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تعاریف و مفاهیم

اهداف توسعه پایدار ()SDG
Sustainable Development Goals

 17شاخص کالن

 -1پایان دادن به فقر
 -۲پایان دادن به گرسنگی
 -۳زندگی سالم وارتقاء رفاه
 -۴آموزش با کیفیت
 -۵برابری جنسیتی
 -۶دردسترس بودن آب سالم وفاضالب
 -۷دسترسی به انرژی پاک ومقرون به صرفه
 -۸رشد اقتصادی پایدار وکارشایسته
 -۹ارتقاء زیر ساخت های،تاب آور وصنعتی فراگیر
 -1۰کاهش نابرابری
 -11شهرها وجوامع پایدار وتاب آور
 -1۲الگوی تولید ومصرف پایدار
 -1۳اقدامات جهت مبارزه با تغییرات اقلیم
 -1۴استفاده پایدار ازاقیانوس ودریا ها
 -1۵ارتقای اکوسیستم وجلوگیری ازبین رفتن تنوع زیستی
 -1۶جامعه ی پایدار وصلح آمیز
 -1۷احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار

فرآیندی استت کته تی آن رفتاه و حقتوم اجت تا ی
انستتان افتتزایش متتی یابتتد ،در حالی تته خ تترات و
تهدیدهایی که متوجه محیط زیست است کاهش متی
یابد.

اقتصاد سبز

اقتصاد سبز

روند فعلي
کاهش برداشت
از منابع
با اقتصاد سبز

رشد
اقتصادي

برداشت از منابع

آلودگي
کاهش
آلودگي با
اقتصاد سبز

حرکت به سوی اقتصاد سبز:راهي برای توسعه پایدار و ریشه کني فقر
Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and
Poverty Eradication

میزان اشتغال جهانی  ۳.۲۵ :بیلیون
شغل

 ۳۲۵میلیارد دالر سرمایه
 %۲۰افزایش ارزش افزوده در
این بخشها

سرمایه های بیعی شامل،
جنگلداری،کشاورزی،آب
شیرین و ماهیگیری

رشد  ۰.۵تا  ۲درصدی مشاغل سبز
 %1۰افزایش افزایش کیفیت خاک
و افزایش

ل رد محصوالت و

کاهش تقاضای آب به میزان یک
پنجم شرایط فعلی

ایجاد  1۵تا  ۶۰میلیون شغل جدید

گذاری ساالنه برروی

سرمایه گذاری در بخش
کشاورزی سبز از  1۰۰تا
 ۳۰۰میلیادر دالر در بازه
 ۲۰1۰تا ۲۰۵۰

بخشهای اصلی اقتصاد سبز
کشاورزی و
جنگلداری
انرژیهای
تجدیدپذیر

ساخت و
ساز سبز

مدیریت
مواد زائد و
بازیافت

هفت بخش
اصلي اقتصاد
سبز

تاسیسات
آبي

حمل و نقل
سبز

فن آوری
پاک

بحران اقتصادی در جهان
از دست رفتن  ۳1میلیون شغل
(سال )۲۰۰۷

در حال حضر  ۲11میلیون نفر در
جهان بی ار هستند.
حدود یک سوم از مج وع اشتغال جهان
(  ۹۳۲میلیتتتون کتتتارگر) ک تتتتر از  ۲دالر
آمری ا در روز درآمد و در فقر کاری قرار
دارند

پیدایش مفهوم مشاغل سبز

سال
۲۰۰۷

تولیتتد مشتتاغل و فعالیتتت هتتایی کتته بتته اجتترای
سیاست های محیط زیستی و حل و فصتل اتالش
های محیط زیست جهانی ک ک می کنند.

مشاغل سبز
ب ور کلی مشاغل سبز فعالیت هایی هستند که موجت
کاهش آثار زیست محی ی بنگاهها و بخش اقتصتادی
میشود .مشاغل ستبز فعالیتتهتایی را در بختشهتای
صتتتنعت  ،کشتتتاورزی ،ستتتاخت ان و ختتتدمات در بتتتر
میگیرند که ضت ن حفتم محتیط زیستت ضتوابط کتار
شایستتته ماننتتد دستتت زد کتتافی ،شتترایط ای تتن ،حقتتوم
قانونی کارگران و ح ایتت هتای اجت تا ی را بترآورده
میسازند.

شغل شایسته

بتتته شتتتغل مولتتتد در شتتترایط آزادی،
برابتتتری ،امنیتتتت و شتتترافت انستتتانی
مشت ل بر حقوم بنیادین کار ،اشتتغال
کامتتل ،ح ایتتت از امنیتتت اجت تتا ی و
ح ایتتت از گفت تتان اجت تتا ی ا تتالم
میشود.

