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5مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه

فصل اول
کلیات و مبانی نظری



1-1-  مقدمه

خ ناچیــز بازیافــت، شــیوه های ســنتی و غیراصولــی جمــع آوری و دفــن زبالــه، وضعیــت  مدیریــت پســماند در تهــران بــا مســائل جــدی روبروســت؛ نــر
نامناســب کارگــران جمــع آوری پســماند و عــدم شــفافیت در گردش هــای مالــی عظیــم ایــن صنعــت نمونه هایــی از ایــن مشــکالت اســت. در دو دهــه 
ح تفکیــک از مبــدأ بــرای مدیریــت شــهری  خ بازیافــت و اجــرای طــر اخیــر علی رغــم آنکــه لــزوم ســاماندهی بــه وضعیــت مدیریــت پســماند، افزایــش نــر
تهــران محــرز شــده و پژوهش هــای بســیاری نیــز در ایــن حــوزه از ســوی ســازمان های مربوطــه و نهادهــای پژوهشــی انجــام شــده اســت، بااین حــال 
کــه در  نتیجــه ایــن تالش هــا چنــدان رضایت بخــش نبــوده و بهبــود چندانــی در ســازوکارهای مدیریــت پســماند حاصــل نشــده اســت، بخصــوص 

ســال های اخیــر ایــن مســئله کم وبیــش شــکل بحــران بــه خــود گرفتــه اســت.
کمیــت و جامعــه جهــاد دانشــگاهی در ایــن پژوهــش، بــه بررســی  کارگــروه شناســایی تعــارض منافــع ســازمان شــهرداری در مرکــز توانمندســازی حا
کامی هــای مدیریــت پســماند و سیاســت گذاری های ایــن حــوزه را از منظــر تعــارض منافــع پرداختــه اســت. در ایــن پژوهــش نشــان داده می شــود  نا
گــون )تعــارض درآمــد و وظیفــه، تعــارض قاعده گــذار و مجــری، تعــارض ناظــر و  گونا کــه وجــود تعــارض منافــع در مدیریــت پســماند در اشــکال 
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 می شــود. 
کــه در ابتــدا به منظــور شــناخت ســاختار و ذینفعــان مدیریــت پســماند در تهــران مطالعــه اســنادی  روش کار در ایــن پژوهــش بدین صــورت بــوده اســت 
شــامل قوانیــن مجلــس شــورای اســالمی، آیین نامه هــا و شــیوه نامه های اجرایــی، دســتورالعمل های ســازمانی در ســازمان شــهرداری، ســازمان 
گرفتــه و از ایــن طریــق رویه هــا و ســازوکارهای فعلــی  کار قــرار  کشــور و مصوبــات شــورای اســالمی شــهر در دســتور  حفاظــت محیط زیســت، وزارت 
مدیریــت پســماند مــورد شناســایی اولیــه قــرار گرفتــه اســت. در مرحلــه دوم و بــر اســاس مطالعــات مرحلــۀ نخســت، نقشــه اولیــه ای از گره گاه هــای بــروز 
تعــارض منافــع در ایــن حــوزه و شــبکۀ ذینفعــان تهیــه شــد. در مرحلــۀ بعــدی بــر اســاس شــبکۀ ذینفعــان شناسایی شــده، مصاحبه هایــی بــا مســئولین 
ــازار و پژوهشــگران و  کمیتــی، ذینفعــان مدیریــت پســماند خشــک در بخــش خصوصــی و ب ذیربــط در نهادهــای اجرایــی، قاعده گــذاری و نظارتــِی حا

ــر اســاس نظــرات و تحلیل هــای مصاحبه شــوندگان فرضیــات اولیــه تکمیــل و تصحیــح شــد.  متخصصــان ایــن حــوزه ترتیــب داده شــد و ب
کلیــات و مبانــی نظــری پژوهــش اختصــاص داده شــده اســت. در فصــل  ایــن پژوهــش در پنــج فصــل تنظیــم شــده اســت. فصــل نخســت بــه بیــان 
دوم ســاختار مدیریــت پســماند در تهــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ذینفعــان در ســطوح مختلــف مــورد شناســایی واقــع شــده اند. در ایــن بخــش 
بــه تشــریح تحلیل هــای ذینفعــان از علــل و عوامــل شــکل گیری وضعیــت کنونــی مدیریــت پســماند در شــهر تهــران پرداختــه شــده اســت. در فصــل 
ــر اســاس نقش هــای مختلــف، مصادیــق و  کمیتــی و بخــش خصوصــی و ب ــر اســاس ســطوح مختلــف مدیریــت پســماند در بخش هــای حا ســوم ب
موقعیت هــای تعــارض منافــع در مدیریــت پســماند شناســایی و معرفــی شــده اســت. در ایــن بخــش، تجربیــات جهانــی مدیریــت تعــارض منافــع در 
کــه بــا تعارضاتــی مشــابه ایــران دســت به گریبان  حــوزه پســماند مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و بــه راهکارهــای اتخــاذ شــده از ســوی کشــورهایی 
بوده انــد، پرداختــه شــده اســت. در فصــل چهــارم بــا تیپ شناســی موقعیت هــای تعــارض منافــع شناسایی شــده در حــوزه پســماند خشــک، نشــان 
داده می شــود عمــدۀ موقعیت هــای تعــارض منافــع ریشــه در ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی مدیریــت پســماند داشــته و بــا تغییــرات حقوقــی و 
آیین نامــه ای صــرف نمی تــوان بــه حــل و مدیریــت ایــن تعارضــات امیــد بســت. بــه همیــن جهــت در ایــن فصــل ریشــه های بــروز تعــارض منافــع در 
سیســتم مدیریــت پســماند در بســتر اقتصــاد سیاســی زبالــه مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــر اســاس عوامــل شناسایی شــده در ایــن فصــل، در فصــل 
پنجــم بــه راهکارهــا بــر اســاس برنامه هــای حمایتگــری اجتماعــی پرداختــه شــده اســت. ایــن پژوهــش بــا هــدف یافتــن راهــکار جهــت مدیریــت و 
کنتــرل ایــن تعارضــات و اصــالح و بهبــود خط مشــی ها و سیاســت گذاری ها انجــام شــده اســت. حمایتگــری اجتماعــی )social advocacy( یکــی از 
کمیــت و جامعــه از طریــق آن بــه دنبــال اصــالح سیاست گذاری هاســت. در بخــش راهکارهــا  کــه مرکــز توانمندســازی حا راهکارهــای اساســی اســت 
کــه از طریــق تغییــر سیاســت گذاری ها می تــوان آن هــا را حــل نمــود، تعریــف  بــر اســاس روش هــای حمایتگــری اجتماعــی مســئله یــا مســائل اساســی 
کــه به واســطه ایــن پــروژه اعمــال آن هــا ممکــن می گــردد، تعییــن می شــود و دســت آخر کارکردهــا  و شناســایی می شــود؛ اهــداف و تغییــرات دقیقــی 

ــاز مشــخص می شــوند. و مســئولیت ها و اقدامــات مــورد نی
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1-2- مبانی نظری

1-2-1- تعارض منافع

1-2-1-1-  تعریف تعارض منافع
گیــرد، تعــارض منافــع نامیــده  کــه موجــب می گــردد تصمیمــات و اقدامــات حرفــه ای تحــت تأثیــر یــک منفعــت ثانویــه قــرار  مجموعــه ای از شــرایط 
می شــود. )مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 1396 الــف( ســازمان توســعه و همکاری هــای اقتصــادی، تعــارض منافــع را به عنــوان تعارضــی میــان 
ــد به صــورت ناصحیحــی وظایــف آن هــا را  ــه ایــن منافــع می توان ــد. به طوری ک وظایــف دولتــی و منافــع خصوصــی مأموریــن دولتــی تعریــف می کن
ــا نهادهــا مواجــه  کــه در آن افــراد ی تحــت تأثیــر قــرار دهــد.  )OECD, 2003( ســازمان شــفافیت بین الملــل نیــز تعــارض منافــع را شــرایطی می دانــد 
ــدارکات دولتــی آمــده اســت  ــا در مــورد دســتورالعمل ت ح نامــه کمیســیون اروپ ــد. در طر ــا انتخــاب بیــن وظایــف خــود و منافــع شخصی شــان گردن ب
کــه در آن کارکنــان، پیمانــکاران یــا ســایر ارائه کننــدگان خدمــات دخیــل در  کــه مفهــوم تعــارض منافــع بایــد در برگیرنــده تمامــی حالت هایــی باشــد 
ــد.  ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــی تح ــور ناصواب ــان را به ط ــی و عملکردش ــه بی طرف ک ــه ای  ــوده، به گون ــرار داده ب ــه ق ــخصی ازنتیج ــت ش ــد، دارای منفع فرآین

)مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 1396 الــف(.

1-2-1-2- انواع تعارض منافع
کــه در اینجــا بــرای دســته بندی انــواع تعــارض منافــع در نظــر  کــرد. معیــاری  تعــارض منافــع را بــر اســاس معیارهــای مختلفــی می تــوان دســته بندی 
کــه در  کــه گاهــي افــراد حقیقــي یــا حقوقــي بــه خاطــر جایگاهــي  گرفتــه شــده اســت، فــردی یــا ســازمانی بــودن تعــارض منافــع اســت. بدیــن ترتیــب 
ع از تعــارض منافــع بــه ویژگي هــاي شــخصي افــراد یــا ســازمان ها مرتبــط  کمیــت دارنــد دچــار تعــارض منافــع می شــوند. بدیــن ترتیــب ایــن دو نــو حا
کــرد. بدیــن  کــه مي توانــد منجــر بــه تعــارض منافــع شــود معرفــي  ــر اســاس جایگاه هایــي  مي شــوند. دســته دیگــري از تعــارض منافــع را می تــوان ب
گــر هــر شــخصي را در آن موقعیــت قــرار دهیــم، در معــرض  کــه ا کمیــت به گونــه ای طراحــي شــده اســت  کــه گاهــي ســاختارهاي نهــادي حا معنــا 
تعــارض منافــع قــرار مي گیــرد و بــه تعبیــري تعــارض منافــع در ابعــاد نهــادي بــه وجــود آمــده اســت. )مرکــز پژوهش هــای مجلــس، 1396 الــف( 
کــرد: تعــارض منافــع شــخص محور و تعــارض منافــع  ــا توجــه بــه ایــن توضیحــات مســئله تعــارض منافــع را می تــوان بــه دو دســته ذیــل تقســیم  ب

ــازمانی.  س

تعارض منافع شخص محور 
عوامل ایجادکننده تعارض منافع شخص محور را می توان به دو دسته عوامل فردی و عوامل نهادی تقسیم کرد: 

کمیــت، تعــارض  ــد شــامل تعــارض منافــع کارکنــان حا  عوامــل فــردی ایجادکننــده تعــارض منافــع در اشــخاص:  تعــارض شــخص محــور می توان
کمیتــی کــه ایــن اختیــارات را داشــته باشــند، همــواره در معــرض  منافــع پزشــکان، حســابداران، مهندســان، وکال و ... باشــد. مســئوالن و کارکنــان حا
ــر  ــار نظــارت در ســطح کالن ماننــد نظــارت نماینــدگان ب ــون، مقــررات و دســتورالعمل ها، اختی ــار قاعده گــذاری اعــم از قان ــد: اختی تعــارض منافع ان
دولــت و در ســطوح پایین تــر ماننــد نظــارت بانــک مرکــزی بــر بانك هــا و نظــارت ناظــر پــروژه بــر پروژه هــای پیمانــکاری، اختیــار تأییــد یــا رد وضعیــت 
و اســتاندارد، ماننــد اداره اســتاندارد و شــرکت های زیرمجموعــه، کارشناســان محیط زیســت، کارشناســان بهداشــت و کارشناســان کار، اختیــار ارائــه 
گــذاری و فــروش دارایي هــای دولتــی، اختیــار ارزیابــی، ماننــد  مجــوز فعالیــت، اختیــار ارائــه مجــوز واردات، اختیــار خریــد و معامــالت دولتــی، اختیــار وا
کارشناســان دادگســتری، اختیــار انتخــاب و اســتخدام کارمنــدان، حــق قضــاوت، ماننــد قضــات دادگســتری. دیگــر عوامــل ایجادکننــده تعــارض 

منافــع در اشــخاص و کارکنــان عبارت انــد از:
کــه   ● کــه شــخصی ســهامدار شــرکتی اســت  ارتباطــات ســهامداری یــا مالکیــت شــرکت های مرتبــط بــا تصمیم گیــری: مثــل موقعیتــی 

مرتبــط بــا فعالیت هــای وزارتخانــه محــل خدمــت فــرد اســت. 
کمیــت و بخــش خصوصــی اســت به ویــژه وقتــی ایــن دو اشــتغال   ● اشــتغال هم زمــان: اشــتغال هم زمــان یــک فــرد در دو بخــش حا
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نزدیــک بــه هــم باشــند.
ــا رشــوه   ● ــه ی ــر هدی ــای قاعده پذی کمیــت از نهاده ــه مســئول حا ک ــی اســت  ــر: مصــداق زمان ــای قاعده پذی ــه از نهاده دریافــت هدی

بگیــرد و آن مســئول از منافــع عمومــی غافــل شــود.
ارتباطــات خویشــاوندی: یکــی از بســتگان و خویشــاوندان مســئول بــا بخش هــای 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.
انگیزه هــای سیاســی، منطقــه ای و ســلیقه ای: نماینــدگان مجلــس و مســئوالن و احــزاب می تواننــد درگیــر ایــن موقعیــت شــوند کــه   ●

ح هــای غیراقتصــادی را بــرای مناطــق جغرافیایــی خــود هزینــه کننــد. طر

عوامل نهادی ایجادکننده تعارض منافع در اشخاص: عوامل نهادی ایجادکننده تعارض منافع در اشخاص عبارت اند از: 
کــه افــراد را به واســطه قواعــد بیرونــي در   ● قاعده گــذار بــرای خــود: تفویــض حــق قاعده گــذاري بــر خــود یکــي از مــواردي اســت 

معــرض تعــارض منافــع شــدید قــرار مي دهــد. 
نظــارت بــر خــود: هماننــد مســئله قاعده گــذاري بــراي خــود، فــردي نیــز کــه به صــورت شــخصي مســئول نظــارت بــر رفتــار و عملکــرد   ●

خــود اســت، بــا مســئله تعــارض منافــع روبــرو مي شــود، به نحوی کــه می تــوان گفــت مســئله نظــارت بــا مشــکل روبــرو می شــود.
کــه مســئولین و کارکنــان بــه وظیفــه   ● تعــارض درآمــد و وظایــف: تعــارض درآمــد و وظایــف به صــورت ســاختاري موجــب مي گــردد 

اصلــي خــود عمــل نکننــد. 
تعــارض وظایــف: تعــارض وظایــف، تعــارض بیــن دو وظیفــه قانونــي یــا اخالقــي اســت. در ایــن موقعیت هــا فــرد نمي توانــد هــر دو   ●

وظیفــه محــول را به درســتی اجــرا کنــد، زیــرا منفعــت حاصــل از اجــراي وظایــف متعــارض اســت.

تعارض منافع سازمانی
گیــرد. ایــن تعــارض منافــع می توانــد در مؤسســات یــا ســازمان های  یــک ســازمان، شــرکت یــا موسســه نیــز می توانــد در معــرض تعــارض منافــع قــرار 

کــه موقعیت هــای مختلــف در ادامــه می آیــد: خ دهــد  خصوصــی در تعامــل بــا حکومــت باشــد و یــا تعــارض منافــع در درون ســازمان دولتــی ر
ــه دولــت خــود بخشــی از هلدینــگ مشــاوره ای  کــه شــرکت مشــاوره ای ب مؤسســات و شــرکت های خدمــات مشــاوره ای: مصــداق آن زمانــی اســت 

ــرار گیــرد. کــه مشاوره هایشــان در تعــارض باهــم ق باشــد 
مؤسســات ارزیابــی و صحه گــذاری: مؤسســان ارزیابــی وابســته بــه بخــش دولتــی یــا خصوصــی به خاطــر منافــع ســازمان متبوعــش، ارزیابــی دقیقــی 

انجــام ندهــد.
کننده استاندارد: سازمان استاندارد دهنده به علت ارتباطات مالی و یا خویشاوندی، درگیر تعارض منافع شوند. مؤسسات اعطا

 مؤسسات پیمانکاری: پیمانکاری به دلیل روابط و رانت اطالعاتی پروژه ای را بگیرد و یا در اجرای پروژه کم کاری کند.
 ســازمان های صنفــی دارای حــق قاعده گــذاری و نظــارت: ایــن تعــارض ناشــی از اتحــاد قاعده گــذار و مجــری اســت ولــی در اینجــا ســازمان ها 

اختیــارات تنظیم گــری در قاعده گــذاری و نظــارت را دارا هســتند.
ع رفــع  کــه پیرامــون موضــو کــه درآمــد آن هــا بــا وظایــف آن هــا در تعــارض اســت: اساســًا تعییــن حق العمــل بــرای فعالیت هایــی  ســازمان هایی 

ناهنجــاری شــکل می گیرنــد، مصداقــی از تعــارض منافــع درآمــد و وظایــف اســت مثــل ارتبــاط پزشــک و بیمــار، پلیــس و جریمــه راننــدگان.
ســازمان های دولتــی کــه وظایــف داده شــده بــه آن هــا در تعــارض اســت: زمانــی ایــن محقــق می شــود کــه ســازمان دو وظیفــۀ هم زمــان داشــته باشــد 

و بــه خاطــر یــک وظیفــه، وظیفــه دیگــر مغفــول بمانــد.
مؤسسات حقوقی: وکالت هم زمان دو طرف دعوا، برای مؤسسات حقوقی موقعیت تعارض منافع است.
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کــه مؤسســه ای بــه خاطــر ارتبــاط مالــی یــا نیــروی انســانی بــا شــرکت دیگــری،  مؤسســات مدیریــت ســرمایه گذاری: مصــداق مــوردی اســت 
کنــد. کنــد یــا در جــای دیگــر ســرمایه گذاری  ســرمایه های موسســه را بــه شــرکت دیگــر منتقــل 

1-2-2- اقتصاد سیاسی

ــادی در  ــی و اقتص ــای سیاس ــان مؤلفه ه ــاط می ــود ارتب ــر وج ــه ب ک ــت  ــی اس ــای اجتماع ــاره پدیده ه ــی درب ــه علم ــک روش مطالع ــی ی ــاد سیاس اقتص
گرچــه اغلــب زیرمجموعــه علــم اقتصــاد دانســته می شــود، بایــد آن را چیــزی  شــکل دادن بــه پدیده هــای اجتماعــی مبتنــی اســت. بــه همیــن دلیــل ا
کــه قوانیــن مربــوط بــه تولیــد و توزیــع درآمــد و ثــروت و  فراتــر از علــم اقتصــاد محــض دانســت. اقتصــاد سیاســی شــاخه ای اســت از علــوم اجتماعــی 
اثــرات آن را در مراحــل مختلــف رشــد و توســعه جامعــۀ بشــری مــورد بررســی قــرار می دهــد. )کاپوراســو، 1992/1392( اقتصــاد سیاســی بــا ماهیــت 
سیاســی تصمیم گیــری آغــاز می شــود و بــا چگونگــی تأثیرگــذاری امــور سیاســی بــر انتخاب هــای اقتصــادی در یــک جامعــه ارتبــاط می یابــد. در 
کــه ناهمگونــی منافــع وجــود داشــته باشــد؛ یعنــی بیــن فعــاالن اقتصــادی در جامعــه  اقتصــاد سیاســی قــدرت طبقاتــی زمانــی موضوعیــت می یابــد 
گــون بــر اســاس جایــگاه و قــدرت  تضــاد منافــع وجــود داشــته باشــد. هنگامی کــه هرکــدام از اعضــای جامعــه منافــع متضــادی دارنــد، طبقــات گونا
ــا شــالودۀ  ــه ب ک ــذارد. اقتصــاد سیاســی علمــی اســت  ــر می گ ــر کل جامعــه تأثی ــج آن تصمیمــات ب ــه نتای ک ــد  ــی خــود رویه هایــی اتخــاذ می کنن طبقات
تکامــل اجتماعــی ســروکار دارد. ایــن شــالوده عبــارت اســت از تولیــد ثــروت مــادی یعنــی شــیوۀ تولیــد. امــا اقتصــاد سیاســی تولیــد را تنهــا ازنقطه نظــر 
روابــط بیــن افــراد دررونــد تولیــد مطالعــه می کنــد. ایــن علــم شــالوده جامعــه را مــورد بررســی قــرار می دهــد. اقتصــاد سیاســی ابــدًا بــه امــر تولیــد مربــوط 
نیســت، بلکــه بــه روابــط اجتماعــی بیــن مــردم در تولیــد، یعنــی به نظــام اجتماعــی تولیــد مربــوط اســت. درعین حــال اقتصــاد سیاســی نمی توانــد 
ع اقتصــاد سیاســی روابــط تولیــدی )اقتصــادی( بیــن افــراد اســت.  وابســتگی بیــن نیروهــای مولــد و روابــط تولیــد را در نظــر نیــاورد. بنابرایــن موضــو
گــون در تولیــد و روابــط بیــن آن هــا و شــکل  ایــن تعریــف، شــکل های مالکیــت وســایل تولیــد، موقعیــت و موضــع طبقــات و گروه هــای اجتماعــی گونا

ــرد. )نیکتیــن، 1387(. ــروت را در برمی گی ــع ث توزی
ایــن پژوهــش نشــان خواهــد داد تعــارض منافــع در حــوزۀ مدیریــت پســماند شــهر تهــران تنهــا در بافتــار اقتصــاد سیاســی و مســائلی از قبیــل مالکیــت 
ع اشــتغال نیــروی کار )شــکل  حقوقــی زبالــه )در مقــام وســایل تولیــد(، جایــگاه و قــدرت چانه زنــی نیــروی کار غیررســمی شــاغل در ایــن حــوزه، نــو
خاصــی از اشــتغال مثلثــی( قابــل مدیریــت و اصــالح خواهــد بــود. ایــن مســائل در فصــل چهــارم در چهارچــوب اقتصــاد سیاســی کالســیک به تفصیــل 

مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت. 

1-2-3- پسماند و مدیریت پسماند

مدیریــت پســماند مجموعــه اقدامــات و مقــررات سیســتماتیک در فرآیندهــای تولیــد، ذخیــره، جمــع آوری، حمل ونقــل، پــردازش و بازیافــت و دفــع 
پســماند را در تمــام ســطوح اجرایــی، اداری، مالــی، قانونــی، طراحــی و مهندســی دربرمی گیــرد. )مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران، ب 

 .)1392
بــر اســاس تعریــف ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه  )OECD( پســماند عبارت اســت از مــوادی اجتناب ناپذیــر ناشــی از فعالیت هــای 
کــه در حــال حاضــر و در آینــده نزدیــک نیــازی بــه آن نیســت و پــردازش و یــا دفــع آن ضــروری اســت. برنامــه محیط زیســت ســازمان ملــل  انســانی، 
کــه مالکشــان آن هــا را نمی خواهنــد، یــا نیــازی بــه آن هــا نــدارد، یــا از آن هــا اســتفاده  متحــد )UNEP( پســماند را این گونــه تعریــف می کنــد: اشــیایی 

ــف(. ــران،1392 ال ــهر ته ــزی ش ــات و برنامه ری ــز مطالع ــاز دارند.)مرک ــع نی ــردازش و دف ــه پ ــد و ب نمی کنن
کــه به طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم حاصــل از فعالیــت انســان بــوده و ازنظــر  پســماند بــه مــواد جامــد، مایــع و گاز )غیــر از فاضــالب( گفتــه می شــود 

گــروه تقســیم می شــوند: تولیدکننــده زائــد تلقــی می شــود. )قانــون مدیریــت پســماندها، 1383( پســماندها بــه پنــج 
کــه به صــورت معمــول از فعالیت هــای روزمــره انســان ها در شــهرها،   ● کلیــه پســماندهایی گفتــه می شــود  پســماندهای عــادی: بــه 

ج از آن هــا تولیــد می شــود از قبیــل زباله هــای خانگــی و نخاله هــای ســاختمانی. روســتاها و خــار
کــز بهداشــتی، درمانــی،   ● پســماندهای پزشــکی )بیمارســتانی(: بــه کلیــه پســماندهای عفونــی و زیــان آور ناشــی از بیمارســتان ها ، مرا
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ک بیمارســتانی از شــمول ایــن  کــز مشــابه گفتــه می شــود. ســایر پســماندهای خطرنــا آزمایشــگاه های تشــخیص طبــی و ســایر مرا
ج اســت. تعریــف خــار

ک از قبیــل   ● ــاال بــودن حداقــل یکــی از خــواص خطرنــا کــه بــه دلیــل ب کلیــه پســماندهایی گفتــه می شــود  پســماندهای ویــژه: بــه 
ســمّیت، بیماری زایــی، 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 می شــوند.
پســماندهای کشــاورزی: بــه پســماندهای ناشــی از فعالیت هــای تولیــدی در بخــش کشــاورزی گفتــه می شــود از قبیــل فضــوالت،   ●

الشــه حیوانــات و محصــوالت کشــاورزی فاســد یــا غیرقابل مصــرف.
کلیــه پســماندهای ناشــی از فعالیت هــای صنعتــی و معدنــی و پســماندهای پاالیشــگاهی صنایــع گاز،   ● پســماندهای صنعتــی: بــه 

گفتــه می شــود از قبیــل براده هــا، ســرریزها و لجن هــای صنعتــی. )قانــون مدیریــت  نفــت و پتروشــیمی و نیروگاهــی و امثــال آن 
پســماندها، 1383(.

کــه عــاری از   ● کــه بــه تمــام مــوادی اطــالق می شــود  دامنــه ایــن پژوهــش محــدود بــه پســماندهای خشــک عــادی )شــهری( اســت 
هرگونــه مــاده ارگانیــک ماننــد مــواد غذایــی اســت. انــواع پالســتیک و ظــروف یک بارمصــرف، شیشــه، آلومینیــوم و آهــن، پارچــه، مقــوا 

و انــواع کاغــذ و پســماندهای الکترونیکــی ازجملــه پســماندهای خشــک بــه شــمار می آینــد. 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند 10
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فصل دوم
 بررسی ساختار مدیریت پسماند 

و شناسایی ذینفعان 



مدیریــت پســماند مجموعــه اقدامــات و مقــررات سیســتماتیک در فرآیندهــای تولیــد، ذخیــره، جمــع آوری، حمل ونقــل، پــردازش و بازیافــت و دفــع 
پســماند را در تمــام ســطوح اجرایــی، اداری، مالــی، قانونــی، طراحــی و مهندســی دربرمی گیــرد. )مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران، ب 1392(. 

2-1- معرفی ساختار

به منظــور شناســایی موقعیت هــای ناظــر بــر تعــارض منافــع در حــوزه پســماند خشــک، در ایــن فصــل ابتــدا ســاختار مدیریــت پســماند را در کشــور در 
دو ســطح مــورد بررســی قــرار دهیــم:
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  ذینفعانشناسایی و  بررسی ساختار مدیریت پسماند: دومفصل 
 

، ونقلحمل، آوریجمعتولید، ذخیره،  در فرآیندهایمقررات سیستماتیک و  اقداماتمدیریت پسماند مجموعه 
 اداری، مالی، قانونی، طراحی و مهندسی سطوح اجرایی،تمام  را در و دفع پسماند و بازیافت پردازش

  .(1392ریزی شهر تهران، ب مرکز مطالعات و برنامه) .گیردبرمیدر

 معرفی ساختار. 1-2
 

ساختار  ابتدادر این فصل  ،تعارض منافع در حوزه پسماند خشک های ناظر برشناسایی موقعیت منظوربه
 قرار دهیم: بررسیمدیریت پسماند را در کشور در دو سطح مورد 

 

 ملی-ساختار مدیریت پسماند در سطح کالن. 1-1-2
 

در این حوزه  ذیربطهای ها و دستگاهباید سازمان کشور ابتدائاً سطح دربرای بررسی ساختار مدیریت پسماند 
مورد  ها جهت تحقق وظایف محولهن ساختاری و تشکیالتی این سازمانتوا معرفی گردند و در وهلۀ بعدی

، اجرایی گذاریقاعده های متولی امرسازمان توانتا حدی می قانون مدیریت پسماندبر اساس . بررسی قرار گیرد
و کارگروه ملی  وزارت کشور زیست،بر اساس قانون، سازمان حفاظت از محیط. را از هم تفکیک کردو نظارتی 

 .اندمعرفی شده گذار و ناظرهای قاعدهنهاد عنوانبه مدیریت پسماند

ساختار مدیریت پسماند

ساختار مدیریت پسماند در سطح . 1
ملی-کالن

ساختار مدیریت پسماند در سطح . 2
(شهرداری تهران)خرد

2-1-1- ساختار مدیریت پسماند در سطح کالن-ملی

ــۀ  ــد و در وهل ــی گردن ــوزه معرف ــن ح ــط در ای ــتگاه های ذیرب ــازمان ها و دس ــد س ــًا بای ــور ابتدائ ــطح کش ــماند در س ــت پس ــاختار مدیری ــی س ــرای بررس ب
گیــرد. بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند  بعــدی تــوان ســاختاری و تشــکیالتی ایــن ســازمان ها جهــت تحقــق وظایــف محولــه مــورد بررســی قــرار 
کــرد. بــر اســاس قانــون، ســازمان حفاظــت از  تــا حــدی می تــوان ســازمان های متولــی امــر قاعده گــذاری، اجرایــی و نظارتــی را از هــم تفکیــک 

کارگــروه ملــی مدیریــت پســماند به عنــوان نهادهــای قاعده گــذار و ناظــر معرفــی شــده اند. کشــور و  محیط زیســت، وزارت 

شکل 1-2: ساختار مدیریت پسماند در سطح کشور

 

14 
 

 
 : ساختار مدیریت پسماند در سطح کشور2-1شکل 

 زیستمحیطسازمان حفاظت از 

ناظر عالی مسئولیت نظارت بر حسن  عنوانبه زیستمحیطبر اساس قانون مدیریت پسماند، سازمان حافظت  
گذاری نقش قاعده پرشماری عالوه بر نقش نظارتی، در موارداین سازمان اجرای تمام مفاد قانون را بر عهده دارد. 

بر این . در این فصل موکول خواهد شدد فصل بع بهبررسی تفصیلی وظایف این سازمان  را نیز بر عهده دارد.
نقش محوری برای این سازمان در نظر گرفته است  ه قانون مدیریت پسماندکبا وجود آنشود که نکته تأکید می

است،  شدهپسماند به این سازمان سپرده نهزارتُ 50 بربالغ روزانه مدیریت برای گذاریقاعدهو وظایف نظارت و 
دربارۀ  هم ندارد. این موضوع با وظایف محوله انطباق و همخوانیاین سازمان  ظرفیتو  ساختار تشکیالتی
ساختار  دربارۀ در زمان تدوین قانون مدیریت پسماند صادق بوده است و هم زیستمحیطاز سازمان حفاظت 

این سازمان دارای یک معاونت خاک  وخاکآببر اساس ساختار پیشین این سازمان، دفتر  کنونی این سازمان؛
 وضوحبهو پسماند بوده که این معاونت متشکل از یک کارشناس مسئول و سه کارشناس پسماند بوده است که 

گذاری و نظارتی این سازمان همخوانی های قاعدهاین تشکیالت و تعداد نفرات با حجم مسئولیتروشن است 
است، این  شدهتبدیلفتر مدیریت پسماند به یک اداره مستقل نداشته است. در ساختار کنونی نیز که د

 میان وظایف و توان سازمانی و تشکیالتی کماکان برقرار است. یناهمخوان

 

قانون مدیریت پسماند

سازمان حفاظت از 
محیط زیست شهرداری وزارت کشور

کارگروه ملی مدیریت 
پسماند
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سازمان حفاظت از محیط زیست
 بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند، ســازمان حافظــت محیط زیســت به عنــوان ناظــر عالــی مســئولیت نظــارت بــر حســن اجــرای تمــام مفــاد قانــون 
را بــر عهــده دارد. ایــن ســازمان عــالوه بــر نقــش نظارتــی، در مــوارد پرشــماری نقــش قاعده گــذاری را نیــز بــر عهــده دارد. بررســی تفصیلــی وظایــف ایــن 
کــه بــا وجــود آنکــه قانــون مدیریــت پســماند نقــش محــوری  کیــد می شــود  ســازمان بــه فصــل بعــد موکــول خواهــد شــد. در ایــن فصــل بــر ایــن نکتــه تأ
بــرای ایــن ســازمان در نظــر گرفتــه اســت و وظایــف نظــارت و قاعده گــذاری بــرای مدیریــت روزانــه بالغ بــر 50 هزارُتــن پســماند بــه ایــن ســازمان 
ع هــم دربــارۀ ســازمان  سپرده شــده اســت، ســاختار تشــکیالتی و ظرفیــت ایــن ســازمان بــا وظایــف محولــه انطبــاق و همخوانــی نــدارد. ایــن موضــو
حفاظــت از محیط زیســت در زمــان تدویــن قانــون مدیریــت پســماند صــادق بــوده اســت و هــم دربــارة ســاختار کنونــی ایــن ســازمان؛ بر اســاس ســاختار 
ــناس  ــک کارش ــکل از ی ــت متش ــن معاون ــه ای ک ــوده  ــماند ب ک و پس ــا ــت خ ــک معاون ــازمان دارای ی ــن س ک ای ــا ــر آب وخ ــازمان، دفت ــن س ــین ای پیش
کــه به وضــوح روشــن اســت ایــن تشــکیالت و تعــداد نفــرات بــا حجــم مســئولیت های قاعده گــذاری و  مســئول و ســه کارشــناس پســماند بــوده اســت 
کــه دفتــر مدیریــت پســماند بــه یــک اداره مســتقل تبدیل شــده اســت، ایــن  نظارتــی ایــن ســازمان همخوانــی نداشــته اســت. در ســاختار کنونــی نیــز 

کان برقــرار اســت. ناهمخوانــی میــان وظایــف و تــوان ســازمانی و تشــکیالتی کمــا

شکل 2-2: جایگاه مدیریت پسماند در سازمان حفاظت محیط زیست
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 زیستمحیط: جایگاه مدیریت پسماند در سازمان حفاظت 2-2شکل 

 (زیستمحیطسازمان حفاظت از  پورتال)منبع:  1398ختار کنونی، سمت چپ: ساختار پیش از سال سمت راست: سا

 

 کارگروه ملی مدیریت پسماند

با  هادستگاهاجرایی قانون مدیریت پسماندها، تشکیل کارگروه ملی برای هماهنگی بین  نامهآیینبر اساس 
 است: شدهدیدهترکیب زیر 

و  هاگروه(؛ معاون وزارت کشور )رئیس سازمان شهرداری)رئیس  زیستمحیطرئیس سازمان حفاظت 
های کشور(؛ معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاون وزارت صنایع و معادن؛ معاون دهیاری

وزارت نفت؛ معاون وزارت نیرو؛ معاون وزارت جهاد کشاورزی؛ معاون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی؛ 
کشور؛ معاون  ریزیرنامهبجمهوری اسالمی ایران؛ معاون سازمان مدیریت و  صداوسیمایمعاون سازمان 
 شهرداری تهران.

قانون(؛ ایجاد  2ماده  2وظایفی از قبیل تدوین، تنظیم و بازنگری جداول فهرست انواع پسماند )موضوع تبصره 
برای پیشنهاد استانداردهای مقرر در قانون به موسسه استاندارد؛ پیشنهاد برای  هادستگاههماهنگی بین 

 به این کارگروه محول شده است. هادستورالعملزیافتی؛ پیشنهاد ضوابط و گسترش استفاده از مواد با

گذار و ناظر سطح عالی وجود خود را در مدیریت یک نهاد قاعده عنوانبهنسته است این کارگروه تا به امروز نتوا
ا حاکمیتی یک امر فر عنوانبهبرای مدیریت پسماند  گذاریقاعدهو  گذاریسیاستپسماند کشور تثبیت کند. 

و اهداف درازمدت  اندازهاچشمدر ارتباط است، باید از  زیستمحیطکه با سالمت و بهداشت شهروندان و حفظ 

سازمان حفاظت 
محیطزیست

دفتر آب و خاک

معاونت خاک و 
پسماند

کارشناس مسئول 
پسماند

کارشناس پسماند
کارشناس پسماند

کارشناس پسماند

سازمان حفاظت 
محیطزیست

معاونت محیط 
زیست انسانی

مدیر کل دفتر 
مدیریت پسماند

معاون

گروه پسماند 
یپزشکی و صنعت گروه پسماند 

گروه پسماند ویژهعادی و کشاورزی
و کنوانسیون ها

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

کارگروه ملی مدیریت پسماند
بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، تشکیل کارگروه ملی برای هماهنگی بین دستگاه ها با ترکیب زیر دیده شده است:

گــروه(؛ معــاون وزارت کشــور )رئیــس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور(؛ معــاون وزارت  رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت )رئیــس 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی؛ معــاون وزارت صنایــع و معــادن؛ معــاون وزارت نفــت؛ معــاون وزارت نیــرو؛ معــاون وزارت جهــاد کشــاورزی؛ 
معــاون موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی؛ معــاون ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســالمی ایــران؛ معــاون ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 

کشــور؛ معــاون شــهرداری تهــران.
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ع تبصــره 2 مــاده 2 قانــون(؛ ایجــاد هماهنگــی بیــن دســتگاه ها  وظایفــی از قبیــل تدویــن، تنظیــم و بازنگــری جــداول فهرســت انــواع پســماند )موضــو
ــرای گســترش اســتفاده از مــواد بازیافتــی؛ پیشــنهاد ضوابــط و  ــه موسســه اســتاندارد؛ پیشــنهاد ب ــون ب ــرای پیشــنهاد اســتانداردهای مقــرر در قان ب

دســتورالعمل ها بــه ایــن کارگــروه محــول شــده اســت.
ــی وجــود خــود را در مدیریــت پســماند کشــور تثبیــت  ــه امــروز نتوانســته اســت به عنــوان یــک نهــاد قاعده گــذار و ناظــر ســطح عال ــا ب ایــن کارگــروه ت
کــه بــا ســالمت و بهداشــت شــهروندان و حفــظ  کمیتــی  کنــد. سیاســت گذاری و قاعده گــذاری بــرای مدیریــت پســماند به عنــوان یــک امــر فــرا حا
محیط زیســت در ارتبــاط اســت، بایــد از چشــم اندازها و اهــداف درازمــدت تبعیــت کنــد، ازایــن رو نیازمنــد یــک ســازمان مســتقل و ورای نهادهــای 

ــی نگــردد.  ــی و بی ثبات ــر دولت هــا دچــار دگرگون ــا تغیی ــه ب ک دولتــی اســت 

وزارت کشور
کشــور به عنــوان یکــی از نهادهــای قاعده گــذار جهــت تدویــن شــیوه نامه ها و دســتورالعمل های  در متــن قانــون مدیریــت پســماندها، وزارت 
مدیریــت پســماند دیده شــده اســت. برخــی از ایــن شــیوه نامه ها ازجملــه شــیوه نامه اجرایــی ســاماندهی پســماندهای عمرانــی و ســاختمانی، 
ــه تدویــن و منتشــر شــده اند و برخــی از مــوارد  شــیوه نامه اجرایــی دفــن بهداشــتی پســماندهای عــادی در روســتاهای کشــور توســط ایــن وزارتخان
ــورت  ــا به ص ــده و ی ــن و تنظیم نش ــوز تدوی ــا هن ــژه( ی ــادی و وی ــماندهای ع ــت پس ــی مدیری ــیوه نامه اجرای ــرارداد، ش ــاد ق ــیوه نامه انعق ــون ش )همچ
غ از نقــد و بررســی محتوایــی شــیوه نامه ها و دســتورالعمل های تدوین شــده در ایــن وزارتخانــه،  عمومــی در دســترس نیســتند. در ایــن حــوزه نیــز فــار

ــده نشــده اســت. کارآمــد و مکانیســم مشــخصی جهــت اجــرای ایــن قواعــد و دســتورالعمل ها دی ضمانــت اجرایــی 

شهرداری
ــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند،  ــر عهــده شــهرداری ها قــرار دارد. ب ــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند عمــده وظایــف اجرایــی در ایــن حــوزه ب ب
شــهرداری ها یــا بایــد از طریــق ســرمایه گذاری و کمــک دولــت اقــدام بــه تهیــه زیرســاخت ها و تجهیــزات موردنیــاز نماینــد، یــا بــا کمــک بخــش 
گــذاری بخشــی از مســئولیت های خــود در ایــن حــوزه بــه بخــش خصوصــی ایــن وظیفــه را انجــام دهنــد. بــر اســاس مــاده 7 قانــون  خصوصــی و وا
ــه  ــه اینک ــر ب ــت. نظ ــده شهرداری هاس ــه عه ــا ب ــم آن ه ــتاها و حری ــهرها و روس ــادی در ش ــماندهای ع ــه پس کلی ــی  ــت اجرای ــماند مدیری ــت پس مدیری
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 می گیــرد.

2-1-2- ساختار مدیریت پسماند در سطح خرد؛ شهرداری تهران

چنانچــه پیش تــر گفتــه شــد مدیریــت پســماند فعالیت هــای بســیاری از تولیــد، جمــع آوری، دفــن، تفکیــک و بازیافــت پســماند و یــا تبدیــل آن 
کــه تمرکــز ایــن پژوهــش بــر  بــه انــرژی را در برمی گیــرد. مجموعــۀ ایــن فعالیت هــا درهم تنیــده و تــا حــدی غیرقابل تفکیــک اســت، امــا ازآنجا
مســائل مرتبــط بــا حــوزه پســماند خشــک اســت، حتی االمــکان تــالش می شــود، فعالیت هــا، ســاختار و روابــط حــوزۀ پســماند خشــک منفــک از ســایر 
فعالیت هــای مدیریــت پســماند مــورد بررســی قــرار گیــرد. شــکل 3-2 مجموعــه فعالیت هــای مدیریــت پســماند را نشــان می دهــد. قســمت زردرنــگ 

ــا پســماند خشــک را نشــان می دهــد.  فعالیت هــای رســمی مرتبــط ب

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند 14
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 شهر تهران های جامدمدیریت پسماند فلوچارت: 2-3شکل 

 منبع: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

 

مربوط به ، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی ریزیبرنامهبر اساس قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت 
پسماندها و همچنین آموزش ، بازیافت و پردازش و دفع ونقلحملسازی، جداسازی، آوری، ذخیرهتولید، جمع

این قانون، مدیریت اجرایی  7رسانی در این زمینه بر عهده مدیریت اجرایی پسماند قرار دارد. ماده و اطالع
ها و ها و دهیاریرا بر عهده شهرداری هاآنکلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم 

 شهرداریشهرداری تهران تنها . دهدها قرار میها را بر عهده بخشداریها و دهیاریج از حوزه شهرداریدر خار
کند و جزو زیرمجموعه ها تبعیت نمیدر سطح کشور است که از ساختار اداری حاکم بر سایر شهرداری

ترین واحدهای مرتبط با مدیریت پسماند در شهرداری تهران گیرد. کالنفرمانداری و وزارت کشور قرار نمی
های مناطق زیست و معاونت هماهنگی و امور مناطق که شهرداریاز: معاونت خدمات شهری و محیط اندعبارت

مدیریت  های مرتبط باها و معاونتسازمانکنند. ساختار کلی این معاونت عمل می نظر یرزگانه شهر تهران 22
 نشان داده شده است.  2-4شهرداری تهران در شکل  پسماند در

منبع: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

تولیــد، جمــع آوری،  بــه  مربــوط  اجرایــی  و عملیــات  مراقبــت  برنامه ریــزی، ســاماندهی،  پســماندها، مســئولیت  قانــون مدیریــت  اســاس  بــر 
ذخیره ســازی، جداســازی، حمل ونقــل، بازیافــت و پــردازش و دفــع پســماندها و همچنیــن آمــوزش و اطالع رســانی در ایــن زمینــه بــر عهــده مدیریــت 
کلیــه پســماندها غیــر از صنعتــی و ویــژه در شــهرها و روســتاها و حریــم آن هــا را بــر  اجرایــی پســماند قــرار دارد. مــاده 7 ایــن قانــون، مدیریــت اجرایــی 
ــرار می دهــد. شــهرداری تهــران تنهــا  ــر عهــده بخشــداری ها ق ج از حــوزه شــهرداری ها و دهیاری هــا را ب عهــده شــهرداری ها و دهیاری هــا و در خــار
کــم بــر ســایر شــهرداری ها تبعیــت نمی کنــد و جــزو زیرمجموعــه فرمانــداری و وزارت کشــور  کــه از ســاختار اداری حا شــهرداری در ســطح کشــور اســت 
قــرار نمی گیــرد. کالن تریــن واحدهــای مرتبــط بــا مدیریــت پســماند در شــهرداری تهــران عبارت انــد از: معاونــت خدمــات شــهری و محیط زیســت و 
معاونــت هماهنگــی و امــور مناطــق کــه شــهرداری های مناطــق 22گانــه شــهر تهــران زیــر نظــر ایــن معاونــت عمــل می کننــد. ســاختار کلــی ســازمان ها 

و معاونت هــای مرتبــط بــا مدیریــت پســماند در شــهرداری تهــران در شــکل 4-2 نشــان داده شــده اســت. 

15مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه
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 مدیریت پسماند شهرداری تهران در ذیربطها ها و معاونت: سازمان2-4شکل 

 

 سازمان مدیریت پسماند

از ادغام دو سازمان خدمات موتوری و سازمان بازیافت و تفکیک مواد  1387سازمان مدیریت پسماند سال 
بر های مناطق شکل گرفت. گذاری بر عملکرد واحدهای شهرداریایجاد وحدت رویه و نظارت و قاعده منظوربه

سازمان مدیریت پسماند نقش این سازمان در مدیریت پسماند بیشتر نقش نظارتی و اساس اساسنامۀ 
در حوزه  همآنکه پردازد به اقدامات اجرایی می بندیکنامه فقط بند اساس 30حدود گذاری است و در قاعده

کارهای عملیاتی و  عمدتاًسال گذشته، سازمان مدیریت پسماند  12پژوهش و مطالعات است، اما طی تمام 
این وظایف اجرایی مسئولیت اجرایی مدیریت پسماند از فاصله بین  ازجمله اجرایی به عهده داشته است.

شبانه  صورتبهآوری پسماندهایی است که محل جمع ،های میانیهای میانی تا آرادکوه است. ایستگاهایستگاه
تر از سطح  آوری پسماندِپیمانکاران جمع شود.آوری میتر جمع توسط خودروهای مکانیزۀ پیمانکاران پسماندِ

دهند، یعنی ها میکه مناطق پسماند را تحویل ایستگاهاز جایی کنند.امامناطق عمل میشهر زیر نظر شهرداری 
 پیمانکاران  ها در آرادکوه که توسطبه آرادکوه و تمام فعالیت هاآنها و انتقال د در ایستگاهپذیرش پسمان

ساختار تشکیالتی و  2-4شکل  همه بر عهده سازمان مدیریت پسماند است. شوند،مختلفی انجام می
 دهد. های مختلف سازمان مدیریت پسماند را نشان میمعاونت

 

شهرداری تهران

معاونت خدمات شهری و 
محیط زیست

سازمان مدیریت پسماند

معاونت هماهنگی و امور 
مناطق

شهرداری مناطق 
گانه22

معاونت خدمات شهری 
شهرداری منطقه

سازمان مدیریت پسماند
ســازمان مدیریــت پســماند ســال 1387 از ادغــام دو ســازمان خدمــات موتــوری و ســازمان بازیافــت و تفکیــک مــواد به منظــور ایجــاد وحــدت رویــه 
و نظــارت و قاعده گــذاری بــر عملکــرد واحدهــای شــهرداری های مناطــق شــکل گرفــت. بــر اســاس اساســنامۀ ســازمان مدیریــت پســماند نقــش 
ایــن ســازمان در مدیریــت پســماند بیشــتر نقــش نظارتــی و قاعده گــذاری اســت و در حــدود 30 بنــد اســاس نامه فقــط یک بنــد بــه اقدامــات اجرایــی 
کــه آن هــم در حــوزه پژوهــش و مطالعــات اســت، امــا طــی تمــام 12 ســال گذشــته، ســازمان مدیریــت پســماند عمدتــًا کارهــای عملیاتــی و  می پــردازد 
اجرایــی بــه عهــده داشــته اســت. ازجملــه ایــن وظایــف اجرایــی مســئولیت اجرایــی مدیریــت پســماند از فاصلــه بیــن ایســتگاه های میانــی تــا آرادکــوه 
ــر  ــمانِد ت ــکاران پس ــزۀ پیمان ــای مکانی ــط خودروه ــبانه توس ــورت ش ــه به ص ک ــت  ــماندهایی اس ــع آوری پس ــل جم ــی، مح ــتگاه های میان ــت. ایس اس
جمــع آوری می شــود. پیمانــکاران جمــع آوری پســمانِد تــر از ســطح شــهر زیــر نظــر شــهرداری مناطــق عمــل می کنند.امــا از جایی کــه مناطــق پســماند 
کــه توســط  را تحویــل ایســتگاه ها می دهنــد، یعنــی پذیــرش پســماند در ایســتگاه ها و انتقــال آن هــا بــه آرادکــوه و تمــام فعالیت هــا در آرادکــوه 
پیمانــکاران  مختلفــی انجــام می شــوند، همــه بــر عهــده ســازمان مدیریــت پســماند اســت. شــکل 5-2 ســاختار تشــکیالتی و معاونت هــای مختلــف 

ســازمان مدیریــت پســماند را نشــان می دهــد. 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند 16
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 سازمان مدیریت پسماند: ساختار تشکیالتی 2-4شکل 

  

  

 

معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه
 عمــده وظایــف مدیریــت اجرایــی در حــوزه پســماند بــر عهــده معاونــت خدمــات شــهری و محیط زیســت شــهرداری منطقــه قــرار دارد. ایــن وظایــف 
حوزه هــای مختلــف فضــای ســبز، رفــت وروب و نظافــت معابــر، جمــع آوری پســماند تــر و خشــک را در برمی گیــرد. نظــارت و کنتــرل بــر رفــت وروب 
معابــر منطقــه و جمــع آوری و حمــل زبالــه و نظــارت بــر حســن انجــام ایــن امــور و جلوگیــری از ســوزاندن زبالــه و ســایر مــواد دودزا و آلوده کننــدۀ 
کنتــرل بــر حفــظ و نگهــداری پارك هــا و فضــای ســبز عمومــی، انتخــاب پیمانــکاران خدمــات شــهری و فضــای ســبز  محیط زیســت، نظــارت و 
ــر حســن انجــام کار آن هــا، نظــارت و کنتــرل اداره امــور ایســتگاه های  ــز و نظــارت ب ــط معــاون خدمــات شــهری مرک ــر اســاس آئین نامه هــا و ضواب ب
خدمــات شــهری و تعییــن محــل مناســب جهــت ایجــاد ایســتگاه های جدیــد و کنتــرل و نظــارت بــر احــداث آن هــا و نظــارت و کنتــرل بــر اداره امــور 
نواحــی منطقــه ازجملــه مهم تریــن وظایــف معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری منطقــه در حــوزه مدیریــت پســماند اســت. )تارنمــای شــهرداری 
ــا پســماند را از طریــق برون ســپاری ایــن وظایــف  منطقــه 4، مردادمــاه 1399( شــهرداری های مناطــق تمامــی وظایــف خدماتــی اجرایــی مرتبــط ب

بــه شــرکت های پیمانــکاری انجــام می دهنــد. 

17مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه
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 شهرداری منطقه زیستمحیطمعاونت خدمات شهری و 

عمده وظایف مدیریت اجرایی در حوزه پسماند بر عهده معاونت خدمات شهری  
های مختلف فضای این وظایف حوزهشهرداری منطقه قرار دارد.  زیستمحیطو 

گیرد. آوری پسماند تر و خشک را در برمیو نظافت معابر، جمع وروبرفتسبز، 
آوری و حمل زباله و نظارت بر عابر منطقه و جمعم وروبرفتنظارت و کنترل بر 

 ۀکنندزباله و سایر مواد دودزا و آلودهحسن انجام این امور و جلوگیری از سوزاندن 
، ها و فضای سبز عمومیرکنظارت و کنترل بر حفظ و نگهداری پا، زیستمحیط

ها و ضوابط نامهری و فضای سبز بر اساس آئینانتخاب پیمانکاران خدمات شه
نظارت و کنترل ، هاآنمعاون خدمات شهری مرکز و نظارت بر حسن انجام کار 

های خدمات شهری و تعیین محل مناسب جهت ایجاد اداره امور ایستگاه
کنترل بر اداره  نظارت وو  هاآنهای جدید و کنترل و نظارت بر احداث ایستگاه

ترین وظایف معاونت خدمات شهری شهرداری مهم ازجمله امور نواحی منطقه
، مردادماه 4)تارنمای شهرداری منطقه منطقه در حوزه مدیریت پسماند است. 

