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و  1991آغاز عصر توسعه پايدار با برگزاري كنفرانس زمين در سال 
:مطرح شدن موضوعاتي مانند

بازاريابي سبز -10راه حلهاي سبز-7انرژي سبز-4اقتصاد سبز - 1 بزبز بزرژي ي ه بزر بي ري ز ب

2 - GDP مديريت سبز -11زمين سبز-8مواد اوليه سبز-5سبز

منابع انساني   -12محصول سبز- 9سازمان سبز-6بهره وري سبز-3
سبز

..........و     

الزامات و تكاليف قانوني اقتصاد سبز در ايران

قانون برنامه پنجم توسعه 190ماده  -1
يي غيردولتي عمومي نهادهايوموسساتواجراييدستگاههايكليه يووواجراييه يه يو و ير

 سياستهاي اعمال دولت، اي هزينه اعتبارات كاهش جهت موظفند
 مديريت برنامه اجراي براي زيست محيط و پايه منابع بهينه مصرف
 شامل( تجهيزات و اوليه مواد اب، انرژي، مصرف مديريت شامل سبز
 وسايط و ساختمانها در( آنها بازيافت و جامد زائد مواد كاهش ،)كاغذ
ه ق)نقل نط طحفاظتسازمانتوسطكهاينامهآي تمح وزي  و زيست محيط حفاظتسازمانتوسطكهاينامهآيينطبق)نقليه

 وزيران هيات تصويب به و تهيه ذيربط دستگاههاي همكاري با معاونت
.نمايند اقدام رسيد خواهد
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توسعه پايدار 

 به بهينه پاسخگويي ضمن كه است اي توسعه پايدار، توسعه
ازها ااضعن ت لهاد ندن تاهاآ   تامين به را آينده نسلهايدستيابيحاضر،عصرنيازهاي
.نسازد مواجه محدوديت با زمين كره محدود منابع از نياز

زما زمين را از پدرانمان به ارث نبرده ايم بلكه آن را از ” ر ن ب يم بر ر ب ن ر پ ز ر ين ز
“فرزندانمان به امانت گرفته ايم

سازمان سبز

ا اا افااكاا فا ظا   وظايف و اهداف ها،ماموريتكهاستسازمانيسبزسازمان
  و افراد هم تا سازد مي محقق نحوي به را خود موجود وضع
  منابع از ايندگان نيازهاي هم و موجود سازمانهاي ساير

.نشودمخدوشمحدود
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برخي از نتايج و عملكردهاي سازمان هاي غير سبز
 2013بر اساس آمار فائو  دنياغذا در اتالف  - الف

جهان در گرسنه ميليارد يك

دنيا در غذا ساالنه اتالف دالر، تريليون يك

دالر ميليارد 680 پيشرفته كشورهاي در رفته هدر غذاي ارزش
دالر ميليارد 310 توسعه حال در كشورهاي در رفته هدر غذاي ارزش
بين از استفاده بدون دنيا توليديغذايسوميكيعنيغذاتنميليارد1.3ساالنه  

 .مي رود

اتالف برحسب نوع غذا

فرآورده هايفرآورده هاي
لبنيلبني   غالتغالت حبوباتحبوبات

ميوه وميوه و
سبزيجاتسبزيجات  

ماهي وماهي و
غذاهاي درياييغذاهاي دريايي   گوشتگوشت
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مقايسه مصارف برخي كاالها در ايران و جهان

ــي در     ــاي بنزين ــوخت خودروه ــرف س ــط مص متوس
دود ح ر11كشورمان تليت اس روز ودر ان آلم آلمـان و  در روز اسـت  ليتـر  11كشورمان حـدودبنزين

، كانادا 9/1، فرانسه 3/5، انگليس 5/2ژاپن 
. ليتر در روز است 3/7و در آمريكا  5/6

در دنيا براي مشـتركان  جهاني برق متوسط مصرف 

بنزين

در سـال اسـت، در   كيلووات ساعت 900خانگي،
در بخش خانگي ساالنه  مشتركان ايرانيحالي  كه 
برق مصرف مي كنند كه كيلو وات ساعت  2900

. برابر ميانگين جهاني است 3اين رقم بيش از 

برق

مقايسه مصارف برخي كاالها در ايران و جهان

نان
كيلوگرم  160حدود نان در ايران سرانه مصرف 

ر نظ اي اروپ ورهاي كش به ت ن كه است سال در در سال است كه نسبت به كشـورهاي اروپـايي نظيـر    نان
ــه  ــوگرم  56فرانســه ك ــان و در كيل  70آلم

. برابر است 3تا  2در سال است بيش از كيلوگرم 

الگوي مصرف آب آشاميدني بر اسـاس اعـالم بانـك    

آب
يك متـر مكعـب و   جهاني براي يك نفر در سال، 

براي بهداشت در زندگي به ازاي هـر نفـر،   
بر اين اسـاس،   .متر مكعب در سال است 100

