوزۀ پســماند تــر و خشــک گــردد .کاهــش تعــداد پیمانهــا متضمــن کاهــش روابــط ناشــفاف و حاشــیهها و منافــع
نامشــروعی اســت کــه پیرامــون هــر پیمــان و قــرارداد مزایــده و یــا مناقصــه در ســازمان شــهرداری ب هصــورت بالقــوه میتوانــد وجــود داشــته باشــد.
بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش و مصاحبههــای صــورت گرفتــه بــا خبــرگان مدیریــت شــهری و مدیریــت پســماند پیشــنهاد میشــود کــه بــرای
کل شــهر تهــران حداکثــر  22پیمانــکار در نظــر گرفتــه شــود و بهجــای برگــزاری حــدود  150مناقصــه و مزایــده ،حداکثــر  22جلســه برگــزار شــود .گزینــه
ً
یتــر آن اســت کــه تهــران بــه  5پهنــه تقسی 
مطلوبتــر و حداقل 
مشــده و پیمــان پســماند هــر پهنــه بــه مناقصــه گذاشــته شــود ،چــون فعــا درآمــد کمتــر از
هزینــه اســت .در یــک شــهر در یکســال  150جلســه مزایــده و مناقصــه آ گهــی میشــود .نماینــدگان دســتگاهها بــا حضــور پیمانــکاران متعــدد شــرکت
میکننــد کــه ایــن ازدیــاد پیمانهــا زوایــای آشــکار و پنهــان فراوانــی دارد .نکتــه اساســی در خصــوص پیشــنهاد تجمیــع ایــن اســت کــه بــا طــرح
تجمیــع ،هزینههــا و درآمدهــا در پیمانهــا همپوشــانی پیــدا میکنــد و ایــن موضــوع باعــث میشــود بســیاری از هزینههــا کاهــش پیــدا میکنــد.
وقتــی یــک شــرکت مســئولیت  5منطقــه ،یعنــی حــدود  25ناحیــه را بــه عهــده داشــته باشــد ،یــک درآمــد بــرای خــودش متصــور میشــود ،یــک درآمــد
مدیریتــی در آنالیــزش میبینــد .امــا وقتــی  25ناحیــه بــا  25قــرارداد وا گــذار شــود ،هــر شــرکتی کــه یــک ناحیــه را بــه عهــده دارد انتظــار درآمــد مدیریتــی
خــود را دارد .پــس بایــد بــه  25شــرکت پــول حســابداری و مدیریــت پیمــان و ...داد .بــا ازدیــاد پیمانهــا و قراردادهــا درآمدهــای مشــروع و درآمــد
پنهــان و حاشــیهای بســیاری ظهــور میکنــد.
 -2-2-5تعارض وظایف و منافع سازمانی شهرداری
شــهرداری تهــران بــرای عمــل بــه مســئولیتها و وظایــف محــول شــده از ســوی قانــون مدیریــت پســماند ،بایــد از منافــع ســازمانی کوتاهمــدت خــود
صرفنظــر کــرده و بهمنظــور تمهیــد زیرســاختهای مــورد نیــاز جهــت مکانیزاســیون فرآیندهــای مرتبــط اقــدام بــه جــذب ســرمایهگذار کنــد.
 -3-2-5اتحاد ناظر و منظور /اتحاد قاعدهگذار و مجری
ســازمان مدیریــت پســماند بــه دلیــل روابــط درونســازمانی امــکان نظــارت ســختگیرانه بــر عملکــرد واحدهــای شــهرداریهای مناطــق را نــدارد.
یشــود ســاختار اداری و تشــکیالتی مــورد نیــاز در ســازمان حفاظــت محیطزیســت و وزارت کشــور متناســب بــا مجموعــۀ
ازایــنرو پیشــنهاد م 
فرآیندهــای جزئــی مدیریــت پســماند شــکل بگیــرد کــه امــکان نظــارت بــر کلیــه فرآیندهــا و قاعد هگــذاری در تمــام ســطوح را داشــته باشــد.
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 -4-2-5تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع بهکارگیری نیروی کار غیررسمی
ایــن موقعیــت تعــارض منافــع عــاوه بــر تعــارض وظایــف میــان وظیفــه پرداخــت اجــاره شــهرداری و وظیفــۀ منــع وا گــذاری مناطــق ،و اعمالنفــوذ
مجــری در تعییــن قوانیــن و رویههــا ریشــه در نــگاه ســوداگرایانه و معطــوف بــه کاهــش مســئولیتهای اجتماعــی در شــهرداری تهــران و ســوداگری
و قــدرت پیمانــکاران پســماند خشــک دارد کــه باعــث شــده اســت بخــش عمــده نیــروی کار خدماتــی حــوزه پســماند خشــک از نیــروی کار ارزانقیمــت
ً
شتــر نشــان داده شــد در مناســبات کنونــی مدیریــت پســماند ،پیمانــکار صرفــا نقــش
نطــور کــه پی 
کــودکان و کارگــران افغانســتانی تأمیــن شــود .هما 
یــک واســطه را دارد کــه تنهــا وظیفــه و کارکــردش ســاماندهی نیــروی کار غیررســمی بــه نحــوی اســت کــه مســئولیت مواجهــه بــا نیــروی کار از دوش
مدیریــت شــهری برداشــته شــود .بنابرایــن اصــاح وضعیــت نیــروی کار شــاغل در بخــش خدمــات پســماند از مهمتریــن و مؤثرتریــن اقدامــات در
جهــت بهبــود ســازوکارهای مدیریــت پســماند و رفــع تعــارض منافــع در ایــن حــوزه اســت.
یشــود رسمیســازی نیــروی کار افغانســتانی کــه تمــام ارزش ایجادشــده و گــردش مالــی
بــر اســاس یافتههــا و بررسـیهای ایــن پژوهــش پیشــنهاد م 
کالن ناشــی از ایــن ارزش ایجادشــده در حــوزه پســماند حاصــل تــاش و کار آنهاســت ،در دســتور کار قــرار گیــرد .رســمیتیافتن ایــن نیــروی کار
غیررســمی و پذیــرش مســئولیت حقوقــی مواجهــه بــا آنهــا از ســوی شــهرداری میتوانــد تغییــرات قابلمالحظـهای را در ســاختار مدیریــت پســماند
تهــران بهوجــود بیــاورد ،ازجملــه آنکــه در ایــن صــورت وجــود طفیلــی و واســطهگر پیمانــکار کــه بــدون آنکــه زحمــت خاصــی بکشــد ،بــه شــکلی
یگــردد ،بالموضــوع میگــردد .در چنیــن شــرایطی پیمانــکار بــه بــازوی اجرایــی شــهرداری تبدیــل میشــود و وظیفــه آن بــه نظــارت
بیشــینه منتفــع م 
صــرف بــر نیــروی کار تقلیــل مییابــد و متناســب بــا همیــن وظیفــه جزئــی نیــز حقــوق دریافــت میکنــد .الزمــۀ چنیــن تغییــری مداخــات سیاســی و
اجتماعــی در وضعیــت اقامــت مهاجــران غیرقانونــی افغانســتانی اســت .نیــروی کار افغانســتانی یکــی از واقعیــات اجتماعــی در ایــران اســت کــه طــی
ســالیان گذشــته وجــود آنهــا انــکار شــده و بــا برخــورد ســلبی و قهــری ســعی بــر نادیــده انگاشــتن آنهــا شــده اســت .بــر اســاس پژوهــش تخصصــی
صــورت گرفتــه در حــوزه زبال هگــردی پیشــنهاد میشــود افــراد بــاالی پانــزده ســال کــه بــر اســاس مـ ّ
ـادۀ  72قانــون کار دولــت جمهــوری اســامی ایــران
کار بــرای ایشــان در شــرایط خاصــی مجــاز اســت ،ب هصــورت مشــروط و حضــور سرپرســت مجــوز کار پارهوقــت را دریافــت کننــد و از حـ ّـق اقامــت در
ایــران برخــوردار شــوند و در قبــال کاری کــه انجــام میدهنــد ،بیمــه و حــق ســکونت در مکانهــای اســتاندارد و بــا کیفیــت مناســب را داشــته باشــند.
(انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان.)1398 ،
هــدف ایــن رویکــرد ایجــاد فضــای سیاســی بیشــتر بــرای زبالهگردهــا و کــودکان زبال هگــرد ،و همچنیــن تقویــت موقعیــت آنــان بهعنــوان یــک گــروه
در جامعــه اســت .قــدم اول دادن صــدا بــه جامعــۀ هــدف و مشــاهدهپذیر کــردن آنــان اســت .در ایــن رویکــرد ،زبالهگردهــا بهمثابــۀ افــرادی درک
میشــوند کــه بایــد تصدیــق شــوند و حــق زندگــی بهتــر بــه آنــان داده شــود .نمونههایــی از مداخــات مبتنــی بــر چنیــن رویکــردی عبارتانــد از:
ســازماندهی ،البیگــری و تحریــک مشــارکت سیاســی ،بــرای مثــال ســازماندهی زبالهگردهــا در درون تعاونیهــا بــرای کاهــش نفــوذ واســطهها و
بهبــود درآمــد آنهــا؛ اصالحــات قانونــی و بهبــود اجــرای قوانیــن کار؛ اصالحــات قانونــی بــه شــرایط بهتــر کار ماننــد ســاعت کار ،حداقــل ســن ،حداقــل
دســتمزد ،ســامت شــغلی )ایمنــی ،ســروصدا) و بیمههــای درمانــی( .انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان.)1398 ،
ا گــر حضــور نیــروی کار افغانســتانی بهعنــوان عمدهتریــن نیــروی کار حــوزه پســماند در تهــران بــه رســمیت شــناخته شــود ،کارگــران افغانســتانی
میتواننــد بهصــورت درونــی ســازمانیابی کننــد و در قالــب تشــکلها و تعاونیهــا و بهصــورت مســتقیم بــا شــهرداریها یــا پیمانــکار اصلــح و مــورد
تأییــد شــهرداری ،بــرای انجــام امــور خدماتــی قــرارداد امضــا کننــد و از حقــوق و مزایــای منصفانــه در قبــال کاری کــه انجــام میدهنــد ،برخــوردار
گردنــد.
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مصاحبه با بهاره آروین؛ عضو شورای اسالمی شهر تهران
به نظر شما تعارض منافع تا چه حد در شکلگیری مشکالت کنونی مدیریت پسماند شهر تهران نقش دارد؟
یکــی از مشــکالت مــا در مدیریــت شــهری پارهپــاره شــدن وظایــف بــه نحــوی اســت کــه هیــچ ســازمانی مســئولیت کار را نمیپذیــرد .ســازمان مدیریــت
پســماند بــه ایــن دلیــل بــه وجــود آمــد کــه نظارتــی بــر عملکــرد شــهرداریهای مناطــق شــکل بگیــرد و قاعدهگــذاری کنــد .امــا همیــن ســازمان کــه
در بدنــه خــود شــهرداری اســت ،امــروز مدعــی اســت کــه در بــروز مســائل کنونــی نقشــی نــدارد و در صورتــی میتوانــد وضعیــت را بهبــود بخشــد
ً
یکــه واقعــا ابزارهــای نظارتــی دارد و نظــارت میکنــد ،ازجملــه؛ ابــاغ تیــپ
کــه مســئولیتهای اجرایــی هــم بــه ایــن ســازمان محــول شــود .درحال 
قــرارداد؛ اســتاندارد ارزیابــی عملکــرد پیمانــکاران؛ آییننامــه رتبهبنــدی پیمانــکاران .بااینوجــود ســازمان مدیریــت پســماند مدعــی اســت کــه
نقشــی در وضعیــت فعلــی نــدارد و بــا ایــن نقــش نظارتــی و قاعد هگــذاری بیــش از ایــن نمیتــوان کاری کــرد .چــون کار اصلــی و اجرایــی جــای دیگــری
اجــرا میشــود .مــن معتقــدم در توضیــح مشــکالت کنونــی مدیریــت پســماند شــهر تهــران ،تعــارض منافــع چنــدان توضیحدهنــده نیســت .زمانــی کــه
یشــود ،هــر بخــش تقصیــر گــردن دیگــری میانــدازد و مدعــی اســت دارای اختیــارات الزمــه نیســت.
مســئولیتهای نظارتــی از اجرایــی تفکیــک م 
در ارتبــاط بــا قاعد هگــذاری ،شــورای شــهر از اختیــارات حداکثــری برخــوردار اســت و در ایــن زمینــه هــر قاعــدهای کــه وضــع کنــد ،شــهرداریها ملــزم
یشــود؟ پســماند حــوزه ایســت کــه هــر تغییــری در آن میتوانــد تبعــات
بــه اجــرای آن هســتند .امــا چــرا اتفاقــی نمیافتــد و بهبــودی حاصــل نم 
گســتردهای داشــته باشــد .تصــور کنیــد ا گــر بیس ـتوچهار ســاعت پســماندها جمــع نشــود ،شــهر دچــار مســائل جــدی میشــود .ازاینجهــت نهــاد
اجرایــی بهســادگی دســت بــه تغییــر و تحــول نمیزنــد و شــاید یکــی از دالیــل تــداوم وضــع موجــود بیــش نوعــی محافظـهکاری باشــد .شــورای شــهر
هــمزمانــی کــه میخواهــد اقدامــی انجــام دهــد ،متهــم میشــود بــه انقالبــی عمــل کــردن .در ایــن حــوزه مســائل پیچیــده و تخصصــی اســت و هــر
تغییــری نیازمنــد کار کارشناســی جــدی اســت.
شــهرداری ازنظــر کســب درآمــد ،یکــی از ذينفعــان در ســازوکارهای کنونــی مدیریــت پســماند بــه شــمار میآیــد .بــه نظــر شــما تعــارض درآمــد
و وظیفــه تــا چــه حــد در عملکــرد شــهرداری در ایــن حــوزه مؤثــر بــوده اســت؟
مجمــوع درآمــدی کــه شــهرداری در ســال گذشــته از محــل فــروش امتیــاز جم ـعآوری پســماند خشــک بــه دســت آورده ،حــدود  200میلیــارد تومــان
بــوده اســت کــه ایــن مبلــغ در بودجــه  18هزارمیلیــاردی شــهرداری تهــران ناچیــز اســت .درآمدهــای شــهرداریهای مناطــق بهحســاب خزانــه کل
یشــود ،و از طریــق برنامــه و ردیــف بودجههــا تخصیــص پیــدا میکنــد .مناطــق نفــع مالــی آنچنانــی از تحقــق درآمــد نــدارد .بنابرایــن
واریــز م 
شــهرداری مناطــق ذینفــع ســازمانی بــه شــکل کالن و جــدی نیســتند ،مگــر آنکــه هزینههــای بســیار جزئــی مثــل پرداخــت حقــوق برخــی نیروهــا ،یــا
پرداخــت هزینههــای یــک جشــن ،یــا دریافــت هدیههــای فــردی.
