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کشــور در ایــن حــوزه  بــا وجــود قانــون مدیریــت پســماند، 
دارای عملکــرد نامناســبی اســت. ایــران در بین 180 کشــور، 
رتبــه 97 را احــراز نمــوده و در خاورمیانــه نیــز جــزء چنــد 
کشــور انتهایــی جــدول قــرار دارد.]1[ یکــی از شــاخص های 
مدیریــت پســماند، میــزان تولیــد ســرانه می باشــد البتــه ایــن 
شــاخص بــه تنهایــی مفهومــی نــدارد. برخــی کشــورها بــا 
آن کــه ســرانه پســماند باالیــی دارند، میــزان تلنبار، رهاســازی 
و دفــن غیربهداشــتی را بــه حداقــل رســانده اند و برخــی از 
ــا ســرانه پســماند کمتــر، قســمت  کشــورها از جملــه ایــران ب

عمــده آن را بــدون مدیریــت رهــا می ســازند. ]2[ 

    تعریف پسماند
 از دیدگاه قانون مدیریت پسماند   

ایــن قانــون در ســال 1383 بــه صورت دوفوریتی به تصویب 
کــه پــس از گذشــت ایــن  رســید و دارای 23 مــاده می باشــد 

زمــان طوالنــی، قســمت عمــده آن اجرایی نشده اســت. 

براسـاس ایـن قانـون  بـه هـر نـوع مـاده جامـد زائـد ناشـی از 
فعالیت انسان پسماند گفته می شود که عبارتند از پسماند 
)بیمارسـتانی(،  پزشـکی  کشـاورزی،  )شـهری(،  عـادی 

پسـماند ویـژه و پسـماند صنعتـی 

    سرانه و کیفیت پسماند شهری    
در ســال 1398، ســرانه تولیــد پســماند شــهری و روســتایی 
کیلوگــرم نفــر روز بوده اســت.  به ترتیــب حــدود 0/8 و 0/5 
]3[ در ســال 2018 بانــک جهانــی متوســط ســرانه تولیــد 
پســماند شــهری ایران را 0/65 کیلوگرم نفر روز گزارش کرده  
کــه تقریبــا برابــر میانگیــن خاورمیانــه و جهــان اســت ولیکــن 

ایــران امتیــاز پایینــی در رتبــه مدیریتــی پســماند دارد. ]2[

آلــی تشــکیل  بــه 70% از پســماند عــادی را مــواد  نزدیــک 
می دهــد کــه از میانگین جهانی و خاورمیانه بیشــتر اســت. 
ایــن ترکیــب دارای قابلیــت تبدیــل بــه انــرژی )بیــوگاز( و کــود 
کمپوســت )پوســال ( می باشــد اما بیش از 70 % از پســماند 
عادی  تلنبار، رهاسازی یا دفن غیربهداشتی می شود. ]2[
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    تفکیک از مبدا، بازیافت 
و نحوه جمع آوری پسماند شهری   

در مـاده 9 قانـون مذکـور، تفکیـک پسـماند شـهری تکلیـف 
شـده و براسـاس مـاده 4 آیین نامـه مصـوب دولـت تفکیـک 
پسماند می بایست تا پایان سال 1390در کالن شهرها و تا دو 
سـال بعـد از آن در کل شـهرها صـورت می گرفـت ولیکن این 
تکالیف اجرایی نشـده به طوری که در سـال 1398 تنها، %9 
از پسـماند در مبـدا تفکیـک شده اسـت ]4[. الزم بـه توضیح 
اسـت بازیافـت بـدون تفکیـک از مبـدا، امـری غیـر علمـی و 
غیـر بهداشـتی محسـوب می شـود. لـذا اعـالم 30% بازیافـت 
کـه توسـط برخـی از  پسـماند شـهری بـدون تفکیـک از مبـدا 
مراجـع گـزارش شده اسـت، بازیافت اصولی تلقی نمی شـود 
بـه  بـرای اجرایـی شـدن قانـون در ایـن خصـوص نیـاز   .]4[
دسـتورالعمل های  در  مثـال،  بـرای  اسـت.  جامعـی  طـرح 
جملـه  از  مختلـف  کاربری هـای  در  ساختمان سـازی 
مسـکونی بـه تفکیـک پسـماند توجـه نشـده و حتـی از کانـال 
پرتـاپ زبالـه اسـتفاده می شـود لـذا نمی تـوان سـاکنین را بـه 