شغل سبز چه
خصوصیاتی
دارد؟

 کاهش مصرف انرژی و مواد خام
 کاهش تولید گازهای گلخانه های

 حداقل رساندن پس اند و آلودگی
 حفاظت و احیا اکوسیستم
 کاهش اثرات زیست محی ی
 توسعه پایدار اقتصادی

شغل سبز

شغل محیط زیستی

ویژگیهای کار شایسته
•دست زد کافی (درآمد ماهیانه)
•ستتا ات کتتاری مناستت
کاری هفتگی)

(ستتا ات

کار شایسته

شغل محیط زیستی

•امنیت و ثبات کاری(قرارداد ثبتی)
•ح ایت اجت ا ی (امنیت اجت ا ی)

شغل سبز

محیط زیستی و شایسته :

محیط زیستی اما غیر شایسته :

•کارگران اداری اتحادیته انرژیهتای •بازیافت کاالهای ال ترونیک بدون ای نی
کار کافی
خورشیدی و بادی
•کارگران نصاب صفحات خورشیدی با
•مع اران سبز
•کارگران بخش ح ل و نقل تومی مزد اندک
•کارگران روزمزد مزارع تولید سوخت
با دست زد کافی
•کارکنتتان بختتش ح تتل و نقتتل بتتا زیستی
دست زد کافی
غیرمحیط زیستی و غیر شایسته:
شایسته اما غیرمحیط زیستی:
•کتتتارگران دارای اتحادیتتته صتتتنایع •استخراج زغال سنگ بدون ای نی کافی
•کار زنان در تولید گلهتای شتاخه بریتده
خودروسازی
آفریقا
•مهندسان شی ی
•کارگران کشتارگاهها
•خلبانان خ وط هوایی

کار شایسته

شغل سبز

چند مورد مشاغل سبز در برخی کشورها
•

باغبانهای شهری ()Urban Growers

•

مهندسان و سازندگان خودروهای پاک ()Clean Car Engineers

•

کارگران بازیافت()Recyclers

•

مع اران و راحان سبز ()Green Builders

•

تولیدکنندگان انرژی حاصل از موج دریا ()Wave Energy Producers

•

دانش ندان لوم بیعی () Natural Scientists

مشاغل سبز در بخشهای مختلف
اقتصاد سبز در جهان

بخش انرژیهای تجدیدپذیر

ظرفیت تولید جهاني انرژی های تجدیدپذیر
نوع انرژی(گیگا وات)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

پنج کشور نخست در سال 2016

برق آبی

۹۶۰

۹۹۰

1۰1۸

1۰۵۵

1۰۷1

1۰۹۶

این ،برزیل ،آمری ا ،کانادا ،روسیه

انرژی باد

۲۳۸

۲۸۳

۳1۹

۳۷۰

۴۳۳

۴۸۷

این ،آمری ا ،آل ان ،هند ،اسپانیا

زیست توده

۳۳۵

۳۵۰

۳۹۶

۴۳۳

۴۶۴

۵۰۴

آمری ا ،این ،آل ان ،برزیل ،ژاپن

زمین گرمایی

۴/11

۷/11

1۲.1

1۲.۸

1۳

1۳.۵

آمری ا ،فیلیپین ،اندونزی ،نیوزلند ،م زیک

انرژی فتو ولتائیک

۷1

1۰۰

1۳۸

1۷۷

۲۲۸

۳۰۳

این ،ژاپن ،آل ان ،آمری ا ،ایتالیا

انرژی حرارتی خورشیدی

۶/1

۵/۲

۳.۴

۴.۴

۴.۷

۴.۸

اسپانیا ،آمری ا ،هند ،آفریقای جنوبی ،مراکش

آبگرم کن های خورشیدی

۲۲۳

۲۵۵

۳۷۳

۴۰۶

۴۳۵

۴۵۶

این ،آمری ا ،ترکیه ،آل ان ،برزیل

مشاغل سبز در بخش انرژیهای تجدید پذیر
در برخي کشورهای جهان
آل ان :
 سهم این کشور از بازار جهانی در تولید تجهیزات و ق عات مربوط به

انرژیهای تجدیدپذیر در سال  1۷ ،۲۰۰۴درصد بوده است.
 در سال  ۲۰۰۶بیش از  ۷۰درصد از نیروگاههای بادی ساخته شده در
این کشور صادر شده است.
 یک سوم توربین های باد و سلولهای خورشیدی جهان ساخت آل ان
است.

 حدود  ۲۰۰۰بنگاه اقتصادی آل انی در بخش انرژیهای تجدیدپذیر
وجود دارند .حدود  1۶۶.۰۰۰شغل در سال  ۲۰۰۴میالدی و
 ۳۸1.۰۰۰شغل ی سال  ۲۰11در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در
این کشور به وجود آمده است.

مشاغل سبز در بخش انرژیهای تجدید پذیر
در برخي کشورهای جهان
این :
 این بزرگ ترین سازنده صفحات خورشیدی در دنیا است و تنها در سال ۴۵ ،۲۰۰۹درصد
صفحات خورشیدی دنیا را تولید کرده است.
 بزرگ ترین بازار جهان برای آبگرم ن های خورشیدی است.

 بیش از ده درصد خانواده های اینی به خورشید برای گرم کردن آب مت ی هستند.
 ظرفیت تولید برم از نیروگاه بادی نرخ رشد 1۰۰درصدی از سال  ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۹داشته است.
 در سال های اخیر این بعد از امری ا دومین کشور از لحاظ نص

توربین های بادی در دنیا است

 1.۵ میلیون نفر در پایان سال  ۲۰۰۹در بخش بازده انرژی مشغول به کار بوده اند.
 ۶۰۰ هزار نفر در صنعت حرارتی خورشیدی۲۶۶ ،هزار نفر در تولید بایوماس۵۵ ،هزار نفر در

فتوولتاییک خورشیدی و ۲۲هزارنفر در نیروگاه بادی کار می کنند.
 تنها در سال  ۲۰۰۹حدود ۳۰۰هزار شغل در این بخش ایجاد شده است.