بــر اســاس مفــاد قــرارداد شــهرداری حــق بهکارگیــری نیــروی کار غیررســمی و کــودکان را نــدارد و در عمــل منکــر وجــود رابطــه بــا ایــن بخشهــای
غیررســمی میشــود .امــا فــرض کنیــم کــه شــهرداری موفــق شــود وجــود رابطــه میــان پیمانــکار و بخشهــای غیررســمی را اثبــات کنــد ،چــه اتفاقــی
یشــود و پســماندهای منطقــه بــرای مدتــی بــدون متولــی و صاحــب میمانــد ،و هرکســی میتوانــد پســماندها را جمـعآوری
میافتــد؟ قــرارداد فســخ م 
کنــد .نفــر بعــدی هــم کــه شــهرداری بــا او قــرارداد ببنــدد از همــان شــیوه پیمانــکار قبلــی اســتفاده خواهــد کــرد .بنابرایــن پرداخــت جریمــه راهــکار
نیســت و حتــی ا گــر شــهرداری نظــارت هــم داشــته باشــد ،ایــن وضعیــت تغییــر نمیکنــد.
شــما فــرض کنیــد شــهرداری تمــام قراردادهــا بــا پیمانکارهــا را فســخ کــرد تــا درگیــری و تعارضــی بیــن اســتارتآپها و پیمانــکاران بــه وجــود نیایــد .در
تتــر میتواننــد زبالههــا را جم ـعآوری
ایــن حالــت زبالههــای داخــل ســطلها دوبــاره بیصاحــب میشــود و ایــن بــار پیمانــکار و افــراد ناشــناس راح 
یشــود؟ در حــال حاضــر کــه
کننــد .در ایــن صــورت ،نظــارت آنهــم کــه دیگــر بــا شــهرداری نیســت ،بــا نیــروی انتظامــی اســت .مســئله حــل م 
شــهرداری منفعــت جزئــی  200میلیــاردی از ایــن بــازار دارد ،بــه ســراغ کشــف تخلفــات و حــل مســئله نم ـیرود .آقــای میرلوحــی بــه اینهــا میگویــد
ایــن بــازار  2000میلیــاردی میتوانــد نصیــب شــهرداری شــود ،ایــن انگیــزه در ایــن نهــاد بــه وجــود نمیآیــد کــه بــه دنبــال حــل مســئله بــرود .حــال ا گــر
ایــن درآمــد هــم قطــع شــود ،دیگــر چــه انگیــزهای باقــی میمانــد؟ چگونــه میتــوان گفــت بــا قطــع ایــن منبــع درآمــد شــهرداری راهــکار بهینهتــری
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ً
را اتخــاذ میکنــد؟ در اینجــا اصــا مســئله تعــارض منافــع نیســت .شــهرداری حتــی ا گــر ایــن منفعــت را هــم نداشــت ،دنبــال حــل ایــن مســئله نبــود،
کمــا اینکــه قبــل از ایــن درآمــد هــم بــه دنبــال حــل مســئله نمیرفــت .ورود اســتارتآپها هــم بهخودیخــود مســئله را حــل نمیکنــد .بــر فــرض
کــه شــهرداری از فــروش امتیــاز جمـعآوری پســماند چشمپوشــی کنــد و ایــن اســتارتآپها پســماندها را رایــگان بــه دســت بیاورنــد ،هیــچ تضمینــی
وجــود نــدارد کــه آنهــا هــم از نیــروی کار غیررســمی و کــودکان اســتفاده نکننــد .ضمــن اینکــه پــس از مدتــی پیمانــکاران هــم بــا پوشــش همیــن
اســتارتآپها وارد میــدان خواهنــد شــد.
نقــش و عملکــرد پیمانــکاران پســماند خشــک را چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟ آیــا وظایــف متعارضــی کــه بــه پیمانــکاران محــول شــده اســت،
آنهــا را در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار نــداده اســت؟
ً
در ســازوکار فعلــی تقریبــا همــه منتفــع هســتند :شــهروندان شــهر تمیــزی دارنــد ،پیمانــکاران ســود میبرنــد؛ زبالهگردهــا درآمــدی کســب میکننــد؛
شــهرداری هــم مســئولیت خــود را انجــام میدهــد .پیمانــکاران مدعیانــد بــه خاطــر فشــار شــهرداری مــا بــه ســمت بخــش غیررســمی ســوق
دادهشــدهایم .بخشــی از کارشناســان قدیمــی ســازمان مدیریــت پســماند هــم بــا ایــن تحلیــل موافــق هســتند کــه ایــن ســودجویی شــهرداری اســت
کــه باعــث شــده اســت پیمانــکاران بــه ســمت اقتصــاد غیررســمی و اســتفاده از کارگــران غیرمجــاز ســوق داده شــوند .قراردادهــا بــا پیمانــکاران
بهشــرط اســتخدام نیروهــای کار رســمی بــا حقــوق  3200بســته میشــود ،امــا پیمانــکار نیروهــای غیررســمی را بــا حقــوق  1200بــه کار میگیــرد .در
خــود شــهرداری هــم ایــن تحلیــل وجــود دارد کــه حاشــیه ســود پیمانــکار از همیــن محــل اســت و ا گــر پیمانــکار کارگــر رســمی اســتخدام کنــد ،ســودی
نخواهــد بــرد.
شما برای مدیریت و اصالح این وضعیت چه راهکارهایی پیشنهاد میکنید؟
بــه نظــرم اصلیتریــن مســئله مــا در حــال حاضــر بحــث دانــش اســت ،نــه تعــارض منافــع یــا عــدم خواســت .مــا طــرح جامعــه پســماند را تصویــب
ً
کردیــم و بــرای آن مناقصــه برگــزار کردیــم و  5میلیــارد هــم هزینــه شــد ،امــا محصــول نهایــی اصــا از کیفیــت الزم برخــوردار نیســت و ایــن قابلانتظــار
هــم بــود .چــون دانــش در ایــن زمینــه وجــود نــدارد .مــا بهعنــوان نمایندههــای سیاســی دسـتکم بــه لحــاظ فــردی نفعمــان در ایــن بــود کــه تغییــری
در ایــن وضعیــت ایجــاد کنیــم ،امــا نتوانســتیم .علــت ،مقاومــت ذينفعــان نبــوده اســت ،علــت ایــن اســت کــه مســئله اصلــی هنــوز شناســایی نشــده
اســت.
بحرانهــای ناشــی از غیررسمیســازی کارهــای رســمی مثــل ممنــوع ســاختن کار کــودک باعــث شــدیدتر شــدن اســتثمار و بهرهکشــی از ایــن کــودکان
یشــود .خیلــی از ایــن مســائل راهــکار اجتماعــی نــدارد،
شــده اســت .زمانــی کــه علــت اشــتباه تشــخیص داده شــود ،بحرانهــای بدتــری آفریــده م 
بلکــه راهــکار اقتصــادی و ســاختاری دارد.
یکــی از راهکارهــا رســمی ســازی کارهــای غیررســمی اســت .کاری کــه در اپلیکیشـنهایی مثــل الوپیــک و اســنپ انجــام شــد .در ایــن مــورد هــم بایــد
واقعیــت وجــود زبالهگردهــا پذیرفتــه شــود و امــر غیررســمی ،رســمیشــود .ا گــر مــا در ایــن میــان واســطهها و دال لهــا را حــذف کنیــم ،منفعــت همــه
یشــود .ایــن ذینفعــی کــه بخواهــد بــه ایــن طریــق بــازی را بــه هــم بزنــد ،در حــال حاضــر وجــود نــدارد .و مشــکل اصلــی اینجاســت.
بیشــینه م 
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند

و راهکارهای مقابله با آن

مصاحبه با آرش حسینی میالنی؛ عضو شورای اسالمی شهر تهران
ارزیابی شما از علل و عوامل شکلگیری وضعیت کنونی مدیریت پسماند و پدیده زبالهگردی چیست؟
بــر اســاس ضوابــط و مفــاد قراردادهــا ،پیمانــکار بایــد بــر منطقــه خــود نظــارت داشــته باشــد و از ایــن نظــر مــا نبایــد شــاهد پدیــدهزبالهگــردی باشــیم .بــر
اســاس مفــاد قــرارداد ،پیمانــکار بــا ماشــینآالت مکانیــزه و بــا نیــروی کار رســمی بایــد پســماند خشــک را جمـعآوری کنــد .امــا در عمــل چنیــن اتفاقــی
نمیافتــد و پیمانــکار از طریــق روابــط غیــر شــفاف بــا شــبکه گســترده زبالهگردهــا و صاحبــان گاراژهــا اقــدام بــه جمـعآوری پســماند خشــک میکنــد.
ً
ایــن روابــط تاکنــون قابــلپیگیــری کیفــری نبــوده اســت و نهایتــا بــه توبیــخ از ســوی ســازمانهای نظارتــی و حراســتی شــهرداری و حــذف پیمانــکار
منجــر شــده اســت.
ریشــۀ ایــن نقــص ســاختاری اســت .مخــازن روبــاز ،نیــروی کار غیرمجــاز داخلــی و خارجــی و فقــر فزاینــده زمینههــای ســاختاری ایــن مشــکل اســت .تا
ً
زمانــی کــه علــل ســاختاری حــل نشــود ،نظــارت انتظامــی مشــکلی را حــل نمیکنــد .شــهرداری امــکان نظــارت دارد و نظــارت میکنــد .بعضــا پیمانــکار
ً
را جریمــه هــم میکنــد امــا انگیــزه اقتصــادی بهقــدری قــوی اســت کــه پیمانــکار پرداخــت جریمــه را میپذیــرد و بــه کار خــود ادامــه میدهــد .نهایتــا
ً
یشــود .جزئیــات ایــن تخلفــات وجــود دارد .مثــا روابطــی کــه بیــن
یشــود و پــس از مدتــی از طریــق شــرکت دیگــری وارد م 
یــک یــا دو فصــل خلــع م 
ناظــر ناحیــه و پیمانــکار وجــود دارد و باعــث چشمپوشــی ناظــر ناحیــه از تخلفــات پیمانــکار شــده اســت.در حــال حاضــر تنهــا ســه درصــد زبالههــا
بهصــورت رســمی (از طریــق غرفههــا و ماشــینهای ملــودی) جمـعآوری میشــود و بیــش از ســه برابــر ایــن مقــدار جمـعآوری غیررســمی اســت.
در مجموعه شورای شهر و شهرداری تهران تاکنون چه راهکاری برای مدیریت این مسائل اتخاذ شده است؟
ســال  94طــرح تجمیــع پیمــان پســماند خشــک و تــر ارائــه و بهصــورت پایلــوت در چنــد منطقــه اجــرا شــد .در ایــن حالــت هــم پیمانــکاری کــه قــرار
بــود از ســازوکارهای پیشبینیشــده اقــدام کنــد ،بــاز بــه اســتفاده از زبالهگردهــا روی آورد .زیــرا در شــرایط فعلــی منطــق اقتصــادی قویتــر عمــل
میکنــد .تنهــا در منطقــه  13کــه پیمانــکار خشــک و تــر از یــک خانــواده بودنــد ،و یــک مرکــز بازیافــت خــوب دارنــد ،زبالهگــردی در ایــن منطقــه کاهــش
یکــرد و ایــن موضــوع مؤثــر بــود .شــهردار منطقــه هــم محیطزیســتی بــود.
چشــمگیر داشــت .مرکــز پــردازش و بازیافــت ،پســماند خشــک و تــر را جــدا م 
بــر اســاس مفــاد قــرارداد ،پیمانــکار بــا ماشــینآالت مکانیــزه و بــا نیــروی کار رســمی بایــد پســماند خشــک را جمـعآوری کنــد و از ایــن نظــر اســتفاده از
ً
یتــوان پیــدا کــرد .کارت شناســایی زبالهگردهــا
زبالهگردهــا کامــا غیرقانونــی و غیررســمی اســت .هیــچ رد حقوقــی بیــن زبالهگردهــا و پیمانــکار نم 
هــم ا گــر وجــود داشــته باشــد ،ب هصــورت رســمی از طــرف شــهرداری نیســت .چــون ایــن ســازوکار از طــرف شــهرداری پذیرفتهشــده نیســت .ســازمان
مدیریــت پســماند مــورد خطــاب قــرار دارد و بایــد پاســخگو باشــد ،کــه آنهــم میگویــد مــن نظامنامــه تعییــن کــردم و بایــد بــر طبــق نظامنامــه عمــل
شــود .شــهرداریهای مناطــق مســئولیت اجرایــی دارنــد کــه آنهــا هــم پاســخگو نیســتند.
در حــال حاضــر ســازمان مدیریــت پســماند چــون مســئولیت اجرایــی نــدارد ،پاســخگو نیســت .ا گــر ایــن مســئولیتها در ســازمان مدیریت پســماند هم
تجمیــع شــود ،بازهــم امــکان بــروز ایــن مســائل باقــی میمانــد ،زیــرا ایــن ســازمان مرکــزی هــم بایــد انشــعابات و معاونتهایــی در شــهرداریهای
مناطــق پیــدا کنــد.
در ســال  96اســتارتآپی بــه نــام زیسـتاپ در منطقــه دو شــروع بــه کار کــرد .اختالفاتــی بیــن ایــن زیسـتاپ بــا پیمانــکار پســماند خشــک منطقــه
مثــل ضــرب و شــتم و پنچــر کــردن تایــر ماشــینها در گرفــت .ایــن کار ابتــکار معاونــت خدمــات شــهری آقــای کش ـتپور بــود .مســئله بیــن آنهــا
بــه نحــوی حــل شــد .تعــداد کاربرهــای آن اپلیکیشــن هــم افزایــش یافــت .در مناطــق دیگــر همچنیــن گروههایــی وجــود داشــتند .در حــال حاضــر
ســازمان مدیریــت پســماند بــه موضــوع ورود پیدا کــرده اســت و بــا فــاوا شــهرداری نظامنامـهای ایجــاد کردهانــد .فــاوا کنتــرل الکترونیکــی موضــوع
را انجــام میدهــد .ســازمان مدیریــت پســماند فراخوانــی داده اســت و چنــد اســتارتآپ مثــل مجموعــه شــهرکتاب در آن برندهشــدهاند .زیسـتاپ
ً
در ایــن فراخــوان برنــده نشــد .ایــن بازیگــران دیجیتــال کــه اخیــرا وارد بــازی شــدهاند ،تــا حــد زیــادی میتواننــد زمینبــازی و شــرایط را تغییــر دهنــد.