تفکیـک از مبـدا تشـویق نمـود. 

بـه دلیـل عـدم تفکیـک از مبـدا، پسـماند تـر مورداسـتفاده 
بـرای تولیـد کمپوسـت فاقـد کیفیت قابـل قبول می باشـد. 
کمپوسـت ها، پسـماندهای پیراپزشـکی  در برخـی از ایـن 
مانند سـوزن و یا شیشـه مشـاهده می شـود. در حال حاضر 
کشـور )بـه لحـاظ عـدم  کمپوسـت  تولیـد  30 مرکـز فعـال 
بهـره  آشـنایی  عـدم  و  نشـده   تفکیـک  پسـماند  کیفیـت 
بـرداران ( بـا بحـران کمبـود  متقاضـی کود کمپوسـت مواجه 
هسـتند ]3[. در نظـام حقـوق شـهروندی، شـهر و شـهروند 
دارای مسـئولیت متقابـل نسـبت بـه هـم هسـتند یعنـی از 
یـک سـو نظـام مدیریـت شـهری بـرای مدیریـت مناسـب 

پسماند مسئولیت دارد و از سویی دیگر شهروندان موظف 
گاه سـازی و آموزش  بـه انجـام تکالیف خود می باشـند کـه آ

در ایـن خصـوص ناکافـی اسـت.

از  بســیاری  در  زباله گــردی  ناهنجــار  پدیــده 
مــوارد توســط پیمانــکاران جمــع آوری پســماند 
کــه بــا تفکیــک از مبــدا  مدیریــت می شــود 
می تــوان ایجــاد اشــتغال ســالم و پایــدار  )از 
جملــه کارخانــه بازیافــت(در ایــن حــوزه نمــود. 

می شــود  جمــع آوری  مکانیــزه  شــهری  پســماند  از   %45
حاضــر  حــال  در  ]4و2[.   )%80 خاورمیانــه  )میانگیــن 
در  واقــع  مخــازن  طریــق  از  مکانیــزه  پســماند  جمــع آوری 
معابــر، انجــام می گیــرد و موجــب می شــود در هــر زمانــی، 
قــرار  روبــاز  مخــازن  ایــن  در  تفکیک نشــده  پســماندهای 
داده  شــود. لــذا ضــروری اســت جمــع آوری در اســرع وقت 
از  بســیاری  کــه در  اســت  ایــن درحالــی  پذیــرد.  صــورت 
کشــورهای توســعه یافته، جمع آوری پســماند در هفته دوبار 
ــرد تولیــد شــیرابه،  ــا هــر دو هفتــه یکبــار صــورت می پذی و ی
تجمــع حشــرات و حیوانــات مــوذی و ســنگین شــدن وزن 
پســماندها در مواقــع بارندگــی عــالوه بــر نارضایتــی ســاکنین 
اطــراف ایــن مخــازن از مشــکالت عمــده در ایــن سیســتم 