ساختمان سبز

بخش ساختمان
 مسئول  ۳۰الی  ۴۰درصد مصرف انرژی ،انتشار گازهای گلخانه ای و تولید
ضایعات
 بنابر گزارش سال  ۲۰۰۷مج ع بین ال للی تغییرات آب و هوا این صنعت
بیشترین قابلیت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای را داراست( .ساخت ان سبز)
 ساخت انهایی با بهره وری انرژی که به شدت مصرف آب و مواد در آنها
کاهش یافته و با صرفه جویی در مصرف انرژی با ث تقلیل انتشار کربن می
شوند ،ساختمان سبز هستند.
 تدابیر برای افزایش بهره وری انرژی در ساخت ان به ایجاد مشاغل مستقیم و
غیرمستقیم منجر می شود .م العه ای در اروپا نشان داد که یک سوم مشاغل
مرتبط با اقدامات بهره وری انرژی مستقیم و مابقی غیر مستقیم هستند.

مشاغل سبز در بخش ساختمان
در برخي کشورهای جهان
 در ایاالت متحده بیش از  ۴۰.۰۰۰متخصص در زمینه راحی ،ساخت ،بهره برداری و
نگهداری ساخت انهای سبز فعالیت می کنند 1۵۰۰ .نفر کارشناس استاندارد مذکور در هند
وجود دارد و  1۰۰۰نفر نیز در استرالیا وجود دارند.

 در فاصله سالهای  ۲۰۰1تا  ۲۰۰۶حدود  ۵میلیارد دالر از یارانه های ومی در آل ان موج
سرمایه گذاری  ۲۰میلیاردی برای بازسازی  ۳۴۲.۰۰۰آپارت ان شده است .نتیجه اجرای این
پروژه در سال  ۲۰۰۴نشان داد که  ۲۵.۰۰۰هزار شغل ت ام وقت ایجاد شده و 11۶.۰۰۰
شغل دیگر هم حفم گردیده اند .نتایج رح نه تنها با ث ت دید برنامه گردید بل ه بودجه
بیشتری به آن اختصاص یافت و موج گردید که تا سال  1۴۵.۰۰۰ ،۲۰۰۶شغل ت ام وقت
جدید ایجاد شود.

ساخت ان (ابت ار دگرگونی )در امارات متحده
پایدارترین ساخت ان تجاری جهان

حمل و نقل سبز

بخش حمل و نقل
 در سال  ۲۰۰۴موتورهای احترام داخلی برای  ۹۵درصد از اش ال ترابری مورد
استفاده قرار گرفته و  ۲۶درصد از انرژی جهان برای این منظور مصرف شده و
حاصل آن تولید و انتشار  ۲۳درصد از گازهای گلخانه ای بوده است.
 ح ل و نقل جاده ای مسئول انتشار حدود  ۷۴درصد گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن
است و بیشترین مشاغل بخش ترابری در این حوزه مت رکز است.
 تولید جهانی خودرو در سال ۳.۶ ،۲۰1۳درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته
است.

خودروهای هیبریدی
 خودروهای هیبریدی شامل یک موتور ال تری ی باتری جهت تامین انرژی موتور
ال تری ی و یک موتور بنزینی جهت شارژ باتری هستند.خودروهای دارای این
موتور دارای اجزای بیشتری هستند در نتیجه تولید آنها اشتغال بیشتری نسبت به
خودروهای مع ولی ایجاد می کند.
 بق گزارش شورای بین ال للی ح ل و نقل پاک ( )ICCTدر سال  ۲۰۰۷کارخانه
های ژاپنی و اروپایی کم مصرف ترین خودروها را تولید می کنند.در رده بندی
مذکور ایاالت متحده در رده پایین تری قرار گرفته است و در مج وع
و در مج وع  ۲۵۰.۰۰۰نفر در این صنعت اشتغال دارند.

سامانه اتوبوسهای تندرو

(Bus Rapid Travel)BRT

 نو ی سیستم ح ل و نقل خیابانی مجهز به فن آوری های نوین ITSاست که دقت و سر ت
سیستم ح ل و نقل ریلی و انع اف پذیری ح ل و نقل با اتوبوس را ه زمان دارا می باشد.





برخی از مزایای سامانه اتوبوسهای تندرو بارتند از :
کم شدن زمان انتظار در ایستگاهها که با ث افزایش رضایت مندی مشتریان می شود.
دریافت بلیط قبل از ورود به ایستگاه و حذف راب ه مستقیم بین راننده و مسافران
ای نی و امنیت مسافران به دلیل راحی خاص ایستگاهها

 سهولت استفاده معلولین جس ی – حرکتی
 هزینه ک تر آماده سازی خ وط BRTنسبت به خ وط ح ل و نقل ریلی
 تخصیص هوش ندانه اتوبوس ها به مسیرها که با ث کاهش ازدحام مسافران در ایستگاهها و
افزایش بهره وری اتوبوس ها می شود.

