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  چكيده   

 كار و كسب صحيح مديريت واقع در، دارد را آن امور كردن كنترل صحيح چگونگى با نزديكى رابطه كار و كسب هر موفقيت 
براي صنعت بازيافت از اهميت فزاينده اي برخوردار است، چرا و مديريت صحيح كسب و كار به ويژه  شود مي آن رشد موجب

 و بيكاري رفع زمينه پاك شغلي هاي فرصت ايجاد با صنوف اين و دارد آفريني فرصت نقش كشور در بازيافت صنايع جايگاهكه، 
 مثبت، رفتار قوي، تهداي گيرنده بر در بازيافت صنعت كار و كسب مديريت .كنند مي ايجاد خانوارها براي را درآمد كسب
 نقش تواند مي صنايع اين. است بازيافتي خدمات در به موقع گيري تصميم و فردي مناسب كار، مهارت هاي و كسب دانش

 زيست مسائل زمينه در هم و اقتصاد در هم مثبتي آثار دولت حمايت با توليد فرايند در و كند ايفا كشور اقتصاد در استراتژيكي
كه در اين بين ايجاد قراردادهايي با . صنعت بازيافت، مي تواند كسب و كارهاي زيادي را راه اندازي كند .باشد داشته طيحيم

مباني اصولي . پيمانكاران داخلي با تخصص هاي مختلف مي تواند كشور را در جهت اقتصاد مقاومتي و رشد پايدار كمك نمايد
زمينه عناصر مختلف مديريتي همچون فرهنگ و آموزش، سيستم  استراتژي پسماندهاي كشور را سياست و برنامه ريزي در

هاي ذخيره سازي، جمع آوري، حمل و دفع مواد به ويژه مواردي همچون توليد كمتر و مسأله مهم بازيافت از مبدأ را تشكيل 
بهينه سازي مي دهد كه در اين مقاله بر روي جمع آوري، حمل و دفع مواد متمركز مي شويم و در اين حوزه نيز، به 

  .قراردادهاي سازمان بازيافت با پيمانكاران اين خدمات، با ارائه چند دستورالعمل مي پردازيم

  

  بازيافت پسماند، مديريت پيمانكار، قرارداد، كار، و كسب مديريت: واژگان كليدي
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 مقدمه 

 تعريفي در كار و كسب. است شده مهترج بازرگاني مديريت به سازمان تئوري و مديريت رايج ادبيات در كار و كسب مديريت
 هر موفقيت. شود مي تاسيس سود حتي و درآمد كسب هدف با كه شود مي گفته حقوقي و حقيقي تشكيالت هر به ساده،
 آن رشد موجب كار و كسب صحيح مديريت واقع در: دارد آن امور كردن كنترل صحيح چگونگي با نزديكي رابطه كار و كسب
 از جلوگيري بر عالوه بازيافت قابل هاي زباله آوري جمع) 92-91: 1390 تابش، رجبيان طاليي، ،زياري دشمن. (شود مي

 جمع. آيد حساب به توليدي كارخانجات از بسياري اوليه مواد عنوان به تواند مي سازي جدا صورت در زيست، محيط آلودگي
 سرگردان هاي سرمايه گيري كار به و اشتغال ايجاد بر وهعال تواند مي توليد چرخه در آن كردن وارد و پالستيكي ضايعات آوري

 استفاده. . و زباله هاي سطل توليد رانندگي، و راهنمايي هاي تابلو توليد قبيل از پالستيكي محصوالت برخي توليد زمينه در
  .گردد

 بازيافت صنعت مزاياي از اي گوشه تنها... و ها هزينه كاهش اشتغال، توليد محيطي، زيست مشكالت رفع زباله، از انرژي توليد
 ارتباط بازيافت لهأمس. دارد دولتي بيشتر هاي حمايت و قانوني بازنگري به نياز و مانده مغفول كشور در امروزه كه صنعتي. است

 اه زباله و پسماندها از درست استفاده. دارد) ها انسان و ها حيوان هوا، آب، دشت، كوه، جنگل،( زيست محيط با مستقيمي
 پسماندهاي و بازيافت صنعت طالست؛ از فراتر آنها ارزش حتي. باشند داشته كشور ملي سرمايه در مهمي نقش توانند مي

