"ماهنامه آموزشي الکترونیکي محیط و پسماند "
تهيه كننده :انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران
همكاران این شماره :سعید مردان.
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هو انشاكم من االرض و استعمركم فيها......
او خدايي است كه شما را از زمين بيافريد و آباداني آن را به شما واگذاشت.
مقدمه
همانطور كه در شماره های قبلی نيز بيان شد ،اين ماهنامه قصد دارد با زبانی ساده مساال مابطب
با طوسعه پايدار و محي زيست را با شما در ميان بگذارد .به زعم ما و با طوجه به رسااتت انممان
در راستای طوسعه پايدار ،ضبورت پبداختن به مقوالت و مباحث زيست محيطی در جهات ارطقاا
سطح دانش زيست محيطی اهميت خاصی دارد .ماهنامه محي و پسماند ابازاری بابای انعساا

و

فبهنگ سازی مباحث زيست محيطی مبطب با فعاتيتهای انممن است كه با رويسبد طوساعه پايادار
سعی بب طحقق اين مهم دارد .اين ماهنامه آمادگی دارد مطاتا
محتبم را با ذكب نام كارشنا

درياافتی از همسااران و كارشناساان

مببوطه درج نمايد.

آشنايي با كسب و كارهاي سبز

بزرگتبين فبصت های طمارت در قبن  ، 21در اختيار طمارت های سابزی قابار دارد كاه پاسا ی
ببای چاتش های زيست محيطی  ،از قبي طغييبات آب و هوايی دارند .اين فبصت ها  ،باه بزرگای
اين چاتش هاست و شبكت های مبتسبی كه اين چاتش ها را می پذيبند از حاشايه وا اساتبيت
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طامين استبيت 2و هب جا ما بين اين دو  ،حبكتی سبز را در پی می گيبند .ببآورد اقتصادی سابز در
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اياالت متحده در سا  ، 2005بيش از  200ميليون دالر بوده است . 3رشد جهانی و جبياان سابز ،
هب دو ببای محي زيست و نهضت طمارت هوشمند سودمند و مناس

محسوب می شوند.

جبيان سبز به معنی چيزهايی متفاوت ببای مبدمی متفاوت است .اما در ممموع به مفهاوم كااهش
آتودگی  ،حفظ منابع و اكوسيستم ها  ،كارآمد بودن انبژی و كاهش طغييبات آب و هاوايی اسات .
ببای بسياری از مبدم سبز بودن به معنی آگاهی و هشياری نسبت به مسال اجتماعی مانند طماارت
منصفانه و كار معمو نيبوی انسانی نيز هست .در طمارت سبز اطمينان اطمينان حاص می شود كه
سيستم های طبيعی  ،كه حيات و اقتصاد ما به آنها متسی هستند در طوالنی مدت موجاود خواهناد
بود و با فعاتيت های اقتصادی سودمند و ارزشمند وجود جهانی از حيث محاي زيسات پايادار را
ميسب می سازند.
رشد سبيع طمارت سبز در بسياری از زمينه ها ديده می شود .در پاسخ به نگبانی درخصوص طاثيب
مواد غذايی و كشاورزی بب روی سياره و بدن ما  ،فبوش مواد غذايی ارگانيك  ،ببای بيش از ياك
دهه رشدی معاد  15طا  21درصد داشاته اسات .4جهات مباارزه بااطغييبات آب وهاوايی كااهش
آتودگی هوا و كاستن از ميزان وابستگی به نفت  ،طمارت ها در سا  ، 2007ظبفيت نيبوی بااد را
در اياالت متحده طا  45درصد افزايش دادند ( انممن امبيسايی انبژی باد .) 5كارفبمايان باه عناوان
ب شی از رواج جنبش ساختمان های سبز در حا طبدي ساختمان هاای محا كاار و زنادگی باه
محيطی امن طب و كارآمدطب هستند  .اين اتگو  ،بارهای بار در راه اندازی طماارت هاايی كاه باا آب
پاك  ،پوشاك و خدمات سبز  ،حم و نق سودمند و بسياری از راه ح های ديگاب را ارالاه مای
دهند ،طسبار شده است .هبگز پيش از اين چنين گستبه وسيعی از فبصت ها در اختيار كارفبمايانی
با طقبيبا هب طمببه و آموخته ای  ،نبوده است طا در طمارت به خوبی عم كنند و هم زمان به محي
زيست هم كمك كنند.
مبدم در همه جای كبه زمين آستين ها را باال می زنند و ببای چاره انديشی درخصوص خساارات
وارده به زيستگاه ها  ،آتودگی هاوا  ،كااهش مناابع نفتای  ،آتاودگی آب و طغييابات آب و هاوايی
فعاتيت می كنند .در آمبيسا ببآورد  30درصدی از ميزان آتودگی كه بزرگساالن ايماد می كنناد  ،در
" روش زندگی در ارطباط با سالمتی و پايداری " و هزينه ای كه صبف روش ها و راه هاايی مای
شود كه سازگار با اعتقاد به نياز به دنيايی سبزطب است  ،منظور می گبدد .هاب روز  ،مابدم بيشاتبی
شيوه زندگی خود را طغييب می دهند و از المپ های كم مصبف استفاده می كنند و ماشين هايی باا
سوخت مفيد می خبند و هب كاری بتوانند می كنند طا طغييبی در زندگی روزمابه شاان باه وجاود
بياورند .سبز بودن صبفا يك هو