درصــد بيشــتر از الگــوي  70در كشــور مــا 
.جهاني آب مصرف مي شود
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شك
اسـت  كيلوگرم  29  ايرانسرانه مصرف شـكر در  

 22جهـان  در حالي كه ميانگين مصـرف شـكر در

مقايسه مصارف برخي كاالها در ايران و جهان

رشكر  ر ر ن ي نر جه
در حالي است كه ايران بعد از اين . مي باشد كيلوگرم

روســيه، دومــين واردكننــده بــزرگ شــكر در جهــان  
.محسوب مي شود

سـرانه درمصرف وكيلـوگرم17ايـرانروغـن

روغن
و كيلـوگرم  17ايـران   روغـن در مصرف سـرانه
بـيش از  . اسـت كيلوگرم  5/12دنيا مصرف سرانه 

درصد نياز داخلي روغـن درحـال حاضـر ازطريـق      80
درصـد وارد   95واردات تأمين مي شود كه قبالً حـدود  

.مي شد

برخي از نتايج و عملكردهاي سازمانهاي غير سبز در ايران

ايرانايران  دردر  - - بب
برقبرقبرقبرق

  طريق  از عمومي دستگاه هاي در برق مصرف صرفه جويي ميزان   
  مگاوات هزار 3436بر بالغ مصرف كم المپبا اي شعله جايگزيني المپ هاي

  ريالميليارد 1718 طريق اين  از  برق  صرفه جويي ريالي ارزش  .شود مي ساعت
.گردد مي سال در

  آبآب
 صرفه كل ميزان هوشمند شيرهاي با آب معمولي شيرهاي جايگزيني صورت در  

  .شود مي سال در مكعب متر هزار 10448  برابر عمومي دستگاه هاي در جويي
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برخي از نتايج و عملكردهاي سازمانهاي غير سبز در ايران
كاغذكاغذ  
 تكثير كار تجميع گزارش ها، در كاغذ روي دو از استفاده( مناسب تمهيدات بكارگيري با

  بهينه مصرف براي كاركنان آموزشونويسپيشبرايسفيدرويككاغذازاستفاده و
درخت اصله 94000 معادل كاغذ تن هزار 7/6 حدود جويي صرفه ميزان ) كاغذ
  .شود مي

بنزينبنزين  
ا اا اقفاشن ان فااناخ ا   استفاده براي ريزي برنامهوخودروهانواقصرفعباشدهبررسينتايجبراساس

  5/82 برابر جويي صرفه قابل بنزين مقدار دولتي خودرو132000 از بهينه
  ريال ميليارد 3771 حدود و 1385 سال در ريال ميليارد 66 يا و ليتر ميليون

.شود مي 1392 سال در

چرا ضايعات ؟

!چرخه توليد و محيط زيست در ايران خوب نمي چرخد 
4

توليد
? 

بازيافت
؟! 

استحصال
؟ ؟! 

1 3

مصرف
!

2
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ضايعات از زبان آمارها
  4 كه كنند مي حركت تهران در 2 يورو استاندارد با خودرو دستگاه ميليون 3/5 حدود *

.دارند آلودگي دنيا خودروهاي برابر
گرم350يافتهتوسعهكشوردروگرم900تهراندرزبالهروزانهسرانهتوليدمتوسط*   گرم 35 يافته توسعه كشوردروگرم9تهراندرزبالهروزانهسرانهتوليدمتوسط *

)برابر 3(
  ليتر 130 يافته توسعه كشورهاي در و ليتر 320 روزانه تهران در آب مصرف ميانگين *

)برابر 2/5(
است جهاني ميانگين برابر 4 كه است كيلووات 400 تهران در برق روزانه مصرف متوسط *
برداريبهرهمتوسطومكعبمتريكايراندرجنگلرويشساالنهسرعتمتوسط*  برداري بهره متوسط و مكعبمتريكايراندرجنگلرويشساالنهسرعتمتوسط *

مكعب متر 2 ساالنه
* .....  

سبز) شركت(برخي از مشخصات سازمان 

استفاده از گاز طبيعي براي تامين سوخت و انرژي* 
ا ا اف ا بازيافت ضايعات* 

استفاده حداقل از مواد اوليه پالستيك* 
استفاده از كاغذ قابل بازيافت* 
بازيافت* قابل آب از استفاده از آب قابل بازيافت* استفاده
نگاه و رفتار هوشمندانه در توليد كاالها و خدمات* 
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ط ا ا ا ا ا ا طراحي، استقرار و مميزي استاندارد زيست محيطيط
ISO 14001