   .شوند مي انرژي توليد و هزينه كاهش باعث زايي اشتغال ضمن غيرشهري و شهري

 و بيكاري رفع زمينه پاك شغلي يها فرصت ايجاد با صنوف اين و دارد آفريني فرصت نقش كشور در بازيافت صنايع جايگاه
 توليد فرايند در و كند ايفا كشور اقتصاد در استراتژيكي نقش تواند مي صنايع اين. كنند مي ايجاد خانوارها براي را درآمد كسب

 از سال 100 به نزديك االن ما. باشد داشته محيط زيست مسائل زمينه در هم و اقتصاد در هم مثبتي آثار دولت حمايت با
 كشورهاي از بسياري حتي و آمريكا و استراليا كانادا، مانند كشورها ساير و اروپايي كشورهاي. تريم عقب زمينه اين در جهان
 زايي، اشتغال ضمن صنعت اين از استفاده با و اند برده پي موضوع اين اهميت به پيش وقت خيلي از ما اطراف سوم جهان
 سرمايه زباله تن 300 تا 200 براي كشورمان زباله تن هزار 50 از ما كه درحالي دان داده كاهش را شان مصرفي هاي هزينه
 مي دفن نشدن داده اهميت دليل به كه هايي سرمايه. ايم نداده انجام مانده باقي زباله تن هزار 47 براي كاري و ايم كرده گذاري
 زيست مشكالت ها زباله اين دفن با. كرد تامين را ها رخانهكا اوليه مواد و كرد انرژي توليد آنها از توان مي كه حالي در شوند

 شده زميني زير هاي آب وارد بيمارستاني و شهري هاي زباله شيرابه كشورمان شمالي نقاط در مثالً شود مي برابر چند ما محيطي
 انتشار نقاط ساير به را شان يآلودگ و شده رها ها جنگل در نظارتي هيچ بدون بيمارستاني پسماندهاي. كند مي بيماري توليد و

 حضور واسطه به درآمد تومان ميلياردها توانيم مي كه درحالي ايم كرده آلوده را مان شمالي هاي استان زيباي فضاي. دهند مي
 را جانوران ساير حيات نشود، داده اهميت مساله اين به اگر جهان در بلكه ايران تنها نه. باشيم داشته ها مكان اين در توريست

 آلودگي ليتر هزار بگيرد قرار آب مجاري در و نشود بازيافت درستي به فرسوده روغن ليتر يك اگر. انداخت خطرخواهيم به
 آن خسارت شود زده آتش امروز الستيك يك اگر اما است جبران قابل شوند تعطيل ها دانشگاه سال يك اگر. كند مي ايجاد
 تمام و دنيا كل به واقع در دهيم نمي اهميت پسماند و زيست محيط مسايل به ما قتيو. نيست جبران قابل عنوان هيچ به ديگر
 بين از يا كرده مهاجرت مسايل اين دليل به ما هاي جنگل جانوران از بسياري اكنون هم. ايم كرده خيانت... و حيوانات ها، انسان
 مرحله از پسماند توليد سيكل در تواند مي صنعت ناي مردم مشاركت و دولت حمايت صورت در)1393 پرس، سينا. ( اند رفته
 شده ايجاد هاي فرصت ساير كه. باشد داشته كشور اقتصاد پايدار توسعه در بخشي اثر نقش زباله بازيافت و تفكيك آوري، جمع
 با كه دهستن مواردي جمله از معدني مواد مصرف كاهش همچنين و هوا و خاك باد، آب، آلودگي رفع بازيافت؛ صنعت توسط
 را زيادي كارهاي و كسب تواند مي بازيافت، صنعت لذا). 1393 ايرنا،.( كرد مشاهده را آن نتايج توان مي بازيافت صنايع رشد
 جهت در را كشور تواند مي مختلف هاي تخصص با داخلي پيمانكاران با قراردادهايي ايجاد بين اين در كه. كند اندازي راه
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 از نحوي به بايد زائد مواد اين ولي است انسان زندگي الينفك جزء زائد مواد توليد.نمايد كمك دارپاي رشد و مقاومتي اقتصاد
 مواد كنترل جمله آن از و زيست محيط به توجه بنابراين. شود انرژي و مواد چرخه وارد دوباره يا و شده دور انسان زندگي محل
 پسماندهاي استراتژي اصولي مباني) 1377عمراني، ( . گردد مي قلمداد درمان از قبل پيشگيري نوعي كشور در جامد زائد

