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 :مقدمه
 به اما کرده میسر را صنعتی مدرن جوامع اقتصادی سریع رشد گرچه فسیلی، سوختهای از حاصل انرژی مصرف افزایش روبه روند

 تغییرات با را جهان آن، پیامدهای و اتمسفر در کربن اکسید دی غلظت افزایش و احتراق، از حاصل های آالینده نشر واسطه
 بلکه میکند تخریب سرعت به را انرژی یافتنی پایان و ناپذیر تجدید منابع تنها نه روند این .است ساخته مواجه ناپذیر برگشت
   .سازد می رها (خاک و آب -هوا) پذیرنده های محیط در را گوناگونی های آالینده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مشکلی صورت به موارد از بسیاری در بلکه شود نمی محدود خاص منطقه یک به تنها نه انرژی مصرف محیطی زیست آثار
  اسیدی، بارانهای بارش ازن، الیه تخریب و زمین، گرمایش ای، گلخانه گازهای تراکم تشدید.گردد می پدیدار جهانی و فرامرزی
 مخاطره به همچنین و جنگلها تخریب و زائی بیابان جانوری، و گیاهی های گونه رفتن ازبین اقلیمی، تغییرات اقیانوسها، آلودگی
 3   .باشند می آن از جامعه بهداشت و سالمت انداختن



  

 

 

 

 

 
  

عمدهچالش هاي   
زيستمحيط    
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 چالش هاي عمده
محيط زيست   



 تمام و بوده ای ویژه اهمیت دارای نیز انرژی منابع تأمین نظر نقطه از فسیلی سوختهای محیطی، آلودگی مسئله ورای بنابراین
 های زمینه وسایر تجاری و وخانگی ونقل حمل صنعتی، های فعالیت در انرژی مصرف سازی بهینه و کنترل به ملزم جوامع

   .باشند می انرژی مصرف
 
 

 جهت در جدی تالش آن، کردن کاربردی و انرژی مصرف مناسب الگوها تدوین با بلکه نبوده مستثنی قاعده این از نیز ما کشور
  انرژی حاملهای ترین پرمصرف از یکی ما کشور که چرا آورده، بعمل فسیلی سوختهای بخصوص انرژی مصرف کنترل و کاهش

  .آید می بشمار دنیا در
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 انرژی



 بهره و .... و گرمایی وزمین بادی -خورشیدی انرژی نظیر شونده تجدید انرژیهای منابع به کافی توجه نیز طرفی از
 تقلیل موجب نهایتاً و موجود منابع حفظ و فسیلی انرژیهای مصرف کاهش در اساسی نقش آنها از گسترده برداری
 .شد خواهد محیطی زیست های آالینده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و زیست محیط حفاظت از پشتیبانی کلی هدف با المللی بین استانداردهای مبنای بر زیست محیط مدیریت سیستم 

  جامعه اقتصادی ، اجتماعی نیازهای تمام با که طوری به بوده انرژی ذخیره و وری بهره ارتقای ، ها آلودگی از پیشگیری
  و محیطی زیست اهداف به دستیابی در را سازمانها و شده ادغام مدیریتی الزامات سایر با بتوانند تا  باشد می  تعامل در

 یاری پایدار توسعه راستای در وری بهره افزایش و  ها آالیندگی انتشار از جلوگیری و زیست محیط حفظ جهت تالشی
  نمایند
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 ارتقای بهره وری و ذخیره انرژی 



هدف مدیریت انرژی مصرف بهینه انرژی برای دستیابی به 
عمده  از این رو چهار اصل. اهداف سازمانی می باشد
 :مدیریت انرژی عبارتند از

 خرید انرژی با پایین ترین قیمت ممکن -1
 مصرف انرژی با باالترین بازدهی -٢
 مجهز شدن با مناسب ترین نوع فن آوری -3
 حفظ استاندارد های محیط زیست -٤
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 :عبارت است ازمدیریت انرژی جامع ترین تعریف برای 