 سامانه اتوبوسهای تندرو برای اولین بار در شهرهای آمری ای التین ه چون «کوریتیبا»،
«سائوپائولو» و «پورتو آلگره» در برزیل و سپس در شهر «بوگوتا» در کل بیا در حدود دو دهه
پیش راهاندازی شد .

سامانه اتوبوسهای تندرو()BRT
 بیشترین ح ل و نقل بتا ایتن روش از آن برزیلتیهتا بتا نقتل و انتقتال ۲
میلیون و  ۳۰۰هزار نفر ی یک روز است.رتبته بعتدی ختط گوانجتوی
این با انتقال  1میلیون نفر در روز است.

 والنی ترین خط  BRTجهان مربوط بته جاکارتتا پایتختت انتدونزی بتا
پوشش مسافتی حدود  1۷۲کیلومتر ،روزانه حدود  ۳۴۰هزار مستافر را
جابهجا میکند.

 در اروپا نیز فرانسه ،هلند ،اسپانیا ،سوئد ،ترکیه و انگلیس از این سیستم
پیشرفته برخوردارند.

کشاورزی وجنگلداری

بخش کشاورزی
 کشاورزی هنوز بزرگترین کارفرمای بزرگ در جهان است که نزدیک به ۳۰
درصد از کل اشتغال جهان را در سال  ۲۰1۷به خود اختصاص داده است.

 بی توجهی به قی ت گذاری مناس و افزایش بهره وری در کشاورزی منجر به
استفاده از شیوه های ناپایدار بهره برداری از زمین و شغل های بد و درآمد کم،
کشاورزان و کارگران کشاورزی را به بزرگترین شاغالن کم درآمد در جهان
تبدیل ن وده است.
 کشاورزی ه چنین یک کاربر ده و آلوده کننده آب است ،امل اصلی جنگل
زدایی و از دست دادن تنوع زیستی نیز می باشد.

کشاورزی ارگانیک
 نو ی زرا ت است که در تولید و فرآوری محصوالت آن از
کودهای شی یایی ،س وم ،هورمن ها و دگرگونی ها استفاده
نشود و ه ه مراحل تقویت زمین ،کاشت و برداشت با
استفاده از نهاد های بیعی (ه چون کود زیستی ،ک پوست
ها ،حشرات سودمند) باشد.
۴ کشور آسیایی که بیشترین س ح زیر کشت را دارند این،
هند ،فیلیپین و ویتنام هستند و  ۴کشوری که ک ترین میزان
س ح زیر کشت را دارند ،شامل ایران ،امارات متحده،
قرقیزستان و مالزی می شود.
 بق آخرین بررسی سازمانهای جهانی اراضی کشاورزی
ارگانیک در س ح جهان ۴۳.1میلیون ه تار است که سهم
ایران از اراضی کشت ارگانیک حدود  1۹هزار ه تار است.

بخش جنگلداری

 بق گزارش سازمان غذا و کشتاورزی ملتل متحتد )(FAO
نزدیک به  ۴میلیارد ه تار(حدود  ۳۰درصد) از س ح زمتین
را جنگلها تش یل متی دهنتد کته نی تی از آن در کشتورهای
برزیتتل ،کانتتادا ،ایتتاالت متحتتده ،اتتین و روستتیه قتترار دارد.
()۲۰۰۶
 بر اساس گزارش سال  FAO ۲۰۰۷اشتتغال جهتانی ستال
 ۲۰۰۰در بخش جنگل  ۹/1۲میلیون نفر بوده که نسبت بته
سال  ۴ ،1۹۹۰درصد افزایش داشته است.
 راب تته مستتتقی ی بتتین فقتتر و جنگتتل زدایتتی وجتتود دارد.
فقیرترین کشورها باالترین میزان حذف نواحی جنگلی را به
خود اختصاص داده اند .برزیل ،اندونزی ،روسیه ،گینته نتو و
پرو پنج کشوری بودند که بیشترین پوشتش جنگلتی را تی
سالهای  ۲۰۰۰تا  ۲۰۰۵از دست داده اند.

بخش جنگلداری
 براساس سالنامه آماری جنگلداری این در سال  ،۲۰۰۸این کشور بیش از 1۲۰۰
پارک جنگلی دارد که تعداد گردشگران آن در ه ان سال  ۸۳میلیون نفر و درآمد
کل آنها بیش از  ۵۰میلیارد یورو بوده است که به ور مستقیم یا غیر مستقیم
با ث ایجاد  ۳.۵میلیون شغل شده است.
 %۸ از مشاغل سبز در کشور م زیک در بخش جنگلداری است.

پرداخت برای خدمات اکوسیستمی
Payments for Ecosystem Sevices

پرداخت برای خدمات اکوسیستمی
• پرداخت برای خدمات اکوسیست ی (خدمات محیط زیستی) ی تی از
ابزارهای اقتصادی مدیریت منابع بیعی و حفاظت از محیط زیستت
است که در سال های اخیر در دنیا مورد توجته قترار گرفتته استت.
روی رد PESگاه به مثابه یک یارانه محیط زیستی تلقتی متی شتود
که هدف از پرداخت آن ،ک ک به افزایش فعالیت هتای ستازگار بتا
محیط زیست است.
• ایتتن نتتوع سیستتتم متتدیریتی ه تتراه بتتا ایجتتاد مشتتوم هتتایی بتترای
کشاورزان و یتا زمتین داران استت در ازاء این ته زمتین شتان را بته
گونهای مدیریت کنند تا از منابع بصورت پایدار بهرهبرداری گردد.