زودگذر ياا ياك گابايش نيسات  ،بلساه طحاو و دگبگاونی
3

.Natural Marketing
.Organic Trade Association 2006 Manufacture Survey
5
.American Wind Energy Association, Awea 2007 Market Report awea. org
4

2

پايداری است در روش زندگی و كس

و كار ما  .در يك جهت عمده  ،جنگ قديمی ميان طمارت

و نگبانی های مببوط به محي زيست رنگ می بازد .شبكت های مهمی مانند وا مارت  ،جنابا
اتستبيك  ،و دوپون در حا " سبز ساختن " كس

و كارشان هستند طا به محي زيست اص كاار

خود كمك كنند .شبكت ببيتيش پتبوتيوم (  ، ) BPباه عناوان قسامتی از مبحلاه انتقاا خاود از
ببيتيش پتبوتيوم ( مواد نفتی ببيتانيا ) به ماورای نفت 500 ، 6ميلياون دالر در ياك مبكاز ساوخت
زيستی 7سبمايه گذاری كبده است  .به كار انداختن سبمايه در سبمايه گذاری های م اطبه آميز در
شبكت های نوپا  ،در سا  78 ، 2006درصد رشد داشته است  .با اين اميد كه شابكت هاای سابز
مح مناسبی ببای سبمايه گذاری محسوب شوند و به عنوان كليدی ببای رشاد طماارت در قابن
بيست و يك  ،به پيشبفت و شسوفايی ادامه خواهند داد.
جبيان سبز  ،همچنين می طواند بهتبين شيوه ببای پيشگيبی از افت طمارت در نتيمه جهانی شادن
اقتصاد و ديگب چاتش های اقتصادی باشد .قدرت های صنعتی پيشين  ،جای خاود را باه نيبوهاای
صنعتی جديدی مانند چين و هند می دهند و اين دگبگونی و طحو باعث حذف ياا طغيياب مساان
ميليون ها فبصت شغلی از آمبيسا به ديگب ب ش های جهان شده اسات  .ارطقاا طسنوتاوژی هاا و
شبكت های سبز به اقتصادهای رشد يافته كمك می كند طا نقاش رو باه كااهش خاود در صانايع
قديمی را جببان كنند و هنگام افت اقتصاد  ،جبيان سبز به كارآمدطب و رقابتی طب شدن شابكت هاا
كمك می كند.
در مسيب سبيعا رو به رشد اقتصاد سابز  ،كارآفبيناان زيسات محيطای از امتيازهاا و ببطابی هاای
بسياری ببخوردارند .كارآفبينانی با شبكت های كوچك و ابتساری  ،تزومی ندارد كه نگابان طغيياب
قات

ذهنی خود يا از دست دادن سبمايه هايشان در طسنوتوژی های قاديمی باشاند  ،در عاو

ماتسان كس

،

و كارهای جديد  ،كار خود را با پيشينه ای پاك شبوع مای كنناد و از ابتادا شابكت

هايی استوار و بی نقص از تحاظ سودآوری و محي زيسات بناا مای ساازند .كارآفبيناان زيسات
محيطی طقبيبا در طمام زمينه های طمارت  ،با رويسبدی مبتسبانه  ،بذر طغيياب را مای پاشاند  .آنهاا
ثابت می كنند كه سازمان دهندگانی نيبومند  ،ببای سبز ساختن مابقی اقتصاد به شمار می آيند.
كس

