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 فهرست
مطالب

درباره این راهنما:

ایــن راهنمــا توســط آژانــس ملــی محیــط زیســت ســنگاپور )NEA(  بــا 
ــت  ــی مدیری ــات فعل ــی اقدام ــتای ارزیاب ــا در راس ــه مال ه ــک ب ــدف کم ه
ــدد و  ــتفاده مج ــش، اس ــور کاه ــه منظ ــا ب ــایی فرصت ه ــماند و شناس پس
ــه طراحــی شــده اســت. ــع زبال ــه دف ــاز ب ــت پســماند ها و کاهــش نی بازیاف

ــه  ــا ب ــت(، مال ه ــدد، بازیاف ــتفاده مج ــش، اس ــیوه 3R  )کاه ــاذ ش ــا اتخ ب
ــوده  ــی نم ــه صرفه جوی ــع زبال ــای دف ــد در هزینه ه ــوه می توانن ــکلی بالق ش

ــد. ــط زیســت کمــک کنن ــداری محی ــه پای و ب
ــه  کارکنــان مجتمع هــای تجــاری بــزرگ می تواننــد از مفــاد ایــن راهنمــا ب
ــتفاده  ــای 3R اس ــرای برنامه ه ــزی و اج ــرای برنامه ری ــی ب ــوان الگوی عن
ــت  ــات بازیاف ــدگان خدم ــت پســماند و ارائه دهن ــد. شــرکت های مدیری نماین
نیــز می تواننــد از ایــن راهنمــا بــه منظــور اجــرای بهتــر برنامه هــای کاهــش 

پســماند و تعییــن اهــداف بــرای مشــتریان مــال اســتفاده کننــد.
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مقدمه

ــت  ــد کاهــش و بازیاف ــد نقــش مهمــی در فرآین ــز خری مراک
ــد. ــا می کنن ــماند ایف پس

ایــن مراکــز میزبــان گردشــگران بســیاری از رده هــای ســنی 
ــط  ــه توس ــات 3R ک ــه اقدام ــر گون ــتند و ه ــف هس مختل
ــیعی از  ــف وس ــارکت طی ــد مش ــود می توان ــرا ش ــا اج مال ه

ــرد. ــردم را در برگی م
ــد  ــا تولی ــط مال ه ــماندها توس ــی از پس ــل توجه ــر قاب مقادی
ــه  ــت زبال ــش و بازیاف ــی در کاه ــیل باالی ــه پتانس ــده ک ش

ــد. دارن

فصل اول
معین

د اندیشه 
 آزا

 عالى
موزشى

ه آ
مؤسس



9

3R

6

3R

فصل دوم

مزایای
 کاهش، استفاده مجدد و بازیافت 

3R چیست؟
3R عبارت است از:

ــدأ  ــه در مب ــد زبال ــری از تولی ــامل جلوگی ــه ش - کاهــش پســماند ک
ــا  ــع ی ــه دف ــاز ب ــه منظــور کاهــش حجــم پســماندی اســت کــه نی ب

ــت دارد. بازیاف
ــک  ــاره از ی ــتفاده  دوب ــامل اس ــه ش ــماند ک ــدد از پس ــتفاده مج - اس
ــرای هــدف اصلــی یــا مشــابه آن اســت، بــدون آن  شــیء یــا مــاده ب
کــه شــکل فیزیکــی شــیء یــا مــاده بــه طــور قابــل توجهــی تغییــر 

کنــد.
ــه  ــماند ب ــواد پس ــل م ــد تبدی ــامل فرآین ــه ش ــماند ک ــت پس - بازیاف
شــکلی بــا قابلیــت اســتفاده مجــدد بــوده کــه ممکــن اســت مشــابه 

ــی نباشــد.  محصــول اصل
شــیوه های 3R شــامل کلیــه اقداماتــی اســت کــه میــزان دفــع زبالــه 

ــر  ــد. ه ــش می ده ــل کاه ــه حداق را ب
ــت  ــی در مدیری ــدام ترجیح ــد اق چن
ــا  ــدأ ی ــه در مب ــش زبال ــماند، کاه پس
ــت.  ــگیری اس ــر پیش ــارت دیگ ــه عب ب
ــه  ــد زبال ــوان از تولی ــه نمی ت ــی ک در جای
جلوگیــری نمــود از ســایر راهکارها شــامل 
اســتفاده مجــدد از زبالــه و ســپس بازیافــت 

ــود.  ــتفاده می ش اس
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مزایای روش 3R برای محیط زیست

تمریــن روش 3R یــک راه مؤثــر بــرای حفاظــت از محیــط زیســت و 
منابــع مــا و انتقــال ایــن میــراث ارزشــمند بــه نســل های آتــی اســت. 
ــی  ــع حیات ــرای مناب ــه تقاضــای کمتــر ب کاهــش پســماند در مبــدأ ب
ــدود  ــی مح ــع طبیع ــظ مناب ــه حف ــده و ب ــر ش ــر منج و تجدیدناپذی
ــماندها و  ــت پس ــا بازیاف ــدد ی ــتفاده مج ــن اس ــد. همچنی می انجام
تبدیــل آن بــه محصــوالت جدیــد می توانــد از تخریــب بیشــتر منابــع 
ــه کاهــش مقــدار ضایعــات و ســاخت  طبیعــی جلوگیــری نمــوده و ب
امکانــات بیشــتر بــرای دفــن زبالــه منجــر شــود. اجــرای مؤثــر برنامــه 

ــه کاهــش رد پــای کربــن یــک ســازمان کمــک می کنــد. 3R ب

مجتمع هــای  بــرای   3R روش  مزایــای 
ــوره ــد منظ ــاری چن تج

ــال  ــک م ــاالی ی ــی ب ــان دهنده کارای ــماندها نش ــوب پس ــت خ مدیری
ــش پســماند  ــر از کاه ــای 3R فرات ــتفاده از روش ه ــای اس اســت. مزای
ارســالی بــه ســایت های دفــن زبالــه بــوده و شــامل مــوارد ذیــل اســت:

1. کاهش هزینه های دفن زباله

ــش  ــه کاه ــد ب ــب و کار می توان ــک کس ــماند در ی ــش پس ــت کاه فعالی
ــود  ــه بهب ــأله ب ــن مس ــد. ای ــک کن ــب و کار کم ــای آن کس هزینه ه
بهــره وری، مدیریــت بهتــر پســماندها و کاهــش هزینه هــای دفــن زبالــه 

منجــر می شــود.