های مناطق تمامی وظایف خدماتی اجرایی مرتبط با پسماند را شهرداری (1399
 دهند. پیمانکاری انجام می هایشرکتسپاری این وظایف به از طریق برون

: ساختار معاونت خدمات 2-4شکل 
 زیست شهرداری منطقهشهری و محیط

 

 در مدیریت پسماند خشک شهر تهران یررسمیغ هایفعالیت. 3-1-2
 

 انهای مدیریت پسماند خشک در حیطه ارتباط شهرداری مناطق با پیمانکارای از مسائل و بحرانبخش عمده
خارج از ساختار روابط رسمی و اصول  است که گرفتهشکلرسمی پیمانکاران غیررسمی و نیمه هایفعالیتو 

رسمی و غیررسمی نیمه هایفعالیترو در این بخش روابط و ها است. ازایننامهمندرج در ضوابط، قوانین و آیین
 ای تشریح خواهد شد. های رسانهارشگرفته با متخصصان و گزهای صورتو مصاحبه هابر اساس نتایج پژوهش

شرکت منطقه را به یک خشک آوری و تفکیک پسماندهای هر منطقه طی قراردادی امتیاز جمعشهرداری 
 اصطالحاً بارهای مخصوص که با وانت بر اساس این قرارداد، پیمانکار موظف است کند.واگذار می یپیمانکار

از شهروندان تحویل بگیرد و در  را پسماندهای خشک ،مراجعه به محالت شود، باخودروی ملودی نامیده می
های بازیافتی آماده سازد. در متن قرارداد پسماندها را تفکیک کرده و جهت فروش به کارخانهایستگاه بازیافت 

د آوری غیررسمی پسمانکارگیری نیروی کار غیررسمی و جمعبندهای مختلفی در نظر گرفته شده است که به

2-1-3- فعالیت های غیررسمی در مدیریت پسماند خشک شهر تهران

بخــش عمــده ای از مســائل و بحران هــای مدیریــت پســماند خشــک در حیطــه ارتبــاط شــهرداری مناطــق بــا پیمانــکاران و فعالیت هــای غیررســمی 
ج در ضوابــط، قوانیــن و آیین نامه هــا اســت. ازایــن رو  ج از ســاختار روابــط رســمی و اصــول منــدر و نیمه رســمی پیمانــکاران شــکل گرفته اســت کــه خــار
در ایــن بخــش روابــط و فعالیت هــای نیمه رســمی و غیررســمی بــر اســاس نتایــج پژوهش هــا و مصاحبه هــای صورت گرفتــه بــا متخصصــان و 

گزارش هــای رســانه ای تشــریح خواهــد شــد. 
گــذار می کنــد. بــر  شــهرداری هــر منطقــه طــی قــراردادی امتیــاز جمــع آوری و تفکیــک پســماندهای خشــک منطقــه را بــه یــک شــرکت پیمانــکاری وا
اســاس ایــن قــرارداد، پیمانــکار موظــف اســت بــا وانت بارهــای مخصــوص کــه اصطالحــًا خــودروی ملــودی نامیــده می شــود، بــا مراجعــه بــه محــالت، 
کــرده و جهــت فــروش بــه کارخانه هــای بازیافتــی  پســماندهای خشــک را از شــهروندان تحویــل بگیــرد و در ایســتگاه بازیافــت پســماندها را تفکیــک 
کــه به کارگیــری نیــروی کار غیررســمی و جمــع آوری غیررســمی پســماند  آمــاده ســازد. در متــن قــرارداد بندهــای مختلفــی در نظــر گرفتــه شــده اســت 

ع مــی دارد و آن را تخلــف می شــمارد.  خشــک از درون ســطل های جمــع آوری زبالــه در ســطح شــهر را از ســوی پیمانــکار ممنــو
بــه گفتــۀ پیمانــکاران میــزان پســماند جمع آوری شــده از مبــادی رســمی و قانونــی در نظــر گرفتــه شــده از ســوی کارفرمــا )شــهرداری( بســیار انــدک 
کــه بــه گفتــۀ مدیــران  اســت، پیمانــکار بــه طــرق دیگــری جهــت جمــع آوری پســماند خشــک روی مــی آورد. )کریمــی، 1398( ایــن در حالــی اســت 
ع پســماند منطقــه حساب شــده  کــه بــر مبنــای آن بــا پیمانــکاران قــراردادی منعقــد می گــردد، تنهــا 10 درصــد مجمــو شــهرداری، بــر اســاس آنالیــزی 
اســت و پیمانــکاران تنهــا بابــت ایــن 10درصــد بــه شــهرداری پــول پرداخــت می کننــد. ازایــن رو درآمــد واقعــی پیمانــکاران بســیار بیشــتر از آن چیــزی 
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اســت کــه شــهرداری در آنالیــز خــود در نظــر گرفتــه اســت. )علیرضــا شــریفی فرد، مردادمــاه 1399(  بــا ایــن تفاســیر، پیمانــکار عمــاًل بــا تقیــد صــوری بــه 
شــرایط قــرارداد، افــرادی را جهــت جمــع آوری پســماند خشــک از درب منــازل بــه کار می گیــرد، امــا بخــش اصلــی کار را از طریــق نیــروی کار غیررســمی 

کــودکان و اتبــاع افغانســتانی به پیــش می بــرد. 
کــه اصطالحــًا اربــاب خوانــده می شــوند، بخــش عظیمــی از نیــروی کار غیررســمی را بــرای  ــا افــرادی  هــر پیمانــکار از طریــق قراردادهــای شــفاهی ب
جمــع آوری پســماندهای خشــک از ســطل های زبالــه ســطح شــهر بــه کار می گیــرد. هــر اربــاب بیــن 10 تــا 20 زباله گــرد را تحــت پوشــش خــود دارد و 
در گودهــا و زباله دانی هــا بــه آن هــا اســکان می دهــد. توافــق صــورت گرفتــه میــان پیمانــکار و اربــاب اشــکال مختلفــی دارد؛ در برخــی مــوارد اربــاب 
ع زبالــۀ جمع آوری شــده توســط زباله گردهــای تحــت نظــرش بــه پیمانــکار، به صــورت درصــدی ســهمی از ســود حاصلــه  در ازای تحویــل مجمــو
ــا 4 میلیــون  کــه تحــت نظــرش کار می کنــد، به صــورت ماهانــه مبلغــی بیــن 1.5 ت را بــه دســت مــی آورد. در مــوارد دیگــری اربــاب از هــر زباله گــردی 
تومــان دریافــت و بــه پیمانــکار پرداخــت می کنــد تــا پیمانــکار بــه زباله گــرد اجــازه فعالیــت و جمــع آوری زبالــه را در منطقــه مــورد نظــر دهــد. بــه ایــن 
ــه  ــوم« گفت ــد، »رس ــت کنن ــکار پرداخ ــه پیمان ــاره ب ــوان اج ــی را به عن ــه مبلغ ــورت ماهان ــد به ص ــا بای ــاس آن زباله گرده ــر اس ــه ب ک ــرد  ــای خ قرارداده
می شــود. در مــواردی نیــز نیروهــای پیمانــکار به صــورت مســتقیم بــا برخــی از زباله گردهــای مســتقل رســوم می کننــد و در ازای دریافــت مبلغــی، بــه 
آن هــا اجــازه می دهنــد، زباله هــا را از ســطل های ســطح شــهر جمــع آوری کننــد. )کامیــل احمــدی، تیرمــاه 1399( تعــداد ایــن زباله گردهــا بــه نقــل از 
گــرد در تهــران پرســه می زننــد، 1398( هــر پیمانــکار در  مقامــات ذیربــط تنهــا در ســطح شــهر تهــران بــه بیــش از 14000 نفــر می رســد. )14000 زبالــه 

منطقــه خــود از طریــق گشــت ها و عوامــل خــود ایــن شــبکه گســترده و پیچیــده را کنتــرل می کنــد.
کار می کننــد، پســماندهای جمع آوری شــده را بــه پیمانــکار  کــه به طــور مســتقیم بــا پیمانــکار و نیروهایــش  بخشــی از ایــن شــبکه غیررســمی 
می فروشــند. پیمانــکار پســماندهای خشــک تفکیک شــده را بــه کارگاه هــای بازیافــت می فروشــد. ایــن کارگاه هــا پســماند خشــک را در تناژهــای بــاال 
کــه از مــواد اولیــه بازیافتــی اســتفاده می کننــد، در ارتباط انــد و  می خرنــد و بــه کارخانه هــای بازیافــت می فروشــند، ایــن کارخانه هــا نیــز بــا صنایعــی 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز آن هــا را تأمیــن می کننــد.  بخــش دیگــری از ایــن شــبکه غیررســمی کــه به صــورت مســتقل کار می کننــد، بــا پرداخــت رســوم ایــن 
کــه زباله هــای جمع آوری شــده را بــه پیمانــکار نفروشــند. خریــداران غیرقانونــی معمــواًل زبالــه را بــه قیمتــی تــا چنــد برابــر  حــق را بــه دســت می آورنــد 
کــه عمدتــًا در جنــوب و حاشــیه های جنــوب شــرق تهــران  کــه پیمانــکار بــرای زبالــه پرداخــت می کنــد، می خرنــد. ایــن خریــداران  بیشــتر از قیمتــی 
هســتند، زباله هــا را بــه قیمت هــای باالتــری از زباله گردهــا می خرنــد. )کریمــی، 1398( مــوارد اســتفاده ایــن خریــداران غیرقانونــی طیــف گســترده ای 
از فــروش و صــادرات بــه خریــداران خارجــی تــا اســتفاده های مــوردی از اقــالم خــاص مثــل شیشــه یــا پالســتیک را در برمی گیــرد. به عنوان مثــال بــه 
نقــل از گزارشــی در روزنامــه ایــران، بخشــی از خریــداران زبالــه در خالزیــر تنهــا در کار شیشــه های گران قیمــت هســتند؛ ایــن افــراد ایــن شیشــه ها را 
ک ســازی می کننــد و داخــل آن را بــا مشــروبات الکلــی یــا عطــر و ادوکلــن پــر می کننــد و بــا قیمت هــای بــاال وارد بــازار می کننــد. )امینــی  جمــع آوری و پا

فــر، 1396( بــه ایــن ترتیــب خریــداران غیرمجــاز زبالــه نیــز یکــی از بازیگــران مهــم در بخــش غیررســمی پســماند خشــک هســتند. 
در ســال های اخیــر پــای بازیگــر جدیــد اســتارت آپ ها نیــز بــه ایــن بــازار بازشــده اســت و بــا حمایــت شــهرداری های مناطــق در برخــی مناطــق 
ــینی  ــت. )آرش حس ــده اس ــی ش ــازل طراح ــهروندان در درب من ــک ش ــماند خش ــع آوری پس ــرای جم ــتارت آپ ها ب ــن اس ــوی ای ــن هایی از س اپلیکیش

میالنــی، خردادمــاه 1399(.
کــز تولیدکننــده عمــدۀ بعضــی از پســماندهای خشــک مثــل بطــری پالســتیکی )پــت( یــا  برخــی از کارخانه هــای بازیافتــی به صــورت مســتقیم از مرا
شیشــه و... توســط واســطه هایی نظیــر کامیــون داران مــواد بازیافتــی مــورد نیــاز خــود را تأمیــن می کننــد و مســتقل از بــازار غیررســمی جمــع آوری زبالــه 

و شــرکت های پیمانــکاری طــرف قــرارداد شــهرداری در ایــن بــازار کار می کننــد. 
در قســمت بعــدی وظایــف، اهــداف و منافــع هــر یــک از ایــن بازیگــران و ذینفعــان بــه تفکیــک و تفصیــل مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. شــکل 
کمیــت، بــازار و بخــش  7-2 در یــک شــمای کلــی روابــط میــان اجــزا و بازیگــران مختلــف در مدیریــت پســماند خشــک شــهر تهــران را در ســه ســطح حا

عمومــی در بخش هــای غیررســمی و رســمی  بازنمایــی می کنــد.
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2-2. معرفی ذینفعان؛ وظایف، اهداف و منافع

گروه هــا و افــراد بســیاری در مدیریــت پســماند و اقتصــاد زبالــه به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم نقــش دارنــد. به منظــور  ســازمان ها، نهادهــا، 
کمیتــی،  ــی ذینفعــان حا کل ــه ســه دســته  ــراد، در اینجــا ذینفعــان را ب ــا در تعــارض ایــن ســازمان ها و اف شناســایی دقیــق و کشــف منافــع همســو و ی
ــه در ایــن حــوزه  ک ــر اســاس وظایــف، اهــداف و منافعــی  ــازار تقســیم می کنیــم. ایــن تقســیم بندی ذینفعــان را ب ذینفعــان عمومــی و ذینفعــان در ب
دارنــد، تفکیــک می کنــد و تقریبــًا می تــوان گفــت تمامــی ذینفعــان را در فرآیندهــای مدیریتــِی قاعده گــذاری و نظــارت و فرآیندهــای اجرایــی مربــوط 

ــرد.  ــک در برمی گی ــماند خش ــدد پس ــرف مج ــت و مص ــع آوری، بازیاف ــد، جم ــه تولی ب
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2-2-1- ذینفعان حاکمیتی

کمیــت قــرار دارنــد و قانــون بــه انحــای مختلــف، وظایــف  کــه در حا ع تمامــی ســازمان ها و نهادهایــی را شــامل می شــود  کمیتــی مجمــو ذینفعــان حا
کــه در ایــن بخــش مــورد  کــرده اســت. نهادهــا و ســازمان هایی  و مســئولیت هایی را در ارتبــاط بــا مدیریــت پســماند خشــک بــرای آن هــا تعییــن 
بررســی قرارگرفته انــد، عبارت انــد از: شــهرداری ها، شــورای اســالمی شــهر، ســازمان حفاظــت محیط زیســت و وزارت کشــور. در ایــن قســمت وظایــف، 

اهــداف، منافــع و احیانــًا تخلفــات هــر یــک از ایــن ســازمان ها در حــوزه مدیریــت پســماند خشــک مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 

2-2-1-1- شهرداری
شــهرداری اصلی تریــن متولــی امــور مربــوط بــه مدیریــت پســماند اســت کــه وظایــف و مســئولیت های متعــددی در ایــن حــوزه بــر عهــده دارد. در ایــن 

بخــش وظایــف و اختیــارات ایــن ســازمان بــه تفکیــک معاونت هــا و واحدهــای مختلــف آن معرفــی می شــود.
سازمان مدیریت پسماند  ●

وظایــف: نظــارت عالیــه بــر عملکــرد شــهرداری های مناطــق و پیمانــکاران )ابزارهــای نظارتــی شــامل: ابــالغ تیــپ قــرارداد 
رتبه بنــدی  آیین نامــه  اســاس  بــر  پیمــان کاران  رتبه بنــدی  پیمانــکاران؛  عملکــرد  ارزیابــی  اســتاندارد  تعییــن  پیمانــکاران؛ 
پیمانــکاران(؛ برنامه ریــزی و نظــارت بــر کاهــش تولیــد پســماند؛ برنامه ریــزی در جهــت تفکیــک پســماند در مبــدأ؛ مدیریــت انتقــال 
پســماند از ایســتگاه های میانــی بــه آرادکــوه و مدیریــت دفــن و بازیافــت در آرادکــوه؛ اتخــاذ تدابیــر الزم جهــت تأمیــن ســالمت، 
بهداشــت و ایمنــی نیــروی کار و عوامــل اجرایــی؛ تأییــد صالحیــت و معرفــی پیمانــکار بــرای شــرکت در مزایــده، رســیدگی و اعــالم 

ــکار. ــا و پیمان ــالف کارفرم ــورد اخت ــای م ــزارش کاره گ ــا  ــه ب ــر در رابط نظ
اختیارات/ منافع: برون سپاری وظایف اجرایی؛ اختیار فسخ قرارداد پیمانکار

شهرداری های مناطق:   ●
وظایــف: برون ســپاری وظایــف اجرایــی مربــوط بــه جمــع آوری پســماند خشــک؛ نظــارت بــر عملکــرد پیمانــکاران؛ اتخــاذ تدابیــر 

الزم جهــت تأمیــن ســالمت، بهداشــت و ایمنــی نیــروی کار و عوامــل اجرایــی.
ــکاران1؛ تحصیــل درآمــد از طریــق فــروش  ــه پیمان گــذاری مســئولیت ممانعــت از زباله گــردی کتفی هــا ب اختیــارات/ منافــع: ؛ وا

امتیــاز جمــع آوری و تفکیــک پســماند خشــک بــه پیمانــکاران2.
تخلفات: روابط غیرشفاف و منافع شخصی ناظران و مدیران شهرداری های مناطق از چشم پوشی از تخلفات پیمانکاران. 

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی و اداره کل آموزش های شهروندی؛  ●
وظایف: اطالع رسانی 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؛  ●

ــداری؛ تجمیــع  ــا همــکاری ســازمان مدیریــت پســماند و شــورا، تأییــد در فرمان خ عــوارض پســماند ب ــر وظایــف: تعییــن و صــدور ن
درآمدهــای شــهرداری های مناطــق و تخصیــص بودجــه بــه شــهرداری های مناطــق. 

منافع: افزایش درآمد شهرداری

2-2-1-2- شورای اسالمی شهر
کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری؛  ●

وظایف: نظارت بر رعایت الزامات و ضوابط زیست محیطی و بهداشتی در کلیه فرآیندهای مرتبط با پسماند.

1. این مسئولیت تا سال 97 بر عهده پیمانکاران بوده است. از سال 97 بند مربوطه از نظام نامه حذف شده است. 
کل واریــز می شــود، و از طریــق برنامــه و ردیــف بودجه هــا مجــددًا بــه شــهرداری مناطــق تخصیــص پیــدا می کنــد، امــا  کــه درآمدهــای شــهرداری های مناطــق به حســاب خزانــه  2. باوجــودآن 

تحقــق درآمــد و افزایــش میــزان درآمــد در شــهرداری هــر منطقــه به نوعــی امتیــاز بــه شــمار می آیــد و شــهرداری های مناطــق بــرای افزایــش درآمــد واحــد خــود تــالش می کننــد. 

21مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه



کمیسیون برنامه وبودجه؛  ●
خ و تعرفــه قراردادهــای حــوزۀ پســماند و بررســی راه کارهــای درآمدزایــی بــرای شــهرداری؛ بررســی قراردادهــا و  وظایــف: تعییــن نــر

ــی کالن ایــن حــوزه. شفاف ســازی گردش هــای مال

2-2-1-3- سازمان حفاظت محیط زیست
ــزی و  ــماندها؛ برنامه ری ــی پس ــت اجرای ــارت مدیری ــت نظ ــی تح ــل اجرای ــی عوام ــت و ایمن ــالمت، بهداش ــن س ــن و تضمی ــر تأمی ــارت ب وظایــف: نظ
اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای جداســازی پســماندهای عــادی و تدویــن برنامــه زمان بنــدی؛ تدویــن ضوابــط و روش هــای مربــوط بــه مدیریــت اجرایــی 
پســماندهای پزشــکی، پســماندهای صنعتــی و معدنــی و پســماندهای کشــاورزی و تصویــب در شــورای عالــی حفاظــت محیط زیســت؛ نظــارت بــر 
کلیــه پســماندهای عــادی به صــورت تفکیک شــده و بازیافــت و دفــن آن هــا در مهلــت  عملکــرد مدیریت هــای اجرایــی در خصــوص جمــع آوری 

تعیین شــده در آیین نامــه اجرایــی؛ تهیــه اســتاندارد کیفیــت و بهداشــت محصــوالت و مــواد بازیافتــی و اســتفاده مجــاز آن هــا.
منافع سازمانی: کاهش تناژ تولیدی پسماند؛ افزایش تفکیک در مبدأ پسماند و کاهش تناژ پسماند ورودی به آرادکوه جهت دفن و امحاء.

2-2-1-4- وزارت کشور )سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، استانداری ها، فرمانداری ها(
وظایــف: تهیــه دســتورالعمل تشــکیالت ســاماندهی مدیریــت اجرایــی پســماندها در شــهرداری ها، دهیاری هــا و بخشــداری ها جهــت اجــرای 
ــرای جداســازی پســماندهای عــادی و  ــون؛ برنامه ریــزی و اتخــاذ تدابیــر الزم ب ــون ظــرف مــدت 6 مــاه پــس از تصویــب قان ج در قان وظایــف منــدر
تدویــن برنامــه زمان بنــدی در هماهنگــی بــا ســازمان حفاظــت محیط زیســت؛ تعییــن محل هــای دفــن پســماند بــر اســاس ضوابــط زیســت محیطی 
بــا هماهنگــی ســازمان حفاظــت از محیط زیســت و وزارت جهــاد کشــاورزی؛ تأمیــن اعتبــارات و تســهیالت و امکانــات الزم جهــت ایجــاد و بهره برداری 
از محل هــای دفــع پســماند به صــورت مســتقیم یــا توســط بخــش خصوصــي؛ ابــالغ ضوابــط، مقــررات و دســتورالعمل های قانونــی بــه مدیریت هــای 
اجرایــی پســماند عــادی و شــوراهای اســالمی؛ تهیــه بانــک اطالعاتــی مدیریــت پســماند عــادی و کشــاورزی؛ تهیــه شــیوه نامه انعقــاد قــرارداد و ارجــاع 

عملیــات مدیریــت پســماند بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ذیصــالح.

2-2-2- ذینفعان عمومی 

تولیدکنندگان پسماند شامل:  ●
واحدهــای مســکونی/خانوارها؛ واحدهــای تجــاری؛ کارگاه هــای ســاختمانی؛ واحدهــای صنعتــی؛ واحدهــای پزشــکی؛ واحدهــای 

کشــاورزی.
وظیفه: تفکیک پسماند در محل تولید،

منافــع و انتظــارات: تخصیــص کم تریــن زمــان، هزینــه و زحمــت در ارتبــاط بــا پســماند و عــدم تفکیــک پســماند در محــل تولیــد؛ 
جمــع آوری منظــم و به موقــع پســماندها.

انجمن ها و نهادهای مدنی؛  ●
انجمن ها و تشکل های حامی محیط زیست؛  ●
انجمن ها و تشکل های مخالف کار کودکان؛  ●
انجمن ها و تشکل های مخالف استثمار نیروی کار؛  ●
جامعه تخصصی حوزه پسماند )پژوهشگران و دانشگاهیان(.  ●

منافــع اخالقــی: بهبــود مدیریــت شــهری در حــوزه مدیریــت پســماند؛ رعایــت اســتانداردها و ضوابــط زیســت محیطی از ســوی مجریــان دســت اندرکار 
حــوزۀ پســماند؛ افزایــش کنترل پذیــری مدیریــت شــهری و تأمیــن ایمنــی، ســالمت و بهداشــت نیروهــای خدماتی پســماند.
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2-2-3- ذینفعان در بازار  

)بخش رسمی(

2-2-3-1- شرکت های پیمانکاری
وظایــف: آمــوزش و ترویــج کاهــش تولیــد زبالــه و ترویــج فرهنــگ تفکیــک پســماند؛ اســتخدام تعــدادی آموزشــگر مجــرب و آموزش دیــده جهــت ترویــج 
خ هــای دســتی و عوامــل غیرمجــاز (گونــی بــه دوش و غیــره)؛ اســتفاده از خودروهــای بــاری تمیــز؛  فرهنــگ تفکیــک پســماند؛ عــدم به کارگیــری چر
کار کامــل )لبــاس فــرم و ماســک و کاله(؛ عــدم تفکیــک  رعایــت بهداشــت و ایمنــی شــهروندان، کارکنــان و محیــط کار آن هــا؛ تجهیــز کارگــران بــه لبــاس 
کــز تولیدکننــدۀ پســماند، درون  پســماندهای خشــک از دیگــر پســماندها در ایســتگاه های خدمــات شــهری، معابــر، جلــوی درب منــازل و ســایر مرا
ح تفکیــک؛ اصــل صغــر ســنی  ســطل ها و مخــازن پســماند؛ تابعیــت ایرانــی کلیــۀ پرســنل پیمانــکار و عــدم به کارگیــری اتبــاع بیگانــه در تمامــی مراحــل طــر
گــذاری منطقــه تحــت  کار باشــد؛ عــدم وا ــون  ــا ســّن اعالم شــده در قان ــر آنکــه ســّن پرســنل جمــع آوری پســماندهای خشــک بایســتی مطابــق ب مبنــی ب
گــذاری مشــمول شــرایط فســخ قــرارداد و جبــران خســارات می شــود(؛ جلوگیــری از فعالیــت زباله گردهــای گونــی بــه دوش و چرخــی. اجــاره بــه غیــر )وا
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 می کنــد و شــهرداری ممکــن اســت متناســب بــا افزایــش ارزش پســماند، قیمــت مزایــده را افزایــش دهــد. به طورکلــی افزایــش ارزش پســماند باعث 
افزایــش رقبــای پیمانــکار و ورود بازیگــران جدیــد بــه صحنــه می شــود. همچنیــن پیمانــکار بــرای جمــع آوری پســماندهای تفکیک شــده از مبــدأ بایــد میــزان 
ســرمایه گذاری را افزایــش دهــد و در کوتاه مــدت ایــن موضــوع بــه نفــع پیمانــکار نیســت(؛ افزایــش تفکیــک در مبــدأ )ازنظــر تســهیل جمــع آوری و کاهــش هزینه 

جمــع آوری و افزایــش ارزش پســماند در بلندمــدت(؛ افزایــش تنــاژ زبالــۀ جمع آوری شــده از طریــق به کارگیــری زباله گردهــا و نیــروی کار غیررســمی.
کار بــه لبــاس  ج از ضوابــط قانــون کار( و غیرقانونــی )کــودکان، اتبــاع و...(؛ عــدم تجهیــز نیــروی  تخلفــات: به کارگیــری نیــروی کار غیررســمی )خــار
ج از ایســتگاه؛ پرداخــت رشــوه و هدیــه بــه  کامــل؛ اجــاره محله هــا بــه ارباب هــا و زباله گــرد طبــق قــرارداد نانوشــتۀ »رســوم«؛ جداســازی خــار کار 
ل هــا جهــت پیشــبرد کار پیمانــکار در  مســئوالن و مدیــران شــهرداری منطقــه جهــت حمایــت پیمانــکار در مزایــده؛ رابطــه بــا کارچاق کن هــا و دال
ــه مأموریــن نیــروی انتظامــی و مأموریــن گشــت شــهری؛ پرداخــت مبالغــی  ــکار و نیروهایــش ب شــهرداری مناطــق؛ پرداخــت رشــوه از ســوی پیمان
کــت ســفید تحویــل  ــده پا ــکاران در مزای کــه باقــی پیمان ــه ایــن منظــور  کــت ســفید )ب ــکاران بابــت پا ــه ســایر پیمان ــه( ب )بعضــًا 400 میلیــون ماهیان

دهنــد(؛ ثبــت شــرکت های صــوری )مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران، 1398(.

2-2-3-2- استارت آپ ها و اپلیکیشن های جمع آوری پسماند
وظایف: جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از درب منازل.

کاهــش قــدرت نفــوذ شــرکت های  منافــع: افزایــش تفکیــک در مبــدأ توســط شــهروندان؛ افزایــش تنــاژ پســماند تولیدشــده توســط شــهروندان؛ 
پیمانــکاری در تعییــن رویه هــای مدیریــت پســماند.

کارخانه های بازیافت   -3-3-2-2
کارگاه هــای تفکیــک و واســطه ها؛ بازیافــت پســماند، تبدیــل آن بــه مــواد اولیــه، فــروش آن بــه  وظایــف عرفــی: خریــد پســماند از صاحبــان 

الکترونیــک(. پســماندهای  نئوپــان،  ذوب آهــن،  )نظیــر  بازیافتــی  اولیــۀ  مــواد  مصرف کننــدۀ  کارخانه هــای 
منافــع: افزایــش تنــاژ پســماند خشــک؛ کاهــش ارزش پســماند و کاهــش هزینــۀ جمــع آوری پســماند؛ کاهــش تولیــد و واردات مــواد خــام؛ افزایــش نیــاز 

بــه مــواد اولیــه بازیافتــی و افزایــش قیمــت آن.

کارخانه های خریدار مواد اولیه بازیافتی  -4-3-2-2
وظایف عرفی: خرید پسماند از کارخانه های بازیافت.

منافع: افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش قیمت پسماند و کاهش هزینۀ جمع آوری پسماند؛ کاهش قیمت مواد اولیۀ بازیافتی.
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)بخش غیررسمی(

2-2-3-5- اربابان و صاحبان گودها
گــود جمــع آوری زبالــه؛ پرداخــت رســوم بــه پیمانــکار بابــت هــر زباله گــرد و فــروش  وظایــف عرفــی: ســاماندهی زباله گردهــا و اســکان آن هــا در 
پســماندهای جمع آوری شــده در بــازار آزاد )کارگاه هــای تفکیــک یــا خریــداران پســماند قاچاقــی(؛ یــا تحویــل پســماندهای جمع آوری شــده توســط 

زباله گردهــا بــه پیمانــکار در ازای ســهیم شــدن در فــروش بخشــی از پســماندها.
ــداوم  ــع ت ــمی و به تب ــروی کار غیررس ــود نی ــه وج ــاز ب ــداوم نی ــور ت ــدأ به منظ ــک در مب ــدم تفکی ــازن؛ ع ــک در مخ ــماند خش ــاژ پس ــش تن منافــع: افزای
گــر نیــروی کار غیررســمی در قالــب تشــکل ها و تعاونی هــای  نیــاز بــه وجــود طفیلــی اربــاب؛ عــدم ســازمان یابی مســتقل نیــروی کار غیررســمی )زیــرا ا
ع می شــود(؛ رســمیت نیافتــن نیــروی کار غیررســمی و تــداوم فعالیــت ایــن نیــروی کار در همــان  خودانگیختــه ســازمان یابــد، وجــود اربــاب بالموضــو

شــکل غیررســمی و بعضــًا غیرقانونــی(.

کارگاه های تفکیک و سایر واسطه ها  2-2-3-6- صاحبان 
کارخانه هــای  وظایــف عرفــی: خریــد پســماند از پیمانــکار و زباله گردهــای مســتقل و تفکیــک و نگهــداری آن به منظــور فــروش عمــدۀ آن بــه 

بازیافــت و یــا واســطه ها.
منافع: افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش ارزش پسماند و کاهش هزینۀ جمع آوری پسماند.

2-2-3-7- خریداران غیرقانونی پسماند 
وظایــف عرفــی: خریــد پســماند از زباله گردهــای مســتقل؛ فــروش قاچاقــی پســماند بــه خریــداران خارجــی )عمدتــًا چینــی(؛ فــروش پســماند بــه 

کارخانه هــای بازیافــت داخلــی.
منافــع: افزایــش تنــاژ پســماند خشــک؛ کاهــش ارزش پســماند و کاهــش هزینــۀ جمــع آوری پســماند؛ افزایــش نیــاز بــازار داخلــی و خارجــی بــه مــواد 

اولیــۀ بازیافتــی.

2-2-3-8- خریداران خارجی پسماند قاچاقی
کز غیرقانونی در جنوب و جنوب شرق تهران. وظایف عرفی: خرید قاچاقی پسماند از مرا

منافــع: افزایــش تنــاژ پســماند خشــک؛ کاهــش ارزش پســماند و کاهــش هزینــۀ جمــع آوری پســماند در بــازار داخلــی و افزایــش نیــاز بــه مــواد اولیــه 
ج.  ــازار خــار بازیافتــی در ب

2-2-3-9- زباله گردها
خ تعیین شــده  ــر اســاس وزن بــه نــر وظایــف عرفــی: جمــع آوری پســماند از ســطح شــهر و داخــل ســطل های مکانیــزه؛ فــروش پســماند بــه اربــاب ب
ــازار آزاد )کارگاه هــای تفکیــک یــا خریــداران  ــا پیمانــکار و فــروش پســماندهای جمع آوری شــده در ب ــا پرداخــت رســوم بــه اربــاب ی از ســوی اربــاب؛ ی

ــر(. خالزی
منافــع: افزایــش تنــاژ پســماند خشــک؛ تفکیــک در مبــدأ پســماند توســط تولیدکننــدگان و تحویــل بــه زباله گردهــا؛ حــذف عناصــر واســط )اربــاب و 

پیمانــکار( و فــروش مســتقیم پســماند بــه خریــدار؛ ســامان یابی مســتقل زباله گردهــا و عــدم پرداخــت رســوم و اجاره هــای ظالمانــه.
کمیت و بازار نشان داده شده است. در جدول 2-1 و 2-2 وظایف، منافع، اختیارات و تخلفات ذینفعان مدیریت پسماند در بخش حا

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند 24



جدول 1-2: وظایف، منافع، اختیارات و تخلفات ذینفعان مدیریت پسماند در بخش حاکمیت

کمیتی ذینفعان حا

تخلفات منافع/اختیارات وظایف نقش

برون سپاری وظایف اجرایی؛ اختیار  
فسخ قرارداد پیمانکار.

نظارت عالیه بر عملکرد شهرداری های مناطق و 
پیمانکاران؛ برنامه ریزی و نظارت بر کاهش تولید 

پسماند؛ برنامه ریزی در جهت تفکیک پسماند در مبدأ؛ 
مدیریت انتقال پسماند از ایستگاه های 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.

سازمان مدیریت پسماند

روابط غیرشفاف و منافع شخصی 
ناظران و مدیران شهرداری های 

مناطق از چشم پوشی از تخلفات 
پیمانکاران.

گذاری مسئولیت ممانعت از  بوا
زباله گردی کنفی به دوش ها به 

پیمانکاران؛ تحصیل درآمدهای 
میلیاردی از طریق فروش امتیاز 

جمع آوری و تفکیک پسماند خشک به 
پیمانکاران.

برون سپاری وظایف اجرایی مربوط به جمع آوری 
پسماند خشک؛ نظارت بر عملکرد پیمانکاران؛ اتخاذ 

تدابیر الزم جهت تأمین سالمت، بهداشت و ایمنی 
نیروی کار و عوامل اجرایی.

شهرداری منطقه

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

اطالع رسانی و آموزش جداسازی و تفکیک پسماندها 
در مبدأ.

معاونت امور فرهنگی 
اجتماعی شهرداری

افزایش درآمد شهرداری. 

خ عوارض پسماند با همکاری سازمان  تعیین و صدور نر
مدیریت پسماند و شورا، تأیید در فرمانداری؛ تجمیع 

درآمدهای شهرداری های مناطق و تخصیص بودجه به 
شهرداری های مناطق.

معاونت مالی و اقتصادی 
شهرداری

 

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

و امحاء.

نظارت بر سالمت و ایمنی عوامل اجرایی تحت نظارت 
مدیریت اجرایی پسماندها؛ برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر 
الزم برای جداسازی پسماندهای عادی و تدوین برنامه 
زمان بندی؛ نظارت بر عملکرد مدیریت های اجرایی در 

خصوص جمع آوری کلیه پسماندهای عادی به صورت 
تفکیک شده و بازیافت و دفن آن ها. 

سازمان حفاظت 
محیط زیست

  

تهیه دستورالعمل تشکیالت ساماندهی مدیریت 
اجرایی پسماندها؛ برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم برای 

جداسازی پسماندهای عادی و تدوین برنامه زمان بندی 
در هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست؛ 

تعیین محل های دفن پسماند بر اساس ضوابط 
زیست محیطی با هماهنگی سازمان حفاظت از 

محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی؛ تأمین اعتبارات 
و تسهیالت و امکانات الزم جهت ایجاد و بهره برداری 
از محل های دفع پسماند به صورت مستقیم یا توسط 

بخش خصوصی.

وزارت کشور

25مرکز توانمندسازی  حاکمیت و جامعه



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

ذینفعان در بازار

تخلفات منافع/اختیارات وظایف نقش

به کارگیری نیروی کار غیررسمی؛ 
عدم تجهیز نیروی کار به لباس 

کار کامل؛ اجاره محله ها به 
ارباب ها و زباله گرد؛  پرداخت 
رشوه و هدیه به مسئوالن و 
مدیران شهرداری، مأمورین 

نیروی انتظامی و مأمورین گشت 
کت سفید بین  شهری؛ رسم پا
پیمانکاران؛ ثبت شرکت های 

صوری.

 افزایش و رشد تناژ پسماند شهری در 
منطقه تحت اجاره؛ عدم تفکیک در 

مبدأ تولید پسماند؛ افزایش تناژ زبالۀ 
جمع آوری شده از طریق به کارگیری 
زباله گردها و نیروی کار غیررسمی.

آموزش و ترویج کاهش تولید زباله و فرهنگ تفکیک 
پسماند؛ استخدام تعدادی آموزشگر مجرب و 

آموزش دیده جهت ترویج فرهنگ تفکیک پسماند؛ عدم 
به کارگیری  عوامل غیرمجاز؛ تجهیز کارگران به لباس کار 
کامل )لباس فرم و ماسک و کاله(؛ تابعیت ایرانی کلیۀ 

پرسنل پیمانکار و عدم به کارگیری اتباع بیگانه و کودکان؛ 
گذاری منطقه تحت اجاره به غیر؛ جلوگیری از  عدم وا

فعالیت زباله گردهای گونی به دوش و چرخی.

پیمانکار

جمع آوری پسماند خشک تفکیک شده از درب  افزایش تفکیک در مبدأ توسط شهروندان. 
منازل. استارت آپ

 

افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش 
ارزش پسماند و کاهش هزینۀ جمع آوری 

پسماند؛ کاهش تولید و واردات مواد 
خام؛ افزایش نیاز به مواد اولیه بازیافتی و 

افزایش قیمت آن.

خرید پسماند از صاحبان کارگاه های تفکیک و 
واسطه ها؛ بازیافت پسماند، تبدیل آن به الیاف و مواد 

اولیه، فروش آن به کارخانه های مصرف کنندۀ مواد 
اولیۀ بازیافتی.

کارخانه بازیافت

 

افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش 
قیمت پسماند و کاهش هزینۀ جمع آوری 

پسماند؛ کاهش قیمت مواد اولیۀ 
بازیافتی.

خرید پسماند از کارخانه های بازیافت. کارخانه خریدار مواد 
بازیافتی

 

افزایش تناژ پسماند خشک در مخازن؛ 
عدم تفکیک در مبدأ به منظور تداوم نیاز به 

وجود نیروی کار غیررسمی و به تبع تداوم نیاز 
به وجود طفیلی ارباب؛ عدم سازمان یابی 

مستقل نیروی کار غیررسمی؛ رسمیت نیافتن 
نیروی کار غیررسمی و تداوم فعالیت این 

نیروی کار در همان شکل غیررسمی. 

ساماندهی زباله گردها و اسکان آن ها در گود 
جمع آوری زباله؛ پرداخت رسوم به پیمانکار بابت 
هر زباله گرد و فروش پسماندهای جمع آوری شده 

در بازار آزاد )کارگاه های تفکیک یا خالزیر(؛ یا تحویل 
پسماندهای جمع آوری شده توسط زباله گردها به 
پیمانکار در ازای سهیم شدن در فروش بخشی از 

پسماندها.

ارباب و صاحب گود

 
افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش 

ارزش پسماند و کاهش هزینۀ جمع آوری 
پسماند.

خرید پسماند از پیمانکار و زباله گردهای مستقل و 
تفکیک و نگهداری آن به منظور فروش عمدۀ آن به 

کارخانه های بازیافت و یا واسطه ها.
صاحبان کارگاه تفکیک

 

افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش 
ارزش پسماند و کاهش هزینۀ جمع آوری 

پسماند؛ افزایش نیاز بازار داخلی و خارجی 
به مواد اولیۀ بازیافتی.

خرید پسماند از زباله گردهای مستقل؛ فروش 
قاچاقی پسماند به خریداران خارجی )عمدتًا چینی(؛ 

فروش پسماند به کارخانه های بازیافت داخلی.

خریداران غیرقانونی 
پسماند

 

افزایش تناژ پسماند خشک؛ کاهش ارزش 
پسماند و کاهش هزینۀ جمع آوری پسماند 

در بازار داخلی و افزایش نیاز به مواد اولیه 
بازیافتی در بازار خارج؛ 

کز خالزیر. خرید قاچاقی پسماند از مرا خریداران خارجی 
پسماندهای قاچاقی 

 

افزایش تناژ پسماند خشک؛ تفکیک در 
مبدأ پسماند توسط تولیدکنندگان و تحویل 
به زباله گردها؛ حذف عناصر واسط )ارباب 
و پیمانکار( و فروش مستقیم پسماند به 
خریدار؛ سامان یابی مستقل زباله گردها و 
عدم پرداخت رسوم و اجاره های ظالمانه.

جمع آوری پسماند از سطح شهر و داخل سطل های 
خ  مکانیزه؛ فروش پسماند به ارباب بر اساس وزن به نر
تعیین شده از سوی ارباب؛ یا پرداخت رسوم به ارباب یا 
پیمانکار و فروش پسماندهای جمع آوری شده در بازار 

آزاد )کارگاه های تفکیک یا خریداران خالزیر(.

زباله گردها
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2-3- تحلیل ذینفعان از سیستم فعلی مدیریت پسماند بر اساس مصاحبه ها

کــه در شــبکۀ فرآیندهــای مرتبــط بــا پســماند خشــک دارنــد، تحلیلــی از وضعیــت مدیریــت پســماند  هــر یــک از ذینفعــان بنــا به جایــگاه و موقعیتــی 
ــراد  ــازمان ها و اف ــک از س ــر ی ــر ه ــماند از منظ ــت پس ــئلۀ مدیری ــن مس ــت مهم تری ــده اس ــعی ش ــمت س ــن قس ــد. در ای ــئله دارن ــروز مس ــای ب و گره گاه ه
گیــرد. بــه دلیــل محدودیــت زمــان پژوهــش و محدودیــت تعــداد مصاحبه هــا طبیعتــًا امــکان مصاحبــه بــا تمــام مدیــران و  ذینفــع مــورد بررســی قــرار 
کّمــی وجــود نداشــت. ازایــن رو بــرای انعــکاس تحلیل هــا و نظــرات ذینفعــان، در  بیــان نظــرات ســازمان ها و اصنــاف بــر اســاس داده هــای آمــاری و 
کمیــت( یــا صنــف )بخــش بــازار( بــا یــک یــا دو نفــر بــر اســاس ســوابق و تســلط بــر حــوزۀ مربوطــه مصاحبــه انجــام شــد و نتایــج  هــر ســازمان )بخــش حا
ــکاران و  ــر پیمان ــا نظی ــاف و گروه ه ــی اصن ــرات برخ ــکاس نظ ــرای انع ــت. ب ــده اس ــمت بیان ش ــن قس ــی در ای ــورت کیف ــا به ص ــی از مصاحبه ه بخش
صاحبــان کارگاه هــای تفکیــک کــه امــکان مصاحبــه مســتقیم بــا آن هــا طــی ایــن پژوهــش فراهــم نشــد، منابــع پژوهشــی دیگــری مــورد اســتفاده قــرار 
گرفتــه اســت. نظــرات بیان شــده از ســوی مســئولین و بازیگــران مدیریــت پســماند در ایــن قســمت بعضــًا در مخالفــت بــا یکدیگــر قــرار دارنــد و تحلیــل 
هــر ســازمان یــا بازیگــر دیــدگاه شــخصی وی را نشــان می دهــد. روشــن اســت انعــکاس ایــن نظــرات در ایــن بخــش بــه معنــای تأییــد آن هــا نیســت. 

نتایــج و تحلیل هــای کارشناســی ایــن پژوهــش در فصــل بعــدی ارائــه خواهــد شــد. 

2-3-1- سازمان مدیریت پسماند

علیرضــا شــریفی فرد یکــی از باســابقه ترین مدیــران ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری تهــران اســت. شــریفی فرد معتقــد اســت ســنجش و 
ح تجمیــع پیمــان  تــر و خشــک، ازدیــاد تعــداد پیمان هــا در حــوزه  ارزیابــی عملکــرد شــهرداری های مناطــق بــر اســاس تنــاژ زبالــه، عــدم اجــرای طــر
مدیریــت پســماند و خدمــات شــهری و امــکان سوءاســتفاده و فســاد در هــر یــک از ایــن پیمان هــای متعــدد، مقاومــت بدنــه اداری شــهرداری های 
مناطــق در مقابــل تغییــرات، تداخــل وظایــف معاونت هــای مختلــف در ســازمان مدیریــت پســماند و تداخــل وظایــف ســازمان مدیریــت پســماند بــا 
شــهرداری های مناطــق و تداخــل وظایــف پیمانــکاران خدماتــی بخــش پســماند در حوزه هــای مختلــف از عمده تریــن مســائل مدیریــت پســماند در 

شــرایط کنونــی و باعــث بــروز تعــارض منافــع در ایــن حــوزه اســت. 
 »متأســفانه بســیاری از عملکردهــای شــهرداری های مناطــق بــر اســاس آمــار و ارقــام تنــاژ پســماند ســنجیده می شــود و بــر اســاس وزن پســماند 
کاهــش پســماند  گــزارش می شــوند. درصورتی کــه مهم تریــن رکــن مدیریــت پســماند در یــک مجموعــه شــهری  تولیدشــده عملکردهــا بررســی و 
کــه بعضــی  کــه متأســفانه در ســاختار فعلــی مغفــول مانــده و هرقــدر بــرای کاهــش پســماند تــالش می کنیــم، می بینیــم  ع بســیار مهمــی  اســت. موضــو
گاهانــه از آن به راحتــی عبــور می کننــد. حســن عملکــرد شــهرداری مناطــق و پرداخــت هزینه هــا بــر اســاس حجــم و وزن پســماند  گاهانــه و برخــی ناآ آ
کــه در یــک منطقــه بــا امکانــات فــراوان  ع مطالعــه شــود  ســنجیده می شــود. درحالی کــه در یــک مدیریــت اصولــی، بایــد الیه هــای دیگــر ایــن موضــو
گــر مدعــی مدیریــت اصولــی پســماند  کــه ایــن منطقــه دارد، ا خ رشــد پســماندمان مثبــت اســت؟ بــا ســطح برخــورداری، دانــش و امکاناتــی  چــرا مــا نــر
خ رشــدها بــا هــم مقایســه شــوند و نــه تنــاژ پســماند. ایــن مــوارد  خ رشــد پســماندش منفــی باشــد. در مقایســه عملکــرد مناطــق بایــد نــر اســت، بایــد نــر

البتــه در راســتای انتفــاع مالــی نیســت بلکــه نفــع ســازمانی و موقعیتــی در ارزشــیابی ها اســت..« )علیرضــا شــریفی فرد ، مردادمــاه 1399(.
ح تجمیــع پیمــان پســماند تــر و خشــک از دیگــر مــوارد مــورد  ازدیــاد تعــداد پیمان هــا در خدمــات شــهری مرتبــط بــا حــوزۀ پســماند و عــدم اجــرای طــر
ح تجمیــع عنــوان می شــود  کــه بــه نظــر او نقــش عمــده ای در تداخــل فعالیت هــا و آشــفتگی مدیریــت پســماند دارد. در طــر کیــد شــریفی فرد اســت  تأ
کــرد.  کثــر 22 جلســه برگــزار  کثــر 22 پیمانــکار داشــت و به جــای برگــزاری حــدود 150 مناقصــه و مزایــده، حدا کــه بــرای کل شــهر تهــران می تــوان حدا
کــه تهــران بــه 5 پهنــه تقسیم شــده و پیمــان پســماند هــر پهنــه بــه مناقصــه گذاشــته شــود، چــون درآمــد  ــر آن اســت  ــر و حداقلی ت گزینــه مطلوب ت

کمتــر از هزینــه اســت. 
گهــی می شــود. نماینــدگان دســتگاه ها بــا حضــور پیمانــکاران متعــدد شــرکت می کننــد.  »در یــک شــهر در یــک ســال 150 جلســه مزایــده و مناقصــه آ
ح تجمیــع، هزینه هــا و درآمدهــا در پیمان هــا همپوشــانی پیــدا می کنــد و ایــن  ــا طــر کــه ب نکتــه اساســی در خصــوص پیشــنهاد تجمیــع ایــن اســت 
ع باعــث می شــود بســیاری از هزینه هــا کاهــش پیــدا کنــد. وقتــی یــک شــرکت مســئولیت 5 منطقــه، یعنــی حــدود 25 ناحیــه را بــه عهــده داشــته  موضــو
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گــذار شــود، هــر  باشــد، یــک درآمــد بــرای خــودش متصــور می شــود، یــک درآمــد مدیریتــی در آنالیــزش می بینــد. امــا وقتــی 25 ناحیــه بــا 25 قــرارداد وا
شــرکتی کــه یــک ناحیــه را بــه عهــده دارد انتظــار درآمــد مدیریتــی خــود را دارد. پــس بایــد بــه 25 شــرکت هزینــه مدیریــت، پشــتیبانی، حســابداری و... 

داد. بــا ازدیــاد پیمان هــا و قراردادهــا درآمدهــای بســیاری ظهــور می کنــد.« )علیرضــا شــریفی فرد ، مردادمــاه 1399(.

2-3-2- شهرداری مناطق

کــه پدیــده زباله گــردی به شــدت ســایر مناطــق در آن وجــود  ــۀ شــهرداری تهــران، منطقــه 13 جــزو معــدود مناطقــی اســت  در میــان مناطــق 22گان
نــدارد و ازاین جهــت عمومــًا از ایــن منطقــه به عنــوان نمونــۀ مطلــوب مدیریــت پســماند در ســطح شــهر تهــران نام بــرده می شــود. صالــح زاده معاونــت 
خدمــات شــهری و محیط زیســت شــهرداری منطقــه 13 معتقــد اســت کادر مدیریتــی متخصــص و مجــرب، آمــوزش تفکیــک در مبــدأ بــه شــهروندان 

ایــن منطقــه و مرکــز پــردازش پســماند خشــک منطقــه )MRF( از عوامــل موفقیــت شــهرداری ایــن منطقــه در مدیریــت پســماند بــوده اســت:
ــیوه های  ــن ش کــه بــا درپیش گرفت »نیــروی انســانی متخصــص یکــی از مهم تریــن عوامــل موفقیــت منطقــه محســوب می شــود 
ــی، نظارتــی و آموزشــی معضــل زباله گــردی را از منطقــه حــذف کردنــد. شــاید بتــوان دغدغــه شــهردار منطقــه را نیــز از دیگــر  کنترل
کــه بــه جهــت تخصــص الزم توانســت مجریــان  عوامــل مهــم در ســاماندهی سیســتم جمــع آوری و تفکیــک پســماند دانســت 
کنــار ایــن مــوارد آمــوزش مســتمر بــه شــهروندان به عنــوان تولیدکننــده  متخصــص و باتجربــه ای را در ایــن حــوزه بــه کار بگیــرد. در 
ــرد را  ــری در ایــن راســتا داشــته اســت. شــاید بتــوان از دیگــر اقدامــات مهــم در حــذف زباله گ ــز نقــش مؤث در مبــدأ و تفکیــک آن نی
کــه پــس از دریافــت زباله هــا از درب منــازل بــه خلــوص ایــن تفکیــک  راه انــدازی مرکــز پــردازش پســماند خشــک از تــر دانســت 

پســماندها می افزایــد.« )مهــدی صالــح زاده، تیرمــاه 1399(.
ع پســماند تــر و خشــک منطقــه بــه یــک پیمانــکار را از دیگــر  گــذاری مســئولیت جمــع آوری مجمــو صالــح زاده تجمیــع پیمــان پســماند خشــک و تــر و وا

عوامــل موفقیــت ایــن منطقــه می دانــد:
گــذار می کنیــد، درواقــع حــس مالکیــت  »وقتــی در انعقــاد قــرارداد جمــع آوری و تفکیــک پســماند خشــک و تــر را بــه یــک پیمانــکار وا
ــا به کارگیــری اقدامــات کنترلــی و نظارتــی ســعی  گــذار کردیــد و درنتیجــه وقتــی چنیــن اتفاقــی می افتــد، آن مجموعــه ب را بــه او وا
می کنــد از امــوال خــود محافظــت کنــد. مــا بــرای اینکــه امــکان فســاد را در ایــن حــوزه ببندیــم، ســعی کردیــم قیمــت واقعــی را اعــالم 
کنیــم تــا افــراد به دنبــال کســب منفعــت از محل هــای دیگــر نباشــند و به دنبــال آن نباشــند تــا در صــورت بــاال بــودن رقــم قــرارداد 

کنــد از محل هــای دیگــری ایــن کســری را جبــران کنــد.« )مهــدی صالــح زاده، تیرمــاه 1399(. ســعی 
کــه برخــورد به شــدت قهرآمیــز و خشــونت بار  کــه از شــواهد و قرائــن و اشــاره تلویحــی مصاحبه شــونده طــی گفتگــو چنیــن برمی آیــد  الزم بــه ذکــر اســت 

عوامــل شــهرداری منطقــه بــا نیــروی کار غیررســمی و زباله گردهــا نیــز در کاهــش تعــداد زباله گردهــای غیررســمی در ایــن منطقــه مؤثــر بــوده اســت.

