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طي سبليبى اخيش ٍضغ هبليبتْبي هشسَم ثِ هبليبت سجض ثِ خػَظ دس مطَسّبي اسٍپبئي هَجت مبّص 

مطَس پيطتبص دس ايي صهيٌِ  2ايشلٌذ ٍ داًوبسك . قبثل تَجِ تَليذ اًَاع پسوبًذ دس ايي مطَسّب ضذُ است

سيبستگضاساى هسبئل  تَاًذ ثشاي هسئَالى ٍ اًذ مِ ًگبّي ثِ تجبسة ٍ دستبٍسدّبي ايي مطَسّب هي ثَدُ

 .سبص ثشخي هطنالت پيص سٍ ثبضذ صيست هحيطي مطَس هب چبسُ

 ماليات پسماند در كشور دانمارك 
مبّص سطح هنبًْبي دفي پسوبًذ ثِ خػَظ دس ًبحيِ مالى ضْش مپٌْبك ٍ ًطش گبصّبي سوي اص 

ّبي ثبصيبفت  ص ثشًبهِػَاسضي ثب ّذف حوبيت ا 7987قجيل دي امسيي اص صثبلِ سَصّب هَجت گشديذ اص سبل 

 .ثِ هشحلِ اجشا دسآيذ

ثَد مِ دس ًتيجِ ايي  7996ثبصيبفت مل پسوبًذ تب سبل  %54ّذف اغلي ايي ثشًبهِ دستيبثي ثِ ًشخ 

ّب دفي گشديذ ٍ گشايص ثِ سوت  مل پسوبًذ تَليذي دس لٌذفيل %75تٌْب  7997اقذاهبت دس سبل 

 .افضايص يبفتتنٌينْبي هذسى تيوبس پسوبًذ ٍ صثبلِ سَصّب 

ثِ لٌذفيلْب يب صثبلِ « خبًگي ٍ غٌؼتي»اسبس ٍ هجٌبي هحبسجِ ايي هبليبت ٍصى پسوبًذّبي تحَيل ضذُ 

 (Flat fee)ثبضذ الجتِ پيطٌْبداتي ثشاي هحبسجِ ًشخ هبليبت ثش هجٌبي حجن صثبلِ ٍ يب ًشخ ثبثت  سَص هي

ثشاثش مبسآئي ثيطتشي  3تب  2 (Weight-base)ٍجَد داضت مِ تحليلْبي ثؼول آهذُ ًطبى داد سٍش ٍصًي 

ضوٌبً هنبًيضهي ثشاي استشداد هبليبت دس غَست تخليِ هجذد پسوبًذ اص لٌذفيلْب دس ًظش . اص سبيش سٍضْب داسد

ًشخ هبليبت دفي  سَصاًذى پسوبًذ دس اثتذاي اجشاي طشح ينسبى ثَد ٍ پس اص تغييشاتي مِ دس . گشفتِ ضذ

 .ت اػوبل ضذ دس حبل حبضش ًشخ آى ثِ ضشح ريل استطَل اجشا دس ًشخ هبليب

 37/55 يَسٍ ثشاي ّش تي پسوبًذ تخليِ ضذُ ثِ لٌذفيلْب 

 56/37 يَسٍ ثشاي ّش تي پسوبًذ تحَيل ضذُ ثِ صثبلِ سَص ثب قبثليت تَليذ اًشطي النتشيني 

 27/44 يَسٍ ثشاي ّش تي پسوبًذ تحَيل ضذُ ثِ سبيش صثبلِ سَصّب 

ٍ خبمْبي آلَدُ استثٌبئبً هبليبت  (Hazard)سد هبًٌذ دفي پسوبًذّبي خطشًبك الجتِ دس ثؼضي هَا

 .هشثَطِ حزف ضذُ است

ٍصى خبلع پسوبًذّبي جبهذ اص سبل  %26ًتبيج ٍ دستبٍسدّبي حبغلِ ًطبًذٌّذُ ايي است مِ هجوَػبً 