2. ارائه تصویر بهتری از شرکت

ــر  ــت محیطی در سراس ــائل زیس ــه مس ــبت ب ــی نس ــای عموم آگاهی ه
ــک  ــت محیطی ی ــات زیس ــت و خصوصی ــش اس ــال افزای ــان در ح جه
ــی  ــد. مال های ــکیل می ده ــهرت آن را تش ــی از ش ــش مهم ــال، بخ م
کــه مســایل زیســت محیطی را در کســب و کار خــود لحــاظ می کننــد 
ــأله  ــن مس ــد. ای ــان می دهن ــه نش ــه جامع ــود ب ــری از خ ــر بهت تصوی
ســبب شــده کــه تشــخیص کســب و کار مســئول و حســاس نســبت بــه 

ــردد. ــان تر گ ــازار آس ــای ب ــت محیطی در فض ــایل زیس مس
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مرحله سوم: انجام حسابرسی پسماند

راهنمــای مرحلــه بــه مرحلــه بــرای اجرای 
:3R برنامه

ــک  ــه 3R در ی ــز برنام ــرای موفقیت  آمی ــرای اج ــم ب ــه مه 8 مرحل
مجتمــع تجــاری وجــود دارد کــه بــه شــرح زیــر اســت:

مدیریت تالش های صورت گرفته برای اجرای 3Rمرحله اول:

3R 3 و تشکیل یک کمیته/ تیم سبزR مرحله دوم: تعیین یک مدیر

مرحله چهارم: شناسایی فرصت ها برای کاهش، استفاده مجدد و بازیافت

مرحلــه پنجــم: درگیــر نمــودن ارائه دهنــده )گان( خدمــات دفــن 
و بازیافــت پســماند در مراحــل مختلــف از ایــن فرآینــد

3R مرحله ششم: توسعه برنامه

 3R مرحله هفتم: اجرای برنامه

 3R مرحله هشتم: پایش، ارزیابی و ارتقاء برنامه

راهنمــای مرحلــه بــه مرحلــه بــرای اجرای 
:3R برنامه
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فصل سوم

راهنمای گام به گام برای اجرای 
برنامه 3R پسماند

گام اول: جلــب تعهــد و حمایــت مدیریــت مجموعه 
3R ــاری از برنامه تج

جلــب حمایــت مدیریــت بــرای موفقیــت هــر برنامــه 3R بــه دلیل 
ــی  ــع مال ــه مناب ــان و دسترســی ب ــه ســرمایه گذاری در زم ــاز ب نی
ــه تغییراتــی در  ــد ب الزامــی اســت. ایــن برنامــه همچنیــن می  توان
ــد  ــی نیازمن ــل اجرای ــا مراح ــان ی ــی کارکن ــئولیت های برخ مس
باشــد. وجــود مدیریتــی پشــتیبان از ایــن فرآینــد بــرای تطبیــق 
ــوده  ــان الزم ب ــه ذینفع ــت محیطی کلی ــداف زیس ــی اه و هماهنگ
و از ایجــاد فرهنــگ تمریــن فرآیندهــای 3R در بیــن کارکنــان و 
مســتأجران حمایــت می  کنــد. بنابرایــن اولیــن گام، حمایــت قــوی 

ــرای اجــرای 3R اســت.     ــا ب ــال از تالش ه ــی م ــه مدیریت کمیت

در ابتــدا نیــاز اســت تــا ســودمندی راه انــدازی برنامــه 3R بــرای 
ــهرت و  ــت ش ــا و تقوی ــی در هزینه ه ــش صرفه  جوی ــال در بخ م
ــی  ــی صرفه جوی ــرای ارزیاب ــود. ب ــخص ش ــه مش ــار مجموع اعتب
ــای  ــدا بایســتی داده ه ــه ابت ــع زبال ــای دف ــوه 3R در هزینه ه بالق
معینمربــوط بــه حجــم زبالــه تولیــد شــده در مــال را بــه دســت آورد.
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ــال درخواســت  ــدگان پســماند م ــوان از جمع کنن ــا را می ت ــن داده ه ای
نمــود و یــا از طریــق ماشــین های ســنجش وزن )توزیــن( تخمیــن زد. 
ــتفاده  ــش، اس ــای کاه ــوان فرصت ه ــات می ت ــن اطالع ــود ای ــا وج ب
مجــدد و بازیافــت پســماند را شناســایی نمــوده و میــزان صرفه جویــی 

در مــواد خــام/ مصرفــی هــدر رفتــه را بــرآورد نمــود.

3R دستورالعمل

ــتأجران  ــان و مس ــرای کارکن ــا ب ــن راهنم ــتن ای دانس
ــداف  ــا اه ــات 3R ب ــن اقدام ــاط بی ــیم ارتب ــت ترس جه
ــوده و شــامل  ــت ب ــز اهمی ــد ضــروری و حائ ــن فرآین ای

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــدی ب ــکات کلی ن
ــارت  ــد 3R عب ــن فرآین ــرای تمری ــزه موجــود ب 1( انگی
اســت از کاهــش زبالــه ارســالی بــه مراکــز دفــن، کاهــش 
هزینــه و تلقــی شــدن بــه عنــوان یک شــهروند ســازمانی 

مســئولیت پذیر در قبــال محیــط زیســت.
ــی  ــداف اصل ــی از اه ــدأ یک ــماند در مب ــش پس 2( کاه

ــت. ــه 3R اس برنام
ــدداً  ــا مج ــوان از آن ه ــماند می ت ــن پس ــل از دف 3( قب

ــود.  ــت نم ــا را بازیاف ــا آن ه ــوده و ی ــتفاده نم اس

دســتورالعمل 3R بــه عنــوان بخشــی از سیاســت کلــی 
ــال  ــد م ــت ارش ــط مدیری ــتی توس ــا، بایس ــن راهنم ای
ــرار گرفتــه و ســپس در دســترس همــه  مــورد تأییــد ق
ــا  ــک جلســه ب ــه ی ــرد. الزم اســت ک ــرار گی ــان ق کارکن
کارکنــان بــه منظــور توضیــح دالیــل منطقــی اســتفاده 
از ایــن برنامــه برگــزار گــردد. نتیجــه برگــزاری چنیــن 
جلســه ای می توانــد دریافــت بازخوردهــا و ایده هــای 

ــان باشــد. ــد از ســوی کارکن جدی
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گام دوم: تعییــن یــک مدیــر بــرای برنامــه 3R و 
:3R ــبز ــم س ــک کمیته/تی ــکیل ی تش

گام بعــدی، تعییــن یــک مدیــر 3R توســط مدیریــت مجتمــع تجــاری 
اســت. مدیــر برنامــه 3R بایســتی فــردی عالقمنــد بــه حفــظ محیــط 
ــی،  ــای ارتباط ــوی و مهارت ه ــری ق ــوان رهب ــوردار از ت ــت، برخ زیس

دانــش اداره مــال و آشــنا بــه فرآیندهــای مدیریــت پســماند باشــد. 
ــن  ــت ای ــن موفقی ــه تضمی ــز ب ــم ســبز 3R نی ــا تی ــه ی تشــکیل کمیت
ــی  ــر 3R، اقدامات ــراه مدی ــه هم ــم ب ــن تی ــد. ای ــک می کن ــه کم برنام
ــرای مــال انجــام  از قبیــل طراحــی، توســعه و اجــرای برنامــه 3R را ب
می دهنــد. اعضــای تیــم 3R بایســتی از تجربــه و دانــش کافــی پیرامون 
ــه  ــن برنام ــن ای ــند. همچنی ــوردار باش ــت پســماند برخ ــائل مدیری مس
ــال شــامل بخــش  ــی م ــای اجرای ــر بخش ه ــی از دیگ ــد کارکنان نیازمن
تســهیالت، مدیریــت، نظافــت و مدیریــت مســتأجران می باشــد. مدیــر 
نظافــت بایســتی در برنامه ریــزی برنامــه 3R نقــش داشــته باشــد. زیــرا 
ــل  ــماند دخی ــت پس ــای مدیری ــت در فعالیت ه ــش نظاف ــان بخ کارکن
ــم  ــه مه ــن برنام ــز ای ــرای موفقیت آمی ــرای اج ــان ب ــوده و حضــور آن ب

اســت. 