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مصاحبه با مهدی صالحزاده؛ معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری منطقه 13
یشــود شــهرداری منطقــه  13توانســته زبالهگردهــا را از سیســتم جم ـعآوری و تفکیــک پســماند خشــک حــذف کنــد،
در مناطــق عنــوان م 
موفقیــت منطقــه ناشــی از چــه بــوده اســت؟
نیــروی انســانی متخصــص یکــی از مهمتریــن عوامــل ایــن موفقیــت محســوب میشــود کــه بــا در پیــش گرفتــن شــیوههای کنترلــی ،نظارتــی و
آموزشــی ایــن معضــل را از منطقــه حــذف کردنــد .شــاید بتــوان دغدغــه شــهردار منطقــه را نیــز از دیگــر عوامــل مهــم در ســاماندهی سیســتم جمـعآوری
و تفکیــک پســماند دانســت کــه بــه جهــت تخصــص الزم توانســت مجریــان متخصــص و باتجربـهای را در ایــن حــوزه بـهکار بگیــرد.
در کنار این موارد آموزش مستمر به شهروندان بهعنوان تولیدکننده در مبدأ و تفکیک آن نیز نقش مؤثری در این راستا داشته است.
آیا منظور شما از مجریان همان پیمانکاران هستند؟
ً
صالـحزاده :منظــور از مجریــان مدیــران نظارتــی ،اداری و ســتادی هســتند و نــه پیمانــکاران چــون آنهــا صرفــا بــه فکــر منافــع خودشــان هســتند کــه
میتواننــد بــا کاهــش کیفیــت خدمــات همچــون بهکارگیــری نیــروی غیرمتخصــص و ارائــه حقــوق کمتــر بیشازپیــش منافــع خودشــان را تأمیــن
کننــد.
ً
بــر اســاس نظامنامــه فنــی و اجرایــی وا گــذاری پســماند خشــک دقیقــا بــه پیمانــکار واگذارشــده بنابرایــن تعــارض منافــع وجــود دارد .در مناطــق دیگــر
تــا  85درصــد پســماندهای خشــک جمعآوریشــده از طریــق زبالهگردهــا انجــام میشــود ولــی ایــن موضــوع در منطقــه  13شــهرداری تهــران دیــده
نمیشــود.
شــاید بتــوان از دیگــر اقدامــات مهــم در حــذف زبالهگــرد را راهانــدازی مرکــز پــردازش پســماند خشــک از تــر دانســت کــه پــس از دریافــت زبالههــا از درب
منــازل بــه خلــوص ایــن تفکیــک پســماندها میافزایــد.
ً
نکتـهای کــه الزم اســت بــه آن اشــارهکنم اینكــه وقتــی صحبــت از ایــن میشــود کــه مــا زبالهگــرد یــا اصطالحــا کتفــی نداریــم بــه ایــن معنــی نیســت کــه
ا گــر در ســطح منطقــه دوری بزنیــد از ایــن افــراد مشــاهده نمیکنیــد منظــور مــن ایــن اســت کــه مــا بــا ســازوکارهایی کــه اندیشــیدیم بهکارگیــری ایــن
افــراد را ب هطــور ســازمانیافته از ســوی پیمانــکاران متوقــف کردیــم.
سازوکار اجرایی در حذف زبالهگردها یا همان کتفیها در منطقه  13چه بوده است؟
وقتــی در انعقــاد قــرارداد جمـعآوری و تفکیــک پســماند خشــک و تــر را بــه یــک پیمانــکار وا گــذار میکنیــد درواقــع حــس مالکیــت را بــه او وا گــذار کردیــد
و درنتیجــه وقتــی چنیــن اتفاقــی میافتــد آن مجموعــه بــا بهکارگیــری اقدامــات کنترلــی و نظارتــی ســعی میکنــد از امــوال خــود محافظــت کنــد.
ً
مجموعــه ایــن اقدامــات بعضــا بــا بلوکبنــدی و راهانــدازی گش ـتهایی از ســوی خــود پیمانــکار در کنــار گش ـتهای منظــم خدمــات شــهری بــه
ایــن نتیجــه منتــج شــد.
رقم قرارداد پسماند منطقه برای پیمانکار چقدر است؟
 400میلیون تومان.
چرا با وجودی که برخی از مناطق قراردادهایشان در سطح منطقه میلیاردها تومان است چرا قرارداد منطقه  13آنقدر کم است؟
مــا بــرای اینكــه امــکان فســاد را در ایــن حــوزه ببندیــم ســعی کردیــم قیمــت واقعــی را اعــام کنیــم تــا افــراد بهدنبــال کســب منفعــت از محلهــای دیگــر
نباشــند و بهدنبــال آن نباشــد تــا در صــورت بــاال بــودن رقــم قــرارداد ســعی کنــد از محلهــای دیگــری ایــن کســری را جبــران کنــد.
آیــا زمانــی کــه یــک موضوعــی بهعنــوان قانــون بــرای شــما در شــورای شــهر مصــوب میشــود ،از مناطــق مختلــف متناســب بــا شــرایطی کــه
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در آن مناطــق حضــور دارنــد ،نظرخواهــی میشــود؟ ازنظــر شــما سیاسـتگذاری در شــورای شــهر در بحــث خدمــات شــهری نــگاه جامعــی
یهــا و شــاخصهای خــاص مناطــق ببینــد دارد؟
را کــه قوانیــن را بــر اســاس ویژگ 
یشــود البتــه ا گــر بــه آنهــا بگوییــد کــه اینگونــه نیســت آن را تکذیــب
خیــر ایــن موضــوع حتــی در ارائــه گزارشهــای مناطــق بــه شــورا هــم دیــده نم 
میکننــد .ایــن موضــوع حتــی در بحــث کالن خدمــات شــهری هــم مطــرح اســت.
ً
وقتــی شــما مثــا قانونــی را مصــوب میکنیــد کــه بحــث تفکیــک پســماند اصــاح شــود بایــد بهدنبــال آن دســتورالعمل اجرایــی آن را ارائــه کــرده و
نگــذاری و نظارتــی در ایــن حــوزه وجــود نــدارد.
بهدنبــال آن مرجــع نظارتــی تعییــن کنیــد کــه متأســفانه هیــچ مرجــع تخصصــی قانو 
شــورای شــهر اعــام میکنــد کــه نقــش قاعد هگــذاری و نظارتــی از جانــب خــود ســازمان مدیریــت پســماند دارد اتفــاق میافتــد ،آیــا اینگونــه
نیست؟
شــورای شــهر ناظــر بــر عملکــرد کل سیســتم شــهرداری تهــران اســت .ســازمان پســماند داریــم کــه بهعنــوان ســازمان سیاسـتگذار در شــیوه عملکــردی
مناطــق 22گانــه بایــد وارد شــود امــا ایــن سیاســت کالن بــا بهرهگیــری از نماینــدگان شــورای شــهر تدویــن و در شــهرداری اجــرا میشــود و عــاوه بــر
تدویــن بــر حســن اجــرای آنهــم بایــد نظــارت وجــود داشــته باشــد.
آیا رقم قرارداد مربوط به پسماند تر از پسماند خشک بیشتر است؟
ً
حجــم عملیــات بــرای جمـعآوری و انتقــال پســماند اعــم از تــر و خشــک خیلــی بیشــتر اســت .مــا صرفــا پســماند نداریــم مــا رفـتوروب را هــم در ایــن
فرآینــد داریــد .مــا وقتــی شــما پیمانــکار را انتخــاب میکنیــم و ایــن دو (قــرارداد پســماند خشــک ) را تجمیــع میکنیــم ماهانــه پرداختــی نداریــم بلکــه
ایــن مبلــغ را بهطــور کامــل از طــرف مقابــل بــرای  12مــاه کســر میکنیــم .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن فرآینــد در بســیاری از مناطــق تجمیــع نیســت و
ایــن خــود باعــث باالرفتــن عــدد و رقمهــا در هــر دو حــوزه پســماند خشــک و تــر میشــود.
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ضهــای منافــع در مدیریــت پســماند شــهر تهــران تــا چــه حــد در شــکلگیری و تــداوم رویههــای موجــود مدیریــت پســماند
ازنظــر شــما تعار 
تأثیرگــذار بــوده اســت؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ابتــدا منافــع و یــا مصالــح بایــد تعریــف و تقســیمبندی شــود .ا گــر منافــع افــراد در راســتای منافــع و اهــداف ســازمانی
آنهــا باشــد تعارضــی وجــود نخواهــد داشــت و درصورتیکــه ایــن دو نــوع منافــع در تضــاد بــا یکدیگــر باشــد ،تعــارض منافــع بــه وجــود خواهــد آمــد.
بهعنوانمثــال کارمنــد مســتخدم ســازمان و دســتگاهی در برابــر خدماتــی کــه ارائــه میکنــد حقــوق و مزایایــی دریافــت میکنــد .درآمــد مشــروع ایــن
ً
فــرد بایــد بهعنــوان منافــع او تلقــی شــود و ا گــر ســازمان او ســازمان موفقــی باشــد ،قاعدتــا او هــم بــه موفقیــت میرســد و ممکــن اســت منافــع بیشــتری
یکــه فــرد بــه ســمت منافــع تعریفنشــده و عوایــدی کــه در ایــن حــوزه میتوانــد بــرای خــود ایجــاد کنــد ،حرکــت کنــد،
هــم عایــدش شــود .امــا وقت 
ً
آنجاســت کــه تعــارض منافــع بــه وجــود میآیــد .بخشــی از منافــع میتوانــد کامــا مــادی و مالــی باشــد و بخــش دیگــری مصالــح و موقعیــت افــراد را
تأمیــن و تضمیــن میکنــد.
ا گــر ایــن تقســیمبندی را بپذیریــم ،متأســفانه مــا در مدیریــت پســماند شــهر تهــران شــاهد نمونههــای تعــارض منافــع هســتیم و در الیههــای مختلــف
و در َمناصــب مختلــف ،مــواردی از تعــارض منافــع وجــود دارد .در حــوزه مدیریــت پســماند هــم برخــی مــوارد وجــود دارد  ،از ابتداییتریــن ســطوح
و از کمتریــن اختیــارات تــا باالتریــن ســطوح تصمیمگیــری در الیههــای مختلــف ایــن موضــوع وجــود دارد کــه تعــارض منافــع باعــث میشــود
ً
تصمیمــات و اقدامــات افــراد در جایگاههــای خودشــان باعــث مشــکالتی شــود .افــراد بعضــا منافــع و ســهولت در کار خودشــان را در نظــر میگیرنــد
نهــم ممکــن اســت نادرســت باشــد.
کــه البتــه بخشــی از آ 
از سطح کالن مدیریت پسماند شروع کنیم .در این سطح چه مصادیقی ازایندست وجود دارد؟
همانطــور کــه در علــم فیزیــک ،ریاضیــات مبنــا اســت ،در بحــث مدیریــت ،آمــار علــم مبنــا اســت .پســماند و مدیریــت پســماند بهشــدت متکــی
بــه علــم آمــار اســت ،پــس مــا بایــد از هرگونــه فعالیتــی در ســطح شــهر بــرای پســماند آمارهــای گونا گــون داشــته باشــیم .ایــن آمارهــا بــر اســاس اعــداد
و ارقــام بــوده و بــرای نتایــج و اســتنباطها کــه موضــوع را ب هشــکل کیفــی بررســی میکنیــم مــورد نیــاز اســت .یکــی از مســائل مدیریــت پســماند در
مناطــق 22گانــه ایــن اســت کــه متأســفانه بســیاری از عملکردهــای شــهرداریهای مناطــق بــر اســاس آمــار و ارقــام تنــاژ پســماند ســنجیده میشــود و
یکــه مهمتریــن رکــن مدیریــت پســماند در یــک مجموعــه شــهری
یشــوند .درصورت 
بــر اســاس وزن پســماند تولیدشــده عملکردهــا بررســی و گــزارش م 
کاهــش پســماند اســت .موضــوع بســیار مهمــی کــه متأســفانه در ســاختار فعلــی مغفــول مانــده و هرقــدر بــرای کاهــش پســماند تــاش میکنیــم،
میبینیــم کــه بعضــی آ گاهانــه و برخــی ناآ گاهانــه از آن بهراحتــی عبــور میکننــد .حســن عملکــرد شــهرداری مناطــق و پرداخــت هزینههــا بــر
اســاس حجــم و وزن پســماند ســنجیده میشــود .درحالیکــه در یــک مدیریــت اصولــی ،بایــد الیههــای دیگــر ایــن موضــوع مطالعــه شــود کــه در یــک
منطقــه بــا امکانــات فــراوان چــرا مــا نــرخ رشــد پســماندمان مثبــت اســت؟ بــا ســطح برخــورداری ،دانــش و امکاناتــی کــه ایــن منطقــه دارد ،اگــر مدعــی
مدیریــت اصولــی پســماند اســت ،بایــد نــرخ رشــد پســماندش منفــی باشــد .در مقایســه عملکــرد مناطــق بایــد نــرخ رشــدها بــا هــم مقایســه شــوند و نــه
تنــاژ پســماند .ایــن مــوارد البتــه در راســتای انتفــاع مالــی نیســت بلکــه نفــع ســازمانی و موقعیتــی در ارزشــیابیها اســت.
یشــود .چــرا شــهرداریهای مناطــق بــرای
افزایــش تنــاژ پســماند در مناطــق درمجمــوع باعــث افزایــش هزین ههــای شــهرداری منطقــه م 
کاهــش هزین ههــا در جهــت کاهــش تولیــد پســماند برنامهریــزی نمیکننــد؟
ً
ً
خدمــات شــهری و رف ـتوروب و جم ـعآوری پســماند ،عمدتــا هزین هبــر بــوده و صرفــا یــک بخــش بازیافــت پســماندهای خشــک ارزشــمند درآمــدزا
اســت .بهطورکلــی اینچنیــن اســت کــه درآمــد ایــن حــوزه بخشــی از هزینههــا را پوشــش میدهــد و از ایــن طریــق ،هزینههــا کاهــش پیــدا میکنــد.