 .ثبلغ گشديذُ است % 67مبّص يبفتِ ٍ هيضاى ثبصيبفت ثِ  98تب  87
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بليبت هزمَس تٌْب ٍقتي حذامثش مبسآئي سا داسد مِ ثؼٌَاى يني اص چٌذ هتغيش سيبست ثذيْي است ٍضغ ه

ايي مبّص ًبضي اص ثْجَد تنٌينْبي ثبصيبفت است مِ هَجت %  85. جبهغ مبّص پسوبًذ دس ًظش گشفتِ ضَد

 .ضذًذ حزف ضَد ّبي سبختوبًي ٍ مطبٍسصي مِ پيص اص ايي ثِ لٌذفيلْب سشاصيش هي گشديذ ًخبلِ

ّبي سبختوبًي ٍ پسوبًذّبي  دس تَليذ ًخبلِ%(  -64/5)ثشآٍسد ثؼول آهذُ مبّص اغلي ثِ هيضاى  طي

ًشخ دادُ است ٍ حذامثش ػولنشد ايي هبليبت ٌّگبهي است مِ هبليبتي هتغيش ثش %(  -76/5)خبًگي ثِ هيضاى 

 .هجٌبي ٍصى پسوبًذ تَليذي دسيبفت گشدد

 ماليات سبس عليه كيسه هاي پالستيکي 
ضَد ثشاي  ّبي پالستيني است مِ ّش سبل دس سشاسش جْبى هػشف هي ّضاس هيليبسد تؼذاد ميسِ 5تب  4

ثطنِ ًفت خبم ًيبص است تجبسة مطَسّبي هختلف  555/435هيليَى ميسِ پالستيني  755تَليذ ّش 

ثب هَفقيت اجشا  ّبي ثبصيبفت دس هَسد آًْب ّب هؼوَالً ثشًبهِ ًطبى دادُ مِ ثذليل ٍصى سجل ٍ حجن ايي ميسِ

تْذيذ مٌٌذُ حيبت )ّب، دسٍى دسيبّب  ٍ هؼوَالً سشًَضت آًْب دس مٌبس جبدُ( ػذد 255هَسد اص ّش  7)ًطذُ 

  .خَسد ، پخص دس طجيؼت ٍ دسٍى لٌذفيلْب سقن هي(ٍحص دسيبّب

جٌجص هوٌَػيت استفبد اص  "سبل 2558سسذ سبل  الجتِ خجشّبي خَضي دس ساُ است ثِ ًظش هي
اص ايشلٌذ ٍ ثب ٍضغ  2552دس ثسيبسي اص ًقبط جْبى ثبضذ ايي ًْضت مِ دس سبل  "ّبي پالستيني ميسِ

دس % 95ّبي پالستيني تب هيضاى  ّبي پالستيني ضشٍع ضذ هَجت گشديذ هػشف ايي ميسِ هبليبت ثش ميسِ

 275ثِ حذٍد  دس حبل حبضش 2552تَهبى دس سبل  765ايي مطَسمبّص يبثذ هيضاى ايي هبليبت اص هجلغ 

تَهبى ثشاي ّش ميسِ پالستيني افضايص يبفتِ مِ الصم است دس فبمتَس خشيذ ثب ػٌَاى هبليبت ميسِ 

. پالستيني  قيذ گشدد ٍ ثذيٌَسيلِ هشدم سا ثشاي مبسثشد سبك ٍ صًجيل قبثل استفبدُ هجذد ساغت مشدُ است

ػذد  27شاي ّش ايشلٌذي ثَد ثِ ػذد ث 328ّبي پالستيني مِ  پس اص ٍضغ هبليبت سشاًِ هػشف ميسِ

 .هيليَى يَسٍ سا ثشاي دٍلت ثِ ّوشاُ داضتِ است 75مبّص يبفتِ ٍ تب مٌَى دسآهذي هؼبدل 

دس حبل حبضش ضْش سبًفشاًسيسنَ دس ايبالت هتحذُ، ٌّگ مٌگ، هلجَسى دس استشاليب، چيي ٍ ثشخي اص 