ــع آوری  ــتورالعمل جم ــی دس ــز در طراح ــتأجران نی ــای مس دیدگاه ه
ــت. در  ــوردار اس ــادی برخ ــت زی ــت از اهمی ــل بازیاف ــماندهای قاب پس
پایــان ایــن مرحلــه همــکاری و هماهنگــی بــا ارائه دهنــدگان خدمــات 
ــل  ــماندهای قاب ــره پس ــل ذخی ــایی مح ــور شناس ــه منظ ــت ب بازیاف

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــا ض ــع آوری آن ه ــی جم ــت و توال بازیاف
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:3R نقش کمیته سبز/ تیم

ــون  ــال پیرام ــان و مســتأجران م ــت، کارکن ــه مدیری 7. اطالع رســانی ب
رونــد پیشــرفت پــروژه همســو بــا اهــداف از پیــش تعییــن شــده

3R 8. توصیف نقش و مسئولیت های اعضای کمیته
ــا و  ــازی ایده ه ــروژه در پیاده س ــرفت پ ــد پیش ــم رون ــری منظ 9. پیگی
ــد  ــه ایده هــای جدی ــرای ارائ ــان اندیشــه ب ابتــکارات 3R و ایجــاد طوف

در زمینــه تولیــد پســماند کمتــر 

:3R نقش کمیته سبز/ تیم

1. طراحی، توسعه و اجرای برنامه 3R شامل:
- تنظیم اهداف برای برنامه 3R مال

ــرای  ــودن زیرســاخت های الزم  ب ــم نم - طراحــی مراحــل 3R و فراه
ــال ــی م ــای اجرای ــل فعالیت ه تکمی

ــد  ــان در فرآین ــوزش کارکن ــه منظــور آم ــی ب ــازماندهی برنامه های - س
3R

- ســازماندهی فعالیت هــای منظــم و مســتمر بــا هــدف افزایــش 
 3R آگاهی هــای عمومــی نســبت بــه برنامــه

3R مشارکت مستأجران و مشتریان در فرآیند -

2. ایجاد و پیشنهاد بودجه برای برنامه 3R در مال
3. ممیزی و حسابرسی پسماند به منظور:

- تعیین حجم و ترکیب پسماند
- شناســایی مناطقــی کــه می تــوان زباله هــای تولیــدی در آن را 

ــود. ــت نم ــا بازیاف ــدد و ی ــتفاده مج ــش داده، اس کاه
- پایش حجم پسماند تولیدی در طول زمان

3R 4. نظارت و اطمینان از انطباق فعالیت ها با روش های
ــای  ــان دهنده هزینه ه ــه نش ــابداری ک ــتم حس ــک سیس ــتقرار ی 5. اس
ماهانــه مدیریــت پســماند و همچنیــن پس انــداز حاصــل از جلوگیــری 

از اتــالف پســماند  باشــد.
ــه اهــداف برنامــه  ــگارش گــزارش  پیشــرفت پــروژه در دســتیابی ب 6. ن

3R
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چگونگی اجرای ممیزی پسماند:

ــی  ــود دارد. برخ ــماند وج ــزی پس ــت ممی ــرای هدای ــن روش ب چندی
ــت  ــکار مدیری ــا پیمان ــرکت ی ــک ش ــاری، ی ــای تج ــا و مجتمع ه مال ه
ــر  ــای زی ــد. گام ه ــتخدام می کنن ــزی اس ــام ممی ــرای انج ــماند را ب پس

ــت: ــروری اس ــماند ض ــزی پس ــق ممی ــرای موف ــرای اج ب

الف( انجام نظارت به همراه مستأجرین مال که شامل:

ــا مســتأجران و بازرســی از  ــت همــراه ب ــد توســط مدیری - انجــام بازدی
ــه و  ــف هفت ــه 3R در روزهــای مختل ــف اجــرای برنام بخش هــای مختل

ــال  ــه مســتقر در م ــوای ســطل های زبال ــی بازرســی از محت حت
- توجه به انواع پسماند و مقدار آنها در سطل های زباله

ــازی  ــه و مستندس ــی مربوط ــان اجرای ــات از کارکن ــع آوری اطالع - جم
یافته هــا

- توجه به مستأجرانی که مقدار زیادی زباله تولید می کنند.
ــف  ــواع مختل - ایجــاد یــک چــک لیســت ممیــزی کــه نشــان دهنده ان

ــد می باشــد. ــدت بازدی پســماندهای مشــاهده شــده در طــول م
در ادامه نمونه ای از چک لیست ارائه شده است:

ــد  ــر تولی ــادی از پســماندها در مکان هــای زی ــدار زی ــی مق ــه طــور کل ب
می شــود:

- فود کورت ها و رستوران ها،
- سوپرمارکت ها،

- فروشگاه های خرده فروشی،
- سالن های سینما،

گام سوم: ممیزی پسماند

ممیــزی پســماند، فرآینــدی منســجم و ســاختاریافته بــرای شناســایی 
ــد شــده اســت.  ــواع پســماند تولی ــدار و ان ــد، مق ــع تولی ــن مناب و تعیی
هــدف، کســب اطالعــات بیشــتر دربــاره انــواع زبالــه بــوده کــه شــامل 

مــوارد ذیــل می باشــد:

- انواع پسماند،
- مقدار هر نوع پسماند،

- نحوه تولید آن ها،
- علل تولید آن ها

- مکان تولید آن ها
- نحوه مدیریت آن ها پس از تولید
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ب( جمع آوری نمونه های زباله از مناطق مختلف

ــل  ــال از قبی ــه م ــر منطق ــه پســماند از ه ــدادی نمون ــع آوری تع جم
ــر  ــی، دفات ــگاه های خرده فروش ــوپرمارکت ها، فروش ــا، س فودکورت ه

و غیــره.
بــه منظــور اطمینــان از اینکــه نمونه هــای پســماند جمــع آوری شــده 
معــرف خوبــی بــرای ایــن فرآینــد هســتند، الزم اســت نمونه هــا بــه 
مــدت یــک هفتــه از هــر منطقــه مــال جمــع آوری شــود. بــه منظــور 
اجتنــاب از ســردرگمی، ممکــن اســت نیــاز باشــد نمونه هــای پســماند 
از همــه مناطــق مــال و بــه مــدت چندیــن هفتــه جمــع شــوند. بــرای 
ــرای تفکیــک  مثــال، جمــع آوری نمونه هــای پســماند از فودکــورت ب
ــای پســماند از مناطــق  ــع آوری نمونه ه ــه اول، و جم ــت در هفت و ثب

دیگــر در هفتــه دوم و بدیــن شــکل ایــن رونــد ادامــه می یابــد. 
ــش  ــان بخ ــه کارکن ــخص ب ــح و مش ــتورالعمل های واض ــه دس ارائ
ــتقرار  ــی اس ــات مکان ــل جزیی ــماند از قبی ــع آوری پس ــات جم خدم
ــماند  ــع آوری پس ــته های جم ــه بس ــب زدن ب ــه، برچس ــازن زبال مخ
بــه منظــور شناســایی و انــواع پســماند ثبــت شــده. ناظــران بایســتی 
بــر کلیــه مراحــل جمــع آوری نمونــه پســماند نظــارت داشــته باشــند. 