پرداخت برای خدمات اکوسیستمی
• این به تازگی تعداد زیادی از سیاست های ملی را برای  PESراه اندازی کترده
است که در آنها دولت در ل به برنامه هتای ، PESح ایتت متالی ویتژ ه ای از
ارائه دهندگان خدمات اکوسیستم می ن اید.

• استخدام ساکنین روستایی برای تع یر و محافظت از محیط بیعی می تواند تعداد
زیادی از مشاغل سبز را تولید کند .در آفریقای جنوبی ،یک برنامه تومی "کتار
برای آب" برای  ۲۵.۰۰۰افراد بی ار شغل ایجاد کرده است.

بازیافت

صنایع پایه و بازیافت
 انج ن ملی زباله و بازیافت امری ا در گزارش سال  ۲۰1۵نوان کرد کته
با راه اندازی برنامه های بازیافت زباله ،تنها در ایالتت اوهتایو امری تا ۶.۷
میلیارد دالر بهره وری اقتصادی و  1۴۰۰۰شغل جدید ایجاد شده است.
 در اتتین ،حتتدود  1۳میلیتتون نفتتر در ت تتام انتتواع بازیافتتت مشتتغول بتته
کارهستند و  ۹۰۰هزار نفر تنها در حال بازیافت ال ترونیک هستند.

 تنها در سه کشور برزیل ،این ،ایاالت متحده  1۲میلیون نفر در
بخش بازیافت مشغول به کار هستند.

صنعت سبز
 صنعت سبز به صنعتی ا الم می شتود کته بتر استاس معیارهتای صتنعتی زیستت محی تی
انتختتاب صتتنایع و بتتا ب تتارگیری فنتتاوری هتتای تولیتتد پتتاکتر و تجهیتتزات و ت سیستتات و
استانداردهای کاهنده آلودگی محیط زیست تالش قابل تقدیری را در راستای حفم محتیط
زیست انجام داده باشد.
 بیشترین اقدامات صورت گرفته در زمینه صنعت سبز ،برنامته و اقتدامات ستازمان توستعه
صنعتی سازمان ملل متحد ( )UNIDOبوده است.
 برخی از مراکز تولید پاک یونیدو در کشورهای آسیایی بارتند از:
این ،هند ،لبنان،ویتنام ،کره جنوبی و ...

صنعت سبز
 بیشترین اقدامات صورت گرفته در زمینه صنعت سبز ،برنامه
و اقدامات سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد
( )UNIDOبوده است.
 در سال  1۹۹۴اولین مرکز ملی تولید پاک ( )NCPتوسط
یونیدو و با ه اری برنامه توسعه سازمان ملل متحد (
)(UNEPت سیس شد.
 برخی از مراکز تولید پاک یونیدو در کشورهای آسیایی
بارتند از:
این ،هند ،لبنان ،کره جنوبی و ...
 و در آفریقا و کشورهای ربی بارتند از:
مصر ،اتیوپی ،آفریقای جنوب

صنعت سبز
مرکز ملی تولید پاک ویتنام :









این مرکز به  ۴کارخانه که در زمینه آب اری فلزات فعالیت می نند در زمینه تولیدپاکتر ک ک ن وده
است که این امر با ث شده ۲۶۵.۰۰۰دالر در سال در هزینه ها صرفه جویی داشته و تولید گازهای
گلخانه ای آنها  11۰۰تن کاهش یابد.
ی ی از این پروژه ها جایگزین ن ودن کوره های آجرپزی با شافت ودی بجای کوره های سنتی
بود.
 .در این پروژه با سرمایه گذاری اولیه ای معادل  1۸1.۷۶۰دالر نتایج زیر حاصل گردیده است:
 ۳۰شغل ثابت ایجاد شد.
انتشار گازهای گلخانه ای کاهش یافت.
تولید بیشتر و ارزانتر آجر ،مردم محلی را قادر ساخت تا خانه های خود را بجای اوب از آجر
بسازند.

اکوتوریسم

اکوتوریسم
• اکوتوریسم بوم گردی یا اکوتوریسم « سفری استت مستئوالنه بته جا بته هتای
بیعی برای لذت بردن ،ادراک و قدر بیعت را دانستن (و ه راهی کردن بتا
ویژگی های فرهنگی متعلق به گذشته و حال) به گونه ای که حافم زیست بتوم
بوده ،سب پایداری کیفیت زندگی مردم من قه شده ،شامل آموزش بوده و در
آن ،گردشتتگر در فعالیتتت هتتای ستتودآور اجت تتا ی-اقتصتتادی متتردم محلتتی
مشارکت داشته باشد.
• تفاوت بوم گردی یا اکوتوریسم با بیعت گردی در مسئوالنه بودن آن استت.
اصول سفر اکوتوریستی لذت بردن از بیعت بدون آسی رستاندن بته محتیط
زیست ه راه با منفعت رسانی به جوامع استوار است.