جمــع آوری پســماند اســت. 
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    بـــازیــــافت       
ــهري  ــماند ش ــده پس ــکیل دهن ــزاء تش ــد اج ــن درص میانگی
بــه ترتیــب فلــزات3%، شیشــه 2%، کاغــذ و مقــوا 6% ، پــت 
و پالســتیك  9% و ســایر پســماندهای خشــک )از جملــه 
چــوب، جعبــه و پاکــت بســته بنــدی(  15% اســت.  در 
مجمــوع حــدود 35% پســماند عــادي را پســماند خشــك 
یافــت پســماند  یافــت تشــکیل مــي دهــد. مقــدار باز قابــل باز
خشــك علیرغــم توجیــه اقتصــادي بــاالی  آن در حــدود 
یــك ســوم مقــدار قابــل انتظاراســت. در ایــران کارخانه هــای 
یافــت فلــزات، روغــن ســوخته، کاغــذ، پت و پالســتیک  باز
بــه فعالیــت  و خودروهــای فرســوده و اســقاطی مشــغول 
یافــت  هســتند و در ســایر پســماندهای خشــک قابــل باز
اندکــی  بســیار  تعــداد  مقــوا  و  شیشــه  الســتیک،  ماننــد 

کارخانــه فعــال می باشــند.]3[ 

    بورس بازیافت   
یافــت معمــوال در ارتباط مســتقیم با بــازار خرید  صنعــت باز
یافتــی اســت که فروش محصول آن ها بســتگی  اجنــاس باز
غیــر  اولیــه  مــواد  قیمــت  نیــز  و  اقتصــادی  وضعیــت  بــه 
یافتــی دارد. باتوجــه بــه آن کــه در معامــالت پســماندهای  باز
یافــت در ایــران، تقاضــا و قیمــت ثابــت نیســت،  قابــل باز
ایجــاد مــکان و فضــای مناســب  مبــادالت پســماندهای 
یافــت  کارخانه هــای باز تفکیک شــده جهــت ارســال بــه 
انــواع پســماندها ضــروری اســت که در ایــن راســتا راه اندازی 
انجــام معامــات  از ســازوکارهای  بازیافــت یکــی  بــورس 
به صــورت شــفاف و رقابتــی خواهــد بــود و می توانــد کمــک 
یافــت و تامیــن  ــه قیمت گــذاری منطقــی باز قابل توجهــی ب
یافــت نمایــد. باتوجــه بــه  مــواد الزم بــرای کارخانه هــای باز
اینکــه بازیافــت، صنعــت ســبز اســت و انجــام فعالیــت آن 
ــرژی  ــرف آب و ان ــش مص ــی و کاه ــش آلودگ ــه کاه ــر ب منج
ــورس پســماند مــورد حمایــت قــرار  می شــود ضــرورت دارد ب

ــورس کاال و مــواد تشــکیل شــود. گرفتــه و جــدای از ب
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    نحوه مدیریت پسماند در کشور   
از 165 میلیــون هکتــار وســعت کشــور، 89 میلیــون هکتــار 
دارای خــاک می باشــد لــذا حفــظ خــاک اهمیــت باالیــی 
دارد. یکی از شــیوه های غالب مدیریت پســماند در کشور، 
تلنبارســازی در اطــراف شــهرها اســت. ایــن شــیوه موجــب 
ــاری  ــی )ج ــر زمین ی ــطحی و ز ــای س ــاک و آب ه ــی خ آلودگ
شــدن شــیرابه(، بیماری زایــی، افزایش گازهــای گلخانه ای 
کشــورهای  کشــور را در زمــره  و نامطلوبــی منظــر شــده و 
کشــور در  بی برنامــه قــرار داده اســت )رتبــه 97 از بیــن 180 
اســتان های  در  مشــکل  ایــن  به خصــوص   .)2020 ســال 
شــمالی و تاحــدی اســتان هــای ســاحلی جنوبــی موجــب 
بحران هــای اجتماعــی شده اســت. بیــش از دو دهــه اســت 
کــه اســتفاده از زباله ســوز در اســتان های شــمالی مطــرح 

بــوده ولــی بی نتیجــه مانده اســت.

الزم بــه توضیــح اســت بــا توجــه بــه درصــد باالی پســماند آلی 
، استفاده از کمپوست سازهای مکانیزه و سرپوشیده می 
توانــد در اولویــت مدیریت پســماند این اســتان ها قــرار گیرد.