سودمندترین روش کاربرد انرژی که متضمن جلوگیری از اتالف انرژی، افزایش بازدهی انرژی، ”
 .”نگهداری ازمنابع پایان پذیر انرژی و کم ترین آسیب به محیط زیست باشد

 

از این . یک ضرورت حیاتی می باشد TQMدر  نه یک انتخاب بلکه مدیریت انرژی برای ما
رو می توانیم با استفاده از شیوه های نوین مدیریتی نظیرمدیریت انرژی شاهد افزایش کیفی 

 .و ملی باشیم مدیریت انرژی در کشور و به تبع آن افزایش بهره وری در سطح سازمان

TQM  تفكر يا رويكرد ارتقايي، رقابت پذيري، اثربخشي و انعطاف پذيري
روش برنامه ريزي، سازمان دهي و آگاهي از  TQM .در كل سازمان است

 . كندهر نوع فعاليت را در سازمان مشخص مي
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 مدیریت انرژی 
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 در.است زیست محیط و توسعه میان تعادل ایجاد حقیقت در Sustainable Development یا پایدار توسعه
  .آمد (IUCN) طبیعی منابع از حفاظت جهانی سازمان گزارش در پایدار توسعه نام بار نخستین برای 1980 سال
 که برد کار به وضعیتی توصیف برای را واژه این طبیعی منابع حفظ استراتژی نام با خود گزارش در سازمان این

  :باشد داشته جنبه چهار می تواند پایداری.می آید هم آن یاری به بلکه نیست، مضر طبیعت برای تنها نه توسعه
 بر تنها پایدار توسعه حقیقت در.اقتصادی پایداری و اجتماعی پایداری سیاسی، پایداری طبیعی، منابع در پایداری

 پایدار توسعه .می کند توجه هم آن اقتصادی و اجتماعی جنبه های به بلکه ندارد تمرکز اتفاقی محیطی زیست جنبه
 .است زیست محیط و اقتصاد جامعه، تالقی محل

International Union for Conservation of Nature 
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  Sustainable Development توسعه پایدار یا



 . نمود قديم منابع جايگزين را انرژي جديد منابع بايد عمده دليل دو به حداقل
   : از عبارتند داليل اين

 
 
 
 هاي انرژي مرغوبيت حال عين در و ( پذيري برگشت عدم ) محدوديت-

 مسلماً و بوده متمركز شيميايي انرژي نوع از سوختها اين كه چرا فسيلي،
   . دارند احتراق از بهتر كاربردهايي

 
 
 سالمت حفظ امروزه كه طوري به محيطي زيست مشكالت و مسائل -

 مي شمار به جهاني پايدار اقتصادي توسعه شرطهاي پيش مهمترين از اتمسفر
 مشترك تالش سالهاي عنوان به آينده هاي دهه كه است رو اين از . آيد

 تالش واقع در و زيست محيط كنترل ، كربن انتشار كنترل براي انساني جامعه
   . بود خواهد زمين كره در انسان حضور تداوم براي
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 منابع جديد انرژي 



 آینده در انرژی جدید سیستمهای . است الزامی امری فسیلی منابع جای به انرژی جدید منابع از استفاده بنابراین
 و بادی و خورشیدی انرژی نظیر کربن بدون انرژی منابع آن در که باشد بنیادی و ساختاری تغییرات به متکی باید

 . گیرند می قرار استفاده مورد بیوماس انرژی مانند خنثی کربن و گرمایی زمین
 
 
 
 
 
 
 
 
 یك از ای هسته انرژی آوری فن مقابل در شان آوری فن سادگــی به توجه با پذیر تجدید انرژیهای تردید بدون 

 انرژی جدید سیستمهای در مهمی نقش دیگر طرف از اتمی های زباله نظیر مشکالتی ایجاد عدم دلیل به نیز و طرف
 قیمت و اولیه هزینه ویژه به متعددی عوامل عمل در که داشت اذعان باید حال هر در . کنند می ایفا را جهان در

