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 شریکی پویا در خاورمیانه –ایران 

 ۸۰میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی کلی برابر با حدود  ۱.۵با مساحتی بالغ بر  ایرانجمهوری اسالمی  
دهنده  ایران نشان ساختار جمعیت شود. کشور بزرگ و پرجمعیت دنیا محسوب می ۲۰میلیون نفر یکی از 

سال سن دارند.  ۲۵تر از  از ایرانیان کم %۴۰توجه جوانان در جمعیت این کشور است: حدود  سهم قابل
درصدی به سطح مشابهی در آلمان رسیده است؛ حدود سه چهارم  ۲ سازی شهریشهرنشینی به دلیل نرخ 

جمعیت ایران در 
شهرها زندگی 

 کنند. می

براساس تعریف  
ایران  بانک جهانی

کشوری با درآمد 
متوسط رو به باال 

"upper middle 

income country" 
است و بعد از 
عربستان سعودی 
دومین اقتصاد بزرگ 
در منطقه خاورمیانه 
و شمال آفریقا 

. شود محسوب می
تولید ناخالص داخلی 

(GDP در سال )
بالغ بر  ۲۰۱۵

میلیارد یورو  ۳۶۰.۳
بوده و رشد تولید 

ز ناخالص داخلی ا
در سال  -۶.۶%
ظرف دو سال  ۲۰۱۲

 %۴.۳( به ۲۰۱۴)
 %۴.۶حدود  ۲۰۱۷زند که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال  افزایش یافته است. بانک جهانی تخمین می

 است. %۱۱.۷حدود  نرخ بیکاریحاضر  اندازی اقتصادی مثبت درحال افزایش یابد. باوجود چشم

 پویایی در مدیریت پسماند ایران

المللی گشود. پس از کاسته  از نظر سیاسی درهای خود را به روی جامعه بینهم از نظر اقتصادی و هم  ۲۰۱۶ایران در سال   

نشان داد که مردم از گشایش  ۲۰۱۶، انتخابات مجلس در فوریه ۲۰۱۶المللی اقتصادی و مالی در ژانویه  های بین شدن از تحریم

تواند از این  دیریت پسماند ایران نیز میکنند. م اقتصادی حاصل شده در دوره رئیس جمهور روحانی استقبال و آن را تأیید می

 های اخیر برابر نوسازی قرار گرفته است، گذر کند. پویایی سود جوید تا به این ترتیب از سدی که طی سال

شهرهایی مانند تهران و اصفهان که در مدیریت پسماند  

توانند معیاری برای بقیه  تر هستند، می نسبتاً پیشرفته

در راستای مدیریت پسماند توسعه  کشور باشند.

، عم از ترکیب جدا کردن زباله و راهکارهای یکپارچه

مختلف استفاده و بازیافت زباله، از یک سو برای ایران 

تواند باعث  دارد و از طرف دیگر می پتانسیل اقتصادی

کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و جلوگیری از آنها 

 شود. این امر مستلزم تالش مشترک در آینده

اندرکاران سیاسی، شهری و بخش خصوصی در  دست

 المللی است. ایران و همچنین شرکای بین

  ر اطالعات مربوط به پروژه که این پژوهش در چارچوب سای

  در دسترس است: سایت پروژه وبآن تدوین شده است در 

-http://wasteconcepts.cleaner

production.de/en/  

در زمینه مدیریت پسماند در ایران را  پژوهش جامع کشورها

  توان از اینجا دانلود کرد: می

 -http://wasteconcepts.cleaner

3.html-production.de/en/dokumente.  