و كار سبز می طواند به شما كمك می كند طا طماارت خاود را باا نگااهی باه فبصات هاای

موجود  ،ببای پيوستن به انقالب طمارت سبز شبوع كنيد  .به عنوان ب شی از اقتصاد سبز در حاا
شسوفايی فبصت های بی سابقه ای جهت ايماد كس

و كارهای سودآور و فوق اتعاده وجود دارد

كه در عين حا ببای مشسالت چاتش ببانگيز زيست محيطی كه با آن روببو هستيم راه ح هاايی
اراله می دهد .در اين فبصت ها بازارها  ،محصوالت  ،منابع  ،چاتش ها و راهببدهايی ببای دست
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يابی به موفقيت بايد شناسايی شود  .الزم است اين امسانات ببرسی شود طا كس

و كار سبزی كاه

بيش از همه با عاللق ش صی  ،مهارت ها و منابع ما مناسبت دارد پيدا شود اما نبايد خودمان را باا
اين ايده ها محدود كنيم  .بايد از آنها اتهام گبفته و آنها را با هم بياميزيم و طبكي

كنيم طاا چيازی

كامال جديد را به وجود آوريم.
فبصت های پيشنهادی در قات

موارد زيبگبوه بندی شده اند :

 -فرصت  :1طامين سوخت از انبژی سبز – كس

وكارهای خالقانه ای ببای طاامين انابژی

قاب طمديد به وجود آوريد .
 فرصت  :2بذر كارآفبينی ببای حبفه های سبز را بپاشيد – هب كما كه هساتيد  ،باه ماوجسبز بپيونديد.
 فرصت  :3خانه ها و طمارت هايی سبز بنا كنيد – مناز و ساختمان های ديگب را به شيوهای سبز بازسازی كنيد.
 فرصت  :4سبمايه گذاری سبز كنيد – ميان مسيب سبز وا اساتبيت 8پا ارطبااطی ببقاباركنيد.
 فرصت  :5در جهان موجود را ه ح های بازرگاانی پيادا كنياد – از طبيعات بياموزياد وكس

و كاری پبقدرت و بی نقص به راه اندازيد.

 فرصت  :6ضايعات كمتبی طوتيد كنيد -ضايعات را باه ياك منباع ببگبدانياد ،كاارايی راافزايش داده و از آتودگی بساهيد.
 -فرصت  :7غذاهای سبز طهيه كنيد -به مبدم كمك كنيد طا غذاهای مناسا

طابی مصابف

كنند به خاطب خودشان و به خاطب كبه زمين .
 فرصت  :8از آب عاقالنه استفاده كنيد – از وجود آب پاك ببای همه مان اطمينان بيابيد . فرصت  :9خدمات سبز را اراله دهيد – خدمات را باه مياان مبدمای آورياد كاه آرزويایمشتبك ببای انمام كار صحيح دارند.
 فرصت  :10حم ونق و شهبهايی سبز – آينده ای سبز شهبی و چشم انداز حومه شاهبرا شس دهيد.
 فرصت  :11زراعت های سبز – كمك كنيد طا زراعت  ،در جهت طامين خاوراكی سااتم وخاتص پيش ببود هم ببای امبوز و هم ببای فبدا.
چه كسی به انقالب طمارت سبز می پيوندد ؟ در سا  2006موسسه ای نظبسنمی گاتوپ  9اعاالم
كبد  77درصد از آمبيسايی ها نگبان مسال محي زيست هساتند و احساا

مای كنناد ضابوری
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است كه دست به كار شده و طغييبی به وجود آورند  .به انضمام ميليون ها آمبيساايی كاه طماارت
خود را شبوع كبده و به دنبا فبصت های صحيح و به جا هستند .10اين آمارها  ،نشان دهنده طوان
باتقوه فبصت های طمارت سبز می باشند .چشم انداز و انگيزه شما هب چه كه باشد  ،ايان مطاتا
موجباطی ببای گستبه وسيعی از كس

و كارها فباهم می كند كه شما می طوانيد آنها را باا اهاداف

ش صی و عاللق خودطان سازگار كنيد .ببای هب يك از ايده ها  ،موارد زيب نيز قاب شناسالی است:
 نياز بازار  :به صورت خالصه  ،معبفی فبصتی است كاه كسا

