


مدیریت پسماند 
شهری و روستایی



38این میزان هر ساله حددود . درصد از کل محصوالت کشاورزی کشور ضایعات می شوند35الی 30

.میلیون تن محصول کشاورزی است



و بخشی از اقدامات به عمل آمده در زمینه مدیریت پسماند شهری

تا کنون1370روستایی در کشور، از سال 

اجرای طرح 
خشکاله در مشهد 

(1399سال )



5

طوری سده طقهده 

مخصوص خشد  

کددردن سددقزی و 

میوه



بازدیددد شددهردار 

مشددهد از نحددوی 

اجدددرای طدددرح 

خشددددددکاله در 

نمایشددهاه بددین 

المللدددی مشدددهد 

(1400سال )



99ل مقادله پسماند با صنایع دستی در شرق اصفهان در سا
با همکاری مساجد، مدارس، محله و فعدالین محدیز زیسدت

7

هزار تومان صنایع دستی، گل و گیاه، گیاهدان 400کیلو مواد خش  ارزشمند قابل بازیافت بیاورید 100

.دارویی و روغن های گیاهی، کاالی خواب و آشپزخانه بقرید

ار ما برای حفظ محیز زیست و سرمایه ملی ایجاد اشتغال و کارآفرینی نیاز بده همراهدی تمدامی اقشد

. جامعه و صنوف داریم با ماهمراه شوید تا حق زیست آیندگان حفظ گردد



هی تولید چیپس رن

از سرشدداخه هددای 

درختددان در سددال 

درشهرسددتان 75

مقارکه و شهرضدا 

ا جهت جایهزینی ب

شن های رنهی



نمایشددهاه بددین 

المللی کرمدان در 

99سددددددددال 

اجرای طرح تولید»

خددددورام دا  از 

پسددددددماندهای 

«کشاورزی



آمدددوزد مددددیریت 

پسددددددددددددماند

شهرداران، دهیداران و 

مدیران عامل واحدهای 

صددددنعتی صددددنایع 

تقدددیلی کشدداورزی (

(99استان کرمان سال 



حضددور در جلسدده همدداهنهی و 

ارائدده راهکارهددای اجرایددی در 

سددازمان مدددیریت پسددماند 

-1400شهرداری تهران در سال 

با حضور تعداونی دامدداران  در 

خصوص جمع آوری پسماند مواد 

آلی  از میادین میوه و تره بدار و

رستوران ها و هتدل هدا جهدت 

خورام دا 



ایجاد سایت آموزشدی 

مددددیریت پسدددماند 

و اجرای طرح خشکاله 

تدداکنون75از سددال 

www.bazyaft.net

http://www.bazyaft.net/


اجدددرای طدددرح 

ه خشکاله در منطه

چهددار تهددران در 

1400سال 



تهیه و اجدرای طدرح 

م مسیر سقز ساحل پا

در شش استان شمالی

92کشور در سال 



نمایشدددددددددددددهاه مددددددددددددددیریت شدددددددددددددهری در مشدددددددددددددهد 

(1400سال (و ارائه طرح اجرایی خشکماند با همکاری مساجد و مدارس و محالت حاشیه شهر مشهد



بازارچه مربوطه در سازمان مددیریت 285خش  ماند در میدان میوه و تره بار و -جلسه ارائه طرح خشکاله

(1401سدددددددددددددددددددددال )پسدددددددددددددددددددددماند تهدددددددددددددددددددددران 

تن روزانه پسماند مواد آلی، فضای سقز و پسدماندهای 1000و ارائه طرح دیهری جهت کاهش حمل و پردازد 

حجیم در شهر تهران با حضور خانم دکتر مالکی معاونت سازمان پسماند تهران و آقای مهندس عقاسی



اند جلسه شورا و شهرداری شهر میقد استان یزد؛ معرفی طرح خشکماند خشدکاله و بازیافدت پسدم

کشاورزی و فضای سقز شهری



در مصداحقه اصدفهانمحتدر  شدهردار علی قاسم زادهجناب آقای دکتر 

:اعال  نمودند1401رادیویی سال 

مرد  می توانند تفاله های چای که در منازل تولید می شود را پس از خش  کدردن بده خودروهدای 

دان سیار یا ایستهاه های دریافت پسماند تحویل دهند و یا از آن برای تهویدت خدام باغ ده و گلد

اسددددددددددددددددددددددددتفاده کننددددددددددددددددددددددددد

ی طرحی پوسته های میوه نیز پس از خش  شدن قابلیت تقدیل به کود را دارند که شهرداری به زود

در طدرح اصدپام .به نا  اصپام را برای دریافت این پوسدته ها در قالدخ خشدکاله اجدرا می کندد

ران شهروندان درخصوص پسماند موجود در منزل اطالع رسانی می کنند و پس از تحویل آن به مامو

.شهرداری، در ازای آن هدایایی دریافت می کنند



روستاهای پام ایران با تاییدد بهداشدت جهدانی در شهرسدتان 72سال 

انمقارکه با مشارکت حفاظت محیز زیست، بهداشت استان و شهرست

هداشت، کارشناسان بهداشت کشورهای آسیایی و فعاالن محیز زیستی به اتفاق مدیران وزارتخانه ب

درمان و آموزد پزشکی و روسای سازمان حفاظت محدیز زیسدت اسدتان اصدفهان و کارشناسدان 

.مربوطه، از اجرای طرح برای تقادل اطالعات و استفاده از تجربیات بازدید نمودند



نظدور تفکی  مواد آلی از سایر پسماندها و استفاده بهینه از آن به مطرح
کاهش شدیرابه، دفدن و هزینده هدای مددیریت پسدماند و سداماندهی و 
:شناسنامه دار شدن انقار دارها و دوره گردها به شرح ذیل انجا  پدییرفت