 جمع سازي، ذخيره هاي سيستم آموزش، و فرهنگ همچون مديريتي مختلف عناصر زمينه در ريزي برنامه و سياست را كشور
 مقاله اين در كه دده مي تشكيل را مبدأ از بازيافت مهم مسأله و كمتر توليد همچون مواردي ويژه به مواد دفع و حمل آوري،

 با بازيافت سازمان قراردادهاي سازي بهينه به نيز، حوزه اين در و شويم مي متمركز مواد دفع و حمل آوري، جمع روي بر ما
  .پردازيم مي دستورالعمل چند ارائه با خدمات، اين پيمانكاران

  كسب و كار

ه نامه آكسفورد، كسب و كار به معني خريد و فروش و تجارت در واژ. نويسندگان مختلف، تعاريف متفاوتي از كسب و كار دارند
به . در واژه نامه النگ من، كسب و كار به فعاليت پول درآوردن و تجارتي كه از آن پول حاصل شود، گفته مي شود. آمده است

توليد و خريد كاالها و زبان ساده، كسب و كار عبارت است از، حالتي از مشغوليت و به طور عام، شامل فعاليت هايي است كه 
  .خدمات با هدف فروش، آنها را به منظور كسب سود در بر مي گيرد

طبق نظريه اوريك و هانت كسب و كار عبارت است از هر نوع كاسبي كه در آن خدمات يا كارهايي كه ديگرافراد جامعه به آن 
پروفسور اون، كسب و . ، توليد، توزيع و عرضه مي شودنياز دارند و مايل به خريد آن هستند و توان پرداخت بهاي آن را دارند

بنابراين با توجه به . كار را يك نوع كاسبي مي داند كه طي آن كاال ها يا خدمات براي فروش در بازار توليد و توزيع مي شوند
ت به منظور به دست تعاريف ياد شده مي توان دريافت كه كسب و كار با خريد و فروش كاالها، توليد كاالها يا عرضه خدما

معامله  فروش يا انتقال كاالها و خدمات براي كسب ارزش، :ويژگي هاي كسب و كار عبارتند از. آوردن سود، سرو كار دارد
كاالها و خدمات، تكرار معامالت، انگيزه سود به عنوان مهمترين و قدرتمندترين محرك اداره امور كسب و كار، فعاليت توام با 

 دهي  سازمان فرآيند صورت به تواند مي) كردن اداره( مديريت)92-91: 1390اري، طاليي، رجبيان تابش، دشمن زي( ريسك 
. است مشخص سازمان يك در فرآيند اين كارگيري به كار، و كسب مديريت. شود تعريف اهداف به دستيابي جهت منابع مؤثر
 وجود اين با. دارد موردنظر سازمان به بستگي اين كه دباش مسئوليت از وسيعي سطح داراي است ممكن كار و كسب مدير يك

 دهي جهت كاركنان، تعيين دهي، سازمان ريزي، برنامه: شامل كه است موجود مديريتي كارهاي همه در كلي عملكردهاي برخي
  .شوند مي بندي بودجه و كنترل امور،

  مديريت پسماند

 مثل است، ديگر استفاده قابل كاالي يا كاال همان مجدد ساخت و يدتول براي شده مصرف مواد از استفاده معني به بازيافت
  :دارد زيست محيط براي مهم فايده سه ها زباله بازيافت.استفاده قابل غير و باطله كاغذهاي از تازه كاغذ ساخت

 محصوالت توليد براي خام مواد از استفاده جاي به زيرا مي شود جويي صرفه طبيعي منابع مصرف در زباله بازيافت كمك به -1
  . شود مي استفاده بازيافتي مواد از نو،

 اما است انرژي مقداري به نياز هم زايد مواد بازيافت براي البته. است انرژي مصرف در جويي صرفه بازيافت، فوائد ديگر از-2
 ساختن مثال براي. است خام مواد زا جديد محصوالت توليد براي نياز مورد انرژي از كمتر خيلي زباله بازيافت براي الزم انرژي