شــهرداری بــرای کل نظافــت شــهر و جمـعآوری پســماندها یــک عــددی هزینــه دارد و از محــل فــروش پســماند خشــک و بازیافــت درآمــدی نیــز کســب
میکنــد کــه ایــن درآمــد بخشــی از هزینههــا را پوشــش میدهــد و باقــی آن را دولتهــا و حکومتهــا بهعنــوان هزینــه نگهداشــت شــهر پرداخــت
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میکننــد .البتــه ایــن درآمدهــا بــا هزینههــا قابلمقایســه نبــوده و خدمــات شــهری و جمـعآوری پســماند مســتلزم پرداخــت هزینـهای مربوطــه اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه مدیریــت پســماند خشــک از پســماند تــر (مخلــوط) در شــهر تهــران جداســت  ،عــدهای از درآمدهــای پســماند خشــک و افزایــش
ً
یکــه شــهرداری میبایســت بابــت آن بخشهــای هزینـهای صرفــا اعتبــارات در نظــر گرفتــه و هزینــه پرداخــت کنــد.
یشــوند .درحال 
تنــاژ آن منتفــع م 
چنــد بــار تــاش شــده کــه پســماند تــر و خشــک تجمیــع و بــه پیمــان واحــد تبدیــل شــود .محاســبات طــرح جامــع نیــز نشــان میدهــد کــه مصلحــت و
ً
منافــع شــهر و ســازمان بــزرگ شــهرداری تهــران کــه ذینفعــان دیگــر آن شــهروندان تهرانــی هســتند ،احتمــاال بــا تجمیــع پســماند تــر و خشــک و پیمــان
واحــد تأمیــن میشــود ،امــا بــرای انجــام ایــن امــر همیشــه موانعــی وجــود دارد.
تفکیک پیمان پسماند تر و خشک به منافع چه افراد و یا بخشهایی کمک میکند؟
شــهرداری تهــران جم ـعآوری پســماند تــر و رف ـتوروب معابــر را بــا هــم میبینــد و اینهــا را در قالــب یــک بســته خدماتــی بــه مناقصــه میگــذارد.
در ایــن بخــش بــه پیمانــکاران منتخــب حقالزحمــه پرداخــت میشــود (بخــش هزین هبــر) .بخــش دوم کــه پســماند خشــک را در برمیگیــرد در
یشــود و شــهرداری منطقــه از پیمانــکار پســماند خشــک درآمــد دریافــت میکنــد (بخــش درآمــدزا) .ایــن شــیوه
22منطقــه بــه شــکل مزایــده وا گــذار م 
تفکیــک پیمانهــای پســماند تــر و خشــک از گذشــته بیــن ســازمان خدمــات موتــوری و ســازمان بازیافــت و تبدیــل مــواد رایــج بــوده اســت ،بــه ایــن
صــورت کــه بخــش جم ـعآوری پســماند تــر بــر عهــده ســازمان خدمــات موتــوری قــرار داشــته و پســماند خشــک و بازیافــت تحــت مدیریــت ســازمان
بازیافــت و تبدیــل مــواد بــوده اســت .بــا ادغــام ایــن دو ســازمان و شــکلگیری ســازمان مدیریــت پســماند قــرار بــر ایــن بــوده کــه ایــن مناســبات تغییــر
کنــد ،امــا مشــکالت قابلتوجهــی در بوروکراســی و ارتبــاط بخــش خصوصــی و عمومــی( شــهرداری ) مانــع از تغییــر ایــن رویههــا شــده اســت.
مســئله ایــن اســت کــه ا گــر ایــن وظایــف متعــدد بــه واحدهــای جزئــی و متعــدد در ســازمان شــهرداری وا گــذار شــود و هــر واحــد ،بخشــی از کار را انجــام
دهــد و وظایــف را بهصــورت جزئــی بــه بخــش خصوصــی وا گــذار کنــد ،مناســبات بیشــتری بیــن شــهرداری و پیمانــکاران ایجــاد میشــود .در حــال
حاضــر چنیــن مناســباتی در ســطح شــهر تهــران وجــود دارد و پیمانــکاران بســیاری بــرای خدمــات شــهری در هــر یــک از حوزههــای فضــای ســبز،
رف ـتوروب و جم ـعآوری پســماند و حــوزه بازیافــت وجــود دارنــد .عمــدۀ مســئوالن ،ســهولت در انجــام کار و موفقیتشــان را در ایــن میبیننــد کــه بــا
یــک پیمانــکار مســتقل کار کننــد .بهاینترتیــب همــه در هــر ســطحی عالقهمنــد هســتند تعــداد پیمانــکاران بیشــتری در ایــن حــوزه وجــود داشــته
باشــند .در حــال حاضــر  125ناحیــه و  125قــرارداد بــرای رفـتوروب شــهر وجــود دارد ،ایــن تعــداد پیمــان میتوانــد بــا  125پیمانــکار منعقدشــده باشــد
کــه البتــه چــون برخــی از پیمانــکاران  2،3یــا  4ناحیــه را تحــت پوشـشدارند ،درمجمــوع حــدود  70پیمانــکار در حــوزه پســماند تــر و رفـتوروب معابــر
در حــال فعالیــت هســتند .بــرای پســماند خشــک هــم بــرای هــر منطقــه یــک پیمــان منعقــد میشــود ،کــه درمجمــوع مناطــق 22گانــه22 ،پیمــان
هــم در حــوزه پســماند خشــک وجــود دارد .بنابرایــن بــرای مجمــوع ایــن وظایــف در ســال حــدود  150جلســه و پیمــان مناقصــه و مزایــده در حــوزه
خدمــات شــهری و پســماند شــهرداری تهــران برگــزار میشــود.
یتــوان حداکثــر  22پیمانــکار داشــت و بهجــای برگــزاری حــدود  150مناقصــه و
در طــرح تجمیــع عنوانشــده اســت کــه بــرای کل شــهر تهــران م 
مشــده و پیمــان پســماند هــر پهنــه بــه
یتــر آن اســت کــه تهــران بــه  5پهنــه تقسی 
مزایــده ،حداکثــر  22جلســه برگــزار کــرد .گزینــه مطلوبتــر و حداقل 
مناقصــه گذاشــته شــود ،چــون درآمــد کمتــر از هزینــه اســت .در یــک شــهر در یکســال  150جلســه مزایــده و مناقصــه آ گهــی میشــود .نماینــدگان
دســتگاهها بــا حضــور پیمانــکاران متعــدد شــرکت میکننــد .نکتــه اساســی در خصــوص پیشــنهاد تجمیــع ایــن اســت کــه بــا طــرح تجمیــع ،هزینههــا
یشــود بســیاری از هزینههــا کاهــش پیــدا کنــد .وقتــی یــک شــرکت
و درآمدهــا در پیمانهــا همپوشــانی پیــدا میکنــد و ایــن موضــوع باعــث م 
یشــود ،یــک درآمــد مدیریتــی در
مســئولیت  5منطقــه ،یعنــی حــدود  25ناحیــه را بــه عهــده داشــته باشــد ،یــک درآمــد بــرای خــودش متصــور م 
آنالیــزش میبینــد .امــا وقتــی  25ناحیــه بــا  25قــرارداد وا گــذار شــود ،هــر شــرکتی کــه یــک ناحیــه را بــه عهــده دارد انتظــار درآمــد مدیریتــی خــود را دارد.
پــس بایــد بــه  25شــرکت هزینــه مدیریــت ،پشــتیبانی ،حســابداری و ...داد .بــا ازدیــاد پیمانهــا و قراردادهــا درآمدهــای بســیاری ظهــور میکنــد.
در بدنه شهرداری در سطح شهرداری منطقه ،چه ساختار و روابطی وجود دارد که مانع اجرای طرح تجمیع میشود؟
بــرای موضــوع پســماند در هــر منطقــه یــک ســاختار ســازمانی تعریفشــده اســت .در حــوزه خدمــات شــهری در شــهرداری منطقــه ،یــک معاونــت
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خدمــات شــهری وجــود دارد کــه خدمــات متعــددی را ازجملــه فضــای ســبز ،ســاماندهی مشــاغل ،زیباســازی و پســماند بــر عهــده دارد .در گذشــته
چــارت ســازمانی خدمــات شــهری شــهرداری منطقــه بهاینترتیــب بــود کــه معاونــت خدمــات شــهری یــک رئیــس خدمــات شــهری داشــت کــه
وظیفــه او مدیریــت رفـتوروب و جمـعآوری پســماند بــود .در دهــه گذشــته یــک اداره بــا نــام اداره بازیافــت بــه ایــن معاونــت اضافــه شــد کــه رئیــس
ً
ایــن اداره صرفــا مدیریــت جم ـعآوری پســماند خشــک و بازیافــت را بــر عهــده داشــت .امــا در ســال  94اصالحی ـهای بــرای ایــن چــارت ســازمانی در
نظــر گرفتــه شــد کــه بــر اســاس آن اداره بازیافــت منطقــه بــه اداره پســماند تبدیــل شــود .بــر اســاس چــارت جدیــد قــرار بــر ایــن بــود کــه رئیــس اداره
پســماند کــه میتوانســت عملکــرد جام عتــری داشــته باشــد ،زیــر نظــر معاونــت خدمــات شــهری منطقــه مســئولیت کل جمـعآوری پســماند اعــم از تــر
و خشــک را بــر عهــده داشــته باشــد.
ً
ایــن ســاختار کــه چــارت ابالغــی ســال  94اســت ،رســما بــه مناطــق ابال غشــده اســت .در یــک ســاختار ســازمانی هــر پســتی کــه تصویــب میشــود،
یــک کــد و ردیــف بودجـهای بــه آن تعلــق میگیــرد و شــماره پســت و شــماره حقــوق بــه افــرادی کــه در ایــن پسـتها قــرار میگیرنــد ،تعلــق میگیــرد.
امــا از زمــان ابــاغ چــارت ســازمانی جدیــد تاکنــون در هیــچ منطقـهای کار در ایــن چارچــوب و بــه شــکل رســمی انجامنشــده و کمافیالســابق کار در
چارچــوب قبلــی انجــام میشــود؛ بــه ایــن صــورت کــه رئیــس خدمــات شــهری مســئول جمـعآوری پســماند تــر و رفـتوروب معابــر باقیمانــده اســت
ً
کــه رســما بــا معــاون خدمــات شــهری کار میکنــد و رئیــس اداره پســماند تنهــا مســئولیت پســماند خشــک منطقــه را بــر عهــده دارد .بنابرایــن میتــوان
گفــت در عمــل تنهــا تغییــر ،تغییــر عنــوان اداره بازیافــت بــه اداره پســماند بــوده اســت .آنچــه ســازمان مدیریــت پســماند بــرای اصــاح ایــن ســاختار
مدنظــرش بــود ،در عمــل اتفــاق نیفتــاد و کار بــه ســبک و ســیاق قبلــی پیگیــری شــد .شــاید روی کاغــذ احکامــی ابــاغ شــد و شــرح خدماتــی نوشــته
شــد ،امــا افــراد همــان کار گذشتهشــان را انجــام میدهنــد.
تعــارض منافــع در اینجــا بدیــن شــکل اســت کــه رئیــس خدمــات شــهری متناســب بــا تعــداد نواحــی منطق ـهاش از خدمــات تعــدادی پیمانــکار
ً
اســتفاده میکنــد .مثــا فــرض کنیــد یــک منطقــه  6الــی  7ناحیــه دارد و بــرای جمـعآوری پســماند تــر و رفـتوروب معابــر بــا  5پیمانــکار کار میکنــد؛
 3پیمانــکار یــک ناحی ـهای و  2پیمانــکار دو ناحی ـهای .ب همــوازات ،در حــوزه بازیافــت ،مدیــر اداره پســماند نیــز بــا یــک پیمانــکار کار میکنــد کــه
مســئول جمـعآوری پســماند خشــک اســت .بــه شــکل ســنتی تمایــل ایــن افــراد بــر حفــظ همیــن شــرایط اســت و در مقابــل تغییــر مقاومــت میکننــد،
ً
زیــرا ترجیــح میدهنــد حتمــا خدمــات پیمانــکاران را خــود مدیریــت کننــد  .ا گــر ســاختاری کــه در چــارت جدیــد ابالغشــده اســت ،اجرایــی شــود ،یکــی
یشــود کــه در عمــدۀ مناطــق ایــن فــرد ،مدیــر خدمــات شــهری خواهــد بــود .مقاومــت ایــن مدیــران در برابــر
از ایــن مدیــران حــذف و دیگــری ابقــا م 
یتــوان آن را بهعنــوان تعــارض منافــع در نظــر گرفــت.
ایــن ســاختار جدیــد موضوعــی اســت کــه م 
یتــوان گفــت بــرای مدیریــت تعــارض منافــع در ایــن حــوزه تنهــا تغییــرات آییننام ـهای کافــی نیســت؟ زیــرا در عمــل افــرادی در
بــه نظــر شــما م 
ســطوح میانــی مدیریــت پســماند از قدرتــی برخوردارنــد کــه میتواننــد در مقابــل تغییــرات آییننام ـهای و دســتوری مقاومــت کننــد.
ً
بخــش خدمــات شــهری در شــهرداری مناطــق از ریش ـهدارترین بخشهــای شــهرداری اســت .اصــا شــهرداری در تهــران (بلدیــه) اولیــن هدفــش
رف ـتوروب بــوده کــه نشــان میدهــد قدیمیتریــن و ریش ـهدارترین واحــد در خدمــات شــهری هســتند .افــراد شــاغل در ایــن بخــش نیــز بــه علــت
ً
قدمــت و سابقهشــان از قــدرت قابلتوجهــی برخوردارنــد .ســازمان مدیریــت پســماند نمیتوانــد فعــا بــرای آنهــا رقیــب قابلتوجهــی باشــد ،امــا ایــن
موضــوع دلیــل نمیشــود کــه شــاهد اعمــال مــوارد غیرقانونــی باشــیم .ا گــر ایــن رویههــا تــداوم دارنــد ،دلیــل آن ایــن اســت کــه شــبکههایی وجــود
دارد کــه میتواننــد ایــن اتفاقهــا را رقــم بزننــد .نکتـهای کــه بایــد بــه ایــن مــوارد اضافــه کــرد ،ایــن اســت کــه تنهــا عوایــد نامشــروع نیســت کــه باعــث
یشــود کــه هــر فــرد جدیــدی هــم کــه وارد ایــن ســاختار میشــود،
یشــود ،بلکــه تثبیــت روشهــای ســنتی نیــز باعــث م 
بــروز ایــن مشــکل ســاختاری م 
یتــر اســت .در ایــن حــوزه بایــد شــاهد ساختارشــکنی
در مــدت کوتاهــی بــه ایــن بــاور برســد کــه ایــن مــدل درس ـتتر بــوده و همــان روش قبلــی قو 
ً
باشــیم ،کــه فعــا ایــن موضــوع اتفــاق نیفتــاده اســت.