کشــور طــرح جامــع  در حــال حاضــر نیمــی از شــهرهای 
مدیریــت پســماند خــود را بــه تصویــب رســانده اند. ضرورت 

دارد باقــی شــهرها نیــز اقــدام مشــابه نماینــد ]1 و 5[.
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    پسماند کشاورزی   
میــزان ســاالنه پســماند کشــاورزی 170 میلیــون تــن بــرآورد 
کــه شــامل فضــوالت، الشــه، ضایعــات و زائــدات  می شــود 
ــی  کشــاورزي می باشــد ]3[. در حــال حاضــر، درصــد باالی
و  نیشــکر  خرمــا،  پنبــه،  )ماننــد  کشــاورزی  پســماند  از 
کــه  چغندرقنــد( قابــل اســتفاده در صنایــع دیگــر می باشــد 
در پایین تریــن ســطح اقتصــادی مصــرف و قســمت عمــده 
آن بــدون پردازشــی دفــن و یــا ســوزانده می شــود. بــرای مثــال، 
کــه بیــش  ســاالنه 160 تــا 270 هــزار تــن پنبــه تولیــد می شــود 
کشــاورزی )پنبه دانــه، شــاخه و بــرگ(  از 60 % آن زائــدات 
حاضــر  حــال  در  زائــدات  ایــن  از  درصــدی   .]6[ اســت 
کــه  اســتفاده می شــود، درصورتــی  به عنــوان خــوراک دام 
می تــوان ایــن زائــدات را بــه محصوالتــی بــا ارزش اقتصــادی 
باالتــر از جملــه روغــن خوراکــی و صنعتــی و لینتــر )مــورد 
اســتفاده در فتیله( اســتفاده کرد. همچنین در ایران ساالنه 
بیــش از 1/2 میلیــون تــن خرمــا تولیــد می شــود کــه نزدیک به 
یــک میلیــون تــن زائــدات از جملــه شــاخه و بــرگ، چــوب و 
دم خوشــه وغیــره  تولیــد می کنــد. قســمتی از ایــن زائــدات 
یــادی از آن  بــه مصــرف خــوراک دام می رســد و قســمت ز
ــه  ســوزانده و رهــا می شــود. اخیــرا در اســتان کرمــان کارخان
ــدازی شده اســت.  ــدات راه ان ــن زائ ــا اســتفاده از ای ــان ب نئوپ
همچنیــن بیــش از 10% کل تولیــد خرمــا در خالل برداشــت، 
انبــارش و فــراوری تبدیــل بــه ضایعــات کشــاورزی می شــود. 
الزم اســت  از زائــدات و ضایعــات خرمــا بــا ارزش اقتصــادی 
باالتــر در صنایــع غذایــی و تبدیلــی، صنایــع نئوپــان و پلیمــر 

کــرد ]7[.  طبیعــی، تولیــد الــکل و غیــره  اســتفاده 
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    پسماند پاکت های
 چندالیه بسته بندی  )تتراپک(   

در ســاختار ایــن نــوع بســته بندی معــروف بــه چنــد الیــه از 4 
تــا 8 الیــه آلومینیــوم ، پلــی اتیلــن و مقوا اســتفاده می شــود که 
مــدت مانــدگاری را افزایــش می دهــد. میــزان تولیــد آن تــا 200 
میلیــون عــدد در ســال براورد می شــود. مدیریت پســماند آن 
در شــرایط کنونی همانند پســماند عادی شــهری می باشــد 
ولــی ایــن پســماند به لحــاظ وجــود الیه هــای متعــدد مذکــور 
ــا الیه هــای  عــادی نبــوده و صدهــا ســال  زمــان الزم اســت ت
تتراپک هــا  یافــت  باز شــود.  تجزیــه  آن  فلــزی  و  پلیمــری 
تشــکیل دهنده  الیه هــای  بــودن  نامتجانــس  به واســطه 
فراینــدی پیچیــده ولــی ضــروری محســوب می شــود. یکــی 
از راهکارهــای مدیریــت ایــن نــوع پســماند، اســتفاده از آن در 

مصالــح ســاختمانی ماننــد بلــوک و دیگــر مــوارد اســت. 