ج( تفکیک پسماند
پــس از جمــع آوری، برچســب زدن و ضبــط کیســه های زبالــه از هــر 
منطقــه، آنهــا را بــر روی یــک ورق پالســتیکی بــزرگ و بــر روی زمین 
ــک  ــاس چ ــد براس ــه می توان ــر منطق ــماندهای ه ــد. پس ــه کنی تخلی

لیســت ممیــزی تفکیــک و طبقه بنــدی شــوند.

نمونه ای از چک لیست ممیزی:

ایــن چک لیســت بــرای تمــام انــواع پســماند تولیــد شــده از هــر منطقــه 
ــکان را می دهــد کــه روش هــای  ــن ام ــرد دارد. همچنیــن ای ــال کارب م

جدیــدی بــرای ایــن مناطــق طراحــی نمــود.

سایر 
توضیحات

هزینه 
بازیافت

میزان زباله 
بازیافت شده 
)کیلوگرم/ماه(

هزینه 
دفن

میزان زباله 
دفن شده 

)کیلوگرم/ماه(

مکان
تولید انواع پسماند

کاغذ

جعبه های 
کارتنی

بطری های 
پالستیکی

شیشه

قوطی های 
آهنی

قوطی های 
آلومینیومی

پسماند غذایی

ضایعات 
محوطه سازی

سایر 
پسماندها

کل
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ــتفاده  ــش، اس ــرای کاه ــا ب ــایی فرصت ه ــارم: شناس گام چه
ــماند ــت پس ــدد و بازیاف مج

هــدف ایــن مرحلــه، شناســایی فرصت هایــی بــه منظــور توســعه 
ــد  ــده در فرآین ــن ش ــداف تعیی ــا اه ــق ب ــد مطاب ــتراتژی های کارآم اس

ــت.  3R اس

ــاره کاهــش پســماند کــه اجــرای آن هــا ســبب تســهیل در  نکاتــی درب
ــد می شــود: ــن فرآین ای

- در صورت امکان تشویق به تغییر رویکردها با محوریت کاهش مصرف
- تشــویق به اســتفاده از محصوالتی دارای مواد بســته بندی با قابلیت 

مجدد استفاده 
- خودداری از بسته بندی پالستیکی محصوالت کوچک

- خودداری از به کارگیری جعبه های فوم
- مذاکره با ارائه دهندگان خدمات به منظور حذف بسته بندی های بیش 

از اندازه در محصوالت
- تشــویق مســتأجران به استفاده از محصوالت ساخته شده از مواد قابل 

بازیافت و/یا بســته بندی شده از مواد قابل بازیافت

تشــویق به اســتفاده از کارد، چنگال و ظروف غیر یک بار مصرف در 
رستوران ها و  فودکورت ها 

د( تجزیه و تحلیل داده ها

پــس از تفکیــک و طبقه بنــدی، هــر نــوع زبالــه بــه صــورت مجــزا وزن 
شــده و ثبــت می شــود. ســپس تیــم 3R تمامــی داده هــا را جمــع آوری 
و بــه چــک لیســت ها وارد می کنــد. نتایــج حاصــل از تجزیــه و 
تحلیــل داده هــا باعــث توجــه بیشــتر بــه چگونگــی تولیــد پســماندها، 
علــل تولیــد آن هــا، مــکان تولیــد آن هــا و نحــوه مدیریــت آنهــا پــس از 
ــه پیشــبرد اســتراتژی های 3R کمــک  ــج ب ــن نتای ــد می شــود. ای تولی

می کنــد.
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راهنمای استفاده مجدد )بازیافت(

ــرار  ــویق ق ــت و تش ــورد حمای ــی را م ــای بازیافت ــتفاده از کاغذه - اس
ــد. دهی

ــرای  ــورد اســتفاده ب ــای اداری م ــه جمــع آوری کاغذه ــان را ب - کارکن
ــد. ــت تشــویق کنی بازیاف

- مدارک را در هر دو طرف کاغذ چاپ کنید.
- بخش هــای ســفید کاغذهای اســتفاده شــده را بــرای یادداشــت برداری 

اســتفاده کنید.
- کارتریج های چاپگر مورد استفاده را بازیافت کنید.

- مطالب را تنها در موارد ضروری پرینت نمایید.

ضایعات کاغذی
مواد بسته بندی

ــتیکی  ــای پالس ــتفاده از جعبه ه ــه اس ــدگان ب ــویق تأمین کنن - تش
ــار  ــی یکب ــای مقوای ــتفاده از جعبه ه ــای اس ــه ج ــت ب ــل بازیاف قاب

ــرف مص
- شناســایی تأمین کننــدگان یــا خرده فروشــان و تشــویق آن هــا 
ــا حــد  ــه اســتفاده مجــدد از جعبه  هــای مقوایــی و دیگــر ظــروف ت ب

ــع آن هــا ممکــن قبــل از دف
از  اســتفاده  بــه  خرده فروشــان  و  تأمین کننــدگان  -  تشــویق 

ین هــا یگز جا
- تشــویق خریــداران بــه اســتفاده از کیســه های خریــد قابــل اســتفاده 

مجــدد )غیــر یکبــار مصرف(
- تشــویق مســتأجران بــه داشــتن یــک سیســتم پــاداش یــا تخفیــف 
ــر  ــه منظــور اســتفاده کم ت ــان ب ــه خریــداران و ایجــاد انگیــزه در آن ب

ــرف ــار مص ــه های یکب از کیس
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گام پنجم: مشارکت ارائه دهندگان خدمات بازیافت
شناســایی محلــی کــه پســماندها توســط مجریــان محلــی بــرای بازیافــت 
دریافــت می شــوند، بــه ویــژه بــرای پســماندهایی کــه امــکان کاهــش یــا 

اســتفاده مجــدد ندارنــد.
ــت  ــد یاف ــز خری ــی در مرک ــور کل ــه ط ــه ب ــت ک ــل بازیاف ــماند قاب پس

از: عبارتنــد  می شــود 

راهنمای بازیافت پسماند )ضایعات(

شناسایی زباله های قابل بازیافت

ــر آن هــا در  ــی و مقادی ــل بازیافــت احتمال بعــد از ایــن کــه مــواد قاب
ــن  ــور تأمی ــه منظ ــکار ب ــک پیمان ــارکت ی ــد، مش ــخص ش ــال مش م
ــم  ــع آوری منظ ــات جم ــودن خدم ــم نم ــت و فراه ــطل های بازیاف س

ــت ضــروری اســت. ــل بازیاف ــواد قاب م

ــوع  ــه 4 ن ــی در ســنگاپور هســتند ک ــدادی از شــرکت های بازیافت تع
پســماند متــداول را بــرای بازیافــت پذیرفته انــد. بعضــی از پیمانــکاران 

دفــع زبالــه نیــز قــادر بــه ارائــه خدمــات بازیافــت می باشــند.
ــر دو  ــه ه ــرد ک ــه کار بگی ــکاری را ب ــد پیمان ــد می توان ــز خری مرک
ــد  ــا چن ــا دو ی ــد و ی ــه ده ــت را ارائ ــه و بازیاف ــع زبال ــات دف خدم
پیمانــکار را اســتخدام کنــد کــه بــه صــورت جداگانــه اقــدام بــه ارائــه 

