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مديريت  در زمينه چارچوب توسعه فرهنگ شهروندي

 پسماندهاي جامد در مناطق روستايي

مقدمه -الف

مديريت  در زمينه زيادي ، با مسائل و مشکالتاي هم در مقياس ملي و هم در مقياس محلي و منطقهمسئوالن 

 بهداشتي و زيست محيطياند که مقابله درست و عملي با اين مسائل و مشکالت  مواجه پسماندها در جوامع مسکوني

 .ريزي شده است ات برنامهرتدوين قوانين و مقرسازي و نيز  فرهنگمنوط به 

ها و مردم که مسئول توليد چندين تن ماده زائد جامد هستند،  صنعت پر هزينه مديريت پسماند، بوسيله کليه توليدکننده

بايد آوري و دفع پسماند  تواند حمايت شود. براي کاهش بار اقتصادي و زيست محيطي ناشي از مديريت صحيح جمع مي

ايجاد  ،سيستم مديريت پسماندهاي روستايي ترين مباحث مطرح در يکي از مهمدر واقع نگرش افراد جامعه را تغيير داد. 

 ساکنين روستاهاآشنايي باشد. در اين ارتباط  بستر مناسب و افزايش آگاهي مردم نسبت به اجزا و عناصر مختلف آن مي

در برابر دولت روستائيان ننده حقوق است. اين قوانين تضمين کنيز داراي اهميت با قوانين و مقررات مورد عمل و جاري 

باشد. ر اين زمينه مشخص ميدآنها ؛ سهم هريک از افرادو حاکميت بوده و از سوي ديگر با تبيين و تشريح تکاليف 

را شامل فرايندهاي سياستگذاري، برنامه ريزي، هماهنگي، سازماندهي و « پسماند روستاييمديريت »چنانچه نظام 

ي را به مثابه روند قانونمند کردن فرآيندهاي روستايبدانيم و نظام حقوق روستايي  پسماندهاي مورا ساماندهينظارت بر 

ي دهيارمدار نمودن وظايف و تکاليف متقابل و دو سويه  و نيز قانون پسماند در مناطق روستاييچندگانه نظام مديريت 

و  توسعه بهداشت و محيط زيست روستاييو  زندگيفرايند  ساماندهيمحسوب کنيم که هدف آن  فرد روستاييبه 

پسماندهاي در مديريت  روستائياناست، به خوبي اهميت نقش و جايگاه نظام حقوق  روستائياني و دهيارهاي  فعاليت

و نظام  پسماندکه حلقه پيوند و اتصال نظام مديريت  ها يدهيارشود. در اين ميان سهم و نقش  مشخص مي روستايي

 است، اهميت خاصي دارد.ي فرد روستايحقوق 

و  ناپذيري با توليد زباله بيشتر، هدر رفتن منابع ملي کشور اجتناب  کنوني بطور از طرف ديگر استانداردهاي زندگي

گرايي ميزان توليد پسماند کاهش خواهد  باشد. بطور حتم با ترك اين فرهنگ اسراف گرايي؛ در ارتباط مي فرهنگ اسراف

د منجر به کاهش پسماند در محل توليد، استفاده مجدد و بازيابي مواد قابل بازيافت خواهد شد.يافت. اين عمل بنوبه خو

مستندات قانوني -ب

با تصويب اصل پنجاهم قانون اساسي و تأکيد بر امر حفاظت محيط  1531در نظام جمهوري اسالمي ايران در سال  -1

زيست محيطي، الزامات بيشتري براي مسئوالن امر فراهم  زيست و افزايش ضرورت و اعتبار اجراي قوانين و مقررات

 گرديد.