در سال ۲۰۰۹
 %۷۵از صنعت گردشگری استرالیا
 %۴۲از صنعت گردشگری اروپا
 %۲۳از صنعت گردشگری کنیا
 %1۴از صنعت گردشگری آفریقای جنوبی،
حاصل از اکوتوریسم است.

پیشنهادات

صنعت سبز
در ایران انتخاب صنایع سبز برگزیده از سال  1۳۷۶از سوی سازمان حفاظتت محتیط زیستت بته منظتور
ایجاد رقابت جدی میان صنایع و در قال دستورالع ل های مربو ه آغاز گردید.
در مقررات انتخاب صنایع سبز دو موضوع مدنظر قرار میگیرد:
الف -ر ایت در اصول ضوابط و استانداردهای زیست محی ی در قال آلودگی های ناشی از آب و هوا و
ضایعات و صدا در استقرار صنایع
ب -تالش قابل تقدیر صنعت در سال موردنظر که منجربه معرفی و انتخاب واحدها میشود که شاخصهای
مربوط به آن بارتند از:
 بهبود سیست های پاالیش و کنترل آالینده ها مدیریت بازیافت مواد زائد جایگرینی انرژیهای پاک اخذ گواهینامه استقرار مدیریت زیست محی ی ISO 14000اخذ گواهینامه استقرار نظام ای نی و بهداشت OHSAS 18000سازگاری با فرآیند تولید پاک توسعه فضای سبز مصرف بهینه حامل های انرژی و افزایش بهره وری در مصرف انرژی ارتقاء س ح دانش و فرهنگ زیست محی ی مدیران و کارکنان واحد -کاستن اثرات منفی و ضایعات صنعت بر محیط زیست

• پروژه های بین المللی
 ترسیب کربن

 طرح حفاظت از زاگرس

• روزانه بیش از  ۵.۳میلیون تن زباله در جهان تولید می شود و
ایرانی ها با میانگین سرانه  ۷۰۰گرم ۴۰،هتزار تتن زبالته در
روز تولید می کنند که در اصل دو برابر استاندارد جهانی است
و تنها  ۸درصد آن در گردونه بازیافت قرار می گیترد .ه تین
ور هم سالی  ۶۰میلیون تن نخاله ساخت انی ناشی از فعالیت
های رانی در کشور تولید می شود.
• اتحادیه صنایع بازیافت ایران به نوان تشت ل مرجتع صتنعت
بازیافت کشور  ۲۲۰شرکت از فعاالن صنعت بازیافت کشتور
را در شتتتش گتتتروه ک پوستتتت،بازیافت اتتتوب ،کاغتتتذ و
فتترآوردههتتای ستتلولزی ،بازیافتتت پستت اندهای شتتی یایی و
پتروشتتی یایی ،بازیافتتت پلی تتر ،بازیافتتت فلتتزات و دمونتتتاژ
گردهم آورده است .این در حالی استت کته متاستفانه قریت
 1۶۰شرکت از مج و ه فوم نی ه فعال یا غیر فعال هستند

بازیافت پسماند

طرح بازیافت زباله در کرمانشاه


رح از سال  1۳۸۰آغاز به کار ن ود.

 کرمانشاه نخستین شهر ایران است که تقریبا ت ام پس اند در آن
بازیافت میشود)%۸۰(.
 روزانه  ۵۰۰تا  ۶۰۰تن زباله در این رح بازیافت میشود.

 از بازیافت این پس اند ها سوخت کارخانه سی ان کرمانشاه نیز تامین می شود و کود کشاورزی
مناس برای کشاورزان در دسترس آنان قرار می گیرد.
 در این پروژه  ۷۰نفر ب ور مستقیم مشغول به کار هستند و  ۷۰۰شغل نیز بصورت غیرمستقیم به
واس ه این پروژه ایجاد شده است.
 برای نخستینبار در کشور ،سایت بازیافت نخالههای ساخت انی در شهر کرمانشاه در این رح پیاده
سازی و اجرا گردیده است.

حمل و نقل سبز
ایجاد سامانه اتوبوس تندرو تهران
 سامانه اتوبوس تندرو در تهران ،اولین بار در مسیر
آزادی  -تهرانپارس در مرداد  1۳۸۶افتتاح شد.
 در حال حاضر  ۶خط فعال در این سسیستم اتوبوسرانی
وجود دارد.
 ۳۵۴۷ دستگاه اتوبوس گاز سوز و  11۰۰اتوبوس
گازوئیل سوز در این سیستم وجود دارد.
 این سامانه در دو کالنشهر اصفهان و تبریز نیز ایجاد
گردیده است .

