
وریمدیریت سبز و بهره 



معصومیندرکالمسبز ومدیریتوریبهره 

 می فرمایندالسالمامام صادق علیه:

 زحاصل خیزمین آب فراوان و گوارا، ، تمیزهواي: چیز بر انسان گوارا نیستزندگی بدون سه

 اسالم می فرمایندرسول گرامی:

 می گیرنداثر کار خود، مورد لعنت خداوند قرار سه گروه در :

 و محل پیاده شدن مسافران را آلوده کنندبان ها که اماکن عمومی، سایه کسانی  .
.  را غصب کنند(آب نوبتی)کسانی که آب عمومی 

 که سد معبر کرده، مانع عبور عابران شوندکسانی.

 می فرمایندامیرمومنانمتقیانمولی:

به جای ازدیاد کارها به تداوم صحیح آنها بیندیشید



وریبهره : بخش اول

مدیریت سبز: بخش دوم



مقدمه



؟!دانش یا بینش 













47،87سواد، مدرک، 





وريتعریف بهره 

شاخص بهره عموميشكلدهد و ميرا نشان اثربخشيو كارآیيتركیب
(  هاوروديها به خروجي)به نهاده ستاندهبه صورت نسبت وري

.شودميتعریف

بهینهو مترادف با استفاده كارهاانجام درست معنيبه : كارایي
.از منابع است

سازمان را به اهداف خود كه، درستكارهايانجام یعنی : اثربخشي
كندنائل 

 سبز راهی برای توسعه پایدار وریاستراتژی بهره : سبزوريبهره
راه کارهایی برای کاهش بوده و به عبارتی دیگر دنبال محیطی 

نظام بکارگیری . )می باشدبر محیط زیست سازمان ها تاثیر فعالیت 
کاال و خدمات سازگار با محیط در تولید مدیریت و تکنولوژی مناسب 

(آالیندگیزیست و عدم اتالف انرژی و جلوگیری از 















.دقیقا از همان جایی که همه چیز خراب می شود باید شروع کرد



















اگر روش حل مساله غلط باشد تالش زیاد فایده ندارد











بدون شرح





ساعت58امریکا در تنسیتخریب و بازسازی پلی در ایالت  



طناب 
دوو ریس: کارگردان

































سیر تحول رشد اقتصادی تا توسعه 
پایدار

                     1960تا 1950رشد اقتصادی(-----------)

                  (درسطح محلی)1990تا 1970توسعه اقتصادی

  فراملی )به بعد                 1992توسعه پایدار                       از

(ایومنطقه

 (المللیبین )1992(          کنفرانس زمین)اجالس ریو

 تولید و )102002+ریو

(  مصرف پایدار

 202012+ریو

(تغییر اقلیم)



توسعه پایدار 

 برآن تاکید شد جنبه 90که از دهه توسعه پایدار
ای از توسعه انسانی و در ارتباط با محیط زیست 

.  و نسل های آینده است 

پرورش قابلیت های انسانی همراه استفاده :هدف
.مناسب از منابع طبیعی و زیست محیطی می باشد

 پیشرفت متعادل ، متناسب و هماهنگ  موتور محرک
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهان به ویژه در 

.کشورهای در حال توسعه است

 بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی، زیست : ابعاد
محیطی، فرهنگی و سکونت



مسئولیت اجتماعی

مقابلدرصرفا  کنندگانتولیدوهاسازمانکهبوداینبرتصورزمانی

رامصرفیمحصولبهترینمی بایستاینکهیاومسئولندکارکنانوسهامداران

محصولاینکهازغافلبرسانندمشتریدستبهباالترکیفیتوپایین ترقیمتبا

کمیابیوجمعیتافزایششدید،رقابت.باشدداشتهثانویعواقبوآثارچه

وسازماندرنوینهایرویکردآمدنوجودبهباعثمحیطآلودگیمنابع،

واقعدر.بودتحوالتآننتیجهنیزاجتماعیمسئولیتوتعهدکهشدمدیریت

هایچالشونیازهابهبودپاسخیمسئولیتاینشدنمطرحکهگفتبتوانشاید

.محیطی



پایدار ناتوسعه 

 (باران های اسیدی)صدمه به جنگل

زمین گرمایش( انتشار گازهای گل خانه ای،  دما ازċ11 بهċ 14)