3

نامه  و آئين 1515مصوب سال  قانون مديريت پسماندهاو  کشور توسعهو پنجم  برنامه چهارمقانون  مفادبا استناد به  -2

ندها را در اولويت عملکرد هاي مديريت پسما ؛ برنامهمحلي در سطح روستاها/ دهياريها هاي اجرايي ، مديريتاجرايي آن

رساني و آموزش روستائيان  صراحتاً اطالع قانون مديريت پسماندها 6تبصره ذيل ماده  اند. اجرايي خود قرار داده

ها به ويژه در ارتباط با کاهش توليد پسماندها، ذکر نموده  و توليدکنندگان را از وظايف وزارت کشور در کنار ساير دستگاه

 است.  

اساسنامه، تشکيالت و سازمان دهياريها در راستاي تحقق توسعه پايدار  11متعددي براي دهياريها در ماده  وظايف -5

 روستايي و بهبود وضع محيط زيست روستايي ذکر شده است.

ها و محورهاي زير براي ايجاد بستر مناسب و باال بردن فرهنگ مردم در ارتباط با استقرار  بر اين اساس اهم برنامه

 گردند. سيستم صحيح مديريت پسماند در مناطق روستايي کشور پيشنهاد مي

هاي پيشنهادي محورها و برنامه -ج 

هاي محلي )استانداريها، فرمانداريها و بخشداريها( و در نهايت توسط  مديريتمختلفي از طريق اهداف و راهبردهاي 

ايجاد بستر مناسب و باال بردن سطح آگاهي د براي توان هاي اجرايي پسماند در روستاها )دهياريها( مي مديريت

در اين . ه شودروستائيان در ارتباط با افزايش راندمان سيستم مديريت پسماندهاي جامد در مناطق روستايي بکار گرفت

 شيوة و نگرش اصالح و محيطي زيست هاي آگاهي ارتقاءمحيطي از طريق  اشاعه فرهنگ و اخالق زيستارتباط، 

نيز و مردمي  مشارکت فزايش ا، دار اولويت و اثرگذار هاي گروه بر تأکيد با پايدار توسعه اصول مبناي بر جامعه زندگي

روستائيان از اهميت زيادي  محيطي زيست وقحق تثبيت و تبيينو در نهايت  هاي دولتي و غيردولتي مشارکت بخش

ها و  در دو سطح استانداري ر اين زمينه به شرح زيرهاي الزم د ريزي ترين اقدامات و برنامه مهم برخوردار است.

شود:  پيشنهاد مي ها دهياري

 )با محوريت دفاتر امور روستايي( يسطح استان -2

 و بتا محتيط زيستت   ستازگاري   در روستاها در راستتاي  عمراني و خدماتي توسعههاي  برنامهنظارت و هدايت  -1-1

قترار   اولويتت  بامواد  بازيافتبازيابي و  هاي روش گسترش بر تأکيد با پسماندها جامع مديريتسيستم  ستقرارا

هتاي   ساختار متناسب براي فعاليت تقويت و سعه تو ايجاد، و بحرانيحساس و  قاطندادن روستاهاي واقع در م

دهياريها.زيست محيطي در 

:)ويژه دهياران( از طريق محيطي زيست تخصصي هاي عمومي )ويژه روستائيان( و آموزش ارتقاء -1-2

براي هر دو گروه هدف هاي آموزشي مناسب برگزاري دوره -

 کوتاه آموزشي مستند هاي تهيه فيلم -
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هتاي آموزشتي مناستب در زمينته متديريت       صدا و سيماي استان به منظور پخش برنامههماهنگي کامل با  -

 ي استانيپسماندهاي جامد ويژه مناطق روستا

هتاي   در اين زمينه و ايجاد شرايط مناسب براي پخش در شتبکه معرفي و تهيه فيلم و خبر از تجارب موفق  -

 استاني

هاي مختلف در اعياد و مناسبات زيست محيطي )مانند روز زمين پاك در  برگزاري مراسم و جشنکمک به  -

 ارديبهشت ماه هر سال(

ويتژه بحتث    برگزاري مسابقات براي کودکان روستايي در زمينه عناصر موظفه مديريت پسماند بهکمک به  -

ها تفکيک از مبدأ و بازيافت زبالهکاهش توليد، 

 متناسب با روستائيان منطقه  وزشيهاي آم تهيه و توزيع بروشور، جزوه و پمفلتنظارت بر  -