 SA 3.0-Kelisi CC BY: نقشه ایران؛ 1تصویر  

http://wasteconcepts.cleaner-production.de/en/
http://wasteconcepts.cleaner-production.de/en/
http://wasteconcepts.cleaner-production.de/en/dokumente-3.html
http://wasteconcepts.cleaner-production.de/en/dokumente-3.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Iran#/media/File:IranOMC.png
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 انداز: مدیریت پسماند ایران چشم 

 تولید زباله

های شهری  متوسط سرانه تولید زباله .میلیون تن است ۲۰های شهری بیش از  ساالنه زباله تولیددر ایران 
شود؛  شترین تولید سرانه زباله مربوط به پایتخت کشور تهران میکیلوگرم در هر سال است. بی ۲۴۰در ایران 

با حجمی  های آلی زباله شود. کیلوگرم زباله شهری در سال تولید می ۴۵۰ازای هر نفر تا  در این شهر به
های بعدی به پالستیک  دهند، رتبه های شهری ایران را تشکیل می ترین گروه زباله بزرگ %۷۰نزدیک به 

تولید زباله در صنعت های صنعتی  ( اختصاص دارند. در خصوص زباله%۳( و فلز )%۸ا/کاغذ )(، مقو۱۰%)
ها بعضاً در زمره پسماند خطرناک نیز  طور خاص چالشی کلیدی است. این زباله به نفت، گاز و پتروشیمی

 شوند. بندی می دسته

 ونقل آوری و حمل جمع 

اندک موارد  غیر از در بیشتر مناطق شهری پسماند شهری به
شود. از دهه  آوری می استثنا روزانه و یا چندبار در روز جمع

آوری زباله به این روش دیگر نه تنها بر عهده  جمع ۱۹۸۰
های  ای از طریق شرکت ها بوده، بلکه به طور فزاینده شهرداری

های  شرکتخصوصی نیز سازمان یافته است. امروزه 
 سهیم هستند. مل آنآوری زباله و ح در جمع %۸۰خصوصی تا 

 قیمت و ناکارآمد حاضر گران آوری و حمل زباله درحال جمع 
بودجه مدیریت پسماند در این بخش  %۸۵حاضر  است. درحال

 شود. خرج می

زباله رسماً در ایران ممنوع است، اما در  آوری غیررسمی جمع
فاتد. برای مقابله با این مشکل رویکردهایی وجود  عمل اتفاق می

کنندگان  کند با جمع های خصوصی را موظف می که شرکتدارد 
 غیررسمی زباله قرارداد منعقد کنند.

بخش خصوصی یک بار در هفته زباله خشک و قابل بازیافت خانگی را در 

های شهری مدیریت  سازمانبسیاری از شهرهای بزرگ ایران تحت نظارت 

آوری  " جمعWaste Management Organizationsپسماند "

های زباله  های شهرهای متفاوت پایگاه عالوه در هر یک از منطقه کند. به می

"ٌWaste Banks" توانند زباله خشک  وجود دارد، که شهروندان می

کند، سیستم امتیازدهی است  که شهروندان را تشویق به انجام کار میو قابل بازیافت را در آنجا تحویل دهند. یکی از راهکارهایی 

 آوری شده اقالم خانگی خریداری کنند. توانند با استفاده از امتیازهای جمع های خاصی می واسطه آن شهروندان در فروشگاه که به

صورت  الت بهگیری و پذیرش آگاهانه مسئولیت در مورد محصو های بازپس حاضر در ایران سیستم درحال
های  های قدیمی الکتریکی و الکترونیکی و باتری دهی شده وجود ندارد. هرچند که در مورد دستگاه سازمان

  ای و خصوصی وجود دارد. آوری منطقه صورت موردی محل جمع قدیمی به

 adelphi© : حمل زباله در تهران 2تصویر  
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اله برای بازیافت در تهران : تفکیک دستی زب 3تصویر 

 ©adelphi 

 پردازش زباله و بازیافت مواد پیش 

شوند. اولین باری که تفکیک  می سازی یا بازیافت فرآیند کمپوستهای شهری در ایران وارد  زباله %۲۰حدود 

افتد، در تأسیسات بازیافت است. در تهران سه نوع زباله از هم  انواع زباله برای انجام این کار اتفاق می