2018

کسددخ 87سددال 

مها  صنعت سدقز

دراستان و کشور

در 87سدددددال 

جزیره قشم
2020

درشدهر 75سال 

کاشان

1 2 3



نظدور تفکی  مواد آلی از سایر پسماندها و استفاده بهینه از آن به مطرح
کاهش شدیرابه، دفدن و هزینده هدای مددیریت پسدماند و سداماندهی و 
:شناسنامه دار شدن انقار دارها و دوره گردها به شرح ذیل انجا  پدییرفت

ارائه طرح مسیر سقز ساحل پدام در شدش اسدتان شدمالی وتائیدد مجری و92سال 

سازمان حفاظت محیز زیست کشور
5

در استان گیالن شهرستان رودسر شهر چابکسدر ضدایعات کارخانده افشدره92سال 

تقدیل به خورام دا 
4



نظدور تفکی  مواد آلی از سایر پسماندها و استفاده بهینه از آن به مطرح
کاهش شدیرابه، دفدن و هزینده هدای مددیریت پسدماند و سداماندهی و 
:شناسنامه دار شدن انقار دارها و دوره گردها به شرح ذیل انجا  پدییرفت

پسماندآوریجمعطرحمجریوقمگانههشتمناطقدربازیافتمجری94سال

نامهشیوهطققکشوردرسطحاستانمراکزهایشهرداریچنددرساختمانی

ونخالهخامساماندهی

7

سازمانخاموآبتحهیهاتمرکزومکانیزاسیونمرکزکم با94سال

کههاییاستانسایردروبودندنخلدرختاندارایکهمناطقکلیهدرجهادکشاورزی

دا خورامتولیدوتقدیلیصنایعطرحبودند،میوهباغاتدارای

6



23

تولید خورام دا  از پسماندهای کشاورزی

نمایشهاه اداوات کشاورزی در استان چهارمحدال بختیداری شدهرکرد  بدا 94درسال 
اخت حضور  دکتر عقاسی معاونت جهاد کشاورزی طرح بازیافت پسماند کشاورزی وس

دستهاه چیپر مطرح وایشان حمایت کردند ودرحال حاضر در اکثدر اسدتان های دارای
نخیالت این طرح در حال گسترد است



24

(  پر  چی) بازیافت پسماندهای کشاورزی توسز دستهاه  چوب خردکن 



25

(  پر  چی) بازیافت پسماندهای کشاورزی توسز دستهاه  چوب خردکن 
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بازیافت و جمع اوری مکانیزه پسماندهای ساختمانی

طرح اجرایی شیوه نامه پسماندهای ساختمانی در مشهد و سایر استان های کشور



27

رح مقادله اجدرای طد، نه به کیسه پالستیکیجهت کاهش پسماند و اجرای طرح 

  خش  ماند برای ارتهای مشارکت و ایجاد انهیزه در مهابل تحویل مدواد خشد

مقلغ ،هزار ریال20از قرار هر کیلوگر  حداقل ،ماند به ساکنین شهرها و روستاها

.مقادله پاداد داده شود

ندان سفرهکیسه خرید، شارژ کارت اتوبوس، مترو و تلفن همراه، : پاداد ها شامل

.اشدو بن خرید تولیدات مشاغل خانهی و مواد شوینده بهداشتی می بپارچه ای 

مقادله و هدایای طرح بازیافت
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.... اتوبوسدرانی و. مشداور شدهرداری ومسدیولیت دو منداطق شدهرداری 62تدا 58از سال •

شهرداری مسجدسلیمان  

مسیولیت اداره بازرگانی شهرستان فالورجان  65تا 62سال •

انورمالی شهرداری قهدریجان 67تا 66•

مشاور اجرایی شهرداری شهرضا68•

سال8ریاست اجرائیات شهرداری تهران منطهه 69•

شهرداری مقارکه خدمات شهری و اتوبوسرانی و بازیافت 70•

فعالیت در حوزه بازیافت کشور•

یتاکنون در خصوص مدیریت پسماند ومحیز زیست وایجاد اشتغال وکارافرین68ازسال •

روستاهای پام ایران به تایید بهداشت جهانی•

برخی از اقدمات کارآفرین آقای شاپور حکمی شلمزاری



29

ن مجری ساخت بهترین اردوگاه پناهندگان عراقی در منطهه کریم آباد دههدال69سال •

استان کردستان

ارائه دهنده ومجری طدرح بازیافدت پسدماند خدانهی کشداورزی سداختمانی 75سال •

وخشکاله در شهر کاشان  

هشت سال دبیر شورای معداونین خددمات شدهری شدهرداری هدای مراکدز 76درسال •

استان های کشور 

ارائه دهنده و مجری طرح مسیر سقز ساحل پام شش اسدتان شدمالی  القدرز 92سال •

کشور قزوین گلستان مازندران گیالن و اردبیل به تائید سازمان حفاظت محیز زیست

برخی از اقدمات کارافرین شاپور حکمی شلمزاری



.مدددواد قابدددل بازیافدددت زبالددده نیسدددت کددداالی اقتصدددادی اسدددت
.و تهدید را به فرصت تقدیل می کنیم

www.bazyaft.net: آدرس سایت
09354180122: شماره تماس

طی عضو کارگروه تهیه و تدوین قانون مدیریت پسماند، مجری طرح های زیست محی

مدیریت پسماند شهری و روستایی و مشاور شهرداری ها، دهیاری ها و شوراها

شاپور حکمی شلمزاری

http://www.bazyaft.net/