هاي متناسب با شرايط بومي منطقه از طريق دهياريها و شوراهاي اسالمي روستاها و  اجراي برنامه کمک به -

  .هاي غير دولتي و جوامع محلي نيز گروه

در زمينه مديريت صحيح پستماندهاي جامتد در منتاطق    مورد نياز هاي محلي  ها و شيوه نامه تدوين دستورالعمل -1-3

همکتاري ستاير    تأکيد بتر  با و نيزمديريت مشترك بين حوزه شهري و روستايي روستايي استان و با تأکيد بر 

 .و ابالغ آنها به دهياريها و فعال در روستاها مرتبط ها و نهادهاي دستگاه

 هتا و  استتفاده از پتانستيل گتروه   ريزي براي جلب مشارکت متردم،   برنامهنظارت بر عملکرد دهياريها در راستاي  -1-4

هتاي الزم   نهادهاي غير دولتي مناسب در زمينه توسعه محيط زيست روستاهاي استان و نيز ايجتاد همتاهنگي  

براي استفاده هرچه بيشتر از ظرفيت تعاوني دهياران در سطح استان و ارتباط بيشتتر بتا شتهرداريها در زمينته     

اي. توسعه سيستم مديريت پسماندها به صورت منطقه

(ها دهياري)با محوريت  رايي پسماند در روستاهاهاي اج مديريتسطح   -1

:از طريق هاي روستايي در محيط با محيط زيست عمراني و خدماتي توسعههاي  برنامهسازگاري  -2-1

.اجرايي در روستا فرآيندهايکليه  درزيست  محيط تخريب و ها آالينده توليد از پيشگيري و کاهش-

.پايدار توسعه اصول مبناي بر مصرف و توليد الگوهاي اصالح-

.شونده تجديد هاي انرژي و پاك  هاي فناوري استفاده از افزايش-

مواد. بازيافتبازيابي و  هاي روش گسترش بر تأکيد با پسماندها جامع مديريتسيستم  ستقرارا-

:هاي عمومي ويژه روستائيان از طريق آموزش ارتقاء -2-2

هاي آموزشي مناسب برگزاري دوره-
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از طريتق دفتاتر امتور     مناسب در زمينته متديريت پستماندهاي جامتد     هاي کوتاه آموزشي تهيه فيلمکمک به -

دارياستان روستايي

ارسال آنها به دفاتر امور روستايي استانداريدر اين زمينه و  دهياريتجارب اقدامات و خبر از تهيه گزارش و -

محيطي )مانند روز زمين پاك در ارديبهشتت  هاي مختلف در اعياد و مناسبات زيست  برگزاري مراسم و جشن-

ماه هر سال(

برگزاري مسابقات براي کودکان روستايي در زمينه عناصر موظفه مديريت پسماند به ويژه بحث کاهش توليد، -

ها تفکيک از مبدأ و بازيافت زباله

متناسب با روستائيان منطقه  هاي آموزشي تهيه و توزيع بروشور، جزوه و پمفلت-

هتاي   ها در جهت دستيابي به اهداف تغيير الگوي مصترف و اجتراي برنامته    گيري فزايش نقش مردم در تصميما -2-3

متناسب با شرايط بومي منطقه از طريتق همتاهنگي بتا نهادهتاي مختلتف )از قبيتل اداره محتيط زيستت و بهداشتت

 هاي غير دولتي و جوامع محلي.  شهرستان( و نيز گروه

ها و نهادهتاي غيتر دولتتي مناستب در      مناسب براي جلب مشارکت مردم، استفاده از پتانسيل گروهريزي  برنامه -2-4

هتا بته    همکاري با تعتاوني دهيتاري   هاي الزم براي زمينه توسعه محيط زيست روستاهاي استان و نيز ايجاد هماهنگي

 ا.اي و همکاري با شهرداريها در زمينه توسعه سيستم مديريت پسمانده صورت منطقه