از دهــه  1370کــه خدمــات شــهری مرتبــط بــا پســماند در شــهرداری تهــران برونســپاری شــد ،آیــا مــواردی از رفتوآمــد مدیــران شــهرداری
بیــن بخــش خصوصــی و حاکمیتــی وجــود داشــته اســت؟ بــه ایــن صــورت کــه مدیــری اقــدام بــه ثبــت شــرکت پیمانــکاری کــرده باشــد و یــا
در یــک شــرکت پیمانــکاری عضویــت داشــته باشــد؟
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ً
چنیــن چیــزی اصــا امکانپذیــر نیســت ،زیــرا قانــون منــع مداخلــه وجــود دارد کــه اجــازه نمیدهــد کارکنــان یــک ســازمان عمومــی خودشــان در
ً
معامــات مداخلــه داشــته باشــند و در جایــگاه طــرف دوم نیــز قــرار بگیرنــد .ایــن موضــوع اصــا ازلحــاظ قانونــی امکانپذیــر نیســت .کســی کــه
بازنشســته اســت و رابطــه حقوقـیاش بــا آن اداره متبــوع قط عشــده ،ا گــر بازنشســته شــده باشــد اشــکالی نــدارد .امــا کســی کــه شــاغل اســت و در آن
جایــگاه قــرار دارد بــه شــکل رســمی مجــاز نیســت و ا گــر چنیــن مراوداتــی باشــد ،غیررســمی و پنهانــی اســت.
ً
البتــه گاهــی اصــا نیــازی نیســت کــه ســمتی در آن شــرکت پیمانــکاری داشــته باشــند .چــه لزومــی دارد کــه شــرکتی بــه اســم مدیــر شــهرداری ثبــت
شــود؟ درآمدهــا و عوایــد بســیاری وجــود دارد کــه از ایــن طــرق منافــع ایــن افــراد میتوانــد تأمیــن شــود .بیشــتر آســیبها در ایــن حــوزه بــر اســاس
شــیوههای عملیاتــی و روشهــای برونســپاری خدمــات اتفــاق میافتــد کــه امیدواریــم در طــرح جامــع بازنگــری شــود.
ً
نهــا محــول شــده اســت ،چــه مصادیقــی از تعــارض
در ســطوح خردتــر مدیریــت پســماند ،مثــا در ســطح پیمانــکاران و وظایفــی کــه بــه آ 
یتــوان برشــمرد؟
منافــع را م 
در فرآیندهــای اجرایــی مدیریــت پســماند و در ســطح وظایــف پیمانــکاران ،یکــی از معضــات مهــم پســماند بــرای محیطزیســت موضــوع شــیرابه و
وزن پســماند اســت .شــهرداری و حوزههــای آموزشــی ایــن ســازمان تــاش میکننــد بــا اقدامــات ترویجــی ،آموزشــی ،شــیرابه و وزن را کــم کننــد امــا
در ســطح عملیاتــی ،پرداختهــای شــهرداری بــه پیمانــکار بــرای انتقــال پســماند از ایســتگاههای ســطح شــهر بــه آرادکــوه بــر اســاس وزن صــورت
میگیــرد .ازای ـنرو هرقــدر وزن ایــن پســماند بیشــتر باشــد ،پیمانــکار عوایــد بیشــتری خواهــد داشــت .البتــه اینکــه وزن و شــیرابه باعــث افزایــش
یشــود ،مربــوط بــه پیمانــکاران جم ـعآوری پســماند نیســت ،بلکــه مربــوط بــه پیمانــکار انتقــال پســماند از ایســتگاهها بــه
درآمــد پیمانــکاران م 
آرادکــوه اســت ،چــون ایــن پیمانــکاران بــر اســاس سیســتم توزیــن حقالزحمــه دریافــت میکننــد .درآمــد ایــن افــراد بــا وظیفهشــان کــه کاهــش
شــیرابه و پســماند اســت ،در تعــارض قــرار دارد.
پیمانــکار انتقــال پســماند از ایســتگاههای میانــی بــه آرادکــوه بــرای کاهــش شــیرابه و وزن پســماند چ ـهکاری میتوانــد انجــام دهــد کــه در
انجــام آن کوتاهــی میکنــد؟
اگــر فرآیندهــا و عملیــات مختلــف در مدیریــت پســماند را یــک زنجیــره ب ههــم پیوســته در نظــر بگیریــم ،مجموعــه ایــن فعالیــت بایــد بهگون ـهای
طراحــی شــود کــه منافــع عوامــل بــا کاهــش پســماند تأمیــن شــود .آن قســمتی کــه در ارتبــاط بــا پیمانــکار حمــل اســت ،ایــن اســت کــه ظرفیــت
کانتینرهــای انتقــال بیــن  15تــا 25تــن پســماند اســت و چــون داخــل کانتینــر ِپــرس وجــود دارد ،پیمانــکار میتوانــد پســماند را فشــرده کنــد .ایــن عمــل
یشــود شــیرابه حداکثــری در ایســتگاه تخلیــه شــود و دیگــر شــیرابه بــه آرادکــوه منتقــل نشــود .هــر چــه ایــن فرآینــد بهتــر انجــام شــود ،پســماند
باعــث م 
و شــیرابه کمتــری بــه آرادکــوه منتقــل میشــود و هــر چــه کمتــر ایــن کار انجــام شــود بــاری کــه بــه آرادکــوه منتقــل میشــود ،ســنگینتر میشــود و درآمــد
یشــود .ایــن اشــکال تنهــا بــه پیمانــکاران بازنمیگــردد و بــه ســناریو و سیاسـتگذاریهای شــهرداری بازمیگــردد کــه
بیشــتری نصیــب پیمانــکار م 
بــر اســاس وزن پســماند بــه پیمانــکار پــول پرداخــت میکنــد.
بــر اســاس تفــرق نهــادی ،پســماند در شــهر بــه چنــد گــروه در تشــکیالت شــهرداری واگذارشــده اســت .شــروع ایــن فرآینــد در سیاســتگذاری و
برنامهریــزی ســازمان مدیریــت پســماند اســت .انعقــاد قــرارداد مزایــده و مناقصــه در اختیــار شــهرداری مناطــق اســت .پســماند خشــک در حــوزه
اختیــار شــهرداری منطقــه قــرار دارد و جم ـعآوری پســماند تــر در حــوزه شــهرداری ناحیــه اســت .از ســوی دیگــر جم ـعآوری در ســطح شــهر تــا
ایســتگاههای ســطح شــهر بــر عهــده پیمانــکار ناحیــه اســت و انتقــال پســماند از ایســتگاه تــا آرادکــوه جــزو وظایــف ســازمان مدیریــت پســماند اســت
نهــم پیمانــکار خــاص خــودش را دارد .فرآیندهایــی هــم کــه در آرادکــوه انجــام میشــود ،نیــز توســط پیمانــکاران متعــددی صــورت میگیــرد
کــه آ 
کــه تحــت نظــارت ســازمان مدیریــت پســماند هســتند (بخــش پــردازش و دفــن پســماند) .در ســازمان مدیریــت پســماند بخشهــای مختلــف
وظایــف مختلفــی دارنــد :معاونــت برنامهریــزی مدیریــت پســماند بــرای کل ایــن فرآیندهــا بایــد روش و مســیر تعییــن کنــد .معاونــت امــور مناطــق
حــوزه مناطــق و نواحــی را مدیریــت میکنــد؛ یعنــی تفکیــک در مبــدأ ،رف ـتوروب ،جم ـعآوری پســماند تــر ،جم ـعآوری پســماند خشــک در ســطح
منطقــه .مدیریــت ایســتگاه انتقــال و ایســتگاه میانــی تحــت مدیریــت معاونتــی دیگــر بــا عنــوان معاونــت امــور خودرویــی و خدمــات شــهری اســت.
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ایســتگاههای بازیافــت (مخصــوص پســماند خشــک) را نیــز معاونــت امــور مناطــق نظــارت میکنــد .انتقــال پســماند تــا آرادکــوه هــم توســط معاونــت
امــور خودرویــی رصــد میشــود و پــس از انتقــال بــه آرادکــوه تحــت مدیریــت معاونــت پــردازش قــرار میگیــرد .نکتــه دیگــر اینكــه در ایســتگاهها و
آرادکــوه چــون ســامانه توزیــن وجــود دارد ســامانه توزیــن را هــم معاونــت برنامهریــزی مدیریــت میکنــد.
ایــن فرآیندهــا و ایــن تقســیم وظایــف را در نظــر بگیریــد .تداخــات زیــادی در ایــن فرآینــد مشــاهده میشــود .هرکــدام از ایــن بخشهــا توســط
پیمانــکاران خــاص خودشــان فعالیــت میکننــد (ســامانه توزیــن پیمانــکار خــودش را دارد ،انتقــال دارای پیمانــکار خــودش اســت ،پــردازش در
ً
آرادکــوه همچنیــن ،دفــن هــم همینطــور) .ایــن وظایــف و عملکــرد بعضــا در تعــارض بــا یکدیگــر قــرار دارنــد .یــک مــورد مهــم در ایــن تعــارض از ابتــدا
و انتهــای مســیر ایــن اســت کــه هرقــدر پســماند خشــک ارزشــمند بیشــتری در مبــدأ برداشــته شــود ،بــه نفــع پیمانــکار بازیافــت (پســماند خشــک)
اســت ،بهمــوازات آن بــه نفــع پیمانــکار پســماند تــر هــم اســت ،زیــرا چــون پــول خدمتــش را گرفتــه و زبالــه کمتــری جم ـعآوری میکنــد .امــا در
ایســتگاه میانــی کاهــش پســماند خشــک بــه ضــرر پیمانــکار انتقــال تمــام میشــود .زیــرا او ترجیــح میدهــد کــه پســماند بیشــتری را تحویــل دهــد.
یشــود چرا کــه او هــم قــرار اســت پســماند ارزشــمند را در خطــوط پــردازش برداشــت کنــد و ســود او از آن
در آرادکــوه هــم پیمانــکار پــردازش متضــرر م 
یشــود .تعــارض دیگــری کــه میــان ایــن بازیگــران وجــود دارد ایــن اســت کــه کاهــش تنــاژ پســماند بــه ضــرر پیمانــکار دفــن پســماند
محــل تأمیــن م 
هســت ،زیــرا او نیــز بــر اســاس وزن پســماندی کــه دفــن میکنــد پــول دریافــت میکنــد و هرقــدر پســماند کمتــری پــردازش شــود و بیشــتر دفــن شــود،
یشــود .ایــن پیمانــکاران و معاونتهــا و واحدهــای مربوطــه بــا هــر یــک از ایــن مراحــل در ســازمان شــهرداری ،وظایــف و
منافــع او بیشــتر تأمیــن م 
منافــع متعارضــی دارنــد کــه باعــث بــروز ناکارآمــدی و مســئله میشــود .ا گــر همــۀ ایــن وظایــف بــه پیمانــکار واحــدی ســپرده شــود و خدمــات طــوری
ً
تعریــف شــود کــه از ابتــدا تــا انتهــا بــرای او ســودآور باشــد ،قطعــا بــه کاهــش پســماند منجــر خواهــد شــد.
شــیوه فعلــی برونســپاری خودب هخــود باعــث بــروز تعارضاتــی در بخشهــای مختلــف میشــود .چــون هــر بخــش عملیــات بــه یــک بخــش
خصوصــی و بــه یــک پیمانــکار ســپرد شــده اســت .پیمانــکار در پــی منافــع بیشــتر بــرای خــودش اســت و راهکارهایــی را دنبــال میکنــد کــه بــا منافــع
کالن شــهرداری و شــهروندان کــه پاکیزگــی و کاهــش پســماند اســت ،در تعــارض قــرار دارد .مجموعــه ایــن عوامــل باعــث شــده بخــش خصوصــی کــه
ً
عمدتــا بهدنبــال منافــع مالــی خــود اســت ،بــه ســمت شــیوهها و ترفندهایــی بــرود کــه بــرای بــه دســت آوردن منافــع بیشــتر ،باعــث کاهــش پســماند
یشــود و بــه روشهــای اســتاندارد تفکیــک از مبــدأ نیــز کمکــی نمیکنــد.