ــد. ــه نماین ــع زبال ــت و دف ــات بازیاف خدم

ادارات،  مصرفــی  کاغــذ  آگهی هــا، 
... و  روزنامــه  مقوایــی،  جعبــه   کاغذ

 انواع پسماند 
متداول

ــع،  ــا و ظــروف آلمینیومــی، قل قوطی ه
ــوالدی ــروف ف ــا و  ظ قوطی ه  فلز

نوشــیدنی،  بطری هــای  از  اســتفاده 
شیشــه ها و  ســس  بطری هــای   شیشه

غــذا،  ظــروف  معدنــی،  آب  بطــری 
... بســته بندی کاال، مــواد غذایــی و   پالستیک

ــه  ــام و پخت ــی خ ــواد غذای ــماند م پس
شــده غذا

 انواع دیگر 
پسماند

ــر،  ــی و پرینت ــج دســتگاه فتوکپ کارتری
ــزات الکترونیکــی ــواع تجهی همــه ان

ضایعات 
الکترونیکی

المپ هــای  و  فلورســنت  المپ هــای 
ــرده ــنت فش فلورس روشنایی

شــده،  اســتفاده  چوبــی  تخته هــای 
ضایعــات باغبانــی سایر
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ــعه  ــر را توس ــوارد زی ــامل م ــه 3R ش ــک برنام ــد ی ــم 3R می توان تی
ــد: ده

ــت  ــدد و بازیاف ــتفاده مج ــش، اس ــور کاه ــه منظ ــماند ب ــواع پس 1. ان
هدف گــذاری  شــوند.

2. جزئیــات طرح هــای 3R پیشــنهاد شــده بــرای انــواع پســماند 
هدف گــذاری شــده مشــخص شــوند.

3. برآورد هزینه و یا صرفه جویی در هزینه
4. بــرآورد کاهــش مقــدار ضایعــات )بــر حســب کیلوگــرم( بــرای هــر 

نــوع پســماند
ــان  ــا مراحــل و زم ــا ی ــه زمان بنــدی شــده )گام ه 5. پیاده ســازی برنام

اجــرا(
6. پیاده سازی الزامات از قبیل تجهیزات، وظایف و نیروی انسانی

7. آموزش پرسنل درگیر در فرآیند
8. شــاخص های قابــل اندازه گیــری عملکــرد و اهــداف، از قبیــل 

ــت ــرخ بازیاف ــا ن ــات ی ــش ضایع کاه
9. جدول زمانی برای دستیابی به اهداف

ــدول  ــابه ج ــه3R مش ــه از برنام ــدول خالص ــک ج ــن، ی ــر ای ــالوه ب ع
صفحــه بعــد می توانــد بــرای ســهولت مراجعــه تیــم 3R طراحــی شــود.

3R گام ششم: توسعه برنامه

3R خالصه ای از برنامه

تعاریف:

مقدار: به دست آمده از حسابرسی پسماند
ــا  ــدد ی ــتفاده مج ــش، اس ــت کاه ــا در جه ــای 3R: معیاره معیاره

ــت بازیاف
هــدف 3R: بــرآورد مقــدار کاهــش، اســتفاده مجــدد یــا بازیافــت، از 

3R نظــر وزن و از طریــق معیارهــای پیشــنهادی

راه اندازی زیرساخت بازیافت

بازیافــت  زیرســاخت های  ارزیابــی 
ــه  ــان از این ک ــب اطمین ــود و کس موج
از  مناســب  و  جامــع  شــبکه  یــک 
ســطل های بازیافتــی بــا هــدف تســهیل 

فرآینــد بازیافــت در بیــن خریــداران و مســتأجران ایجــاد شــده اســت.

وضعیت تاریخ
پایان

تاریخ
شروع

هزینه ها/
صرفه جویی
تخمین زده 

شده

هدف
3R

)Kg(

معیار 
پیشنهادی

3R

مقدار 
)Kg(

انواع 
پسماند محل
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ــد  ــرض دی ــتراتژیک و در مع ــای اس ــد در مکان ه ــه بای ســطل های زبال
ــواد  ــد م ــی بتوانن ــه راحت ــداران و مســتأجران ب ــا خری ــوند ت نصــب ش

ــد. ــه نماین ــی خــود را در آن تخلی بازیافت

انتخاب مکان  برای نصب سطل های زباله

ــه می باشــند.  ــی جهــت اســتقرار ســطل های زبال ــر مالحظات ــوارد زی م
آن هــا بایســتی:

- به آسانی در دسترس خریداران یا مستأجران قرار گیرند.
- ســطل های در اختیــار مســتأجران در مقایســه بــا خریــداران بزرگتــر 
ــر  ــتأجران حجیم ت ــط مس ــده توس ــد ش ــای تولی ــرا زباله ه ــد. زی باش

می باشــند )پســماندهای بســته بندی و ...(.

ــد  ــل تولی ــه در مح ــد ک ــی باش ــماند بازیافت ــوع پس ــا ن ــق ب - مطاب
ــپزخانه ها،  ــرای آش ــی ب ــواد غذای ــماند م ــطل پس ــر س ــود )نظی می ش

ــره(. ــر و غی ــرای دفات ــذ ب ــت کاغ ــطل بازیاف س
ــری  ــرای جلوگی ــرد- ب ــرار گی ــی ق ــه عموم ــار ســطل های زبال - در کن
ــای  ــه زباله ه ــور تخلی ــه منظ ــت ب ــطل های بازیاف ــتفاده از س از سوءاس

عمومــی.

ــف  ــق مختل ــت در مناط ــطل های بازیاف ــواع س ــرای ان ــنهادهایی ب پیش
مراکــز خریــد بــه شــرح ذیــل هســتند:

سطل های بازیافت مواد غذایی فروشگاه های مواد غذایی و 
آشامیدنی

ــز،  ــذ، فل ــرای کاغ ــت )ب ــطل های بازیاف س
شیشــه و پالســتیک( در کنــار ســطل های 
زبالــه در مناطــق اســتراتژیک مال مســتقر 

می شــود.

مناطق عمومی )نزدیک پله 
برقی، آسانسورهای البی و 

غیره(

ــت  ــطل بازیاف ــذ، س ــت کاغ ــطل بازیاف س
ــج ــر کارتری جوه دفاتر )ادارات(

ســطل های بازیافــت )بــرای کاغــذ یــا 
مقــوا، فلــز، شیشــه و پالســتیک( مستأجرین خرده فروشی

ــواد  ــرای م ــزرگ ب ــت ب ــطل های بازیاف س
ــر ــت حجیم ت ــل بازیاف قاب سطل مرکزی
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ــانی از  ــه آس ــه ب ــد طــوری طراحــی شــوند ک ــت بای ســطل های بازیاف
ســطل های زبالــه قابــل تشــخیص باشــند. یــک طراحــی خــوب بــرای 
ســطل  مــواد بازیافتــی شــامل: داشــتن برچســب شــفاف و واضــح دارای 
ــط  ــان توس ــتفاده آس ــرای اس ــای مناســب ب ــی و دهانه ه ــای رنگ کده

ــد. ــتأجران می باش ــداران و مس خری

طراحی متفاوت سطل

ــا  ــه ی ــت جداگان ــطل های بازیاف ــد در س ــت می توانن ــل بازیاف ــواد قاب م
ــه روش  ــا توجــه ب ــی جمــع آوری شــوند. هــر ســطل بایســتی ب ترکیب

ــود. ــاب ش ــت انتخ ــات بازیاف ــه در خدم ــع آوری زبال جم
ســطل های بازیافــت جداگانــه می تواننــد بــرای انــواع مختلفــی از 
ــز )قوطی هــای نوشــیدنی(، پالســتیک )بســته بندی  ــواد، از قبیــل فل م
و بطری هــا(، کاغــذ )آگهی هــای تبلیغاتــی( و شیشــه )بطــری( بــه کار 

رونــد.