2-3-3- شورای اسالمی شهر تهران

کــرده اســت،  کــه مدیریــت پســماند خشــک در تهــران را بــا مشــکل جــدی مواجــه  ازنظــر اعضــای شــورای اســالمی شــهر تهــران عمده تریــن مســائلی 
ــه  ــدازد؛ محافظــه کاری دســتگاه های اجرایــی ب گــردن دیگــری می ان ــر  ــاره شــدن وظایــف به نحوی کــه هــر بخشــی مشــکل را ب ــد از: پاره پ عبارت ان
دلیــل پیچیدگــی و تخصصــی بــودن امــور؛ بی انگیزگــی شــهرداری تهــران بــرای ورود جــدی و حــل مســئله؛ ســود پیمانــکاران از محــل تخلفــات و 
فعالیت هــای 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.
کــه یکــی از مشــکالت مدیریــت شــهری پاره پــاره شــدن وظایــف  بهــاره آرویــن، عضــو کمیســیون برنامه وبودجــه شــورای شــهر تهــران معتقــد اســت 
کــه نظارتــی بــر عملکــرد  کار را نمی پذیــرد. ســازمان مدیریــت پســماند بــه ایــن دلیــل بــه وجــود آمــد  کــه هیــچ ســازمانی مســئولیت  بــه نحــوی اســت 
کــه در بــروز  کــه در بدنــه خــود شــهرداری اســت، امــروز مدعــی اســت  شــهرداری های مناطــق شــکل بگیــرد و قاعده گــذاری کنــد. امــا همیــن ســازمان 
مســائل کنونــی نقشــی نــدارد و در صورتــی می توانــد وضعیــت را بهبــود بخشــد کــه مســئولیت های اجرایــی هــم بــه ایــن ســازمان محــول شــود. آرویــن 
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دراین بــاره می گویــد:
گــر بیســت وچهار  کــه هــر تغییــری در آن می توانــد تبعــات گســترده ای داشــته باشــد. تصــور کنیــد ا »مدیریــت پســماند حــوزه ایســت 
ســاعت پســماندها جمــع نشــود، شــهر دچــار مســائل جــدی می شــود. ازاین جهــت نهــاد اجرایــی به ســادگی دســت بــه تغییــر و تحــول 
کــه می خواهــد  نمی زنــد و شــاید یکــی از دالیــل تــداوم وضــع موجــود بیشــتر نوعــی محافظــه کاری باشــد. شــورای شــهر هم زمانــی 
کــردن. در ایــن حــوزه مســائل پیچیــده و تخصصــی اســت و هــر تغییــری  اقدامــی انجــام دهــد، متهــم می شــود بــه انقالبــی عمــل 
نیازمنــد کار کارشناســی جــدی اســت. بــه نظــرم اصلی تریــن مســئله مــا در حــال حاضــر فقــدان دانــش کافــی در ایــن حــوزه اســت. مــا 
ح جامــع پســماند را تصویــب کردیــم و بــرای آن مناقصــه برگــزار کردیــم و 5 میلیــارد هــم هزینــه شــد، امــا محصــول نهایــی اصــاًل  طــر
از کیفیــت الزم برخــوردار نیســت و ایــن قابل انتظــار هــم بــود. چــون دانــش در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.« )بهــاره آرویــن، خردادمــاه 

. )1399
کــه شــهرداری  آرویــن معتقــد اســت تعــارض منافــع در ســازمان شــهرداری نمی توانــد علــت اصلــی مســئله و تــداوم وضــع موجــود باشــد، زیــرا درآمــدی 
ــه  ک ــدی  ع درآم ــو ــت. مجم ــز اس ــران ناچی ــهرداری ته ــاالنۀ ش ــۀ س ــا بودج ــه ب ــد در مقایس ــب می کن ــماند کس ــع آوری پس ــاز جم ــذاری امتی گ ــل وا از ِقب
شــهرداری در ســال گذشــته از محــل فــروش امتیــاز جمــع آوری پســماند خشــک بــه دســت آورده، حــدود 200 میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه ایــن مبلــغ 

در بودجــه 18 هزارمیلیــاردی شــهرداری تهــران ناچیــز اســت.
ــا  کــودکان را نــدارد و در عمــل منکــر وجــود رابطــه ب »بــر اســاس مفــاد قــرارداد، پیمانــکار حــق به کارگیــری نیــروی کار غیررســمی و 
ــکار و بخش هــای  کــه شــهرداری موفــق شــود وجــود رابطــه میــان پیمان ایــن بخش هــای غیررســمی می شــود. امــا فــرض کنیــم 
کنــد، چــه اتفاقــی می افتــد؟ قــرارداد فســخ می شــود و پســماندهای منطقــه بــرای مدتــی بــدون متولــی و  غیررســمی را اثبــات 
کــه شــهرداری بــا او قــرارداد ببنــدد  کنــد. پیمانــکار بعــدی هــم  صاحــب می مانــد، و هرکســی می توانــد پســماندها را جمــع آوری 
گــر شــهرداری نظــارت  کــرد. بنابرایــن پرداخــت جریمــه راهــکار نیســت و حتــی ا از همــان شــیوه پیمانــکار قبلــی اســتفاده خواهــد 
ــرای اصــالح مدیریــت پســماند خشــک اقــدام  ــه نظــر مــن اینکــه شــهرداری ب هــم داشــته باشــد، ایــن وضعیــت تغییــر نمی کنــد. ب
نمی کنــد، بــه دلیــل منافعــی کــه در ایــن حــوزه کســب می کنــد، نیســت. انگیــزه و دانــش کافــی در ایــن نهــاد بــرای حــل مســئله وجــود 

ــدارد.« )بهــاره آرویــن، خردادمــاه 1399(. ن
آرویــن پیمانــکاران را نیــز مقصــر نمی دانــد و معتقــد اســت حاشــیه ســود پیمانــکاران از محــل تخلفــات آن هــا تأمیــن می شــود. بــر اســاس مفــاد قــرارداد، 
پیمانــکاران موظف انــد نیــروی کار رســمی بــا حقــوق ســه میلیــون و دویســت هــزار تومــان اســتخدام کننــد. امــا پیمانــکار نیروهــای غیررســمی را بــا 
کــه حاشــیه ســود پیمانــکار از محــل  حقــوق یک میلیــون و دویســت هــزار تومــان بــه کار می گیــرد. در خــود شــهرداری هــم ایــن تحلیــل وجــود دارد 

کارگــر رســمی اســتخدام کنــد، ســود چندانــی عایــدش نخواهــد شــد. گــر پیمانــکار  همیــن تخلفــات اســت و ا
 »در ارتبــاط بــا ایــن نیــروی کار غیررســمی، بایــد واقعیــت وجــود زباله گردهــا پذیرفتــه شــود. چــاره کار رســمی کردن امــر غیررســمی 
کــودک باعــث شــدیدتر شــدن اســتثمار  کار  ع ســاختن  اســت. بحران هــای ناشــی از غیررسمی ســازی کارهــای رســمی مثــل ممنــو
کــه علــت اشــتباه تشــخیص داده شــود، بحران هــای بدتــری آفریــده می شــود.  کــودکان شــده اســت. زمانــی  و بهره کشــی از ایــن 
خیلــی از ایــن مســائل، راهــکار اجتماعــی نــدارد، بلکــه راهــکار اقتصــادی و ســاختاری دارد. در ســال های اخیــر نمونه هایــی از 
رســمی ســازی کارهــای غیررســمی در قالــب اپلیکیشــن هایی مثــل الوپیــک و اســنپ صــورت گرفتــه اســت. در ایــن مــورد هــم بایــد 
ل هــا را حــذف شــوند، منفعــت همــه بیشــینه می شــود.  گــر در ایــن میــان واســطه ها و دال واقعیــت وجــود زباله گردهــا پذیرفتــه شــود. ا
ــازی را بــه هــم بزنــد، وجــود نــدارد و مشــکل اصلــی اینجاســت.«  کــه بخواهــد بــه ایــن طریــق ب امــا در حــال حاضــر ایــن ذینفعــی 

)بهــاره آرویــن، خردادمــاه 1399(.
کــه مشــکالت  آرش حســینی میالنــی عضــو دیگــر شــورای اســالمی در کمیســیون ســالمت، محیط زیســت و خدمــات شــهری معتقــد اســت تــا زمانــی 
ســاختاری مثــل فقــر اقتصــادی پابرجاســت، ســخت گیری در نظــارت شــهرداری نمی توانــد مســئله را حــل کنــد. بــر اســاس ضوابــط و مفــاد قراردادهــا، 
ــر اســاس مفــاد قــرارداد، پیمانــکار  ــر  منطقــه خــود نظــارت داشــته باشــد و از ایــن نظــر مــا نبایــد شــاهد پدیده زباله گــردی باشــیم. ب پیمانــکار بایــد ب
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بایــد پســماند خشــک را بــا ماشــین آالت مکانیــزه و بــا نیــروی کار رســمی جمــع آوری کنــد. امــا در عمــل چنیــن اتفاقــی نمی افتــد و پیمانــکار از طریــق 
ــا شــبکۀ گســترده ای از زباله گردهــا و صاحبــان گاراژهــا در ارتبــاط اســت و از طریــق ایــن شــبکه اقــدام بــه جمــع آوری پســماند  روابــط غیــر شــفاف ب

خشــک می کنــد:
کنــون قابــل اثبــات و پیگیــری کیفــری نبــوده اســت و نهایتــًا بــه توبیــخ از ســوی ســازمان های نظارتــی و حراســتی  »ایــن روابــط تا
شــهرداری و حــذف پیمانــکار منجــر شــده اســت. ریشــۀ ایــن مشــکل ســاختاری اســت. مخــازن روبــاز، نیــروی کار غیرمجــاز داخلــی 
کــه علــل ســاختاری حــل نشــود، نظــارت انتظامــی  و خارجــی و فقــر فزاینــده زمینه هــای ســاختاری ایــن مشــکل اســت. تــا زمانــی 
ــکار را جریمــه هــم می کنــد، امــا انگیــزه  مشــکلی را حــل نمی کنــد. شــهرداری امــکان نظــارت دارد و نظــارت می کنــد. بعضــًا پیمان
اقتصــادی به قــدری قــوی اســت کــه پیمانــکار پرداخــت جریمــه را می پذیــرد و بــه کار خــود ادامــه می دهــد. نهایتــًا یــک یــا دو فصــل 

خلــع می شــود و پــس از مدتــی از طریــق شــرکت دیگــری مجــددًا وارد می شــود.« )آرش حســینی میالنــی، خردادمــاه 1399(.

2-3-4- سازمان حفاظت محیط زیست

از منظــر ســازمان حفاظــت محیط زیســت اصلی تریــن مســائل مدیریــت پســماند در حــال حاضــر عــدم تفکیــک در مبــدأ، فراهــم نبــودن زیرســاخت ها 
ع مدیریــت پســماند بــرای مدیریــت شــهری؛ و ضعــف ســاختار مدیریــت اجرایــی و  ح تفکیــک در مبــدأ، در اولویــت نبــودن موضــو بــرای اجــرای طــر
ع پســماند را  کــه شــهرداری ها موضــو ــز اهمیــت اســت  ع حائ نظارتــی ایــن حــوزه ازجملــه خــود ســازمان حفاظــت محیط زیســت اســت. ایــن موضــو
کــه مدیریــت نادرســت پســماندها به عنــوان یــک چالــش جــدی محیط زیســتی  به عنــوان یــک مســئولیت اجتماعــی در اولویــت کاری قــرار دهنــد چرا
ک را بــه جامعــه تحمیــل خواهــد کــرد.  در کل کشــور تبدیل شــده اســت و بی توجهــی بــه آن هزینه هــای چنــد برابــری همچــون آلودگــی منابــع آب وخــا

حســن پســندیده، مدیــرکل دفتــر مدیریــت پســماند ســازمان حفاظــت محیط زیســت دراین بــاره می گویــد:
ع تفکیــک از مبــدأ یــک مقدمــات اولیــه ای دارد و آن این کــه اقدامــات فرهنگــی و اطالع رســانی در آن صــورت پذیــرد،  »موضــو
کــه در آغــاز امــر، مشــارکت شــهروندان در جهــت کاهــش تولیــد پســماند نقــش کلیــدی و مؤثــری اســت. بخــش اطالع رســانی فــاز  چرا
ع تفکیــک از مبــدأ پســماند اســت. امــا اینکــه بحــث تفکیــک از مبــدأ محقــق نشــده و یــا کامــل نشــده ایــن  مقدماتــی و کلیــدی موضــو
ــه ســمت فرهنــگ تفکیــک از  ــد. وقتــی مــا حرکــت می کنیــم ب کــه شــهرداری ها زیرســاخت های مناســبی را فراهــم نکرده ان اســت 
کــه نهادهــای دســت اندرکار می بایســت  کار اســت. بخــش دوم تأمیــن زیرســاخت هایی اســت  مبــدأ، مشــارکت مردمــی بخــش اول 
ــد  ــکاران در آن بای ــراد و پیمان ــه اف ک ــتیم  ــخصی هس ــازمانی مش ــاختار س ــد س ــاخت ها نیازمن ــردن زیرس ک ــم  ــد. در فراه ــم کنن فراه
کــه بیشــتر در  ــا کارهایــی را  ح تفکیــک از مبــدأ. شــاید مدیــران بیشــتر تمایــل دارنــد ت کــردن طــر حضــور پیــدا کننــد بــرای اجرایــی 
معــرض دیــد مــردم اســت، در اولویــت قــرار دهنــد. ایــن در حالــی اســت کــه وقتــی پســماند از یــک محیــط شــهری دور می شــود مــردم 
ع مدیریــت پســماند  کــه چــه آثــار مخربــی بــر محیط زیســت می توانــد داشــته باشــد. در اولویــت نبــودن موضــو آن را نمی بیننــد 

بیشــترین آســیب در مدیریــت شــهری محســوب می شــود. « )حســن پســندیده، خردادمــاه 1399(.
ــماند در  ــت پس ــائل مدیری ــر مس ــور را از دیگ ــت و وزارت کش ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــل س ــی مث ــتگاه های نظارت ــاختاری دس ــف س ــندیده ضع پس
کــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت  ایــران می دانــد. ازنظــر ســازمان حفاظــت از محیط زیســت، یکــی از مشــکالت عمــده در ایــن حــوزه ایــن اســت 
از اختیــارات الزم ازلحــاظ نیــروی انســانی و قــدرت اجرایــی بــرای نظــارت بــر فرآینــد مدیریــت پســماند )از جمــع آوری در مناطــق تــا دفــن، بازســازی 
ــا اآلن بحــث ضعــف ســاختار مدیریــت اجرایــی و نظارتــی بــوده اســت.  کــه وجــود داشــته ت و ...( برخــوردار نبــوده اســت. یکــی از مشــکالت جــدی 
ــی  کــه زیرمجموعــه وزارت کشــور اســت، هــم همیــن مســئله ضعــف نظارت پســندیده معتقــد اســت در ســاختار ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــا 
ح وظایــف گســترده بــر تمــام شــهرداری های  وجــود دارد. در آن ســازمان نهایتــًا در خوش بینانه تریــن حالــت 2 یــا 3 نفــر در یــک وزارتخانــه بــا ایــن شــر
کل کشــور نظــارت می کننــد و بــه آن هــا خدمــات می دهنــد )ازلحــاظ وضعیــت تجهیــزات، منابــع اعتبــاری، نظارت هــای فنــی و...(. ایــن ســاختار در 

کــه نقشــی خیلــی گســترده دارد، نیــز ضعیــف بــوده اســت.  بدنــه نظارتــی وزارت کشــور 
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2-3-5- پژوهشگران و متخصصان

ــالم  ــۀ ناس ــود رابط ــهری، وج ــماندهای ش ــزه پس ــع آوری مکانی ــرای جم ــاخت های الزم ب ــود زیرس ــوزه نب ــن ح ــان ای ــگران و متخصص ــر پژوهش ازنظ
بیــن سیســتم جمــع آوری غیررســمی و شــهرداری و وابســتگی ناســالم ایــن دوســویه بــه یکدیگــر، نداشــتن سیســتم جایگزینــی بــرای سیســتم فعلــی 
جمــع آوری پســماند، فســاد و عــدم شــفافیت در مدیریــت شــهری، انتفــاع ســازمانی شــهرداری از سیســتم فعلــی، تأمیــن ســود و منافــع مالــی مدیــران 
ــر  ــل تغیی ــا در مقاب ــوی آن ه ــکنی از س ــود و کارش ــای موج ــر رویه ه ــل تغیی ــان در مقاب ــت ذینفع ــکاران، مقاوم ــهرداری از پیمان ــی ش ــئوالن میان و مس
ضوابــط و آیین نامه هــا، اتحــاد وظایــف نظارتــی و اجرایــی در ســازمان شــهرداری از عمده تریــن مســائل سیســتم فعلــی مدیریــت پســماند خشــک 

کــودکان در تهــران معتقــد اســت: اســت.کامیل احمــدی سرپرســت پژوهــش یغمــای کودکــی در خصــوص زباله گــردی 
کــه منجــر بــه بــروز بحران هــای کنونــی در حــوزه پســماند خشک شــده اســت، نبــود زیرســاخت های  »یکــی از مهم تریــن عواملــی 
الزم بــرای جمــع آوری مکانیــزه پســماندهای شــهری اســت. ایجــاد ایــن تغییــرات باعــث می شــود ســود سرشــاری نصیــب مدیریــت 
شــهری و شــهرداری ها شــود. زباله هــا در حقیقــت متعلــق بــه شــهرداری ها و یــک ثــروت عمومــی اســت. امــا در حــال حاضــر ایــن 
کــه شــهرداری ماهیانــه 6  ثــروت عمومــی توســط بخــش غیررســمی جمــع آوری زبالــه تصاحــب می شــود. ارزش زبالــۀ منطقــه ای 
میلیــارد تومــان اجــاره می دهــد، شــاید بــه 40 میلیــارد تومــان هــم برســد. ایــن درآمــد به عنــوان یــک ثــروت عمومــی می توانــد در 
کــه مســتلزم برنامه ریزی هــای بلندمــدت و ســرمایه گذاری و تأمیــن زیرساخت هاســت، و  گیــرد. امــا ازآنجا اختیــار شــهرداری قــرار 
شــهرداری انگیــزه یــا تــوان الزم را بــرای انجــام ایــن اقدامــات نــدارد، ترجیــح می دهــد ماننــد یــک صاحب ملــک، منطقــه را اجــاره 

دهــد و یــک منبــع درآمــدی آســان و شســته ورفته ای را بــه دســت آورد..« )کامیــل احمــدی، تیرمــاه 1399(.
کــه در شــرایط فعلــی تــوان و امکانــات الزم جهــت ورود تصدی گرایانــه بــه حــوزه پســماند خشــک را ندارنــد،  احمــدی معتقــد اســت شــهرداری ها ازآنجا
گــذار کرده انــد و ازاین جهــت شــهرداری در ایــن معــادالت بــه لحــاظ ســازمانی منتفــع اســت. از  تمــام ایــن بــازار را بــه پیمانــکاران فاقــد صالحیــت وا
کــه مانــع از  ــا مدیریــت شــهری دارنــد  ــازار غیررســمی پســماند خشــک و در رأس آن هــا شــرکت های پیمانــکاری روابــط غیــر شــفافی ب ســوی دیگــر ب

انجــام دقیــق وظایــف از ســوی مدیریــت شــهری می شــوند: 
کنــش  کــه بــا شــهرداری دارنــد، بــرای هــر وا کــه متصــل بــه مدیریــت شــهری هســتند و ارتباطاتــی  »پیمانــکاران از طریــق افــرادی 
کــه ممکــن اســت منجــر بــه تغییــر وضعیــت در آیین نامه هــا یــا ســخت تر شــدن شــرایط قراردادهــا شــود، ابزارهــای  مؤثــری 
کــه بــرای  البی گری شــان را فعــال و از امــکان ایجــاد تغییــر جــدی در ایــن حــوزه جلوگیــری می کننــد. مــواردی وجــود داشــته اســت 
حضــور شــرکت های بــزرگ خارجــی بــرای ارائــه خدمــات در حــوزه پســماند تالش هایــی صــورت گرفتــه، امــا ایــن اقدامــات به جایــی 
کــه منافــع پیمانــکاران بــه خطــر می افتــد و ایده هــای جدیــد روی میــز  نرســیده اســت. ایــن تعــارض منافــع به خوبــی در مــواردی 
ــا مســئولین  ــکاران حلقه هــای ارتباطــی ب کــه پیمان ع نشــانگر آن اســت  گذاشــته می شــود، روشــن و مشــخص اســت. ایــن موضــو
ــر  ــد و از تغیی ــال می کنن ــا را فع ــن حلقه ه ــد، ای ــر می افت ــه خط ــان ب ــوند و منافعش ــکل می ش ــار مش ــه دچ ک ــی  ــه زمان ک ــد  ــهری دارن ش

ــاه 1399(. ــدی، تیرم ــل احم ــد.« )کامی ــری می کنن ــی جلوگی ــای فعل ــازوکارها و رویه ه ــدی س ج
ــی جمــع آوری پســماند  ــه سیســتم فعل ــرد؛ وابســتگی شــهرداری ب ک ــه چنــد دســته تقســیم  ــوان ب ــداوم ایــن وضعیــت را می ت ازنظــر احمــدی علــت ت
کــه آن هــم  خشــک؛ منافــع فــردی مدیــران و مســئوالن میانــی در شــهرداری های مناطــق؛ نبــود اراده الزم بــرای اصــالح ســاختار مدیریــت پســماند 
کــه در درازمــدت می تواننــد ســاختار مدیریــت پســماند را تغییــر دهنــد. ایــن  ناشــی از نبــود انگیــزه و اراده بــرای تهیــه و تأمیــن زیرســاخته هایی 

ــار آمــده و ســازش می کننــد.  کن ــا هــم  کــه در آن همــه بازیگــران ب سیســتم، سیســتم معیوبــی اســت 
کــه تمایــل نداشــت نــام او در ایــن پژوهــش آورده شــود، در خصــوص مفاســد پیمانــکاران و ممانعــت آن هــا از تغییــر  مصاحبه شــوندۀ دیگــری 

کــرد: ســاختاری شــرایط ایــن مــوارد را بیــان 
ــد،  ــکار می زنن ــرای پیمان ــا را ب ــًا تیک ه ــتند و اصطالح ــده هس ــکار تصمیم گیرن ــت پیمان ــاره صالحی ــه درب ک ــرادی  ــا اف ــاط ب »در ارتب
کــه  مــواردی از البی گــری و اعمال نفــوذ دیــده می شــود. بعضــًا ممکــن اســت پیمانــکاری امتیــاز یــک منطقــه را بــه دســت بیــاورد 
کــرده و اصطالحــًا ســبیل  ــرای پیمانــکار البــی  کــه ب ــد کار، فــردی  لزومــًا باالتریــن رقــم را پیشــنهاد نــداده باشــد، زیــرا در طــول رون
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کــه چنــدان واضــح نیســت و دربــاره آن  کــرده، کارش را درســت انجــام داده اســت. بخــش دیگــری از روابــط  دیگــران را چــرب 
کــه تحــت عنــوان  کمیــت، عمدتــًا در بخــش نظامــی یــا افــرادی  حرف وحدیــث بســیاری وجــود دارد، حمایــت افــرادی در حا
کیــد بــر نــام یــک پیمانــکار یــا  آقازاده هــا از آن هــا نام بــرده می شــود، از برخــی پیمانــکاران اســت. ایــن حمایت هــا مثــاًل از طریــق تأ
کــه مــورد بررســی قــرار می گیــرد،  شــرکت، بــر رونــد مزایده هــا و قراردادهــا تأثیــر می گــذارد. ایــن روابــط بســیار پنهــان اســت امــا زمانــی 
مشــخص می شــود فــالن شــرکت برنده شــده در مزایــده بــا شــرکت دیگــری در نهادهــای قــدرت روابطــی داشــته اســت. در مناطــق 
کــه مصرف گرایــی، اســتفاده از غــذای بیرون بــر و بســته بندی بســیار بیشــتر از ســایر مناطــق اســت و درآمــد پیمانــکاران  بــاالی شــهر 
در ایــن مناطــق اختــالف جــدی بــا مناطــق دیگــر دارد، ســطح ارتباطــات بســیار باالســت و حمایت هایــی از ســوی نهادهــا و 

بخش هــای صاحــب قــدرت صــورت می گیــرد.«

2-3-6- پیمانکاران

در شــهر تهــران بیــن 17 تــا 22 پیمانــکار 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 برنده شــده اند و بعضــی پیمانــکاران امتیــاز جمــع آوری و تفکیــک پســماند چنــد منطقــه 
را به طــور هم زمــان در اختیــار دارنــد. مطالعــه و بررســی مواضــع پیمانــکاران در پژوهش هــای منتشرشــده در ایــن حــوزه نشــان می دهــد ازنظــر 
پیمانــکاران پســماند خشــک عمده تریــن مشــکالت فعلــی در جمــع آوری و تفکیــک پســماند خشــک عبارت انــد از: منفعت طلبــی و ســودجویی 
کمیتــی، اجــاره بــاالی مناطــق و عــدم صرفــه اقتصــادی بــرای پیمانــکار، خریدوفــروش قاچاقــی زبالــه،  شــهرداری و رشــوه گیری نهادهــای حا

ــتان.  ــایرین و زیردس ــر س ــکاران ب ــلطه پیمان ــکاران و س ــای پیمان ــط مافی ــن ها، رواب ــهرداری از اپلیکیش ــت ش حمای
به زعــم ایــن افــراد شــهرداری صرفــًا بــه دنبــال ســود خــود اســت و بــا افزایــش قیمــت پایــۀ مزایــدۀ مناطــق در ســال های اخیــر پیمانــکاران را بــه ســمت 
اســتفاده از نیــروی کار غیررســمی ســوق داده اســت. شــهرداری اجــاره و حق الســهم خــود را از پســماند خشــک می گیــرد و هیــچ مســئولیتی در ایــن 
حــوزه بــر عهــده نمی گیــرد. ازنظــر پیمانــکاران شــهرداری وقتــی مبالــغ ســنگینی بابــت اجــاره مناطــق می گیــرد، بایــد مســئولیت نظــارت و جلوگیــری 
از حضــور زباله گردهــا در ســطح شــهر را بــر عهــده بگیــرد. درحالی کــه بــر اســاس ضوابــط فعلــی پیمانــکار موظــف اســت گشــت هایی را در ســطح شــهر 
کــه در ایــن قســمت از پیمانــکاران آورده شــده اســت  گیــرد1.  نقل قول هایــی  کار  بــرای جلوگیــری از زباله گــردی گونــی بــه دوش هــا و چرخی هــا بــه 
کــه بــه  به صــورت عمــده از پژوهشــی تحــت عنــوان »مطالعــۀ چرخــۀ غیررســمی اقتصــادی و اجتماعــی جمــع آوری و بازیافــت زبالــه در شــهر تهــران« 

دســت خالــد کریمــی نوشته شــده و توســط مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهرداری تهــران منتشرشــده، استخراج شــده اســت.

اجاره باالی مناطق و عدم صرفه اقتصادی 
ــکار  ــرای پیمان ــاالی مناطــق و عــدم صرفــه اقتصــادی ب ــارۀ اجــاره ب ــد کریمــی، پژوهشــگر ایــن حــوزه، درب ــا خال ــه ب ــکار منطقــه 10 در مصاحب پیمان

می گویــد:
کــه روزانــه 200 تــن زبالــه تــر داریــم در ایــن منطقــه و اینکــه در ایــن زبالــه تــر در بدتریــن حالــت  »شــهرداری بــه مــا آنالیــزی داده بــود 
30 درصــد زبالــه خشــک هســت، 30 درصــِد 260 تــن می شــود نزدیــک 70 تــن زبالــه خشــک. بعــد دوبــاره گفتــه بــود ایــن پیمانــکار 
درهرصــورت بایــد 10 درصــد ایــن 20 درصــد را دورریــز داشــته باشــد، می شــود کاًل20 درصــد زبالــه خشــک. تقریبــًا 50 تــن. مــا گفتیــم 
کــه از ایــن یــک میلیــارد،600  ــار بزنیــم، ایــن منطقــه 1 میلیــارد درآمــد دارد  گــر روزانــه 30 تــن هــم ب ایــن 50 تــن را نمی خواهیــم. ا
کارگــر و غیــره هســت، 100 میلیــون هــم هزینــه دررفــت، می شــود 800 میلیــون  میلیــون اجــاره می دهیــم و 100 میلیــون هــم هزینــه 
کــه شــهرداری بــه مــا داده بــود.  ــا ایــن دیــد آنالیــزی  تومــان؛ آقــا 4 نفــر شــریک باشــیم، ماهــی 30 تــا 40 میلیــون تومــان داریــم. ب
کــم می خورنــد و کاًل200 تــن زبالــه تــر و خشــک داریــم. بــاز هــم 200  آمدیــم در ایــن کار. شــهرداری گفــت مــا ایــن را نگفتیــم و مــردم 

گشت ها در سطح شهر می نمود از سال 97 از نظام نامه حذف شده است.  که پیمانکاران را ملزم به به کارگیری  1. الزم به ذکر است بندی 
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تــن نبــود و مــن می دانــم دروغ بــود و در کل 160 یــا 170 تــن شــده بــود. خــب طبیعتــًا خشــک هــم می آیــد پاییــن. مــا گفتیــم عیبــی 
گــر 20 تــن هــم بــار جمــع کنیــم.  کــم شــده ولــی قیمتــش افزایــش داشــته و گران تــر شــده و می صرفــد ا کــه بــار  نــدارد، درســت اســت 
گفتیــم عزممــان را جمــع کنیــم همیــن 20 تــن زبالــه خشــک را جمــع کنیــم. مــا ماشــین اضافــه کردیــم و چقــدر هزینــه کردیــم و نفــر 

کــه فقــط کارکــرده باشــیم.«)کریمی، 1398(. کــه 25 تــن مــا حــاال می گوییــم 20 تــن  گذاشــتیم، 
پیمانکار منطقه 12 دراین باره می گوید: 

کــرده  »قیمــت پایــه منطقــه 2 بــرای مزایــده 380 میلیــون تومــان بــود. مــن 700 میلیــون تومــان بــرای مزایــده آن منطقــه شــرکت 
کار را بیشــتر از 700 نمی کنــم. مــن گفتــم در ایــن شــغل  گــر قیمــت از آن بیشــتر می شــد مــن زندگــی ام می رفــت و مــن ایــن  بــودم. ا
گــر محاســبه  کــه آمــده و 3 میلیــارد و 200 میلیــون در آن منطقــه قیمــت می دهــد، هیــچ محاســبه ای نکــرده و ا بــزرگ شــدم. فــردی 
کــه قیمتــش چقــدر اســت و آن  کــرده بــود اصــاًل داخــل نمی شــد. یعنــی مــن وقتــی 15 ســال منطقــه 2 دســتم بــود نمی دانســتم 
کــه 18 برابــر شــده، فقــط بــه کیســۀ شــهرداری مــی رود.« )کریمــی، 1398(. منطقــه چقــدر می صرفــد؟ ایــن قیمــت مزایده هایــی 

پیمانکار دیگری در همین خصوص می گوید:
کــه شــناختمان هــم زیــاد اســت.  منطقــه 10 را گرفتــه بودنــد 17 میلیــون. مــا رفتیــم  »اآلن مثــال دربــارۀ منطقــه 10 صحبــت کنیــم 
گرفتیــم 614 میلیــون. مــا اآلن بــرای دولــت کار می کنیــم و نــه بــرای خودمــان در حقیقــت. دلیلــش هــم همــان فشــار پیمانــکار قبلــی 
گــر پیمانــکار قبلــی اجــازه مــی داد، مــا چــرا بایــد ایــن کار را می کردیــم؟ 70 میلیــون شــد 700 میلیــون منطقــه 5. منطقــه 10 کــه  بــود. ا

17میلیــون بــود، شــد 600 میلیــون.« )کریمــی، 1398(.
پیمانکار دیگری می گوید افزایش مبلغ اجاره باعث شده که پیمانکارها با زباله گردها دیگر به صورت رسوم کار نکنند:

»اآلن رســوم را جمــع کرده انــد و دیگــر کســی رســوم نمی کنــد و مــن نشــنیدم. چــون صرفــه نــدارد. چــون پیمانــکار قبلــی بــا 60 
ک می شــد 70 میلیــون تومــان. ایــن منطقــه  ــا اســتهال ــا ب ــود. می گفــت آق ــود منطقــه 10 رو گرفتــه ب ــا 70 میلیــون آمــده ب میلیــون ی
کــه مــن بــا ده نفــر شــریک 670  هــم 200 تــا رســوم می کــرد و 200 تــا یک میلیــون و نیــم آن موقــع می صرفیــد. ولــی ایــن منطقــه ای 
میلیــون تومــان می دهــم، ماهیانــه 200 میلیــون هــم صددرصــد هزینــه دارد، اآلن 900میلیــون تومــان شــده اســت. شــهرداری بــه 
کارگــر بریــز اینجــا، نــه بــرای مــن صرفــه دارد و نــه کمتریــن قیمــت بــرای ایــن. پــس فشــار بــه دو  مــن می گویــد بــا 3میلیــون تومــان 

طــرف می آیــد و نمی توانیــم.« )کریمــی، 1398(.

خریدوفروش قاچاقی زباله
پیمانکاری در خصوص فروش قاچاقی زباله به خریداران در جنوب تهران می گوید:

کــه جــدا بــرای خودشــان می چرخنــد،  کــه یــك عــده می گوینــد دارنــد قاچــاق بــار می زننــد، نــه آن هایــی  »یــک مــورد دیگــر هســت 
کــه بــرای شماســت. چــون این جــور برایشــان می صرفــد.  بلکــه عــده ای هســتند مثــال نصــف بارشــان را قاچــاق می فروشــند. بــاری 
کــه مثــال پالســتیک کیلویــی ان تومــان اســت، مثــال کیلویــی 100 تومــان. چــون هزینــه دورریــز داریــم  ببینیــد مــا اینجــا می دانیــم 
گــر شــما روزی دویســت  خ رو پاییــن بیاوریــم. مثــال ا و هزینــۀ مــا خیلــی باالســت. مجبــور می شــویم مثــل پیمانکارهــای قبلــی نــر
کیلــو بــار جمــع کنیــد و ببریــد پایین شــهر بفروشــید، البتــه ایــن لفــظ پایین شــهر بــرای افغانی هاســت، مثــال ببــری خالزیــر بفروشــی، 
گــر همیــن بــارت را بیــاوری بریــزی در ایســتگاه بازیافــت می شــود  میدانــی کــه ایــن بــارت نزدیــک 100 تــا 200 هزارتومــان پــول دارد، ا
کار را نمی کنیــد. درحالی کــه شــهرداری نبایــد اجــازه بدهــد در ایــن خالزیــر و این هــا از  30 هــزار تومــان. خــود شــما هــم باشــید ایــن 
کــه خریدیــم  کــه بعدازایــن  کــه هســت باالتــر باشــد. چــون مــا زبالــه را خریــداری می کنیــم و خانــه و ملــک و ... نیســت  ایــن قیمتــی 

کــه مــا می خواســتیم.« )کریمــی، 1398(. بگوییــم نــه آقــا ایــن همانــی نبــوده 
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حمایت شهرداری از اپلیکیشن ها
ورود بازیگــران جدیــد اســتارت آپ ها و اپلیکیشــن از دیگــر مــواردی اســت کــه پیمانــکاران از حمایــت شــهرداری از آن هــا شــکایت دارنــد و وجــود آن هــا 

را بــرای ایــن بــازار مفیــد نمی داننــد. پیمانــکار منطقــه 10 در ایــن رابطــه بــه خالــد کریمــی می گویــد:
کــه شــهرداری بایــد در اختیــار پیمانــکار  کــه اســمش را هــم نمی دانــم. ایــن اپلیکیشــن چیــزی اســت  »اآلن هــم اپلیکیشــنی راه افتــاده 
ــر  ــان، مگ ــون توم ــا 20 میلی ــد 10 ی ــاید در ح ــرمایه ای ش ــچ س ــدون هی ــوش و ب ــورت خودج ــر به ص ــد نف ــا چن ــر ی ــک نف ــاال ی ــذارد. ح بگ
اپلیکیشــن چقــدر هزینــه دارد؟ بلنــد شــده بــرای خــودش بــا دو تــا گوشــی و چهــار نفــر ظاهــرًا بــا ســواد چــوب در آســتین پیمانــکار 
می کننــد. چــه ارگانــی پشــت ایــن اقــدام هســت؟ شــهرداری خــودش بــه این هــا بهــا می دهــد. می گوینــد حرکــت نوئــی اســت. خــب نــو 
اســت، ولــی این هــا را مجــاب کــن کــه زیــر نظــر پیمانــکار کار کننــد. بــرای خودشــان کار می کننــد. اآلن مشــکلی کــه در منطقــه2 هســت 
کــه.  کــه 6 تــن، حــاال 6 تــن هــم نــه 2 تــن بــار جمــع می کنــد. بــار کمــی نیســت  کــه طــرف بــا اپلیکیشــن روزانــه مــن شــنیدم  ایــن اســت 
پــول کمــی نیســت کــه. زبالــه ]مــال[ پیمانــکار اســت. پیمانــکار هــم فهمیــده بــود و می گفــت مــن اجــاره می دهــم. بــارش را خالــی کــرده 
بــود پیمانــکار. شــبانه، حــاال ببینیــد کــدام شــهرداری شــبانه فعالیــت دارد؟ شــبانه شــهرداری ریختــه بــود آنجــا کــه تــو یعنــی پیمانــکار 
کــردی، پــس چــرا ماهــی 3 میلیــارد از مــن  گــر تــو حمایــت  حــق نــداری بــارش را ببــری، مــا ایــن را حمایــت کردیــم. پیمانــکار می گفــت ا
کــه شــهرداری  ــد در خدمــت مــن باشــد. یکــی از راه هــای بهبــود ایــن اســت  ــد ایــن اپلیکیشــن را مجــاب کنــی. بای ــو بای می گیــری؟ ت
حمایــت کامــل کنــد. مــا خودمــان ســفارش دادیــم کــه برایمــان بیاورنــد. فــرد متخصــص را گفتیــم کــه بیــاور برایمــان و مــا نیــاز داریــم. 

کــه برایــش فرهنگ ســازی شــده باشــد.« )کریمــی، 1398(. ایــن حرکــت خــوب اســت، ولــی موقعــی خــوب اســت 
کار اپلیکیشن ها این طور بیان می کند: پیمانکار دیگری نظرش را درباره مجاز بودن 

کــه شــما آن رو بیــرون از  کــه تــا شــما نخواهیــد ایــن شــیء زبالــه محســوب نمی شــود و آن هــم وقتــی اســت  »مــا قانونــی داریــم 
گــر شــما ایــن شــیء را زبالــه ندانــی و بفروشــی دیگــر در حیطــۀ مــا نیســت. امــا وقتی کــه شــما ایــن زبالــه  خانه تــان بگذاریــد. حــاال ا
کاًل مــن بــه  کــه مــن پوســتش را می کنــم.  را خریــدی و بخواهــی حملــش کنــی، دیگــر در حیطــۀ مــن قــرار می گیــرد. آن موقــع اســت 
نظــرم می آیــد کــه تهــران بــه ســمت ایــن اپلیکیشــن بــرود. اپلیکیشــنی کــه اآلن در منطقــه مــن کار می کنــد اســمش زیســت اپ 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 تمام شــده اســت ایــن قضیــه.« )کریمــی، 1398(.

روابط مافیایی پیمانکاران و سلطه پیمانکاران بر سایرین و زیردستان 
کــت ســفید بیــن  ــر زیردســتان و ردوبــدل شــدن مبالغــی تحــت عنــوان پا روابــط غیرشــفاف بیــن پیمانــکاران و ســتم و ســلطۀ برخــی پیمانــکاران ب
کــه برخــی  پیمانــکاران، ردوبــدل شــدن رشــوه بیــن پیمانــکاران و شــهرداری و حمایــت شــهرداری از بعضــی پیمانکارهــا از دیگــر مــوارد اســت 

کرده انــد: پیمانــکاران بیــان 
»ببینیــد پیمانــکار قبلــی بــه مــا می گفــت هــر کاری هــم کــه کنیــد مــا نمی گذاریــم کــه شــما کارکنیــد. عــده ای هــم بــه نظــر مــن بودنــد 
کــه می خوردنــد از دســت پیمانــکاران قبلــی و  کــه نمی خواســتند مــا بیاییــم در ایــن کار. مثــال عــده ای در اداره پســماند بودنــد 
کــه شــما نیاییــد. بعضی هــا می گفتنــد  نمی خواســتند مــا بیاییــم. مثــال منطقــه 10 بــه مــا گفتنــد مــا 300 میلیــون بــه شــما می دهیــم 
کــه قیمــت خــودش  کتتــان را برداریــد، ببریــد  کــه نیاییــد منطقــه 6. پا ــا شــرکتید، مــا هرکــدام 400 میلیــون می دهیــم  شــما چهارت

برایــش بمانــد. خودشــان آنجــا خوردنــد و مــا هــم ....« )کریمــی، 1398(.
پیمانکار دیگری می گوید:

ــر و  ــا شــرکت ثبــت می کــرد، آنجــا می گفــت مثــال یکــی 1میلیــارد و 500 میلیــون و دیگــری پایین ت » ایــن پیمانــکار قبلــی مثــال 4 ت
ــده  ــون و آن برن ــت 500 میلی ــد نوب ــا برس ــد ت ــراف می دادن ــا انص ــه باالیی ه ــون. هم ــد 500 میلی ــری می آم ــا آخ ــر و ت ــری پایین ت دیگ

ــد.« )کریمــی، 1398(. ــده. ایــن کارهــا را می کردن شــود در مزای
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2-3-7- صاحبان کارگاه های تفکیک

صاحبــان کارگاه هــای تفکیــک پســماند عمدتــًا پیمانکارهــا و شــهرداری را برنــدگان اصلــی ایــن فرآینــد می داننــد و زباله گردهــا را متوجــه بیشــترین 
میــزان آســیب می داننــد. کارگاه داری دراین بــاره می گویــد:

»شــهرداری خیلــی این هــا را بــه جــان هــم می انــدازد. بگذاریــد مــن از همــان اول بــه شــما بگویــم. شــهرداری یــك منطقــه را 
ــی 200  ــال ماه ــرد، مث ــکار می گی ــول را از پیمان ــه پ ک ــت  ــهرداری اس ــن ش ــان. اواًل ای ــون توم ــال 200 میلی ــکار مث ــه پیمان ــد ب می ده
کار لــه می شــوند. پیمانــکار تــوی ایــن کار خــوب ســود می بــرد. ســرمایۀ زیــادی می گــذارد  میلیــون تومــان. بعــد ضعیف هــا در ایــن 
خ  ــر ــا چ ــه ب ــتند. همان ک ــذاب هس ــا در ع ــکار خیلی ه ــت های پیمان ــی زیردس ــد. ول ــود می کن ــم س ــوب ه ــی خ ــد ول ــاد می کن کار زی و 
کنــد بــا  کنــد یــا اینکــه بــرای پیمانــکار جمــع  می چرخــد، بایــد ماهیانــه دو ســه میلیــون تومــان بدهــد پیمانــکار و آزاد ]زبالــه[ جمــع 

ــی، 1398(. ــم.« )کریم ــت ک قیم
کارگاه دار دیگری می گوید:

»ببینیــد همــۀ این هــا یــک شــکلی خســارت می بیننــد. مــن خــودم نمی دانــم آن هایــی کــه در کار فلــزات هســتند چطــور کار می کننــد، 
ولــی آن هــا هــم بعضــی وقت هــا ضــرر می کننــد. پالســتیک کــه اآلن خیلــی ضعیــف شــده اســت. صددرصــد پیمانــکار بیشــترین ســود 
را می بــرد، ولــی پیمانــکار ســرمایه خیلــی زیــادی گذاشــته و بــه نســبت آن، ســود هــم می بــرد. اآلن کمــی بــد شــده اســت. بــاری را 
کــه مــا ســال پیــش می خریدیــم 1200تومــان امســال می خریــم 3600 تومــان. یعنــی ســه برابــر، از بازیافــت می خریــم، از ایســتگاه 
بازیافــت. آن هــا هــم اجــاره زیــادی می دهنــد 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 می شــوند و پیمانکارهــای قــوی جایشــان را 

ــد.« )کریمــی، 1398(. می گیرن

2-3-8- زباله گردها

کــه به منظــور تخمیــن تعــداد نیــروی کار شــاغل در ایــن حــوزه انجــام شــده اســت،  بــه گفتــه مســئولین مدیریــت پســماند و بــر اســاس پژوهش هایــی 
می تــوان تعــداد نیــروی کار بخــش پســماند خشــک را حــدود 16200 نفــر در نظــر گرفــت. از ایــن تعــداد حــدود 2000 نفــر در بخــش رســمی به عنــوان 
ــه و نگهبــان و... کار می کننــد و حــدود 14000  ــر نقال کارگ ــر توزیــن پســماند،  کارگ ــر ایســتگاه بازیافــت اعــم از  کارگ کارشــناس آمــار، متصــدی غرفــه، 
کــودکان، 1398( زباله گردهــای غیررســمی  نفــر در بخــش غیررســمی به عنــوان زباله گــرد مشــغول بــه فعالیــت هســتند. )انجمــن حمایــت از حقــوق 
ــه کارگاه هــای  ــه جمــع آوری می کننــد و ب کــه به صــورت مســتقل زبال ــه ســه دســتۀ اتبــاع خارجــی، زباله گردهــا و ضایعاتی هــای ایرانــی  ــوان ب را می ت
کــرد. دســتۀ اول یعنــی مهاجــران افغانســتانی بخــش  بازیافــت می فروشــند، و زباله گردهــای بی خانمــان مثــل معتــادان و خانه به دوش هــا تقســیم 

کــه از ســوی اربابــان و پیمانــکاران ســاماندهی شــده و به صــورت رســومی زبالــه جمــع آوری می کننــد.  عمــدۀ زباله گردهــا را تشــکیل می دهنــد 
ایــن زباله گــردان به صــورت غیرقانونــی و قاچاقــی از مرزهــای غربــی وارد کشــور شــده اند و اقامتشــان در کشــور غیرقانونــی اســت. اقامــت غیرقانونــی 
و تهدیــد دائمــی بازگردانــده شــدن بــه کشــور مبــدأ، فقــر مفــرط و عدم حمایــت از تشــکل و قانونــی باعــث می شــود ایــن زباله گردهــا بــه بدتریــن شــرایط 
کاری و زیســتی تــن دهنــد و بــا حداقلی تریــن درآمــد خدمــات جمــع آوری پســماند را بــر عهــده بگیرنــد. بــه دلیــل فقــر و جنــگ در کشــور مبــدأ و طــرد 
کار و زندگــی خــود اعتراضــی نمی کننــد و نارضایتــی خــود را از ســاختار  ســاختاری ایــن افــراد در ایــران، آن هــا به صــورت مســتقیم نســبت بــه وضعیــت 
کار ایــن افــراد انجــام شــده اســت،  کــه دربــاره وضعیــت زیســت و  مدیریــت شــهری و مدیریــت پســماند در تهــران بیــان نمی کننــد. امــا پژوهش هایــی 
کــه  نشــان می دهــد پرداخــت اجــاره ظالمانــۀ رســوم بــه پیمانــکار و تجربــه خشــونت از ســوی عوامــل پیمانــکار و شــهرداری تهــران مســائلی اســت 
کــه از ســوی انجمــن حمایــت از  بیــش از هــر چیــز مــورد شــکایت زباله گــردان افغانســتانی بــوده اســت. در پژوهشــی تحــت عنــوان »یغمــای کودکــی« 
حقــوق کــودکان منتشرشــده اســت، طــی مصاحبــه بــا حــدود 300 زباله گــرد نشــان داده شــده اســت کــه 69 درصــد ایــن زباله گردهــا خشــونت از ســوی 

کــودکان، 1398(. شــهرداری یــا عوامــل پیمانــکار و مرکــز بازیافــت را تجربــه کرده انــد. )انجمــن حمایــت از حقــوق 
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فصل سوم
 شناسایی تعارض منافع 

در مدیریت پسماند



به منظــور شناســایی موقعیت هــا و مصادیــق تعــارض منافــع در مدیریــت پســماند، بــر اســاس نتایجــی کــه از شناســایی ســاختار و مصاحبــه بــا هــر یــک 
از ذینفعــان مدیریــت پســماند بــه دســت آمــد، نقش هــا بــه ســه دســتۀ مجــری )شــرکت پیمانــکاری(، مدیریــت اجرایــی )شــهرداری منطقــه( و نقــش 
نظــارت )ســازمان مدیریــت پســماند( تقســیم شــد و موقعیت هــای تعــارض منافــع در نســبت بــا هریــک از ایــن نقش هــای ســه گانه مــورد تحلیــل و 
ع تعــارض منافــع از روش هــای مختلفــی  بررســی قــرار گرفــت. بــرای بازنمایــی ایــن موقعیت هــای تعــارض منافــع متناســب بــا نقــش مربوطــه و نــو

گــرام بازیگــران و .. استفاده شــده اســت.  نظیــر جــدول نقش هــا، تحلیــل سیســتمی و دیا

3-1- شناسایی تعارض منافع نقش پیمانکار

کــه بــرای نقــش واحــد پیمانــکار در نظــر گرفتــه شــده اســت و ایــن نقــش را در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار داده  در ایــن قســمت وظایــف مختلفــی 
گذارشــده بــه وی  اســت، مــورد بررســی قــرار می گیــرد. اصلی تریــن کارکــرد پیمانــکار جمــع آوری و نظم دهــی بــه جمــع آوری پســماند خشــک منطقــۀ وا
کــه ایــن کارکــرد باعــث درآمدزایــی پیمانــکار می شــود، شــهرداری به عنــوان مالــک اصلــی پســماندهای شــهری، بخشــی از ایــن درآمــد  اســت. ازآنجا
ــا انگیــزه کســب  ــه، تنهــا ب ــازار زبال ــکار به عنــوان یکــی از بازیگــران در ب کــه پیمان ــکار اخــذ می کنــد. روشــن اســت  ــده از پیمان ــغ مزای ــر اســاس مبل را ب
کــردن ســود خــود اســت. شــهرداری تهــران بــه لحــاظ قانونــی و اصطالحــًا بــر روی کاغــذ، ضوابــط  ســود مالــی بــه میــدان می آیــد و در صــدد بیشــینه 
کــودکان و اتبــاع بــا شــرایط غیراســتاندارد کاری( ســود خــود را  کــرده اســت تــا پیمانــکار نتوانــد بــه هــر طریقــی )مثــاًل به کارگیــری  و شــرایطی را تعییــن 
کــه رویکــرد خــود شــهرداری نســبت بــه ایــن مســئله مبتنــی بــر کاهــش مســئولیت های ســازمانی، کاهــش هزینــه و افزایــش  بیشــینه کنــد. امــا ازآنجا
کــه در عمــل پایبنــدی بــه همــۀ آن هــا بــرای پیمانــکار ناممکــن  کــرده اســت  درآمــد اســت، وظایــف متعــارض و ناســازگاری را بــرای پیمانــکار تعییــن 
کــدام وظایــف پیمانــکار در تعــارض بــا یکدیگــر  کــه  اســت. جــدول 1-3 وظایــف پیمانــکار را نشــان می دهــد. در ایــن جــدول نشــان داده شــده اســت 
گزیــر مســتلزم زیــر پــا گذاشــتن دیگــری اســت. در ادامــه هــر یــک از ایــن مــوارد تعــارض منافــع به تفصیــل مــورد تحلیــل  قــرار دارنــد و عمــل بــه یکــی نا

و بررســی قــرار می گیــرد. 