کشاورزی ارگانیک

دارای
ردیف

 بتتر استتاس آمتتار جهتتانی ،ستت ح
زیرکشت انسان کاشت محصتوالت
ارگانیک در ایتران در ستال1۳۹۲
( ۴۳۰۰۰ )۲۰1۳ه تتتتتار بتتتتوده
است

استان

محصول زراعي

تعداد

گواهي

بهره بردار

ارگانیک

(هکتار)
نعنا فلفلی ،گوجه فرنگی،

1

اصفهان

2

خراسان

زعفران ،سیب زمینی،

رضوی

گندم ،پیاز ،گوجه فرنگی،

-

280

درحل گذار به
ارگانیک(هک
تار)
-

بادمجان ،پیاز ،سیب
زمینی ،نخود ،عدس ،لوبیا،
گندم ،جو

 رتبه  ۶در آسیا ،اول در خاورمیانه،
 ۸در کشورهای درحال توسعه

2

31

231

پیاز بذری ،برنج ،گیاهان
دارویی ،کنجد دیم
3

سمنان

گیاهان دارویی

1

0

2

4

قزوین

زعفران

93

0

120

5

قزوین

یونجه ،گندم ،خربزه ،سیب

-

-

600

زمینی ،جو
6

گلستان

گندم ،گوجه فرنگی ،کلزا

1

90

0

7

گیالن

چای ،برنج

2

80

64

8

مازندران

برنج

3

1

24

ورمی کمپوست کودی ارگانیک و پایدار
ورمتتی ک پوستتت یتتک کتتود بیتتو ارگانیتتک استتت کتته بستتیار نتترم ،ستتبک
وزن،ترد،ت یز و بی بو بوده و ظاهری کم و بیش به پودر گرانول قهتوه دارد و
سرشار از مواد مغذی می رو و ماکرو می باشتد کته توستط کترم هتای ختاکی
ایزینیا فوتیدا ایجاد می شود.

ورمی کمپوست کودی ارگانیک و پایدار
ی ی از مصارف ده که امروزه در دنیا بستیار
مورد توجه قرار گرفته است ،استتفاده از زبالته
جهت تولید ورمی ک پوستت متی باشتد .هزینته
دفع بسیاری از زائدات آلتی کته توستط صتنایع
نوین تولید میشوند گران ت ام شده و مستائلی
از قبیل بو یا آلودگی آبهای ست حی را موجت
متیشتوند کته ایتنگونته مستائل بتا استتتفاده از
کتترمهتتای ختتاکی متتیتواننتتد بر تترف شتتوند
بخصوص استفاده از کرمهایخاکی ایزنیافوتیدا
)(E.Fotidaکه میتواننتد در حضتور هتوا بته
تجزیه مواد آلی پرداختته و در نتیجته آلتودگی
محیط را کاهش دهند.

فواید استفاده از کمپوست
 در ایجاد کشاورزی پایدار مناس
با ث افزایش آن میگردد





است و از کاهش محصول جلوگیری کرده و

قابلیت خیره آب در خاک را افزایش میدهد.
با ث بهبودی ساخت ان خاک شده و لیات شخم را آسانترمیکند ه چنین
قابلیت خیره آب در خاک را افزایش میدهد
وزن مخصوص ظاهری خاک را به شدت کاهش داده و بنابرای برای خاک
سنگین و رسی بسیار مناس و مفید است
ورمی ک پوست الوه بر ناصر ماکرو مانند ازت  ،فسفر و پتاسیم که در
فعالیتهای حیاتی گیاه نقش اساسی دارند حاوی ناصر می رو مانند آهن ،مس ،
روی  ،منگنز نیز می باشد .الوه بر این با داشتن موادی مانند ویتامین  B12و
اکسین

وامل محرک رشد گیاه را فراهم می آورند.

مهندس خسرو سلجوقی ،سلطان کرم ایران
ادامتتتتته فعالیتهتتتتتایش پتتتتتس از
بازنشستتتگی در ستتال  ، ۸۷بتتا نتتوان
کارآفرین اجت ا ی

نزدیک به  ۵۰پروژه کارفرینی سبز
دارم کتته میتوانتتد ایتتران را بتته بهشتتت
روی زمین تبدیل کند.
پروژه های برتر این فعال اجت ا ی :
کتتتتتترم زبالتتتتتته ختتتتتتوار(ورمتتتتتتی
ک پوستتت)،دستتتگاه تصتتفیه فاضتتالب
خانگی

بوم گردی ()ecotourism
• ایتتتران ی تتتی از پتتتنج کشتتتور
بهرهمند از تنتوع زیستتی کامتل
(داشتتتتتتتتتن اهارفصتتتتتتتتل و
زیستگونههای اصلی گیتاهی و
جانوری) و جا به هتای بیعتت
گردی به ش ار میآید.

)ecotourism( بوم گردی

روستای گردشگری عباس برزگر
• خانه باس برزگر در 1۵کیلتومتری شتهر بوانتات ی تی از بزرگتترین مراکتز
جذب توریست خارجی در ایتران استت ،بته گونته ای کته در کتتاب ردهبنتدی
جا بههای توریستی ایران ،رتبته خانته بتاس برزگتر بتاالتر از تختت ج شتید
است؛ خانته ای کته در ستال پتذیرای بیشتتر از  ۶هتزار گردشتگر ختارجی بته
خصوص گردشگران اروپایی است.