آلی، مواد قابل های  شود: زباله تفکیک می

بازیافت و سایر ضایعات. در اصفهان صرفاً 

شود و باقی ضایعات دفن  زباله آلی تفکیک می

 گردند. می

هریک از شهرهای بزرگ ایران در حال حاضر حداقل 

مرکز تصفیه دولتی و چندین مرکز تفکیک خصوص یک 

کاررفته در این تأسیسات عمدتاً برپایه  فناوری به .دارد

تولیدات داخلی استوار است. اغلب اجزای مختلف 

 شوند. تأسیسات از خارج از کشور وارد می

 بازیافت حرارتی

وهوایی و جغرافیایی  دلیل شرایط آب به
خصوص در شمال ایران، بازیافت حرارتی  به

ی ریزی فعلی نقش مهم در فرآیندهای برنامه

ریزی شده  سوزی برنامه کارخانه زباله ۱۵در این منطقه ساخت  ۲۰۲۰-۲۰۱۵کند. در بازه زمانی  ایفا می
 ۳توان با ظرفیتی بالغ بر  اندازی شد؛ در این کارخانه می اولین کارخانه در تهران راه ۲۰۱۵در سال  .است

تن پسماند شهری جامد را  ۲۰۰مگاوات تا 
بازیافت زباله در روز سوزاند. به این نوع 

های تغذیه مربوط به  با تعرفهدر ایران 
یارانه تعلق  از زباله های حاصل انرژی

 گیرد. می

با این حال با توجه به زیاد بودن محتوای  
های شهری، به استفاده از  زباله آلی در زباله

حرارت برای خشک شدن این نوع پسماند از 
قبل یا احتراق اضافی، مثالً با نفت، نیاز 

طور کلی بازیافت حرارتی نباید بر  است. به
ها تاثیر  جداسازی مواد و بازیافت زباله

 بگذارد.

 سازی و استفاده از بیوگاز کمپوست

سازی  سازی در ایران کمپوست ترین شکل کمپوست رایج
در فضای باز با تهویه فعال از طریق تبدیل ای  اجاره

 ۲۰۱۵در سال  .رواج دارد ۱۹۷۰این نوع بازیافت پسماند در تأسیسات بیوگاز در ایران از دهه  است.
کار گرفته شدند. تغذیه بیوگاز حاصل در این تأسیسات در تئوری  مگاوات به ۱۰.۵تأسیساتی با توان کلی 

 ود.ش ممکن است، اما در عمل انجام نمی

دانش فنی خوبی سازی در بسیاری از شهرهای مسئول در ایران  با توجه به تجربه زیاد در زمینه کمپوست 
های آزمایشی  سال است که با انجام پروژه ۱۲در دسترس است. بیش از در زمینه تصفیه آلی و تولید بیوگاز 

 گیرد. ار میهای مربوط به تولید بیوگاز مورد پژوهش قر مربوط به بیوگاز ارزیابی

 دفع و دفن زباله

ولیکن این  شود. استفاده می دهی نشده برای دفع زباله های سازمان چال خاکهای ایران از  استان %۸۰در  
سهم پسماندهایی که در شرایط  ۲۰۱۶تا  ۲۰۰۷: در بازه زمانی حال مدرن شدن است چال در سیستم خاک

چال  خاک ۵۰۰حدود  ۲۰۱۵عالوه فقط در سال  افت. بهافزایش ی %۲.۵به  %۰.۲کنترل شده دفن شدند از 
دهی  چال سازمان خاک ۳۰۰۰دهی نشده، بسته شد. هدف مطرح شده این است که این رقم از حدود  سازمان

 مورد کاهش یابد. ۶۰۰به  ۲۰۲۰نشده موجود تا سال 

 adelphi© سوزی در تهران  : مدل تأسیسات زباله4تصویر 
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در شیراز و مشهد از  استخراج گازهای حاصل از دفن زباله در حال حاضر نقش جزئی در ایران دارد. فقط 
 شود. های خصوصی برای استخراج گازهای حاصل از دفن زباله استفاده می تأسیسات شرکت

  

 کرمانشاه: پیشرو در مدیریت پسماند ایران 

شود که در ساخت سیستم مدرن مدیریت پسماند  شهر کرمانشاه در غرب ایران یکی از شهرهایی محسوب می
 %۳۰وضوح تا  بعضاً میزان تفکیک زباله از مبدآ به حدی رسیده است که بهبسیار فعال است. در این شهر 

-Iranianبیشتر از میانگین در سطح کشور است. در چارچوب کنفرانس مدیریت پسماند ایران و آلمان )

German Waste Management Conference در تهران برگزار شد، نماینده  ۲۰۱۷فوریه  ۲۵( که در تاریخ
ماجرای موفقیت کرمانشاه را   ). Recycling & Composting Kermanshah Company (oC  CRشرکت 

 در این زمینه شرح داد.