 حساب به ، مربوطه های تکنولوژی کارایی بهبود و نمودن بومی برای کافی گذاری سرمایه عدم باال، شده تمام
 ، محلی و ای منطقه ، جهانی سطح در حمایتی سیاستهای نبود ، اقتصادی معادالت در خارجی های هزینه نیامدن

 .است ساخته محدود و کند بسیار را نو انرژیهای توسعه و نفوذ
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 منابع جديد انرژي 
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 مديريت سبز 
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 شروع :(1) مرحله

تیم تشکیل 

اطالعات آوری جمع و میدانی مشاهدات 

 ریزی برنامه :(۲) مرحله

مشکالت و مسائل شناسایی 

گذاری هدف 

 سبز وری بهره مختلف راهکارهای بندی اولویت و ارزیابی و ایجاد :(۳) مرحله

سبز مدیریت راهکارهای ایجاد 

سبز وری بهره مختلف راهکارهای بندی اولویت و ارزیابی 

 سبز مدیریت راهکارهای اجرای :(۴) مرحله

سبز مدیریت عملیاتی برنامه تدوین 

شده انتخاب راهکارهای اجرای 

،توانمندی توسعه و آگاهی آموزش 

 کلی مرور و نظارت :(۵) مرحله

نتایج ارزیابی و نظارت 

مدیریت بازنگری 

 سبز مدیریت کردن نهادینه :(۶) مرحله

سازمان مدیریت سیستم در تغییرات 

مداوم بهبود برای جدید مسائل شناسایی(APO,2017) 

 به بازدهی و بوده اجرا قابل مختلف کارخانجات حتی و ادارات و سازمان یک مختلف های بخش همه در سبز وری بهره مدیریت
  زیر شرح به گردد، می محیط در کارایی افزایش و انرژی حفظ به منجر که سبز وری بهره مدیریت مراحل .داشت خواهد دربر را سزایی

 (APO,2017) :باشد می

 مدیریت بهره وری سبز 
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  نگرش یک آلودگی کنترل .است زمان به مربوط سبز وری بهره رویکرد و آلودگی کنترل بین اساسی تفاوت
 مبتنی پیشگیری، و بینی پیش آینده، به نگاه فلسفه با سبز وری بهره حالیکه در است ”وقوع از بعد واقعه عالج“
 .”است درمان از بهتر پیشگیری“ که است بینش این بر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 همراه به اقتصادی منافع توسعه منظور به آلودگی ایجاد از جلوگیری یعنی است بازدارنده بیشتر سبز وری بهره
  و پذیرفته عنصر یک صورت به را آالینده زائد مواد آلودگی، کنترل استراتژی که صورتی در .زیست محیط حفظ
 تاکید ها آالینده بر خط انتهای در کنترل رویکرد یعنی .نماید می آنها کنترل برای هایی راه کردن پیدا در سعی
 .کند می تاکید تولید فرآیند و محصول بر پیشگیری رویکرد که صورتی در دارد
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 رویکرد بهره وری سبز 



 مدیریت انرژی و بهره وری سبز
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پرکو پنکو دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان را به صورت زیر ارائه کرده است 

داخلي عوامل خارجي عوامل   

 موسسات 
 عمومي

 زیرساختها

 سياستها و
راهبردها   

 مکانيزمهای 
 نهادی

 محصول

 روشهای کار

 سازمانها و 
 سيستمها

 افراد

 شيوه های
مدیریت   

 اجتماعي و 
 جمعيتي

 اقتصادی

 مواد اوليه

 انرژی

 زمين

 نيروی
انساني   

 مواد و انرژی

 تکنولوژی

 تجهيزات و
ماشين آالت   

 محصول

سخت عوامل نرم عوامل  رفتاری تغييرات  طبيعي منابع  زیرساختهاو  دولت   
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و  وریعوامل موثر بر بهره 

