مصوبات کارگروه مدیریت پسماند استان البرز سال  96و 97
تاریخ
برگزاری

96/02/14

موضوع جلسه

بیست و هفتمین
کارگروه پسماند

خالصه اهم مصوبات

مسئول پیگیری و اجرا

گزارش مکانیابی سایت توسعه حلقه دره برای مدیریت پسماندهای عادی به مساحت  100هکتار و سایت مدیریت
پسماندهای صنعتی و ویژه به مساحت  30هکتار (توضیحا قبال محل موسوم به قشالق طالیی به عنوان سایت مدیریت
پسماندهای صنعتی و ویژه مکانیابی شده بود که به دلیل مشکالت واگذاری از دستور کار خارج و به مکان جدید در
مجاورت سایت توسعه حلقه دره تغییر یافت) که طی دو فقره مکاتبه به شماره های  95/7100مورخ  95/12/26و
 96/147مورخ  96/1/24جهت بررسی و اظهار نظر به دستگاه های ذیربط منعکس گردیده بود ،به تأیید کارگروه رسید.
بدیهی است قبل از هرگونه عملیات اجرایی در دو سایت مذکور ،ارائه و تأیید گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی بر
مبنای شرح خدمات مصوب ،با توجه به ضوابط مکانیابی پسماندهای عادی و پسماندهای صنعتی و ویژه و نوع
فرآیندهای مدیریتی مورد نظر(حسب نظریه مشورتی دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست)
توسط مشاور ذیصالح زیست محیطی و اخذ نظر کمیته ماده 2آیین نامه اجرایی ارزیابی الزامی است.

سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج و سازمان
همیاری شهرداری های
استان البرز

تهیه و ارائه طرح مدیریت محیط زیست ( )EMPو بازیابی مرکز فعلی پردازش و مدیریت پسماندهای عادی
حلقه دره

سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج

ارائه گزارش پیشرفت برنامه های بهسازی مرکز پردازش و مدیریت پسماندهای عادی حلقه دره به دبیرخانه
کارگروه

سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج
سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج

تهیه برنامه تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری و ارائه آن در جلسه بعدی کارگروه

96/05/03

بیست و هشتمین
کارگروه پسماند

بررسی کارشناسی طرح های پیشنهادی واصله از سوی شرکت ها ،نهادهای تخصصی دانشگاه ها و مراکز
علمی پژوهشی در حوزه مدیریت پسماندهای عادی و ویژه در کمیته فنی و تخصصی ذیل کارگروه مدیریت
پسماند استان و ارائه گزارش نتایج آن به کارگروه از طریق دبیرخانه
مقرر گردید در جلسه آینده کارگروه نحوه تأمین اعتبار مطالعات فهرست برداری پسماندهای صنعتی و ویژه
در دستورکار قرار گیرد.
تهیه و ارائه گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی بر اساس بر مبنای شرح خدمات مصوب قبل از هرگونه
عملیات اجرایی
با توجه به اینکه سایت توسعه حلقه دره برای کل استان در نظر گرفته شده است ،هر شهرداری به نسبت سهم
تولید خود در پسماند و روش دفع آن در پرداخت هزینه ها مشارکت داشته باشد
ارائه گزارش جهت برآورد هزینه های مرتبط با ایجاد زیرساخت های الزم در سایت توسعه حلقه دره و هزینه
های مرتبط با آن و تشکیل جلسه ای با حضور شهرداری های استان جهت طرح موضوع و بررسی و اتخاذ
تصمیم

اقدامات انجام شده

اقدام گردید

در دست اقدام
در دست اقدام
در دست اقدام

کلیه اعضا با محوریت
دبیرخانه

اقدام گردید

اداره کل حفاظت محیط
زیست

اقدام گردید

سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج

صورت نگرفت

شهرداری های ذیربط

صورت نگرفت

سازمان مدیریت پسماند
شهرداری کرج

در دست اقدام

توضیحات

مقرر گردید در جلسه آینده کارگروه موضوع نحوه تأمین اعتبار مطالعات فهرست برداری پسماندهای صنعتی
و ویژه و نحوه مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز بهداشتی درمانی استان(غیر از بیمارستان ها)در دستورکار
قرار گیرد.
تاسیس موسسه پسماند جهت ایجاد هماهنگی و یکپارچه سازی مدیریت جامع پسماند در استان با مسئولیت
سازمان همیاری ها و با مشارکت بخش خصوصی