جدول 1-3: وظایف پیمانکار

گذاری  عدم وا
منطقه به غیر

کثری پسماند  جمع آوری حدا
و پرداخت اجاره شهرداری

عدم به کارگیری نیروی 
کار غیررسمی

ترویج فرهنگ 
تفکیک و کاهش 

پسماند
وظایف پیمانکار

ترویج فرهنگ تفکیک و    
کاهش پسماند

عدم به کارگیری نیروی کار     
غیررسمی

کثری پسماند      جمع آوری حدا
و پرداخت اجاره شهرداری

گذاری منطقه به غیر     عدم وا
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3-1-1- تعارض وظایف میان وظیفۀ جمع آوری حداکثری پسماند و وظیفۀ ترویج تفکیک پسماند در مبدأ

کــه تنهــا بــا هــدف بیشینه ســازی ســود در سیســتم فعلــی جمــع آوری پســماند عمــل می کنــد. بیشینه ســازی ســود پیمانــکار  پیمانــکار بازیگــری اســت 
کثــری پســماند از ســوی شــهروندان اســت، و از ســوی دیگــر مشــروط به به کارگیــری ارزان تریــن نیــروی کار جهــت  از یک ســو مشــروط بــه تولیــد حدا
جمــع آوری پســماندهای تولیدشــده توســط شــهروندان. بنابرایــن ســود پیمانــکار به طــور مســتقیم بــه نســبت افزایــش تنــاژ پســماند جمع آوری شــده 
کارگــر  کــه مــزد  توســط عوامــل پیمانــکار افزایــش می یابــد. در بخــش غیررســمی جمــع آوری پســماند، ایــن رابطــه، اصلــی تعیین کننــده اســت 

ــر اســاس آن تعییــن می شــود.  زباله گــرد، اجــارۀ شــهرداری و ســود پیمانــکار ب
گــذاری عملیــات جمــع آوری پســماندهای  کــه به عنــوان منطــق اقتصــادی رفتــار بازیگــران را تعییــن می کنــد، در »قــرارداد وا در مقابــل ایــن اصــل 
ــده فرهنــگ تفکیــک پســماند را در ســطح  ــکار موظــف شــده اســت از طریــق اســتخدام تعــداد کافــی آموزشــگر مجــرب و آموزش دی خشــک« پیمان
ــان  ــوده اســت چن ــوان مدیریــت اجرایــی موظــف ب ــون مدیریــت پســماند، شــهرداری به عن ــر اســاس آیین نامــه اجرایــی قان ــد. ب ــج کن مناطــق تروی
ح غرفه هــای  کــه تــا پایــان ســال 92 تمــام پســماندهای عــادی به صــورت تفکیک شــده جمــع آوری شــوند. پــس از شکســت طــر کنــد  برنامه ریــزی 
بازیافــت در میادیــن میــوه و تره بــار و در ســطح شــهر و ســطل های آبــی جمــع آوری پســماند خشــک در اوایــل دهــه 90، می تــوان گفــت تمــام برنامه هــا 
ح تفکیــک پســماند در مبــدأ بــه خودروهــای ملــودی جمــع آوری پیمانــکاران از درب منــازل تقلیــل  ح هــای شــهرداری بــرای اجرایــی ســاختن طــر و طر
یافتــه و تمــام مســئولیت های برنامه ریــزی و اجرایــی شــهرداری جهــت ترویــج تفکیــک در مبــدأ و کاهــش تولیــد پســماند بــه پیمانــکاران محــول 
ــرد از محــل ســطل های جمــع آوری پســماند  ــکار، اجــاره شــهرداری و مــزد زباله گ شــده اســت. )منــوری، 1394(، ایــن درحالی اســت که ســود پیمان

تأمیــن می شــود، نــه تفکیــک پســماند در مبــدأ بــه دســت شــهروندان. 
ح تفکیــک  ل شــود کــه ایــن وظیفــه ازآن جهــت بــه پیمانــکار محــول شــده اســت کــه بــا اجــرای طــر در مقابــل ایــن تحلیــل، ممکــن اســت چنیــن اســتدال
کــه ارزش  کنــد  در مبــدأ، هزینه هــای پیمانــکار بــرای جمــع آوری کاهــش می یابــد و پیمانــکار می توانــد از روش هایــی بــرای جمــع آوری اســتفاده 

کــرد:  ل را می تــوان در گفتگــوی پیمانــکار منطقــه 2 بــا خالــد کریمــی مشــاهده  پســماند را افزایــش دهــد. نمونــه ای از ایــن اســتدال
ــن«  ــد پایی ــد می آی ــل 20 درص ــع آوری ام حداق ــه جم ــی رود. هزین ــاال م ــد ب ــارم 20 درص ــت ب ــم، قیم ــوزش بده ــر آم گ ــردم را ا ــن م »م

)کریمــی، 1398(.
کــه در میــان پیمانــکاران نیــز بــه تبعیــت از مدیریــت شــهری،  امــا چنیــن اســتداللی تنهــا روی کاغــذ می توانــد درســت باشــد. نخســت بــه ایــن دلیــل 
کوتاه مــدت بــر برنامه هــای بلندمــدت اولویــت دارد. نامعلــوم بــودن وضعیــت، تغییــر دائمــی قواعــد و آیین نامه هــا و بی برنامگــی  رویه هــای 
کــه بــر  کوتاه مــدت بــر عقالنیــت ابــزاری مــدرن  مدیریــت شــهری در ایــن حــوزه باعــث می شــود در میــان پیمانــکاران کســب بیشــترین ســود در 
بیشینه ســازی ســود از طریــق راه کارهــای پایدارتــر مبتنــی اســت، اولویــت داشــته باشــد. قــرارداد پیمانــکار بــا شــهرداری در بهتریــن حالــت یــک بــازه 
ــدت  ــبتًا در بلندم ــدأ نس ــک در مب ــج تفکی ــهروندی و تروی ــوزش ش ــور آم ــرمایه گذاری به منظ ــه و س ــه هزین ــرد. درحالی ک ــاله را در برمی گی ــی دوس زمان
کــه از نتایــج آن  گــر در ایــن حــوزه ســرمایه گذاری کنــد، ســال بعــد هــم در ایــن موقعیــت قــرار خواهــد داشــت  نتیجــه خواهــد داد و پیمانــکار نمی دانــد ا
بهره بــرداری کنــد یــا خیــر. بنابرایــن منطــق اقتصــادی حکــم می کنــد کــه ســود حاضــر و آمــاده کنونــی در ســطل های زبالــه بــر ســود حاصــل از تفکیــک 

پســماند بــه دســت شــهروندان در آینــده بچربــد. 
کــه در صــورت تفکیــک در مبــدأ، ارزش پســماندها به شــدت افزایــش می یابــد و شــهروندان می تواننــد پســماندهای تفکیک شــده  ثانیــًا ازآنجا
کــه  را بــه کانال هــای دیگــری غیــر از پیمانــکار )مثــاًل خیریه هــا، اپلیکیشــن ها، غرفه هــا و...( بدهنــد یــا بفروشــند، هیــچ ضمانتــی وجــود نــدارد 
کثــری پســماند  ســرمایه گذاری پیمانــکار در ایــن حــوزه بــرای او نفــع اقتصــادی داشــته باشــد. بــا ایــن تفاســیر می تــوان گفــت وظیفــۀ جمــع آوری حدا
بــا وظیفــۀ ترویــج فرهنــگ تفکیــک پســماند در تعــارض قــرار دارد و گرچــه در آیین نامه هــا و قراردادهــا وظیفــه دوم بــه پیمانــکار محــول شــده اســت، 

امــا در میــدان عمــل منطــق اقتصــادی بــه پیمانــکار اجــازه اجــرای ایــن وظیفــه را نخواهــد داد. 

3-1-2-تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع به کارگیری نیروی کار غیررسمی

کــه توســط شــهرداری تهیه شــده اســت،  قیمــت پایــۀ مزایــده بــرای اجــاره هــر منطقــه در شــهرداری تهــران بــر اســاس آنالیــز وزنــی زبالــه آن منطقــه 
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ــده گذاشــته می شــود  ــه مزای ــا قیمــت بیشــتری ب ــه بیشــتر و ارزشــمندتری باشــد، ب ــاژ زبال ــه دارای تن ک ــر ایــن اســاس منطقــه ای  تعییــن می شــود. ب
کــه پیمانــکار بایــد به صــورت ماهانــه بــه  و نهایتــًا بــه قیمــت باالتــری اجــاره داده می شــود. به این ترتیــب قیمــت اجــاره مناطــق، یعنــی مبلغــی 
کــه در قســمت قبــل توضیــح داده  شــهرداری منطقــه پرداخــت کنــد، از چنــد صــد میلیــون تومــان تــا چنــد میلیــارد تومــان متغیــر اســت. همان طــور 
ــکار  ــه جمــع آوری هرچــه بیشــتر پســماند در منطقــه از ســوی عوامــل پیمان ــکار منــوط ب شــد، پرداخــت اجاره بهــای شــهرداری و کســب ســود پیمان
کــه از طریــق خودروهــای ملــودی پیمانــکار از درب منــازل در یــک منطقــه جمــع آوری  ع پســماندی  گفتــۀ خــود پیمانــکاران مجمــو اســت. بــه 
می شــود، در روز بــه یک تــن هــم نمی رســد. )مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران، 1398(، بنابرایــن پیمانــکاران بــرای پرداخــت اجــاره 
شــهرداری و کســب ســود از ســرمایۀ تخصیص یافته شــان بایــد ســازوکار دیگــری بــرای جمــع آوری پســماند به کارگیرنــد. ایــن ســازوکار نمی توانــد 
چیــزی جــز مراجعــۀ عوامــل پیمانــکار بــه ســطل های جمــع آوری در ســطح شــهر باشــد. گرچــه در قــرارداد، پیمانــکار از ایــن شــیوه جمــع آوری پســماند 

کــه در سیســتم فعلــی هیــچ روش جایگزیــن دیگــری بــرای پیمانــکار وجــود نــدارد.  صراحتــًا منــع شــده اســت، امــا روشــن اســت 
گــر پیمانــکار بخواهــد بــرای ایــن شــیوۀ جمــع آوری از نیــروی کار رســمی و بــا حقــوق و مزایــای قانونــی اســتفاده کنــد، بــه نســبت ســرمایۀ  از ســوی دیگــر ا
کــه پیمانــکار بــه نســبت  کــه بــرای ایــن ســرمایه گذاری تخصیــص داده اســت، ســود چندانــی نصیبــش نخواهــد شــد. بررســی تفصیلــی ایــن بحــث  ثابتــی 
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 
کــه پیمانــکار بــرای آنکــه بتوانــد اجــارۀ شــهرداری را  بعــد و مطالعــۀ اقتصــاد سیاســی زبالــه موکــول می شــود. در اینجــا بایــد عجالتــًا ایــن نکتــه را بپذیریــم 
کــودکان و اتبــاع غیرمجــاز اســت.  کار ارزان  گزیــر از به کارگیــری نیــروی  کــرده و بــه نســبت ســرمایه تخصیص یافتــه اش ســودی کســب کنــد، نا پرداخــت 

کــودکان در قــرارداد کارفرمــا تنهــا بــه لحــاظ صــوری و روی  کار اتبــاع و  کــه بنــد ممنوعیــت به کارگیــری نیــروی  بنابرایــن در اینجــا روشــن می شــود 
ــه نحــوی شــکل یافتــه  ــکار در موقعیــت تعــارض منافــع جلوگیــری کنــد، درحالی کــه درواقعیــت شــرایط عینــی ب ــد از قرارگیــری پیمان کاغــذ می توان
گزیــر از به کارگیــری نیــروی کار غیررســمی اســت و در عمــل در موقعیــت  اســت کــه پیمانــکار بــرای اجــرای وظیفــۀ اول )پرداخــت اجــارۀ شــهرداری( نا

کــه بــر اســاس آیین نامه هــا و ضوابــط صــوری مرتکــب تخلــف شــده باشــد.  تعــارض منافــع قــرار می گیــرد، هرچنــد 

3-1-3- تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع واگذاری مناطق

گــذاری عملیــات جمــع آوری پســماندهای خشــک« پیمانــکار حــق نــدارد تمــام یــا بخشــی از منطقــه تحــت اختیــار خــود را بــه  بــر اســاس »قــرارداد وا
گــذار کنــد. پیمانــکار در عمــل بــه دالیــل پیش گفتــه ازجملــه پرداخــت اجــاره شــهرداری و کســب ســود، کارگــران زباله گــرد غیررســمی  شــخص ثالثــی وا
را بــه کار می گیــرد و بــا توجــه بــه عــدم تجهیــز ایــن کارگــران بــه لــوازم و تجهیــزات مــورد نیــاز، آن هــا بــا پــای پیــاده و گونــی بــه جمــع آوری زباله هــا 
ــا یــک حســاب سرانگشــتی و تقســیم  ــرد غیررســمی کار می کننــد. ب ــر اســاس تخمین هــا و پژوهش هــا در تهــران حــدود 14000 زباله گ ــد. ب می پردازن
ــا  ــند. ام کار باش ــه  ــغول ب ــد مش ــرد بای ــدود 600 زباله گ ــه ح ــر منطق ــود در ه ــن زده می ش ــران تخمی ــهر ته ــۀ ش ــق 22گان ــر مناط ــرد ب ــداد زباله گ ــن تع ای
کندگــی زباله گردهــا در مناطــق همگــن نیســت، و در برخــی مناطــق ماننــد منطقــه 13 اصــاًل زباله گــردی وجــود نــدارد، تعــداد زباله گردهــا  کــه پرا ازآنجا
گــر همیــن عــدد غیردقیــق و تقریبــی 600 زباله گــرد را بــرای هــر منطقــه  در برخــی مناطــق بایــد بســیار بیشــتر یــا بســیار کمتــر از تعــداد 600 نفــر باشــد. ا
کــه پیمانــکار به صــورت مســتقیم امــکان ســاماندهی ایــن تعــداد زباله گــرد را نــدارد. ضمــن آنکــه بــه لحــاظ حقوقــی  در نظــر بگیریــم روشــن اســت 
کار منــع شــده اســت و امــکان ایجــاد ارتبــاط مســتقیم بــا زباله گردهــا را نــدارد. بنابرایــن الجــرم مناطــق بــه پیمانــکاران فرعــی  و قانونــی نیــز از ایــن 
)subcontractor( یــا به اصطــالح خــود زباله گردهــا بــه اربابــان اجــاره داده می شــود و بخــش عمــده ای از زباله گردهــا زیــر نظــر مســتقیم ایــن ارباب هــا 

ــکاران فرعــی کار می کننــد.  و پیمان
کــه گرچــه ظاهــر قــرارداد بی نقــص اســت و قانون گــذار ظاهــرًا بــا تمهیــد بنــدی تحــت عنــوان منــع  بنابرایــن در ایــن مــورد هــم روشــن می شــود 
کــرده اســت، امــا در عمــل  کــرده اســت و از قرارگیــری پیمانــکار در موقعیــت تعــارض منافــع جلوگیــری  گــذاری منطقــه، پیمانــکار را از ایــن کار منــع  وا
پیمانــکار الجــرم بــه ســمت ارتــکاب تخلــف ســوق داده شــده اســت. درواقــع در اینجــا قانون گــذار بــدون توجــه بــه شــرایط عینــی صرفــًا از خــود ســلب 
کــه در عمــل هیــچ چــاره ای جــز تخطــی از آن بــرای پیمانــکار وجــود نــدارد، تــوپ را در  کــردن بنــدی بــه قــرارداد  کــرده اســت و بــا اضافــه  مســئولیت 

زمیــن پیمانــکار  انداختــه اســت. 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند 40
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ــدارد. حالــت شناخته شــده تر و تشــدیدیافته تر ایــن موقعیــت را  ایــن موقعیــت تعــارض منافــع در بیــن مــوارد شناخته شــدۀ تعــارض منافــع وجــود ن
کــرد. در موقعیــت تعــارض منافــع قاعده گــذاری بــرای خــود، انجام دهنــدۀ خدمــت می توانــد  می تــوان در مــورد قاعده گــذاری بــرای خــود  مشــاهده 
کــه خــودش قــرار اســت انجــام دهــد، قــرار  کــه مجــری در مســند قاعده گــذاری بــرای خدمتــی  بــرای خــود قاعده گــذاری کنــد. روشــن اســت زمانــی 

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، قانون گــذار ظاهــرًا به لحــاظ قانونی بــا تفکیک نهــاد قاعده گذاری 
کــه مجــری یــا ارائه دهنــده خدمــت از  از بخــش اجرایــی راه بــروز تعــارض منافــع را بســته اســت، امــا آنچــه در عمــل اتفــاق می افتــد بیانگــر آن اســت 

قــدرت اعمال نفــوذ در تعییــن قوانیــن و جلوگیــری از تغییــر رویه هــا برخــوردار اســت. 
پیــش از توضیــح ایــن مصــداق تعــارض منافــع الزم اســت، نکتــه ای در خصــوص تفکیــک نقش هــای اجرایــی و قاعده گــذاری در ســاختار کالن 
مدیریــت پســماند توضیــح داده شــود. بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند، وظایــف قاعده گــذاری و نظارتــی مدیریــت پســماند عمدتــًا بــه ســازمان 
ــارۀ عــدم اعمــال  ــر عهــده دارد. درب گذارشــده اســت و شــهرداری مدیریــت اجرایــی مدیریــت پســماند را ب حفاظــت محیط زیســت و وزارت کشــور وا
کــه بــه اتحــاد وظایــف اجرایــی، قاعده گــذاری و نظارتــی در  نقــش نظارتــی و قاعده گــذاری از ســوی ســازمان حفاظــت محیط زیســت و وزارت کشــور 
ســازمان شــهرداری انجامیــده اســت، در قســمت بعــد بحــث خواهــد شــد. در ایــن قســمت رابطــه میــان شــهرداری به عنــوان مدیریــت اجرایــی ای 
کــه بــه قســمی واجــد حــق قاعده گــذاری اســت و شــرکت پیمانــکاری به عنــوان مجــری صــرف دســتورالعمل های شــهرداری، درواقــع تعــارض منافــع 

بیــن مدیریــت اجرایــی و مجــری مــورد بررســی قــرار می گیــرد.
کــه در ایــن بخــش مــورد بررســی قــرار می گیــرد، عبــارت اســت از قــدرت اعمال نفــوذ عمده تریــن ذینفعــان و بازیگــران بــازار زبالــه،  تعــارض منافعــی 
کام ســاختن پروژه هــای جایگزیــن سیســتم بازیافــت فعلــی. پیمانــکاران  یعنــی پیمانــکاران در جلوگیــری از تغییــر رویه هــا و اعمــال فشــار جهــت نــا
کســب  کالنــی از سیســتم فعلــی مدیریــت پســماند خشــک  و عوامــل و اطرافیانشــان به عنــوان اصلی تریــن ذینفعــان بــازار زبالــه، ســاالنه ســود 
کــه از  کــه پیمانــکاران از طریــق شــبکه روابــط گســترده و حمایت هایــی  کــی از آن اســت  ــا افــراد مطلــع حا می کنــد. مصاحبه هــای صــورت گرفتــه ب
کــه قــرار بــوده به صــورت پایلــوت به منظــور  ح هــای تحقیقاتــی و اجرایــی  ســوی نهادهــای قــدرت دارنــد، تــا بــه امــروز موفــق بوده انــد در مقابــل طر

ــد: ــرده و از پیشــرفت آن جلوگیــری کرده ان ک ــی پســماند اجــرا شــود، ســنگ اندازی  جایگزیــن ســاختن سیســتم فعل
کنــش  کــه بــا شــهرداری دارنــد، بــرای هــر وا کــه متصــل بــه مدیریــت شــهری هســتند و ارتباطاتــی  »پیمانــکاران از طریــق افــرادی 
کــه ممکــن اســت منجــر بــه تغییــر وضعیــت در آیین نامه هــا یــا ســخت تر شــدن شــرایط قراردادهــا شــود، ابزارهــای  مؤثــری 
کــه بــرای  البی گری شــان را فعــال و از امــکان ایجــاد تغییــر جــدی در ایــن حــوزه جلوگیــری می کننــد. مــواردی وجــود داشــته اســت 
حضــور شــرکت های بــزرگ خارجــی بــرای ارائــه خدمــات در حــوزه پســماند تالش هایــی صــورت گرفتــه، امــا ایــن اقدامــات به جایــی 
کــه منافــع پیمانــکاران بــه خطــر می افتــد و ایده هــای جدیــد روی میــز  نرســیده اســت. ایــن تعــارض منافــع به خوبــی در مــواردی 
ــا مســئولین  ــکاران حلقه هــای ارتباطــی ب کــه پیمان ع نشــانگر آن اســت  گذاشــته می شــود، روشــن و مشــخص اســت. ایــن موضــو
ــر  ــد و از تغیی ــال می کنن ــا را فع ــن حلقه ه ــد، ای ــر می افت ــه خط ــان ب ــوند و منافعش ــکل می ش ــار مش ــه دچ ک ــی  ــه زمان ک ــد  ــهری دارن ش

ــاه 1399( ــدی، تیرم ــل احم ــد.« )کامی ــری می کنن ــی جلوگی ــای فعل ــازوکارها و رویه ه ــدی س ج
کــه تمایلــی بــه انتشــار نامــش نداشــت، دربــاره قــدرت نفــوذ و اثرگــذاری پیمانــکاران بــر رونــد اقدامــات و تغییــرات در مدیریــت  پژوهشــگر دیگــری 

پســماند معتقــد بــود:
»زمانی که شــهرداری در دوره های قبل از شــرکت های بازیافت )recycling( خارجی مثل مالزی، ســنگاپور و آلمان مشــاوره هایی 
جهــت مکانیــزه کــردن سیســتم خدمــات شــهری گرفتــه اســت، بــا ایــن اقدامــات به شــدت برخــورد شــده و ســنگ اندازی شــده بــود. 
ج شــده  ج از تهــران اجراشــده بــود، بــا فشــارهایی کــه آورده شــد، از رده خار ح هــا کــه به صــورت پایلــوت خــار یکــی دو مــورد از ایــن طر
ح هــای اجرایــی  ح هــای تحقیقاتــی و حتــی طر و حتــی بــرای برخــی افــراد پرونده ســازی شــد. اتفاقاتــی ازاین دســت باعــث شــده طر
ــد، مــورد حمایــت  ــوان چنیــن اعمال نفــوذی دارن ــه ت ک ــرادی  ــد اف ــه در شــوند. ایــن مــوارد ایــن شــبهه را تقویــت می کن از میــدان ب
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بخش هایــی در درون خــود مدیریــت شــهری و در نهادهــای قــدرت قــرار دارنــد. ایــن اتفاقــات مشــخصًا نشــانی از وجــود تعــارض 
منافــع در بخش هــای مرتبــط بــا پســماند اســت. منافعــی در تــداوم سیســتم فعلــی مدیریــت پســماند وجــود دارد کــه در مقابــل تغییــر 

مقاومــت می کنــد.«

شکل 1-3: تعارض منافع اعمال نفوذ مجری در مدیریت اجرایی 
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( خارجی مثل مالزی، recyclingبازیافت ) هایشرکتهای قبل از زمانی که شهرداری در دوره»
هایی جهت مکانیزه کردن سیستم خدمات شهری گرفته است، با این اقدامات سنگاپور و آلمان مشاوره

پایلوت خارج  صورتبهها که اندازی شده بود. یکی دو مورد از این طرحبرخورد شده و سنگ شدتبه
و حتی برای برخی افراد  شدهخارجبود، با فشارهایی که آورده شد، از رده  اجراشدهاز تهران 

های اجرایی از های تحقیقاتی و حتی طرحباعث شده طرح دستینازاتفاقاتی سازی شد. اپرونده
ی دارند، نفوذاعمالکند افرادی که توان چنین در شوند. این موارد این شبهه را تقویت میمیدان به

هایی در درون خود مدیریت شهری و در نهادهای قدرت قرار دارند. این اتفاقات مورد حمایت بخش
های مرتبط با پسماند است. منافعی در تداوم سیستم نی از وجود تعارض منافع در بخشنشا مشخصاً

 «کند.فعلی مدیریت پسماند وجود دارد که در مقابل تغییر مقاومت می

 

 
  مجری در مدیریت اجرایی  نفوذاعمالتعارض منافع  :3-1شکل 

اعمال نفوذ مجری 
یا ذی نفع

قانون گذاری و 
تعیین رویه ها

3-2- شناسایی تعارض منافع نقش مدیریت اجرایی )شهرداری منطقه( 

کلیــه پســماندهای عــادی در شــهرها و حریــم آن هــا بــر عهــده شهرداری هاســت. در  بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند، مدیریــت اجرایــی 
کــه شــهرداری تهــران  شــهرداری تهــران مســئولیت های اجرایــی مدیریــت پســماند بــه واحدهــای شــهرداری مناطــق تفویــض شــده اســت. ازآنجا
زیرســاخت های الزم را بــرای جمــع آوری و تفکیــک مکانیــزۀ پســماندهای خشــک نــدارد، ایــن امتیــاز را در قالــب قــرارداد بــه شــرکت های پیمانــکاری 
می دهــد. مطالعــات اســنادی، تحلیــل سیســتمی و مصاحبــه بــا ذینفعــان، مســئولین ذیربــط و پژوهشــگران نشــان می دهــد مدیریــت اجرایــی 
پســماند خشــک )شــهرداری در کل و شــهرداری منطقــه به طــور خــاص( در اشــکال مختلــف در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار دارد. در ادامــه بــر هــر 
کــه نقــش مدیریــت اجرایــی درگیــر آن اســت، به صــورت مصداقــی خواهیــم پرداخــت. در ایــن قســمت  یــک از ایــن اشــکال خــاص تعــارض منافعــی 

ــت. ــده اس ــران استفاده ش ــرام بازیگ گ ــتمی و دیا ــل سیس ــع از تحلی ــارض مناف ــای تع ــن موقعیت ه ــی ای ــرای بازنمای ب
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  (نطقهشهرداری م) نقش مدیریت اجراییتعارض منافع شناسایی . 2-3
بر عهده  هاآنبر اساس قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندهای عادی در شهرها و حریم 

های اجرایی مدیریت پسماند به واحدهای شهرداری مناطق در شهرداری تهران مسئولیتست. هاشهرداری
و تفکیک مکانیزۀ  آوریهای الزم را برای جمعشهرداری تهران زیرساخت ازآنجاکهتفویض شده است. 

مطالعات اسنادی، دهد. می یپیمانکار هایشرکتبه  ، این امتیاز را در قالب قراردادپسماندهای خشک ندارد
د مدیریت اجرایی پسماند دهو پژوهشگران نشان می ذیربط، مسئولین ذینفعانتحلیل سیستمی و مصاحبه با 

خاص( در اشکال مختلف در موقعیت تعارض منافع قرار  طوربهخشک )شهرداری در کل و شهرداری منطقه 
 صورتبهدر ادامه بر هر یک از این اشکال خاص تعارض منافعی که نقش مدیریت اجرایی درگیر آن است، دارد. 

های تعارض منافع از تحلیل سیستمی و در این قسمت برای بازنمایی این موقعیتمصداقی خواهیم پرداخت. 
 است. شدهستفادهادیاگرام بازیگران 

 

 
  های تعارض منافع در روابط مدیریت اجرایی و بازار پسماندتحلیل سیستمی از موقعیت. 3-2شکل 

3-2-1- تعارض وظایف و منافع سازمانی شهرداری 

کــه جمــع آوری و دفــن آن مســتلزم صــرف هزینــه از ســوی شــهرداری اســت، پســماند خشــک بــرای ایــن ســازمان  بــر خــالف پســماند تــر )مخلــوط( 
ــاژ و ارزش پســماند تولیدشــده  ــه تن ــهرداری های مناطــق بســته ب ــد، ش ــح داده ش ــر توضی ــه پیش ت ــد. چنان ک ــاب می آی ــدی به حس ــع درآم یــک منب
ع در  توســط شــهروندان، منطقــه خــود را بیــن چنــد صــد میلیــون تــا چنــد میلیــارد تومــان بــه شــرکت های پیمانــکاری اجــاره می دهنــد. ایــن موضــو
کــه ســازمان شــهرداری به عنــوان یــک کل واحــد در موقعیــت تعــارض منافــع میــان درآمــد و وظیفــه قــرار گرفتــه  ابتــدا باعــث ایجــاد ایــن فرضیــه شــد 
ح تفکیــک در مبــدأ و نظــارت بــر وضعیــت نیــروی کار خدماتــی شــاغل  اســت، به ایــن شــکل کــه وظیفــه مدیریــت بهینــۀ پســماند خشــک و اجــرای طــر
گــذاری مناطــق بــه پیمانــکاران و چشم پوشــی از  در ایــن حــوزه تحــت تأثیــر درآمــد شــهرداری قــرار گرفتــه و شــهرداری به منظــور کســب درآمــد بــا وا
ــر منفعــت مالــی کالن شــهرداری  ــا پیمانــکاران، زباله گردهــا و ارباب هــا ب کــرده اســت. در گفتگــو ب تخلفــات آن هــا در انجــام ایــن وظایــف کوتاهــی 
کــه شــهرداری در موقعیــت تعــارض منافــع  ع باعــث تقویــت ایــن فرضیــه می شــد  کیــد بســیاری صــورت می گرفــت و ایــن موضــو در ایــن قراردادهــا تأ
ع درآمــد شــهرداری  کــه مجمــو میــان درآمــد و وظیفــه قــرار دارد. مطالعــات بعــدی و گفتگــو بــا پژوهش گــران و مســئولین مدیریــت شــهری نشــان داد 
کــه شــهرداری بــرای کســب  گــذاری امتیــاز پســماند مناطــق بــه پیمانــکاران در مقایســه بــا بودجــه کل شــهرداری چنــدان قابل مالحظــه نیســت  از وا

چنیــن درآمــد اندکــی از وظایــف خــود چشم پوشــی کنــد. 
ــه  ــماند گرچ ــت پس ــی مدیری ــتم فعل ــهرداری در سیس ــه ش ک ــود  ــر آن ب ــوزه بیانگ ــن ح ــن در ای ــا متخصصی ــه ب ــای صورت گرفت ــا و گفتگوه پژوهش ه
کــه باعــث تــداوم وضــع موجــود می شــود و شــهرداری را در موقعیــت تعــارض منافــع  منتفــع اســت، امــا نفــع آن مالــی نیســت؛ درواقــع یکــی از عواملــی 
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ــع  ــت؛ درواق ــی اس ــع عموم ــازمانی و مناف ــع س ــان مناف ــارض می ــا تع ــف ی ــازمانی و وظای ــع س ــان مناف ــارض می ــر تع ــارت دقیق ت ــه عب ــد، ب ــرار می ده ق
کــرده و بیــن بازیگــران متعــدد بــازار زبالــه  شــهرداری بــرای آنکــه بــه آســان ترین و کم هزینه تریــن روش ممکــن پســماندهای خشــک را جمــع آوری 
نظــم و ســامان برقــرار کنــد، بــه پیمانــکار و بــازار غیررســمی زبالــه وابســته اســت. بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند و به منظــور حفــظ منافــع عمومــی 
شــهروندان و نیــروی کار خدمــات شــهری، شــهرداری موظــف اســت یــا به صــورت مســتقیم و بــا اســتفاده از منابــع مالــی خــود شــهرداری و دولــت بــرای 
فراهــم ســاختن تجهیــزات و زیرســاخت های مکانیــزۀ جمــع آوری، تفکیــک و بازیافــت پســماند اقــدام کنــد، و یــا بــا جلــب مشــارکت ســرمایه گذاری 
کــه مســیر پــر چالشــی بــرای شــهرداری اســت  بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه اقــدام بــه فراهــم نمــودن زیرســاخت ها کنــد. در مقابــل ایــن گزینــه 
و متضمــن منافــع عمومــی شــهروندان و حفــظ شــأن و جایــگاه نیــروی کار خدمــات شــهری اســت، گزینــۀ در دســترس و آســان تری پیــش پــای 
گــذاری مناطــق بــه شــرکت های پیمانــکاری و نیــروی کار غیررســمی آن هــا در ازای ســلب مســئولیت از ســازمان شــهرداری  شــهرداری قــرار داد؛ وا
ع سیســتم جمــع آوری و تفکیــک بــرای زباله گــردان و محیط زیســت شــهری بــه  کــه ایــن نــو در قبــال تمــام فجایــع انســانی و زیســت محیطی اســت 
بــار آورده اســت. بــه گفتــۀ کامیــل احمــدی، پژوهشــگر حــوزه زباله گــردی نوعــی رابطــه وابســتگی ناســالم میــان شــهرداری و پیمانــکار و نیــروی کار 

غیررســمی او برقــرار اســت:
» یــک رابطــۀ وابســتگی ناســالمی بیــن ایــن پیمانــکاران و شــبکه های غیررسمی شــان بــا شــهرداری شــکل گرفته اســت. در 
وضعیــت کنونــی، شــهرداری بــه شــکل ناســالمی بــه پیمانــکاران وابســته اســت، زیــرا در نبــود آن هــا تکلیــف زباله هــای شــهر روشــن 
کارتن خواب هــا و افــراد بــا ســوءمصرف مــواد بــه ســطل های زبالــه بــاز شــود و تمــام  نخواهــد بــود و ممکــن اســت دوبــاره پــای 
ــن  ــوی ای ــر دو س ــت و ه ــویه اس ــالم دوس ــۀ ناس ــن رابط ــرود. ای ــن ب ــت، از بی ــکل گرفته اس ــال ش ــن س ــی چندی ــه ط ک ــازوکارهایی  س
رابطــه، یعنــی شــهرداری و سیســتم فعلــی زباله گــردی بــه یکدیگــر نیــاز دارنــد. بنابرایــن گرچــه بــه لحــاظ مالــی شــهرداری به صــورت 
ــه وجــود ایــن بخــش  ــه لحــاظ ســاختاری ب ــرد، امــا ب ســازمانی از سیســتم فعلــی جمــع آوری پســماند خشــک ســود چندانــی نمی ب
کــه کم هزینه تریــن و در دســترس ترین راه اســت، نیــاز دارد و ازاین جهــت می تــوان شــهرداری را در  غیررســمی جمــع آوری پســماند 

ایــن ســاختار منتفــع دانســت.« )کامیــل احمــدی، تیرمــاه 1399(.
نیــاز  مــورد  بــرای تهیــه زیرســاخت و سیســتم مکانیــزه  ایــن ســازمان  اولویــت برنامه هــای شــهرداری تهــران نیســت و  مدیریــت پســماند در 
ســرمایه گذاری و برنامه ریــزی نمی کنــد. بااین وجــود بــر اســاس قوانیــن، شــهرداری مالــک پســماندها در ســطح شــهر اســت و مدیریــت ســطل های 
ج و بی نظمــی بــر ســر زباله هــای شــهر همچنــان بــر عهــدۀ ایــن ســازمان اســت.  ج ومــر جمــع آوری زبالــه در ســطح شــهر و جلوگیــری از ایجــاد هر
گــذار شــود. پیمانــکار به عنــوان  کــه ماننــد ســایر خدمــات، ایــن خدمــت نیــز برون ســپاری شــود و مناطــق بــه پیمانــکاران وا ســاده ترین راه ایــن اســت 
بازیگــری کــه بــا منطــق اقتصــادی صــرف عمــل می کنــد، گرچــه تحــت نظــر شــهرداری کار می کنــد 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، می توانــد 
نیــروی کار در بدتریــن اشــکال ممکــن اســتثمار کنــد. به این ترتیــب شــهرداری بــه دلیــل حفاظــت از منافــع کوتاه مــدت ســازمانی خــود، از وظایــف 

خــود در مقابــل نیــروی کار خدمــات و محیط زیســت شــهری و شــهروندان عقب نشــینی می کنــد. 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند 44
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شان با شهرداری های غیررسمییک رابطۀ وابستگی ناسالمی بین این پیمانکاران و شبکه »
است. در وضعیت کنونی، شهرداری به شکل ناسالمی به پیمانکاران وابسته است، زیرا در  گرفتهشکل
ها و افراد خوابست دوباره پای کارتنهای شهر روشن نخواهد بود و ممکن اتکلیف زباله هاآننبود 

 گرفتهشکلهای زباله باز شود و تمام سازوکارهایی که طی چندین سال مواد به سطل سوءمصرفبا 
است و هر دو سوی این رابطه، یعنی شهرداری و سیستم  یهدوسواست، از بین برود. این رابطۀ ناسالم 

سازمانی از  صورتبهگردی به یکدیگر نیاز دارند. بنابراین گرچه به لحاظ مالی شهرداری فعلی زباله
برد، اما به لحاظ ساختاری به وجود این آوری پسماند خشک سود چندانی نمیسیستم فعلی جمع

ترین راه است، نیاز دارد و دسترس ترین و درهزینهآوری پسماند که کمبخش غیررسمی جمع
 .(1399)کامیل احمدی، تیرماه  «را در این ساختار منتفع دانست. یشهردارتوان می جهتینازا

 زیرساخت و سیستم نیست و این سازمان برای تهیه تهران شهرداریهای مدیریت پسماند در اولویت برنامه
بر اساس قوانین، شهرداری مالک پسماندها  وجودینبااکند. ریزی نمیگذاری و برنامهمکانیزه مورد نیاز سرمایه

و  ومرجهرجو جلوگیری از ایجاد  ی زباله در سطح شهرآورهای جمعدر سطح شهر است و مدیریت سطل
مانند سایر ترین راه این است که بر عهدۀ این سازمان است. ساده همچنانهای شهر نظمی بر سر زبالهبی

بازیگری که با  عنوانبهشود. پیمانکار  مناطق به پیمانکاران واگذارسپاری شود و خدمات، این خدمت نیز برون
کند و نسبت به این سازمان باید پاسخگو کند، گرچه تحت نظر شهرداری کار میمنطق اقتصادی صرف عمل می

به اذهان  آنکهو بدون  باشد، اما هیچ مسئولیتی در قبال شهروندان، جامعۀ مدنی و سایر نهادهای عمومی ندارد
به شهرداری  ترتیبینابه تواند نیروی کار در بدترین اشکال ممکن استثمار کند.می ،عمومی پاسخگو باشد

زیست انی خود، از وظایف خود در مقابل نیروی کار خدمات و محیطسازم مدتکوتاهمنافع حفاظت از دلیل 
 کند. نشینی میشهری و شهروندان عقب
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برنامه ریزی جهت اجرای تفکیک در مبدأ•
ارتأمین امنیت، سالمت و مزد و مزایای قانونی نیروی ک•
سرمایه گذاری شهرداری و دولت جهت تهیه زیرساختها•

وظایف شهرداری و منافع عمومی

تداوم رویه های کوتاه مدت•
عدم سرمایه گذاری بلند مدت•
در برون سپاری؛ کسب درآمد و سلب مسئولیت از سازمان•

قبال نیروی کار و محیط زیست

منافع سازمانی شهرداری

3-2-2- تعارض وظایف )سنجش عملکرد شهرداری منطقه بر اساس تناژ پسماند(

کــه بســیاری از عملکردهــای شــهرداری های مناطــق بــر اســاس آمــار و ارقــام تنــاژ  یکــی از مســائل مدیریــت پســماند در مناطــق  22گانــه ایــن اســت 
گــزارش می شــوند. درصورتی کــه مهم تریــن رکــن مدیریــت  پســماند ســنجیده می شــود و بــر اســاس وزن پســماند تولیدشــده عملکردهــا بررســی و 
کــه متأســفانه در ســاختار فعلــی مغفــول مانــده اســت. عملکــرد  ع بســیار مهمــی  پســماند در یــک مجموعــه شــهری کاهــش پســماند اســت. موضــو
شــهرداری مناطــق بــر اســاس وزن پســماند ســنجیده می شــود. امتیازدهــی و رتبه بنــدی معاونــت خدمــات شــهری مناطــق بــر اســاس وزن پســماند 

کــه پســماند تولیــدی بیشــتری را مدیریــت کنــد، امتیــاز و رتبــه باالتــری دارد.  کــه هــر منطقــه ای  صــورت می گیــرد، بــه ایــن صــورت 
کــه متأســفانه بســیاری از عملکردهــای شــهرداری های مناطــق  »یکــی از مســائل مدیریــت پســماند در مناطــق 22گانــه ایــن اســت 
بــر اســاس آمــار و ارقــام تنــاژ پســماند ســنجیده می شــود و بــر اســاس وزن پســماند تولیدشــده عملکردهــا بررســی و گــزارش می شــوند. 
کــه  ع بســیار مهمــی  کاهــش پســماند اســت. موضــو درصورتی کــه مهم تریــن رکــن مدیریــت پســماند در یــک مجموعــه شــهری 
گاهانــه و برخــی  متأســفانه در ســاختار فعلــی مغفــول مانــده و هرقــدر بــرای کاهــش پســماند تــالش می کنیــم، می بینیــم کــه بعضــی آ
گاهانــه از آن به راحتــی عبــور می کننــد. حســن عملکــرد شــهرداری مناطــق و پرداخــت هزینه هــا بــر اســاس حجــم و وزن پســماند  ناآ
کــه در یــک منطقــه بــا  ع مطالعــه شــود  ســنجیده می شــود. درحالی کــه در یــک مدیریــت اصولــی، بایــد الیه هــای دیگــر ایــن موضــو
گــر  خ رشــد پســماندمان مثبــت اســت؟ بــا ســطح برخــورداری، دانــش و امکاناتــی کــه ایــن منطقــه دارد، ا امکانــات فــراوان چــرا مــا نــر
خ رشــدها  خ رشــد پســماندش منفــی باشــد. در مقایســه عملکــرد مناطــق بایــد نــر مدعــی مدیریــت اصولــی پســماند اســت، بایــد نــر
ــی در  ــازمانی و موقعیت ــع س ــه نف ــت بلک ــی نیس ــاع مال ــتای انتف ــه در راس ــوارد البت ــن م ــماند. ای ــاژ پس ــه تن ــوند و ن ــه ش ــم مقایس ــا ه ب

ارزشــیابی ها اســت.« )علیرضــا شــریفی فــرد، مردادمــاه 1399(.

3-2-3- تداوم منافع مدیریت اجرایی از ازدیاد تعداد پیمان ها

مشــابه موقعیــت »نفــوذ مجــری در تعییــن قوانیــن و رویه هــا«، ایــن موقعیــت تعــارض منافــع نیــز در بیــن مــوارد شناخته شــدۀ تعــارض منافــع وجــود 
نــدارد.  شــهرداری تهــران جمــع آوری پســماند تــر و رفــت وروب معابــر را بــا هــم می بینــد و این هــا را در قالــب یــک بســته خدماتــی بــه مناقصــه 
کــه پســماند خشــک را در برمی گیــرد  می گــذارد. در ایــن بخــش بــه پیمانــکاران منتخــب هزینــه پرداخــت می شــود )بخــش هزینه بــر(. بخــش دوم 
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گــذار می شــود و شــهرداری منطقــه از پیمانــکار پســماند خشــک درآمــد دریافــت می کنــد )بخــش درآمــدزا(. ایــن  در 22 منطقــه بــه شــکل مزایــده وا
شــیوه تفکیــک پیمــان پســماند تــر و خشــک از گذشــته بیــن ســازمان خدمــات موتــوری و ســازمان بازیافــت و تبدیــل مــواد رایــج بــوده اســت، بــه ایــن 
کــه بخــش جمــع آوری پســماند تــر بــر عهــده ســازمان خدمــات موتــوری قــرار داشــته و پســماند خشــک و بازیافــت تحــت مســئولیت ســازمان  صــورت 
کــه ایــن مناســبات تغییــر  بازیافــت و تبدیــل مــواد بــوده اســت. بــا ادغــام ایــن دو ســازمان و شــکل گیری ســازمان مدیریــت پســماند قــرار بــر ایــن بــوده 
کنــد و مدیریــت پســماند خشــک و تــر بــه یــک واحــد مدیریتــی و اجرایــی تفویــض شــود. امــا بــا وجــود گذشــت بیــش از ده ســال از شــکل گیری ســازمان 

مدیریــت پســماند، ایــن تفکیــک همچنــان در جــای خــود باقــی اســت. 
در حــال حاضــر پیمانــکاران بســیاری بــرای خدمــات شــهری در هــر یــک از حوزه هــای فضــای ســبز، رفــت وروب و جمــع آوری پســماند و حــوزه 
بازیافــت وجــود دارنــد. بــرای 125 ناحیــه شــهر تهــران  125 قــرارداد بــرای رفــت وروب و جمــع آوری پســماند تــر منعقــد می شــود. چــون برخــی از 
ــال فعالیــت  ــر در ح ــر و رفــت وروب معاب ــکار در حــوزه پســماند ت ع حــدود 70 پیمان ــد، درمجمــو ــش دارن ــه را تحــت پوش ــا 4 ناحی ــکاران 2،3 ی پیمان
ــوزه  ــم در ح ــان ه ــه، 22 پیم ــق 22گان ع مناط ــو ــه درمجم ک ــود،  ــد می ش ــان منعق ــک پیم ــه ی ــر منطق ــرای ه ــم ب ــک ه ــماند خش ــرای پس ــتند. ب هس

پســماند خشــک وجــود دارد. 
ع ایــن وظایــف در ســال حــدود 150 جلســه و پیمــان مناقصــه و مزایــده در حــوزه خدمــات شــهری و پســماند شــهرداری تهــران برگــزار  بــرای مجمــو
می شــود. در حاشــیۀ هــر یــک از ایــن جلســات و پیمان هــا احتمــال فســاد و سوءاســتفاده های گســترده ای وجــود دارد و افــراد زیــادی می تواننــد 
در حاشــیۀ هــر یــک از ایــن پیمان هــا منتفــع گردنــد. مدیــران معاونــت خدمــات شــهری در شــهرداری های مناطــق در ســاختار کنونــی منتفع انــد و 
ح هــای تجمیــع پیمــان پســماند تــر و خشــک مقاومــت می کننــد. وقتــی ایــن وظایــف متعــدد  ازاین جهــت در مقابــل کاهــش تعــداد پیمان هــا و طر
کار را انجــام دهــد و وظایــف را به صــورت جزئــی بــه بخــش  گــذار شــود و هــر واحــد، بخشــی از  بــه واحدهــای جزئــی و متعــدد در ســازمان شــهرداری وا

کارگــزار شــهرداری و پیمانــکار ایجــاد می شــود. گــذار کنــد، مناســبات غیررســمی بیشــتری بیــن  خصوصــی وا
علیرضــا شــریفی فرد، معــاون برنامه ریــزی و توســعه ســازمان مدیریــت پســماند معتقــد اســت علــت تــداوم ایــن رویــه تعــارض منافــع مدیــران میانــی 
ح تجمیــع پیمــان پســماند خشــک و تــر اجرایــی شــود و از تعــداد پیمانــکاران و پیمان هــا کاســته  کــه حاضــر نیســتند طــر در شــهرداری مناطــق اســت 
ــد و ازاین جهــت در مقابــل تغییــر ســاختار  شــود. درواقــع مدیــران معاونــت خدمــات شــهری در شــهرداری های مناطــق در ســاختار کنونــی منتفع ان

ســازمانی مدیریــت پســماند در واحــد شــهرداری منطقــه مقاومــت می کننــد. 
ع پســماند در هــر منطقــه یــک ســاختار ســازمانی تعریف شــده اســت. در حــوزه خدمــات شــهری در شــهرداری منطقــه، یــک معاونــت  بــرای موضــو
کــه خدمــات متعــددی را ازجملــه فضــای ســبز، ســاماندهی مشــاغل، زیباســازی و پســماند بــر عهــده دارد. در گذشــته  خدمــات شــهری وجــود دارد 
ــه  ک ــت  ــهری داش ــات ش ــس خدم ــک رئی ــهری ی ــات ش ــت خدم ــه معاون ک ــود  ــب ب ــه به این ترتی ــهرداری منطق ــهری ش ــات ش ــازمانی خدم ــارت س چ
کــه رئیــس  وظیفــه او مدیریــت رفــت وروب و جمــع آوری پســماند بــود. در دهــه گذشــته یــک اداره بــا نــام اداره بازیافــت بــه ایــن معاونــت اضافــه شــد 
ایــن اداره صرفــًا مدیریــت جمــع آوری پســماند خشــک و بازیافــت را بــر عهــده داشــت. امــا در ســال 94 اصالحیــه ای 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 می توانســت عملکــرد جامع تــری داشــته باشــد، زیرنظــر معاونــت خدمــات شــهری منطقــه مســئولیت کل جمــع آوری پســماند اعــم از تــر و خشــک 
کــه چــارت ابالغــی ســال 94 اســت، رســمًا بــه مناطــق ابالغ شــده اســت. امــا از زمــان ابــالغ چــارت ســازمانی  را بــر عهــده داشــته باشــد. ایــن ســاختار 
کنــون در هیــچ منطقــه ای کار در ایــن چارچــوب و بــه شــکل رســمی انجام نشــده و کمافی الســابق کار در چارچــوب قبلــی انجــام می شــود؛ بــه  جدیــد تا
کــه رســمًا بــا معــاون خدمــات شــهری  کــه رئیــس خدمــات شــهری مســئول جمــع آوری پســماند تــر و رفــت وروب معابــر باقی مانــده اســت  ایــن صــورت 
کار می کنــد و رئیــس اداره پســماند تنهــا مســئولیت پســماند خشــک منطقــه را بــر عهــده دارد. بنابرایــن می تــوان 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 منطقــه اش از خدمــات تعدادی 
پیمانــکار اســتفاده می کنــد. مثــاًل فــرض کنیــد یــک منطقــه 6 الــی 7 ناحیــه دارد و بــرای جمــع آوری پســماند تــر و رفــت وروب معابــر 
کار می کنــد؛ 3 پیمانــکار یــک ناحیــه ای و 2 پیمانــکار دو ناحیــه ای. به مــوازات، در حــوزه بازیافــت، مدیــر اداره  بــا 5 پیمانــکار 
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کــه مســئول جمــع آوری پســماند خشــک اســت. بــه شــکل ســنتی تمایــل ایــن افــراد  پســماند نیــز بــا یــک پیمانــکار کار می کنــد 
ــود  ــکاران را خ ــات پیمان ــًا خدم ــد حتم ــح می دهن ــرا ترجی ــد، زی ــت می کنن ــر مقاوم ــل تغیی ــت و در مقاب ــرایط اس ــن ش ــظ همی ــر حف ب
کــه در چــارت جدیــد ابالغ شــده اســت، اجرایــی شــود، یکــی از ایــن مدیــران حــذف و دیگــری ابقــا  گــر ســاختاری  مدیریــت کننــد . ا
کــه در عمــدۀ مناطــق ایــن فــرد، مدیــر خدمــات شــهری خواهــد بــود. مقاومــت ایــن مدیــران در برابــر ایــن ســاختار جدیــد  می شــود 

کــه می تــوان آن را به عنــوان تعــارض منافــع در نظــر گرفــت.« )علیرضــا شــریفی فــرد، مردادمــاه 1399(. موضوعــی اســت 
کثــر 22 پیمانــکار داشــت و به جــای برگــزاری حــدود 150 مناقصــه  کــه بــرای کل شــهر تهــران می تــوان حدا ح تجمیــع پیشــنهاد می شــود  در طــر
ح تجمیــع، هزینه هــا و درآمدهــا در  ــا طــر کــه ب کــرد. نکتــه اساســی در خصــوص پیشــنهاد تجمیــع ایــن اســت  ــزار  کثــر 22 جلســه برگ و مزایــده، حدا
ع باعــث می شــود بســیاری از هزینه هــا کاهــش پیــدا کنــد. وقتــی یــک شــرکت مســئولیت 5 منطقــه،  پیمان هــا همپوشــانی پیــدا می کنــد و ایــن موضــو
یعنــی حــدود 25 ناحیــه را بــه عهــده داشــته باشــد، یــک درآمــد بــرای خــودش متصــور می شــود، یــک درآمــد مدیریتــی در آنالیــزش می بینــد. امــا وقتــی 
کــه یــک ناحیــه را بــه عهــده دارد انتظــار درآمــد مدیریتــی خــود را دارد. پــس بایــد بــه 25 شــرکت  گــذار شــود، هــر شــرکتی  25 ناحیــه بــا 25 قــرارداد وا

هزینــه مدیریــت، پشــتیبانی، حســابداری و... داد. بــا ازدیــاد پیمان هــا و قراردادهــا درآمدهــای بســیاری ظهــور می کنــد.