و شــیرابه نم 

80

موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند

و راهکارهای مقابله با آن

مصاحبه با کامیل احمدی؛ پژوهشگر حوزۀ زباله گردی
بــر اســاس طرحــی کــه در پژوهــش یغمــای کودکــی ارائ هشــده و شــما مدیریــت آن را بــرای انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان بــر عهــده
ّ
مشــده اســت .ازنظــر شــما
داشــتید ،عوامــل علــی زبالــه گــردی کــودکان بــه دو دســته عوامــل اقتصــادی و مدیریــت شــهری ناکارآمــد تقسی 
مهمتریــن عواملــی کــه بــه ناکارآمــدی مدیریــت شــهری در حــوزه پســماند خشــک منجــر شــده اســت ،چیســت؟
کشــده اســت ،نبــود زیرســاختهای الزم بــرای
یکــی از مهمتریــن عواملــی کــه منجــر بــه بــروز بحرانهــای کنونــی در حــوزه پســماند خش 
جمــعآوری مکانیــزه پســماندهای شــهری اســت .تجــارب جهانــی نشــان میدهنــد تــا زمانــی کــه ایــن مســئله مــورد توجــه جــدی قــرار نگیــرد،
و ایجــاد زیرســاختهای الزم در اولویــت مدیریــت شــهری قــرار نگیــرد ،ایــن بحرانهــا ادامــه خواهنــد داشــت .بــر اســاس یافتههــای پژوهــش
یغمــای کودکــی ،کشــورهای متعــددی مشــابه ایــران وجــود داشــتهاند کــه فاقــد زیرســاختهای مکانیــزه بودهانــد و بــه انحــای گوناگــون بــا پدیــدۀ
زبالهگــردی درگیــر بودهانــد .در ایــن کشــورها زمانــی کــه مرا کــز تفکیــک زبالــه مکانیــزه شــد و زیرســاختهای مکانیکــی فراهــم گشــت ،در طــی
یشــود ســود سرشــاری در طــول زمــان
ســالیان از شــمار زبالهگردهــا کاســته شــده و بهــرهوری سیســتم افزایــش یافــت .ایجــاد ایــن تغییــرات باعــث م 
نصیــب مدیریــت شــهری و شــهرداریها شــود .زبالههــا در حقیقــت متعلــق بــه شــهرداریها و یــک ثــروت عمومــی اســت .امــا در حــال حاضــر ایــن
ثــروت عمومــی توســط بخــش غیررســمی جم ـعآوری زبالــه تصاحــب میشــود .ایــن زبالههــا بــه قیمــت ناچیــزی از شــهرداریها خریــده میشــود
یشــود کــه تجــارت پســماند خشــک در تهــران بــازاری بــا ارزش حــدودی  2تــا  3هــزار
و بــا ســازوکارهای یــدی تفکیــک میشــود .تخمیــن زده م 
میلیــارد تومــان اســت کــه ســهم شــهرداری از ایــن بــازار تنهــا  200میلیــارد تومــان اســت .ا گــر شــهرداری ایــن امــکان را داشــت کــه تمــام زبالههــای
تهــران را خــودش جم ـعآوری و بهصــورت مکانیــزه تفکیــک کنــد ،ایــن بــازار  2تــا  3هزارمیلیــاردی نصیــب شــهرداری میشــد .امــا کســب چنیــن
درآمــدی مســتلزم تمهیــد زیرســاختهای فنــی و مکانیکــی مــورد نیــاز اســت .شــهرداری هرچــه در ایــن حــوزه هزینــه کنــد ،بهمرورزمــان نتایــج ایــن
ســرمایهگذاری را خواهــد دیــد .امــا در حــال حاضــر مدیریــت شــهری ماننــد هــر ســاختار بوروکراتیــک دیگــری دچــار رخــوت و سســتی اســت و از تحــرک
و کارآمــدی الزم برخــوردار نیســت .ارزش زبالــۀ منطق ـهای کــه شــهرداری ماهیانــه  6میلیــارد تومــان اجــاره میدهــد ،شــاید بــه  40میلیــارد تومــان
هــم برســد .ایــن درآمــد بهعنــوان یــک ثــروت عمومــی میتوانــد در اختیــار شــهرداری قــرار گیــرد .امــا ازآنجا کــه مســتلزم برنامهریزیهــای بلندمــدت
و ســرمایهگذاری و تأمیــن زیرساختهاســت ،و شــهرداری انگیــزه یــا تــوان الزم را بــرای انجــام ایــن اقدامــات نــدارد ،ترجیــح میدهــد ماننــد یــک
صاحبملــک ،منطقــه را اجــاره دهــد و یــک منبــع درآمــدی آســان و شســتهورفتهای را بــه دســت آورد ،بــا ایــن تفــاوت کــه مســئولیتهای اجتماعــی
و عمومــی متوجــه شــهرداری اســت کــه بــا ایــن شــکل درآمدزایــی از بیشــتر آنهــا عــدول میکنــد.
بــه نظــر شــما ایــن ناکارآمدیهــا تــا چــه حــد ریشــه در تعــارض منافــع در ســازمان شــهرداری دارد؟ شــهرداری از طریــق اجــاره مناطــق بــه
یشــود شــهرداری از مســئولیت اجــرای طــر ح تفکیــک در مبــدأ و
پیمانــکاران ســود زیــادی کســب میکنــد .آیــا ایــن موضــوع باعــث نم 
مســئولیت قانون ـیاش نســبت بــه نیــروی کار شــاغل در بخــش خدمــات شــهری شــانه خالــی کنــد؟
کل درآمــد شــهرداری از سیســتم فعلــی مدیریــت پســماند  200میلیــارد تومــان اســت و بــه گفتــه مســئوالن شــهری و اعضــای شــورای شــهر تهــران،
ایــن مبلــغ در مقابــل ســایر درآمدهــای شــهرداری در بخــش ساختوســاز و ...چنــدان قابلمالحظــه نیســت .بــه لحــاظ سیاســی هــم وضعیــت فعلــی
زبال هگــردی باعــث ایجــاد تبلیغــات و انعــکاس خبــری منفــی و بدچهــره شــدن شــهر بــرای شــهرداری و شــورای شــهر شــده اســت .بــه نظــر مــن آنچــه
باعــث تــداوم وضــع موجــود شــده اســت ،وجــود رابطـهای ناســالم بیــن پیمانــکاران و شــهرداری اســت؛ مســئوالن شــهرداری و شــورای شــهر بهخوبــی
میداننــد کــه در حــال حاضــر سیســتم جایگزینــی بــرای سیســتم فعلــی جم ـعآوری پســماند ندارنــد و ا گــر امــروز مجموعــۀ پیمانــکاران دســت از کار
بکشــند ،حداقــل سیســتم زبالــه جمـعآوری پســماند خشــک تهــران فلــج میشــود و جایــی بــرای دفــن ایــن حجــم از زبالــه تــر و خشــک وجــود نخواهــد
نتــری بــه محیطزیســت وارد خواهــد شــد.
داشــت ،زیــرا در صــورت دفــن و یــا ســوزاندن ایــن حجــم از پالســتیک اثــرات غیرقابلجبرا 
در خصــوص پیمانــکاران پســماند خشــک همچنیــن تحلیلــی صــادق اســت؟ تــا ده ســال پیــش ایــن پیمانــکاران وجــود نداشــتند و زبالههــای

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه

81

خشــک بهصــورت پراکنــده توســط عوامــل متفرقــه جم ـعآوری میشــد.
در ســالهای اخیــر شــرایط بســیاری بــه نحــوی تغییــر کــرده اســت کــه اتخــاذ ســازوکارهای پیشــین را ناممکــن میســازد .رشــد جمعیــت،
مصرفگرایــی و بســتهبندی ( )packagingو ارزشــمند بــودن زبالــه خشــک و علیالخصــوص پالســتیک و ظرفهــای آلومینیومــی ازجملــه مــواردی
اســت کــه در ســالهای اخیــر بــه شــکل محســوس تغییــر کــرده اســت .ایــن تغییــرات بــه ســوددهی و رشــد بــازار زبالــه کمــک کــرده اســت و باعــث
میشــود بازگشــت بــه سیســتم قبلــی ناممکــن باشــد .پیمانــکاران پســماند خشــک باعــث ایجــاد ســاماندهی در ایــن حــوزه شــدهاند و در نبــود آنهــا
تهــران دچــار هر جومــرج میشــود و مدیریــت شــهری بــا مســائل جــدی مواجــه میشــود .در سیســتم فعلــی ،پیمانــکاران بــرای تمــام ناحیههــای
یشــود ،زبالههــا را در دو
شــهری قــرارداد بســتهاند .افــراد زبال هگــرد در ســاعتهای مشــخصی در دو شــیفت کاری بــا وانــت بــه محــل کارشــان بــرده م 
شــیفت جم ـعآوری میکننــد و همــراه بــا زبالههــا بــه محــل اسکانشــان در گودهــا و کورههــای آجرپــزی بازگردانــده میشــوند و کار تفکیــک در آنجــا
یشــوند بــا کارگاههــای تولیــد پالســتیک و کارتــن و فیبــر
یشــود .ایــن گودهــا و گاراژهــا و صاحـبکاران زبالــه گردهــا کــه اربــاب هــم نامیــده م 
آغــاز م 
کار میکننــد و قــرارداد دارنــد .ایــن مجموعــه بــه شــکلی پیچیــده و درهمتنیــده شــکلگرفته اســت .بنابرایــن یــک رابطــۀ وابســتگی ناســالمی بیــن
ایــن پیمانــکاران و شــبکههای غیررسمیشــان بــا شــهرداری شــکلگرفته اســت .در وضعیــت کنونــی ،شــهرداری بــه شــکل ناســالمی بــه پیمانــکاران
وابســته اســت ،زیــرا در نبــود آنهــا تکلیــف زبالههــای شــهر روشــن نخواهــد بــود و ممکــن اســت دوبــاره پــای کارتنخوابهــا و افــراد بــا ســوءمصرف
مــواد بــه ســطلهای زبالــه بــاز شــود و تمــام ســازوکارهایی کــه طــی چندیــن ســال شــکلگرفته اســت ،از بیــن بــرود .ایــن رابطــۀ ناســالم دو ســویه
اســت و هــر دو ســوی ایــن رابطــه ،یعنــی شــهرداری و سیســتم فعلــی زبال هگــردی بــه یکدیگــر نیــاز دارنــد .بنابرایــن گرچــه بــه لحــاظ مالــی شــهرداری
بهصــورت ســازمانی از سیســتم فعلــی جمـعآوری پســماند خشــک ســود چندانــی نمیبــرد ،امــا بــه لحــاظ ســاختاری بــه وجــود ایــن بخــش غیررســمی
یتــوان شــهرداری را در ایــن ســاختار منتفــع دانســت.
جمـعآوری پســماند کــه کمهزینهتریــن و در دســترسترین راه اســت ،نیــاز دارد و ازاینجهــت م 
ً
در سیســتم فعلــی ،شــهرداری ازنظــر مالــی بــه شــکل و در ســطح دیگــری نیــز منتفــع اســت؛ ظاهــرا روابــط ناســالم و غیرشــفافی در بخشهــای
میانــی ایــن ســازمان ،یعنــی مدیــران و مســئوالن میانــی شــهرداری بــا پیمانکارانــی کــه در ظاهــر قانونــی عمــل میکننــد ،وجــود دارد .اینطــور بــه
نظــر میرســد افــراد زیــادی در مزایدههــا بــا تکنیکهــا و روشهایــی کــه طــی ســالیان در ایــن حــوزه بــه کار گرفتــه شــده اســت ،کنــار زده میشــوند
و پیمانکارانــی کار را بــه دســت میگیرنــد کــه از ســالها قبــل در ایــن کار حضورداشــته و منافعــی را بــرای مدیــران شــهری تأمیــن میکننــد .بنــا
بــه گزارشهــای موجــود و مشــاهدات ،یــک سیســتم مبتنــی بــر فســاد وجــود دارد کــه بــه ایجــاد رانــت منجــر میشــود و ایــن رانــت منافعــی بــرای
شــهرداری ،نــه ب هصــورت ســازمانی و همهگیــر ،بلکــه بــرای برخــی از مدیــران و مســئوالن شــهرداری ایجــاد میکنــد .بنابرایــن سیســتم فعلــی
جمـعآوری پســماند ،از منظــر ســودآوری ،ســود چندانــی بــرای شــهرداری بــه لحــاظ ســازمانی ایجــاد نمیکنــد ،امــا گویــا بهصــورت جزئــی و فــردی،
افــرادی در ســازمان شــهرداری منتفــع میشــوند.
بــه نظــر شــما مقاومــت ایــن گرو ههــای ذینفــع در ســطوح میانــی ســازمان شــهرداری و گروههــای ذینفــع در بــازار زبالــه (ماننــد پیمانــکاران و
بهــا و )...تــا چــه حــد در تــداوم سیســتم فعلــی جمـعآوری پســماند و عدمتغییــر رویههــا تأثیــر داشــته اســت؟
اربا 
بهــا) و زبالــه گردهــا پیمانــکاران از طریــق افــرادی کــه متصــل بــه مدیریــت شــهری
بنــا بــه گزارشهــای رســانهای ،گفتههــای پیمانــکاران خرد(اربا 
هســتند و ارتباطاتــی کــه بــا شــهرداریهای مناطــق دارنــد ،بــرای هــر واکنــش مؤثــری کــه ممکــن اســت منجــر بــه تغییــر وضعیــت در آییننامههــا یــا
ســختتر شــدن شــرایط قراردادهــا شــود ،ابزارهــای البیگریشــان را فعــال و از امــکان ایجــاد تغییــر جــدی در ایــن حــوزه جلوگیــری میکننــد .مــواردی
وجــود داشــته اســت کــه بــرای حضــور شــرکتهای بــزرگ خارجــی بــرای ارائــه خدمــات در حــوزه پســماند تالشهایــی صــورت گرفتــه ،امــا ایــن اقدامــات
بهجایــی نرســیده اســت .ایــن تعــارض منافــع بهخوبــی در مــواردی کــه منافــع پیمانــکاران بــه خطــر میافتــد و اید ههــای جدیــد روی میــز گذاشــته
یشــود ،روشــن و مشــخص اســت .ایــن موضــوع نشــانگر آن اســت کــه پیمانــکاران حلقههــای ارتباط ـیای دارنــد کــه زمانــی کــه دچــار مشــکل
م 
میشــوند و منافعشــان بــه خطــر میافتــد ،ایــن حلقههــا را فعــال میکننــد و از تغییــر جــدی ســازوکارها و روی ههــای فعلــی جلوگیــری میکننــد.
بــه نظــر شــما در ســاختار فعلــی مدیریــت پســماند خشــک ،بیشــترین ســود متوجــه چــه کســانی اســت و چــه کســانی بیشــترین آســیب را
میبیننــد؟
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و راهکارهای مقابله با آن

پیمانــکاران اصلیتریــن ذينفعــان هســتند و تنهــا بخشــی از ایــن ســود بــه شــهرداریها میرســد .هــر پیمانــکار منطق ـهای و یــا چنــد ناحیــه را قــرق
ً
کــرده و قراردادهــای خــرد و شــفاهی بــا دیگــر افــراد مثــل مهاجریــن غیرقانونــی دارد .ایــن افــراد کــه اربــاب نامیــده میشــوند ،معمــوال از  10تــا  15کارگــر
زبالهگــرد زیــر نظرشــان کار میکنــد .ایــن مهاجریــن ،نیــروی کار ارزانــی هســتند .ا گــر ایــن سیســتم غیررســمی کنونــی بــه سیســتم رســمی تبدیــل شــود،
هزینههــا کــه بخــش عمــدهای از آن را مــزد نیــروی کار رســمی ،بیمــه ،مزایــای مشــاغل ســخت و تمهیــد شــرایط بهداشــتی و ...تشــکیل میدهــد،
ً
افزایــش بســیاری خواهــد داشــت .ا گــر ایــن خدمــت بــا قیمــت واقعــی انجــام شــود ،اساســا صرفــۀ چندانــی بــرای پیمانــکار نخواهــد داشــت و پیمانــکار
حــذف خواهــد شــد .از همیــن روســت کــه پیمانــکاران و اربابــان نیــروی کار غیررســمی خارجــی و کــودکان را بــه کار میگیرنــد.