وكاار مای طواناد باه آن

بپبدازد.
 رسالت  :آن چه كه كس

و كار بابای انماام آن طنظايم خواهاد شاد  ،چگاونگی طاامين

نيازهای مشتبيان و محي زيست در جهت موفقيت
 چالش هاي ويژه  :شناسايی چاتش های ويژه ای كه يك كس

و كار در مسيب حبكت از

يك ايده طا رسيدن به موقعيت يك طمارت موفق  ،با آن مواجه خواهد شد.
 معلومات براي شروع كار  :از كس

و كارهايی كه به حداق ط صص و معلوماات نيااز

دارند گبفته طا حوزه هايی كه ازطمببه سود می ببند ،مانناد ماواد غاذايی  ،كشااورزی ياا
سبمايه گذاری
 سرمايه مورد نياز  :از حداق پايش پبداخات هزيناه هاای سابمايه گاذاری طاا كسا

و

كارهايی كه راه اندازی آنها مستلزم اجبای طحقيقات و طوسعه طوتيد اسات (  = $هازاران
دالر =$$ ،ده ها هزار دالر =$$$ ،صدها هزار دالر =$$$$ ،ميليون ها دالر.) 11
 زمان بندي براي شروع  :مدت زمان الزم ببای يك كس
 ،محصو (يا خدمات) ببقبار گبدد و كس

و كار طا ضبوريات فباهم شود

و كار دايب شود  ،از چند هفته  ،طا چند ماه يا

چند سا .
با در نظب گبفتن اهميت طغييبات آب و هوايی ،جبيان سبز فق به معنی كند كبدن ذوب شدن قلاه
های ي ی و حفاظت از خب

های قطبای نيسات  .ايان فبصات و امساان در اختياار ماسات طاا

اقتصادمان را طوسعه دهيم و در عين حا با انبژی پاك  ،هوای طمياز  ،آب سااتم و فعاتيات هاای
معنی دار محي زيست را حفظ كنيم .كارآفبينان محي زيستی كمك می كنند طا بابای نسا هاای
آينده  ،جهانی ساتم  ،رضايت ب ش و غنی به وجود آيد .همه چيز با يك اتهام و خيا شابوع مای
شود .اميدوارم اين مطات

به كارآفبينان محي زيستی اتهام بدهد طا بتوانند از آن ببای ساختن آينده

استفاده كنند .هب يك از اين فبصت های طشبيح شده  ،راهی است ببای رسيدن به اين هدف .در
9
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هب يك از اين مسيبها ،طنوع و گوناگونی نامحدودی وجود دارد .در اين جا ،هيچ مسيب قطعای كاه
قبار باشد ايده مذكور به آن ببسد  ،در كار نيست .اين شماليد كه با اتهام و طصوری در مورد آيناده
درخشان طب  ،از پيش مهم طبين گام را رو به جلو ببداشته ايد .اگب المپ های روشنايی طان را طا به
حا عو

كبده ايد و آماده انمام كارهای بيشتبی هستيد  ،اين مطات

ببای شما نوشته شده .

 اگب به دنبا بزرگ طبين فبصت طماری زندگی طان هستيد و آماده شبوع می باشيد اين مطات
ببای شما نوشته شده .
 اگب نگبان طغييبات آب و هوايی هستيد و می خواهيد كه طغييبی به وجود آوريد ايان مطاتا
ببای شما نوشته شده.
 اگب از كارطان خسته شده ايد و به دنبا كس

و كاری هدفمند هستيد  ،اين مطات

ببای شاما

نوشته شده.
 اگب ش

ها از نگبانی خوابتان نمی ببد و به اين موضوع فسب می كنيد كه در مسابقه پبچااتش
و كار شما خواهد آمد  ،اين مطات

اقتصادی اين دوران  ،چه بب سب كس

بابای شاما نوشاته

شده .
 اگب می خواهيد كه با انمام كار صحيح احسا

خوبی پيدا كنيد اين مطات

مای طواناد مسايب

شما را به سوی آينده سبزطب آشسار كند.
 اگب هب يك از ايده هايی كه در ادامه می آيد  ،ببای شما مناس
بيشتب و پبداختن به جزليات طبح طعقي
شما در مسيب حبكت به سمت يك كس

اسات  ،كاار را باا طحقيقاات

كنيد و آن را از آن خود سازيد.

و كار سبز و موفق ،طنها نيستيد و با كمی كمك  ،آن را به

انمام می رسانيد.
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