3-2-4- دریافت هدیه و رشوه از بخش های قاعده پذیر 

کــه بیــن مدیــران و مســئولین در شــهرداری های مناطــق و پیمانــکاران و عوامــل آن هــا روابــط غیرشــفاف  مصاحبه هــای متعــددی بیان گــر آن اســت 
و ناســالمی وجــود دارد. ایــن روابــط باعــث چشم پوشــی از تخلفــات پیمانــکاران توســط شــهرداری و تســهیل شــرایط بــرای تــداوم حضــور آن هــا در 
ــه  ــود دارد، به طوری ک ــق وج ــهرداری های مناط ــیاری از ش ــازمان یافته در بس ــترده و س ــکلی گس ــه ش ــط ب ــن رواب ــود. ای ــا می ش ــا و قرارداده مزایده ه

کــه بــا آن هــا مصاحبــه شــده اســت، بــه ایــن نکتــه اشــاره داشــته اند. بخــش زیــادی از پیمانکارانــی 
ــا پیمانکارانــی  »روابــط ناســالم و غیرشــفافی در بخش هــای میانــی ایــن ســازمان، یعنــی مدیــران و مســئوالن میانــی شــهرداری ب
ــن  ــالیان در ای ــی س ــه ط ک ــی  ــا و روش های ــا تکنیک ه ــا ب ــادی در مزایده ه ــراد زی ــود دارد. اف ــد، وج ــل می کنن ــی عم ــرًا قانون ــه ظاه ک
کار  کــه از ســال ها قبــل در ایــن  کار را بــه دســت می گیرنــد  کنــار زده می شــوند و پیمانکارانــی  گرفتــه شــده اســت،  کار  حــوزه بــه 
کــه بــه  حضورداشــته و منافعــی را بــرای مدیــران شــهری تأمیــن می کننــد. در حقیقــت یــک سیســتم مبتنــی بــر فســاد وجــود دارد 
ایجــاد رانــت منجــر می شــود و ایــن رانــت منافعــی بــرای شــهرداری، نــه به صــورت ســازمانی، بلکــه بــرای مدیــران و مســئوالن 
ــن  ــی از ای ــوند. برخ ــع می ش ــهرداری منتف ــازمان ش ــرادی در س ــردی، اف ــی و ف ــورت جزئ ــن به ص ــد. بنابرای ــاد می کن ــهرداری ایج ش
کــه دربــاره صالحیــت  مــوارد در هنــگام برگــزاری مزایده هــا و عقــد و تمدیــد قراردادهــا مشــاهده می شــود. در ارتبــاط بــا افــرادی 
پیمانــکار تصمیم گیرنــده هســتند و اصطالحــًا تیک هــا را بــرای پیمانــکار می زننــد، مــواردی از البی گــری و اعمال نفــوذ دیــده 
می شــود. بعضــًا ممکــن اســت پیمانــکاری امتیــاز یــک منطقــه را بــه دســت بیــاورد کــه لزومــًا باالتریــن رقــم را پیشــنهاد نــداده باشــد، 
کــرده، کارش را درســت انجــام  کــرده و  اصطالحــًا ســبیل دیگــران را چــرب  کــه بــرای پیمانــکار البــی  زیــرا در طــول رونــد کار، فــردی 

ــاه 1399(. ــدی، تیرم ــل احم ــت.« )کامی داده اس
گشــت های پیمانــکار و خــود پیمانکارهــا در مــوارد بســیاری بــه پرداخــت رشــوه بــه مأمــوران حراســت  عــالوه بــر ایــن، زباله گردهــا، عوامــل 
کــودکان،  شــهرداری و مأمــوران نیــروی انتظامــی و ســایر مأمــوران و نهادهــای انتظامــی و نظارتــی اشــاره کرده اند. )انجمــن حمایــت از حقــوق 
1398(، به طورکلــی بــا توجــه بــه اینکــه بخــش عمــده و اصلــی فعالیت هــای جمــع آوری و تفکیــک پســماند توســط نیــروی کار غیررســمی و بــه 
شــکل غیرقانونــی انجــام می شــود و درعین حــال بیــن بخش هــای مختلــف نظــام مدیریــت پســماند بــر وجــود ایــن نیــروی کار غیررســمی و اشــکال 
غیرقانونــی جمــع آوری و تفکیــک توافــق وجــود دارد، فضایــی بــرای سوءاســتفاده و انتفــاع شــخصی گشــت ها و مأمــوران جزئــی فراهم شــده اســت 

کــه از ایــن شــکاف بهره بــرداری کننــد.
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3-3- شناسایی تعارض منافع نقش ناظر مدیریت پسماند )سازمان مدیریت پسماند( 

3-3-1- نظارت بر خود

در ایــران بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند، ســازمان حفاظــت محیط زیســت، وزارت کشــور و کارگــروه ملــی مدیریــت پســماند به عنــوان اصلی تریــن 
نهادهــای متولــی قاعده گــذاری و نظــارت مدیریــت پســماند معرفی شــده اند و ســازمان حفاظــت محیط زیســت به عنــوان ناظــر عالــی مدیریــت 
کــه نقــش نظارتــی و قاعده گــذاری نهادهــای پیش بینی شــده در قانــون، به درســتی و در ســطح مطلــوب اجــرا  پســماند تعیین شــده اســت. امــا ازآنجا
ــازمان شــهرداری تجمیــع شــده اســت. ایــن مســئله  ــی در س ــذاری، اجرایــی و نظارت ع وظایــف قاعده گ ــوان گفــت مجمــو ــل می ت نمی شــود، در عم
گونــی از تعــارض منافــع من جملــه تعــارض منافــع قاعده گــذاری بــرای خــود و اتحــاد نظــارت بــر خــود قــرار داده  شــهرداری ها را در معــرض انــواع گونا

اســت.  
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری تهــران دقیقــًا به منظــور حــل ایــن مســئله و بــرای ایجــاد تفکیــک میــان بخــش اجرایــی بــا بخــش قاعده گــذاری 
و نظارتــی در شــهرداری تهــران بــه وجــود آمــده اســت. ســازمان مدیریــت پســماند در ســال 89 به منظــور ایجــاد وحــدت رویــه میــان معاونت هــای 
خدمــات شــهری شــهرداری های 22گانــه شــهر تهــران و جهــت قاعده گــذاری و اعمــال نظــارت بــر ایــن واحدهــای منطقــه ای از ادغــام دو ســازمان 
خدمــات موتــوری و ســازمان بازیافــت و پــردازش مــواد بــه وجــود آمــد. ســازمان مدیریــت پســماند یکــی از ســازمان های زیرمجموعۀ معاونــت خدمات 
شــهری و زیســت محیطی شــهرداری تهــران اســت کــه وظایفــی همچــون ابــالغ تیــپ قراردادهــا بیــن شــهرداری منطقــه و پیمانــکار؛ تعییــن اســتاندارد 
ارزیابــی عملکــرد پیمانــکاران؛ آیین نامــه رتبه بنــدی پیمانــکاران؛ تأییــد صالحیــت و معرفــی پیمــان کار بــرای شــرکت در مزایــده؛ و هم چنیــن تعییــن 
رویه هــا، برنامه ریــزی جهــت تفکیــک پســماند، برنامه ریــزی جمــع آوری پســماند، برنامه ریــزی جهــت توســعه کارخانه هــای پــردازش پســماند را 
بــر عهــده دارد. درواقــع هــدف اصلــی از شــکل گیری ایــن ســازمان، تفویــض مســئولیت های اجرایــی و عملیاتــی بــه شــهرداری های مناطــق و اعمــال 

نقــش نظارتــی و قاعده گــذاری از طریــق ســازمان مدیریــت پســماند بــوده اســت. 
کــه ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری تهــران  پژوهش هــای انجــام شــده و مصاحبــه بــا مدیــران و پژوهشــگران ایــن حــوزه نشــان می دهــد 
در طــول عمــر 10 ســالۀ خــود، آن چنان کــه بایــد، در انجــام ایــن نقــش نظارتــی موفــق نبــوده اســت و مدیریــت پســماند شــهر تهــران همچنــان از 
کــه اداره هــای مربــوط بــه هــر  کــه باوجــودآن  کامــی می توانــد مربــوط بــه ایــن مســئله باشــد  مشــکالت عدیــده ای رنــج می بــرد. یکــی از علــل ایــن نا
یــک از وظایــف اجرایــی و نظارتــی مجــزا اســت، امــا ایــن بخش هــای مختلــف نهایتــًا ذیــل یــک مجموعــه و کِل واحــد بــه نــام شــهرداری تهــران عمــل 

ــردد.  ــذاری می گ ــی و قاعده گ ــِد نظارت کارآم ــق و  ــازوکارهای دقی ــاذ س ــع از اتخ ــه مان ــن مجموع ــازمانی ای ــع س ــد و مناف می کنن

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند 48
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 مدیریت پسماند خشک اجرایی و نظارتی هایدیاگرام نقش :3-4شکل 

 

دهد. در اهداف، منافع و وظایف دو نقش اجرایی و نقش نظارتی در مدیریت پسماند را نشان می 3-4شکل 
این ها دارای تعارض هستند و قرار گرفتن از وظایف این نقش یککدامام نشان داده شده است که این دیاگر

اگر سازمان  مثالعنوانبهکند. های متعارض در یک سازمان، سازمان مربوطه را دچار تعارض منافع مینقش
های ای تنظیم کند که از قدرت اجرایی فعلی شهرداریگیرانههای سختمدیریت پسماند قواعد و دستورالعمل

اشد و در نظارت دقیق بر اجرای این ضوابط انعطاف به خرج ندهد، ممکن است مناطق و پیمانکاران فراتر ب
تا زمان وفق یافتن با قواعد  واحدهاهای مناطق و پیمانکاران مختل گردد و این برای مدتی عملکرد شهرداری

واحد یک کل  عنوانبهجدید با مشکل مواجه شوند. چنین وضعیتی منافع سازمانی مجموعه شهرداری تهران را 
هم  توأماًیک سازمان واحد  زمانی کهزیرا  گردد.میچنین وضعیتی به تعارض منافع منجر اندازد. به خطر می

تواند از ضرورت اجرای گذاری و هم مسئولیت اجرای آن قوانین را بر عهده داشته باشد، میمسئولیت قانون
ریزی گذاری و برنامهاجرایی خود دست به قانونپوشی کند و متناسب با توان محدود بسیاری از مسائل چشم

 گوید:های نظارتی و اجرایی در شهرداری تهران میکامیل احمدی در خصوص اتحاد نقشبزند. 

هایی به شهرداری گزارش نهایتاًکند و یک ناظر نظاره می عنوانبه صرفاًسازمان مدیریت پسماند »
دش درون سیستمی باید به خو صورتبهدهد. یعنی سیستمی وجود دارد که مناطق تحویل می

مد نیست و مصداق تعارض منافع است. روابط درون سیستمی، نظارت کند. چنین سازوکاری کارآ

گــرام نشــان داده شــده  شــکل 4-3 اهــداف، منافــع و وظایــف دو نقــش اجرایــی و نقــش نظارتــی در مدیریــت پســماند را نشــان می دهــد. در ایــن دیا
کــه کدام یــک از وظایــف ایــن نقش هــا دارای تعــارض هســتند و قــرار گرفتــن ایــن نقش هــای متعــارض در یــک ســازمان، ســازمان مربوطــه را  اســت 
کــه از قــدرت  کنــد  گــر ســازمان مدیریــت پســماند قواعــد و دســتورالعمل های ســخت گیرانه ای تنظیــم  دچــار تعــارض منافــع می کنــد. به عنوان مثــال ا
ج ندهــد، ممکــن اســت  اجرایــی فعلــی شــهرداری های مناطــق و پیمانــکاران فراتــر باشــد و در نظــارت دقیــق بــر اجــرای ایــن ضوابــط انعطــاف بــه خــر
گــردد و ایــن واحدهــا تــا زمــان وفــق یافتــن بــا قواعــد جدیــد بــا مشــکل مواجــه  بــرای مدتــی عملکــرد شــهرداری های مناطــق و پیمانــکاران مختــل 
شــوند. چنیــن وضعیتــی منافــع ســازمانی مجموعــه شــهرداری تهــران را به عنــوان یــک کل واحــد بــه خطــر می انــدازد. چنیــن وضعیتــی بــه تعــارض 
ــده  ــر عه ــن را ب ــرای آن قوانی ــئولیت اج ــم مس ــذاری و ه ــئولیت قانون گ ــم مس ــًا ه ــد توأم ــازمان واح ــک س ــه ی ک ــی  ــرا زمان ــردد. زی ــر می گ ــع منج مناف
داشــته باشــد، می توانــد از ضــرورت اجــرای بســیاری از مســائل چشم پوشــی کنــد و متناســب بــا تــوان محــدود اجرایــی خــود دســت بــه قانون گــذاری 

و برنامه ریــزی بزنــد. کامیــل احمــدی در خصــوص اتحــاد نقش هــای نظارتــی و اجرایــی در شــهرداری تهــران می گویــد:
گزارش هایــی بــه شــهرداری مناطــق تحویــل  »ســازمان مدیریــت پســماند صرفــًا به عنــوان یــک ناظــر نظــاره می کنــد و نهایتــًا 
ــه خــودش نظــارت کنــد. چنیــن ســازوکاری کارآمــد  ــد ب کــه به صــورت درون سیســتمی بای می دهــد. یعنــی سیســتمی وجــود دارد 
ــا  ــر در اینج گ ــی ا ــود. حت ــارت می ش ــدرت نظ ــش ق ــث کاه ــتمی، باع ــط درون سیس ــت. رواب ــع اس ــارض مناف ــداق تع ــت و مص نیس
ــرای  ــتند و ب ــرا نیس ــه الزم االج ک ــی  ــا و رویه های ــوان از توصیه ه ــی می ت ــد، به راحت ــته باش ــود نداش ــم وج ــتمی ه ــط درون سیس رواب
کــه مجازاتــی بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت. درنهایــت  آن هــا ضمانــت اجرایــی در نظــر گرفتــه نشــده اســت، تخطــی کــرد، چرا
گــر در مقابــل ایــن تخلفــات گزارش هایــی تنظیــم شــود، ایــن گزارش هــا بــه کجــا ارائــه خواهــد شــد؟ طبیعتــًا بــه بخشــی درون خــود  ا
کــه پیگیــری و اصــالح رویه هــا از ایــن طریــق دور از ذهــن اســت.« )کامیــل احمــدی،  ســازمان شــهرداری ارجــاع داده خواهــد شــد 
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کارگــروه ملــی مدیریــت پســماند، تمامــی  کشــور و  کارآمــدی ابزارهــای نظارتــِی ســازمان حفاظــت محیط زیســت، وزارت  بنابرایــن درنتیجــۀ نا
مســئولیت های قانون گــذاری، تعییــن رویه هــا، برنامه ریــزی جهــت تفکیــک پســماند و اجــرای ایــن برنامه هــا به صــورت متمرکــز در شــهرداری 

ــرد.  ــرار بگی ــع ق ــارض مناف ــرض تع ــفته ای در مع ــترده و آش ــکل گس ــه ش ــازمان ب ــن س ــت ای ــده اس ــث ش ع باع ــو ــن موض ــت. ای ــده اس ــع ش تجمی

3-4- بررسی تجارب جهانی مدیریت پسماند در خصوص موقعیت های تعارض منافع مشابه

کثــر ایــن تعارضــات نــه  اشــکال و مصادیــق تعــارض منافــع شناخته شــده در سیســتم مدیریــت پســماند تهــران تــا حــد زیــادی خــاص هســتند، زیــرا ا
ناشــی از ضعــف قانــون یــا قاعــده، بلکــه برآمــده از ســاختار و شــرایط عینــی اســت کــه تــا حــدودی منحصــر بــه شــرایط خــاص تهــران اســت. بااین وجــود 
برخــی از مصادیــق شناخته شــده در ایــن پژوهــش، در بعضــی کشــورهای خارجــی هــم وجــود داشــته و دارد؛ بعضــی کشــورها بــه آن هــا مبتالینــد و 
کــه بــا تعارضاتــی  یــا در گذشــته بــا ایــن مســائل درگیــر بــوده و راهــکاری بــرای حــل و مدیریــت آن یافته انــد. در ایــن بخــش تجربیــات کشــورهایی 
ــد،  ــر بوده ان ــا درگی ــن و رویه ه ــن قوانی ــری در تعیی ــوذ مج ــع اعمال نف ــارض مناف ــود و تع ــرای خ ــذاری ب ــع قاعده گ ــارض مناف ــر تع ــران نظی ــابه ای مش

مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. مــورد اول به صــورت مصداقــی در بریتانیــا و مــورد دوم در ایاالت متحــده مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 

3-4-1- مدیریت تعارض اتحاد قاعده گذار و مجری در نظام مدیریت پسماند بریتانیا

کــه در  خ بازیافــت قابل توجــه 44 درصــد دســت پیــدا کنــد، ازجملــه کشــورهایی اســت  کــه امــروز توانســته اســت بــه نــر بریتانیــا به عنــوان کشــوری 
ســالیان گذشــته از تعــارض منافــع اتحــاد قاعده گــذار و مجــری البتــه در ســطحی خردتــر رنــج می بــرده اســت. بــرای توضیــح راهکارهایــی کــه بریتانیــا 
ح مختصــری از چگونگــی ســاماندهی فعالیت هــای  بــرای مدیریــت تعــارض منافــع در ســاختار مدیریــت پســماند اتخــاذ کــرده اســت، ابتدائــًا بایــد شــر

مدیریــت پســماند در بریتانیــا ارائــه دهیــم.
ریچــارد ویــت )Richard Waite( در کتــاب »بازیافــت پســماند خانگــی« )household waste recycling( وظایــف مدیریــت پســماند در بریتانیــا را بــه 
ســه بخــش تقســیم می کنــد: جمــع آوری پســماند، دفــن پســماند و بازیافــت. مجموعــۀ ایــن فعالیت هــا در حــوزۀ مســئولیت ســه ســطح مدیریتــی یعنی 
مقامــات محلــی مثــل مقامــات منطقــه ای یــا انجمن هــای شــهر1، مقامــات ایالتــی مثــل انجمــن ایالتــی2 و مقامــات کالن شــهرها قــرار دارد. مســئولیت 
جمــع آوری زبالــه بــر عهــدۀ مراجــع محلــی به عنــوان متولیــان جمــع آوری پســماند )WCA یــا waste collection authorities( و مســئولیت دفــن زبالــه 
بــر عهــده انجمن هــای ایالتــی به عنــوان متولیــان دفــن پســماند  )WDA یــا waste disposal authorities(  قــرار دارد. مقامــات کالن شــهرها وظایــف 

دوگانــه WCA و WDA را به صــورت واحــد انجــام می دهنــد. 
مراجــع جمــع آوری پســماند: مســئولین متولــی جمــع آوری پســماند وظیفــۀ ســاماندهی جمــع آوری پســماندهای خانگــی در محــدوده تحــت مدیریــت 
گــردد. در گذشــته ایــن مســئولیت های  ــا ایــن پســماندها تحــت مدیریــت آن بخــش دفــن  ــر عهــده دارنــد، ت خــود و تحویــل آن بــه مراجــع WDA را ب
دوگانــه بــر عهــده مقامــات محلــی و ســازمان نیــروی کار مســتقیم WCA قــرار داشــت. امــا بعــد از آیین نامــه مدیریــت محلــی ســال 1988 خدمــات 
ــا  ــرارداد ب ــرای عقــد ق ــی ب ــون باعــث شــده اســت مراجــع محل ــه بخــش خصوصــی محــول شــده اســت. ایــن قان ــه به صــورت رقابتــی ب جمــع آوری زبال
ع بــه بخــش خصوصــی  بخــش خصوصــی بــرای چنیــن خدماتــی شــرایط مقــرر و مشــخصی را معمــواًل هــر 5 تــا 7 ســال یک بــار منتشــر کننــد. ایــن موضــو
اجــازه می دهــد بــا اطمینــان از رقابتــی بــودن خدمــات مــورد نظــِر مراجــع محلــی بــا عــزم راســخ بــرای جمــع آوری پســماندهای خانگــی بــا یکدیگــر رقابــت 
کامــاًل  کننــد. مراجــع محلــی بــرای عقــد قــرارداد بایــد مشــخصات و شــرایط قــرارداد و چگونگــی انجــام خدمــات را به وضــوح مشــخص ســازند. شــرایط 

ــه در بســیاری از مــوارد باعــث کاهــش قابل مالحظــۀ هزینــه جمع آوری شــده اســت.  رقابتــی قراردادهــای جمــع آوری زبال

کــه انجمــن و نماینــده  کشــوری اســت  کوچک تریــن تقســیمات  کــه همــان منشــأ شــهرهای قــرون میانــه بوده انــد، ناظــر بــه  کشــوری بریتانیــا boroughهــا  Borough council .1   در تقســیمات 
مستقل دارد. 

که در سطح ایالت یا شهرستان و در ارتباط با امور چندین شهر فعالیت می کند. County council .2 انجمن های ایالتی ناظر به انجمن هایی است 
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کــه به صــورت  مراجــع دفــن پســماند: دفــن پســماند یــا توســط انجمن هــای ایالتــی مدیریــت می شــود یــا توســط گروه هایــی از مراجــع کالن شــهرها 
مشــترک بــا مقامــات ایالتــی کار می کننــد، و یــا ماننــد اســکاتلند و ولــز ایــن مســئولیت توســط مراجــع مشــترک تفکیک شــده ای اجــرا می شــود. در 
گذشــته مراجــع دفــن پســماند )WDA( هــم مســئول تــدارک و تهیــه امکانــات دفــن پســماند بودنــد و هــم مســئول قانون گــذاری بــرای عملیــات و 
ــا  ــار مسئولیتشــان به عنــوان مراجــع قانون گــذاری پســماند )WRA ی ــه اعتب اجــرای مدفون ســازی پســماند. مراجــع دفــن پســماند وظیفــۀ دوم را ب
waste regulation authorities( بــر عهــده داشــتند. به این ترتیــب قانون گــذاری بــرای مدیریــت پســماند توســط همــان مراجــع محلــی ای صــورت 
کــه اداره هــای مربــوط بــه هــر یــک از ایــن وظایــف مجــزا  کــه وظیفــۀ اجرایــی در مدیریــت پســماند شــهری بــر عهــده داشــتند. باوجــودآن  می گرفــت 
بــود، چنیــن وضعیتــی بــه تعــارض منافــع منجــر می گردیــد. زیــرا وقتــی یــک مقــام واحــد توامــًا هــم مســئولیت قانون گــذاری و هــم مســئولیت اجــرای 
آن قوانیــن را بــر عهــده داشــته باشــد، می توانــد از ضــرورت اجــرای بســیاری از مســائل چشم پوشــی کنــد و متناســب بــا تــوان محــدود اجرایــی خــود 

.)Waite, 2009( .ــد ــزی بزن ــذاری و برنامه ری ــه قانون گ ــت ب دس
کــرد؟ طــی یــک دوره زمانــی میانــی، وظایــف اجرایــی به صــورت مشــخص بــه مراجــع محلــی محــول  بریتانیــا چگونــه ایــن تعــارض را مدیریــت 
کــه بــه یــک ســازمان مجــزا و مســتقل تبدیــل شــود و بــه مراجــع وزارتــی  شــد و مرجــع قانون گــذاری در ســطح ملــی به گونــه ای ســاماندهی شــد 
گــزارش عملکــرد دهــد. مرجــع قانون گــذاری موظــف بــه حصــول اطمینــان از اجــرای صحیــح اســتراتژی ها، برنامه ریــزی مدیریــت پســماند، صــدور 
مجوزهــا، بازرســی، ارزیابــی و دیگــر وظایــف قانون گــذاری و هم چنیــن توصیــه و مشــاوره بــه دســتگاه های مســئول جهــت انجــام بهینــه خدمــات 
کــه انجــام وظایــف  مدیریــت پســماند گردیــد. نتیجــۀ چنیــن رویکــردی تفکیــک کامــل میــان وظایــف قانون گــذاری و وظایــف اجرایــی بــوده اســت 
گــر از منظــر برنامه ریــزی مدیریــت  را تســهیل و از بــروز تعــارض منافــع میــان قانون گــذار و دســتگاه های اجرایــی و خدماتــی جلوگیــری می کنــد. ا
ــرا بخش هــای  ــوان پیشــبرد ایــن برنامه ریزی هــا را دارد، زی ــه ت ک ــگاه کنیــم، مرجــع قانون گــذاری تنهــا مرجعــی اســت  ع ن ــه ایــن موضــو پســماند ب
اجرایی-خدماتــی غالبــًا از بخــش خصوصــی هســتند. از ایــن نظــر مرجــع قانون گــذاری دسترســی منحصربه فــردی بــه پایــگاه داده هــای مدیریــت 
پســماند ملــی دارد. در گذشــته برنامه هــای مدیریــت پســماند توســط مقامــات منطقــه در ســطح ایالتــی تدویــن می شــد، امــا بــا نظــام جدیــد اجــرای 

یــک اســتراتژی ملــی و واحــد در کل کشــور تضمیــن می شــود. 
راهــکار بریتانیــا در جهــت مدیریــت تعــارض منافــع در ایــن حــوزه مــورد پذیــرش قوانیــن زیســت محیطی اتحادیــه اروپــا واقع شــده اســت و در کتــاب 
راهنمــای اجــرای قوانیــن زیســت محیطی اتحادیــه اروپــا  ایــن راهــکار توصیه شــده اســت. چنیــن راهــکاری بــه معنــای تشــدید تمرکزگرایــی و ســلب 
اختیــار از مراجــع تصمیم گیــری محلــی و منطقــه ای نیســت. به خصــوص در برخــی کشــورهای اروپایــی کــه به صــورت فدرالیســتی مدیریــت می شــوند 
 Handbook on the Implementation of EC Environmental( .ایــن مســئله حائــز اهمیــت اســت و ایــن راهــکار ابــدًا بــه معنــای مرکزگرایــی نیســت

.)Legislation, 2007
کــه اتحادیــه اروپــا در حــوزه مدیریــت پســماند پیشــنهاد می کنــد یــک ســازمان  کمیــت و جامعــه بیانگــر آن اســت  مطالعــات مرکــز توانمندســازی حا
مســتقل کــه مســئولیت دیگــری نداشــته باشــد تــا باعــث بــه وجــود آمــدن تعــارض منافــع گــردد، تشــکیل شــود تــا در ایــن زمینــه برنامه ریــزی و نظــارت 

کــه وجــود چنیــن ســازمانی را ضــروری می ســازند، عبارت انــد از: کتــاِب راهنمــا عوامــل و ویژگی هایــی  کنــد. بــر اســاس ایــن 
یــک مرجــع ذیصــالح و متخصــص کــه متشــکل از کارشناســان مســتقل و خبــره باشــد، بــرای کنتــرل موفقیت آمیــز مدیریــت پســماند   ●

ضروری اســت.
قوانیــن و دســتورالعمل های ایــن ســازمان بــرای پیشــبرد ایــن ســه کارکــرد اساســی بایــد از یــک ســاختار ســازمانی مناســب برخــوردار   ●

گــزارش. باشــد؛ برنامه ریــزی مدیریــت پســماند، قانون گــذاری پســماند و صــدور جــواز، جمــع آوری اطالعــات و ارائــه 
یــک اســتراتژی مدیریــت پســماند همه جانبــه بایــد در ســطوح مرکــزی و ملــی تدویــن شــود. پیشــبرد برنامه هــای جزئی تــر می توانــد   ●

گــذار شــود. بــه ســطوح اجرایــی محلی تــر وا
الزم است در مواردی که از مسئولیت های 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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ــی  ــطح میان ــا در س ــوده و تنه ــه ب ــن زبال ــش دف ــه بخ ــوط ب ــود، مرب ــرده ب ک ــالل  ــار اخ ــا را دچ ــماند بریتانی ــت پس ــاختار مدیری ــه س ک ــی  ــارض منافع تع
ــا بارهــا مــورد نقــد و  مدیریتــی ایــن ســاختار )ســطح مراجــع ایالتــی( وجــود داشــت. بااین وجــود چــه در داخــل بریتانیــا و چــه از ســوی اتحادیــه اروپ

ــد. ــالح گردی ــت، اص ــئت می گرف ــارض از آن نش ــن تع ــه ای ک ــاختاری  ــًا س ــا نهایت ــت ت ــرار گرف ــی ق بررس

3-4-2- اعمال نفوذ ذینفعان و صاحبان صنایع برای جلوگیری از بازیافت در ایاالت متحده

در ســال های اخیــر مســئلۀ بازیافــت زبالــه در ایاالت متحــده بــه مســئلۀ مناقشــه برانگیزی تبدیل شــده اســت. گرچــه تــا ده ســال پیــش لــزوم بازیافــت 
ــرای کاهــش مصــرف از منابــع طبیعــی و حفاظــت از محیط زیســت به عنــوان اصلــی تردیدناپذیــر در  ــه به عنــوان یکــی از راهکارهــای اساســی ب زبال
کشــورهای پیشــرفته و صنعتــی پذیرفته شــده بــود، امــا در چنــد ســال اخیــر در برخــی از ایــن کشــورها بحث هایــی پیرامــون بی ثمــری و حتــی زیــان ده 
ح شــده اســت. پژوهشــگران و خبرنــگاران مســتقل ایــن حــوزه معتقدنــد ایــن اظهــارات و رویکردهــای جدیــد مبنــی بــر  بــودن بازیافــت پســماند مطر

بی اهمیــت و پرهزینــه دانســتن بازیافــت ریشــه در تعــارض منافــع مدافعــان ایــن نظریه هــا و دیدگاه هــا دارد. 
ــد )Mitch Hedlund( از بنیان گــذاران ســازمان غیرتجــاری »بازیافــت در سرتاســر آمریــکا« )Recycle Across America( معتقــد اســت  میــچ هدالن
گام هــای منطقــی الزم بــرای آمــوزش عــادات بازیافــت در کل جامعــه را برنداشــته اســت. به زعــم هدالنــد در ایــن مــورد  صنعــت بازیافــت هرگــز 
ــت در  ــزرگ بازیاف ــای ب ــی از کمپانی ه ــادی برخ ــع اقتص ــا مناف ــی ب ــن عادات ــدن چنی ــود آم ــه وج ــروزه ب ــرا ام ــت، زی ــان اس ــع در می ــارض مناف ــای تع پ
ایاالت متحــده ســازگار نیســت. هدالنــد در گفتگــو بــا خبرنــگار نیویورک تایمــز دربــاره ایــن شــکل از تعــارض منافــع و بحــران بازیافــت در ایاالت متحــده 

چنیــن می گویــد:
» منشــأ ایــن بحــران از روش آمــوزش بازیافــت بــه عمــوم مــردم نشــئت می گیــرد. در سرتاســر ایاالت متحــده هــزاران دســتورالعمل 
کــه باعــث تردیــد و بی تفاوتــی مــردم دربــاره بازیافــت می شــود و ایــن پیــام  گیج کننــده روی ســطل های بازیافــت وجــود دارد 
گــون روی ســطل ها باعــث می شــود  گونا کــه بازیافــت چیــز مهمــی نیســت. برچســب های ناهمخــوان و  را بــه آن هــا می رســاند 
بــه درون ایــن ســطل های بازیافــت انداختــه شــود. ایــن آلودگــی باعــث ایجــاد هزینه هــای سرســام آور  میلیون هاتــن زبالــه 
کــه ایــن مســئله  بــرای جداســازی مــواد قابــل بازیافــت از زباله هــا می شــود، ازایــن رو باعــث افزایــش هزینــه بازیافــت می شــود 
کارآمــد و بیهــوده  به خودی خــود ســبب می شــود کاالهــای بازیافتــی بــرای کارخانه دارهــا مطلــوب نباشــند و ازایــن رو بازیافــت نا
کــرد. مــا در کار خــود در ســازمان بازیافــت در  کــه ایــن مشــکل را به ســادگی می تــوان حــل  کثــر مــردم نمی داننــد  جلــوه می کنــد. ا
کــه برچســب های اســتاندارد در کل جامعــه بــر روی ســطل های بازیافــت می توانــد بخــش  سرتاســر آمریــکا بــه تجربه دیده ایــم 
قابل مالحظــه ای از آلودگی هــا را کاهــش دهــد. راه حــل ســاده اســت، امــا بــه دلیــل تعــارض منافــع، بعضــی از گروه هــای بــزرگ 
متأثــر از صنعــت بازیافــت انگیــزه ای بــرای حــل ایــن مســئله ندارنــد. برخــی از بزرگ تریــن و بانفوذتریــن کمپانی هــای بازیافــت در 
کــه صاحبــان آن هــا بــا  ایاالت متحــده متعلــق بــه کمپانی هــای زباله دانــی اســت. )منظــور از ایــن کمپانی هــا زباله دانی هایــی اســت 
ســوزاندن زبالــه و تبدیــل آن بــه ســوخت و یــا دفــن آن و تبدیــل آن بــه کــود درآمدزایــی می کننــد(. بنابرایــن وقتــی بازیافــت درســت 
کار نکنــد، کســب وکار زباله دانی هــا ســود بیشــتری خواهــد داشــت. توجــه داشــته باشــید کــه بســیاری از افــراد حرفــه ای و باســابقه در 
صنعــت بازیافــت کــه در مقاله هــای رســانه ای بهانه تراشــی می کننــد کــه چــرا بازیافــت ســودده نیســت و یــا چــرا به زحمــت انجامــش 
نمــی ارزد، در حــال حاضــر یــا بــرای صنایــع زباله دانــی، یــا صنایــع تولیــد مــواد خــام و یــا صنایــع کوره هــای تبدیــل زبالــه بــه انــرژی 
کــه کســب وکار آن هــا را  کار می کننــد و یــا از جانــب آن هــا حمایــت می شــوند. ایــن تعــارض منافــع باعــث می شــود آن هــا راهــکاری را 

.)David Bornstein, 2018( ».کم رونــق می ســازد، بیهــوده جلــوه دهنــد
کــه  هدالنــد معتقــد اســت وقتــی ایــن شــکل از تعــارض منافــع در چنیــن ســطح تأثیرگــذاری در صنعــت بازیافــت وجــود داشــته باشــد، روشــن می شــود 
ــل بازیافــت به شــدت آلوده شــده  ــه مــواد قاب ک ــی  ــرا زمان کنــون حل نشــده اســت. زی چــرا مســئلۀ ســادۀ ابهــام برچســب های ســطل های بازیافــت تا
ــواد  ــام، م ــواد خ ــد م ــع تولی ــد، صنای ــت می آورن ــه دس ــتری ب ــود بیش ــا س ــان زباله دانی ه ــد، صاحب ــدا کن ــش پی ــت افزای ــد بازیاف ــۀ فرآین ــند و هزین باش
خــام بیشــتری می فروشــند و انگیــزۀ قــوی ای بــرای ســاخت کوره هــا به منظــور ســوزاندن زبالــه و تولیــد انــرژی بــه وجــود می آیــد. هدالنــد بــرای 
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کــه مســئول ارتقــای ســطح امنیــت  کــه به عنوان مثــال در ایاالت متحــده همــان افــرادی  شبیه ســازی ایــن وضعیــت را بــا شــرایطی مقایســه می کنــد 
جاده هــای کشــور هســتند، صاحــب مغازه هــای مکانیکــی خــودرو، بیمارســتان ها و ســردخانه های نگهــداری از جنازه هــا باشــند. روشــن اســت در 

چنیــن شــرایطی منافــع ایــن افــراد در رشــد تصادفــات جــاده ای و افزایــش مرگ ومیــر مــردم اســت. 
ــه ایــن  ــه ب ک ــرای مدیریــت ایــن شــکل از تعــارض منافــع پیشــنهاد می دهــد غیرقانونــی ســاختن تعارضــات منافعــی اســت  ــد ب کــه هدالن راهــکاری 
کــه کســب وکار و ســود آن هــا از راه  کشــوری منجــر می شــود. درواقــع افــرادی  شــکل از تأثیرگــذاری و اعمال نفــوذ در تصمیم گیری هــای ایالتــی و 
ــر قانون گذاری هــا و تصمیم گیری هــای حــوزۀ  تــداوم رویه هــای جــاری در حــوزه بازیافــت تأمیــن می شــود، نبایــد حــق اعمال نفــوذ و تأثیرگــذاری ب

بازیافــت را باشــند. 
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فصل چهارم
تیپ شناسی تعارض منافع 

 بخش پسماند در بستر 
اقتصاد سیاسی زباله



در فصــل پیشــین مصادیــق تعــارض منافــع حــوزه پســماند خشــک در ســه دســته و بــر اســاس نقش هــای مختلــف در مدیریــت پســماند خشــک، یعنــی 
ــرای نقش هــای  کــه ب ــکار( تفکیــک و شناســایی شــد. مصادیــق تعــارض منافعــی را  نقــش ناظــر، نقــش مدیریــت اجرایــی و نقــش مجــری )پیمان

مختلــف در سیســتم موجــود مدیریــت پســماند شناســایی شــد، بــه ترتیــب زیــر می تــوان 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 پیمان ها؛  ●
دریافت هدیه و رشوه از بخش های قاعده پذیر؛  ●
نقش ناظر مدیریت پسماند )سازمان مدیریت پسماند(:  ●
اتحاد ناظر و منظور/ اتحاد قاعده گذار و مجری؛  ●

نقش مجری )پیمانکار(:
کثری پسماند و وظیفۀ ترویج تفکیک پسماند در مبدأ؛  ● تعارض وظایف میان وظیفۀ جمع آوری حدا
تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع به کارگیری نیروی کار غیررسمی؛  ●
گذاری مناطق؛  ● تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع وا
اعمال نفوذ مجری در تعیین قوانین و رویه ها.  ●

4-1- تیپ شناسی تعارضات منافع حوزه پسماند 

کــرد؛ در نخســتین ســطح، ســازوکارها و  ــوان در دو ســطح و دو حــوزۀ کامــاًل جــدا از هــم بررســی  ســاختار و سیســتم مدیریــت پســماند تهــران را می ت
ــتگاهی  ــای درون دس ــتورالعمل ها و آیین نامه ه ــد و دس ــتی، قواع ــن باالدس ــامل قوانی ــی ش ــناد قانون ــاس اس ــر اس ــد ب ــماند را بای ــت پس ــط مدیری رواب
ــر اســاس شــرایط عینــی و آنچــه در عمــل در ایــن حــوزه  ــد ب کــرد. در ســطح دوم ســاختار و روابــط مدیریــت پســماند خشــک را بای تحلیــل و بررســی 
گــر بررســی ســاختار مدیریــت پســماند بــه ســطح نخســت یعنــی ســطح اســناد قانونــی محــدود شــود، در ایــن  اتفــاق می افتــد، مــورد بررســی قــرار داد. ا
کــرد. قانون گــذار در ســطح ملــی )مجلــس شــورای اســالمی( در قانــون مدیریــت پســماند  ســطح کمتــر می تــوان نشــانی از وجــود تعــارض منافــع پیــدا 
و آیین نامــۀ اجرایــی قانــون مدیریــت پســماند بــا تفکیــک وظایــف قاعده گــذاری، اجرایــی و نظارتــی از یکدیگــر و تفویــض هــر یــک از آن هــا بــه یــک 
ــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند، وظایــف  ــگاه دارد. به عنوان مثــال ب ــروز تعــارض منافــع را بســته ن کــرده اســت منافــذ ب ســازمان مســتقل ســعی 
قاعده گــذاری و نظارتــی و تعییــن رویه هــا به طــور عمــده بــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت و به طــور جزئــی و در پــاره ای از مــوارد بــه وزارت کشــور 
کــه ایــن دو ســازمان هیچ یــک مســئولیت اجرایــی در مدیریــت پســماند نداشــته و در ایــن حــوزه ذینفــع ســازمانی نیســتند. امــا  سپرده شــده اســت، 
ایــن قوانیــن و آیین نامه هــا در انتــزاع از شــرایط عینــی و تــوان تشــکیالتی و ســاختاری ســازمان ها و نهادهــای مرتبــط بــا مدیریــت پســماند تنظیــم و 
کــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت چگونــه می توانــد بــا یــک تیــم 5  تدوین شــده اســت. به عنوان مثــال در ایــن قانــون در نظــر گرفتــه نشــده اســت 
نفــره تمــام مســئولیت های قاعده گــذاری و نظارتــی مدیریــت پســماند را در کل کشــور انجــام دهــد؟ روشــن اســت در شــرایطی کــه تنهــا در ســطح شــهر 
تهــران روزانــه بیــش از 10 هزارتــن زبالــه جمــع آوری، دفــن و بازیافــت می شــود و ایــن حجــم از زبالــه درکل کشــور بــه بیــش از 50 هــزار تــن می رســد، 
گــر بخواهــد در ســطح ملــی بــرای ایــن فرآینــد پیچیــده قاعده گــذاری کنــد و بــر آن نظــارت داشــته باشــد، نیــاز بــه تشــکیالت ســازمانی  یــک ســازمان ا
قدرتمنــدی دارد. در وزارت کشــور به عنــوان دیگــر نهــاد قاعده گــذاری و نظارتــی مدیریــت پســماند نیــز همیــن مســئله برقــرار اســت؛ در ســازمان 
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کــه به عنــوان نماینــده وزارت کشــور بایــد بــر ســازوکارهای مدیریــت پســماند در شــهرداری ها نظــارت داشــته  شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور نیــز 
ــد.  ــر عهــده دارن ــه حجــم عظیــم فعالیت هــای مدیریــت پســماند را ب ــه نقــل از مســئولین ذیربــط تنهــا 2 کارشــناس مســئولیت رســیدگی ب باشــد، ب
کــه در قانــون و روی کاغــذ بــا تفکیــک نهادهــای اجرایــی از نهادهــای نظارتــی و قاعده گــذاری بــرای جلوگیــری از بــروز تعــارض  بنابرایــن باوجــودآن 
کارآمــدی و عــدم تــوان تشــکیالتی نهادهــای نظارتــی و قاعده گــذاری عمــاًل ایــن وظایــف  منافــع تمهیداتــی اندیشــیده شــده اســت، امــا در عمــل بــا نا

گذارشــده و ایــن ســازمان را در معــرض تعــارض منافــع قــرار داده اســت.  بــه نهــاد اجرایــی مدیریــت پســماند، یعنــی شــهرداری ها وا
گــذاری پســماند  ــرار اســت؛ در آیین نامه هــای وا در خصــوص آیین نامه هــا و دســتورالعمل های درون ســازمانی شــهرداری نیــز همیــن وضعیــت برق
کــه ممکــن اســت پیمانــکار را در معــرض تعــارض منافــع قــرار دهــد، شناسایی شــده و پیمانــکار از انجــام آن هــا منــع  خشــک برخــی از موقعیت هایــی 
گــذاری منطقــۀ مربوطــه بــه  کــودکان و وا شــده اســت. به عنوان مثــال در متــن قــرارداد، پیمانــکار از به کارگیــری نیــروی کار غیررســمی شــامل اتبــاع و 
شــخص ثالــث منــع شــده اســت. از ایــن نظــر نظام نامــه بــه لحــاظ حقوقــی و قانونــی، مســئله ای نــدارد؛ مــوارد مشکل ســاز شناسایی شــده و به عنــوان 
کــه راهــکار دیگــری جــز ارتــکاب ایــن تخلفــات پیــِش پــای پیمانــکار وجــود نــدارد، ایــن تخلفــات بــه  تخلــف معرفــی شــده اســت. امــا در شــرایطی 
رویه هــای معمــول تبدیــل می شــوند. بنابرایــن شــرایط عینــی و ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی اســت کــه ذینفعــان را در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار 
ع  کــرد. البتــه از ایــن نــو ع تعــارض منافــع را صرفــًا بــا اصالحــات حقوقــی و تغییــر آیین نامــه ای و بخش نامــه ای نمی تــوان اصــالح  می دهــد. ایــن نــو
ــال وظایــف متعــارض جمــع آوری  ــز در قوانیــن و آیین نامه هــا در حــوزه مدیریــت پســماند وجــود دارد )به عنوان مث تعــارض منافع هــای حقوقــی نی
کــرد. بــر اســاس ایــن  کــه بــا اصالحــات حقوقــی و روی کاغــذ می تــوان آن هــا را اصــالح  کثــری پســماند و ترویــج فرهنــگ تفکیــک در مبــدأ(،  حدا
معیــار تعارضــات منافــع شناسایی شــده در حــوزه مدیریــت پســماند و رویکــرد مناســب جهــت مدیریــت آن هــا را می تــوان بــه دو دســتۀ حقوقــی و 

کــرد.  ســاختاری)اقتصادی-اجتماعی( تقســیم 

جدول 1-4: تیپ شناسی موقعیت های تعارض منافع در مدیریت پسماند خشک شهر تهران

رویکرد الزم جهت مدیریت تعارض 
منافع موقعیت تعارض منافع نقش/بخش

ساختاری )اجتماعی-اقتصادی( تعارض وظایف و منافع سازمانی شهرداری

مدیریت اجرایی)شهرداری 
منطقه(

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

ساختاری )اجتماعی-اقتصادی( تداوم منافع مدیریت اجرایی از طریق مقاومت در مقابل تغییر رویه ها

حقوقی دریافت هدیه و رشوه از بخش های قاعده پذیر

ساختاری )اجتماعی-اقتصادی( اتحاد ناظر و منظور/ اتحاد قاعده گذار و مجری ناظر مدیریت پسماند 
)سازمان مدیریت پسماند(

حقوقی کثری پسماند و وظیفۀ ترویج تفکیک پسماند در مبدأ تعارض وظایف میان وظیفۀ جمع آوری حدا

مجری )پیمانکار(
ساختاری )اجتماعی-اقتصادی( تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع به کارگیری نیروی کار غیررسمی

ساختاری )اجتماعی-اقتصادی( گذاری مناطق تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع وا

ساختاری )اجتماعی-اقتصادی( اعمال نفوذ مجری در تعیین قوانین و رویه ها
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کــه در مدیریــت پســماند شــهر تهــران  کــه جــدول1-4 نشــان می دهــد جهــت مدیریــت بخــش عمــده ای از موقعیت هــای تعــارض منافــع  همان طــور 
شناسایی شــده اســت، انجــام اصالحــات حقوقــی و آیین نامــه ای کفایــت نمی کنــد و جهــت حــل بنیادیــن ایــن مــوارد الزم اســت شــرایط به گونــه ای 
ســاختاری تغییــر یابــد. بنابرایــن بــرای مدیریــت تعــارض منافــع در حــوزه پســماند خشــک نمی تــوان بــه اصالحــات آیین نامــه ای صــرف امیــد بســت 
کاغــذ انتظــار داشــت وضعیــت پیچیــدۀ مدیریــت پســماند خشــک رو بــه بهبــود رود. موقعیت هــای تعــارض منافــع  و بــا اعمــال تغییراتــی روی 
مدیریــت پســماند خشــک از زمیــن شــرایط عینــی و موجــود ســر برآورده انــد و ایــن شــرایط و واقعیــات بالفعــل در قوانیــن و آیین نامه هــا لحــاظ 
کــه داللــت بــر  نشــده اند. ازایــن رو فاصلــه قوانیــن از شــرایط عینــی و عــدم وجــود اراده بــرای تغییــر شــرایط عینــی باعــث شــده اســت موقعیت هایــی 
تعــارض منافــع دارنــد، به ســادگی به عنــوان تخلــف شناخته شــده و مســئولیت قانونــی از دوش نهادهــای قانون گــذاری برداشــته شــود. درحالی کــه 
در عمــل ایــن تخلفــات گریزناپذیــر بــوده و در فرآیندهــای مدیریــت پســماند بــه رویه هــای معمــول تبدیــل می شــوند. لــذا الزم اســت به جــای ارائــه 
پیشــنهاد جهــت تغییــر ضوابــط و آیین نامه هــا، ایــن مســئله در بســتر شــرایط و عواملــی کــه بــه شــکل گیری بحــران کنونــی منجــر شــده اســت، بررســی 
و گره گاه هــای تعــارض منافــع در بســتر شــرایط عینــی شناســایی و مدیریــت شــوند. در ایــن راســتا، در ادامــۀ ایــن فصــل بــه بررســی ســاختاری مســائلی 
کــه بــه بــروز ایــن موقعیت هــای تعــارض منافــع منجــر شــده اســت و در بســتر اقتصــاد سیاســی مدیریــت شــهری به طــور عــام، و  پرداختــه خواهــد شــد 

اقتصــاد سیاســی مدیریــت پســماند به طــور خــاص قابل تحلیــل و بررســی اســت. 

4-2- زباله متعلق به کیست؟ چه کسی ارزش اضافی تولید می کند؟ 

یکــی از مســائل حائــز اهمیــت در ســطح کالن مدیریــت پســماند، مســئلۀ حقوقــی مالکیــت زبالــه اســت. در هیچ یــک از اســناد قانونــی مرتبــط بــا 
مدیریــت شــهری در ایــران دربــارۀ مالکیــت زبالــه صحبتــی بــه میــان آورده نشــده اســت.  در بنــد 2 مــاده 55 قانــون شــهرداری ها مســئولیت »تنظیــف 
گذارشــده اســت.در مــاده 7 قانــون مدیریــت پســماند نیــز چنیــن تصریح شــده اســت کــه »مدیریــت  و نگاهــداري و تســطیح معابــر« بــه شــهرداری ها وا

کلیــه پســماندهای عــادی در شــهرها و روســتاها و حریــم آن هــا بــه عهــده شهرداری هاســت.«  اجرایــی 
کــه شــهرداری مالــک  کــرد  کــه بــر عهــده شــهرداری ها نهــاده شــده اســت، تلویحــًا می تــوان چنیــن اســتنتاج  بــر اســاس ایــن مســئولیت قانونــی 
کــه در اختیــار تولیدکننــدگان  زباله هــای شــهری اســت. درواقــع پســماندهای عــادی شــامل پســماند واحدهــای مســکونی، تجــاری، اداری تــا زمانــی 
ــه را به منظــور دفــع در ســطح  ــه تولیدکننــده اســت. امــا به محــض اینکــه تولیدکننــده زبال ــق ب ــه لحــاظ حقوقــی متعل ــرار داشــته باشــد، ب پســماند ق
ج شــده و تحــت  شــهر)در مکان هــای تعیین شــده توســط مدیریــت شــهری یــا هــر نقطــۀ دیگــری در شــهر( قــرار دهــد، زبالــه از مالکیــت تولیدکننــده خار
ــر  ــه ب ــا بازیافــت زبال اختیــار و مالکیــت شــهرداری قــرار می گیــرد. ایــن مالکیــت حقوقــِی )تلویحــی( باعــث می شــود هزینه هــای جمــع آوری، دفــن ی
گــر در ایــن میــان درآمــدی هــم در فرآیندهــای مرتبــط بــا مدیریــت پســماند حاصــل شــود، متعلــق بــه شــهرداری  عهــده ســازمان شــهرداری باشــد و ا
خواهــد بــود. بنابرایــن درآمــد شــهرداری از محــل پســماندهای شــهری ناشــی از مشــروعیت و مالکیــت حقوقــی ایــن ســازمان بــر پســماندهای شــهری 

اســت. 
در ســال های اخیــر در ادبیــات ژورنالیســتی اصطالحــی بــه نــام طــالی کثیــف رایــج شــده اســت و چنیــن گفتــه می شــود کــه زبالــه طــالی کثیــف اســت. 
کار انجــام شــود؛ بدیــن معنــا زبالــه  کــه بــر روی آن  گــردد، نیازمنــد آن اســت  کــه طــال نیــز بــرای آنکــه واجــد ارزش  ایــن گفتــه تــا آنجــا صحیــح اســت 
کــه بــر اســاس مبانــی اقتصــاد سیاســی کالســیک، تنهــا  کار انجــام شــود. توجــه شــود  کــه بــر روی آن  تنهــا زمانــی واجــد ارزش و قابل مبادلــه می گــردد 
ــرآوری  ــرای ف ــه ب ک ــا کاری  ــت ب ــر اس ــی براب ــر کاالی ــد و ارزش ه ــده باش ــام ش کار انج ــر روی آن  ــه ب ک ــت  ــد ارزش دانس ــزی را واج ــوان چی ــی می ت زمان
کــم بــر مدیریــت پســماند، مقایســه ایــن مناســبات بــا یــک  آن انجــام شــده اســت. )اســمیت، 1357(. بــرای تشــریح مناســبات اقتصــاد سیاســی حا
ــر یــک  ــا مالکیــت یــک زمیــن دار ب ــوان ب ــای شــهری را می ت ــر زباله ه ــد کمک کننــده باشــد؛ مالکیــت حقوقــی شــهرداری ب ــاده تر می توان وضعیــت س
کار انجــام نشــود، نمی توانــد  کــه حاصلخیــز باشــد، مادامی کــه بــر روی آن  کــرد. یــک زمیــن کشــاورزی هرقــدر هــم  قطعــه زمیــن کشــاورزی مقایســه 
ــر روی زمیــن اجیــر  کار ب ــرای  ــا زمیــن دار کارگــری را ب ــا توســط خــود زمیــن دار انجــام می شــود، ی کار ی منشــأ تولیــد ارزش و ارزش اضافــی باشــد؛ ایــن 
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کار  کــه آن شــخص بــا نیــروی کار شــخصی خــود یــا دیگــری ارزش از زمیــن بیــرون بکشــد.  می کنــد، یــا زمیــن را بــه شــخص دیگــری اجــاره می دهــد 
کارگــر تقســیم می شــود. در  کار باعــث ایجــاد ارزش می شــود و ایــن ارزش بــر اســاس نرخــی معیــن بیــن اجــارۀ زمیــن دار، ســوِد اجــاره دار و مــزِد  نیــرویِ 
کــه بــرای آنکــه ارزش آن تحقــق پیــدا کنــد و  مدیریــت پســماند هــم بــا -اندکــی تفــاوت- همیــن مناســبات برقــرار اســت؛ زبالــه مــاده خامــی اســت 
قابلیــت مبادله پذیــری بــه دســت آورد، نیازمنــد آن اســت کــه روی آن کار انجــام شــود. کاری کــه در اینجــا منشــأ ارزش اســت و باعــث می شــود زبالــه 
کــه ایــن کارهــا بــر روی  ک ســازی زبالــه اســت. زمانــی  از چیــزی دورریختــی بــه کاالیــی قابل مبادلــه تبدیــل شــود، عبــارت از جمــع آوری، تفکیــک و پا
ک سازی شــده اصطالحــًا عدل بنــدی شــوند، عدل هــا به عنــوان مــواد اولیــه صنایــع بازیافتــی به آســانی  زبالــه انجــام شــود و زباله هــای تفکیــک و پا

ــل خریدوفــروش می شــوند.   قاب
کــه از قانــون اخذشــده اســت، مالــک زبالــه شــناخته می شــود. شــهرداری بــرای ارزش افزایــی از ایــن مایملــک،  شــهرداری بــا مشــروعیت حقوقــی ای 
کار را بــه کار نمی گیــرد، و زبالــه را بــه شــخص ثالثــی )پیمانــکار- کــه در قســمت بعــدی تشــریح خواهــد شــد، مســتقیمًا نیــروی  بــه دالیــل عدیــده ای 

کار ارزش ایجادشــده بــه ســه قســمت مــزد، ســود و  کاِر نیــروی  کار می گیــرد و در اثــر  کار غیــر را بــه  اجــاره دار( اجــاره می دهــد. پیمانــکار نیــروی 
کــم بــر مدیریــت شــهری و بــا قبــول منطــق  کارگــر، پیمانــکار و شــهرداری تقســیم می شــود. بــا پذیــرش ایــن مناســبات ســرمایه دارانۀ حا اجــاره بیــن 
کارگــر نیــز مابــازای بخشــی از ارزشــی  کاالســازی زبالــه، می تــوان گفــت اجــارۀ شــهرداری ناشــی از مشــروعیت قانونــی مالکیــت بــر زبالــه اســت و مــزد 
کار او خلق شــده اســت. در ایــن میــان و بــا پذیــرش چهارچــوب ســرمایه داری ایــن مناســبات، می تــوان نقــش پیمانــکار و  کــه درنتیجــۀ  اســت 

ــت.  ــض دانس ــطه گری مح ــش واس ــک نق ــرد را ی ــر زباله گ کارگ ــهرداری و  ــن ش ــی بی ــای میان ــۀ نقش ه مجموع
کــه  بــر اســاس مدل هــای کالســیک صنعتــی و خدماتــی ســرمایه داری، ســود ســرمایه دار -یــا در مثــال مــا اجــاره دار- ناشــی از ســرمایه ای اســت 
کارگــر و اجاره بهــای زمیــن تخصیــص می دهــد. )ریــکاردو، 1374(. امــا در مقایســۀ نقــش پیمانــکار در  به منظــور خریــد ابزارتولیــد و پرداخــت مــزد 
کــه پیمانــکار هیــچ ســرمایه کالنــی را بــرای خریــد ابزارتولیــد  مدیریــت پســماند و اجــاره دار )یــا ســرمایه دار( در مناســبات ســرمایه دارانه، روشــن اســت 

ــوان به این ترتیــب برشــمرد:  ــکار را می ت ــاز از ســوی پیمان ع ســرمایه مــورد نی ــداده اســت. مجمــو ــر اختصــاص ن کارگ ــا حتــی پرداخــت مــزد  ی
گــذاری پســماند خشــک شــهرداری تهــران، پیمانــکار بایــد مبلغــی )بیــن 2 تــا 4 برابــر مبلــغ   ● بــر اســاس ضوابــط حقوقــی و آیین نامــه وا

اجــاره ماهیانــه1( به عنــوان ضمانــت نــزد شــهرداری گــرو بگــذارد. 
داشــتن چنــد دســتگاه خــودرو جمــع آوری پســماند )وانت بــار( بــر اســاس آیین نامــه رتبه بنــدی پیمانــکاران به عنــوان یکــی از   ●

ک هــای رتبه بنــدی پیمانــکاران بــه شــمار می آیــد و بــرای برنــده شــدن در مزایــده، پیمانــکار بایــد مالــک چندیــن دســتگاه خــودرو  مال
وانت بــار باشــد. 