ً
یشــود ،شــکل قانونــی دارد و اتفاقــا بیشــتر حقــوق اولیــه کارگــر در آن نوشت هشــده اســت .پروتــکل و بیشــتر
قراردادهایــی کــه در ایــن حــوزه بســته م 
بندهــای قــرارداد مطابــق بــا آییننامههــا اســت ،بهکارگیــری کــودکان در ایــن قراردادهــا منــع و بــرای تخلفاتــی ازایندســت جریمــه نیــز تعیینشــده
اســت ،مســئله و مشــکل در اجــرای مفــاد ایــن قراردادهاســت .شــهرداری و مدیریــت شــهری بــر تخلفاتــی کــه در ایــن حــوزه رخ میدهــد ازجملــه
یتــوان گفــت کــه مدیریــت شــهری و بخــش حاکمیــت از تخلفــات گســترده ایــن حــوزه
زبالهگــردی کــودکان و  ...واقــف اســت .بههیچوجــه نم 
آ گاهــی نــدارد .ایــن مــوارد و حضــور کــودکان زبال هگــرد ب هکــرات نیــز توســط مســئولین بــاال رتبــۀ شــهرداریها و اعضــای شــورای شــهر تائیــد شــده
اســت .بخشــنامه اخیــر شــهردار تهــران در خصــوص منــع کامــل زبالــه گــردی در تهــران نیــز گــواه همیــن موضــوع اســت .ولــی جــواب ایــن ســؤاالت
همچنــان بیپاســخ میمانــد کــه حضــور ایــن کــودکان هماکنــون در عرصــه زبال هگــردی چــرا همچنــان ادامــه دارد و آیــا بــا رویههــای دســتوری
میتــوان آن را حــذف کــرد .بنابرایــن آنچــه اتفــاق میافتــد چشمپوشــی تعمــدی بــر ایــن تخلفــات واضــح و آشــکار اســت .علــت تــداوم ایــن وضعیــت
را میتــوان بــه چنــد دســته تقســیم کــرد :وابســتگی شــهرداری بــه سیســتم فعلــی جمـعآوری پســماند خشــک؛ نبــود اراده الزم بــرای اصــاح ســاختار
نهــم ناشــی از نبــود انگیــزه و اراده بــرای تهیــه و تأمیــن زیرســاختهایی کــه در درازمــدت میتواننــد ســاختار مدیریــت
مدیریــت پســماند کــه آ 
پســماند را تغییــر دهنــد .البتــه ایــن پــروژه بســیار هزینهبــردار اســت و شــاید از محــل بودجــه شــهرداری قابــل تأمیــن نبــوده و کمــک مالــی از طــرف
دولــت را بطلبــد؛ ســومین عامــل تــداوم وضــع موجــود نیــز منافــع برخــی از مدیــران و مســئوالن میانــی در شــهرداریهای مناطــق اســت .ایــن سیســتم،
ً
سیســتم معیوبــی اســت کــه در آنهمــه بازیگــران بــا هــم کنــار آمــده و ســازش میکننــد .تمــام برخوردهــا ا گــر احیانــا امنیتــی نباشــد ،بخشنامـهای و
ضربتــی اســت ،بــه همیــن ترتیــب کــه تاکنــون مشــاهده کردهایــم ایــن نــوع برخوردهــا نتایــج مثبتــی نخواهــد داشــت.
بــه نظــر شــما آیــا وظایــف پیمانــکاران نیــز آنهــا را بهنوعــی در موقعیــت تعــارض میــان منافــع و وظایــف قــرار داده اســت؟ بهعنوانمثــال
نشــده
درآمــد پیمانــکار از طریــق تولیــد حدا کثــری زبالــه توســط شــهروندان و جم ـعآوری حدا کثــری ایــن زبالــه توســط زبالهگردهــا تأمی 
و افزایــش مییابد،ایــن درحالیاس ـتکه بــر اســاس مفــاد قــرارداد ،پیمانــکار ملــزم شــده اســت بــرای ترویــج تفکیــک در مبــدأ و آمــوزش
شــهروندی ،آموزشــگرانی را اســتخدام کنــد و در ایــن راســتا هزینــه کنــد.
بلــه وظایــف متعارضــی همچــون دریافــت اجــاره بــه ازای جم ـعآوری پســماند بیشــتر و از ســوی دیگــر وظیفــه آمــوزش و ترویــج تفکیــک از مبــدأ و
کاهــش تولیــد پســماند مصــداق بــارزی از تعــارض منافــع اســت .ایــن سیســتم نمیتوانــد کار کنــد .پیمانــکاری میآیــد و بابــت وظیفــه مشــخصی
اجــارهای پرداخــت میکنــد و از ســوی دیگــر از ایــن پیمانــکار انتظــار وجــود دارد کــه بــرای افزایــش آ گاهــی شــهروندان هزینــه کنــد و آموزشــگر
اســتخدام کنــد .مشــخص اســت ایــن دو وظیفــه بــا هــم تعــارض دارنــد .ایــن سیســتم منســوخ اســت و در کشــورهای توســعهیافته وظایــف بــه ایــن
شــکل تعییــن نمیشــوند .در ایــن کشــورها شــرکتهای خصوصــی کــه پیونــد و رابط ـهای بــا پیمانــکاران ندارنــد بــرای بحــث آمــوزش و ترویــج
ً
فشــدۀ دیگــری دارنــد.
یشــوند کــه وظایــف کامــا مجــزا و تعری 
فرهنــگ تفکیــک بــه کار گرفتــه م 
بــه علــت ناکارآمــدی نهادهــای نظارتــی مدیریــت پســماند ماننــد ســازمان حفاظــت محیطزیســت و وزارت کشــور ،ســازمان مدیریــت
پســماند ســازمان شــهرداری بــه مهمتریــن ناظــر مدیریــت پســماند شــهر تهــران بــدل شــده اســت .بــه نظــر شــما اتحــاد بخشهــای
اجرایــی و نظارتــی مدیریــت پســماند درون ســازمان واحــد شــهرداری ،ایــن ســازمان را دچــار تعــارض اتحــاد ناظــر و منظــور نکــرده اســت؟
بــر اســاس مصاحبههایــی کــه در پژوهــش یغمــای کودکــی بــا مســئوالن و مدیــران ســازمان مدیریــت پســماند داشــتهایم ،نقــش ایــن ســازمان
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بیــش از آنکــه نظارتــی باشــد ،توســعهای و برنامهریــزی اســت و بــرای نظــارت ایــن ســازمان ابزارهــای مشــخص و ضمانــت اجرایــی چندانــی در
ً
نشــده از ســوی ایــن ســازمان اساســا مــورد توجــه و اســتفادۀ
نظــر گرفتــه نشــده اســت .بخــش عمــدهای از کارهــای پژوهشــی و رویههــای تعیی 
ً
شــهرداریهای مناطــق قــرار نمیگیــرد .ســازمان مدیریــت پســماند بهعنــوان یــک ناظــر نظــاره میکنــد و نهایتــا گزارشهایــی بــه شــهرداری مناطــق
تحویــل میدهــد .یعنــی سیســتمی وجــود دارد کــه ب هصــورت درون سیســتمی بایــد بــر خــود نظــارت کنــد .چنیــن ســازوکاری کارآمــد نیســت و یکــی
از مصادیــق تعــارض منافــع اســت .روابــط درون سیســتمی ،باعــث کاهــش قــدرت نظــارت میشــود .حتــی ا گــر در اینجــا روابــط درون سیســتمی هــم
وجــود نداشــته باشــد ،بهراحتــی میتــوان از توصیههــا و رویههایــی کــه الزماالجــرا نیســتند و بــرای آنهــا ضمانــت اجرایــی در نظــر گرفتــه نشــده
اســت ،تخطــی کــرد ،چرا کــه مجازاتــی بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت .درنهایــت ا گــر در مقابــل ایــن تخلفــات گزارشهایــی تنظیــم شــود ،ایــن
ً
گزارشهــا بــه کجــا ارائــه خواهــد شــد؟ طبیعتــا بــه بخشــی درون خــود ســازمان شــهرداری ارجــاع داده خواهــد شــد کــه پیگیــری و اصــاح رویههــا از
ایــن طریــق در حــال حاضــر دور از ذهــن اســت.
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موقعیتها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند

و راهکارهای مقابله با آن

مصاحبه با حسن پسندیده؛ مدیرکل اداره مدیریت پسماند سازمان حفاظت از محیطزیست
بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند ،شــهرداری ،ســازمان حفاظــت محیطزیســت و وزارت کشــور اصلیتریــن بازیگــران مدیریــت پســماند
هســتند .شــما در حــوزه پســماند خشــک و ســازوکارهای فعلــی جمـعآوری و تفکیــک پســماند خشــک ،نقــش هــر یــک از ایــن ســازمانها را
چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟ نقــش هــر یــک از ایــن ســازمانها را در شــکلگیری بحــران کنونــی تشــریح کنیــد.
بهموجــب مــاده  23قانــون مدیریــت پســماند ســازمان حفاظــت محیطزیســت بهعنــوان یــک ســازمان حاکمیتــی مســئولیت نظــارت بــر حســن
اجــرای قانــون را بــر عهــده دارد بنابرایــن ایــن ســازمان یــک ســازمان اجرایــی و اینكــه قــرار بــر انجــام کار عملیاتــی انجــام دهــد نیســت.
نقــش نظارتــی ســازمان حفاظــت محیطزیســت نقشــی مهــم و کلیــدی اســت کــه میتوانــد بــر اجــرای بهینــه قانــون و اجــرای وظایــف و تکالیفــی کــه
صشــده تأثیرگــذار باشــد.
بهموجــب قانــون بــرای ســازمانها و دســتگاههایی مشخ 
بــر اســاس مــاده  7قانــون مدیریــت پســماند عنــوان میکنــد کــه مدیریــت اجرایــی پســماندهای صنعتــی و ویــژ ه بــر عهــده تولیدکننــدگان آن اســت
ولــی مدیریــت پســماندهای عــادی شــهری و روســتایی بــر عهــده شــهرداریها و دهیاریهــا اســت و وزارت کشــور در ایــن میــان بهعنــوان دســتگاهی
اســت کــه بــر مرا کــزی ماننــد شــهرداریها و دهیاریهــا اشــرافیت دارنــد.
در وزارت کشــور ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــا کار هماهنگــی بینبخشــی را در حــوزه مدیریــت پســماندهای عــادی بــر عهــده دارنــد .بهطورکلــی
شــهرداریها بهعنــوان متولیــان اصلــی در حــوزه ســاماندهی و مدیریــت اجرایــی بــرای پســماندهای عــادی محســوب میشــوند .در آئیننامههــای
صشــده کــه نمونـهای از ایــن مــوارد
یشــده بــرای شــهرداریها مشخ 
قانــون مدیریــت پســماند یکســری تکالیفــی ب هصــورت اختصاصــی پیشبین 
بدیــن شــرح اســت:
مــاده  4آئیننامــه اجرایــی قانــون مدیریــت پســماند اشار هشــده کــه مجریــان و متولیــان امــر طر حهــای جامــع خــود را بهگون ـهای تهیــه کننــد (در
نشــهرها بــا حداقــل یکمیلیــون نفــر جمعیــت) تــا پایــان ســال  1390و در ســایر شــهرها تا پایان ســال 1392باید پسماندهایشــان
برخــی از شــهرها و کال 
را بهصــورت تفکیکشــده جمـعآوری کننــد .بحــث تفکیــک از مبــدأ در خــود آئیننامــه اجرایــی قانــون مدیریــت پســماند هــم آمــده و در ســال 1384
ً
بشــده و بــازه زمانــی را هــم پیشبینــی کــرده بــوده تــا ســال  1390یــا  92حتمــا الزم بــود زیرســاختهایی فراهــم شــود و ایــن
کــه ایــن قانــون تصوی 
برنامــه اجرایــی شــود.
نکــه اقدامــات فرهنگــی و اطالعرســانی در آن صورتپذیــرد چراکــه در آغــاز
موضــوع تفکیــک از مبــدأ یــک مقدمــات اولی ـهای هــم دارد و آن ای 
مشــارکت شــهروندان در جهــت کاهــش تولیــد پســماند نقــش کلیــدی و مؤثــری اســت .درصورتیکــه اطالعرســانی مناســبی صــورت پذیــرد و مــردم بــه
اهمیــت تفکیــک از مبــدأ آ گاه شــوند حتــی میتوانــد در چرخــه فعالیتهــای اقتصــادی و فراهــم شــدن مشــاغلی در حوزههــای بازیافتــی مؤثــر بــوده
و از همــه مهمتــر میتوانــد در حفــظ محیطزیســت مؤثــر واقــع شــود .بخــش اطالعرســانی فــاز مقدماتــی و کلیــدی موضــوع تفکیــک از مبــدأ پســماند
اســت امــا اینکــه بحــث تفکیــک از مبــدأ محققنشــده و یــا کاملنشــده ایــن اســت کــه شــهرداریها زیرســاختهای مناســبی را فراهــم نکردهانــد.
وقتــی مــا حرکــت میکنیــم ب هســمت فرهنــگ تفکیــک از مبــدأ و یــا مشــارکت مردمــی بخــش اول کار اســت .بخــش دوم تأمیــن زیرســاختهایی
اســت کــه نهادهــای دسـتاندرکار میبایســت فراهــم کننــد .در فراهــم کــردن زیرســاختها نیازمنــد ســاختار ســازمانی مشــخصی هســتیم کــه افــراد
و پیمانــکاران در آن بایــد حضــور پیــدا کننــد بــرای اجراییکــردن طــرح تفکیــک از مبــدأ.
بــا توجــه بــه پیشــرفت علــم و اســتارتآپهایی کــه بــا فناوریهــای نویــن گام در ایــن حــوزه گذاشــتهاند در حــال حاضــر آمــاده هســتند تــا در
شــهرهای مختلــف بــا کمــک شــهرداریها بحــث تفکیــک از مبــدأ را بــا ســازوکارهایی بــه انجــام برســانند.
بــه نظــر شــما اختیــارات متعــدد و گســتردهای کــه در ایــن حــوزه بــا شــهرداری تفویــض شــده اســت ،ایــن ســازمان را در معــرض تعــارض
منافــع قــرار نــداده اســت؟
نــه شــهرداریها در حــوزه فعالیتهــای اجرایــی شــهری وظایــف گســتردهای بــر عهــده دارنــد فضــای ســبز ،عمرانــی ،مباحــث ترافیکــی و ...یکــی از
فعالیتهایــی کــه بــر عهــده شــهرداریها اســت وظیفــه مدیریــت پســماندها اســت.