  .دارد نياز معدن سنگ از آن ساختن از كمتر انرژي درصد 90 شده بازيافت آلومينيوم از آلومينيوم
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 لحاظ به هم و ترمينولوژي لحاظ به هم پسماند موضوع .هاست زباله دفن براي كمتر فضاي به نياز بازيافت فايده سومين- 3 
 و آن اطالق و واژه تعريف جنبه از كه هم گونه اي به. است شده اي عمده تحوالت و تغيير وشدستخ آن با مواجهه روش هاي

 كه نامطلوبي مواد آن بعنوان ابتدايي مفهوم از آشغال و زباله. است گرديده متفاوتي ماهيت داراي معضل يك حل جنبه از هم
 با كه اوليه ارزشمند مواد از بسياري احتمالي منبع به شوند ردو انساني فعاليت يك يا و انسان زندگي محل از امكان حد تا بايد
 جوامع در پسماند با مواجهه بنابراين است و داده ماهيت تغيير گيرند قرار بازيابي مورد تكنولوژي هايي و روش ها كارگيري به

 پسماند .شود مي پي گيري دزاي مواد جامع مديريت سيستم قالب تحت مديريت فراگير سيستم نوع يك قالب در امروزي مدرن
 به دنبال را محيطي و بهداشتي جدي مخاطرات نگيرد صورت آن با اصولي مواجهه اگر كه است هايي مقوله از توليد آن و

 از است عبارت بازيافت گفت توان مي ديگر تعريفي در)1392پناهنده، فتحي دخت، ضميرايي، ميرعباسي، . (داشت خواهد
 ،)اي ذخيره( بالقوه سودمند مواد رفتن هدر به از جلوگيري منظور به تازه مواد و محصوالت به شده رفمص مواد پردازش فرايند
 تدفين از حاصل هاي  آب آلودگي و مواد سوختن از حاصل هواي آلودگي كاهش انرژي، مصرف كاهش خام، مواد مصرف كاهش
 بازيافت. خالص توليد با مقايسه در اي گلخانه گازهاي نشر ردنك كم و ها زباله معمول مقدار كاهش وسيله ي به خاك در ها زباله
 بازيافت و كردن مصرف دوباره كردن، كم مراتب سلسله شامل كه زائد مواد كاهش مدرن مديريت در كليدي مولفه ي يك
 پالستيك، زات،فل كاغذها، ها، شيشه انواع از بسياري جمله از شوند مي شامل را زيادي چيزهاي بازيافت قابل مواد. است

 زيستي هاي زباله از مجدد استفاده اما. همراه تلفن هاي گوشي و رايانه ها در شده مصرف الكترونيكي هاي آلمينيوم منسوجات،
 مركز به يا شوند بازيافت است قرار كه موادي. شوند نمي محسوب بازيافت جزء كود عنوان به خوراكي مواد پسماند همچون

 دوباره و شوند مي پاك سپس شده بندي دسته ابتدا و شوند مي آوري جمع خيابان كنار از شوند مي ردهآو مواد اين آوري جمع
 توليد با مقايسه در بازيافت اوقات گاهي چه اگر شوند تبديل ساخت براي تازه مواد به تا شود مي انجام آن ها روي پردازش هايي

 كلي حالت در مواد آن كه زيرا است صرفه به مواد همان از مجدد استفاده اطرخ به اما است، تر مشكل و گرانتر بسيار خام مواد از
 از مجدد استفاده خاطر همين به. جيوه مانند هستند خطرناكي طبيعت داراي نيز مواد از بعضي و باشند مي ذاتي ارزش داراي
 كه مواردي در مخصوصاً. برد مي بين از را آنها دكن حفظ را منابع آنكه از بيشتر بازيافت كه كنند مي ادعا محققان. است بهتر آنها

 ساير از كمتر عملياتي هاي هزينه اگر كه معتقدند همچنين آنها كه كرد توجه نيز نكته اين به بايد. دارد را اجرايش تعهد دولت
 است ممكن اما. است فهصر به مقرون كار اين باشد،) چال خاك در ها زباله كردن دفن مثل( زائد مواد بردن بين از براي موارد
 در است شده  زده تخمين دالر ميليون 2٫981 بازيافت تسهيالت ساليانه سود آمريكا در. باشد نداشته را خاص ارزش آن هنوز