پرداخت اجاره ماهیانه شهرداری و مزد کارگر نیز از دیگر هزینه های پیمانکار است.   ●

گــردش و متغیــر اســت.  ع ســرمایۀ ثابــت یــا پایــا، بلکــه ســرمایۀ در  بنابرایــن می تــوان گفــت ســرمایه تخصیص یافتــۀ پیمانــکار به طــور عمــده نــه از نــو
ــد  ــرف خری ــه ص ک ــت  ــرمایه ای اس ــد، س ــاص می یاب ــد اختص ــزار تولی ــد اب ــت خری ــا جه ــت و پای ــرمایۀ ثاب ــه س ــه ب ک ــکار  ــرمایۀ پیمان ــی از س ــا بخش تنه
وانت بارهــای جمــع آوری پســماند می شــود. در خصــوص همیــن ســرمایۀ جزئــی هــم بــر اســاس پژوهش هــا  و بــه نقــل از خــود مســئولین مدیریــت 
ــن از طریــق ایــن وانت بارهــا و از طریــق مجراهــای رســمی جمــع آوری  ــه در تهــران تنهــا 400 ت ــن پســماند خشــک روزان ع 2621ت شــهری از مجمــو
کــه پیمانــکار بــرای  ع ســرمایۀ ثابتــی  کــودکان، 1398(. درواقــع درآمــد حاصــل از مجمــو پســماند جمــع آوری می شــود. )انجمــن حمایــت از حقــوق 
ع کل درآمــد او و شــهرداری را شــکل می دهــد. جــز ایــن مــورد، پیمانــکار هیــچ ســرمایۀ  ایــن ســرمایه گذاری تخصیــص داده اســت، 15 درصــد از مجمــو

ــزار تولیــد تخصیــص نمی دهــد.  ــرای تهیــه اب قابل مالحظــه ای را ب
ــرآوری  ــع آوری و ف ــد جم ــی در فرآین ــب ارزش افزای ــه موج ــت، به هیچ وج ــته اس ــرو گذاش گ ــهرداری  ــزد ش ــکار ن ــه پیمان ک ــی  ــه ضمانت ک ــت  ــن اس روش
کــه از ســویی بســیار انــدک اســت و از ســویی در ســازوکارهای  پســماند نمی شــود. ســرمایه ثابــت تخصیص یافتــۀ پیمانــکار )در قالــب وانت بارهــا( نیــز 

کــه اجــاره آن ماهیانــه 600 میلیــون تومــان بــوده، حــدود 2 میلیــارد تومــان بــوده اســت. درحالی کــه بــا اســتناد بــه مصاحبــۀ  گفتــه پیمانــکار منطقــه 18 مبلــغ ضمانــت ایــن منطقــه  1.  بــه 
معاونــت توســعه و برنامه ریــزی 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 
ــرا بخــش عمــده ای از پســماندهای خشــک در هــر منطقــه  ــد قابل مالحظــه باشــد، زی ــه ایــن ســرمایه هــم نمی توان ک ــد توجــه داشــت  می شــود، بای
کــه در قالــب قــرارداد غیررســمی »رســوم« بــا پیمانــکار معاملــه کرده انــد. پیمانــکار  توســط نیــروی کار غیررســمی جمــع آوری و تفکیــک می شــود 
نه تنهــا بــه ایــن کارگــران مــزدی پرداخــت نمی کنــد، بلکــه به صــورت ماهیانــه مبلغــی تــا ســقف 4میلیــون تومــان نیــز از هــر یــک از آن هــا بابــت اجــازۀ 
گــردش تخصیص یافتــۀ پیمانــکار را نیــز می تــوان محــدود بــه تعــداد انــدک  ع ســرمایۀ در  زباله گــردی در منطقــه اخــذ می کنــد. بنابرایــن مجمــو

کــز بازیافــت دانســت.  کارگــران شــاغل در مرا
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. به عبارت دیگــر در شــرایط فعلــی 
کار زباله گــردان غیررســمی اســت.  ــی کالن ناشــی از ایــن ارزش ایجادشــده در حــوزه پســماند خشــک حاصــل  گــردش مال تمــام ارزش ایجادشــده و 
بااین وجــود، شــهرداری مســئولیت مواجهــه حقوقــی و ســاماندهی ایــن نیــروی کار را نمی پذیــرد و بــا وجــود کثــرت و نقــش عمــده ای کــه ایــن نیــروی 
ــذا فضایــی  ــار اصلــی را بــر دوش می کشــد، به عنــوان نیــروی کار رســمی شــناخته نمی شــود. ل ــا پســماند خشــک دارد و ب کار در فرایندهــای مرتبــط ب
کــه بــدون آنکــه زحمــت خاصــی بکشــد، بــه شــکلی بیشــینه منتفــع می گــردد. عــدم پذیــرش  بــرای وجــود طفیلــی و واســطه گر پیمانــکار بــاز می شــود 
ــل  ــه یکــی از مهم تریــن ایــن عوام ک ــده ای دارد  ــل عدی ــش پســماند خشــک ریشــه در عل ــروی کار غیررســمی بخ ــا نی مســئولیت حقوقــی مواجهــه ب
کــه ایــن مــوارد  می توانــد ممنوعیــت قانونــی حضــور نیــروی کار غیررســمی در کشــور و آیین نامــه لیســت چهارگانــه اشــتغال اتبــاع خارجــی باشــد 
کــه بــه عــدم  تحلیــل مفصــل و خــاص خــود را می طلبــد و در ایــن پژوهــش مجــال پرداختــن بــه ایــن مســائل وجــود نــدارد. امــا یکــی از ایــن عوامــل را 
مواجهــه حقوقــی شــهرداری بــا نیــروی کار خدماتــی به طورکلــی منجــر می شــود، بایــد بــه شــکلی تاریخــی در پیشــینه اشــتغال مثلثــی و برون ســپاری 

کــرد.  در شــهرداری بررســی 

4-3- اشتغال مثلثی، برون سپاری و تعارض منافع

کارگــران موردنیــاز خــود را از طریــق شــرکت های  کاری ســه جانبه، ســازمان ها یــا بنگاه هــای خصوصــی و دولتــی،  در اشــتغال مثلثــی یــا روابــط 
ــی  ــای رفاه ــن نیازه ــه و تأمی ــق بیم ــتمزد، ح ــت دس ــران، پرداخ ــا کارگ ــی ب ــه حقوق ــئولیت مواجه ــورت مس ــد و بدین ص ــن می کنن ــان کاری تأمی پیم
کارگــران از دوش کارفرمــای اصلــی برداشته شــده و بــر عهــده شــرکت پیمــان کار قــرار می گیــرد. اشــتغال مثلثــی یــا برون ســپاری خدمــات باعــث کاهــش 

هزینه هــای نیــروی انســانی بــرای کارفرمــای اصلــی شــده و کســب ســود بــرای شــرکت پیمــان کار تضمیــن می شــود. 
گــذاری امــور پشــتیبانی دســتگاه های اجرایــی بــه بخــش  ریشــۀ حقوقــی شــکل گیری ایــن شــرکت ها بــه مصوبــۀ شــورای عالــی اداری کشــور »وا
غیردولتــی« در ســال 1373 بازمی گــردد کــه بــر اســاس آن کلیــه وزارتخانه هــا، ســازمان ها، مؤسســات و شــرکت های دولتــی ملــزم شــدند تــا تمــام امــور 
گــذار کننــد. باوجودآنکــه ایــن اقــدام بــا توجیــه کوچک ســازی  عمومــی، خدماتــی و پشــتیبانی خــود را ظــرف مــدت 5 ســال بــه بخــش خصوصــی وا
کــه  کــه: »در تنظیــم متــن قراردادهــا می بایــد ترتیبــی اتخــاذ شــود  دولــت صــورت گرفــت امــا در بنــد هفتــم ایــن مصوبــه چنیــن تصریح شــده اســت 
کار و پاســخ گویی در برابــر شــکایات کارکنــان خدماتــی، متوجــه شــرکت طــرف قــرارداد باشــد و دســتگاه اجرایــی هیچ گونــه  رعایــت الزامــات قانونــی 

تعهــدی در مــورد امــور اســتخدامی، رفاهــی و پرداخت هــای کارکنــان موصــوف نداشــته باشــند.« )خیراللهــی، 1397(.
آشــکارا می تــوان دریافــت یکــی از مهم تریــن انگیزه هــای دســتگاه های دولتــی و غیردولتــی عمومــی در فراینــد برون ســپاری مشــاغل خدماتــی و 
ــوان  ــا کارگــران بــوده اســت. از ویژگی هــای اصلــی اشــتغال مثلثــی می ت پشــتیبانی کاهــش هزینه هــای نیــروی انســانی و فــرار از مواجهــه حقوقــی ب
کــرد: پاییــن بــودن ســطح دســتمزدها و نابرابــری پرداخت هــا )بــه گفتــه معاونــت حقوقــی توســعه مدیریــت دولــت دهــم،  بــه مــوارد زیــر اشــاره 
شــرکت های واســط 60 درصــد مــزد کارگــران را از آن خــود می کننــد و ســهم کارگــران از مــزد اختصاص یافتــه دولــت 40 درصــد اســت(، موقتــی بــودن 

قراردادهــا و نبــود امنیــت شــغلی، عــدم نظــارت و اجــرا نشــدن تعهــدات قانونــی. 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند 60



ــه یــک کارفرمــای  ــذاری و برون ســپاری قســمتی از وظایــف، خدمــات و نیازهــای هــر کارفرمایــی ب گ ــون کار ســال 1369 وا ــق قان ــه مطاب درحالی ک
ــخصی در  ــی مش ــد حقوق ــط و قواع ــپاری ها ضواب ــن برون س ــرای ای ــود و ب ــده ب ــه کاری تعریف ش ــا مقاطع ــان کاری ی ــر پیم ــی نظی ــل عناوین ــر، ذی دیگ
ــط کار صــورت گرفــت، شــکل جدیــدی از  ــه به ســوی نئولیبرالیزاســیون رواب ک ــر از چرخشــی  ــاد متأث ــود، در ســال های دهــه هفت نظــر گرفتــه شــده ب
ج در قانــون کار نشــد. بــرای نمونــه  برون ســپاری ها بــه شــرکت های تأمیــن نیــروی انســانی بــاب شــد، به نحوی کــه هیــچ توجهــی بــه اصــول منــدر
گــر مقاطعــه کار مطالبــات را نپــردازد، مقاطعه دهنــده موظــف بــه پرداخــت دیــون کارگــران اســت.  مطابــق تبصــره 1 مــادۀ 13 قانــون کار ســال 1369، ا
ــاد  ــال ایج ــه دنب ــواره ب ــذار هم ــع قانون گ ــد، مراج ــب ش ــوص تصوی ــن خص ــس ازآن در ای ــاد و پ ــه هفت ــه در ده ک ــی  ــات و قوانین ــه در مصوب درحالی ک
کــه دولــت و بخــش غیردولتــی عمومــی هیچ گونــه مســئولیتی در قبــال کارگــران مقاطعــه کار )بخــش خصوصــی( نداشــته باشــند.  شــرایطی بوده انــد 

ــی، 1397(. )خیرالله
ــر از ایــن تغییــر پارادایمــی در الگــوی روابــط کار، تغییــرات مهمــی در شــیوۀ انجــام وظایــف خدماتــی ایــن  در دهــه 1370، در شــهرداری ها نیــز متأث
خ داد. »ازجملــه تحــوالت مهــم اوایــل دهــه 70 می تــوان بــه آغــاز فرآینــد خصوصی ســازی  ســازمان نظیــر نظافــت معابــر و جمــع آوری پســماند ر
کــه بــا نظــر شــهردار و معاونــت خدمــات شــهری وقــت آغــاز شــد، بــا هــدف کاهــش هزینه هــای شــهرداری و  کــرد. ایــن فرآینــد  خدمــات شــهری اشــاره 
همچنیــن کاهــش مســئولیت های مســتقیم ایــن نهــاد بــود. در راســتای ایــن تصمیــم، وضعیــت اســتخدامی مأمــوران جمــع آوری و رفــت وروب دچــار 
ج شــدند.  تغییــرات اساســی شــد. به تدریــج تمــام کارگــران خدمــات شــهری بــه نیروهــای پیمانــکاران مناطــق تبدیــل و از اســتخدام شــهرداری خــار
بــر اســاس دســتور مســتقیم شــهردار وقــت، طــی مکاتبــه ای محرمانــه در ســال 1371، اشــتغال و جــذب کارگــران روزمــزد موقــت و قــراردادی جهــت 

ع اعــالم شــد.« )بهبــودی، 1396(. اســتفاده در حــوزه خدمــات شــهری ممنــو
ــال ها  ــن س ــود، در ای ــران ب ــه در ته ــل زبال ــین آالت و حمل ونق ــز ماش ــدارک و تجهی ــئول ت ــه ٧٠ مس ــا ده ــه ت ک ــهرداری  ــوری ش ــات موت ــازمان خدم س
کــه  دچــار تغییراتــی شــد. یکــی از تغییــرات مهــم در فرآینــد تجدیدنظــر در اساســنامه ایــن ســازمان، اعــالم اســتقالل مالــی ســازمان بــود. ایــن نهــاد 
پیــش از آن زمــان بــه لحــاظ مالــی وابســته بــه بودجــه شــهرداری بــود، بعــد از ابــالغ اســتقالل مالــی می بایســت منابــع درآمــدی جدیــدی بــرای خــود 
گــذاری امــور بــه پیمانــکاران بــود. به این ترتیــب به تدریــج بخش هایــی  تعریــف می کــرد. ایــن وضعیــت بــه معنــی آغــاز فرآینــد خصوصی ســازی و وا
ع بــه کاهــش هزینه هــای شــهرداری و کوچک ســازی آن منجــر شــد.  گــذار شــد و ایــن موضــو از مســئولیت های ایــن ســازمان بــه بخــش خصوصــی وا
کنــار دالیــل پیش گفتــه مبنــی  کالبــدی شــهر تهــران توأمــًا بــا افزایــش میــزان پســماند تولیــدی شــهروندان در  گســترش حــوزه خدمات دهــی و توســعه 
کــه شــهرداری ها را بــه برون ســپاری خدمــات مرتبــط  بــر کوچک ســازی و ســلب مســئولیت از شــهرداری در قبــال نیــروی کار، از دیگــر عواملــی بــود 

بــا پســماند ســوق داد. 
ــرای کاهــش هزینه هــا  ــه شــهرداری در آن دوره ب ک ــود  ــا پســماند یکــی از راهکارهایــی ب ــی مرتبــط ب برون ســپاری وظایــف و مســئولیت های خدمات
کار گرفتــه شــد، تصویــب اخــذ عــوارض  کــه در شــهرداری تهــران بــه  کــرد. راهــکار دیگــری  و افزایــش درآمدهــای بخــش مدیریــت پســماند اتخــاذ 
پســماند از تولیدکننده هــای پســماند شــامل تولیدکننده هــای خانگــی، اداری و تجــاری بــود. بعــد از شــکل گیری ســازمان بازیافــت و تبدیــل مــواد و 
تجهیــز تدریجــی نــاوگان جمــع آوری پســماند در ســازمان خدمــات موتــوری و افزایــش میــزان پســماندهای جامــد شــهری، دریافــت عــوارض شــهری 

کار ایــن ســازمان قــرار  گرفــت.  از پســماند در دســتور 
کــه بــر اســاس آن »مدیریــت اجرایــی می توانــد هزینه هــای مدیریــت پســماند را از تولیدکننــده پســماند بــا تعرفــه ای  مــاده 8 قانــون مدیریــت پســماند 
کــرده و فقــط صــرف هزینه هــای  ع پســماند تعییــن می شــود، دریافــت  کــه طبــق دســتورالعمل وزارت کشــور توســط شــوراهای اســالمی بــر حســب نــو
کــه در طــی  کنــد«، منبــع تأمیــن مالــی هزینه هــای مدیریــت پســماند را صراحتــًا مشــخص نمــود. بااین وجــود مصوبه هایــی  مدیریــت پســماند 
دو دهــۀ اخیــر در خصــوص معادلــه و نحــوه محاســبه بهــای خدمــات مدیریــت اجرایــی پســماندها توســط وزارت کشــور و شــورای اســالمی شــهر 
تهــران تصویب شــده اند، نتوانســته منطبــق بــا هزینه هــای واقعــی مدیریــت پســماند باشــند. از ســوی دیگــر »به طــور متوســط هرســاله تنهــا حــدود 
40 درصــد از مبلــغ قبض هــای صــادره از طــرف شــهرداری تهــران به وســیله شــهروندان پرداخــت می شــود و 60 درصــد باقیمانــده به صــورت 
ــماند،  ــت پس ــون مدیری ــی قان ــه اجرای ــاده 12 آیین نام ــاس م ــر اس ــن ب ــودی، 1396(. هم چنی ــود.« )بهب ــزوده می ش ــد اف ــال بع ــض س ــه قب ــوق ب مع
»تولیدکننــدگان و واردکننــدگان اقالمــی پلیمــری، پالســتیکی، کریســتالی، کاغــذی و مقوایــی و... بایــد پســماند حاصــل از کاالهــای خــود را بازیافــت 
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نماینــد و درصورتی کــه نتواننــد بــه ایــن امــر اقــدام نماینــد، بایــد برابــر نیــم در هــزار ارزش کاال را هم زمــان بــا فــروش و یــا ورود بــه صنــدوق ملــی 
محیط زیســت پرداخــت نماینــد«. )قانــون مدیریــت پســماندها(. بــه نظــر می رســد مالیــات 0.05 درصــدی تولیدکننــدگان صنعتــی پســماند به قــدری 
ک ســازی و بازیافــت پســماند تولیــدی را نمی توانــد پوشــش دهــد.  کــه حتــی بخــش کوچکــی از هزینه هــای جمــع آوری، تفکیــک، پا ناچیــز اســت 
ــوان گفــت در قوانیــن باالدســتی مدیریــت پســماند و در سیســتم مدیریــت شــهری جدیــت الزم جهــت تأمیــن هزینه هــای مدیریــت  بنابرایــن می ت
کشــورهای  کــه در بســیاری از  پســماند از ســوی تولیدکننــدگان صنعتــی، تجــاری و خانگــی پســماند وجــود نداشــته اســت. ایــن در حالــی اســت 
اروپایــی نظیــر آلمــان تمــام هزینه هــای بازیافــت مــواد قابــل بازیافــت بــر عهــده تولیدکننــدگان آن اســت. از ســوی دیگــر اراده و برنامه ریــزی جــدی 
ح تفکیــک در مبــدأ و کاهــش میــزان پســماند تولیــدی نیــز وجــود نداشــته اســت.  جهــت کاهــش هزینه هــای مدیریــت پســماند از طریــق  اجــرای طــر
به این ترتیــب بــرای کاهــش هزینه هــای کالن مدیریــت پســماند و افزایــش درآمــد شــهرداری در ایــن حــوزه، بــه راهکارهایــی روی آورده شــده اســت 

کــه اجــرای آن هــا 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 حوزه هــای دیگــر در مدیریــت شــهری می تــوان گفــت شــهرداری تهــران از تحقــق 
کــه در تمــام کشــورهای پیشــرفته بخــش اعظمــی از درآمدهــای  درآمدهــای پایــدار ناتــوان اســت. به عنوان مثــال عــوارض نوســازی و عمــران نیــز 
شــهرداری ها را تشــکیل می دهــد، در ایــران کمتــر از 2 درصــد درآمــد شــهرداری را تشــکیل می دهــد. درعــوض بخــش اعظمــی از بودجــه ســاالنه 
کــه یکــی از درآمدهــای ناپایــدار شــهرداری و محــل رفــاه عمومــی  شــهرداری از محــل جریمه هــای ساخت وســازهای غیرمجــاز در ســطح شــهر 
شــهروندان اســت، بــه دســت می آیــد. )نوذرپــور، 1395(. در حــوزه پســماند نیــز، نــه هزینه هــای نظافــت و رفــت وروب معابــر و جمــع آوری و دفــن 
پســماند از محــل درآمــد پایــدار عــوارض پســماند تأمیــن می شــود و نــه شــهرداری در حــوزه تأمیــن زیرســاخت ها و تجهیــزات و آمــوزش شــهروندان 
جهــت تفکیــک در مبــدأ اقــدام جــدی انجــام می دهــد، تــا از ایــن طریــق درآمــد پایــداری بــرای ایــن ســازمان ایجــاد کنــد. درعــوض بــه ســاده ترین و 

ــی روی آورده اســت.  کارآمــد فعل ــه شــکل نا ــه و افزایــش درآمــد یعنــی برون ســپاری ب درعین حــال آســیب زاترین راهــکار کاهــش هزین
به این ترتیــب درحالی کــه برون ســپاری های فرآیندهــای مدیریــت پســماند در دهــه 1370 و 1380 به منظــور کاهــش هزینه هــا و ســلب مســئولیت 
از شــهرداری در قبــال نیروهــای خدمــات شــهری اتخــاذ شــده بــود، از اواخــر دهــۀ 80 و در دهــۀ 90 برون ســپاری امتیــاز جمــع آوری، تفکیــک و 
بازیافــت پســماند خشــک نیــز به صــورت جــدی در دســتور کار شــهرداری قــرار گرفــت و در ایــن مرحلــه هــدف شــهرداری دیگــر نــه صرفــًا کاهــش 
هزینــه و یــا ســلب مســئولیت از ســازمان در قبــال نیــروی کار، بلکــه کســب درآمــد از زبالــه بــود. ایــن تحــوالت به تدریــج حرکــت شــهرداری به ســوی 
ــر ایــن اســاس شــهرداری طــی ســال های اخیــر از »مدیریــت تصدی گرایانــه« به ســوی »مدیریــت کارفرمایــی«  کــرد. ب نهــادی کارآفریــن را تســهیل 
کــه بــه تعبیــر مریــم ایثــاری، پژوهشــگر ایــن حــوزه، بــه شــکل گیری و تقویــت منطــق »کاالیی ســازی زبالــه  تغییــر جهــت داده اســت. رویکــردی 
کنــار بخــش  کــه شــهرداری در  خشــک« منتهــی شــد و بــر اســاس آن زباله هــای خشــک شــهری بــه کاالیــی قابــل تملــک و خریدوفروش تبدیــل شــد 
خصوصــی بــه دنبــال کســب ســود از آن برآمــد. در چنیــن مختصاتــی شــهرداری ها بــه برون ســپاری فراینــد تفکیــک زبالــه و جمــع آوری پســماندهای 
قابــل بازیافــت در قالــب قراردادهــای مزایــده مبــادرت کردنــد، به این ترتیــب کــه هــر شــرکت پیمانــکاری کــه رقــم باالتــری را بــرای جمــع آوری و خریــد 
ــه و نــگاه  پســماندهای خشــک مناطــق شــهری پیشــنهاد دهــد، برنــده مزایــده قلمــداد می شــود. »تمایــل شــهرداری بــه کســب ســود بیشــتر از زبال
کــه از ســوی پیمانــکاران بــرای حــق بهره بــرداری از پســماندهای خشــک  گرایانه بــه زبالــه باعــث شــده رقــم مزایــده ماهیانــه برخــی از مناطــق  ســودا
پرداخــت می شــود، بــه چنــد میلیــارد تومــان برســد. در ایــن میــان، بــا اعمــال سیاســت افزایــش شــرکت های پیمانــکاری و رشــد رقبــای بخــش 
خصوصــی در ایــن عرصــه، پیمانــکاران بــرای اینکــه بتواننــد زبالــه مناطــق را از آن خــود کننــد، در رقابــت بــا ســایرین رقم هــای باالتــری را پیشــنهاد 
کثــری ســود  می دهنــد. آن هــا پــس از تصاحــب مناطــق بــرای اینکــه تــوان پرداخــت مبالــغ ماهیانــه بــه شــهرداری را داشــته باشــند و بــه انباشــت حدا
کــه هزینه هــای کمتــری بــرای آنــان داشــته باشــد، اقــدام می کننــد. در ایــن میــان کاهــش هزینه هــای مرتبــط بــا نیــروی کار  برســند، از هــر مســیری 

مهم تریــن عرصــه بــرای تقویــت ســودبخش خصوصــی اســت.« )ایثــاری، 1399(.
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4-4- اشتغال مثلثی، برون سپاری و تعارض منافع

گری و قــدرت پیمانــکاران پســماند خشــک  کنــار ســودا گرایانه و معطــوف بــه کاهــش مســئولیت های اجتماعــی در شــهرداری تهــران در  نــگاه ســودا
باعــث شــده اســت، بخــش عمــده نیــروی کار خدماتــی حــوزه پســماند خشــک از نیــروی کار ارزان قیمــت کــودکان و کارگــران افغانســتانی تأمیــن شــود؛ 
ج می ســازد و ازآنجایی کــه حضــور  کــه زیســت غیررسمی شــان در ایــران و قواعــد تبعیض آمیــز موجــود آنــان را از شــمول قوانیــن کار خــار کارگرانــی 
گفــت سیاســت  کار ندارنــد. بنابرایــن می تــوان  آن هــا در ایــران غیرقانونــی اســت چــاره ای جــز پذیــرش ســخت ترین و غیرانســانی ترین شــرایط 

اشــتغال مثلثــی و برون ســپاری خدمــات شــهری در طــی ســه دهــه اخیــر ایــن نتایــج را بــرای مدیریــت شــهری در بــر داشــته اســت:

کار رسمی و غیررسمی سلب مسئولیت از شهرداری در قبال نیروی 
کــه نیــروی خدماتــی مــورد نیــاز خــود را عمدتــًا از نیــروی کار رســمی بزرگ ســال و ایرانــی تأمیــن  هــم در خصــوص پیمانــکاران پســماند تــر )مخلــوط( 
کــودکان و اتبــاع را مــورد اســتفاده قــرار می دهنــد، می تــوان  کــه نیــروی کار غیررســمی  می کننــد و هــم در خصــوص پیمانــکاران پســماند خشــک 
کار ایــن نیروهــای خدماتــی طــی چنــد دهــه گذشــته به شــدت ســخت تر شــده و مزایــا و مــزد حقیقــی آن هــا بــه نســبت چنــد دهــه  کــه شــرایط  گفــت 
کــه پیش تــر گفتــه شــد در بســیاری از مــوارد، شــرکت های واســط 60 درصــد مــزد کارگــران را از آن خــود  کــرده اســت. همان طــور  پیــش کاهــش پیدا
می کننــد و ســهم کارگــران از مــزد اختصاص یافتــه 40 درصــد اســت. بــه گفتــه خانــم آرویــن شــرکت های پیمانــکاری بــر اســاس مــزد 3600 تومــان 
کــه  کارگــر 1200 تومــان اســت. از ســوی دیگــر، شــهرداری  کارگــر خدماتــی بــا شــهرداری قــرارداد می بندنــد، امــا مــزد پرداختی شــان بــه  بــرای هــر 
کارگــران پســماند خشــک بــود، امــروزه تــدارک اســکان کارگــری توســط  روزگاری متعهــد بــه ارائــه زیرســاخت بــه پیمانــکاران بــرای اســکان رســمی 
گــذاری مســئولیت حقوقــی مواجهــه بــا نیــروی کار خدماتــی بــه  کــرده اســت. به این ترتیــب بــا وا ع اعــالم  کــز بازیافــت زبالــه را ممنــو پیمانــکاران در مرا
شــرکت های پیمانــکاری، در عمــل شــهرداری از پذیــرش مســئولیت وضعیــت فاجعه بــار کارگــران خدمــات شــهری ســرباز می زنــد و تمــام مســائل را 

ــه لحــاظ سیاســی و حقوقــی تخلفاتشــان قابل پیگیــری نیســت.  ــه ب ک ــکاری می ســازد  متوجــه شــرکت های پیمان

کاهش هزینه ها
کلــی کاســتن از هزینه هــای مدیریــت شــهری  کاهــش هزینه هــای مربــوط بــه اســتخدام نیــروی کار و تجهیــز و نگهــداری ماشــین آالت و به صــورت 
کــه شــهرداری ها را به ســوی برون ســپاری و خصوصی ســازی خدمــات مرتبــط بــا  در حــوزه مدیریــت پســماند از مهم تریــن انگیزه هایــی بــوده اســت 

پســماند ســوق داده اســت.

ایجاد و افزایش درآمد
درحالی کــه در بخــش پســماند تــر )مخلــوط( کاهــش هزینه هــا هــدف اصلــی برون سپاری هاســت، در بخــش پســماند خشــک برون ســپاری ها منجــر 

بــه ایجــاد و افزایــش درآمــدی حاضــر و آمــاده و ســهل الوصول بــرای شــهرداری ها می شــود.  
ــرار  ــع ق ــر ایجادشــده اند، شــهرداری را در موقعیــت خاصــی از تعــارض مناف ــد دهــه اخی ــه درنتیجــۀ برون ســپاری ها طــی چن ک ــج  ع ایــن نتای مجمــو
کــه از طریــق ســلب مســئولیت از شــهرداری در  کــه در قالــب اشــکال شناخته شــده و رایــج تعــارض منافــع قــرار نمی گیــرد. به این ترتیــب  داده اســت 
قبــال نیــروی کار، کاهــش هزینه هــا و افزایــش درآمــد، شــهرداری بــه لحــاظ ســازمانی منتفــع گردیــده اســت، به نحوی کــه تــداوم وضعیــت فعلــی 
کــه شــهرداری بــدون آنکــه اقــدام جــدی  برون ســپاری ها بــا منافــع ســازمانی ایــن نهــاد هم خوانــی دارد. ایــن انتفــاع از ایــن نظــر اهمیــت دارد 
خ بازیافــت(،  کــه از ســوی قانــون بــه ایــن نهــاد محــول شــده اســت )ماننــد تأمیــن زیرســاخت ها جهــت افزایــش اصولــی نــر جهــت انجــام وظایفــی 
بــه شــکل صــوری و اســمی می توانــد مدعــی باشــد از طریــق برون ســپاری وظایــف خــود را انجــام داده اســت. درحالی کــه ایــن شــکل بخصــوص از 
برون ســپاری ها بــا وظایــف قانونــی ایــن نهــاد مبنــی بــر مدیریــت اصولــی تفکیــک و بازیافــت پســماند و تأمیــن ســالمت، بهداشــت و حقــوق قانونــی 
کمیتــی( و  نیــروی کار در تعــارض اســت. نوعــی تضــاد و تعــارض ذاتــی میــان منافــع مبتنــی بــر ســود )مالــی و غیرمالــی، بخــش خصوصــی و بخــش حا
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وظایــف مرتبــط بــا رفــاه اجتماعــی نیــروی کار و شــهروندان کــه بــر عهــده شــهرداری قــرار دارد، قابل مشــاهده اســت. طــی دو دهــه اخیــر وظایــف دســتۀ 
ــر اســاس رویکــردی ســودمحور و بــدون توجــه بــه مســئولیت های اجتماعــی  دوم بــه نفــع منافــع دســتۀ اول قربانــی شــده اند و مدیریــت شــهری ب

کــرده اســت. خــود عمــل 
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فصل پنجم
راهکارها و پیشنهاد ها



در ایــن فصــل راهکارهــا و پیشــنهاد هایی بــرای مدیریــت مصادیــق و موقعیت هــای تعــارض منافــع شناسایی شــده در ایــن پژوهــش ارائــه می شــود. 
بــر اســاس یافته هــای پژوهــش و تیپ شناســی انــواع تعــارض منافــع حــوزه پســماند خشــک کــه در فصــل پیــش مــورد بررســی قــرار گرفــت، راهکارهــای 
مدیریــت تعــارض منافــع در دو ســطح حقوقی-آیین نامــه ای و ســاختاری)اجتماعی-اقتصادی( ارائــه خواهــد شــد. موقعیت هــای تعــارض منافــع 

کــه جهــت مدیریــت آن هــا رویکــرد حقوقــی مــورد نیــاز اســت و در ایــن فصــل مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت عبارت انــد از:
تعــارض وظایــف )ســنجش عملکــرد شــهرداری منطقــه بــر اســاس تنــاژ پســماند(، دریافــت هدیــه و رشــوه از بخش هــای قاعده پذیــر، تعــارض 

کثــری پســماند و وظیفــۀ ترویــج تفکیــک پســماند در مبــدأ وظایــف میــان وظیفــۀ جمــع آوری حدا
موقعیت های تعارض منافعی که جهت مدیریت آن ها اصالحات ساختاری و برنامه ریزی های چندجانبه مورد نیاز است، عبارت اند از:

تــداوم منافــع مدیریــت اجرایــی از طریــق مقاومــت در مقابــل تغییــر رویه هــا، تعــارض وظایــف و منافــع ســازمانی شــهرداری، اتحــاد ناظــر و منظــور/ 
اتحــاد قاعده گــذار و مجــری، تعــارض وظایــف میــان وظیفــه پرداخــت اجــاره شــهرداری و وظیفــۀ منــع به کارگیــری نیــروی کار غیررســمی، تعــارض 

گــذاری مناطــق، اعمال نفــوذ مجــری در تعییــن قوانیــن و رویه هــا وظایــف میــان وظیفــه پرداخــت اجــاره شــهرداری و وظیفــۀ منــع وا

5-1- راهکارهای مبتنی بر رویکرد حقوقی و اصالحات آیین نامه ای

کــه مدیریــت آن هــا بــا اصالحــات آیین نامــه ای امکان پذیــر اســت به صــورت یک به یــک مــورد  در ایــن بخــش موقعیت هــای تعــارض منافعــی 
ــه خواهــد شــد: ــرار خواهنــد گرفــت و راهــکار پیشــنهادی ارائ بررســی ق

5-1-1- تعارض وظایف )سنجش عملکرد شهرداری منطقه بر اساس تناژ پسماند(

ــه کاهــش پســماند و کاهــش آلودگــی محیط زیســت اســت.  در تمــام کشــورهای پیشــرفتۀ جهــان اصلی تریــن هــدف مدیریــت پســماند معطــوف ب
گیــرد  ــد تجدیدنظــر صــورت  ک هــای ارزیابــی عملکــرد معاونــت خدمــات شــهری و محیط زیســت شــهرداری های مناطــق بای در آیین نامه هــا و مال
ــد سیســتم رتبه بنــدی جدیــدی  ــار ارزیابــی واحــد منطقــه نباشــد. بدیــن منظــور بای ــاژ پســماند مدیریت شــده از ســوی شــهرداری منطقــه معی ــا تن ت
ــردد. در  گ ــاظ  ــه لح کن در منطق ــا ــت س ــی جمعی ــی و رفاه ــت فرهنگ ــد، وضعی ــات، درآم ــای امکان ــام پارامتره ــه در آن تم ک ــود  ــن ش ــی و تدوی طراح
خ تفکیــک در مبــدأ و سیاســت گذاری ها در جهــت کاهــش تنــاژ  سیســتم رتبه بنــدی جدیــد میــزان موفقیــت شــهرداری های مناطــق در افزایــش نــر
پســماند تولیــدی منطقــه، کیفیــت زندگــی و شــرایط کاری نیــروی کار حــوزۀ پســماند و مکانیزاســیون و تکنولــوژی به کاررفتــه در واحدهــای تفکیــک 

و بازیافــت مناطــق بایــد به عنــوان معیــار ســنجش عملکــرد شــهرداری های مناطــق مــورد بررســی قــرار بگیرنــد.

5-1-2- دریافت هدیه و رشوه از بخش های قاعده پذیر 

کــه در خصــوص شــهرداری ها  روابــط غیرشــفاف، اســتفاده از کارچاق کن هــا و دریافــت هدیــه و رشــوه از مشــکالت اساســی نظــام اداری کشــور اســت 
کــه ســامانۀ   گزارشــگری تخلــف یــا ســوت زنــی  ع روابــط و مفاســد پیشــنهاد می شــود  بــه شــکل جــدی مسئله ســاز شــده اســت. بــرای کاهــش ایــن نــو
)Whistleblowing(  بــرای شناســایی آن دســته از کارکنــان و مدیرانــی کــه در ایــن حــوزه مرتکــب خطــا می شــوند، مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. از دیگــر 
کــرد: اصــالح مــاده 91 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری؛ جرم انــگاری  ــه مــوارد زیــر اشــاره  ــد ب ع تعــارض منافــع بای ــو راهکارهــای مدیریــت ایــن ن

پذیــرش هدیــه؛ تصویــب دســتورالعمل یــا آئین نامــه داخلــی بــرای پذیــرش هدیــه 

5-1-3- تعارض وظایف میان وظیفۀ جمع آوری حداکثری پسماند و وظیفۀ ترویج تفکیک در مبدأ

ــه شــرایط  ــکار در نظام نامــه فنــی و اجرایــی بنــدی اســت کامــاًل صــوری و بی توجــه ب ــه پیمان ــج و آمــوزش تفکیــک در مبــدأ ب تفویــض وظیفــۀ تروی
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ــزام شــهروندان بــه انجــام ایــن امــر  ــرای ترویــج فرهنــگ تفکیــک در مبــدأ و ال ــد ب واقعــی. ســازمان مدیریــت پســماند و شــهرداری های مناطــق بای
به صــورت جــدی و مســتقل از پیمانــکاران پســماند خشــک سیاســت گذاری و اقــدام کننــد و در صــورت نیــاز دفترهــای مشــاور و پیمانــکاران مســتقل 

ــد. ــرای ایــن هــدف به کارگیرن را ب

5-2- راهکارهای مبتنی بر اصالحات ساختاری

کــه مدیریــت آن هــا نیازمنــد اصالحــات ســاختاری و رویکــردی همه جانبــه اســت، به صــورت  در ایــن بخــش موقعیت هــای تعــارض منافعــی 
گرفــت و راهــکار پیشــنهادی ارائــه خواهــد شــد: یک به یــک مــورد بررســی قــرار خواهنــد 

5-2-1- تداوم منافع مدیریت اجرایی از ازدیاد تعداد پیمان ها

گــذاری پســماند خشــک  ــر و پیمان هــای وا به منظــور مدیریــت ایــن موقعیــت تعــارض منافــع الزم اســت پیمان هــای مناقصــۀ خدمــات پســماند ت
ح تجمیــع پیمــان پســماند تــر و خشــک می توانــد منجــر بــه کاهــش تعــداد پیمان هــای ســالیانه و ازایــن رو  کّمــی و کیفــی تغییــر یابــد. طــر بــه لحــاظ 
گــردد. کاهــش تعــداد پیمان هــا متضمــن کاهــش روابــط ناشــفاف و حاشــیه ها و منافــع  کاهــش تعــداد پیمانــکاران حــوزۀ پســماند تــر و خشــک 
ــا مناقصــه در ســازمان شــهرداری به صــورت بالقــوه می توانــد وجــود داشــته باشــد.  کــه پیرامــون هــر پیمــان و قــرارداد مزایــده و ی نامشــروعی اســت 
کــه بــرای  بــر اســاس یافته هــای ایــن پژوهــش  و مصاحبه هــای صــورت گرفتــه بــا خبــرگان مدیریــت شــهری و مدیریــت پســماند پیشــنهاد می شــود 
کثــر 22 جلســه برگــزار شــود. گزینــه  کثــر 22 پیمانــکار در نظــر گرفتــه شــود و به جــای برگــزاری حــدود 150 مناقصــه و مزایــده، حدا کل شــهر تهــران حدا
مطلوب تــر و حداقلی تــر آن اســت کــه تهــران بــه 5 پهنــه تقسیم شــده و پیمــان پســماند هــر پهنــه بــه مناقصــه گذاشــته شــود، چــون فعــاًل درآمــد کمتــر از 
گهــی می شــود. نماینــدگان دســتگاه ها بــا حضــور پیمانــکاران متعــدد شــرکت  هزینــه اســت. در یــک شــهر در یک ســال 150 جلســه مزایــده و مناقصــه آ
ح  ــر ــا ط ــه ب ک ــت  ــن اس ــع ای ــنهاد تجمی ــوص پیش ــی در خص ــه اساس ــی دارد. نکت ــان فراوان ــکار و پنه ــای آش ــا زوای ــاد پیمان ه ــن ازدی ــه ای ک ــد  می کنن
ع باعــث می شــود بســیاری از هزینه هــا کاهــش پیــدا می کنــد.  تجمیــع، هزینه هــا و درآمدهــا در پیمان هــا همپوشــانی پیــدا می کنــد و ایــن موضــو
وقتــی یــک شــرکت مســئولیت 5 منطقــه، یعنــی حــدود 25 ناحیــه را بــه عهــده داشــته باشــد، یــک درآمــد بــرای خــودش متصــور می شــود، یــک درآمــد 
گــذار شــود، هــر شــرکتی کــه یــک ناحیــه را بــه عهــده دارد انتظــار درآمــد مدیریتــی  مدیریتــی در آنالیــزش می بینــد. امــا وقتــی 25 ناحیــه بــا 25 قــرارداد وا
خــود را دارد. پــس بایــد بــه 25 شــرکت پــول حســابداری و مدیریــت پیمــان و... داد. بــا ازدیــاد پیمان هــا و قراردادهــا درآمدهــای مشــروع و درآمــد 

پنهــان و حاشــیه ای بســیاری ظهــور می کنــد.

5-2-2- تعارض وظایف و منافع سازمانی شهرداری

شــهرداری تهــران بــرای عمــل بــه مســئولیت ها و وظایــف محــول شــده از ســوی قانــون مدیریــت پســماند، بایــد از منافــع ســازمانی کوتاه مــدت خــود 
کــرده و به منظــور تمهیــد زیرســاخت های مــورد نیــاز جهــت مکانیزاســیون فرآیندهــای مرتبــط اقــدام بــه جــذب ســرمایه گذار کنــد.  صرف نظــر 

5-2-3- اتحاد ناظر و منظور/ اتحاد قاعده گذار و مجری

ســازمان مدیریــت پســماند بــه دلیــل روابــط درون ســازمانی امــکان نظــارت ســخت گیرانه بــر عملکــرد واحدهــای شــهرداری های مناطــق را نــدارد. 
کشــور متناســب بــا مجموعــۀ  ازایــن رو پیشــنهاد می شــود ســاختار اداری و تشــکیالتی مــورد نیــاز در ســازمان حفاظــت محیط زیســت و وزارت 

ــد.  ــته باش ــطوح را داش ــام س ــذاری در تم ــا و قاعده گ ــه فرآینده کلی ــر  ــارت ب ــکان نظ ــه ام ک ــرد  ــکل بگی ــماند ش ــت پس ــی مدیری ــای جزئ فرآینده
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5-2-4- تعارض وظایف میان وظیفه پرداخت اجاره شهرداری و وظیفۀ منع به کارگیری نیروی کار غیررسمی 

گــذاری مناطــق، و اعمال نفــوذ  ایــن موقعیــت تعــارض منافــع عــالوه بــر تعــارض وظایــف میــان وظیفــه پرداخــت اجــاره شــهرداری و وظیفــۀ منــع وا
گری  گرایانه و معطــوف بــه کاهــش مســئولیت های اجتماعــی در شــهرداری تهــران و ســودا مجــری در تعییــن قوانیــن و رویه هــا ریشــه در نــگاه ســودا
و قــدرت پیمانــکاران پســماند خشــک دارد کــه باعــث شــده اســت بخــش عمــده نیــروی کار خدماتــی حــوزه پســماند خشــک از نیــروی کار ارزان قیمــت 
کــودکان و کارگــران افغانســتانی تأمیــن شــود. همان طــور کــه پیش تــر نشــان داده شــد در مناســبات کنونــی مدیریــت پســماند، پیمانــکار صرفــًا نقــش 
کار از دوش  کــه مســئولیت مواجهــه بــا نیــروی  کــه تنهــا وظیفــه و کارکــردش ســاماندهی نیــروی کار غیررســمی بــه نحــوی اســت  یــک واســطه را دارد 
مدیریــت شــهری برداشــته شــود. بنابرایــن اصــالح وضعیــت نیــروی کار شــاغل در بخــش خدمــات پســماند از مهم تریــن و مؤثرتریــن اقدامــات در 

جهــت بهبــود ســازوکارهای مدیریــت پســماند و رفــع تعــارض منافــع در ایــن حــوزه اســت. 
گــردش مالــی  کــه تمــام ارزش ایجادشــده و  کار افغانســتانی  بــر اســاس یافته هــا و بررســی های ایــن پژوهــش پیشــنهاد می شــود رسمی ســازی نیــروی 
کار  گیــرد. رســمیت یافتن ایــن نیــروی  کار قــرار  کالن ناشــی از ایــن ارزش ایجادشــده در حــوزه پســماند حاصــل تــالش و کار آن هاســت، در دســتور 
غیررســمی و پذیــرش مســئولیت حقوقــی مواجهــه بــا آن هــا از ســوی شــهرداری می توانــد تغییــرات قابل مالحظــه ای را در ســاختار مدیریــت پســماند 
کــه بــدون آنکــه زحمــت خاصــی بکشــد، بــه شــکلی  تهــران به وجــود بیــاورد، ازجملــه آنکــه در ایــن صــورت وجــود طفیلــی و واســطه گر پیمانــکار 
ع می گــردد. در چنیــن شــرایطی پیمانــکار بــه بــازوی اجرایــی شــهرداری تبدیــل می شــود و وظیفــه آن بــه نظــارت  بیشــینه منتفــع می گــردد، بالموضــو
کار تقلیــل می یابــد و متناســب بــا همیــن وظیفــه جزئــی نیــز حقــوق دریافــت می کنــد. الزمــۀ چنیــن تغییــری مداخــالت سیاســی و  صــرف بــر نیــروی 
کــه طــی  اجتماعــی در وضعیــت اقامــت مهاجــران غیرقانونــی افغانســتانی اســت. نیــروی کار افغانســتانی یکــی از واقعیــات اجتماعــی در ایــران اســت 
ســالیان گذشــته وجــود آن هــا انــکار شــده و بــا برخــورد ســلبی و قهــری ســعی بــر نادیــده انگاشــتن آن هــا شــده اســت. بــر اســاس پژوهــش تخصصــی 
کــه  بــر اســاس مــاّدۀ 72 قانــون کار دولــت جمهــوری اســالمی ایــران  صــورت گرفتــه در حــوزه زباله گــردی پیشــنهاد می شــود افــراد بــاالی پانــزده ســال 
کار پاره وقــت را دریافــت کننــد و از حــّق اقامــت در  ــرای ایشــان در شــرایط خاصــی مجــاز اســت، به صــورت مشــروط و حضــور سرپرســت مجــوز  کار ب
ایــران برخــوردار شــوند و در قبــال کاری کــه انجــام می دهنــد، بیمــه و حــق ســکونت در مکان هــای اســتاندارد و بــا کیفیــت مناســب را داشــته باشــند. 

کــودکان، 1398(. )انجمــن حمایــت از حقــوق 
گــروه  کــودکان زباله گــرد، و همچنیــن تقویــت موقعیــت آنــان به عنــوان یــک  هــدف ایــن رویکــرد ایجــاد فضــای سیاســی بیشــتر بــرای زباله گردهــا و 
ــۀ افــرادی درک  ــان اســت. در ایــن رویکــرد، زباله گردهــا به مثاب کــردن آن ــه جامعــۀ هــدف و مشــاهده پذیر  در جامعــه اســت. قــدم اول دادن صــدا ب

کــه بایــد تصدیــق شــوند و حــق زندگــی بهتــر بــه آنــان داده شــود.  نمونه هایــی از مداخــالت مبتنــی بــر چنیــن رویکــردی عبارت انــد از: می شــوند 
ســازمان دهی، البی گــری و تحریــک مشــارکت سیاســی، بــرای مثــال ســازمان دهی زباله گردهــا در درون تعاونی هــا بــرای کاهــش نفــوذ واســطه ها و 
بهبــود درآمــد آن هــا؛ اصالحــات قانونــی و بهبــود اجــرای قوانیــن کار؛ اصالحــات قانونــی بــه شــرایط بهتــر کار ماننــد ســاعت کار، حداقــل ســن، حداقــل 

دســتمزد، ســالمت شــغلی (ایمنــی، ســروصدا( و بیمه هــای درمانــی. )انجمــن حمایــت از حقــوق کــودکان، 1398(. 
ــتانی   ــران افغانس ــود، کارگ ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــران ب ــماند در ته ــوزه پس ــروی کار ح ــن نی ــوان عمده تری ــتانی به عن کار افغانس ــروی  ــور نی ــر حض گ ا
می تواننــد به صــورت درونــی ســازمان یابی کننــد و در قالــب تشــکل ها و تعاونی هــا و به صــورت مســتقیم بــا شــهرداری ها یــا پیمانــکار اصلــح و مــورد 
کــه انجــام می دهنــد، برخــوردار  تأییــد شــهرداری، بــرای انجــام امــور خدماتــی قــرارداد امضــا کننــد و از حقــوق و مزایــای منصفانــه در قبــال کاری 

گردنــد. 