ســطل ها بــا دهانــه بــاز کــه مناســب بــا هــر نوعــی از مــواد بازیافتــی 
ــز  ــت را نی ــل بازیاف ــواد قاب ــی م ــد آلودگ ــده اند، می توانن ــی ش طراح
کاهــش دهنــد، بــه نحــوی کــه نــوع مــواد قابــل بازیافتــی کــه می توانــد 
در ســطل های بازیافتــی تخلیــه شــود بــه خریــداران یــادآوری می گردد.
ــد  ــز خری ــتری را در مرک ــای بیش ــه، فض ــت جداگان ــطل های بازیاف س
اشــغال خواهنــد کــرد. بایســتی اطمینــان حاصــل نمــود کــه پاکبانــان 
ــا  مــال در طــول جمــع آوری پســماند، مــواد قابــل بازیافــت مجــزا را ب

ــد. ــب نمی کنن ــر ترکی یکدیگ

آلودگی مواد قابل بازیافت

آلودگــی مــواد قابــل بازیافــت؛ بــه عنــوان مثــال، بــه وســیله پســماند 
ــد.  ــش می ده ــت را کاه ــل بازیاف ــواد قاب ــامیدنی، ارزش م ــا آش ــذا ی غ
مــواد بســیار آلــوده امــکان بازیافــت نخواهنــد داشــت. بنابرایــن 
جداســازی مناســب مهــم اســت و ظــروف بایــد قبــل از قــرار گرفتــن 

ــوند.  ــه ش ــاًل تخلی ــت کام ــل بازیاف ــواد قاب در ســطل  م
افزایــش آگاهــی در بیــن مســتأجران و خریــداران پیرامــون عــدم تخلیه 
پســماند غــذا و آشــامیدنی در ســطل بازیافــت بــا توجــه بــه برچســب 

ســطل بســیار مهــم اســت.

سطل های بازیافت ترکیبی یا مجزا

معین
د اندیشه 

 آزا
 عالى

موزشى
ه آ

مؤسس



39

3R

38

3R

اگــر چــه ممکــن اســت ایــن روش، هزینه هــای جمــع آوری بیشــتری را 
بــه همــراه داشــته باشــند امــا ارزش دســته بندی مــواد قابــل بازیافــت 

را نیــز افزایــش می دهــد.
ــت  ــل بازیاف ــواد قاب ــی م ــی، تمام ــت ترکیب ــتم بازیاف ــک سیس در ی
ــه  ــب شــده ب ــواد ترکی ــره می شــوند. م ــم ذخی ــا ه ــوط شــده و ب مخل
ــردد.  ــدی گ ــا طبقه بن ــده ت ــال ش ــواد  ارس ــی م ــتم بازیاب ــک سیس ی
ــای  ــری دارد و فض ــت کم ت ــطل های بازیاف ــه س ــاز ب ــتم نی ــن سیس ای

کم تــری را اشــغال می کنــد.

سطل بازیافت مجزا

سطل بازیافت ترکیبی

انواع ضایعات دیگر

نیــز  یــا جمع آوری کننــدگان دیگــری  تأمین کننــدگان  همچنیــن 
هســتند کــه راه حل هــای بازیافــت را بــرای انــواع ضایعاتــی کــه 
ــن ضایعــات عبارتنــد از  ــه می دهنــد. ای ــد، ارائ عمومیــت کمتــری دارن

پســماندهای غذایــی، زباله هــای الکترونیکــی و روشــنایی.
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انواع ضایعات دیگر

پسماندهای غذایی

بــرای مــواد و محصــوالت غذایــی کــه توزیــع نشــده اند، 
ــن  ــل ای ــت تبدی ــی جه ــماند غذای ــع پس ــدگان دف تأمین کنن
ــاعت  ــرف 24 س ــا آب ظ ــت ی ــود آلی/کمپوس ــه ک ــا ب زباله ه
ــوان  ــت را می ت ــود آلی/کمپوس ــوند. ک ــر می ش ــل حاض در مح
ــرار داد، در  ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــازی و باغبان ــرای محوطه س ب
ــوی  ــرای شستش ــد ب ــرب می توان ــل ش ــه آب غیرقاب ــی ک حال

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــی مورداس عموم

)E-Waste( پسماند الکترونیکی/ الکتریکی

ــه  ــی ک ــی و الکتریک ــزات الکترونیک ــایل و تجهی ــه وس هرگون
ــتی  ــه درس ــد ب ــد بای ــر ندارن ــتفاده مجــدد و تعمی ــت اس قابلی
بازیافــت شــوند. زیــرا پســماندهای الکترونیکــی حــاوی مــواد بــا 

ــند. ــاک می باش ــواد خطرن ــی از م ــر رقیق ارزش و مقادی
ــت  ــی بازیاف ــه مل ــه StarHub’s RENEW )برنام در برنام
بازیافــت  یــک ســطل   StarHub الکترونیکــی(،  پســماند 
ــد، در  ــم می کن ــی فراه ــای الکترونیک ــرای زباله ه اختصاصــی ب
  TES-AMM  و DHL ــه ــن برنام ــکاران ای ــه هم ــی ک حال
ــگان  ــورت رای ــه ص ــب و ب ــه ترتی ــی را ب ــماند الکترونیک پس

جمــع آوری و بازیافــت می کننــد.

مرکــز خریــد شــما ممکــن اســت مســتقیماً بازیافــت پســماند 
ــاد نباشــد،  ــا اگــر مقــدار آن زی الکترونیکــی را انجــام دهــد، ی
یــک ســطل RENEW رایــگان در مرکــز خریــد بــرای 
ــود  ــی خ ــای الکترونیک ــا زباله ه ــد ت ــرار  ده ــود ق مشــتریان خ

ــد. ــت کنن را بازیاف

ضایعات روشنایی

المپ هــای فلورســنت اســتفاده شــده و المپ هــای فلورســنت 
فشــرده می تواننــد از طریــق بازیافت گــران المــپ  جهانــی 

ــوند. ــت ش )GLR( بازیاف

انواع ضایعات دیگر

ــما  ــد ش ــز خری ــده، مرک ــتفاده ش ــی اس ــای چوب ــرای تخته ه ب
ــرای  ــا را ب ــد کــه تخته ه ــی کار کن ــا تأمین کنندگان ــد ب می توان

ــد. ــه کار می گیرن اســتفاده مجــدد ب
پســماندهای باغبانــی تولیدشــده از فعالیت هــای محوطه ســازی، 
ــا  ــت ی ــرای بازیاف ــاز ب ــکار محوطه س ــط پیمان ــتی توس بایس

تبدیــل بــه کــود آلــی از محــل حــذف شــوند.