 كه هايي زباله حجم اخير هاي سال در زيرا. است رفته فراتر فعلي رقم از خود ٪7 رشد با مقدار اين)2008 تا 2003( اخير سال 5
  .است يافته افزايش هستند بازيافت قابل مواد از

  عسلويه صنعتي هاي زباله بازيافت قرارداد: مطالعه موردي از قراردادهاي بازيافت در كشور

هاي پتروشيمي مانند واحدهاي الفين، آروماتيك، متانول، آمونياك، اسيداستيك، پلي  در منطقه ويژه اقتصادي پارس مجتمع
هاي گاز، صنايع پايين دست پتروشيمي مانند پليمر، پالستيك، الياف مصنوعي، چسب، رنگ، شوينده هاي   استايرن، پااليشگاه

هايي جهت صادرات محصوالت   ، صنايع نيمه سنگين و اسكله)غذايي، دارويي، فلزي( بهداشتي و طيف وسيعي از صنايع مختلف
ازم يدكي قرار گرفته است كه اين امر موجب توليد مواد زائد هاي نفت و گاز و واردات ماشين آالت و لو  پتروشيمي، فرآورده

  .زيادي در اين منطقه شده است

هاي مولكولي،  ها و غربال  گروه، جاذب 9مواد زائد صنعتي توليدي از واحدهاي صنعتي منطقه ويژه اقتصادي پارس به 
 ها و مواد ديگري مانند قوطي  رس، لجن، رزينها، مواد روغني و نفتي، كك و آنتراسيت، ضايعات پليمري، خاك   كاتاليست

سازمان  .شود هاي فلزي، پالستيكي، كيسه هاي پلي اتيلن، فيلترها، ظروف مستعمل، ظروف خالي مواد شيميايي تقسيم مي
   .منطقه ويژه انرژي اقتصادي پارس متولي مديريت پسماند هاي توليد شده در اين منطقه است
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كه . شود قه ويژه اقتصادي انرژي پارس به صورت غيرمتمركز و توسط صنايع مختلف مديريت ميدر حال حاضر پسماندهاي منط
يك مديريت  مي بايست، عسلويه؛ با توجه به حجم پسماندهاي صنعتي حاصل از فعاليت صنايع مختلف در پايتخت انرژي كشور

تن زباله  200روزانه در منطقه ويژه اقتصادي پارس از آنجا كه به همين علت، و  .ايجاد گرددمتمركز براي دفع اين پسماندها 
داد براي ايجاد  يك شركت داخلي در حال امضا قرارمسئوالن منطقه عسلويه، با شود، به همين منظور  صنعتي توليد مي

ورد ي م منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس هزينه .ندتاسيسات مورد نياز تبديل پسماندهاي صنعتي به مواد قابل مصرف هست
گذاري توسط بخش خصوصي صورت خواهد  ميليون تومان است كه اين سرمايه 20تا  15نياز براي ساخت تاسيسات مورد نياز 

مجري اجراي طرح  -هزار هكتار زمين در اختيار شركت درينه سياه  10براي ساخت تاسيسات بازيافت پسماند صنعتي،  .گرفت
هاي بيمارستاني و  رارداد مديريت متمركز پسماندهاي صنعتي و دفع انواع زبالهق. قرار گرفته است - بازيافت پسماند صنعتي

  )1393پايگاه خبري مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، . (امضا شده استگذار داخلي  شهري با يك سرمايه

 دهنده ارائه پيمانكاران با كشور بازيافت سازمان دستورالعمل هاي پيشنهادي جهت بهينه سازي قراردادهاي
  ها زباله آوري جمع و بازيافتي خدمات

 ممكن خود استفاده مي كنند، كه محل از كردن زباله ها به منظور دور زباله آوري جمع پيمانكار يك از كارها و كسب اكثر 
مورد  زباله مديريت هاي براي بررسي فعاليت تواند مي زير جدول .خصوصي باشد پيمانكار يك يا و يك واحد دولتي است
خود به دست  سازماني نيازهاي را براي زباله قرارداد ترين ها را قادر مي سازد تا مناسب كار و اده قرار گيرد كه كسباستف
نياز  حقوقي مشاور يا و زباله يك پيمانكار ممكن است به بيشتر داشتن اطالعات سواالت، اين از برخي به پاسخ براي. آورند