این شهر ساخت  ۱۹۹۸در سال 
ای آزمایشی برای بازیافت  کارخانه

های آلی شهری را تصویب کرد.  زباله
اولین  RCK Co.یک سال بعد، شرکت 

شرکت مدیریت پسماند ایران بود که 
مجوز وارد کردن فناوری پسماند 
اروپایی را دریافت کرد. بر همین 
اساس شرکت توانست مبدل کمپوست، 

کن وارد و نصب کند. جداساز و خرد
از طریق  RCK Co.پس از آن شرکت 

های عمومی شروع به تبلیغ و  کمپین
سازی مردم در زمینه اهمیت  آگاه

آوری جداگانه زباله کرد. در  جمع
های  های آتی تأسیسات و سیستم سال
های سبز و  آوری بیشتر )سطل جمع

 تدریج اضافه شدند. خاکستری( به

هکتار قرار دارد. در این تأسیسات  ۱۶تأسیسات امروزی بازیافت زباله در کرمانشاه در زمینی به مساحت  
 .شود تن زباله بازیافت می ۲۴۰،۰۰۰ساالنه 

 دانلودسایت پروژه برای  ها همراه با سایر اطالعات مربوط به بازیافت زباله در کرمانشاه در وب سخنرانی 
 در دسترس است:

2.html-3/iran-production.de/en/laenderaktivitaeten-http://wasteconcepts.cleaner.  

 RCK Co.© سازی در کرمانشاه  : کمپوست5تصویر  

http://wasteconcepts.cleaner-production.de/en/laenderaktivitaeten-3/iran-2.html
http://wasteconcepts.cleaner-production.de/en/laenderaktivitaeten-3/iran-2.html
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 ساختار مدیریت پسماند در ایران 

ها یا ادارات محیط  اندرکاران کشوری وزارتخانه ترین دست دهی مدیریت پسماند در ایران ساختاری سلسله مراتبی دارد. مهم سازمان

محلی  ( در سطحSWMOsهای مدیریت پسماند ) ها وابسته به آنها است. مقامات محلی و سازمان ( و سازمانDoEزیست )

  دهد. های ایشان ارائه می اندکاران و مسئولیت اندرکاران هستند. تصویر زیر مروری کلی از دست ترین دست مهم

 adelphi© : ساختار مدیریت پسماند در ایران 6تصویر 
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 های مدیریت پسماند ایران چالش 

های زیست محیطی، اداره  حاضر به اجرای موثر قوانین مدیریت پسماند و سیاست مدیریت پسماند ایران درحال های اصلی چالش 

های آلی شهری و بعضاً ضایعات صنعتی خطرناک و همچنین یافتن راهکاری برای برقراری تعادل بین نرخ باالی بازیافت  زباله

شود. با توجه به انتقال فناوری و  ی پسماند از طرف دیگر معطوف میمواد از یک طرف و ارزش گرمایشی زیاد بازیافت حرارت

 المللی است. وانتقاالت بانکی در سطح بین ترین مانع وجود محدودیت در نقل حاضر مهم المللی درحال دانش تخصصی بین

دست بازبینی است، باید دید  در ۲۰۰۴حاضر قانون ملی مدیریت پسماند تدوین شده در سال  درحال 
گیرد. در کنار  های جدیدی را برای گنجاندن در قانون مدیریت پسماند در نظر می گذار چه اولویت قانون

نهفته است. در حال حاضر اجرای قوانین به علت  اجرای قوانین اولیه دربازبینی محتوایی، چالش اصلی 
کمبود منابع مالی و انسانی و نیز دانش 

در بحث مدیریت پسماند بین مقامات  ناکافی
 صالح با مشکل مواجه شده است. ذی

آگاهی گذاران  عالوه بر تخصص سیاست
در مورد اهمیت  مردم ایران از مشکالت

جمله  ساختارهای مدیریت پایدار پسماند، من
پیشگیری در تولید زباله، برای نوسازی 
مدیریت پسماند نقشی کلیدی دارد. این امر 

گسترده  معرفیویژه در مورد  به
های شهری صدق  زباله های تفکیک سیستم

های فعلی شرطی مهم  کند. افزایش نرخ می
اده و برای توسعه مراحل بعدی استف

 بازیافت است.