انواع ضایعات دیگر
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3R گام هفتم: پیاده سازی برنامه

آموزش و آگاهی 

ــداران و  ــی خری ــای جمع ــه تالش ه ــال، ب ــه 3R در م ــت برنام موفقی
مســتأجران بســتگی دارد. قبــل از اجــرای برنامــه 3R، طرح هــای 

ــد. ــتأجران برس ــان و مس ــالع کارکن ــه اط ــد ب ــواد بای ــت م بازیاف
یــک چک لیســت بــرای توســعه و حفــظ برنامــه 3R بــه پیوســت ارائــه 

ــده است. ش

3R ارتباطات برنامه

ــتند،  ــی 3R هس ــه عملیات ــرای برنام ــر اج ــه درگی ــانی ک ــرای کس ب
ــش  ــا نق ــه آن ه ــردد. از این ک ــزار گ ــی برگ ــات آموزش ــتی جلس بایس

خــود را بــه درســتی درک نموده انــد، 
اطمینــان حاصــل کنیــد و بازخــورد آن هــا 

را در نظر بگیرید.

کارکنان )پرسنل(

ــان و  ــی کارکن ــرای تمام ــه 3R ب ــی برنام ــات طراح ــزاری جلس - برگ
 ،3R ــای ــل راهنم ــه )مث ــرای برنام ــا در اج ــارکت آنه ــی مش چگونگ
ــواد  ــردن م ــی آلوده نک ــت، چگونگ ــطل های بازیاف ــری س ــل قرارگی مح
ــتی  ــه بایس ــن مرحل ــد، ای ــان جدی ــرای کارکن ــت و ...(. ب ــل بازیاف قاب

ــد. ــنایی باش ــه آش ــی از برنام بخش

ــت  ــور مســتقیم در مدیری ــه ط ــه ب ــرای کســانی ک ــژه ای ب ــوزش وی - آم
ــود. ــب داده ش ــد، ترتی ــارکت دارن ــت مش ــل بازیاف ــماند قاب پس

 )3R ــای ــداف، راهنم ــا اه ــق ب ــه مطاب ــازی برنام ــه 3R )پیاده س - برنام
ــترها در  ــا و پوس ــق اطالعیه ه ــا از طری ــل و ی ــت، ایمی ــق اینتران از طری

ــد. ــترس باش ــل دس ــان قاب ــتقرار کارکن ــی اس ــای اصل مکان ه

- نمایــش اطالعیه هــا )بــا رویکــرد یــادآوری( در مکان هــای اســتراتژیک، 
ــه منظــور کاهــش ضایعــات کاغــذ  ــا پیــام الکترونیکــی ب مثــل پوســتر ی
در اتــاق پرینــت یــا فتوکپــی و همچنیــن نصــب پوســتری بــرای کاهــش 

پســماند مــواد غذایــی در رســتوران یــا غذاخــوری کارکنــان.

کاهــش  نتایــج  و   3R طرح هــای  بروزرســانی  و  به اشــتراک گذاری   -
ــان. ــا کارکن ــورت دوره ای ب ــه ص ــماند ب پس
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خریداران

-  در دســترس قــراردادن سیاســت زیســت محیطی مــال )برنامــه 
3R( در وب ســایت و دیگــر کانال هــای ارتباطــی مرکــز خریــد 

ــاء  ــدف ارتق ــا ه ــال ب ــات م ــا تبلیغ ــا ی ــازمان دهی رویداده - س
3R ــه ــاره برنام ــتریان درب ــی مش آگاه

- نصــب پوســترها در فودکــورت بــا هــدف یــادآوری بــه مشــتریان 
بــرای کاهــش پســماند غذایــی خــود

مستأجران

ــه  ــانی ب ــرای اطالع رس ــال ب ــار سیاســت زیســت محیطی م - انتش
ــد ــز خری ــای 3R مرک ــون طرح ه مســتأجران پیرام

ــد از تجهیــزات مدیریــت پســماند )از قبیــل  - ســازمان دهی بازدی
طرح هــای پســماند بــه انــرژی )WTE( و ...(، بــه عنــوان بخشــی 

از مشــارکت )توســعه( 3R توســط کارکنــان 
 3R انگیزه بخشــی بــه مســتأجران بــرای شــرکت در برنامــه
ــن کار را  ــه دارد. ای ــن برنام ــت ای ــی در موفقی ــش مهم ــال، نق م
می تــوان از طریــق یــک سیســتم تخفیــف انجــام داد، بــه نحــوی 

کــه وقتــی از طریــق کاهــش پســماند 
مــال، صرفه جویــی در هزینه هــا بــه 
صرفه جویــی  ایــن  می آیــد،  دســت 
ــه مســتأجران نیــز منتقــل  ــد ب می توان

شــود.

پاک کننده ها )خدمات نظافتی(

- آمــوزش برنامــه 3R مــال و نیــاز بــه جداســازی مــواد قابــل بازیافــت از 
ــات ــورود بخــش خدم ــان جدیدال ــه کارکن زباله هــای عمومــی ب

ــازی  ــت جداس ــورت دوره ای جه ــه ص ــال ب ــان م ــودن پاکبان ــر نم - درگی
اصولــی مــواد قابــل بازیافــت از زباله هــای عمومــی در دوره هــای جمــع آوری 

آن هــا.
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3R توسعه برنامه

راه انــدازی و آغــاز رســمی برنامــه 3R ترجیحــاً بایــد توســط مدیــر 
عامــل یــا مدیــر مــال انجــام شــود. آگاه ســازی مســتأجران و 
کارکنــان پیرامــون برنامــه، ابتــدا بــا ارســال یادداشــتی از مدیریــت 
بــه مســتأجران خرده فروشــی و درخواســت مشــارکت از آنــان انجــام 
می پذیــرد. یادداشــت ها بایــد مزایــای برنامــه 3R و روش هــای 

ــد. ــح دهن ــد توضی ــه طــور مختصــر و مفی ــت را ب بازیاف
ــتی  ــه 3R بایس ــرای برنام ــی اج ــدول زمان ــا و ج ــداف، برنامه ه اه
در دفاتــر بــه اطــالع کارکنــان برســد. بروزرســانی منظــم پیشــرفت 
ــوم  ــان، مســتأجران و عم ــه کارکن ــور واضــح ب ــه ط ــد ب ــه بای برنام

ــردم اطــالع داده شــود. م

ــده  ــی ش ــتر طراح ــه ای از پوس نمون
ــردد: ــه می گ ــه 3R ارائ ــرای برنام ب

3R گام هشتم: نظارت، ارزیابی و بهبود برنامه

پــس از اجــرای برنامــه 3R ، نظــارت و ارزیابــی بایــد بــه طــور منظــم 
انجــام شــود.