 بررسي يا و ورود هنگام به است ممكن شده باشد، دريافت زباله پيمانكاران با اكرهمذ و بحث كتبي تاييد اگر. داشته باشد
 شويد مطمئن ضوابط را بخوانيد و و شرايط جمله از قرارداد در هر حال، اسناد. مراجعه شود حقوقي مشاور به يك زباله قرارداد

  :آن را درك مي كنيد و داده پاسخ زير سواالت به كه

  است؟ نشده ردي وجود دارد و چه مواردي گنجاندهقرارداد چه موا در
  چيست؟ شده، ارائه خدمات مسايل قانوني

  شود؟ خدماتي مي بايست اجرا براي اينكه اين قرارداد دوام داشته باشد، چه

  .شوند موفق توانند نتوان قراردادها را ارزيابي كرد، اين قراردادها نمي اگر

  :شناسايي شود زير مي بايست، نكات بازيافت، آوري جمعقرارداد  و در مديريت اثربخش زباله 

  مي كنند؟ توليد بازيافت زباله، چه مقدار مقدار از چه حاضر، حال در كارها و كسب -1

  توليد مي كنند؟ بازيافتي و زباله نوع چه كارها، و كسب-2

  بازيافت چه قدر مي باشد؟ قابل مواد و زباله دفع با مرتبط جاري هاي هزينه-3

 .بازيافت شناسايي شود افزايش و ضايعات از جلوگيري يا و رساندن حداقل فرصت هاي-4
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بازرسي  بايد انبارهاي بازيافتي يا ها و زباله بازيافت، قابل مواد يا زباله نوع و مقدار تعيين ، يعني؛2و  1براي پاسخ به سواالت
 ها زباله سريع مبتني بر مشاهده ارزيابي يك ي بررسي شود كهزمان تواند مي مواد اوليه، اندازه تبديل جدول ها و برگه. شود

    .شود مشخص سرعت به توليدي مي تواند زباله مقدار برگه ها، از استفاده با. صورت گيرد

 جمع اي كه به طور روزانه از سطح شهر توسط كاميون ها سطل هاي زباله براي ارزيابي سريع مشاهده اي، مي توان به تمام
 هاي اندازه سطل هاي زباله اگر نباشيد نگران. تا چه مقدار كاميون ها پر شده اند كه ببينيد تا ود نگاه انداختش مي آوري

اينكه چگونه اين كاميون پر مي  از برآوردي باشيد، داشته به سطل هاي كوچك روي زمين توجه داشته باشند، فقط مختلف
در يك  استاندارد ليتري 240 خانگي يك سطل زباله است ممكن مثال، نعنوا به .مي شود آوري جمع ها زباله چگونه و شود،
سازمان ( . شود مي توليد هر هفته در زباله ليتر 120 بنابراين،. شود آوري يك بار در هفته جمع و درصدش پر شود 50هفته

  )2011مديريت منابع و محيط كشور كوئيزلند، 

  بازيافتاي جمع آوري هو يا قرارداد ها سواالت بررسي زباله . 1جدول

پاسخ ها و  سواالت پيشينه
 اقدامات

يا جمع آوري بازيافتوزبالهقراردادهاي بندهاي برخيو يا  قرارداد
 اگر كه معني اين به .شود تمديد يا است به طور خودكار تجديد ممكن
تمايلي  را مطلع نكند كه بازيافت يا و پيمانكار زباله كار، و كسب يك

 خودكار طور به كند، قرارداد تجديد يا را گسترش خود اردادقر ندارد تا
 است ممكن همچنين قرارداد اين .شود تمديد يا تجديد است ممكن
. بايد پيمانكاران را مطلع كند كار و كسب يك كند كه مشخص زماني را
 با را آن بايد كار و كسب است، كار و كسب براي مسئله اي اين اگر

مطرح  مناسب حقوقي هاي مشاوره و يا خود بازيافت يا و زباله پيمانكار
.كند  

؟چه زماني مي باشدتاريخ شروع و پايان قرارداد  -1

 

 

به  نزديك تر مي شويم،قرارداد هرچقدر به تاريخ انقضاي آيا-2
ي را اجرا مي يك قرارداد جديداحساس مي كنيم كه طور خودكار 