آوری جداگانه در  های جمع عالوه بر سیستم
سازی  ایران پتانسیل زیادی برای پیاده

های  سیستم، و همچنین های گرویی سیستم
 گیری و نظارت بر محصول برای بازپس

های الکتریکی و الکترونیکی و  زباله
وجود دارد. میزان تولید  خودروهای قدیمی

تغییر الگوی  زباله در این جریان با
یابد.  طور مداوم افزایش می به مصرف

ولیکن فعالً این موضوع از جانب طرف 
 ایرانی اولویت خاصی ندارد.

مغایرت مواد قابل بازیافت مانند مقوا / کاغذ، پالستیک، شیشه و غیره ایران وظیفه دارد  بازیافتبا توجه به 
سوزی از سوی دیگر را حل  ش باالی حرارتی زبالهبین نرخ باالی استفاده از مواد از یک سو و ارز هدف
 نماید.

های  در کانون توجه قرار دارد. چالش دفن زبالههای آتی بحث  در مورد دفع زباله همچنان در طی سال
موجود از یک طرف در بستن و نوسازی مراکز دفن زباله بدون کنترل و همچنین از طرف دیگر ساخت 

مشکل مراکز دفن زباله تحت کنترل است. برای ساخت مراکز دفن زباله جدید در کنار سایر موارد باید به 
ریزی شده توجه  سوزی برنامه های زباله حاصل از کوره کسترمحل دفع پسماند خاو  دفع ضایعات بیمارستانی

 داشت.

دچار  موانع موجود در سیستم پرداختگذاران خارجی در حال حاضر به علت  حضور و مشارکت سرمایه
المللی امکان انتقال پول به ایران و از ایران را  های بین مشکل شده است، چرا که فقط تعداد اندکی از بانک

 نند.ک فراهم می

 

 تمرکز: ضایعات صنعتی 

نمایندگان ایرانی مدیریت پسماند بارها به معضل 
اند و  )خطرناک( اشاره کرده های صنعتی مدیریت زباله

آن را چالشی کلیدی برای مدیریت پسماند ایران 
ها عمدتاً در صنایع نفت، گاز و  اند. این زباله دانسته

 شوند. پتروشیمی تولید می

گونه ظرفیتی برای  حاضر ایران تقریباً هیچ درحال 
های خطرناکی ندارد. هیچ تأسیسات  تصفیه چنین زباله

های دوار  فیزیکی و یا کوره تصفیه شیمیایی و
های خاص در ایران وجود ندارد؛  مخصوص زباله

سازی موقت پسماندهای  همچنین هیچ انباری برای ذخیره
خاص برای صادرات طبق کنوانسیون بازل وجود 

های  چالی برای دفن زباله ندارد. فقط در ماهشهر خاک
خاص وجود دارد که ظرفیت و تجهیزات فنی آن ناکافی 

 .است

عالوه بر ظرفیت تصفیه، کمبود تخصص فنی در  
های صنعتی )خطرناک( نیز وجود دارد:  مواجهه با زباله

دهندگان خدمات  یک از ارائه حاضر در ایران هیچ درحال
ای تخصصی در زمینه تصفیه پسماندهای خاص  حرفه

  ندارند.
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 های موجود برای توسعه بیشتر مدیریت پسماند ایران گزینه

های مربوط به نحوه عملکرد  سازی مدیریت پسماند ایران وجود دارد. توصیه نقاط شروع بسیاری برای مدرن
 شود. ای و همچنین ظرفیت تصفیه و دفع معطوف می ای و شرایط حاشیه هم به ساختارهای سیاسی موسسه

ین قابلیت را دارند به ایجاد سیستم مدیریت پسماندی پایدار و یکپارچه در ایران کمک شایانی اقدامات زیر ا 
 کنند:

   سازی  در سطح ملی و محلی قادرند به ظرفیت خدمات مشاوره و بازآموزیاقدامات آموزشی و نیز
 در مراجع مربوط کمک کنند.