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متأســفانه مدیریــت پســماند در ســالهای گذشــته در اولویــت کاری نبــوده و ا گــر قــرار بــوده بودج ـهای اختصــاص یابــد شــاید خیلیهــا دوســت
داشــتند کاری انجــام دهنــد کــه ملمــوس باشــد تــا توســط شــهروندان دیــده شــود مثــل ســاختپل ،زیرگــذر یــا احــداث پــارک و فضــای ســبز.
شــاید مدیــران بیشــتر تمایــل دارنــد تــا کارهایــی را کــه بیشــتر در معــرض دیــد مــردم اســت در اولویــت قــرار دهنــد ایــن درحالیاسـتکه وقتــی پســماند
از یــک محیــط شــهری دور میشــود مــردم آن را نمیبیننــد کــه چــه آثــار ســوء محیطزیســتی میتوانــد داشــته باشــد .در اولویــت نبــودن موضــوع
مدیریــت پســماند بیشــترین آســیب در مدیریــت شــهری محســوب میشــود .ایــن موضــوع حائــز اهمیــت اســت کــه شــهرداریها موضــوع پســماند را
بهعنــوان یــک مســئولیت اجتماعــی در اولویــت کاری قــرار دهنــد چرا کــه مدیریــت نادرســت پســماندها بهعنــوان یــک چالــش جــدی محیطزیســتی
در کل کشــور تبدیلشــده اســت و بیتوجهــی بــه آن هزینههــای چنــد برابــری همچــون آلودگــی منابــع آبوخــاک را بــه جامعــه تحمیــل خواهــد کــرد.
اآلن ایــن اراده در میــان متولیــان امــر بــه وجــود آمــده کــه تصمیمــات و تدابیــری را اتخــاذ کننــد و ب هصــورت خیلــی جدیتــر بــرای حــوزه مدیریــت
پســماندها ورود پیــدا کننــد.
آخریــن موضوعــی کــه در ایــن خصــوص میتــوان بــه آن اشــاره کــرد الیحــه کمــک بــه ســاماندهی مدیریــت پســماندهای عــادی اســت کــه اواخــر
اســفندماه در مجلــس بــه تصویــب رســید و پ ـسازآن هــم در اوایــل امســال هــم بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید .ایــن قانــون مهمــی اســت کــه در
نــوع خــود قانــون کاربــردی اســت و میتوانــد در حــوزه مدیریــت پســماند گرهگشــا باشــد .ایــن اتفــاق باعــث میشــود تــا مشــارکت بخــش خصوصــی
ً
و ســرمایهگذاران در بحــث مدیریــت پســماند خصوصــا بازیافــت مــورد توجــه قــرار گیــرد .حمایتهــای مالــی خوبــی پیشبینــی کردنــد تــا بتواننــد
تســهیالتی را بــرای افــرادی کــه در ایــن زمینــه میخواهنــد فعالیــت کننــد در نظــر گرفتهانــد.
نکتــه دوم در ارتبــاط بــا ایــن قانــون ایــن اســت کــه معافیتهــای مالیاتــی بــرای افــرادی کــه قصــد فعالیــت در ایــن حــوزه دارنــد در نظــر گرفتــه شــده
اســت .ایــن معافیتهــا از مرحلـهای اســت کــه تفکیــک پســماند صــورت میگیــرد (تفکیــک از مبــدأ ،انتقــال و  )...در هــر مرحلــه از مدیریــت پســماند
تــا دفــع نهایــی شــامل ایــن امتیــازات میشــود .نکتــه دیگــر اینكــه ایــن معافیتهــا دائمــی اســت و محدودیــت زمانــی نــدارد .ایــن قانــون باعــث
میشــود تــا در آینــده نهچنــدان دور تحــول عظیمــی در حــوزه پســماند اتفــاق بیفتــد.
ســاختار تشــکیالتی دفتــر مدیریــت پســماند ســازمان حفاظــت محیطزیســت را تشــریح کنیــد .آیــا ایــن ســاختار و تشــکیالت موجــود،
امــکان رســیدگی بــه بحرانهــای کالن حــوزه پســماند در شــهری ماننــد تهــران را دارد؟
بلــه ،درســت اســت کــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت یــک ســازمان نظارتــی اســت و نظــارت بــر حســن اجــرای قانــون بــر عهــده او اســت ولــی
بهطــور مســتمر عملکــرد دســتگاهها را در مقایســه بــا تکالیفــی کــه قانــون بــر عهدهشــان گذاشــته بهطــور مســتمر ارزیابــی میکنــد و جایــی هــم کــه
در برنامههــا عقبماندگــی داشــته باشــد و یــا نیــاز بــه اقــدام ویــژهای در آن صــورت پذیــرد از طریــق آن وزارتخانــه و نهــاد مــورد پیگیــری قــرار خواهــد
داد .حداقــل  9الــی  10دســتگاه هســتند کــه در بحــث مدیریــت پســماندها در قانــون و آئیننامــه مدیریــت پســماند بــرای آنهــا وظیفــه تعیینشــده
اســت .وزارت کشــور ،بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی ،جهــاد کشــاورزی ،نفــت ،نیــرو و  ...حضــور دارنــد.
ســازمان حفاظــت محیطزیســت در بخــش مرکــزی و حــوزه ســتاد عملکــرد وزارتخانههــا را بــه تفکیــک مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد و در نشسـتهای
کارشناســی و تخصصــی نتیجــه پیشــرفت کارهــا را بــر اســاس مستندســازیها و صحتســنجی اطالعــات ارزیابــی میکنــد و گــزارش عملکــرد
ً
نگــذار و مقــام اجرایــی دولــت قــرار میدهــد( کــه ریاســت جمهــوری در رأس آن اســت) و حتمــا بــرای ایــن
دســتگاهها را در اختیــار نهادهــای قانو 
موضوعــات دســتورات خوبــی دریافــت خواهــد شــد.
نطــور ،ســازمان حفاظــت محیطزیســت توســط ادارات کلــی کــه در اســتانهای مــا هســتند بــرای ســاماندهی
نشــهرها هــم همی 
در بحــث کال 
مدیریــت پســماند در حــوزه خودشــان قــرار دارد و یــا مأموریتهایــی کــه بــر عهــده آن ســازمان اســت و بایــد بهموجــب قانــون انجــام دهــد و آنهــا را
ً
مرتبــا مــورد تأ کیــد قــرار میدهــد.
در کالنشــهرها توســط ادارات کلــی کــه در اســتانها هســتند بهعنــوان نماینــده ســازمان حفاظــت محیطزیســت کار میکننــد مدیریــت پســماند را از
ً
طریــق شــهرداریها و از طریــق پارلمانهــای شــهری حتمــا ب هصــورت جــدی مــورد پیگیــری قــرار میدهنــد و در ایــن میــان ا گــر اشــکالی مطــرح شــود
ً
کــه نیــاز بــه پیگیریهــای حقوقــی و قانونــی باشــد مطمئنــا ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــه تکالیــف خــود عمــل خواهنــد کــرد.
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آیــا اداره کل محیطزیســت اســتانها بهویــژه در تهــران از اختیــارات الزم ازلحــاظ نیــروی انســانی و قــدرت اجرایــی بــرای نظــارت بــر فرآینــد
مدیریــت پســماند (از جمـعآوری در مناطــق تــا دفــن ،بازســازی و  )...در همــه مراحــل برخــوردار اســت؟
خیــر اینطــور نیســت .یکــی از مشــکالت جــدی کــه وجــود داشــته تــا اآلن بحــث ضعــف ســاختار مدیریــت اجرایــی و نظارتــی بــوده اســت .دفتــر
ً
مدیریــت پســماندها عمــا از مهرمــاه ســال گذشــته فعالیــت خــود را آغــاز کــرده اســت.
ایــن دفتــر در ســتاد ســازمان بهعنــوان یــک اداره کل بهعنــوان یــک نهــاد ناظــر کــه مســئولیت نظــارت عالیــه دارد در بخــش قانــون مدیریــت
ً
ً
پســماندها اصــا وجــود نداشــته اســت .بــا ایــن ســاختار قطعــا ایــن امــکان فراهــم اســت کــه بهعنــوان یــک نیــروی محرکــه ســایر وزارتخانههــا و
دســتگاهها را بــه حرکــت دربیــاورد.
متناظــر بــا ایــن هــم در اســتانهای خــود نیــز پیشبینــی کردیــم و ادارات کل در حــد یــک الــی دو نفــر بهعنــوان کارشــناس ایــن کار را انجــام
میدادنــد کــه ممکــن بــود وظایــف دیگــری نیــز انجــام دهنــد کــه در ســاختار جدیــد در ادارات کل محیطزیســت اســتانها هــم یــک اداره تخصصــی
ً
بهعنــوان اداره مدیریــت پســماندها پیشبینیشــده اســت .در ســاختار ســازمان حفاظــت محیطزیســت ایــن اتفــاق افتــاده اســت ولــی ایــن اصــا
کافــی نیســت .مــا در حــال تقویــت حــوزه نظــارت هســتیم امــا در حــوزه اجــرا ضــرورت دارد کــه ایــن موضــوع بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ً
در ســاختار ســازمان شــهرداریها و دهیاریهــا کــه زیرمجموعــه وزارت کشــور اســت نهایتــا در خوشبینانهتریــن حالــت  2یــا  3نفــر در یــک
وزارتخانــه بــا ایــن شــرح وظایــف گســترده تمــام شــهرداریهایی کــه در کل کشــور را بــر عهــده داشــته و بــه آنهــا خدمــات میدهــد (ازلحــاظ وضعیــت
تجهیــزات ،منابــع اعتبــاری ،نظارتهــای فنــی و.)...
ً
ایــن ســاختار در بدنــه نظــارت وزارت کشــور کــه نقشــی خیلــی گســترده دارد ضعیــف بــود ولــی اخیــرا اطــاع پیــدا کردیــم کــه ایــن اتفــاق در وزارت کشــور
نیــز در حــال رخ دادن اســت و نیــاز بــه یــک مدیریــت اجرایــی قــوی ایجادشــده تــا چالــش ملــی مدیریــت پســماند را حــل کننــد .از ســوی دیگــر متناظــر
آن ایــن نیــاز در اســتانها ،شــهرداریها و اســتانداریها ایــن ســاختار بایــد ایجــاد شــود تــا کمــک کننــد تــا بهنوعــی مطالبــات خــود را از مدیریتهــای
اجرایــی مربوطــه انجــام دهنــد.
ضعــف ســاختار مدیریــت اجرایــی در ســازمانهای مختلــف در بخــش پســماند از چالشهــای مهمــی اســت کــه نبایــد از آن غفلــت کــرد و ضــرورت
دارد کــه در ســایر وزارتخانههــا همچــون وزارت نفــت ،نیــرو ،جهــاد کشــاورزی بــا توجــه بــه حجــم عظیمــی از فعالیتهــای زیسـتمحیطی کــه یکــی
از آنهــا پســماند اســت یــک اداره کل اختصاصــی ایجــاد شــود.
بــا توجــه بــه اینکــه طبــق قانــون ،ســازمان حفاظــت محیطزیســت ناظــر عالــی در مدیریــت پســماند اســت ،آیــا ایــن ســازمان از اختیــارات
کافــی بــرای اعمــال ایــن نظــارت برخــوردار اســت؟ آیــا نبــود قــدرت اجرایــی ســازمان محیطزیســت در میــان اعضــای کارگروههــا را میتــوان
یکــی از عوامــل عــدم پیشــرفت برنامههــا و مصوبــات کارگروههــای اســتانی و ملــی پســماند دانســت؟
خیــر ،نیــازی نیســت کــه ســازمان حفاظــت محیطزیســت یــک ســازمان اجرایــی باشــد .ســازمان حفاظــت محیطزیســت جایــگاه خــود را در کارگــروه
مدیریــت پســماندها دارد .ایــن ظرفیــت کارگــروه یکــی از شــرح وظایفــی کــه دارد ایجــاد هماهنگــی بینبخشــی اســت .درواقــع ســازمان حفاظــت
محیطزیســت ایــن جایــگاه را دارد کــه چالشهایــی کــه وجــود دارد و نیــاز اســت کــه امکانــات بیشــتری بــرای رفــع بهکارگیــری شــود بــا هماهنگــی
ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــه انجــام رســد .از اهــداف کارگــروه ایــن اســت کــه بتوانــد آسیبشناســی کــرده و چالشهــا را مــورد بحــث و بررســی
قــرار دهنــد و راهحلــی ارائــه شــود تــا ســازمانها بــه نحــو شایســتهای بــه مأموریتهایــی کــه بــه آنهــا سپرد هشــده رســیدگی کننــد.
در خصــوص نقــش قاعد هگــذاری ســازمان حفاظــت محیطزیســت ،چــرا ایــن ســازمان و اداره کل آنهــا در اســتانها ازجملــه تهــران
تدویــن طــرح جامــع مدیریــت پســماند را بــر عهــده نمیگیرنــد؟
یشــده اســت و ســازمان حفاظــت محیطزیســت نمیتوانــد فراتــر از مأموریتهایــی کــه بــرای آن در نظــر گرفتــه
ایــن موضــوع در قانــون پیشبین 
شــده عمــل کنــد .مدیریــت اجرایــی بــرای تدویــن الگوهایــی کــه بــرای طــرح جامــع تهی هشــده در قالبهایــی کــه بــرای آن در نظــر گرفتــه و بــر اســاس
ً
کمیــت و کیفیــت پســماندها و وضعیــت منطقـهای ایــن طر حهــا میبایســت تهیــه شــود کــه در هــر منطقــه ایــن برنامههــا بایــد بومیســازی شــود مثــا
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اســتانهایی کــه بــا محدودیتهــای اراضــی مواجــه هســتیم مثــل اســتانهای شــمالی دفــن تکنیــک مناســبی نیســت.
دســتگاههای مســئول بایــد طر حهــای جامــع را توســط مشــاورین کــه الگویــی دارد و وزارت کشــور آن را تعییــن میکنــد تهیــه شــود و بــرای تصویــب
آنهــم از طریــق کارگروههایــی کــه در اســتانها وجــود دارد اداره کل محیطزیســت اســتان بهعنــوان دبیــر کارگــروه حضــور دارنــد بــه انجــام میرســد.
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