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معرفی کتاب

اقتصادچرخشی:مفاهیمپايه،تئوریهاوتجربهها

هرچند در اقتصاد خطی متعارف، بهینه یابی در زمینه های گوناگون تصمیم گیری، 
هدف آرمانی است، اما در آن استفاده از ضایعات تولید، بازیابی زباله های حاصل از 
مصرف و تخریب و آلودگی محیط زیست، به جد لحاظ نمی شود. این رویکرد منفی 
در توسعه، پس از دهه 1940 آسیب های جدی متعددی بر محیط زیست هم چون 
پدیده گرمایش کره زمین، تغییرات محسوس آب و هوایی، نابودی برخی از گونه های گیاهی 
و جانوری را به همراه آورده است. در آغاز دهه 1970 کشورهایی مانند چین، آلمان 
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و اتحادیه اروپا و برخی موسسه های غیردولتی، فعالیت های علمی و عملیاتی ارزنده ای را در انجام فعالیت های اقتصادی و در عین کاهش 
آلودگی و تخریب محیط زیست، استفاده مجدد از ضایعات تولید و زباله ها انجام داده اند، که منجر به شکل گیری دانش جدید اقتصاد 
چرخشی شد. در اقتصاد چرخشی، برنامه ریزی، منابع، تهیه، تولید، بازفرآوری و طراحی، به عنوان فرآیند و خروجی برای به حداکثر 

رساندن عملکرد اکوسیستم و رفاه بشری مدنظر است.
توجه به مسایل اقتصاد چرخشی، می تواند بخشی از چالش های صنعت با محیط زیست را که ارتباط متقابل و مستقیمی با صنعت آب 
و فاضالب دارد و برخی تنگناهای مرتبط با ارزش افزوده منابع اقتصادی را مرتفع سازد. هم چنین اهمیت به مولفه های اقتصاد چرخشی 
در صنعت آب و فاضالب، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد حاکم بر آن و ارتباط متقابل فرآیندهای تامین و توزیع آب و جمع آوری و 
دفع فاضالب با محیط زیست و از سویی ارتباط محیط زیست با اقتصاد چرخشی )کاهش آلودگی و بازیافت ضایعات(، می تواند در زمینه های 

گوناگون این صنعت تاثیرگزار باشد.
این کتاب در بردارنده مطالب، نوشتارها، تجربه های میدانی کشورها و موسسه های غیردولتی پیرامون اقتصاد چرخشی، با رویکرد 
اقتصاد  پایه، تئوری ها و مبانی نظری  با مفاهیم  ابتدا، موضوع های مرتبط  محیط زیست و صنعت آب و فاضالب است. در این کتاب 
چرخشی، بیان و در منظر نقد و بررسی قرار گرفته است. سپس تجربه های موفق مدیریتی برخی از کشورها و سازمان های مستقل در 
استقرار و به کارگیری این شیوه بیان شده و  بر آن است تا خوانندگان محترم را با مبانی پایه، کارکردها و مزایای اقتصاد چرخشی با بیان 

مصداق های عملی و تجربه های موفق آشنا سازد. این کتاب در دو بخش شامل 12 فصل تهیه شده است.

بخشاول:تئوریهاومبانینظریاقتصادچرخشی
1- واژه های مرتبط با اقتصاد چرخشی

2- اصول و مبانی نظری 
3- مزایا و فرصت ها

4- مفاهیم پایه در اقتصاد چرخشی
5- فرآیندها و محدودیت ها

6- کاربرد در عمل
7- ارزشیابی شاخص ها

بخشدوم:نمونهتغییراتعملیاتیاقتصادچرخشی
1- اتحادیه اروپا

2- آلمان
3- فرانسه

4- ژاپن
5- چین