 انرژی

 عوامل خارجی عوامل داخلی

 منابع سیاست دولت عوامل داده عوامل فرآیند عوامل ستانده

                           تغییرات 

وساختار  چرخه

 کسب و کار

 حجم محصول●

 ترکیب محصول●

 قیمت محصول●

 کیفیت محصول●

 نوآوری درطرح محصول●

 بسته بندی ●

 خدمات پس از فروش●

 زمان تحویل●

 دردسترس بودن محصول●

 به هنگام نیاز مشتری    

 ارانتیو سیستم های گارانتی و ●

 سهم بازار و نفوذ آن●

   منزلت شرکت در ذهن مشتری●

   : نیررروی کررار•  

آمرروزش    انگیررزش  
 کاری   ترفیع   روابط

 طراحی محصول  •  
 تکنولوژی  •  
بکارگیری   نگهداری •  
 توسعه تجهیزات و

 مواد اولیه وانرژی•  
 روشهای کار•  

                    : برررررازخور •  
 اندازه گیری و تحلیل

 سیسرتم سرازمان و   •  
  شیوه مدیریت

سرمایه   کارخانه  •

 جدید و تجهیزات

 مواد و انرژی •

تکنولوژی و دانر    •

 فنی

  جدیدنیروی انسانی  •

سیاسرررررتهای •
 تعدیل ساختاری

سیاستهای بهره •
 وری

سیاسرررررتهای •
                     چرخررررررررره
 کسب و کار

مقررات محریط  •
 زیست

سیاستهای مالی •
 و مالیاتی

و  آمرررررروزش•
تحصیالت نیروی 

  انسانی

 نیروی انسانی  •

 عرضه و تقاضا–

 تحصیالت  –

 انعطاف پذیری –

   تغییر پذیری–

 زمین •

 سترسید قرررابلیت–

 قیمت–

 مواد وانرژی •

     دسترسرری برره منررابع    •

 مالی و تسهیالت

شرایط کسب و کرار    ●

 رقابت

تغییررات سراختاری   •  

 بخشی

             تغییرات ساخترارهای •

 سرمایه ای

                    اقتصرررراد انرررردازه •

 (مقیاس ) 

 تغییرات جمعیتی •

  تغییرات اجتماعی •
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 روندهای
اقتصادی   

 انطباق، 
 سازگاری و 

 هماهنگی های
بین المللی   

 اقتصادی

  فناوری

 توافقات دو جانبه 
 و چند جانبه

  اجتماعی

 توسعه 
 تکنولوژی

 سیاسی

بینش/نگرش   

 انگیزش
 دانش و

مهارت ها   

 باورها و
ارزش ها   

 محصوالت

 سطح ملی سطح بین اللملی سطح سازمانی سطح فـردی

 مختلف سطوح در وری بهره بر مؤثر عوامل

21 



 استراتژی سبز وری بهره :گردید معرفی «آسیا وری بهره سازمان» توسط 199٤ سال در سبز وری بهره مفهوم
  .است محیطی پایدار توسعه برای ای شده انتخاب

 محیطی ایمنی و حفاظت موجب که نحوی به است اجتماعی-اقتصادی توسعه و وری بهره افزایش آن اصلی هدف
 (APO,2017) .گردد
 تجاری سودآوری افزایش موجب  که نحوی به ، است زیست محیط حفاظت افزایش سبز وری بهره اصلی هدف
 آن اصلی ورویکرد باشد می بکارگیری قابل سازمانی و ملی ای، فرامنطقه ای، منطقه مختلف سطوح در و گردد

 .است زندگی کیفیت ارتقای
 

 روش گزاف اقتصادی های هزینه قبال در العملی عکس که کند می ترویج را ای پیشگیرانه نگرش سبز وری بهره
 جویی صرفه و یستز محیط بهبود بین مستحکمی رابطه سبز وری بهره .است خط انتهای در آلودگی کنترل های

 برای روشی عنوان به رویکرد این صنعتی،-علمی جوامع در که است دلیل همین به .شود می موجب را اقتصادی
   (1397،طلب قائمی ) .شود می گرفته کار به و توصیه زیست محیط حفظ و صنعتی توسعه تلفیق