لجتِ ثشخي مطَسّب استثٌبئبتي ثشاي ثشخي اًذ ا مطَسّبي آفشيقبئي اقذام ثِ ٍضغ ايي ًَع هبليبت ًوَدُ

ّبي پالستيني اص جولِ دس هَسد خشيذ هَاد غزائي فبسذضذًي ٍ هػبسف داسٍئي قبئل  مبسثشدّبي ميسِ

الصم ثِ رمش است اجشاي ايي طشح ثِ خػَظ دس مطَس ايشلٌذ ثب اًتقبداتي سٍثشٍ ثَدُ است اص جولِ . اًذ ضذُ

سٍصًبهِ تلگشاف ثِ ايي ًنتِ اضبسُ گشديذُ مِ افضايص ًشخ هبليبت ثش  ٍة سبيت 28/9/2557دس هقبلِ هَسخ 

ّبي پالستيني هَجت افضايص ضذيذ هػشف پبمتْبي مبغزي ٍ صًجيلْبي پالستيني ضذُ مِ ًْبيتبً  ميسِ

مِ يل گبص هْن »ايجبد آلَدگيْبي صيست هحيطي ٍاثستِ اص قجيل هػشف اًشطي ثيطتش ٍ تَليذ گبص هتبى 

سا ثِ دًجبل داسد ضوي آًنِ سٍي آٍسدى هشدم ثِ مبسثشد سبمْب ٍ صًجيلْبي « سٍد ِ ضوبس هياي ث گلخبًِ

ّبي  ثشاثش هػشف پالستيل سا افضايص دّذ دس ػيي حبل طي ثشآٍسد اًجبم ضذُ ميسِ 5تَاًذ تب  پالستيني هي

ضيتْبي مِ ثِ ضَد ٍ ثب تَجِ ثِ ه دسغذ مل حجن پسوبًذّبي تَليذي سا ضبهل هي 7پالستيني موتش اص 

ثبضذ ثب ايي حبل  ّبي ديگش هطنل هي لحبظ ٍصى سجل ٍ ثْذاضتي ثَدى داسًذ اهنبى جبيگضيٌي آًْب ثب گضيٌِ

استقجبل مطَسّبي هختلف حبمي اص فشاگيش ثَدى ايي طشح ثَدُ ٍ هسلوبً دسآيٌذُ ًتبيج ثيطتشي اص اجشاي آى 

 .هٌتطش خَاّذ ضذ
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 الستيکيجنبه هاي بهداشتي كاربرد كيسه هاي پ 
پالستيني دس  ّبي ميسِ. ّبي پالستيني داسًذ، هطنالت ثبصيبفت آًْبست اي مِ ميسِ تشيي هسئلِ هْن 

اهب غيش اص آى، تبثيش ايي . آًْب پيذا ًطذُ اي ثشاي ثبصيبفت دسست غشفِ ضًَذ ٍ تب اهشٍص ساُ ثِ طجيؼت تجضيِ ًوي

 .ًبديذُ گشفت هحػَالت ثش سالهت هشدم سا ّن ًجبيذ

ثِ ػجبست . گيشد هى فشايٌذ ثبصيبفت هَاد پالستينى، ًَع پليوشى مِ ثبيذ ثبصيبفت ضَد هذًظش قشاسدس 

ّب ثب  ّب ثب ّن، پلى پشٍپيلي پلى اتيلي: هثبل ثِ ػٌَاى. ضَد ديگش، ّش ًَع پليوش جذا اص اًَاع ديگش ثبصيبفت هى

بصيبفت هَاد پالستينى سا خشد سپس رٍة ضًَذ، چشا مِ ٌّگبم فشايٌذ ث هى ّن ٍ پلى آهيذّب ثب ّن ثبصيبفت