.كنيم  

 
باشد،  جام خدمات جمع آوريقرارداد، اناهداف دوره اگر-3

چه بهايي را  اي مختلفنرخ هو در  چگونه فسخ مي شود قرارداد
؟بايد بپردازد  

هزينه هاي زباله و يا بازيافت ممكن است شامل طيف وسيعي از اتهامات
، هزينه هاي اداري و اتهامات مبتني سطل هاعنوان شده، از جمله اجاره 

.و باربري سطل ها شودبر وزن    نيز ممكن  موارد قانونيالعات مفصل اط
.شودنشان داده  ها زبالهعوامل است در   

ينه هاي ساالنه فعلي براي جمع آوري هز ،براي كسب و كار-4
چه مي باشند؟زباله   

 

باربري سطل هاهايهزينهمسئولكه در آن يك كسب و كارجايي
ه ها، را جمع آوري زبال، كسب و كار به طور كلي هر بار كاميون است

. بر عهده دارد با نرخ ثابت پر مي شود راصرفنظر از اينكه چگونه  اين  
معموال هزينه حمل و نقل و دفع زباله را پوشش مي دهد سطل ها هزينه 

.است يك هزينه ثابت براي خدمات ي  و نشان دهنده

و ) كيلوگرم(وزن زباله  خصوص درمسئوليتي آيا كسب و كار -5
را دارد؟) حجم متر مكعب با(هر باالبر يا   

 

حوكسب و كار براي نظارت بر سطبهدنمي تواعوامل بخش بندي شده، 
.مقررات خدمات كمك نمايدزباله و يا بازيافت و   

 صورت حساب ،آيا ارائه دهنده خدمات جمع آوري زباله تجاري-6
باالبرهاي سطل زباله كه شامل وزن و يا تعداد اي را جزء به جزء 

عرضه مي كند؟ است، را  
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در طول خدمات جمع آوري، كسب و كار فقط براي جمع آوري -7
 اجاره هاي  سطلي و يا براي همه زباله ها مسئوليت دارد  سطل

مسئول است؟تحت قرارداد  شده  

دررابرخي از دولت هاي محلي ممكن است زباله و يا خدمات بازيافت
اين. ايجاد كنندبخش تجاري    ست بر اساس تجاري هزينه خدمات ممكن ا

يك . ودعنوان شها نرخ  اتبراي خدمات و يا به عنوان بخشي از اطالع
در تماس باشد به اين منظور دولت هاي محلي خود با كسب و كار بايد 

اينكه آيا اين و يا را ارائه مي دهند آيا آنها اين خدمات  نمايد تعيين كه
.يا خيررا دارند مشاوره حقوقي مناسب خدمات و يا   

8-   براي يك زباله يا خدمات  ،حال حاضر كسب و كاردرآيا
هزينه اي را مي دولت محلي هاي بازيافت به عنوان بخشي از نرخ 
؟زدپردا  

 

اين امكان را ميكهقوانيني شودبرخي از قراردادها ممكن است شامل
 كسب و كار بايد به دنباليك . شودقرارداد لغو يا فسخ اوليه دهد تا 

 زباله هاياوليه قراردادفسخ  ممكنتعيين تاثير به منظور مشاوره حقوقي 
.باشد  

 اوليه قرارداد وجود دارد؟فسخ قانون و تبصره اي براي آيا-9

براي لغو قرارداد وجود دارد؟ يآيا مجازات-10

، يك كسب و كار ممكن استهازبالهچشمي ازپس از انجام يك ارزيابي 
فراواني جمع شناسايي كاهش هزينه ها، مانند تغيير  براي  ي رافرصت هاي

اندازهآوري يا  . .سطل زباله ها شناسايي كند   ممكن  برخي از قراردادها
مشاور حقوقي بايد . اجازه ندهند تا قراردادهاي خدمات تغيير كننداست 

.بررسي كندقرارداد را در مورد اين مسائل   

ير خدمات ارائه شده در براي تغي يفرصت ،آيا كسب و كار-11
كسب و  مفروضاتقرارداد فعلي خود را با توجه به توليد مواد در 

دارد؟كار   

 

خدمات زباله وباشد كهدر برخي شرايط، ممكن است مقرون به صرفه تر
و  مشابه هماهنگ كنندبا كسب و كار شده را بازيافت به اشتراك گذاشته 