 
 تا مدیریتی رده باالترین از تشکیالت یك سطوح تمام در نگرشها اساسی تغییر و بهتر مدیریت شامل سبز وری بهره

  .نیست فناوری تغییر پی در صرفا رویکرد این که شود می نتیجه لذا .است شغلی رده ترین پایین
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 مفهوم بهره وری سبز 
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 در نمودار زير ارتباط ورودي، خروجي و فرايند انجام كار با مفاهيم مرتبط با بهره وري سبز و 
 و ابزارهايمحيط زيست نمايش داده شده و جايگاه سيستم هاي زيست محيطي، انتظارات مشتريان 

 .ارتقا بهره وري سبز مشخص شده است
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 MFCA مواد، جریان حسابداری

  و پولی محاسبات و است EMS محیطی زیست حسابداری مدیریت اصلی های ابزار از یکی انرژی و مواد جریان حسایداری
  گروه دو بهMFCA منافع .است ضایعات و ها آالینده برآورد بر MFCA دیگر تاکید و کند می گیری اندازه را مواد فیزیکی
 کاهش شامل خارجی ومنافع وری بهره بهبود و سودآوری افزایش دربرگیرنده داخلی منافع .شود می تقسیم خارجی و داخلی
 .است پایدار توسعه کننده تضمین MFCA کاربرد  خارجی و داخلی منافع.است محیطی زیست مخرب اثرات

 

 :است زیر های هزینه شامل MFCA های هزینه
  مواد هزینه1.
 (... و برق ، سوخت )انرژی هزینه2.
 کار نیروی   هزینه3.

 سیستم هزینه4.

 استهالک هزینه5.

   مدیریتی های هدررفت های هزینه6.

  پسماند ، آلودگی) منفی تولیدات و ( کاال) مثبت تولیدات شامل ها خروجی و (...و ،انرژی مواد ) ها مقدارسنجی مراکز در7.
   .گردند موازنه برآورد پولی و وزنی صورت به باید (...و
 

 

 

 
Material Flow Cost Accounting 
Environmental Management System 
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 :1 گام های ابزار
  لیست چک1.
 فرآیند نمودار و فلوچارت2.

 مواد توازن3.

 الگوبرداری4.

 کارخانه طرح5.

 مواد های فلوچارت6.

 :2 گام های ابزار
   مغزی طوفان1.
 ماهی استخوان نمودار2.

 مپ اکو3.

 گانت نمودار4.

 :3 گام های ابزار
   مغزی طوفان1.
 منفعت – هزینه تجزیه2.

 مپ اکو3.

 شکست تحلیل و تجزیه4.

 پارتو نمودار5.

 :4گام های ابزار
 آموزشی سنجی نیاز1.

 گروهی توجیهی جلسه2.

 پاسخگویی ماتریس3.

 گانت نمودار4.

 تارعنکبوتی نمودار5.

 :5 گام های ابزار
 ها حل راه تاثیر تحلیل1.

 مپ اکو2.

 شکست تحلیل و تجزیه3.

 عنکبوتی تار نمودار4.

 :6 گام های ابزار
   پسماند ایجاد از جلوگیری1.
   بازیافت2.
  منابع از  حفاظت3.
 آلودگی  انواع کنترل4.

 محصول  بهبود5.

 کیفیت بهبود و وری بهره6.

 عمر چرخه ارزیابی7.

 سبز وری بهره های تکنیک و ها ابزار

 

 :است زیر شرح به  مختلف های درگام سبز وری بهره های تکنیک و ها ابزار
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 سبز وری بهره های تکنیک و ها ابزار



 مدیریت عمليات و سودآوری   

  محصول عمليات نهاده ها

درآمدها  –هزینه ها = سودآوری   

 بهره وری و کيفيت  درآمدها  هزینه ها
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 تعیین شاخص های -1

 بهره وری و اندازه گیری آنها  

تجزیه وتحلیل   -2
اجرای برنامه های   -4 شاخص های بهره وری

 بهبود بهره وری  

 برنامه ریزی بهبود -3

 بهره وری 

 چرخه مدیریت بهره وری   
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 :مراحل چهار گانه چرخه مدیریت بهره وری*