ثب  ثٌبثشايي اگش تشميجى اص هَاد پالستينى هختلف رٍة ضًَذ،. دٌّذ هَسد استفبدُ قشاس هى مشدُ ٍ هجذداً

هسئلِ ثؼذى ًذاضتي سًگ دس هَاد   .تَجِ ثِ هتفبٍت ثَدى ًقطِ رٍة تشميت ًبّوگًَى ايجبد هى ضَد

سًگ ينٌَاختى ًيستٌذ پس اص ثبصيبفت سًگ تيشُ پيذا  بى سًگى داساىثِ دليل ايٌنِ پليوشّ. پالستينى است

ّبى سبصًذُ ثشاى ثِ دست آٍسدى يل سًگ ثبثت اص دٍدُ استفبدُ مشدُ  مبسخبًِ ثِ ّويي خبطش. مٌٌذ هى

آًْب ثِ  پليوشى هزاة سا ثِ غَست فيلن دسآٍسدُ ٍ ثِ ميسِ پالستينى تجذيل هى مٌٌذ، مِ اص سپس هَاد

داسد؟ گبّى ثِ  اًسبى ّب چِ تبثيشي ثش سالهت اهب ّوِ ايي .ضَد ّبى صثبلِ هطنى استفبدُ هى غَست ميسِ

ّب ثبػث جزة رسات دٍدُ اص ساُ دست هى ضَد ٍ  توبس دست ثب ايي ميسِ دليل مبسثشد ًبغحيح دٍدُ،

ثٌذى  ًگْذاسى ٍ ثستِّبى غٌبيغ غزايى هجبص ًيستٌذ هَاد ثبصيبفتى سا ثشاى  حبضش مبسخبًِ ثٌبثشايي دس حبل

فشاهَش ًنٌيذ . پالستينى است دليل اغلى آى ّن ػذم سػبيت اغَل ثبصيبفت هَاد. هَاد غزايى ثِ مبس ثجشًذ

ّبى  ضَد، دس حبلى مِ امثشيت پالستيل استفبدُ هى ّبى پالستينى ضفبف اص هَاد اٍليِ ثنش ثشاى تَليذ ميسِ

پس اص اًجبم ػول . ّبست ًنتِ ديگش، افضٍدًي .ضَد هىثبصيبفتى تْيِ  هطنى هَجَد دس ثبصاس اص هَاد

پليوشى اص هَاد افضٍدًى ًظيش آًتى امسيذاى، استبثياليضس، پالستى سبيضس  پليوشيضاسيَى ثشاى تَليذ هَاد اٍليِ

اًتخبة ًَع  .ضَد ثٌبثشايي ٍسٍد ايي هَاد ثِ هَاد غزايى ثبيذ مٌتشل ضَد هقذاس مٌتشل ضذُ استفبدُ هى ثب... ٍ

تَاًذ ثبػث آصاد ضذى هَاد  هي َاد پالستينى اص ًظش ًقطِ رٍة ٍ هيضاى تحول گشهب ّن هْن است، چشامِه

دس حبل حبضش دس ثبصاس ّستٌذ ّيچ مذام ثشاى  پالستيل ّبى هطنى مِ. صا اص ظشٍف پالستيني ضَد سشطبى

ايي هَاد دس اثش  .مجب ٍ تحت چِ ضشايطى تَليذ ضذُ اًذ هػبسف غزايى هٌبست ًيستٌذ ٍ هطخع ًيست

پس حذاقل، تب . ثِ دًجبل خَاٌّذ داضت توبس ثب هَاد غزايى آًْب سا آلَدُ مشدُ ٍ ػَاسضى سا ثشاى اًسبى

مبسثشد ايي هَاد ثبيذ اص طشف تَليذ هحػَالت پالستيني ٍضغ ضَد،  صهبًي مِ دس مطَس قَاًيٌي ثشاي سالهت

 .هػشف مٌٌذُ ثب احتيبط ثيطتشي غَست پزيشد
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