در سازمان، يك الزام اصلي براي سازمان سبز مي باشد

مدل سبز مورد استفاده در شركت سامسونگ

ايجاد فعاليتهاي 
بدون ضايعات اب

احساس مسئوليت  
در زمان توليد

سبز كردن 
مديريت سازمان

سبز سازي 
فرايندهاي 

توليد

سبز سازي 
محصوالت

توسعه سياستها و  
تكنولوژيهايي كه به 
مردم كمك مي كند

تهيه و تدوين 
گزارشهاي مديريت 

سبز

سبز سازي
منابع انساني

سبز سازي 
فضاي كار و 

توليد
كمك به مشاركتهاي 

سبز در جامعه
ايجاد سالنها و 
فضاي كار بدون  

آلودگي
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منابع انساني سبز

اا لا ااا ك گااككا  نگاه با شودكه مي كاركنانيومديرانشاملسبزانسانيمنابع
  اهداف و ها ماموريت سبز مديريت و اقتصاد رويكرد و

  و سازند مي محقق خود جاري وظايف قالب در را سازمان
  استانداردهاي و مقرراتمفاهيم،تعاريف،بهعمليالتزام

.دارند مي معمول خدمات و كاالها توليد در را سبز مديريت

شاخصهاي منابع انساني سبز  

ا ااا اا كا  به كه هستند شاخصهاييسبز،انسانيمنابعشاخصهاي
  و مديران سازمان، عملكرد مستقيم غير يا و مستقيم صورت
  و گيري اندازه سنجش، مورد سبز رويكرد با را كاركنان
.دهندميقرارتحليل
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:معرفي نمونه هايي از شاخصهاي منابع انساني سبز

با رويكرد مستقيم -الف
ارزش افزوده سبز سازمان

=بهره وري كار سبز 

=بهره وري رقابت پذيري سبز 
مجموع ساعات كار كاركنان

ارزش افزوده سبز سازمان
مجموع جبران خدمات كاركنان

ارزش افزوده سبز سازمان ن=بهره وري انرژي سبز ز بز زو رزش
مقدار يا ارزش انرژي مصرف شده

:معرفي نمونه هايي از شاخصهاي منابع انساني سبز

با رويكرد غير مستقيم - ب
سازمانارزش ضايعات  =بهره وري كار قهوه اي 

=بهره وري رقابت پذيري قهوه اي

نش
مجموع ساعات كار كاركنان

ارزش ضايعات سازمان
مجموع جبران خدمات كاركنان

ارزش ضايعات سازمان ن=بهره وري انرژي قهوه اي ز ي رزش
مقدار يا ارزش انرژي مصرفي
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پيش نيازهاي سنجش و تحليل شاخصهاي بهره وري منابع انساني سبز  
در سازمان

)وروديها(تدوين تعاريف استاندارد براي منابع مصرفي سبز سازمان  -1
ا2 از ز ها تاند ا د تاندا ا ف ا ت ا(تد )خ )خروجيها(تدوين تعاريف استاندارد براي ستانده هاي سبز سازمان -2
تهيه آمار منابع مصرفي سبز سازمان براي سالهاي مختلف -3
تهيه آمار ستانده هاي سبز سازمان براي سالهاي مختلف- 4
تعديل ارقام ريالي منابع مصرفي سبز و ستانده هاي سبز سازمان از -5

قيمت هاي جاري به قيمت هاي ثابت

پيش نيازهاي سنجش و تحليل شاخصهاي بهره وري منابع انساني سبز  
در سازمان

سال به قيمت هاي  5محاسبه و سنجش شاخصهاي سبز سازمان حداقل براي -6
جاري و ثابت

افزايش يا (تحليل شاخصهاي سبز اندازه گيري شده و شناسايي علل تغييرات -7
آنها) كاهش

برنامه ريزي بهبود و ارتقاي شاخصهاي منابع انساني سبز براي سالهاي آينده- 8
اجراي برنامه هاي مديريت سبز-9

مميزي اجراي بهينه برنامه هاي مديريت سبز و ارزشيابي نتايج حاصل از آن -10
طراحي و استقرار پايگاه اطالعات منابع انساني سبز سازمان -11
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اركان مديريت سبز سازمان

پيامدهاي حاصل از استقرار مديريت منابع انساني سبز در سازمان

منابع انساني  
سبز

مديريت 
سبز 

سازمان
سبز 

اقتصاد
سبز 

توسعه
پايدار

كمك به نسلهاي 
آينده

كمك به توسعه 
عدالت اجتماعي

كاهش
فقر

كاهش بيماري 
و مرگ و مير

كاهش
آلودگي

افزايش
درآمدها

سپاسگزاري .... و 
خداوند متعال
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سخن اصلي 

تبديل تدريجي سازمانهاي قهوه اي به سازمان سبز و تحقق 

اقتصاد سبز، فقط از طريق توسعه توانمنديهاي منابع 

.انساني سبز امكان پذير است

: و سخن پاياني

 تالش و مساعي سبز، انساني منابع و سبز مديريت اركان به دستيابي

  بنياد كه است آن انتظار و كند مي طلب را بسياري اجرايي و علمي

  در ايران سبز مديريت انجمن همكاري با انساني منابع توانمندسازي

  اين در را بيشتري فعاليتهاي و مطالعات اينده سالهاي و 1393 سال

.دارد معمول زمينه
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جعفر عسگری
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