(سالمت انسان)های اتمی و هسته ایراکتور

 (سرطان و صدمات ژنتیکی)اثرات کوتاه و بلند مدت آالینده ها

صدمات زیست محیطی روی جانوران، گیاهان، منابع و اقلیم

 (مرگ و میر های زودرس)هزینه های خارجی و اجتماعی

تهی شدن منابع اقتصادی، طبیعی و زیست محیطی



؟مدیریت سبز چیست

تمامیکارامدوموثربکارگیریسبزمدیریت

کنترلوهدایتبرایانسانیومادیمنابع

بامحیطیزیستاهدافبهنیلجهتسازمان

همانگونه.باشدمیریزیبرنامهوسازماندهی

دربایدمدیرکندمیاشارهبدانارسطوکه

وفرهنگیواقتصادی،اجتماعیهایزمینهتمام

.باشدداشتهحضورآننظایر

شاخصومفاهیمازمندیبهرهباهاسازمان

یکیکهسبزوضعیتبهنیلجهتسبزمدیریتهای

http://www.aradmng.com/fa/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/news/518/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
http://www.aradmng.com/fa/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/news/518/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-
http://www.aradmng.com/fa/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA/news/518/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-


سبززمینه های مدیریت 

(....وبازیافتانتقال،نگهداشت،تفکیک،پایش،)پسماندمدیریت

(.....وبهداشت،مصرف،توزیع،تأمین،پایش،)آبمدیریت

(.....انتقال،وتوزیعنگهداشت،تولید،پایش،)انرژیهایحاملمدیریت

(.....مصرف،راندمانپایش،)انرژیمصرفمدیریت

(....مدیریت،تولید،کاهشپایش،)ایگلخانهگازهایوهواهایآالیندهمدیریت

(......،بازیافتهدایت،دفع،پایش،)آبپسمدیریت



زمینه های مدیریت سبز(                  ادامه)

طبیعیمنابعوزیستمحیطپایدارمدیریت

سبزنقلوحمل

ارتباطیهایفناوریوارتباطاتهایحوزهدرسبزهایزمینه

امواجوصوتیهایآالیندهمدیریت

سبزمدیریتفرهنگیوآموزشیهایزمینه

سبزمدیریتسازمانیواداریهایزمینه

مختلفابعادوهازمینهHSE

مرتبطهایزمینهسایرو



چالش های مدیریت سبز

 فقدان دید و مسئولیت پذیری: مشکالت و موانع مدیریتی

 دانش فنی فقدان : و موانع فنی مشکالت

 کافی و کاهش تعهدآموزش،آگاهیفقدان : و موانع فرهنگی مشکالت



قانون برنامه پنجم 190به استناد ماده 1390هیات وزیران در بهمن ماه 
آن 2ماده به تصویب رساند که ماده 6توسعه کشور  آیین نامه ای در 

.اقدامات و وظایف دستگاه ها می باشد

آموزش مدیریت سبز

 بهینه سازی مصرف حامل های انرژی

 مصرف آببهینه سازی

کاهش مصرف کاغذ

مصرف بهینه مواد اولیه ،مواد مصرفی و تجهیزات

 با بهره گیری از فناوری مناسبپسماندکاهش تولید

قانون مدیریت سبز



 بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات
به جای تعویض

 باز یافت ضایعات ،تصفیه و باز چر خانی آب با
سیستم های مناسب

استفاده از فناوری پاک و سازگار با محیط زیست

کاربرد مواد سازگار با محیط زیست

 جامد با تاکید بر تفکیک از پسماندهایمدیریت
مبداء



بهینه سازی مصرف حامل های انرژی

سالازتاسیس١٠بیشاز:

ینهمرتبطبابهینهسازیمصرفانرژیدرکشورشاملسابا،سانا،شرکتبههایشرکتوهاسازمان
سوختسازیمصرف

مقرراتملیساختمان١٩مبحثتدوین

رویمحصوالتبرچسبانرژیشدنالصاقالزامی

شنویمدررسانههاازاهمیتصرفهجوییانرژیمی

مگستردهوزارتنیرووشرکتملیگازایرانرادررسانههایمختلفدیدهیاشنیدهایتبلیغات

شدوعملیاتیباچندبرابرشدنبهایحاملهایانرژی٨٩آذریارانههاازهدفمندی........