پیگیــری مقــدار کاهــش/ اســتفاده مجــدد و یــا بازیافــت پســماند پــس 
3R از اجــرای برنامــه

درخواســت از ارائه دهنــده خدمــات بازیافــت بــرای تهیــه گــزارش تنــاژ 
ــور  ــه منظ ــده ب ــت جمع آوری ش ــل بازیاف ــواد قاب ــزان م ــه از می ماهان
ــا مجموعــه  پایــش کاهــش پســماند و عملکــرد بازیافــت در مقایســه ب
اهــداف از پیــش تعیین شــده. همچنیــن مــال می توانــد جهــت ســهولت 
امــر، در زمینــه تهیــه ماشــین های ســنجش وزن بــرای به دســت آوردن 

ــد. ــرمایه گذاری کن ــاژ س تن

 3R محاسبه هزینه صرفه جویی پس از اجرای برنامه

ــه  ــع زبال ــای دف ــورد هزینه ه ــه روز در م ــق و ب ــات دقی ــه اطالع تهی
و هزینــه جمــع آوری پســماند قابــل بازیافــت و درآمــد حاصــل از 

ثبــت  و  محاســبه  آن. 
صرفه جویــی  هزینه هــای 
ماهانــه بــه صــورت کاهش 
یــا  و  دفــع  هزینه هــای 
ــروش  ــل از ف ــد حاص درآم

ــت. ــل بازیاف ــواد قاب م
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پایش سطح آلودگی سطل های زباله

بــرای گــزارش ســطح آلودگــی هــر نوعــی از مــواد قابــل بازیافــت 
ــد.  ــکاری کنی ــت هم ــل بازیاف ــواد قاب ــدگان م ــا جمع آوری کنن ب
بــرای ارزیابــی و کنتــرل ســطوح آلودگــی، بازرســی منظــم از مــواد 

ــت. ــر اس ــت اجتناب ناپذی ــل بازیاف قاب

ــار  ــی در اختی ــای آموزش ــت، جزوه ه ــی باالس ــطح آلودگ ــر س اگ
ــواع  ــون ان ــا را پیرام ــا آن ه ــد ت ــرار دهی ــان و مســتأجران ق کارکن
پســماندی کــه بایــد در داخــل ســطل های بازیافــت تخلیــه شــود، 

آگاه ســازد.

دریافت بازخورد از مستأجران و کارکنان

درخواســت بازخــورد از مســتأجران و کارکنــان بــرای ارزیابی 3R و 
ایجــاد تغییــرات در صــورت لــزوم. فروشــندگان و تأمین کننــدگان 
ــرات وارد  ــای 3R در مذاک ــن روش ه ــری بهتری ــرای به کارگی را ب

کنیــد.
3R بررسی های ساالنه برنامه

بررســی های ســاالنه برنامــه 3R، از قبیــل حسابرســی پســماندها بــرای 
ــا در  ــرات در طرح ه ــاد تغیی ــد 3R، ایج ــای جدی ــایی فرصت ه شناس

صــورت لــزوم و کاهــش یــا بازیافــت بیشــتر پســماندها. 

چک لیست:

گام اول: بررسی سیستم  جاری

یادداشت بررسی

و  پــروژه  مرزهــای  موقعیــت  تعییــن 
مســتأجران شــدن  درگیــر 

بررســی نظــم و چیدمــان در جمــع آوری  
پســماندهای موجــود

- آیــا سیســتم های موجــود )از قبیــل 
ــه  ــد( ب ــای جام ــع زباله ه پاکســازی و دف
طــور مؤثــری مدیریــت پســماند را انجــام 

می دهنــد؟
ــع آوری  ــب جم ــی در ترتی ــه عوامل - چ
بــه  می تواننــد  موجــود  پســماندهای 
ــره وری  ــی و به ــش اثربخش ــور افزای منظ

ــد؟ ــرار گیرن ــری ق ــورد بازنگ م

تعیین انواع ضایعات جهت بازیافت

انجام حسابرسی پسماند

ــداول  ــری مت ــای قرارگی ــواع و مکان ه ان
ــه ــا زبال ــت ی ــطل های بازیاف س

دریافــت بازخــورد از مســتأجران، پاکبانان 
و  پیمانــکاران جمع آوری پســماند
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یادداشت بررسی

تهیه طرح دقیق پروژه
ــی، مــورد بازنگــری  ــه مراحــل عملیات - چگون
 3R قــرار گرفتــه بــا توســعه یابــد، تــا برنامــه

ــود؟ ــق ش ــده محق ــزی ش برنامه ری
و  پاکبانــان  مســتأجران،  مشــارکت  آیــا 
ــه  ــماند در برنام ــع آوری پس ــکاران جم پیمان

لحــاظ شــده اســت؟ 3R پیشــنهادی 
آیــا مســتأجران بــرای کاهــش/ اســتفاده 
ــوقی  ــود مش ــه خ ــای زبال ــدد/ بازیافت ه مج

دریافــت نمودنــد؟
برنامه ریــزی   3R برنامــه  از  آیــا مدیریــت 
ــی آورد؟ ــل م ــه عم ــل ب ــت کام ــده حمای ش

تعیین اهداف و مقاصد

استقرار سطل های بازیافت
- طراحی سطل )با درپوش/بدون درپوش(

- محل قرارگیری سطل
-برچسب سطل

- حجم و تعداد سطل
-تناوب و تکرار جمع آوری

از  بازیافــت  ســطل های  -متمایزکــردن 
معمولــی زبالــه  ســطل های 

همــکاری مســتمر بیــن تأمین کننــده ســطل، 
پیمانــکار جمــع آوری پســماندها . مســتأجرین

گام سوم: اجرای سیستمگام دوم: طراحی یک سیستم جدید

یادداشت بررسی

راه اندازی برنامه ارتباطی
ــرای مخاطبــان هــدف  ــا اولویت هــا ب - آی

ــده اند؟ ــایی ش شناس
ــا داده  ــه آن ه ــد ب ــی بای ــه پیام های - چ

ــود؟ ش
ــئولیت های  ــا و مس ــل نقش ه درک متقاب
پیمانــکاران  و  پاکبانــان  مســتأجران، 
پســماند، کــه برنامــه 3R اجــرا و تحویــل 

ــد داد. خواهن

توسعه زیرساخت های جدید از طریق:
- وب سایت

- انتشارات رسانه ای
- پوسترها

- رسانه های اجتماعی
- رویدادهای مال

-راهنمای مال
همــه  کــه  شــود  حاصــل  اطمینــان 
ــده  ــی ش ــه 3R طراح ــان در برنام ذینفع

نموده انــد. مشــارکت 
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بررسی برنامه اجرا شده:
ــش و  ــد کاه ــداف و مقاص ــه اه ــا ب - آی

بازیافــت پســماند دســت یافته ایــد؟
- آیــا قراردادهــا بــا مســتأجرین، پاکبانان 
و جمع کننــدگان پســماند هــای قابــل 
بازیافــت، انتظــارات بــرای نظــارت و ارائــه 
گــزارش در مــورد پســماندها و مــواد 

ــد؟ ــن نموده ان ــت را تأمی ــل بازیاف قاب

ــواد  ــماند و م ــی پس ــتم گزارش ده سیس
ــت در محــل ــل بازیاف قاب

از  پــس  پســماند  حسابرســی  انجــام 
3R برنامــه  اجــرای 

ــطل های  ــم س ــداری منظ ــر و نگه تعمی
ــت بازیاف

ــوزش  ــد و بازآم ــان جدی ــوزش کارکن آم
ــی ــان فعل کارکن

دســترس  در  کانــال  یــک  راه انــدازی 
دریافــت  و  ارتبــاط  برقــراری  جهــت 

ذینفعــان کلیــه  از  بازخــورد 

گام چهارم: پایش و حفظ سیستم جدید
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