  نیازی برای  عنوان پیش به مبدأهای آلی شهری از  جامع و گسترده تفکیک زباله سیستماجرای
 بازیافت مواد و کمپوست

  توان این رویکردها را  آوری و تحویل )چیزی مانند اصفهان(، می های موجود جمع با تکیه بر سیستم
 در سراسر کشور برای افزایش میزان تفکیک از مبدأ استفاده کرد

 وندان باعث بهبود میزان بازیافت رسانی به شهر های تبلیغاتی دولتی هدفمند با هدف اطالع کمپین
 شود مواد می

   وری منابع  برای ارتقای بهره آگاهانه مسئولیت دربرابر محصول های پذیرش سیستممعرفی
بندی، ضایعات الکتریکی و  خصوص برای موارد زیر: خودروهای قدیمی، پسماندهای بسته به

 الکترونیکی
   گذاران ایرانی  حاضر سیاست ؛ درحالرخانه سیمانسوخت جایگزین در کااستفاده از زباله به شکل

اند؛ با این حال این مورد نباید روی بازیافت زباله تأثیر  این موضوع را مورد بحث قرار داده
 بگذارد، چرا که این امر نسبت به بازیافت حرارتی اولویت دارد

 سازی و تخمیر های تضمین کیفیت فرآیندهای کمپوست تطبیق با سیستم 
 برداری از گاز حاصل از دفن زباله استخراج و بهرهاسیسات برای ساخت ت 
  های صنعتی )خطرناک( مقابله با زبالهتوسعه و اجرای مفاهیم 

 

 …توصیه 

 ( چیست؟DoEنمایندگان سازمان محیط زیست ایران )… 

 توسعه الزامات قانونی برای مدیریت ضایعات صنعتی 
  های خاص های مختلف زباله های تصفیه جریان سنجی در مورد گزینه امکان 
  تقویت ظرفیت نظارتی سازمان محیط زیست نسبت به صنعت برای اجرای موثر قوانین مدیریت

 پسماند
  تقویت ظرفیت نظارتی سازمان محیط زیست نسبت به بخش غیررسمی برای جلوگیری از خروج

 مواد قابل بازیافت

 ( چیست؟IWMAان انجمن مدیریت پسماند ایران )نمایندگ… 

 وساز و تخریب از مبدأ های ساخت سازی تفکیک زباله توسعه و پیاده 
 وساز و تخریب های مخلوط ساخت تجزیه و تحلیل ترکیب زباله 
 توسعه و اجرای مفاهیم تصفیه ضایعات بیمارستانی 
 ترویج سوزاندن ضایعات بیمارستانی در کارخانه سیمان 
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کنندگان ایرانی  ای از شرکت در چارچوب کنفرانس مدیریت پسماند ایران و آلمان با استفاده از پرسشنامه
 خواسته شد نظر خود را در مورد جوانبی بیان کنند که برای توسعه آتی مدیریت پسماند بسیار مهم هستند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Iranian-German Waste Managementکنفرانس مدیریت پسماند ایران و آلمان )
Conference) 

 تهران | ایران

 ۲۰۱۷فوریه  ۲۵

همراه با چندین سخنرانی عملکردی در تهران برگزار شد. این ای  کارگاه پروژه ۲۰۱۷فوریه  ۲۵در تاریخ 
" ترتیب داده Iran-Germany Waste Management Initiativeکارگاه در کنفرانسی که شرکای ایرانی انجمن "

نفر شامل نمایندگان مدیریت پسماند ایران و آلمان و همچنین سیاستمداران  ۲۰۰بودند، برگزار شد. بیش از 
از هر دو طرف در این کنفرانس شرکت داشتند. سازمان محیط زیست ایران، دانشگاه تهران و رده باال 

adelphi جمهور ایران و  ، معاون رئیسدکتر معصومه ابتکار طور مشترک این رویداد را برگزار کردند. به
افتتاحیه  مدیر سازمان محیط زیست ایران و آقای یوخن فلسبارت، دبیر دولتی وزارت فدرال محیط زیست

 مراسم را بر عهده داشتند.