اندازه گیری بهره وری( مرحله یک 
بهبود بهره وری، نیازمند اندازه گیری آن هستیم زیرا جهت: 

سود آوری تحت تاثیر تالشهای بهره وری است. 
برنامه ریزی و بودجه بندی را با سیستمهای مالی تلفیق می کند. 
آگاهی سازمانی را افزایش می دهد. 
شناخت و ارزیابی مشکالت را میسر می سازد. 
شناخت و ارزیابی فرصتها را میسر می سازد. 
مکانیزم باز خورد را ایجاد می کند. 
یکپارچگی بهره وری را با سایر سیستمها تلفیق می نماید. 
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 (ادامه: )مراحل چهار گانه چرخه مدیریت بهره وری*

تحلیل و ارزیابی بهره وری( مرحله دوم: 
 مورد بررسی ( ساز و کارها)فرآیندی است که طی آن تغییرات بهره وری وعلل آن

 :برخی از مهمترین دلیل تحلیل بهره وری عبارتند از. قرار      می گیرد
شناخت علل کاهش و افزایش بهره وری و اولویت بندی بر اساس اهمیت آنها 
تشخیص فرصتها و تهدیدها 
تعیین و تنظیم  تهدیدها 
تعیین و تنظیم اهداف 
ممیزی کارکرد  مدیران 
 ارزیابی استراتژیها، سیاستها و عملیات 
بهبود الگوی تخصیص منابع 
پرداخت دستمزد بر اساس عملکرد 
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 (ادامه: )مراحل چهار گانه چرخه مدیریت بهره وری*

برنامه ریزی برای بهبود بهره وری ( مرحله سوم: 
تبیین ماموریت 
تدوین اهداف اصلی 
تدوین اهداف کوتاه مدت و شاخص های اندازه گیری آنها 
 تعیین وضع موجود و آتی اهداف کوتاه مدت 
تعیین سهم بهره وری در تامین اهداف کوتاه مدت 
تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده 
شناخت ماهیت عوامل 
برنامه ریزی اجرایی 
 زمان بندی اقدامات 
بازنگری برنامه اجرایی 
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 (ادامه: )مراحل چهار گانه چرخه مدیریت بهره وری*

 اجرا و بهبود بهره وری( 4مرحله: 
تشكيل كميته راهبري با حضور تصميم گيرندگان 
وارد كردن افراد ماهر و با تجربه در سيستمها 
سازماندهي برنامه ها و نيروي انساني 
كنترل برنامه ها 
اجراي اقدامات تعريف شده 
 كنترل نتايج حاصله 
گزارش  نتايج و بازنگري آنها 
انجام اقدامات اصالحي 
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 چرخه ارتقاءبهره وری*

 اجرا و بهبود

 تحلیل و ارزیابی

 برنامه ریزی  برای بهبود 

 
 اندازه گیری بهره وری

 تحلیل و ارزیابی

 
 اندازه گیری بهره وری

 برنامه ریزی  برای بهبود 

33 



 شروع

فعالیت های آموزشی برای  
 اشاعه فرهنگ بهره وری

 پله اول

 پله دوم

 تعیین شاخص های بهره وری و اندازه گیری آنها
 پله سوم

 تجزیه و تحلیل شاخص ها
 پله چهارم

 شناسایی عوامل ارتقاء بهره وری
 پله پنجم

 تعیین راه كارها و برنامه ریزی بهبود بهره وری
 پله ششم

 اجرای راه كارها و برنامه ریزی های بهبود بهره وری

 

 تسهیم  

 دستاورد 

 های  

 مرحله 

 اول

 

 تشکیل گروه

 اجرای دوره بعدی چرخه مدیریت بهره وری ارزیابی عملکرد و اصالح قدم ها و پله های بهره وری

 توالی قدم ها و پله های بهره وری در سازمان
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  چرخه بهبود مستمر