 

و راهکارهای مقابله با آنموقعیت ها و مصادیق تعارض منافع در بخش مدیریت پسماند 68
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ضمایم



مصاحبه با بهاره آروین؛ عضو شورای اسالمی شهر تهران

کنونی مدیریت پسماند شهر تهران نقش دارد؟ به نظر شما تعارض منافع تا چه حد در شکل گیری مشکالت 
یکــی از مشــکالت مــا در مدیریــت شــهری پاره پــاره شــدن وظایــف بــه نحــوی اســت کــه هیــچ ســازمانی مســئولیت کار را نمی پذیــرد. ســازمان مدیریــت 
کــه  کــه نظارتــی بــر عملکــرد شــهرداری های مناطــق شــکل بگیــرد و قاعده گــذاری کنــد. امــا همیــن ســازمان  پســماند بــه ایــن دلیــل بــه وجــود آمــد 
کــه در بــروز مســائل کنونــی نقشــی نــدارد و در صورتــی می توانــد وضعیــت را بهبــود بخشــد  در بدنــه خــود شــهرداری اســت، امــروز مدعــی اســت 
کــه مســئولیت های اجرایــی هــم بــه ایــن ســازمان محــول شــود. درحالی کــه واقعــًا ابزارهــای نظارتــی دارد و نظــارت می کنــد، ازجملــه؛ ابــالغ تیــپ 
کــه  قــرارداد؛ اســتاندارد ارزیابــی عملکــرد پیمانــکاران؛ آیین نامــه رتبه بنــدی پیمانــکاران. بااین وجــود ســازمان مدیریــت پســماند مدعــی اســت 
نقشــی در وضعیــت فعلــی نــدارد و بــا ایــن نقــش نظارتــی و قاعده گــذاری بیــش از ایــن نمی تــوان کاری کــرد. چــون کار اصلــی و اجرایــی جــای دیگــری 
کــه  اجــرا می شــود. مــن معتقــدم در توضیــح مشــکالت کنونــی مدیریــت پســماند شــهر تهــران، تعــارض منافــع چنــدان توضیح دهنــده نیســت. زمانــی 
گــردن دیگــری می انــدازد و مدعــی اســت دارای اختیــارات الزمــه نیســت.  مســئولیت های نظارتــی از اجرایــی تفکیــک می شــود، هــر بخــش تقصیــر 
کــه وضــع کنــد، شــهرداری ها ملــزم  کثــری برخــوردار اســت و در ایــن زمینــه هــر قاعــده ای  در ارتبــاط بــا قاعده گــذاری، شــورای شــهر از اختیــارات حدا
کــه هــر تغییــری در آن می توانــد تبعــات  بــه اجــرای آن هســتند. امــا چــرا اتفاقــی نمی افتــد و بهبــودی حاصــل نمی شــود؟ پســماند حــوزه ایســت 
ــر بیســت وچهار ســاعت پســماندها جمــع نشــود، شــهر دچــار مســائل جــدی می شــود. ازاین جهــت نهــاد  گ گســترده ای داشــته باشــد. تصــور کنیــد ا
اجرایــی به ســادگی دســت بــه تغییــر و تحــول نمی زنــد و شــاید یکــی از دالیــل تــداوم وضــع موجــود بیــش نوعــی محافظــه کاری باشــد. شــورای شــهر 
کــردن. در ایــن حــوزه مســائل پیچیــده و تخصصــی اســت و هــر  کــه می خواهــد اقدامــی انجــام دهــد، متهــم می شــود بــه انقالبــی عمــل  هــم  زمانــی 

کار کارشناســی جــدی اســت.  تغییــری نیازمنــد 

کنونــی مدیریــت پســماند بــه شــمار می آیــد. بــه نظــر شــما تعــارض درآمــد  شــهرداری ازنظــر کســب درآمــد، یکــی از ذینفعــان در ســازوکارهای 
و وظیفــه تــا چــه حــد در عملکــرد شــهرداری در ایــن حــوزه مؤثــر بــوده اســت؟

کــه شــهرداری در ســال گذشــته از محــل فــروش امتیــاز جمــع آوری پســماند خشــک بــه دســت آورده، حــدود 200 میلیــارد تومــان  ع درآمــدی  مجمــو
کــه ایــن مبلــغ در بودجــه 18 هزارمیلیــاردی شــهرداری تهــران ناچیــز اســت. درآمدهــای شــهرداری های مناطــق به حســاب خزانــه کل  بــوده اســت 
واریــز می شــود، و از طریــق برنامــه و ردیــف بودجه هــا تخصیــص پیــدا می کنــد. مناطــق نفــع مالــی آن چنانــی از تحقــق درآمــد نــدارد. بنابرایــن 
شــهرداری مناطــق ذینفــع ســازمانی بــه شــکل کالن و جــدی نیســتند، مگــر آنکــه هزینه هــای بســیار جزئــی مثــل پرداخــت حقــوق برخــی نیروهــا، یــا 

ــا دریافــت هدیه هــای فــردی. پرداخــت هزینه هــای یــک جشــن، ی
ــا ایــن بخش هــای  ــدارد و در عمــل منکــر وجــود رابطــه ب کــودکان را ن ــر اســاس مفــاد قــرارداد شــهرداری حــق به کارگیــری نیــروی کار غیررســمی و  ب
کــه شــهرداری موفــق شــود وجــود رابطــه میــان پیمانــکار و بخش هــای غیررســمی را اثبــات کنــد، چــه اتفاقــی  غیررســمی می شــود. امــا فــرض کنیــم 
می افتــد؟ قــرارداد فســخ می شــود و پســماندهای منطقــه بــرای مدتــی بــدون متولــی و صاحــب می مانــد، و هرکســی می توانــد پســماندها را جمــع آوری 
کــرد. بنابرایــن پرداخــت جریمــه راهــکار  کــه شــهرداری بــا او قــرارداد ببنــدد از همــان شــیوه پیمانــکار قبلــی اســتفاده خواهــد  کنــد. نفــر بعــدی هــم 

گــر شــهرداری نظــارت هــم داشــته باشــد، ایــن وضعیــت تغییــر نمی کنــد.  نیســت و حتــی ا
شــما فــرض کنیــد شــهرداری تمــام قراردادهــا بــا پیمانکارهــا را فســخ کــرد تــا درگیــری و تعارضــی بیــن اســتارت آپ ها و پیمانــکاران بــه وجــود نیایــد. در 
ایــن حالــت زباله هــای داخــل ســطل ها دوبــاره بی صاحــب می شــود و ایــن بــار پیمانــکار و افــراد ناشــناس راحت تــر می تواننــد زباله هــا را جمــع آوری 
کــه  کــه دیگــر بــا شــهرداری نیســت، بــا نیــروی انتظامــی اســت. مســئله حــل می شــود؟ در حــال حاضــر  کننــد. در ایــن صــورت، نظــارت آن هــم 
شــهرداری منفعــت جزئــی 200 میلیــاردی از ایــن بــازار دارد، بــه ســراغ کشــف تخلفــات و حــل مســئله نمــی رود. آقــای میرلوحــی بــه این هــا می گویــد 
گــر  ایــن بــازار 2000 میلیــاردی می توانــد نصیــب شــهرداری شــود، ایــن انگیــزه در ایــن نهــاد بــه وجــود نمی آیــد کــه بــه دنبــال حــل مســئله بــرود. حــال ا
ایــن درآمــد هــم قطــع شــود، دیگــر چــه انگیــزه ای باقــی می مانــد؟ چگونــه می تــوان گفــت بــا قطــع ایــن منبــع درآمــد شــهرداری راهــکار بهینه تــری 
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گــر ایــن منفعــت را هــم نداشــت، دنبــال حــل ایــن مســئله نبــود،  را اتخــاذ می کنــد؟ در اینجــا اصــاًل مســئله تعــارض منافــع نیســت. شــهرداری حتــی ا
ــر فــرض  ــه دنبــال حــل مســئله نمی رفــت.  ورود اســتارت آپ ها هــم به خودی خــود مســئله را حــل نمی کنــد. ب کمــا اینکــه قبــل از ایــن درآمــد هــم ب
کــه شــهرداری از فــروش امتیــاز جمــع آوری پســماند چشم پوشــی کنــد و ایــن اســتارت آپ ها پســماندها را رایــگان بــه دســت بیاورنــد، هیــچ تضمینــی 
ــا پوشــش همیــن  ــکاران هــم ب کــودکان اســتفاده نکننــد. ضمــن اینکــه پــس از مدتــی پیمان کــه آن هــا هــم از نیــروی کار غیررســمی و  ــدارد  وجــود ن

اســتارت آپ ها وارد میــدان خواهنــد شــد. 

کــه بــه پیمانــکاران محــول شــده اســت،  نقــش و عملکــرد پیمانــکاران پســماند خشــک را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ آیــا وظایــف متعارضــی 
آن هــا را در موقعیــت تعــارض منافــع قــرار نــداده اســت؟

در ســازوکار فعلــی تقریبــًا همــه منتفــع هســتند: شــهروندان شــهر تمیــزی دارنــد، پیمانــکاران ســود می برنــد؛ زباله گردهــا درآمــدی کســب می کننــد؛ 
شــهرداری هــم مســئولیت خــود را انجــام می دهــد. پیمانــکاران مدعی انــد بــه خاطــر فشــار شــهرداری مــا بــه ســمت بخــش غیررســمی ســوق 
کــه ایــن ســودجویی شــهرداری اســت  داده شــده ایم. بخشــی از کارشناســان قدیمــی ســازمان مدیریــت پســماند هــم بــا ایــن تحلیــل موافــق هســتند 
کارگــران غیرمجــاز ســوق داده شــوند. قراردادهــا بــا پیمانــکاران  کــه باعــث شــده اســت پیمانــکاران بــه ســمت اقتصــاد غیررســمی و اســتفاده از 
به شــرط اســتخدام نیروهــای کار رســمی بــا حقــوق 3200 بســته می شــود، امــا پیمانــکار نیروهــای غیررســمی را بــا حقــوق 1200 بــه کار می گیــرد. در 
کارگــر رســمی اســتخدام کنــد، ســودی  گــر پیمانــکار  کــه حاشــیه ســود پیمانــکار از همیــن محــل اســت و ا خــود شــهرداری هــم ایــن تحلیــل وجــود دارد 

نخواهــد بــرد. 

شما برای مدیریت و اصالح این وضعیت چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟
ح جامعــه پســماند را تصویــب  ــا عــدم خواســت. مــا طــر ــه تعــارض منافــع ی ــه نظــرم اصلی تریــن مســئله مــا در حــال حاضــر بحــث دانــش اســت، ن ب
کردیــم و بــرای آن مناقصــه برگــزار کردیــم و 5 میلیــارد هــم هزینــه شــد، امــا محصــول نهایــی اصــاًل از کیفیــت الزم برخــوردار نیســت و ایــن قابل انتظــار 
هــم بــود. چــون دانــش در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. مــا به عنــوان نماینده هــای سیاســی دســت کم بــه لحــاظ فــردی نفعمــان در ایــن بــود کــه تغییــری 
کــه مســئله اصلــی هنــوز شناســایی نشــده  در ایــن وضعیــت ایجــاد کنیــم، امــا نتوانســتیم. علــت، مقاومــت ذینفعــان نبــوده اســت، علــت ایــن اســت 

اســت. 
ع ســاختن کار کــودک باعــث شــدیدتر شــدن اســتثمار و بهره کشــی از ایــن کــودکان  بحران هــای ناشــی از غیررسمی ســازی کارهــای رســمی مثــل ممنــو
کــه علــت اشــتباه تشــخیص داده شــود، بحران هــای بدتــری آفریــده می شــود. خیلــی از ایــن مســائل راهــکار اجتماعــی نــدارد،  شــده اســت. زمانــی 

بلکــه راهــکار اقتصــادی و ســاختاری دارد. 
کــه در اپلیکیشــن هایی مثــل الوپیــک و اســنپ انجــام شــد. در ایــن مــورد هــم بایــد  یکــی از راهکارهــا رســمی ســازی کارهــای غیررســمی اســت. کاری 
ل هــا را حــذف کنیــم، منفعــت همــه  گــر مــا در ایــن میــان واســطه ها و دال واقعیــت وجــود زباله گردهــا پذیرفتــه شــود و امــر غیررســمی، رســمی  شــود. ا

کــه بخواهــد بــه ایــن طریــق بــازی را بــه هــم بزنــد، در حــال حاضــر وجــود نــدارد. و مشــکل اصلــی اینجاســت. بیشــینه می شــود. ایــن ذینفعــی 
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کنونی مدیریت پسماند و پدیده زباله گردی چیست؟ ارزیابی شما از علل و عوامل شکل گیری وضعیت 
بــر اســاس ضوابــط و مفــاد قراردادهــا، پیمانــکار بایــد بــر منطقــه خــود نظــارت داشــته باشــد و از ایــن نظــر مــا نبایــد شــاهد پدیــده  زباله گــردی باشــیم. بــر 
اســاس مفــاد قــرارداد، پیمانــکار بــا ماشــین آالت مکانیــزه و بــا نیــروی کار رســمی بایــد پســماند خشــک را جمــع آوری کنــد. امــا در عمــل چنیــن اتفاقــی 
نمی افتــد و پیمانــکار از طریــق روابــط غیــر شــفاف بــا شــبکه گســترده زباله گردهــا و صاحبــان گاراژهــا اقــدام بــه جمــع آوری پســماند خشــک می کنــد. 
کنــون قابــل  پیگیــری کیفــری نبــوده اســت و نهایتــًا بــه توبیــخ از ســوی ســازمان های نظارتــی و حراســتی شــهرداری و حــذف پیمانــکار  ایــن روابــط تا

منجــر شــده اســت. 
ریشــۀ ایــن نقــص ســاختاری اســت. مخــازن روبــاز، نیــروی کار غیرمجــاز داخلــی و خارجــی و فقــر فزاینــده زمینه هــای ســاختاری ایــن مشــکل اســت. تا 
زمانــی کــه علــل ســاختاری حــل نشــود، نظــارت انتظامــی مشــکلی را حــل نمی کنــد. شــهرداری امــکان نظــارت دارد و نظــارت می کنــد. بعضــًا پیمانــکار 
کــه پیمانــکار پرداخــت جریمــه را می پذیــرد و بــه کار خــود ادامــه می دهــد. نهایتــًا  را جریمــه هــم می کنــد امــا انگیــزه اقتصــادی به قــدری قــوی اســت 
کــه بیــن  یــک یــا دو فصــل خلــع می شــود و پــس از مدتــی از طریــق شــرکت دیگــری وارد می شــود. جزئیــات ایــن تخلفــات وجــود دارد. مثــاًل روابطــی 
ناظــر ناحیــه و پیمانــکار وجــود دارد و باعــث چشم پوشــی ناظــر ناحیــه از تخلفــات پیمانــکار شــده اســت.در حــال حاضــر تنهــا ســه درصــد زباله هــا 

به صــورت رســمی )از طریــق غرفه هــا و ماشــین های ملــودی( جمــع آوری می شــود و بیــش از ســه برابــر ایــن مقــدار جمــع آوری غیررســمی اســت. 

کنون چه راهکاری برای مدیریت این مسائل اتخاذ شده است؟  در مجموعه شورای شهر و شهرداری تهران تا
کــه قــرار  ح تجمیــع پیمــان پســماند خشــک و تــر ارائــه و به صــورت پایلــوت در چنــد منطقــه اجــرا شــد. در ایــن حالــت هــم پیمانــکاری  ســال 94 طــر
ــر عمــل  ــی منطــق اقتصــادی قوی ت ــرا در شــرایط فعل ــه اســتفاده از زباله گردهــا روی آورد. زی ــاز ب ــود از ســازوکارهای پیش بینی شــده اقــدام کنــد، ب ب
می کنــد. تنهــا در منطقــه 13 کــه پیمانــکار خشــک و تــر از یــک خانــواده بودنــد، و یــک مرکــز بازیافــت خــوب دارنــد، زباله گــردی در ایــن منطقــه کاهــش 
ع مؤثــر بــود. شــهردار منطقــه هــم محیط زیســتی بــود.  چشــمگیر داشــت. مرکــز پــردازش و بازیافــت، پســماند خشــک و تــر را جــدا می کــرد و ایــن موضــو
بــر اســاس مفــاد قــرارداد، پیمانــکار بــا ماشــین آالت مکانیــزه و بــا نیــروی کار رســمی بایــد پســماند خشــک را جمــع آوری کنــد و از ایــن نظــر اســتفاده از 
کــرد. کارت شناســایی زباله گردهــا  زباله گردهــا کامــاًل غیرقانونــی و غیررســمی اســت.  هیــچ رد حقوقــی بیــن زباله گردهــا و پیمانــکار نمی تــوان پیــدا 
گــر وجــود داشــته باشــد، به صــورت رســمی از طــرف شــهرداری نیســت. چــون ایــن ســازوکار از طــرف شــهرداری پذیرفته شــده نیســت. ســازمان  هــم ا
کــردم و بایــد بــر طبــق نظام نامــه عمــل  کــه آن هــم می گویــد مــن نظام نامــه تعییــن  مدیریــت پســماند مــورد خطــاب قــرار دارد و بایــد پاســخگو باشــد، 

کــه آن هــا هــم پاســخگو نیســتند. شــود. شــهرداری های مناطــق مســئولیت اجرایــی دارنــد 
گــر ایــن مســئولیت ها در ســازمان مدیریت پســماند هم  در حــال حاضــر ســازمان مدیریــت پســماند چــون مســئولیت اجرایــی نــدارد، پاســخگو نیســت. ا
تجمیــع شــود، بازهــم امــکان بــروز ایــن مســائل باقــی می مانــد، زیــرا ایــن ســازمان مرکــزی هــم بایــد انشــعابات و معاونت هایــی در شــهرداری های 

مناطــق پیــدا کنــد. 
کــرد. اختالفاتــی بیــن ایــن زیســت اپ بــا پیمانــکار پســماند خشــک منطقــه  کار  در ســال 96 اســتارت آپی بــه نــام زیســت اپ در منطقــه دو شــروع بــه 
ــود. مســئله بیــن آن هــا  کار ابتــکار معاونــت خدمــات شــهری آقــای کشــت پور ب کــردن تایــر ماشــین ها در گرفــت. ایــن  مثــل ضــرب و شــتم و پنچــر 
بــه نحــوی حــل شــد. تعــداد کاربرهــای آن اپلیکیشــن هــم افزایــش یافــت. در مناطــق دیگــر هم چنیــن گروه هایــی وجــود داشــتند. در حــال حاضــر 
ع  کــرده اســت و بــا فــاوا شــهرداری نظام نامــه ای ایجــاد کرده انــد. فــاوا کنتــرل الکترونیکــی موضــو ع ورود پیدا ســازمان مدیریــت پســماند بــه موضــو
را انجــام می دهــد. ســازمان مدیریــت پســماند فراخوانــی داده اســت و چنــد اســتارت آپ مثــل مجموعــه شــهرکتاب در آن برنده شــده اند. زیســت اپ 
کــه اخیــرًا وارد بــازی شــده اند، تــا حــد زیــادی می تواننــد زمین بــازی و شــرایط را تغییــر دهنــد. در ایــن فراخــوان برنــده نشــد. ایــن بازیگــران دیجیتــال 
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کنــد،  در مناطــق عنــوان می شــود شــهرداری منطقــه 13 توانســته زباله گردهــا را از سیســتم جمــع آوری و تفکیــک پســماند خشــک حــذف 
موفقیــت منطقــه ناشــی از چــه بــوده اســت؟

ــی و  ــی، نظارت ــیوه های کنترل ــن ش ــش گرفت ــا در پی ــه ب ک ــود  ــوب می ش ــت محس ــن موفقی ــل ای ــن عوام ــی از مهم تری ــص یک ــانی متخص ــروی انس نی
آموزشــی ایــن معضــل را از منطقــه حــذف کردنــد. شــاید بتــوان دغدغــه شــهردار منطقــه را نیــز از دیگــر عوامــل مهــم در ســاماندهی سیســتم جمــع آوری 

کــه بــه جهــت تخصــص الزم توانســت مجریــان متخصــص و باتجربــه ای را در ایــن حــوزه بــه کار بگیــرد. و تفکیــک پســماند دانســت 
در کنار این موارد آموزش مستمر به شهروندان به عنوان تولیدکننده در مبدأ و تفکیک آن نیز نقش مؤثری در این راستا داشته است.

آیا منظور شما از مجریان همان پیمانکاران هستند؟
صالــح زاده: منظــور از مجریــان مدیــران نظارتــی، اداری و ســتادی هســتند و نــه پیمانــکاران چــون آن هــا صرفــًا بــه فکــر منافــع خودشــان هســتند کــه 
می تواننــد بــا کاهــش کیفیــت خدمــات همچــون به کارگیــری نیــروی غیرمتخصــص و ارائــه حقــوق کمتــر بیش ازپیــش منافــع خودشــان را تأمیــن 

کننــد.
گذارشــده بنابرایــن تعــارض منافــع وجــود دارد. در مناطــق دیگــر  گــذاری پســماند خشــک دقیقــًا بــه پیمانــکار وا بــر اســاس نظام نامــه فنــی و اجرایــی وا
ع در منطقــه 13 شــهرداری تهــران دیــده  تــا 85 درصــد پســماندهای خشــک جمع آوری شــده از طریــق زباله گردهــا انجــام می شــود ولــی ایــن موضــو

نمی شــود.
شــاید بتــوان از دیگــر اقدامــات مهــم در حــذف زباله گــرد را راه انــدازی مرکــز پــردازش پســماند خشــک از تــر دانســت کــه پــس از دریافــت زباله هــا از درب 

منــازل بــه خلــوص ایــن تفکیــک پســماندها می افزایــد.
نکتــه ای کــه الزم اســت بــه آن اشــاره کنم اینکــه وقتــی صحبــت از ایــن می شــود کــه مــا زباله گــرد یــا اصطالحــًا کتفــی نداریــم بــه ایــن معنــی نیســت کــه 
کــه اندیشــیدیم به کارگیــری ایــن  کــه مــا بــا ســازوکارهایی  گــر در ســطح منطقــه دوری بزنیــد از ایــن افــراد مشــاهده نمی کنیــد منظــور مــن ایــن اســت  ا

افــراد را به طــور ســازمان یافته از ســوی پیمانــکاران متوقــف کردیــم.

سازوکار اجرایی در حذف زباله گردها یا همان کتفی ها در منطقه 13 چه بوده است؟
گــذار کردیــد  گــذار می کنیــد درواقــع حــس مالکیــت را بــه او وا وقتــی در انعقــاد قــرارداد جمــع آوری و تفکیــک پســماند خشــک و تــر را بــه یــک پیمانــکار وا

و درنتیجــه وقتــی چنیــن اتفاقــی می افتــد آن مجموعــه بــا به کارگیــری اقدامــات کنترلــی و نظارتــی ســعی می کنــد از امــوال خــود محافظــت کنــد.
ــه  کنــار گشــت های منظــم خدمــات شــهری ب ــکار در  ــا بلوک بنــدی و راه انــدازی گشــت هایی از ســوی خــود پیمان مجموعــه ایــن اقدامــات بعضــًا ب

ایــن نتیجــه منتــج شــد.

رقم قرارداد پسماند منطقه برای پیمانکار چقدر است؟
400 میلیون تومان.

که برخی از مناطق قراردادهایشان در سطح منطقه میلیاردها تومان است چرا قرارداد منطقه 13 آنقدر کم است؟ چرا با وجودی 
مــا بــرای اینکــه امــکان فســاد را در ایــن حــوزه ببندیــم ســعی کردیــم قیمــت واقعــی را اعــالم کنیــم تــا افــراد به دنبــال کســب منفعــت از محل هــای دیگــر 

نباشــند و به دنبــال آن نباشــد تــا در صــورت بــاال بــودن رقــم قــرارداد ســعی کنــد از محل هــای دیگــری ایــن کســری را جبــران کنــد.

کــه  کــه یــک موضوعــی به عنــوان قانــون بــرای شــما در شــورای شــهر مصــوب می شــود، از مناطــق مختلــف متناســب بــا شــرایطی  آیــا زمانــی 
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در آن مناطــق حضــور دارنــد، نظرخواهــی می شــود؟ ازنظــر شــما سیاســت گذاری در شــورای شــهر در بحــث خدمــات شــهری نــگاه جامعــی 
کــه قوانیــن را بــر اســاس ویژگی هــا و شــاخص های خــاص مناطــق ببینــد دارد؟ را 

کــه این گونــه نیســت آن را تکذیــب  گــر بــه آن هــا بگوییــد  ع حتــی در ارائــه گزارش هــای مناطــق بــه شــورا هــم دیــده نمی شــود البتــه ا خیــر ایــن موضــو
ح اســت. ع حتــی در بحــث کالن خدمــات شــهری هــم مطــر می کننــد. ایــن موضــو

کــرده و  کــه بحــث تفکیــک پســماند اصــالح شــود بایــد به دنبــال آن دســتورالعمل اجرایــی آن را ارائــه  وقتــی شــما مثــاًل قانونــی را مصــوب می کنیــد 
ــدارد. کــه متأســفانه هیــچ مرجــع تخصصــی قانون گــذاری و نظارتــی در ایــن حــوزه وجــود ن به دنبــال آن مرجــع نظارتــی تعییــن کنیــد 

کــه نقــش قاعده گــذاری و نظارتــی از جانــب خــود ســازمان مدیریــت پســماند دارد اتفــاق می افتــد، آیــا این گونــه  شــورای شــهر اعــالم می کنــد 
؟ نیست

شــورای شــهر ناظــر بــر عملکــرد کل سیســتم شــهرداری تهــران اســت. ســازمان پســماند داریــم کــه به عنــوان ســازمان سیاســت گذار در شــیوه عملکــردی 
مناطــق 22گانــه بایــد وارد شــود امــا ایــن سیاســت کالن بــا بهره گیــری از نماینــدگان شــورای شــهر تدویــن و در شــهرداری اجــرا می شــود و عــالوه بــر 

تدویــن بــر حســن اجــرای آن هــم بایــد نظــارت وجــود داشــته باشــد.

آیا رقم قرارداد مربوط به پسماند تر از پسماند خشک بیشتر است؟
حجــم عملیــات بــرای جمــع آوری و  انتقــال پســماند  اعــم از تــر و خشــک خیلــی بیشــتر اســت. مــا صرفــًا پســماند نداریــم مــا رفــت وروب را هــم در ایــن 
فرآینــد داریــد. مــا وقتــی شــما پیمانــکار را انتخــاب می کنیــم و ایــن دو )قــرارداد پســماند خشــک ( را تجمیــع می کنیــم ماهانــه پرداختــی نداریــم بلکــه 
کــه ایــن فرآینــد در بســیاری از مناطــق تجمیــع نیســت و  ایــن مبلــغ را به طــور کامــل از طــرف مقابــل بــرای 12 مــاه کســر می کنیــم. ایــن در حالــی اســت 

ایــن خــود باعــث باالرفتــن عــدد و رقم هــا در هــر دو حــوزه پســماند خشــک و تــر می شــود.  
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مصاحبه با علیرضا شریفی فرد؛ معاون سابق برنامه ریزی و توسعه سازمان مدیریت پسماند

ازنظــر شــما تعارض هــای منافــع در مدیریــت پســماند شــهر تهــران تــا چــه حــد در شــکل گیری و تــداوم رویه هــای موجــود مدیریــت پســماند 
تأثیرگــذار بــوده اســت؟

گــر منافــع افــراد در راســتای منافــع و اهــداف ســازمانی  ــح بایــد تعریــف و تقســیم بندی شــود. ا ــا مصال بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ابتــدا منافــع و ی
ع منافــع در تضــاد بــا یکدیگــر باشــد، تعــارض منافــع بــه وجــود خواهــد آمــد.  آن هــا باشــد تعارضــی وجــود نخواهــد داشــت و درصورتی کــه ایــن دو نــو
کــه ارائــه می کنــد حقــوق و مزایایــی دریافــت می کنــد. درآمــد مشــروع ایــن  به عنوان مثــال کارمنــد مســتخدم ســازمان و دســتگاهی در برابــر خدماتــی 
گــر ســازمان او ســازمان موفقــی باشــد، قاعدتــًا او هــم بــه موفقیــت می رســد و ممکــن اســت منافــع بیشــتری  فــرد بایــد به عنــوان منافــع او تلقــی شــود و ا
کــه در ایــن حــوزه می توانــد بــرای خــود ایجــاد کنــد، حرکــت کنــد،  هــم عایــدش شــود. امــا وقتی کــه فــرد بــه ســمت منافــع تعریف نشــده و عوایــدی 
کامــاًل مــادی و مالــی باشــد و بخــش دیگــری مصالــح و موقعیــت افــراد را  کــه تعــارض منافــع بــه وجــود می آیــد. بخشــی از منافــع می توانــد  آنجاســت 

تأمیــن و تضمیــن می کنــد. 
گــر ایــن تقســیم بندی را بپذیریــم، متأســفانه مــا در مدیریــت پســماند شــهر تهــران شــاهد نمونه هــای تعــارض منافــع هســتیم و در الیه هــای مختلــف  ا
و در َمناصــب مختلــف، مــواردی از تعــارض منافــع وجــود دارد. در حــوزه مدیریــت پســماند هــم برخــی مــوارد وجــود دارد ، از ابتدایی تریــن ســطوح 
کــه تعــارض منافــع باعــث می شــود  ع وجــود دارد  کم تریــن اختیــارات تــا باالتریــن ســطوح تصمیم گیــری در الیه هــای مختلــف ایــن موضــو و از 
تصمیمــات و اقدامــات افــراد در جایگاه هــای خودشــان باعــث مشــکالتی شــود. افــراد بعضــًا منافــع و ســهولت در کار خودشــان را در نظــر می گیرنــد 

کــه البتــه بخشــی از آن هــم ممکــن اســت نادرســت باشــد.

کنیم. در این سطح چه مصادیقی ازاین دست وجود دارد؟  از سطح کالن مدیریت پسماند شروع 
ــی  ــدت متک ــماند به ش ــت پس ــماند و مدیری ــت. پس ــا اس ــم مبن ــار عل ــت، آم ــث مدیری ــت، در بح ــا اس ــات مبن ــک، ریاضی ــم فیزی ــه در عل ک ــور  همان ط
گــون داشــته باشــیم. ایــن آمارهــا بــر اســاس اعــداد  بــه علــم آمــار اســت، پــس مــا بایــد از هرگونــه فعالیتــی در ســطح شــهر بــرای پســماند آمارهــای گونا
ــاز اســت. یکــی از مســائل مدیریــت پســماند در  ع را به شــکل کیفــی بررســی می کنیــم مــورد نی کــه موضــو ــرای نتایــج و اســتنباط ها  ــوده و ب و ارقــام ب
مناطــق  22گانــه ایــن اســت کــه متأســفانه بســیاری از عملکردهــای شــهرداری های مناطــق بــر اســاس آمــار و ارقــام تنــاژ پســماند ســنجیده می شــود و 
بــر اســاس وزن پســماند تولیدشــده عملکردهــا بررســی و گــزارش می شــوند. درصورتی کــه مهم تریــن رکــن مدیریــت پســماند در یــک مجموعــه شــهری 
کــه متأســفانه در ســاختار فعلــی مغفــول مانــده و هرقــدر بــرای کاهــش پســماند تــالش می کنیــم،  ع بســیار مهمــی  کاهــش پســماند اســت. موضــو
گاهانــه از آن به راحتــی عبــور می کننــد. حســن عملکــرد شــهرداری مناطــق و پرداخــت هزینه هــا بــر  گاهانــه و برخــی ناآ کــه بعضــی آ می بینیــم 
کــه در یــک  ع مطالعــه شــود  اســاس حجــم و وزن پســماند ســنجیده می شــود. درحالی کــه در یــک مدیریــت اصولــی، بایــد الیه هــای دیگــر ایــن موضــو
گــر مدعــی  خ رشــد پســماندمان مثبــت اســت؟ بــا ســطح برخــورداری، دانــش و امکاناتــی کــه ایــن منطقــه دارد، ا منطقــه بــا امکانــات فــراوان چــرا مــا نــر
خ رشــدها بــا هــم مقایســه شــوند و نــه  خ رشــد پســماندش منفــی باشــد. در مقایســه عملکــرد مناطــق بایــد نــر مدیریــت اصولــی پســماند اســت، بایــد نــر

تنــاژ پســماند. ایــن مــوارد البتــه در راســتای انتفــاع مالــی نیســت بلکــه نفــع ســازمانی و موقعیتــی در ارزشــیابی ها اســت.

افزایــش تنــاژ پســماند در مناطــق درمجمــوع باعــث افزایــش هزینه هــای شــهرداری منطقــه می شــود. چــرا شــهرداری های مناطــق بــرای 
ــد پســماند برنامه ریــزی نمی کننــد؟ کاهــش تولی کاهــش هزینه هــا در جهــت 

ــًا هزینه بــر بــوده و صرفــًا یــک بخــش بازیافــت پســماندهای خشــک ارزشــمند درآمــدزا  خدمــات شــهری و رفــت وروب و جمــع آوری پســماند، عمدت
کــه درآمــد ایــن حــوزه بخشــی از هزینه هــا را پوشــش می دهــد و از ایــن طریــق، هزینه هــا کاهــش پیــدا می کنــد.  اســت. به طورکلــی این چنیــن اســت 
شــهرداری بــرای کل نظافــت شــهر و جمــع آوری پســماندها یــک عــددی هزینــه دارد و از محــل فــروش پســماند خشــک و بازیافــت درآمــدی نیــز کســب 
ــت  ــهر پرداخ ــت ش ــه نگهداش ــوان هزین ــا به عن ــا و حکومت ه ــی آن را دولت ه ــد و باق ــش می ده ــا را پوش ــی از هزینه ه ــد بخش ــن درآم ــه ای ک ــد  می کن
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می کننــد. البتــه ایــن درآمدهــا بــا هزینه هــا قابل مقایســه نبــوده و خدمــات شــهری و جمــع آوری پســماند مســتلزم پرداخــت هزینــه ای مربوطــه اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه مدیریــت پســماند خشــک از پســماند تــر )مخلــوط( در شــهر تهــران جداســت ، عــده ای از درآمدهــای پســماند خشــک و افزایــش 
تنــاژ آن منتفــع می شــوند. درحالی کــه شــهرداری می بایســت بابــت آن بخش هــای هزینــه ای صرفــًا اعتبــارات در نظــر گرفتــه و هزینــه پرداخــت کنــد. 
کــه مصلحــت و  ح جامــع نیــز نشــان می دهــد  کــه پســماند تــر و خشــک تجمیــع و بــه پیمــان واحــد تبدیــل شــود. محاســبات طــر چنــد بــار تــالش شــده 
منافــع شــهر و ســازمان بــزرگ شــهرداری تهــران کــه ذینفعــان دیگــر آن شــهروندان تهرانــی هســتند، احتمــااًل بــا تجمیــع پســماند تــر و خشــک و پیمــان 

واحــد تأمیــن می شــود، امــا بــرای انجــام ایــن امــر همیشــه موانعــی وجــود دارد.

تفکیک پیمان پسماند تر و خشک به منافع چه افراد و یا بخش هایی کمک می کند؟
ــذارد.  ــه مناقصــه می گ ــی ب ــب یــک بســته خدمات ــد و این هــا را در قال ــا هــم می بین ــر را ب ــر و رفــت وروب معاب شــهرداری تهــران جمــع آوری پســماند ت
کــه پســماند خشــک را در برمی گیــرد در  در ایــن بخــش بــه پیمانــکاران منتخــب حق الزحمــه پرداخــت می شــود )بخــش هزینه بــر(. بخــش دوم 
گــذار می شــود و شــهرداری منطقــه از پیمانــکار پســماند خشــک درآمــد دریافــت می کنــد )بخــش درآمــدزا(. ایــن شــیوه  22منطقــه بــه شــکل مزایــده وا
تفکیــک پیمان هــای پســماند تــر و خشــک از گذشــته بیــن ســازمان خدمــات موتــوری و ســازمان بازیافــت و تبدیــل مــواد رایــج بــوده اســت، بــه ایــن 
کــه بخــش جمــع آوری پســماند تــر بــر عهــده ســازمان خدمــات موتــوری قــرار داشــته و پســماند خشــک و بازیافــت تحــت مدیریــت ســازمان  صــورت 
کــه ایــن مناســبات تغییــر  بازیافــت و تبدیــل مــواد بــوده اســت. بــا ادغــام ایــن دو ســازمان و شــکل گیری ســازمان مدیریــت پســماند قــرار بــر ایــن بــوده 

کنــد، امــا مشــکالت قابل توجهــی در بوروکراســی و ارتبــاط بخــش خصوصــی  و عمومــی) شــهرداری ( مانــع از تغییــر ایــن رویه هــا شــده اســت. 
گــذار شــود و هــر واحــد، بخشــی از کار را انجــام  گــر ایــن وظایــف متعــدد بــه واحدهــای جزئــی و متعــدد در ســازمان شــهرداری وا مســئله ایــن اســت کــه ا
گــذار کنــد، مناســبات بیشــتری بیــن شــهرداری و پیمانــکاران ایجــاد می شــود. در حــال  دهــد و وظایــف را به صــورت جزئــی بــه بخــش خصوصــی وا
ــرای خدمــات شــهری در هــر یــک از حوزه هــای فضــای ســبز،  ــکاران بســیاری ب حاضــر چنیــن مناســباتی در ســطح شــهر تهــران وجــود دارد و پیمان
کــه بــا  رفــت وروب و جمــع آوری پســماند و حــوزه بازیافــت وجــود دارنــد. عمــدۀ مســئوالن، ســهولت در انجــام کار و موفقیتشــان را در ایــن می بیننــد 
کار کننــد. به این ترتیــب همــه در هــر ســطحی عالقه منــد هســتند تعــداد پیمانــکاران بیشــتری در ایــن حــوزه وجــود داشــته  یــک پیمانــکار مســتقل 
باشــند. در حــال حاضــر 125 ناحیــه و 125 قــرارداد بــرای رفــت وروب شــهر وجــود دارد، ایــن تعــداد پیمــان می توانــد بــا 125 پیمانــکار منعقدشــده باشــد 
ع حــدود 70 پیمانــکار در حــوزه پســماند تــر و رفــت وروب معابــر  کــه البتــه چــون برخــی از پیمانــکاران 2،3 یــا 4 ناحیــه را تحــت پوشــش دارند، درمجمــو
ع مناطــق 22گانــه، 22پیمــان  کــه درمجمــو در حــال فعالیــت هســتند. بــرای پســماند خشــک هــم بــرای هــر منطقــه یــک پیمــان منعقــد می شــود، 
ع ایــن وظایــف در ســال حــدود 150 جلســه و پیمــان مناقصــه و مزایــده در حــوزه  هــم در حــوزه پســماند خشــک وجــود دارد. بنابرایــن بــرای مجمــو

خدمــات شــهری و پســماند شــهرداری تهــران برگــزار می شــود. 
ــه و  ــدود 150 مناقص ــزاری ح ــای برگ ــت و به ج ــکار داش ــر 22 پیمان کث ــوان حدا ــران می ت ــهر ته ــرای کل ش ــه ب ک ــت  ــده اس ــع عنوان ش ح تجمی ــر در ط
کــه تهــران بــه 5 پهنــه تقسیم شــده و پیمــان پســماند هــر پهنــه بــه  کــرد. گزینــه مطلوب تــر و حداقلی تــر آن اســت  کثــر 22 جلســه برگــزار  مزایــده، حدا
گهــی می شــود. نماینــدگان  مناقصــه گذاشــته شــود، چــون درآمــد کمتــر از هزینــه اســت. در یــک شــهر در یک ســال 150 جلســه مزایــده و مناقصــه آ
ح تجمیــع، هزینه هــا  کــه بــا طــر دســتگاه ها بــا حضــور پیمانــکاران متعــدد شــرکت می کننــد. نکتــه اساســی در خصــوص پیشــنهاد تجمیــع ایــن اســت 
کنــد. وقتــی یــک شــرکت  کاهــش پیــدا  ع باعــث می شــود بســیاری از هزینه هــا  و درآمدهــا در پیمان هــا همپوشــانی پیــدا می کنــد و ایــن موضــو
مســئولیت 5 منطقــه، یعنــی حــدود 25 ناحیــه را بــه عهــده داشــته باشــد، یــک درآمــد بــرای خــودش متصــور می شــود، یــک درآمــد مدیریتــی در 
گــذار شــود، هــر شــرکتی کــه یــک ناحیــه را بــه عهــده دارد انتظــار درآمــد مدیریتــی خــود را دارد.  آنالیــزش می بینــد. امــا وقتــی 25 ناحیــه بــا 25 قــرارداد وا
پــس بایــد بــه 25 شــرکت هزینــه مدیریــت، پشــتیبانی، حســابداری و... داد. بــا ازدیــاد پیمان هــا و قراردادهــا درآمدهــای بســیاری ظهــور می کنــد.

ح تجمیع می شود؟  که مانع اجرای طر در بدنه شهرداری در سطح شهرداری منطقه، چه ساختار و روابطی وجود دارد 
ع پســماند در هــر منطقــه یــک ســاختار ســازمانی تعریف شــده اســت. در حــوزه خدمــات شــهری در شــهرداری منطقــه، یــک معاونــت  بــرای موضــو
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کــه خدمــات متعــددی را ازجملــه فضــای ســبز، ســاماندهی مشــاغل، زیباســازی و پســماند بــر عهــده دارد. در گذشــته  خدمــات شــهری وجــود دارد 
ــه  ک ــت  ــهری داش ــات ش ــس خدم ــک رئی ــهری ی ــات ش ــت خدم ــه معاون ک ــود  ــب ب ــه به این ترتی ــهرداری منطق ــهری ش ــات ش ــازمانی خدم ــارت س چ
کــه رئیــس  وظیفــه او مدیریــت رفــت وروب و جمــع آوری پســماند بــود. در دهــه گذشــته یــک اداره بــا نــام اداره بازیافــت بــه ایــن معاونــت اضافــه شــد 
ایــن اداره صرفــًا مدیریــت جمــع آوری پســماند خشــک و بازیافــت را بــر عهــده داشــت. امــا در ســال 94 اصالحیــه ای بــرای ایــن چــارت ســازمانی در 
کــه رئیــس اداره  کــه بــر اســاس آن اداره بازیافــت منطقــه بــه اداره پســماند تبدیــل شــود. بــر اســاس چــارت جدیــد قــرار بــر ایــن بــود  نظــر گرفتــه شــد 
کــه می توانســت عملکــرد جامع تــری داشــته باشــد، زیــر نظــر معاونــت خدمــات شــهری منطقــه مســئولیت کل جمــع آوری پســماند اعــم از تــر  پســماند 

و خشــک را بــر عهــده داشــته باشــد.
کــه تصویــب می شــود،  ــه مناطــق ابالغ شــده اســت. در یــک ســاختار ســازمانی هــر پســتی  کــه چــارت ابالغــی ســال 94 اســت، رســمًا ب ایــن ســاختار 
کــه در ایــن پســت ها قــرار می گیرنــد، تعلــق می گیــرد.  کــد و ردیــف بودجــه ای بــه آن تعلــق می گیــرد و شــماره پســت و شــماره حقــوق بــه افــرادی  یــک 
کنــون در هیــچ منطقــه ای کار در ایــن چارچــوب و بــه شــکل رســمی انجام نشــده و کمافی الســابق کار در  امــا از زمــان ابــالغ چــارت ســازمانی جدیــد تا
کــه رئیــس خدمــات شــهری مســئول جمــع آوری پســماند تــر و رفــت وروب معابــر باقی مانــده اســت  چارچــوب قبلــی انجــام می شــود؛ بــه ایــن صــورت 
کــه رســمًا بــا معــاون خدمــات شــهری کار می کنــد و رئیــس اداره پســماند تنهــا مســئولیت پســماند خشــک منطقــه را بــر عهــده دارد. بنابرایــن می تــوان 
گفــت در عمــل تنهــا تغییــر، تغییــر عنــوان اداره بازیافــت بــه اداره پســماند بــوده اســت. آنچــه ســازمان مدیریــت پســماند بــرای اصــالح ایــن ســاختار 
ح خدماتــی نوشــته  کار بــه ســبک و ســیاق قبلــی پیگیــری شــد. شــاید روی کاغــذ احکامــی ابــالغ شــد و شــر مدنظــرش بــود، در عمــل اتفــاق نیفتــاد و 

شــد، امــا افــراد همــان کار گذشته شــان را انجــام می دهنــد. 
کــه رئیــس خدمــات شــهری متناســب بــا تعــداد نواحــی منطقــه اش از خدمــات تعــدادی پیمانــکار  تعــارض منافــع در اینجــا بدیــن شــکل اســت 
اســتفاده می کنــد. مثــاًل فــرض کنیــد یــک منطقــه 6 الــی 7 ناحیــه دارد و بــرای جمــع آوری پســماند تــر و رفــت وروب معابــر بــا 5 پیمانــکار کار می کنــد؛ 
ــه  ک ــد  ــکار کار می کن ــا یــک پیمان ــز ب ــر اداره پســماند نی ــکار دو ناحیــه ای. به مــوازات، در حــوزه بازیافــت، مدی ــکار یــک ناحیــه ای و 2 پیمان 3 پیمان
مســئول جمــع آوری پســماند خشــک اســت. بــه شــکل ســنتی تمایــل ایــن افــراد بــر حفــظ همیــن شــرایط اســت و در مقابــل تغییــر مقاومــت می کننــد، 
گــر ســاختاری کــه در چــارت جدیــد ابالغ شــده اســت، اجرایــی شــود، یکــی  زیــرا ترجیــح می دهنــد حتمــًا خدمــات پیمانــکاران را خــود مدیریــت کننــد . ا
کــه در عمــدۀ مناطــق ایــن فــرد، مدیــر خدمــات شــهری خواهــد بــود. مقاومــت ایــن مدیــران در برابــر  از ایــن مدیــران حــذف و دیگــری ابقــا می شــود 

کــه می تــوان آن را به عنــوان تعــارض منافــع در نظــر گرفــت.  ایــن ســاختار جدیــد موضوعــی اســت 
ــرادی در  ــل اف ــرا در عم ــت؟ زی ــی نیس ــه ای کاف ــرات آیین نام ــا تغیی ــوزه تنه ــن ح ــع در ای ــارض مناف ــت تع ــرای مدیری ــت ب ــوان گف ــما می ت ــر ش ــه نظ ب

کــه می تواننــد در مقابــل تغییــرات آیین نامــه ای و دســتوری  مقاومــت کننــد. ســطوح میانــی مدیریــت پســماند از قدرتــی برخوردارنــد 
بخــش خدمــات شــهری در شــهرداری مناطــق از ریشــه دارترین بخش هــای شــهرداری اســت. اصــاًل شــهرداری در تهــران )بلدیــه( اولیــن هدفــش 
کــه نشــان می دهــد قدیمی تریــن و ریشــه دارترین واحــد در خدمــات شــهری هســتند. افــراد شــاغل در ایــن بخــش نیــز بــه علــت  رفــت وروب بــوده 
قدمــت و سابقه شــان از قــدرت قابل توجهــی برخوردارنــد. ســازمان مدیریــت پســماند نمی توانــد فعــاًل بــرای آن هــا رقیــب قابل توجهــی باشــد، امــا ایــن 
کــه شــبکه هایی وجــود  گــر ایــن رویه هــا تــداوم دارنــد، دلیــل آن ایــن اســت  کــه شــاهد اعمــال مــوارد غیرقانونــی باشــیم. ا ع دلیــل نمی شــود  موضــو
دارد کــه می تواننــد ایــن اتفاق هــا را رقــم بزننــد. نکتــه ای کــه بایــد بــه ایــن مــوارد اضافــه کــرد، ایــن اســت کــه  تنهــا عوایــد نامشــروع نیســت کــه باعــث 
کــه وارد ایــن ســاختار می شــود،  کــه هــر فــرد جدیــدی هــم  بــروز ایــن مشــکل ســاختاری می شــود، بلکــه تثبیــت روش هــای ســنتی نیــز باعــث می شــود 
کــه ایــن مــدل درســت تر بــوده و همــان روش قبلــی قوی تــر اســت. در ایــن حــوزه بایــد شــاهد ساختارشــکنی  در مــدت کوتاهــی بــه ایــن بــاور برســد 

ع اتفــاق نیفتــاده اســت. کــه فعــاًل ایــن موضــو باشــیم، 

کــه خدمــات شــهری مرتبــط بــا پســماند در شــهرداری تهــران برون ســپاری شــد، آیــا مــواردی از رفت وآمــد مدیــران شــهرداری  از دهــه 1370 
کــرده باشــد و یــا  کــه مدیــری اقــدام بــه ثبــت شــرکت پیمانــکاری  کمیتــی وجــود داشــته اســت؟ بــه ایــن صــورت  بیــن بخــش خصوصــی و حا

در یــک شــرکت پیمانــکاری عضویــت داشــته باشــد؟
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ــان یــک ســازمان عمومــی خودشــان در  ــه اجــازه نمی دهــد کارکن ک ــه وجــود دارد  ــون منــع مداخل ــرا قان ــر نیســت، زی چنیــن چیــزی اصــاًل امکان پذی
کــه  ع اصــاًل ازلحــاظ قانونــی امکان پذیــر نیســت. کســی  معامــالت مداخلــه داشــته باشــند و در جایــگاه طــرف دوم نیــز قــرار بگیرنــد. ایــن موضــو
کــه شــاغل اســت و در آن  گــر بازنشســته شــده باشــد اشــکالی نــدارد. امــا کســی  ع قطع شــده، ا بازنشســته اســت و رابطــه حقوقــی اش بــا آن اداره متبــو

گــر چنیــن مراوداتــی باشــد، غیررســمی و پنهانــی اســت.  جایــگاه قــرار دارد بــه شــکل رســمی مجــاز نیســت و ا
کــه شــرکتی بــه اســم مدیــر شــهرداری ثبــت  کــه ســمتی در آن شــرکت پیمانــکاری داشــته باشــند. چــه لزومــی دارد  البتــه گاهــی اصــاًل نیــازی نیســت 
ــر اســاس  ــد تأمیــن شــود. بیشــتر آســیب ها در ایــن حــوزه ب کــه از ایــن طــرق منافــع ایــن افــراد می توان ــد بســیاری وجــود دارد  شــود؟ درآمدهــا و عوای

ــود. ــری ش ــع بازنگ ح جام ــر ــم در ط ــه امیدواری ک ــد  ــاق می افت ــات اتف ــپاری خدم ــای برون س ــی و روش ه ــیوه های عملیات ش

کــه بــه آن هــا محــول شــده اســت، چــه مصادیقــی از تعــارض  ح خردتــر مدیریــت پســماند، مثــاًل در ســطح پیمانــکاران و وظایفــی  در ســطو
ــمرد؟ ــوان برش ــع را می ت مناف

ع شــیرابه و  در فرآیندهــای اجرایــی مدیریــت پســماند و در ســطح وظایــف پیمانــکاران، یکــی از معضــالت مهــم پســماند بــرای محیط زیســت موضــو
کــم کننــد امــا  وزن پســماند اســت. شــهرداری و حوزه هــای آموزشــی ایــن ســازمان تــالش می کننــد بــا اقدامــات ترویجــی، آموزشــی، شــیرابه و وزن را 
در ســطح عملیاتــی، پرداخت هــای شــهرداری بــه پیمانــکار بــرای انتقــال پســماند از ایســتگاه های ســطح شــهر بــه آرادکــوه بــر اســاس وزن صــورت 
ــه اینکــه وزن و شــیرابه باعــث افزایــش  ــد بیشــتری خواهــد داشــت. البت ــکار عوای ــدر وزن ایــن پســماند بیشــتر باشــد، پیمان ــرد. ازایــن رو هرق می گی
درآمــد پیمانــکاران می شــود، مربــوط بــه پیمانــکاران جمــع آوری پســماند نیســت، بلکــه مربــوط بــه پیمانــکار انتقــال پســماند از ایســتگاه ها بــه 
کــه کاهــش  آرادکــوه اســت، چــون ایــن پیمانــکاران بــر اســاس سیســتم توزیــن حق الزحمــه دریافــت می کننــد. درآمــد ایــن افــراد بــا وظیفه شــان 

شــیرابه و پســماند اســت، در تعــارض قــرار دارد. 