سایت پروژه قابل دسترسی  برای دانلود در وب ها سخنرانیو  دستور کار 
 .html-3/iran-taetenproduction.de/en/laenderaktivi-http://wasteconcepts.cleaner.2هستند:

ت پسماند در دهندگان ایرانی موارد زیر را برای توسعه مدیری پاسخ %۷۰بیش از  
 دانند: می "بسیار ضروری"ایران 

  اجرای پیگیرانه قوانین مدیریت پسماند 
 های بازآموزی در سطح محلی آموزش در زمینه مدیریت پسماند و ارائه دوره 
  های بازآموزی در سطح ملی آموزش در زمینه مدیریت پسماند و ارائه دوره 
  سوزی برای ضایعات بیمارستانی ساخت تجهیزات زباله 
 های خطرناک سوزی برای زباله ساخت تجهیزات زباله 

http://wasteconcepts.cleaner-production.de/en/laenderaktivitaeten-3/iran-2.html
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 همکاری در زمینه مدیریت پسماند بین ایران و آلمان 

مدت زیادی است که ایران و آلمان در مورد مسائل مربوط به 
مدیریت پسماند با هم همکاری دارند. حدود ده سال پیش کارشناسان 

 Tehran Solidآلمانی در چارچوب پروژه بانک جهانی با عنوان "

Waste Managementسازی ساخت  " پژوهشی برای آماده
" Tehran Landfill Preparation Studyچالی جدید در تهران ترتیب دادند. این پژوهش تحت عنوان " خاک

 BCچالی جدید بود. دفتر مهندسی آلمانی  های مختلف لندفیل و همچنین طراحی خاک ای بین روش شامل مقایسه

Berlin س در ذیل( مسئولیت اجرای این پروژه را بر عهده داشت. همچنین آژانس )رجوع به اطالعات تما
های الزم را در بخش  سنجی های آلمانی امکان ( تأیید کرد که شرکتSUNAهای تجدیدپذیر ایران ) انرژی

 اند. پسماند ایران مثالً در زمینه استحصال انرژی از زباله انجام داده

ای بین نمایندگان مدیریت پسماند ایالت باواریا و نمایندگان صنعت  ندهها تبادل فزای از زمان کاهش تحریم 
پتروشیمی ایران وجود دارد )به اطالعات تماس زیر مراجعه کنید(. در چارچوب چندین سفر هیئت نمایندگی 

انجام شد، موضوع تصفیه و دفع ضایعات صنعتی صنعت نفت در مرکز توجه قرار  ۲۰۱۶که در سال 
 داشت.

در تهران/ایران برگزار شد، به  ۲۰۱۷فوریه  ۲۵که در تاریخ  س مدیریت پسماند ایران و آلمانکنفران 
های آتی  تقویت همکاری در زمینه مدیریت پسماند بین ایران و آلمان کمک کرده و مسیر را برای همکاری

خود را درباره  کنندگان ایرانی خواسته شد ارزیابی هموار نموده است. در حاشیه این کنفرانس از شرکت
توانستند مشخص کنند کدام  کنندگان می های همکاری آتی مطرح کنند. با استفاده از پرسشنامه شرکت پتانسیل

پرسشنامه مورد ارزیابی  ۳۷موضوع از نظر ایشان برای همکاری با آلمان )نا(مناسب است. در مجموع 
 قرار گرفت، هرچند که همه آنها کامل پر نشده بودند.

 القوه برای آیندهنکات ب

ها عالقه زیادی برای همکاری با آلمان در  طور کل در بسیاری از زمینه ها نشان داد که به ارزیابی پرسشنامه
های زیر همکاری آتی  کنندگان در نظرسنجی در زمینه شرکت %۵۰بیش از  بخش مدیریت پسماند وجود دارد.