35 



 بهبود بهره وری و انرژی 
 

 زمان
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رشدبهره وری كل   

A 

B 

بهره 
 وري

زما
 ن

 رشد بهره وری کل

 اتفاق می افتد BبهAبهره وری کل از طریق تغییر مکان منحنی از 
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 :وری و انرژیالگوریتم مدل تحلیلی بهبود بهره *
 جمع آوری داده ها

 محاسبه تغییرات بهره وری كلی و 
 بنا نهادن فایلهای اطالعاتی

 تحلیل رگرسیون جهت تعیین 
 وری و انرژیضرایب بهبود بهره 

0> ضرایب بهبود بهره روی    

 بررسی اثر بخشی روشها
 با توجه به ضرایب منفی

 انتخاب روشهای كاندید 
 برای بهبود بهره وری

 فرموله كردن برنامه ریزی
 عدد صحیح

 تحلیل حساسیت

 اجرای تکنیک منتخب انتخاب روش نهایی 

 خیر بله
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 :نتيجه گيری
  و زندگی کیفیت بهبود و آوری سود موجب سبز وری بهره•

 .شد خواهد انرژی
  پایدار توسعه برای بعدی چند استراتژی یک سبز وری بهره•

  وتوسعه انرژی بهبود و وری بهره افزایش باهدف زیست محیط
 . است اجتماعی اقتصادی

  تکنیک و مناسب های تکنولوژی  بکارگیری سبز وری بهره •
  وخدمات ها کاال تولید جهت در مدیریتی متغیر های

  و وری بهره همزمان ارتقا برای محیطی سازگارزیست
 .باشد می انرژی افزایش و سوددهی

  زیست مدیریت ابزارهای بابکارگیری سبز وری بهره درواقع •
 کاهش موجب مناسب های تکنولوژی ، ها تکنیک ، محیطی

  ارائه و تولیدی های فعالیت در محیطی زیست مخرب اثرات
 .شود می ها سازمان خدمات

  بهبود ، سودآوری افزایش ، سبز وری بهره  اساسی اصل سه•
  بر ها آلودگی انواع جمله از مخرب اثرات کاهش زندگی کیفیت
   .باشد می زیست محیط

  در ها ریز دور و ضایعات ، ها داده کاهش با اصل سه این•
  بهبود ها، بنگاه آوری سود ،ارتقا خدمات ارائه و  تولید فرایند
  اهداف حصول زمینه و مشتری برای وخدمات ها کاال کیفیت

 .کند می ایجاد را پایدار توسعه
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 شامل باشد، داشته کاربرد آنها در تواند می سبز وری بهره که هایی زمینه از بعضی
 زیست محیط و طبیعی منابع از حفاظت  
   قوانین از پیروی و گذاری قانون  

   زیست محیط مدیریت ،سیستم 1۴000 ایزو
 محیطی زیست معیارهای  براساس بندی طبقه

   زیست محیط برای طراحی  
   ضایعات کاهش

   پاک محصول
   آلودگی از جلوگیری

   پاک  تولید های فناوری
   وری بهره و کیفیت ارتقای
   محیطی زیست معیارهای براساس کارایی

   سمی شیمیایی ضایعات مدیریت و خطرناک ضایعات مدیریت
   انرژی مدیریت
   شغلی سالمت و اهمیت

 عرضه زنجیره مدیریت
   محیطی زیست معیارهای براساس گردشگری  

 . باشد می زیست محیط معیارهای براساس صنعتی محیط مدیریت
 

 ، ها آلودگی از پیشگیری و زیست محیط از حفاظت ضمن  توان می ها بخش و سطوح تمام در زیست محیط مدیریت سیستم کردن احرایی و نمودن عملیاتی با ترتیب بدین
 را باشد می پابدار توسعه به نیل در که  جامعه اقتصادی ، اجتماعی نیازهای از ای گوشه توان می  ترتیب بدین  و برده کار به را بوده انرژی ذخیره و وری بهره ارتقای

 .نمود عملیاتی
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                                                         سپاس ازحسن توهج شما با  
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