شــــیک        پسماند  پرز
میــزان ســاالنه پســماند پزشــکی 150 هــزار تــن بــرآورد می شــود 
که شــامل پســماندهاي عفوني، اجســام تیز و برنده، اجزای 
مراکــز  بیمارســتان ها،  فعالیــت  از  ناشــي   ، غیــره  و  بــدن 

بهداشــتي، درمانــي، و ســایر مراکــز مشــابه اســت ]3[.
واحــد  بــا  پســماند  مدیریــت  مســئولیت  قانــون،  طبــق 
تولیدکننــده اســت. در حــال حاضــر، پســماندهای عفونــی 
در بیمارســتان ها و مراکــز مربوطــه بــی خطــر ســازی شــده 
بــه شــهرداری ها تحویــل داده مــی شــود. پســماندهای  و 
شــیمیایی و دارویــی بــا نظــارت ســازمان محیــط زیســت بــه 
کننــده مجــاز تحویــل داده می شــود.  واحدهــای امحــاء 

در ســال 1398، 776 بیمارســتان مــورد پایــش نظارتــی قــرار 
گرفتــه کــه 85% دســتگاه هــای بی خطرســاز دارای عملکرد 
مناســب و 15%  دارای عملکرد نامناســب بوده اســت ]3[.
دندانپزشــکی  پاراکلینیکــی،  کلینیکــی،  پســماندهای 
و برخــی مراکــز درمانــی در پســماندهای عــادی مخلــوط 

بــه مدیریــت خــاص دارد. نیــاز  کــه  می شــود 
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ه        پسماند ویرژ
قبیــل  از  خطرنــاك  خــواص  از  یکــي  کــه  پســماندهایي 
اشــتعال،  یــا  انفجــار  قابلیــت  بیماري زایــي،  ســمیت، 
خورندگــي و مشــابه آن را دارا هســتند، بــه مراقبــت ویــژه نیــاز 
داشــته و نگهــداری، حمــل و نقــل و دفــع آن هــا بایــد تحــت 
ضوابــط ملــی و بیــن المللــی )POP S( صــورت گیــرد. مرجع 

ــازل اســت. ــوع پســماند کنوانســیون ب ــن ن ــی ای جهان

    پسماند صنعیت   
پســماند صنعتــی 32 میلیــون تــن )8 میلیــون تــن پســماند 
شــامل  کــه  شــود  مــی  بــرآورد  ســال  در  صنعتــی(  ویــژه 
پســماندهاي ناشــي از فعالیــت هــاي صنعتــي، معدنــي، 
پاالیشــگاهي، پتروشــیمی و نیروگاهــي می باشــد ]3[. طبــق 
یــژه به عهــده  قانــون، مدیریــت پســماندهای صنعتــی و و

تولیدکننــده اســت.

 بخشی از پسماندهای صنعتی که توسط دیگر واحدها مورد 
استفاده مجدد قرار می گیرد، با مشکالت زیست محیطی 
مواجــه مــی باشــد. الزم بــه توضیــح اســت مراکــز بازیافــت 
فعــال  کشــور  در  متعــددی  اســتاندارد  بــدون  و  غیرمجــاز 
ــه شــمار مــی رود. می باشــند کــه از آســیب های ایــن حــوزه ب

ــل توجهــی از پســماندهای صنعتــی  همچنیــن بخــش قاب
باعــث  و  تخلیــه  نامناســب  مکان هــای  در  خطرنــاک 
آلودگــی شــدید محیــط می شــود. در پســماندهای صنعتــی 
یافــت آن ها  خطرنــاک، مــواد بــا ارزشــی یافــت می شــود که باز
عــالوه بــر کاهــش مخاطرات، زمینه ســاز اشــتغال می شــود. 