96/08/24

97/1/27

97/3/22

بیست و نهمین
کارگروه پسماند

سی و امین
کارگروه پسماند

اداره کل حفاظت محیط
زیست

در دست اقدام

سازمان همیاری های
شهرداری

صورت نگرفت

الزام شهرداری های استان به پرداخت بدهی های معوقه به سازمان مدیریت پسماندکرج

کلیه شهرداری های استان

صورت نگرفت

ابالغ ضوابط مصوب فرودگاه پیام به شهرداری کرج  ،استانداری و محیط زیست استان

فرودگاه پیام

صورت گرفت

با توجه به اینکه موضوع مطالعات مکایابی محل ایجاد سایت پسماند صنعتی و ویژه و واگذاری اراضی آن در
اولین کارگروه پسمانددر سال  1390با حضور مدیر کل محترم منابع طبیعی استان مطرح و مورد تایید
کارگروه قرار گرفته لذا رفع مشکالت مربوط به معارضان اراضی  130هکتاری موسوم به قشالق طالیی در
اسرع وقت مرتفع و نتیجه به استانداری و محیط زیست اعالم گردد.

اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری

در دست اقدام

ارائه برنامه کوتاه مدت از سوی شهرداری کرج با همکاری مشاوران ذیصالح تا پایان سال جاری

شهرداری کرج (سازمان
مدیریت پسماند)

در دست اقدام

ارائه راهکارهای کوتاه مدت به منظور ساماندهی وضعیت موجود مرکز دفن حلقه دره

سازمان مدیریت پسماند

در دست اقدام

تشکیل کارگروه آتی مدیریت پسماند طی دو هفته آتی

استانداری

تشکیل گردید

طرح جامع مدیریت پسماند استان تدوین گردد

سازمان همیاری شهرداری
ها

در دست اقدام

با توجه به موانع قانونی در جهت واگذاری اراضی موسوم به قشالق طالیی جهت راه اندازی سایت امحاء
پسماند صنعتی و ویژه ،مقرر گردید در مجاورت سایت جدید  100هکتار که گزارش مطالعات ارزیابی زیست
محیطی آن توسط مشاور انجام گردیده ،حدود  30هکتار از اراضی مذکور جهت راه اندازی سایت دفع
پسماندهای صنعتی و ویژه استان در نظر گرفته شود و پیگیری های جهت اخذ مجوزهای الزم صورت پذیرد.

اداره کل منابع طبیعی
اداره کل حفاظت محیط
زیست البرز

در دست پیگیری

سی و یکمین
کارگروه پسماند

سازمان مدیریت پسماند مکلف گردید اقدامات معطل مانده و ناتمام در خصوص انجام مطالعات راهبردی و انتخاب
سرمایه گذار در مرکز دفن حلقه دره را در مهلت باقیمانده به پایان رسانده و گزارش آن را به استانداری و دبیرخانه

سازمان مدیریت پسماند

صورت گرفت

کارگروه ارائه نماید.
سازمان همیاری ها و شهرداری ها مکلف گردید نسبت به انتخاب مشاور ذیصالح جهت انجام مطالعات طرح جامع و
عملیاتی شهرهای شهرستان های ساوجبالغ  ،نظر آباد و اشتهارد اقدام الزم معمول و گزارش آن را به استانداری اعالم

سازمان همیاری ها
و شهرداری ها

صورت نگرفت

نماید.
کمیته ای جهت تعیین تکلیف مدیریت پسماندهای پزشکی مراکز غیر بیمارستانی (مطب ها ،درمانگاهها – آزمایشگاه و
محیط زیست -دانشگاه
 )...توسط بخش خصوصی ،تشکیل و تصمیم گیری الزم در خصوص نحوه فعالیت بخش خصوصی در ارتقای
علوم پزشکی -نظام پزشکی
مدیریت پسماند های پزشکی صورت گیرد.
دستگاههای دولتی استان نسبت به تفکیک و جداسازی پسماند های الکتریکی و الکترونیکی اقدام و به شرکتهای
صالحیتدار که لیست آنها متعاقباً اعالم خواهد شد ،تحویل دهد.

کلیه ادارات دولتی

صورت گرفت

در دست اقدام

شرکت پست با رعایت آئین نامه حمل و نقل مواد خطرناک و ضوابط مرتبط با پسناند های الکتریکی و الکترونیکی
نسبت به جمع آوری پسماند های الکتریکی و الکترونیکی در سطح استان و تحویل به شرکت های صالحیت دار اقدام

اداره کل پست استان البرز

در دست اقدام

نماید.
کلیه شهرداری های استان پیمانکاران تفکیک زباله را موظف به جداسازی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی از سایر
پسماندها و تحویل آن به شرکتهای ذیصالح نمایند.
فرهنگ سازی و تقکیک و جداسازی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی در این زمینه توسط شهرداری ها و اداره
آموزش و پرورش صورت گیرد.
در جلسات کارگروه آتی مدیران محترم کل عضو کارگروه شخصاً در جلسه شرکت نموده و از اعزام نماینده
خودداری گردد.

کلیه شهرداری ها

در دست اقدام

کلیه شهرداری ها -آموزش
و پرورش

در دست اقدام

کلیه اعضاء