 دانند:   می "بسیار مناسب"با آلمان را 

  های خطرناک سوزی برای زباله تجهیزات زبالهساخت 
 های تولید سیمان استفاده از زباله به شکل سوخت جایگزین در کارخانه 
 .اداره ضایعات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

 دانند: های عملی زیر را "بسیار مناسب" می کنندگان زمینه شرکت %۵۰تقریباً  

  ها و مواد فروساییده تضمین کیفیت و معیارهای کیفیت برای کمپوست 
 سوزی برای ضایعات بیمارستانی ساخت تجهیزات زباله 
  المللی فناوری گسترش انتقال بین 
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دهد: تصویر زیر نتایج نظرسنجی را با جزئیات نشان می

 

 های شکل گرفته پس از کنفرانس مدیریت پسماند ایران و آلمان همکاری

های بیشتر بین  یکی از نتایج کنفرانس مدیریت پسماند ایران و آلمان فراهم شدن شرایط الزم برای همکاری
 اندرکاران ایران و آلمانی بود: دست

اندکاران بخش مدیریت پسماند شهر  را برای دست سفر هیئت نمایندگی به آلمانPayasyst شرکت   -
 کند دهی می سازمان بندرعباس

-   Petro Imen Sharif  وBlackforest Solutions  برای همکاری در زمینه مدیریت ضایعات
 صنعتی به توافق رسیدند.

 امضا کردند. نامه همکاری توافق دانشگاه روستوکو  دانشگاه تهران -

در ایران یا شرکت  AHKتوان با  های همکاری، می برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سایر فرصت 
German RETech Partnership .تماس برقرار کرد 

 

 

 

 

 AHK کند و در رویدادهای  دهی می های مختلف را برای رفتن به ایران و آلمان سازمان ایران سفرهای هیئت
های همکاری  مختلف در هر دو کشور در مورد شرایط اقتصادی، حقوقی و اجتماعی و همچنین فرصت

 نماید. رسانی می اطالع

 n.ahk.de/ir/http://ira :سایت وب

 AHK_Iran@dihk.co.ir :ایمیل 

 +۹۸ ۲۱ ۸۱۳۳ ۱۰۰۰ :تلفن

http://iran.ahk.de/ir/
mailto:AHK_Iran@dihk.co.ir
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های بازیافت و دفع زیاد است و همچنان افزایش خواهد یافت. کمبود مواد اولیه  تقاضای جهانی برای فناوری
که همواره رو به کاهش است و افزایش آگاهی نسبت به محیط زیست در این افزایش تقاضا در اقتصادهای 

گویی به این تقاضای جهانی نوظهور تأثیرگذار است. صنعت بازیافت و دفع زباله در آلمان نسبت به پاسخ
است که این  %۲۵حاضر  های آلمانی در این زمینه درحال المللی شرکت مند است. سهم بازار بین بسیار عالقه

توجه است. با این حال هنوز هم پتانسیل زیادی برای صادرات تکنولوژی، مفاهیم و خدمات آلمانی  عدد قابل
تفاده از این پتانسیل و ترویج صادرات فناوری آلمانی و همچنین وجود دارد که هنوز استفاده نشده است. اس

است. به همین  RETechهای  اندرکاران از اولویت انتقال دانش از طریق همکاری جداگانه هریک از دست
زمان سهم مهمی در باال بردن استانداردهای مدیریت پسماند در سراسر جهان  و اعضای آن هم RETechدلیل 

 دارند.

 Germany.net-www.RETech :یتسا وب

 germany.net-info@retech :ایمیل 

 +493070760196 :تلفن

 اندرکاران مربوط اطالعات تماس دست

Payayst 

 www.payasyst.com سایت: وب -
 info@payasyst.comایمیل:    -

 Petro Imen Sharif 

 masoudshahpasand@yahoo.com ایمیل: -

 دانشگاه تهران 

 http://ut.ac.ir/en/page/396/departments سایت: وب -
 ardestan@ut.ac.ir ایمیل:  -

 Blackforest Solutions 

 solutions.com-estwww.blackfor سایت: وب -
 info@bfgroup.org ایمیل:  -

 دانشگاه روستوک 

 toffstromwirtschafts-und-g/abfall-rostock.de/professuren/a-www.auf.uni سایت: وب -
 rostock.de-abdallah.nassour@uni ایمیل:  -

 BC Consult 

 consult.de-www.berlin سایت: وب -
 consult.de-info@berlin ایمیل:  -

 Umweltcluster Bayern 

iranischer-mit-austausch-http://www.umweltcluster.net/de/news/1148-سایت: وب -

bayern.html-umweltcluster-beim-delegation 
 laura.jantz@umweltcluster.net ایمیل: -
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