    پسماند الکترییک و الکترونییک   
پسماند الکتریکی و الکترونیکی 560 هزار تن درسال برآورد 
می شود که شامل تلفن همراه، رایانه و تلویزیون و ...است 
]3[. در حــال حاضــر بــه ایــن نــوع پســماند توجــه نمی شــود.

زیســت محیطی،  مزیت هــای  بــر  عــالوه  آن  یافــت  باز  
یافــت فلــزات بــا ارزش نظیــر طــال  ســوددهی اقتصــادی، باز
و نقــره و اشــتغال زایی را بــه همــراه خواهــد داشــت. در کشــور 
یابــی و اســتفاده مجــدد صورت  از ایــن پســماندها بیشــتر باز

ــا اســتانداردهای نویــن فاصلــه دارد. کــه ب می گیــرد 
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    پسماند ساخمتاین   
ــی  ــرآورد م ــال ب ــن در س ــون ت ــاختمانی 150 میلی ــماند س پس
کــه ترکیبــات آن بســتگی بــه نــوع ســاختار و ماهیــت  شــود 
ســازه دارد ]3[. این پســماند از ســاخت، نوسازی و تخریب 
آبــی چــون  ابنیــه ی صنعتــی، ســازه های  ســاختمان ها، 
اســکله ها،  نیروگاه هــا،  کارخانه هــا،  ســدها،  و  مخــازن 
راه هــا، جــداول و قطعــات پیش ســاخته، پل هــا  یــه ی  رو
و پاکســازی آوارهــای ناشــی از بالیــای طبیعــی و انســانی 
حاصــل می شــوند. تولیــد پســماند ســاختمانی در ایــران 
ئــل آن،  تقریبــا دو برابــر میانگیــن جهانــی اســت. یکــی از دال
تخریــب ســاختمان هایی بــا عمــر حــدود 20 ســال در کشــور 
اســت. طبــق پژو هــش  هــای انجــام  شــده به طــور میانگیــن، 
بــه ازای تخریــب هــر متــر مربع ســاختمان 1/75 مترمکعب 
پســماند ســاختمانی بــرآورد مــی شــود.یکی از دالیــل پاییــن 
بودن عمر ســاختمان ها و اجازه تخریب و نوســازی ســازه ها 
انگیــزه اقتصــادی شــهرداری ها بــرای درآمــد بیشــتر اســت.

از جمله دالیل اتالف پسماند ساختمانی در ایران می  توان 
به نبود زیرســاخت  ها و تجهیزات مناســب برای استفاده از 
روش   های مدرن بازیافت اشــاره کرد. پســماند ســاختمانی 
یــر ســازی راه  ها  را مــی  تــوان در تهیــه بتــن، محوطــه  ســازی، ز
یافــت پســماند  کــرد. میــزان باز و طراحــی پــارک  هــا اســتفاده 
ســاختمانی، طــی ســال  هــای گذشــته، کمتــر از 1 % اســت. 

پســماند  یافــت  باز کارخانــه  تعــدادی  حاضــر  حــال  در 
ســاختمانی  در تهــران و جزیــره کیــش )بــرای تولیــد خــاک( 
کــه از جملــه آن هــا دو کارخانــه بــا ظرفیــت بیــش از  فعالنــد 

6500 تــن در مجموعــه آبعلــی فعــال اســت.