اقامتگاههای بوم گردی
 بیشتر این اقامتگاه ها توسط یک ختانواده محلتی
اداره شده و تنها جنبته اقتامتی ندارنتد؛ بل ته در
آنهتتا فعالیتتتهتتای مختلفتتی ماننتتد ارائتته غتتذا و
نوشیدنی بومی ،ساخت ،آموزش و فروش صنایع
دستی محلی ،اجترای ن تایش و موستیقی ستنتی،
برگزاری رویدادهای بومی ،تورها و فعالیتهتای
بومگتردی بته اشتم متیختورد .م تان فیزی تی
اقامتگتتاه ،بتته دلیتتل ستتبک مع تتاری و مصتتالح
ارگانیتتک بتته کتتار رفتتته در ستتاخت ان اقامتگتتاه،
راحتتتی داخلتتتی و مبل تتتان بتتتومی و ه چنتتتین
فعالیت های تعریف شتده در آن بته نتو ی یتک
اکوموزه بوده و یک جا به گردشگری محستوب
میشود.
 ۶۶۹ اقامتگاه بوم گردی در  ۳1استان کشور

اقامتگاههای بوم گردی

اقامتگاه بوم گردی گیله بوم قاسم آباد
اقامتگاه بوم گردی نارتی تی-تفت

 گروه های صنایع دستی در ایتران شتامل  1۰1رشتته و ۲۶۵
زیر مج و ه هستند.
 صنایع دستی صنعتی کامالً بومی و غیر وابسته است کته متواد
اولیه آن به راحتی در داخل کشور قابل تتامین استت نیتاز بته
سرمایه گذاری زیادی نداشته و به ه ین دالیتل دارای ارزش
افزوده ای باال است.
 در حال حاضر نزدیک به  ۲میلیون نفر در این حوزه مشغول
به کارند و ساالنه تولیدی معادل ارزش تومان دارند 1۰ .هزار
میلیارد
 ایران به دلیتل داشتتن ستابقه ت تدن و فرهنتگ غنتی و تنتوع
برتر صنایع دستتی در
تولیدات صنایع دستی یک از سه ق
جهان است.

صنایع دستی

تصفیه و بازچرخانی پسابها
 از مج وع  ۵۰۰میلیارد متر م ع آبهای
زیرزمینی استاتیک بیش از  11۰میلیارد
مترم ع در  ۴۰سال اخیر برداشت شده
است.
 درصد اختالف بارش در  ۲۲استان نسبت به
سال قبل منفی است.

تصفیه و بازچرخانی پسابها
بازارخانی (بازیافت) آب یعنی استفاده مجدد از فاضالب و آب آلوده تصفیه شده
برای اهتداف ستودمند ماننتد آبیتاری کشتاورزی یتا فضتای ستبز ،فرآینتدهای
صنعتی ،فالش کردن در سرویسهای بهداشتی ،ایجاد دریااتههتای مصتنو ی،
آتشنشانی ،شستشوی فضاهای شهری ،کارواش ،تغذیه منابع آب ،تهیته بتتن،
مقابله با پدیده گرمایی جزیره ،آبن اها و غیره  .آب بازیافت شتده غالبتاً بترای
مصارف غیرشرب کاربرد دارد اما در مواردی برای مصارف غیرمستقیم شترب
مانند تغذیه مصنو ی منابع آب زیرزمینی نیز استفاده میگردد.

تصفیه و بازچرخانی پسابها


رح بازیافت آب مشهد

 شرکتهای فعال در زمینه راحی و ساخت پ یجهای تصفیه آب  :خانگی  ،صنعت ،استخر و کارواش

 شرکت هوگر آب
 برخی از پروژه های اجرا شده توسط این شرکت بارتند از :
•
•
•
•

تصفیه آب خاکستری ساخت ان بورس اورام بهادار تهران
تصفیه آب خاکستری ساخت ان ساخت ان سازمان آب من قه  ۴تهران
پروژه تصفیه فاضالب کارواش بزرگ پاکدشت
سیستم تصفیه آب خاکستری ساخت ان مس ونی  1۰واحدی

پرداخت برای خدمات اکوسیستمی

• این رح در ایران برای
اولتتتین بتتتار بصتتتورت
پایولتتت درتتتاالب کتتانی
برازان در حال اجرا متی
باشد.

کسب و کارهای آن الین
 در سال  ۲۰1۵ایتران بیشتترین رشتد تشت یل
استارتاپ در خاورمیانه را داشت.

برخی استارتاپ های موفق در ایران
 دیجی کاال
 مامان پز

 دیوار

شاخصهای کلی برای مشاغل سبز در ایران
 -1قرارگیری در  ۷بخش اصلی اقتصاد سبز :
مدیریت منابع آب ،بازیافتت ،ح تل و نقتل ستبز ،ستاخت ان ستبز ،کشتاورزی ،آبتزی
پروری و جنگلداری پایدار ،بومگردی و صنایع دستیو کست و کارهتای آن الیتن،
انرژیهای نو
-۲سازگار با محیط زیست (کاهش مصرف انرژی و مواد خام ،کاهش تولید گازهای
گلخانه های ،حداقل رساندن پس اند و آلودگی ،حفاظت و احیا اکوسیستم
کاهش اثرات زیست محی ی ،توسعه پایدار اقتصادی )
 -۳درآمد کافی
-۴ثبات و امنیت کار
-۵محیط کار ای ن
-۶بی ه

با سپاس از توجه شما