؟ازآبتکاننمیخوردآبومصرفانرژیبهبودنمییابدهایشاخصبااینحال،چرا:اینجاستسوال

جدیبرایبهینهسازیمصرفانرژیوجودنداردوفقطحرفآنراارادهبهنظرمیرسدهنوزدرعمل
.میزنیموهنوزعمقبحرانانرژیراباورنکردهایم



سازی مصرف حامل های انرژی بهینه 

  هزینه احداث تاسیسات تولید انتقال و توزیع هر کیلووات ساعت
دالر800

 سال8تا 3زمان الزم برای احداث نیروگاه

 درصد ساخت نیروگاه 20هزینه های ثابت و جاری  در سال معادل

صرف )میلیون بشکه نفت خام 200: بخش خانگی و تجاری ساالنه معادل
(تولید گرما و سرما 

  کیلو گاز 460ساعت برق باعث انتشار واتمگامصرف یک
در اتمسفر می شود( Co2)آالینده

 کیلو گاز 70گاز طبیعی موجب انتشار مکعبمتر  مصرف یک
شوددر اتمسفر می ( Co2)آالینده

 و گلی دیوارهای در میان را و چوبی های نفتی کرسی و بخاری گرمای
گرم برای ساکنان و محیط محفوظ نگه داشته را cm 50ضخامتخشتی با 

و زمان با نقشه و نظارت مهندسان ی آن ها خانه . کردآن فراهم می 
دارای پروانه نظام مهندسی ساخته نشده بود اما به گونه معماران 

؟!بوداحداث می شدند که اتالف انرژی آن در حداقل ممکن 





درصد11



سازی مصرف آببهینه 

40 % مردم دنیا از آب سالم محرومنداز.

 به علت کمبود آب سالم و بهداشتی می در دنیا نفر هزار 30روزانه
.  میرند

80 %  می برند به طور رنج مردم دنیا از آن که بیماری انواع
وبهداشتیکافی مستقیم مربوط به عدم تامین آب 

 خارج می شودلیتر آب مصرف 40الی 20بین از دوش حمام دقیقه در هر

 بیشتر از سرانه )آب مصرف می کند لیتر 200ساعت 10هر: آبیکولر
(مصرف یک نفر

 قطره در دقیقه باشد میزان آبی که 100میزان نشتی  شیر آب به اگر
در لیتر می باشد و 2.7روز به هدر خواهد داد برابر در طول یک 

0/05قطره آب یک ). لیتر خواهد رسید2628طول سال مقدار آن به 
(میلی لیتر 

نشت جدی 90نشت عادی90شیر فلکه 15سریع  5اتفاقی1عادی
مترمکعب250



مواد الزم برای نزدیک شدن به بحران  

 یک برگ کاغذA410

                               3/6یک عدد گوش پاک کن

120سی سی                   165قهوهیک فنجان

 70گرمی                                 100یک سیب

 185گرمی                       200چیپسیک بسته

 1350کیلوگندمیک

                   800000یک دستگاه خودروی سواری













کاهش مصرف کاغذ
last print issue

اعالم « نیوزویک»بود که هفته نامه 1391زمستان 
سال، انتشار نسخه کاغذی خود را 80کرد پس از

روی جلد آخرین شماره چاپی این . متوقف می کند
هفته  نامه، تصویری سیاه و سفید از ساختمانی در 
منهتن نیویورک دیده می شد که محل تهیه نسخه های 

بر ”last print issue”کلمهسه . چاپی این مجله بود
.می شدروی این جلد دیده 

درخت، اصله17میلیون تن، هرتن1/5هر سال
(میلیون آمریکا20)

 هزار 4هزارلیترسوخت،400: در فرایند تولید
کیلووات برق 

50 %زباله های خشک

 2050سال تا زیست تخریب محیط







بهینه مواد اولیه ،مواد مصرفی و تجهیزاتمصرف 

 گران خریدن، بی جهت :بد های ترک عادت
.....خریدن و

 توجه به برچسب انرژی

 بدون )انجام خرید ها به صورت عمده
(انبارداری

  مشخص شاخصیخرید و مصرف بر اساس

 موقع در خواست خرید فکر کنیم که برای
خودمان خرید می کنیم



بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به 
جای تعویض

 و کاربران یانمتصدآموزش

 و بازسازی دستگاه ها و برنامه دوره ای تعمیر
تجهیزات 



1

2

3



از فناوری پاک و سازگار با محیط زیستاستفاده 
کاربرد مواد سازگار با محیط زیست

می دهیم به انجام در حال گرم شدن است تقریبا هر کاری که زمین 

انجامد زمین می شدن بیشتر گرم 

(متر ، سیالب1،  یخ کوه ها ،ċ11ċ14میانگین دما فعلی  )