    نقش کرونا در مدیریت پسماند   
درپی شــیوع کرونا حجم پســماندهای بیمارســتانی افزایش 
دو برابــری داشــته و به دلیــل مخلــوط شــدن پســماندهای 
خانگــی بــا پســماندهای آلــوده، انجــام هرگونــه عملیــات 
آرادکــوه  مجتمــع  و  پســماند  ایســتگاه های  در  تفکیــک 
متوقــف گردیــده و تفکیــک نشــدن پســماند شــرایط را بــرای 
ســازمان مدیریــت پســماند دشــوارتر کــرده اســت. در شــرایط 
حاضــر تمامــی پســماندهای شــهری و خانگــی جمــع آوری 
و بــدون انجــام پــردازش یــا ورود بــه دســتگاه زبالــه ســوز  و 

کمپوســت بــه صــورت مســتقیم دفــن مــی شــوند ]3[. 
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    راه کارهــــــــــــــــــا   

1      آموزش همگانی در تفکیک از مبداء

2       اجرای قانون مدیریت پسماند، نظارت و به روزرسانی آن

3       اصالح الگوي مصرف و کاهش تولید پسماند و اجراي 

صحیح تفکیك پسماند از مبداء

4      بهبود مدیریت جمع آوري و انتقال پسماند 

5       ترغیب تولیدکنندگان بخش کشاورزی در امر مدیریت 

پسماند و استفاده از زائدات کشاورزی

کشاورزی در  6      آموزش و ترغیب تولبدکنندگان بخش 

کاهش ضایعات این بخش

7       سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال و جلوگیری از اتالف 

ظرفیت  از  استفاده  با  کشاورزی  زائدات  در  موجود  منابع 
خدمات کشاورزی )وزارت جهادکشاورزی( 

8       احداث مراکز بازیافت پسماند های ساختمانی 

9       تفکیک اصولی و مدیریت پسماندهای پزشکی در مراکز 

کلینیکی و پاراکلینیکی و بیمارستانی.

10       ایجاد بورس بازیافت

11      حمایت  و تخصیص اعتبارات دولتی برای صنایع سبز 

12       پیوستن به پویش جهانی نه به پالستیک

13       تجلیل و بزرگداشت پاکبانان و فعاالن حوزه مدیریت 

پسماند
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)2018(. What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste 
management to 2050. The World Bank.

محیـط  حفاظـت  سـازمان  پسـماند،  مدیریـت  دفتـر   ]3[
1398 کشـور،  زیسـت 

کشـور در خصـوص شـاخص  گـزارش اقدامـات وزارت   ]4[
هـای مدیریـت پسـماند عـادی، وزارت کشـور، 1398

]5[ دفتـر خـاک، سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور، 
1398

]6[ دفتـر پنبـه و دانـه هـای روغنـی، وزارت جهاد کشـاورزی، 
1399

گرمسـیری، وزارت  گرمسـیری و نیمـه  ]7[ دفتـر میـوه هـای 
.1399 کشـاورزی،  جهـاد 



فصل نامه  سیاست کان )ویژه محیط زیست( 
 کمیسیون مشترک / سال پنجم/ پاییز  94

فصلنامه علمی  پژوهشی راهبرد اجتماعی و فرهنگی 
 شماره 21)ویژه کمیته محیط زیست (/ سال پنجم / زمستان 1395

پژوهش نامه محیط زیست
 شماره 1 ، ویژه آب  )پاییز 1393(

معرفی اعضای کمیته محیط زیست و سیاست های کلی محیط زیست
 ابالغی مقام معظم رهبری) مهر 1395(

مجموعه سخنرانی های اولین سالگرد اباغ سیاست های کلی محیط زیست
) آبان 1395(

بازتاب خبری همایش سیاست های کلی محیط زیست
 اجرا و نظارت در سالگرد ابالغ  سیاستهای کلی )آبان 1395(

اولین گزارش ارزیابی راهبردی در راستای نظارت بر حسن اجرای 
سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست  )سال 1396(

دومین گزارش ارزیابی راهبردی در راستای نظارت بر حسن اجرای 
سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست  )سال 1399(

مدیریت پسماند
در شهر تهران

پردازش پسماند
در سایت آراد کوه تهران