تعدادي از كسب و دهي به  سرويس رايبراي يك پيمانكار زباله باينكه، يا 
قدرت خريد  باعث افزايش ممكن است كه.ها مناقصه اي برپا كندكار

با يك مشاور حقوقي براي در اين قسمت مي بايست، . شود پيمانكار زباله 
.تماس برقرار كنيدمشاوره بيشتر   

خدمات زباله كسب و كار اين امكان را مي دهد كه آيا قرارداد-12
اك گذارده شود؟به اشتر  

 

كهبه اين معني.انحصار باشداست شمال مفادبرخي از قراردادها ممكن 
هر گونه خدمات مديريت زباله هاي اضافي با ارائه دهنده خدمات جمع 

.فعلي صورت مي گيردآوري زباله     پيمانكاربا اگر اين يك مسئله است، 
.اشيدبمشاوره هاي حقوقي مناسب  به دنبالو يا صحبت كنيد 

 فعلي مي شود؟آيا قرارداد شامل حقوق انحصاري به پيمانكار -13

د طيف وسيعي از خدماتنپيمانكاران زباله و يا بازيافت مي توانازبرخي
 ات شاملگزارش يا ، مانند زباله و يا بازيافت مميزي و يا ارزيابي، وتكميلي

.آورنداطالعات در مورد عملكرد كسب و كار را فراهم 

ارائه دهنده خدمات زباله  توان برايمي  را ه خدمات اضافيچ-14
 اين خدمات و هزينه هاي اضافي تامين كرد ،)در صورت وجود(

 چه هستند؟

 

ياخدمت محدود ويكدهنده يتنها ارائه جمع آوريبرخي از خدمات 
، به عنوان مثال، آنها ممكن نديك مجموعه كامل از مواد بازيافت نيست

. را نهپالستيكي ظروف اما را بپذيرند  ف شيشه اي و آلومينيوماست ظرو  

مواد بازيافتي براي بازفرآوري  جايي باشد كهاين ممكن است به دليل 
.ارسال مي شود   مجموعه  باشند ساير پيمانكاران بازيافت ممكن است قادر

را پوشش مي  كه طيف وسيع تري از مواد را ارائه دهند هاي جايگزين
.دهد   ارزيابي بر اساس نيازهاي خاص خود  خدمت راو كار بايد  كسب

.كند  

آيا و  وارد كرد يرا مي توان در سرويس پيشنهاد يه موادچ-15
 اين مواد براي تامين نيازهاي كسب و كار،كافي مي باشد؟
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   گيري بحث و نتيجه

 كار و كسب صحيح مديريت واقع در، دارد را آن امور كردن كنترل صحيح چگونگى با نزديكى رابطه كار و كسب هر موفقيت
و مديريت صحيح كسب و كار به ويژه براي صنعت بازيافت از اهميت فزاينده اي برخوردار است، چرا  شود مي آن رشد موجب

 بيكاري رفع زمينه پاك شغلي هاي فرصت ايجاد با صنوف اين و دارد آفريني فرصت نقش كشور در بازيافت صنايع جايگاه كه، 
 فرايند در و كند ايفا كشور اقتصاد در استراتژيكي نقش تواند مي صنايع اين. كنند مي ايجاد خانوارها براي را درآمد كسب و

صنعت بازيافت، مي تواند  .باشد داشته يمحيط زيست مسائل زمينه در هم و اقتصاد در هم مثبتي آثار دولت حمايت با توليد
كه در اين بين ايجاد قراردادهايي با پيمانكاران داخلي با تخصص هاي مختلف مي . ندكسب و كارهاي زيادي را راه اندازي ك

به  زباله آوري جمع پيمانكار يك از كارها و كسب اكثر .تواند كشور را در جهت اقتصاد مقاومتي و رشد پايدار كمك نمايد
 .خصوصي باشد پيمانكار يك يا و حد دولتييك وا است ممكن خود استفاده مي كنند، كه محل از كردن زباله ها منظور دور

ها را قادر  كار و مورد استفاده قرار گيرد كه كسب زباله مديريت هاي براي بررسي فعاليت تواند ارائه شده در متن مي 1 جدول
  .خود به دست آورند سازماني نيازهاي را براي زباله قرارداد ترين مي سازد تا مناسب
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