کــه در  کاهــش شــیرابه و وزن پســماند چــه کاری می توانــد انجــام دهــد  پیمانــکار انتقــال پســماند از ایســتگاه های میانــی بــه آرادکــوه بــرای 
کوتاهــی می کنــد؟ انجــام آن 

ــه ای  ــد به گون ــر فرآیندهــا و عملیــات مختلــف در مدیریــت پســماند را یــک زنجیــره به هــم پیوســته در نظــر بگیریــم، مجموعــه ایــن فعالیــت بای گ ا
ــت  ــه ظرفی ک ــت  ــن اس ــت، ای ــل اس ــکار حم ــا پیمان ــاط ب ــه  در ارتب ک ــمتی  ــود. آن قس ــن ش ــماند تأمی ــش پس ــا کاه ــل ب ــع عوام ــه مناف ک ــود  ــی ش طراح
کانتینرهــای انتقــال بیــن 15 تــا 25تــن پســماند اســت و چــون داخــل کانتینــر ِپــرس وجــود دارد، پیمانــکار می توانــد پســماند را فشــرده کنــد. ایــن عمــل 
کثــری در ایســتگاه تخلیــه شــود و دیگــر شــیرابه بــه آرادکــوه منتقــل نشــود. هــر چــه ایــن فرآینــد بهتــر انجــام شــود، پســماند  باعــث می شــود شــیرابه حدا
و شــیرابه کمتــری بــه آرادکــوه منتقــل می شــود و هــر چــه کمتــر ایــن کار انجــام شــود بــاری کــه بــه آرادکــوه منتقــل می شــود، ســنگین تر می شــود و درآمــد 
کــه  بیشــتری نصیــب پیمانــکار می شــود. ایــن اشــکال تنهــا بــه پیمانــکاران بازنمی گــردد و بــه ســناریو و سیاســت گذاری های شــهرداری بازمی گــردد 

بــر اســاس وزن پســماند بــه پیمانــکار پــول پرداخــت می کنــد.
گذارشــده اســت. شــروع ایــن فرآینــد در سیاســت گذاری و  گــروه در تشــکیالت شــهرداری وا بــر اســاس تفــرق نهــادی، پســماند در شــهر بــه چنــد 
ــوزه  ــک در ح ــماند خش ــت. پس ــق اس ــهرداری مناط ــار ش ــه در اختی ــده و مناقص ــرارداد مزای ــاد ق ــت. انعق ــماند اس ــت پس ــازمان مدیری ــزی س برنامه ری
اختیــار شــهرداری منطقــه قــرار دارد و جمــع آوری پســماند تــر در حــوزه شــهرداری ناحیــه اســت. از ســوی دیگــر جمــع آوری در ســطح شــهر تــا 
ایســتگاه های ســطح شــهر بــر عهــده پیمانــکار ناحیــه اســت و انتقــال پســماند از ایســتگاه تــا آرادکــوه جــزو وظایــف ســازمان مدیریــت پســماند اســت 
کــه در آرادکــوه انجــام می شــود، نیــز توســط پیمانــکاران متعــددی صــورت می گیــرد  کــه آن هــم پیمانــکار خــاص خــودش را دارد. فرآیندهایــی هــم 
کــه تحــت نظــارت ســازمان مدیریــت پســماند هســتند )بخــش پــردازش و دفــن پســماند(. در ســازمان مدیریــت پســماند بخش هــای مختلــف 
وظایــف مختلفــی دارنــد: معاونــت برنامه ریــزی مدیریــت پســماند بــرای کل ایــن فرآیندهــا بایــد روش و مســیر تعییــن کنــد. معاونــت امــور مناطــق 
ــر، جمــع آوری پســماند خشــک در ســطح  حــوزه مناطــق و نواحــی را مدیریــت می کنــد؛ یعنــی تفکیــک در مبــدأ، رفــت وروب، جمــع آوری پســماند ت
منطقــه. مدیریــت ایســتگاه انتقــال و ایســتگاه میانــی تحــت مدیریــت معاونتــی دیگــر بــا عنــوان معاونــت امــور خودرویــی و خدمــات شــهری اســت. 
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ایســتگاه های بازیافــت )مخصــوص پســماند خشــک( را نیــز معاونــت امــور مناطــق نظــارت می کنــد. انتقــال پســماند تــا آرادکــوه هــم توســط معاونــت 
ــرد. نکتــه دیگــر اینکــه در ایســتگاه ها و  ــرار می گی ــردازش ق ــوه تحــت مدیریــت معاونــت پ ــه آرادک امــور خودرویــی رصــد می شــود و پــس از انتقــال ب

ــد.  ــت می کن ــزی مدیری ــت برنامه ری ــم معاون ــن را ه ــامانه توزی ــود دارد س ــن وج ــامانه توزی ــون س ــوه چ آرادک
ایــن فرآیندهــا و ایــن تقســیم وظایــف را در نظــر بگیریــد. تداخــالت زیــادی در ایــن فرآینــد مشــاهده می شــود. هرکــدام از ایــن بخش هــا توســط 
ــردازش در  ــت، پ ــودش اس ــکار خ ــال دارای پیمان ــودش را دارد، انتق ــکار خ ــن پیمان ــامانه توزی ــد )س ــت می کنن ــان فعالی ــاص خودش ــکاران خ پیمان
آرادکــوه همچنیــن، دفــن هــم همین طــور(. ایــن وظایــف و عملکــرد بعضــًا در تعــارض بــا یکدیگــر قــرار دارنــد. یــک مــورد مهــم در ایــن تعــارض از ابتــدا 
کــه هرقــدر پســماند خشــک ارزشــمند بیشــتری در مبــدأ برداشــته شــود، بــه نفــع پیمانــکار بازیافــت )پســماند خشــک(  و انتهــای مســیر ایــن اســت 
اســت، به مــوازات آن بــه نفــع پیمانــکار پســماند تــر هــم اســت، زیــرا چــون پــول خدمتــش را گرفتــه و زبالــه کمتــری جمــع آوری می کنــد. امــا در 
کــه پســماند بیشــتری را تحویــل دهــد.  ایســتگاه میانــی کاهــش پســماند خشــک بــه ضــرر پیمانــکار انتقــال تمــام می شــود. زیــرا او ترجیــح می دهــد 
کــه او هــم قــرار اســت پســماند ارزشــمند را در خطــوط پــردازش برداشــت کنــد و ســود او از آن  در آرادکــوه هــم پیمانــکار پــردازش متضــرر می شــود چرا
کــه کاهــش تنــاژ پســماند بــه ضــرر پیمانــکار دفــن پســماند  کــه میــان ایــن بازیگــران وجــود دارد ایــن اســت  محــل تأمیــن می شــود. تعــارض دیگــری 
کــه دفــن می کنــد پــول دریافــت می کنــد و هرقــدر پســماند کمتــری پــردازش شــود و بیشــتر دفــن شــود،  هســت، زیــرا او نیــز بــر اســاس وزن پســماندی 
منافــع او بیشــتر تأمیــن می شــود. ایــن پیمانــکاران و معاونت هــا و واحدهــای مربوطــه بــا هــر یــک از ایــن مراحــل در ســازمان شــهرداری، وظایــف و 
گــر همــۀ ایــن وظایــف بــه پیمانــکار واحــدی ســپرده شــود و خدمــات طــوری  کارآمــدی و مســئله می شــود. ا کــه  باعــث بــروز نا منافــع متعارضــی دارنــد 

کــه از ابتــدا تــا انتهــا بــرای او ســودآور باشــد، قطعــًا بــه کاهــش پســماند منجــر خواهــد شــد.  تعریــف شــود 
شــیوه فعلــی برون ســپاری خودبه خــود باعــث بــروز تعارضاتــی در بخش هــای مختلــف می شــود. چــون هــر بخــش عملیــات بــه یــک بخــش 
کــه بــا منافــع  خصوصــی و بــه یــک پیمانــکار ســپرد شــده اســت. پیمانــکار در پــی منافــع بیشــتر بــرای خــودش اســت و راهکارهایــی را دنبــال می کنــد 
کیزگــی و کاهــش پســماند اســت، در تعــارض قــرار دارد. مجموعــه ایــن عوامــل باعــث شــده بخــش خصوصــی کــه  کالن شــهرداری و شــهروندان کــه پا
کــه بــرای بــه دســت آوردن منافــع بیشــتر، باعــث کاهــش پســماند  عمدتــًا به دنبــال منافــع مالــی خــود اســت، بــه ســمت شــیوه ها و ترفندهایــی بــرود 

و شــیرابه نمی شــود و بــه روش هــای اســتاندارد تفکیــک از مبــدأ نیــز کمکــی نمی کنــد.
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مصاحبه با کامیل احمدی؛ پژوهشگر حوزۀ زباله گردی

ــر عهــده  کــودکان ب ــرای انجمــن حمایــت از حقــوق  کودکــی  ارائه شــده و شــما مدیریــت آن را ب کــه در پژوهــش یغمــای  ــر اســاس طرحــی  ب
کارآمــد تقسیم شــده اســت. ازنظــر شــما  کــودکان بــه دو دســته عوامــل اقتصــادی و مدیریــت شــهری نا گــردی  ــی زبالــه 

ّ
داشــتید، عوامــل عل

کارآمــدی مدیریــت شــهری در حــوزه پســماند خشــک منجــر شــده اســت، چیســت؟ کــه بــه نا مهم تریــن عواملــی 
کنونــی در حــوزه پســماند خشک شــده اســت، نبــود زیرســاخت های الزم بــرای  کــه منجــر بــه بــروز بحران هــای  یکــی از مهم تریــن عواملــی 
کــه ایــن مســئله مــورد توجــه جــدی قــرار نگیــرد،  جمــع آوری مکانیــزه پســماندهای شــهری اســت. تجــارب جهانــی نشــان می دهنــد تــا زمانــی 
و ایجــاد زیرســاخت های الزم در اولویــت مدیریــت شــهری قــرار نگیــرد، ایــن بحران هــا ادامــه خواهنــد داشــت. بــر اســاس یافته هــای پژوهــش 
گــون بــا پدیــدۀ  کــه فاقــد زیرســاخت های مکانیــزه بوده انــد و بــه انحــای گونا یغمــای کودکــی، کشــورهای متعــددی مشــابه ایــران وجــود داشــته اند 
کــز تفکیــک زبالــه مکانیــزه شــد و زیرســاخت های مکانیکــی فراهــم گشــت، در طــی  کــه مرا زباله گــردی درگیــر بوده انــد. در ایــن کشــورها زمانــی 
ســالیان از شــمار زباله گردهــا کاســته شــده و بهــره وری سیســتم افزایــش یافــت. ایجــاد ایــن تغییــرات باعــث می شــود ســود سرشــاری در طــول زمــان 
نصیــب مدیریــت شــهری و شــهرداری ها شــود. زباله هــا در حقیقــت متعلــق بــه شــهرداری ها و یــک ثــروت عمومــی اســت. امــا در حــال حاضــر ایــن 
ــود  ــده می ش ــهرداری ها خری ــزی از ش ــت ناچی ــه قیم ــا ب ــن زباله ه ــود. ای ــب می ش ــه تصاح ــع آوری زبال ــمی جم ــش غیررس ــط بخ ــی توس ــروت عموم ث
کــه تجــارت پســماند خشــک در تهــران بــازاری بــا ارزش حــدودی 2 تــا 3 هــزار  و بــا ســازوکارهای یــدی تفکیــک می شــود. تخمیــن زده می شــود 
کــه تمــام زباله هــای  گــر شــهرداری ایــن امــکان را داشــت  کــه ســهم شــهرداری از ایــن بــازار تنهــا 200 میلیــارد تومــان اســت. ا میلیــارد تومــان اســت 
ــن  ــب چنی ــا کس ــد. ام ــهرداری می ش ــب ش ــاردی نصی ــا 3 هزارمیلی ــازار 2 ت ــن ب ــد، ای ــک کن ــزه تفکی ــورت مکانی ــع آوری و به ص ــودش جم ــران را خ ته
درآمــدی مســتلزم تمهیــد زیرســاخت های فنــی و مکانیکــی مــورد نیــاز اســت. شــهرداری هرچــه در ایــن حــوزه هزینــه کنــد، به مرورزمــان نتایــج ایــن 
ســرمایه گذاری را خواهــد دیــد. امــا در حــال حاضــر مدیریــت شــهری ماننــد هــر ســاختار بوروکراتیــک دیگــری دچــار رخــوت و سســتی اســت و از تحــرک 
کــه شــهرداری ماهیانــه 6 میلیــارد تومــان اجــاره می دهــد، شــاید بــه 40 میلیــارد تومــان  و کارآمــدی الزم برخــوردار نیســت. ارزش زبالــۀ منطقــه ای 
کــه مســتلزم برنامه ریزی هــای بلندمــدت  گیــرد. امــا ازآنجا هــم برســد. ایــن درآمــد به عنــوان یــک ثــروت عمومــی می توانــد در اختیــار شــهرداری قــرار 
ــدارد، ترجیــح می دهــد ماننــد یــک  ــرای انجــام ایــن اقدامــات ن ــوان الزم را ب ــا ت ــزه ی و ســرمایه گذاری و تأمیــن زیرساخت هاســت، و شــهرداری انگی
کــه مســئولیت های اجتماعــی  صاحب ملــک، منطقــه را اجــاره دهــد و یــک منبــع درآمــدی آســان و شســته ورفته ای را بــه دســت آورد، بــا ایــن تفــاوت 

ــا ایــن شــکل درآمدزایــی از بیشــتر آن هــا عــدول می کنــد.  کــه ب و عمومــی متوجــه شــهرداری اســت 

کارآمدی هــا تــا چــه حــد ریشــه در تعــارض منافــع در ســازمان شــهرداری دارد؟ شــهرداری از طریــق اجــاره مناطــق بــه  بــه نظــر شــما ایــن نا
ح تفکیــک در مبــدأ و  کســب می کنــد. آیــا ایــن موضــوع باعــث نمی شــود شــهرداری از مســئولیت اجــرای طــر پیمانــکاران ســود زیــادی 

ــد؟  کن ــی  ــانه خال ــهری ش ــات ش ــش خدم ــاغل در بخ کار ش ــروی  ــه نی ــبت ب ــی اش نس ــئولیت قانون مس
کل درآمــد شــهرداری از سیســتم فعلــی مدیریــت پســماند 200 میلیــارد تومــان اســت و بــه گفتــه مســئوالن شــهری و اعضــای شــورای شــهر تهــران، 
ایــن مبلــغ در مقابــل ســایر درآمدهــای شــهرداری در بخــش ساخت وســاز و... چنــدان قابل مالحظــه نیســت. بــه لحــاظ سیاســی هــم وضعیــت فعلــی 
زباله گــردی 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 رابطــه ای ناســالم بیــن پیمانــکاران و شــهرداری اســت؛ مســئوالن شــهرداری و شــورای شــهر به خوبــی 
کار  گــر امــروز مجموعــۀ پیمانــکاران دســت از  کــه در حــال حاضــر سیســتم جایگزینــی بــرای سیســتم فعلــی جمــع آوری پســماند ندارنــد و ا می داننــد 
بکشــند، حداقــل سیســتم زبالــه جمــع آوری پســماند خشــک تهــران فلــج می شــود و جایــی بــرای دفــن ایــن حجــم از زبالــه تــر و خشــک وجــود نخواهــد 

داشــت، زیــرا در صــورت دفــن و یــا ســوزاندن ایــن حجــم از پالســتیک اثــرات غیرقابل جبران تــری بــه محیط زیســت وارد خواهــد شــد.

در خصــوص پیمانــکاران پســماند خشــک هم چنیــن تحلیلــی صــادق اســت؟ تــا ده ســال پیــش ایــن پیمانــکاران وجــود نداشــتند و زباله هــای 
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کنــده توســط عوامــل متفرقــه جمــع آوری می شــد.  خشــک به صــورت پرا
کــه اتخــاذ ســازوکارهای پیشــین را ناممکــن می ســازد. رشــد جمعیــت،  کــرده اســت  بــه نحــوی تغییــر  در ســال های اخیــر شــرایط بســیاری 
مصرف گرایــی و بســته بندی )packaging( و ارزشــمند بــودن زبالــه خشــک و علی الخصــوص پالســتیک و ظرف هــای آلومینیومــی ازجملــه مــواردی 
کــرده اســت و باعــث  ــه کمــک  ــازار زبال کــرده اســت. ایــن تغییــرات بــه ســوددهی و رشــد ب کــه در ســال های اخیــر بــه شــکل محســوس تغییــر  اســت 
می شــود بازگشــت بــه سیســتم قبلــی ناممکــن باشــد. پیمانــکاران پســماند خشــک باعــث ایجــاد ســاماندهی در ایــن حــوزه شــده اند و در نبــود آن هــا 
ــرای تمــام ناحیه هــای  ــکاران ب ــی، پیمان ــا مســائل جــدی مواجــه می شــود. در سیســتم فعل ج می شــود و مدیریــت شــهری ب ج ومــر تهــران دچــار هر
شــهری قــرارداد بســته اند. افــراد زباله گــرد در ســاعت های مشــخصی در دو شــیفت کاری بــا وانــت بــه محــل کارشــان بــرده می شــود، زباله هــا را در دو 
شــیفت جمــع آوری می کننــد و همــراه بــا زباله هــا بــه محــل اسکانشــان در گودهــا و کوره هــای آجرپــزی بازگردانــده می شــوند و کار تفکیــک در آنجــا 
کــه اربــاب هــم نامیــده می شــوند بــا کارگاه هــای تولیــد پالســتیک و کارتــن و فیبــر  آغــاز می شــود. ایــن گودهــا و گاراژهــا و صاحــب کاران زبالــه گردهــا 
کار می کننــد و قــرارداد دارنــد. ایــن مجموعــه بــه شــکلی پیچیــده و درهم تنیــده شــکل گرفته اســت. بنابرایــن یــک رابطــۀ وابســتگی ناســالمی بیــن 
ایــن پیمانــکاران و شــبکه های غیررسمی شــان بــا شــهرداری شــکل گرفته اســت. در وضعیــت کنونــی، شــهرداری بــه شــکل ناســالمی بــه پیمانــکاران 
وابســته اســت، زیــرا در نبــود آن هــا تکلیــف زباله هــای شــهر روشــن نخواهــد بــود و ممکــن اســت دوبــاره پــای کارتن خواب هــا و افــراد بــا ســوءمصرف 
ــرود. ایــن رابطــۀ ناســالم دو ســویه  کــه طــی چندیــن ســال شــکل گرفته اســت، از بیــن ب ــاز شــود و تمــام ســازوکارهایی  ــه ب ــه ســطل های زبال مــواد ب
اســت و هــر دو ســوی ایــن رابطــه، یعنــی شــهرداری و سیســتم فعلــی زباله گــردی بــه یکدیگــر نیــاز دارنــد. بنابرایــن گرچــه بــه لحــاظ مالــی شــهرداری 
به صــورت ســازمانی از سیســتم فعلــی جمــع آوری پســماند خشــک ســود چندانــی نمی بــرد، امــا بــه لحــاظ ســاختاری بــه وجــود ایــن بخــش غیررســمی 
جمــع آوری پســماند کــه کم هزینه تریــن و در دســترس ترین راه اســت، نیــاز دارد و ازاین جهــت می تــوان شــهرداری را در ایــن ســاختار منتفــع دانســت.

در سیســتم فعلــی، شــهرداری ازنظــر مالــی بــه شــکل و در ســطح دیگــری نیــز منتفــع اســت؛ ظاهــرًا روابــط ناســالم و غیرشــفافی در بخش هــای 
کــه در ظاهــر قانونــی عمــل می کننــد، وجــود دارد. این طــور بــه  میانــی ایــن ســازمان، یعنــی مدیــران و مســئوالن میانــی شــهرداری بــا پیمانکارانــی 
کنــار زده می شــوند  کار گرفتــه شــده اســت،  کــه طــی ســالیان در ایــن حــوزه بــه  نظــر می رســد افــراد زیــادی در مزایده هــا بــا تکنیک هــا و روش هایــی 
کار حضورداشــته و منافعــی را بــرای مدیــران شــهری تأمیــن می کننــد. بنــا  کــه از ســال ها قبــل در ایــن  کار را بــه دســت می گیرنــد  و پیمانکارانــی 
کــه بــه ایجــاد رانــت منجــر می شــود و ایــن رانــت منافعــی بــرای  بــه گزارش هــای موجــود و مشــاهدات، یــک سیســتم مبتنــی بــر فســاد وجــود دارد 
شــهرداری، نــه به صــورت ســازمانی و همه گیــر، بلکــه بــرای برخــی از مدیــران و مســئوالن شــهرداری ایجــاد می کنــد. بنابرایــن سیســتم فعلــی 
جمــع آوری پســماند، از منظــر ســودآوری، ســود چندانــی بــرای شــهرداری بــه لحــاظ ســازمانی ایجــاد نمی کنــد، امــا گویــا به صــورت جزئــی و فــردی، 

افــرادی در ســازمان شــهرداری منتفــع می شــوند.

ح میانــی ســازمان شــهرداری و گروه هــای ذینفــع در بــازار زبالــه )ماننــد پیمانــکاران و  بــه نظــر شــما مقاومــت ایــن گروه هــای ذینفــع در ســطو
ارباب هــا و...( تــا چــه حــد در تــداوم سیســتم فعلــی جمــع آوری پســماند و عدم تغییــر رویه هــا تأثیــر داشــته اســت؟ 

کــه متصــل بــه مدیریــت شــهری  بنــا بــه گزارش هــای رســانه ای، گفته هــای پیمانــکاران خرد)ارباب هــا( و زبالــه گردهــا پیمانــکاران از طریــق افــرادی 
ــا  کــه ممکــن اســت منجــر بــه تغییــر وضعیــت در آیین نامه هــا ی کنــش مؤثــری  کــه بــا شــهرداری های مناطــق دارنــد، بــرای هــر وا هســتند و ارتباطاتــی 
ســخت تر شــدن شــرایط قراردادهــا شــود، ابزارهــای البی گری شــان را فعــال و از امــکان ایجــاد تغییــر جــدی در ایــن حــوزه جلوگیــری می کننــد. مــواردی 
کــه بــرای حضــور شــرکت های بــزرگ خارجــی بــرای ارائــه خدمــات در حــوزه پســماند تالش هایــی صــورت گرفتــه، امــا ایــن اقدامــات  وجــود داشــته اســت 
ــز گذاشــته  ــد روی می ــای جدی ــد و ایده ه ــه خطــر می افت ــکاران ب ــع پیمان ــه مناف ک ــی در مــواردی  ــع به خوب ــارض مناف به جایــی نرســیده اســت. ایــن تع
کــه دچــار مشــکل  کــه زمانــی  کــه پیمانــکاران حلقه هــای ارتباطــی ای دارنــد  ع نشــانگر آن اســت  می شــود، روشــن و مشــخص اســت. ایــن موضــو

ــد.  ــری می کنن ــی جلوگی ــای فعل ــازوکارها و رویه ه ــدی س ــر ج ــد و از تغیی ــال می کنن ــا را فع ــن حلقه ه ــد، ای ــر می افت ــه خط ــان ب ــوند و منافعش می ش
بــه نظــر شــما در ســاختار فعلــی مدیریــت پســماند خشــک، بیشــترین ســود متوجــه چــه کســانی اســت و چــه کســانی بیشــترین آســیب را 

می بیننــد؟
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پیمانــکاران اصلی تریــن ذینفعــان هســتند و تنهــا بخشــی از ایــن ســود بــه شــهرداری ها می رســد. هــر پیمانــکار منطقــه ای و یــا چنــد ناحیــه را قــرق 
کــرده و قراردادهــای خــرد و شــفاهی بــا دیگــر افــراد مثــل مهاجریــن غیرقانونــی دارد. ایــن افــراد کــه اربــاب نامیــده می شــوند، معمــواًل از 10 تــا 15 کارگــر 
گــر ایــن سیســتم غیررســمی کنونــی بــه سیســتم رســمی تبدیــل شــود،  زباله گــرد زیــر نظرشــان کار می کنــد. ایــن مهاجریــن، نیــروی کار ارزانــی هســتند. ا
کــه بخــش عمــده ای از آن را مــزد نیــروی کار رســمی، بیمــه، مزایــای مشــاغل ســخت و تمهیــد شــرایط بهداشــتی و... تشــکیل می دهــد،  هزینه هــا 
گــر ایــن خدمــت بــا قیمــت واقعــی انجــام شــود، اساســًا صرفــۀ چندانــی بــرای پیمانــکار نخواهــد داشــت و پیمانــکار  افزایــش بســیاری خواهــد داشــت. ا

کــودکان را بــه کار می گیرنــد.  کــه پیمانــکاران و اربابــان نیــروی کار غیررســمی خارجــی و  حــذف خواهــد شــد. از همیــن روســت 
کارگــر در آن نوشته شــده اســت. پروتــکل و بیشــتر  کــه در ایــن حــوزه بســته می شــود، شــکل قانونــی دارد و اتفاقــًا بیشــتر حقــوق اولیــه  قراردادهایــی 
کــودکان در ایــن قراردادهــا منــع و بــرای تخلفاتــی ازاین دســت جریمــه نیــز تعیین شــده  بندهــای قــرارداد مطابــق بــا آیین نامه هــا اســت، به کارگیــری 
ــه  ــد ازجمل خ می ده ــوزه ر ــن ح ــه در ای ک ــی  ــر تخلفات ــهری ب ــت ش ــهرداری و مدیری ــت. ش ــن قراردادهاس ــاد ای ــرای مف ــکل در اج ــئله و مش ــت، مس اس
ــوزه  ــن ح ــترده ای ــات گس ــت از تخلف کمی ــش حا ــهری و بخ ــت ش ــه مدیری ک ــت  ــوان گف ــه نمی ت ــت. به هیچ وج ــف اس ــودکان و ... واق ک ــردی  زباله گ
ــاال رتبــۀ شــهرداری ها و اعضــای شــورای شــهر تائیــد شــده  ــز توســط مســئولین ب ــرات نی ــرد به ک ــودکان زباله گ ک ــدارد. ایــن مــوارد و حضــور  گاهــی ن آ
ع اســت. ولــی جــواب ایــن ســؤاالت  گــواه همیــن موضــو گــردی در تهــران نیــز  اســت. بخشــنامه اخیــر شــهردار تهــران در خصــوص منــع کامــل زبالــه 
کنــون در عرصــه زباله گــردی چــرا همچنــان ادامــه دارد و آیــا بــا رویه هــای دســتوری  کــودکان هم ا کــه حضــور ایــن  همچنــان بی پاســخ می مانــد 
کــرد. بنابرایــن آنچــه اتفــاق می افتــد چشم پوشــی تعمــدی بــر ایــن تخلفــات واضــح و آشــکار اســت. علــت تــداوم ایــن وضعیــت  می تــوان آن را حــذف 
کــرد: وابســتگی شــهرداری بــه سیســتم فعلــی جمــع آوری پســماند خشــک؛ نبــود اراده الزم بــرای اصــالح ســاختار  را می تــوان بــه چنــد دســته تقســیم 
کــه در درازمــدت می تواننــد ســاختار مدیریــت  کــه آن هــم ناشــی از نبــود انگیــزه و اراده بــرای تهیــه و تأمیــن زیرســاخت هایی  مدیریــت پســماند 
پســماند را تغییــر دهنــد. البتــه ایــن پــروژه بســیار هزینه بــردار 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 شــهرداری های مناطــق اســت. ایــن سیســتم، 
گــر احیانــًا امنیتــی نباشــد، بخش نامــه ای و  کنــار آمــده و ســازش می کننــد. تمــام برخوردهــا ا کــه در آن همــه بازیگــران بــا هــم  سیســتم معیوبــی اســت 

ع برخوردهــا نتایــج مثبتــی نخواهــد داشــت. کنــون مشــاهده کرده ایــم ایــن نــو کــه تا ضربتــی اســت، بــه همیــن ترتیــب 

بــه نظــر شــما آیــا وظایــف پیمانــکاران نیــز آن هــا را به نوعــی در موقعیــت تعــارض میــان منافــع و وظایــف قــرار داده اســت؟ به عنوان مثــال 
ــه توســط زباله گردهــا تأمین شــده  کثــری ایــن زبال ــه توســط شــهروندان و جمــع آوری حدا کثــری زبال درآمــد پیمانــکار از طریــق تولیــد حدا
ــرای ترویــج تفکیــک در مبــدأ و آمــوزش  ــکار ملــزم شــده اســت ب ــر اســاس مفــاد قــرارداد، پیمان و افزایــش می یابد،ایــن درحالی اســت که ب

کنــد. کنــد و در ایــن راســتا هزینــه  شــهروندی، آموزشــگرانی را اســتخدام 
ــه ازای جمــع آوری پســماند بیشــتر و از ســوی دیگــر وظیفــه آمــوزش و ترویــج تفکیــک از مبــدأ و  ــه وظایــف متعارضــی همچــون دریافــت اجــاره ب بل
کار کنــد. پیمانــکاری می آیــد و بابــت وظیفــه مشــخصی  ــارزی از تعــارض منافــع اســت. ایــن سیســتم نمی توانــد  کاهــش تولیــد پســماند مصــداق ب
کنــد و آموزشــگر  گاهــی شــهروندان هزینــه  کــه بــرای افزایــش آ اجــاره ای پرداخــت می کنــد و از ســوی دیگــر از ایــن پیمانــکار انتظــار وجــود دارد 
اســتخدام کنــد. مشــخص اســت ایــن دو وظیفــه بــا هــم تعــارض دارنــد. ایــن سیســتم منســوخ اســت و در کشــورهای توســعه یافته وظایــف بــه ایــن 
کــه پیونــد و رابطــه ای بــا پیمانــکاران ندارنــد بــرای بحــث آمــوزش و ترویــج  شــکل تعییــن نمی شــوند. در ایــن کشــورها شــرکت های خصوصــی 

ــد.  ــری دارن ــدۀ دیگ ــزا و تعریف ش ــاًل مج ــف کام ــه وظای ک ــوند  ــه می ش کار گرفت ــه  ــک ب ــگ تفکی فرهن

کارآمــدی نهادهــای نظارتــی مدیریــت پســماند ماننــد ســازمان حفاظــت محیط زیســت و وزارت کشــور، ســازمان مدیریــت  بــه علــت نا
پســماند ســازمان شــهرداری بــه مهم تریــن ناظــر مدیریــت پســماند شــهر تهــران بــدل شــده اســت. بــه نظــر شــما اتحــاد بخش هــای 
اجرایــی و نظارتــی مدیریــت پســماند درون ســازمان واحــد شــهرداری، ایــن ســازمان را دچــار تعــارض اتحــاد ناظــر و منظــور نکــرده اســت؟
کودکــی بــا مســئوالن و مدیــران ســازمان مدیریــت پســماند داشــته ایم، نقــش ایــن ســازمان  کــه در پژوهــش یغمــای  بــر اســاس مصاحبه هایــی 
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ــی در  ــی چندان ــت اجرای ــخص و ضمان ــای مش ــازمان ابزاره ــن س ــارت ای ــرای نظ ــت و ب ــزی اس ــعه ای و برنامه ری ــد، توس ــی باش ــه نظارت ــش از آنک بی
نظــر گرفتــه نشــده اســت. بخــش عمــده ای از کارهــای پژوهشــی و رویه هــای تعیین شــده از ســوی ایــن ســازمان اساســًا مــورد توجــه و اســتفادۀ 
شــهرداری های مناطــق قــرار نمی گیــرد. ســازمان مدیریــت پســماند به عنــوان یــک ناظــر نظــاره می کنــد و نهایتــًا گزارش هایــی بــه شــهرداری مناطــق 
کارآمــد نیســت و یکــی  کــه به صــورت درون سیســتمی بایــد بــر خــود نظــارت کنــد. چنیــن ســازوکاری  تحویــل می دهــد. یعنــی سیســتمی وجــود دارد 
گــر در اینجــا روابــط درون سیســتمی هــم  از مصادیــق تعــارض منافــع اســت. روابــط درون سیســتمی، باعــث کاهــش قــدرت نظــارت می شــود. حتــی ا
ــده  ــه نش ــر گرفت ــی در نظ ــت اجرای ــا ضمان ــرای آن ه ــتند و ب ــرا نیس ــه الزم االج ک ــی  ــا و رویه های ــوان از توصیه ه ــی می ت ــد، به راحت ــته باش ــود نداش وج
گــر در مقابــل ایــن تخلفــات گزارش هایــی تنظیــم شــود، ایــن  کــه مجازاتــی بــرای آن در نظــر گرفتــه نشــده اســت. درنهایــت ا اســت، تخطــی کــرد، چرا
کــه پیگیــری و اصــالح رویه هــا از  گزارش هــا بــه کجــا ارائــه خواهــد شــد؟ طبیعتــًا بــه بخشــی درون خــود ســازمان شــهرداری ارجــاع داده خواهــد شــد 

ایــن طریــق در حــال حاضــر دور از ذهــن اســت. 
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مصاحبه با حسن پسندیده؛ مدیرکل اداره مدیریت پسماند سازمان حفاظت از محیط زیست

بــر اســاس قانــون مدیریــت پســماند، شــهرداری، ســازمان حفاظــت محیط زیســت و وزارت کشــور اصلی تریــن بازیگــران مدیریــت پســماند 
هســتند. شــما در حــوزه پســماند خشــک و ســازوکارهای فعلــی جمــع آوری و تفکیــک پســماند خشــک،  نقــش هــر یــک از ایــن ســازمان ها را 

کنیــد. کنونــی تشــریح  چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟ نقــش هــر یــک از ایــن ســازمان ها را در شــکل گیری بحــران 
کمیتــی مســئولیت نظــارت بــر حســن  به موجــب مــاده 23 قانــون مدیریــت پســماند ســازمان حفاظــت محیط زیســت به عنــوان یــک ســازمان حا

ــی انجــام دهــد نیســت. ــر انجــام کار عملیات ــرار ب ــر عهــده دارد بنابرایــن ایــن ســازمان یــک ســازمان اجرایــی و اینکــه ق ــون را ب اجــرای قان
کــه  کــه می توانــد بــر اجــرای بهینــه قانــون و اجــرای وظایــف و تکالیفــی  نقــش نظارتــی ســازمان حفاظــت محیط زیســت نقشــی مهــم و کلیــدی اســت 

به موجــب قانــون بــرای ســازمان ها و دســتگاه هایی مشخص شــده تأثیرگــذار باشــد.
کــه مدیریــت اجرایــی پســماندهای صنعتــی و ویــژه  بــر عهــده تولیدکننــدگان آن اســت  بــر اســاس مــاده 7 قانــون مدیریــت پســماند عنــوان می کنــد 
ولــی مدیریــت پســماندهای عــادی شــهری و روســتایی بــر عهــده شــهرداری ها و دهیاری هــا اســت و وزارت کشــور در ایــن میــان به عنــوان دســتگاهی 

کــزی ماننــد شــهرداری ها و دهیاری هــا اشــرافیت دارنــد. کــه بــر مرا اســت 
در وزارت کشــور ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــا کار هماهنگــی بین بخشــی را در حــوزه مدیریــت پســماندهای عــادی بــر عهــده دارنــد. به طورکلــی 
شــهرداری ها به عنــوان متولیــان اصلــی در حــوزه ســاماندهی و مدیریــت اجرایــی بــرای پســماندهای عــادی محســوب می شــوند. در آئین نامه هــای 
کــه نمونــه ای از ایــن مــوارد  قانــون مدیریــت پســماند یک ســری تکالیفــی به صــورت اختصاصــی پیش بینی شــده بــرای شــهرداری ها مشخص شــده 

ح اســت: بدیــن شــر
ــه ای تهیــه کننــد )در  ح هــای جامــع خــود را به گون ــان و متولیــان امــر طر کــه مجری مــاده 4 آئین نامــه اجرایــی قانــون مدیریــت پســماند اشاره شــده 
برخــی از شــهرها و کالن شــهرها بــا حداقــل یک میلیــون نفــر جمعیــت( تــا پایــان ســال 1390 و در ســایر شــهرها تا پایان ســال 1392باید پسماندهایشــان 
را به صــورت تفکیک شــده جمــع آوری کننــد. بحــث تفکیــک از مبــدأ در خــود آئین نامــه اجرایــی قانــون مدیریــت پســماند هــم آمــده و در ســال 1384 
کــرده بــوده تــا ســال 1390 یــا 92 حتمــًا الزم بــود زیرســاخت هایی فراهــم شــود و ایــن  کــه ایــن قانــون تصویب شــده و بــازه زمانــی را هــم پیش بینــی 

برنامــه اجرایــی شــود.
کــه در آغــاز  ع تفکیــک از مبــدأ یــک مقدمــات اولیــه ای هــم دارد و آن این کــه اقدامــات فرهنگــی و اطالع رســانی در آن صورت پذیــرد چرا موضــو
مشــارکت شــهروندان در جهــت کاهــش تولیــد پســماند نقــش کلیــدی و مؤثــری اســت. درصورتی کــه اطالع رســانی مناســبی صــورت پذیــرد و مــردم بــه 
گاه شــوند حتــی می توانــد در چرخــه فعالیت هــای اقتصــادی و فراهــم شــدن مشــاغلی در حوزه هــای بازیافتــی مؤثــر بــوده  اهمیــت تفکیــک از مبــدأ آ
ع تفکیــک از مبــدأ پســماند  و از همــه مهم تــر می توانــد در حفــظ محیط زیســت مؤثــر واقــع شــود. بخــش اطالع رســانی فــاز مقدماتــی و کلیــدی موضــو
کــه شــهرداری ها زیرســاخت های مناســبی را فراهــم نکرده انــد. اســت امــا این کــه بحــث تفکیــک از مبــدأ محقق نشــده و یــا کامل نشــده ایــن اســت 
ــاخت هایی  ــن زیرس ــش دوم تأمی ــت. بخ کار اس ــش اول  ــی بخ ــارکت مردم ــا مش ــدأ و ی ــک از مب ــگ تفکی ــمت فرهن ــم به س ــت می کنی ــا حرک ــی م وقت
کــه افــراد  کــردن زیرســاخت ها نیازمنــد ســاختار ســازمانی مشــخصی هســتیم  کــه نهادهــای دســت اندرکار می بایســت فراهــم کننــد. در فراهــم  اســت 

ح تفکیــک از مبــدأ. و پیمانــکاران در آن بایــد حضــور پیــدا کننــد بــرای اجرایی کــردن طــر
گذاشــته اند در حــال حاضــر آمــاده هســتند تــا در  گام در ایــن حــوزه  کــه بــا فناوری هــای نویــن  بــا توجــه بــه پیشــرفت علــم و اســتارت آپ هایی 

کمــک شــهرداری ها بحــث تفکیــک از مبــدأ را بــا ســازوکارهایی بــه انجــام برســانند. شــهرهای مختلــف بــا 

ــا شــهرداری تفویــض شــده اســت، ایــن ســازمان را در معــرض تعــارض  کــه در ایــن حــوزه ب بــه نظــر شــما اختیــارات متعــدد و گســترده ای 
منافــع قــرار نــداده اســت؟

نــه شــهرداری ها در حــوزه فعالیت هــای اجرایــی شــهری وظایــف گســترده ای بــر عهــده دارنــد فضــای ســبز، عمرانــی، مباحــث ترافیکــی و ...یکــی از 
کــه بــر عهــده شــهرداری ها اســت وظیفــه مدیریــت پســماندها اســت. فعالیت هایــی 
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گــر قــرار بــوده بودجــه ای اختصــاص یابــد شــاید خیلی هــا دوســت  متأســفانه مدیریــت پســماند در ســال های گذشــته در اولویــت کاری نبــوده و ا
ــبز.  ــای س ــارک  و فض ــداث پ ــا اح ــذر ی ــاخت پل، زیرگ ــل س ــود مث ــده ش ــهروندان دی ــط ش ــا توس ــد ت ــوس باش ــه ملم ک ــد  ــام دهن ــتند کاری انج داش

کــه بیشــتر در معــرض دیــد مــردم اســت در اولویــت قــرار دهنــد ایــن درحالی اســت که وقتــی پســماند  شــاید مدیــران بیشــتر تمایــل دارنــد تــا کارهایــی را 
ع  ــو ــودن موض ــت نب ــد. در اولوی ــته باش ــد داش ــتی می توان ــوء محیط زیس ــار س ــه آث ــه چ ک ــد  ــردم آن را نمی بینن ــود م ــهری دور می ش ــط ش ــک محی از ی
ع پســماند را  کــه شــهرداری ها موضــو ع حائــز اهمیــت اســت  مدیریــت پســماند بیشــترین آســیب در مدیریــت شــهری محســوب می شــود. ایــن موضــو
کــه مدیریــت نادرســت پســماندها به عنــوان یــک چالــش جــدی محیط زیســتی  به عنــوان یــک مســئولیت اجتماعــی در اولویــت کاری قــرار دهنــد چرا
ک را بــه جامعــه تحمیــل خواهــد کــرد.  در کل کشــور تبدیل شــده اســت و بی توجهــی بــه آن هزینه هــای چنــد برابــری همچــون آلودگــی منابــع آب وخــا
کــه تصمیمــات و تدابیــری را اتخــاذ کننــد و به صــورت خیلــی جدی تــر بــرای حــوزه مدیریــت  اآلن ایــن اراده در میــان متولیــان امــر بــه وجــود آمــده 

پســماندها ورود پیــدا کننــد.
کــه اواخــر  کــرد الیحــه کمــک بــه ســاماندهی مدیریــت پســماندهای عــادی اســت  کــه در ایــن خصــوص می تــوان بــه آن اشــاره  آخریــن موضوعــی 
کــه در  اســفندماه در مجلــس بــه تصویــب رســید و پــس ازآن هــم در اوایــل امســال هــم بــه تأییــد شــورای نگهبــان رســید. ایــن قانــون مهمــی اســت 
کاربــردی اســت و می توانــد در حــوزه مدیریــت پســماند گره گشــا باشــد. ایــن اتفــاق باعــث می شــود تــا مشــارکت بخــش خصوصــی  ع خــود قانــون  نــو
ــا بتواننــد  ــد ت ــی خوبــی پیش بینــی کردن گیــرد. حمایت هــای مال و ســرمایه گذاران در بحــث مدیریــت پســماند خصوصــًا بازیافــت مــورد توجــه قــرار 

کــه در ایــن زمینــه می خواهنــد فعالیــت کننــد در نظــر گرفته انــد. ــرای افــرادی  تســهیالتی را ب
کــه قصــد فعالیــت در ایــن حــوزه دارنــد در نظــر گرفتــه شــده  کــه معافیت هــای مالیاتــی بــرای افــرادی  نکتــه دوم در ارتبــاط بــا ایــن قانــون ایــن اســت 
کــه تفکیــک پســماند صــورت می گیــرد )تفکیــک از مبــدأ، انتقــال و ...( در هــر مرحلــه از مدیریــت پســماند  اســت. ایــن معافیت هــا از مرحلــه ای اســت 
ــدارد. ایــن قانــون باعــث  ــا دفــع نهایــی شــامل ایــن امتیــازات می شــود. نکتــه دیگــر اینکــه ایــن معافیت هــا دائمــی اســت و محدودیــت زمانــی ن ت

می شــود تــا در آینــده نه چنــدان دور تحــول عظیمــی در حــوزه پســماند اتفــاق بیفتــد.

کنیــد. آیــا ایــن ســاختار و تشــکیالت موجــود،  ســاختار تشــکیالتی دفتــر مدیریــت پســماند ســازمان حفاظــت محیط زیســت را تشــریح 
کالن حــوزه پســماند در شــهری ماننــد تهــران را دارد؟ امــکان رســیدگی بــه بحران هــای 

ــی  ــت ول ــده او اس ــر عه ــون ب ــرای قان ــن اج ــر حس ــارت ب ــت و نظ ــی اس ــازمان نظارت ــک س ــت ی ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــه س ک ــت  ــت اس ــه، درس بل
کــه  کــه قانــون بــر عهده شــان گذاشــته به طــور مســتمر ارزیابــی می کنــد و جایــی هــم  ــا تکالیفــی  به طــور مســتمر عملکــرد دســتگاه ها را در مقایســه ب
در برنامه هــا عقب ماندگــی داشــته باشــد و یــا نیــاز بــه اقــدام ویــژه ای در آن صــورت پذیــرد از طریــق آن وزارتخانــه و نهــاد مــورد پیگیــری قــرار خواهــد 
کــه در بحــث مدیریــت پســماندها در قانــون و آئین نامــه مدیریــت پســماند بــرای آن هــا وظیفــه تعیین شــده  داد. حداقــل 9 الــی 10 دســتگاه هســتند 

اســت. وزارت کشــور، بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، جهــاد کشــاورزی، نفــت، نیــرو و ... حضــور دارنــد.
ســازمان حفاظــت محیط زیســت در بخــش مرکــزی و حــوزه ســتاد عملکــرد وزارتخانه هــا را بــه تفکیــک مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد و در نشســت های 
گــزارش عملکــرد  کارهــا را بــر اســاس مستندســازی ها و صحت ســنجی اطالعــات ارزیابــی می کنــد و  کارشناســی و تخصصــی نتیجــه پیشــرفت 
ــرای ایــن  ــه ریاســت جمهــوری در رأس آن اســت( و حتمــًا ب ک ــرار می دهــد)  ــت ق ــذار و مقــام اجرایــی دول ــار نهادهــای قانون گ دســتگاه ها را در اختی

موضوعــات دســتورات خوبــی دریافــت خواهــد شــد.
کــه در اســتان های مــا هســتند بــرای ســاماندهی  کلــی  کالن شــهرها هــم همین طــور، ســازمان حفاظــت محیط زیســت توســط ادارات  در بحــث 
کــه بــر عهــده آن ســازمان اســت و بایــد به موجــب قانــون انجــام دهــد و آن هــا را  مدیریــت پســماند در حــوزه خودشــان قــرار دارد و یــا مأموریت هایــی 

ــرار می دهــد. کیــد ق ــًا مــورد تأ مرتب
کــه در اســتان ها هســتند به عنــوان نماینــده ســازمان حفاظــت محیط زیســت کار می کننــد مدیریــت پســماند را از  کلــی  در کالن شــهرها توســط ادارات 
ح شــود  گــر اشــکالی مطــر طریــق شــهرداری ها و از طریــق پارلمان هــای شــهری حتمــًا به صــورت جــدی مــورد پیگیــری قــرار می دهنــد و در ایــن میــان ا

کــه نیــاز بــه پیگیری هــای حقوقــی و قانونــی باشــد مطمئنــًا ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــه تکالیــف خــود عمــل خواهنــد کــرد.
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آیــا اداره کل محیط زیســت اســتان ها به ویــژه در تهــران از اختیــارات الزم ازلحــاظ نیــروی انســانی و قــدرت اجرایــی بــرای نظــارت بــر فرآینــد 
مدیریــت پســماند )از جمــع آوری در مناطــق تــا دفــن، بازســازی و ...( در همــه مراحــل برخــوردار اســت؟

کــه وجــود داشــته تــا اآلن بحــث ضعــف ســاختار مدیریــت اجرایــی و نظارتــی بــوده اســت. دفتــر  خیــر این طــور نیســت. یکــی از مشــکالت جــدی 
کــرده اســت. مدیریــت پســماندها عمــاًل از مهرمــاه ســال گذشــته فعالیــت خــود را آغــاز 

کــه مســئولیت نظــارت عالیــه دارد در بخــش قانــون مدیریــت  کل به عنــوان یــک نهــاد ناظــر  ایــن دفتــر در ســتاد ســازمان به عنــوان یــک اداره 
ــا و  ــایر وزارتخانه ه ــه س ــروی محرک ــک نی ــوان ی ــه به عن ک ــت  ــم اس ــکان فراه ــن ام ــًا ای ــاختار قطع ــن س ــا ای ــت. ب ــته اس ــود نداش ــاًل وج ــماندها اص پس

دســتگاه ها را بــه حرکــت دربیــاورد.
کار را انجــام  کارشــناس ایــن  کل در حــد یــک الــی دو نفــر به عنــوان  کردیــم و ادارات  متناظــر بــا ایــن هــم در اســتان های خــود نیــز پیش بینــی 
کــه در ســاختار جدیــد در ادارات کل محیط زیســت اســتان ها هــم یــک اداره تخصصــی  کــه ممکــن بــود وظایــف دیگــری نیــز انجــام دهنــد  می دادنــد 
ــی ایــن اصــاًل  به عنــوان اداره مدیریــت پســماندها پیش بینی شــده اســت. در ســاختار ســازمان حفاظــت محیط زیســت ایــن اتفــاق افتــاده اســت ول

گیــرد. ع بیشــتر مــورد توجــه قــرار  کــه ایــن موضــو کافــی نیســت. مــا در حــال تقویــت حــوزه نظــارت هســتیم امــا در حــوزه اجــرا ضــرورت دارد 
کشــور اســت نهایتــًا در خوش بینانه تریــن حالــت 2 یــا 3 نفــر در یــک  کــه زیرمجموعــه وزارت  در ســاختار ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــا 
ح وظایــف گســترده تمــام شــهرداری هایی کــه در کل کشــور را بــر عهــده داشــته و بــه آن هــا خدمــات می دهــد )ازلحــاظ وضعیــت  وزارتخانــه بــا ایــن شــر

تجهیــزات، منابــع اعتبــاری، نظارت هــای فنــی و...(. 
ایــن ســاختار در بدنــه نظــارت وزارت کشــور کــه نقشــی خیلــی گســترده دارد ضعیــف بــود ولــی اخیــرًا اطــالع پیــدا کردیــم کــه ایــن اتفــاق در وزارت کشــور 
خ دادن اســت و نیــاز بــه یــک مدیریــت اجرایــی قــوی ایجادشــده تــا چالــش ملــی مدیریــت پســماند را حــل کننــد. از ســوی دیگــر متناظــر  نیــز در حــال ر
آن ایــن نیــاز در اســتان ها، شــهرداری ها و اســتانداری ها ایــن ســاختار بایــد ایجــاد شــود تــا کمــک کننــد تــا به نوعــی مطالبــات خــود را از مدیریت هــای 

اجرایــی مربوطــه انجــام دهنــد.
کــرد و ضــرورت  کــه نبایــد از آن غفلــت  ضعــف ســاختار مدیریــت اجرایــی در ســازمان های مختلــف در بخــش پســماند از چالش هــای مهمــی اســت 
کــه یکــی  کــه در ســایر وزارتخانه هــا همچــون وزارت نفــت، نیــرو، جهــاد کشــاورزی بــا توجــه بــه حجــم عظیمــی از فعالیت هــای زیســت محیطی  دارد 

از آن هــا پســماند اســت یــک اداره کل اختصاصــی ایجــاد شــود.

بــا توجــه بــه اینکــه طبــق قانــون، ســازمان حفاظــت محیط زیســت ناظــر عالــی در مدیریــت پســماند اســت، آیــا ایــن ســازمان از اختیــارات 
کارگروه هــا را می تــوان  کافــی بــرای اعمــال ایــن نظــارت برخــوردار اســت؟ آیــا نبــود قــدرت اجرایــی ســازمان محیط زیســت در میــان اعضــای 

کارگروه هــای اســتانی و ملــی پســماند دانســت؟ یکــی از عوامــل عــدم پیشــرفت برنامه هــا و مصوبــات 
کــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت یــک ســازمان اجرایــی باشــد. ســازمان حفاظــت محیط زیســت جایــگاه خــود را در کارگــروه  خیــر، نیــازی نیســت 
کــه دارد ایجــاد هماهنگــی بین بخشــی اســت. درواقــع ســازمان حفاظــت  ح وظایفــی  مدیریــت پســماندها دارد. ایــن ظرفیــت کارگــروه یکــی از شــر
کــه امکانــات بیشــتری بــرای رفــع به کارگیــری شــود بــا هماهنگــی  کــه وجــود دارد و نیــاز اســت  کــه چالش هایــی  محیط زیســت ایــن جایــگاه را دارد 
کــرده و چالش هــا را مــورد بحــث و بررســی  کــه بتوانــد آسیب شناســی  ســازمان حفاظــت محیط زیســت بــه انجــام رســد. از اهــداف کارگــروه ایــن اســت 

کــه بــه آن هــا سپرده شــده رســیدگی کننــد. قــرار دهنــد و راه حلــی ارائــه شــود تــا ســازمان ها بــه نحــو شایســته ای بــه مأموریت هایــی 

کل آن هــا در اســتان ها ازجملــه تهــران  در خصــوص نقــش قاعده گــذاری ســازمان حفاظــت محیط زیســت، چــرا ایــن ســازمان و اداره 
ح جامــع مدیریــت پســماند را بــر عهــده نمی گیرنــد؟ تدویــن طــر

ــه  ــر گرفت ــرای آن در نظ ــه ب ک ــی  ــر از مأموریت های ــد فرات ــت نمی توان ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــت و س ــده اس ــون پیش بینی ش ع در قان ــو ــن موض ای
ح جامــع تهیه شــده در قالب هایــی کــه بــرای آن در نظــر گرفتــه و بــر اســاس  شــده عمــل کنــد. مدیریــت اجرایــی بــرای تدویــن الگوهایــی کــه بــرای طــر
ح هــا می بایســت تهیــه شــود کــه در هــر منطقــه ایــن برنامه هــا بایــد بومی ســازی شــود مثــاًل  کمیــت و کیفیــت پســماندها و وضعیــت منطقــه ای ایــن طر
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کــه بــا محدودیت هــای اراضــی مواجــه هســتیم مثــل اســتان های شــمالی دفــن تکنیــک مناســبی نیســت. اســتان هایی 
کــه الگویــی دارد و وزارت کشــور آن را تعییــن می کنــد تهیــه شــود و بــرای تصویــب  ح هــای جامــع را توســط مشــاورین  دســتگاه های مســئول بایــد طر
آن هــم از طریــق کارگروه هایــی کــه در اســتان ها وجــود دارد اداره کل محیط زیســت اســتان به عنــوان دبیــر کارگــروه حضــور دارنــد بــه انجــام می رســد.
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