های پیشرفته امروزی محتاج صرف مقادیر زیادی از انرژی فناوری 

هستند

 74ها،تمام اشکال مختلف انرژی سرمنشاء: خورشیدیانرژی

میلیون تن جرم،4/2هرثانیهمیلیون، ċ 10،هلیوم 25هیدروژن و

Km 150 ،میلیونmin8/18 ،ċ5600،Kw/hr3/5 ، انرژی بی

پایان، رایگان ، پاک، امن، اسم رمز خروج از بحران 

آفتابیروز 300انرژی،



ادامه

 اضافه کردن آینه  ها و : )آفتابی های تازه ایده

 کننده نور دریافت سطوح محدب، کوچک کردن سطح 

(خورشید در مقابل  افزایش انرژی دریافتی

مرکز زمین ): انرژی زمین گرمایی :Km6400 ،

ċ4000)

 درصد سطح زمین را 70دریاها مد جزر و انرژی

اندپوشانده  



ادامه

تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس :

( براساس محاسبات دپارتمان  انرژی امریکا، میزان انرژی

، معادل یک روزدر اقیانوس هاگرمایی جذب شده توسط  

بشکه نفت ، میلیارد 25گرمای حاصل از به آتش کشیدن 

(بشکه نفتمیلیارد5/7مصرف ساالنه  امریکا

 هیدروژننیروی:

 فسیلی،تکنولوژیمنحصر به فرد برای سوخت  های جایگزین

باال 

  زدایی از آب دریانمک









آینده حمل و نقل یک جهان متصل است





جامد با تاکید بر تفکیک از مبداءپسماندهایمدیریت 



راه کارهای ساده برای کاهش مصرف پالستیک

 خرید اسباب بازی چوبی

استفاده از قاشق و چنگال فلزی در همه جا

 (،بشقاب ولیوان،سفره) بارمصرفیک ازظروفعدم استفاده...

 به جای ظروف پالستیکیوترشیاستفاده از شیشه های مربا

 ونوشابهعدم خرید آب معدنی

به همراه داشتن کیف پارچه ای به هنگام خرید

 به هنگام خریددرشیشهانتخاب مواد غذایی بسته بندی شده

(در صورت امکان)کردن زباله های تر کمپوست



انسانی سبزمنابع 

زیست و به محیط نسبت انسانی منابع ( آموزش)آگاه کردن
سازمان، )در همه جاومهماصلی بازیگردرقبال آن  ومسولیتداشتن تعهد 

استانسانواجتماعخانه ،کوچه ،بازار 

عمل کردن  به مدیریت محیط زیست، در انسان نقش اصلی
است هایماندانسته 



....ادامه

شدهاستناپذیریجبرانمتحملصدماتزمینکرةبشر،هایفعالیتدرنتیجة.

زیستمشکالتویکبیستسازمانملل،درقرنمحیطیزیستبرنامة2٠١2براساسگزارشسال
:بودهاستافزایشروبهمحیطی

هایفعالیتسهمبرابری١٠افزایش،اکسیدکربندیبرابرینیمویکافزایشدما،ایدرجهیکافزایش
درجنگلهاازهکتارمیلیون١3حدودساالنةکاهش،(درصد5٠درصدبه5)ناُزالیةتخریبدرانسانی

شیمیاییهایزبالهنفردرمعرضمیلیون5ساالنة،مرگاخیردهسال

آنهارفتارهای.میشوندراشاملخاکیکرةجمعیتازکثیریقشرکه...سازمانها،شرکتهاوکارکنان
.آنداردپایداریبرچشمگیریتأثیرزیستمحیطدرقبال



سخنپایانی

بوددخواهمیسرمهمباآموزشاینکهسبزکنیمرادرجامعه،زندگیوچشماندازتفکر.

باشدسیستمینگاهیپایداروتوسعهزیستمحیطبهمقولهنگاهمان.

داشتهباشیمبلندمدتراهبردیمدت،میانمدتوکوتاههایریزیدربرنامه.

حالتربیتهستنددرمهدکودكهاامروزدرآغوشمادرانودرکشورکهآیندهسازاناز
.کهآیندهدردستآنهاستغافلنشویم

بهترنخواهدشدچیزهیچنکنیمخوبعملاماکنیمفکرخوبزمانیکهتا.


