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 اقتصاد سبز

  بین جامعه بزرگ های نگرانی از یکی زیست محیط از حفاظت•
   .است المللی

 
  حقوق رعایت و ناپذیر تجدید طبیعی منابع از حفاظت منظور به•

  ها دولت توجه مورد پایدار توسعه موضوع آینده و فعلی های نسل
   .گرفت قرار المللی بین وسازمانهای

 
 اقتصادی، ابعاد بین مصالحه و تعادل ایجاد صدد در پایدار توسعه•

 .است محیطی زیست و اجتماعی
 
 

 
 
 



 اقتصاد سبز
  بدون طبیعی منابع از حداکثری استفاده و ای قهوه اقتصاد سنتی رویکرد •

 .میشود زیست محیط آلودگی و تخریب موجب آینده نسلهای حقوق به توجه
 
 جهانی جامعه روی پیش چالشهای به پاسخی تنها نه سبز اقتصاد مقابل در •

 .نماید می تسهیل را پایدار توسعه تحقق بلکه میشود محسوب
 
 اقتصاد برای زیست محیط و زیست، محیط نفع به اقتصاد از سبز، اقتصاد•

 واجتماعی اقتصادی منافع و کشور زیستی پایداری آور پیام و گوید می سخن
   .باشد می المللی بین چه و ملی چه ای، منطقه سطح در چه درازمدت

 
 پایدار توسعه مطابق گذاری سرمایه و سبز اقتصاد سمت به حرکت حقیقت، در•

 نصیب را بسیاری فواید درازمدت در تواند می زیست، محیط پاسداشت در و
   .کند رشد حال در اقتصادهای

 
 



 اقتصاد سبز
 60 دهه ابتدایی های سال در بار نخستین برای که است مفهومی سبز اقتصاد•

 موج با همراه و گرایی زیست محیط سیاسی های برداشت با همزمان میالدی،
 از حمایت رویکرد و رفت بکار پیشرفته کشورهای در « سبز »تفکر مدرن
 تاکید مورد زندگی و صنعتی رشد توسعه، در را زیست محیط و جامعه منافعِ

     .داد قرار
 

 نقطه شد برگزار 1992 سال در که "زمین کنفرانس" از امده بدست نتایج •
 این از پیش که هایی تالش.بود طبیعت به آن نگرش نوع و بشر درتاریخ عطفی

 گشود بشری روی بر جدید ای دریچه آن نتایج و بود گرفته صورت کنفرانس
 کشی بهره و دید می خود خدمتگزار را زیست محیط و جهان آن از پیش تا که
 .دید می مجاز قیمت هر به را آن از
 
 



 اقتصاد سبز

 
 سازمان سیستماتیک واکنش عنوان به 2008 اکتبر در بار اولین سبز اقتصاد •

 به – متحد ملل سازمان زیست محیط برنامه و المللی بین های آژانس همکاری با – متحد ملل
 گیرندگان تصمیم دیگر و ها دولت به رساندن یاری منظور به و اقتصادی بحران

 به عمومی بودجه هدایت و ها گذاری سرمایه ها، سیاست مجدد دهی شکل در
 .شد گذاری پایه زیست محیط دوستدار بخش سوی

 



 سبز و قهوه ایاقتصاد 

  و پیشرفت به فرهنگی و قانونی اخالقی، وابستگی هیچ بدون ای قهوه اقتصاد•

  موثری بطور انرژی و منابع از سبز اقتصاد که صورتی در است، وابسته تکنولوژی

   .کند می بهینه و سالم را اجتماعی و فیزیکی زیست محیط و کند می استفاده

  شود می استفاده بازیافت غیرقابل حجم کم های بندی بسته از ای قهوه اقتصاد در•

 سرایت از سبز اقتصاد واقع در شود؛ می استفاده بازیافت قابل از سبز اقتصاد در ولی

  .کند می جلوگیری زیست محیط به آلودگی

  سالمت حافظ که شود می مطرح اقتصادی تولیدات جدید های روش سبز اقتصاد در•

 .است محیطی زیست توان و جامعه

 
 



 سبز و قهوه ایاقتصاد 

 تخریب و سوزی آینده به منجر که ای قهوه اقتصاد وجود اکنون هم•

  و انرژی و آب های چالش موجب و شده ایران محیط زیست توان

 .است گردیده فراوان ضایعات و ها جنگل سطح کاهش و بیکاری

 

 کشور درآمد برای سبز وری بهره بردن باال و سبز اقتصاد رویکرد•

  جای به آینده سال ده در ایران اینصورت غیر در و  است، ضروری

 .باشد نفت کننده واردات باید صادرات
 
 



 اقتصاد سبز
 

  است زیستی محیط و اجتماعی متعدد های بحران از برآمده سبز، اقتصاد ایده و فکر•
  هم کنار در زیستی محیط و اقتصادی منافع رشد فکر به ها، بحران آن از گذر برای و

 .شود می منجر نیز اجتماعی منافع به نهایت در که باشد می
 

    دربرگیرنده فعالیتی سبز اقتصاد ،«ملل سازمان زیست محیط برنامه » تعریف براساس•
  انسان رفاه افزایش به طرفی، از که است اجتماعی مسایل و منابع کارایی کمتر، کربن

  کمبود و زیستی محیط خطرات دیگر، طرف از و شود، می منجر اجتماعی برابری و
 .(UNEP ،2011) دهد می کاهش گیری چشم طور به را (اکولوژیکی) شناختی بوم های

 
  کاهش های رهیافت عمده طور به که است اقتصادی شهای رو در رویکرد نوعی لذا،•

  فراگیری و گیرد، می بکار را شناختی بوم های آسیب و زیستی محیط مخاطرات
 دارد نظر در خود تعاریف و معادالت در را کمتر کربن تولید و منابع کارایی اجتماعی،

 .است اجتماعی حقوق تساوی و بشری رفاه بهبود ها، آن حاصل که
 
 



 اقتصاد سبز

  در خواهد می بشر که ای آینده به معروف بیانیه 20+ریو کنفرانس نهائی سند محصول•
  میان ارتباط سوی به الملل بین حقوق از مهم جهتی تغییر ،توسعه سیاست بر تاکید
   .سازد می نمایان را داخلی وحقوق الملل بین حقوق

 
  اختیاری تعهد 700 از بیش با را 1992 اجالس اساسی آثار توانست 20 + ریو اجالس•

 پایدار توسعه اهداف راستای در مدنی جامعه و تجاری بخش ها، حکومت سوی از که
   برساند، سرانجام به را است، شده سپرده متحد ملل کل دبیر به

 
  2012 کنفرانس اصلی متحد،محور ملل عمومی مجمع 236/64 قطعنامه براساس•

  و "فقر کاهش"،"پایدار توسعه زمینه در سبز اقتصاد " از بودند عبارت پایدار توسعه
 ."پایدار توسعه برای یافته نهاد چارچوبی

 
 بایستی فقر کردن کن ریشه و پایدار توسعه زمینه در سبز اقتصاد سیاست:57 بند•

   .باشد ریو اعالمیه اصول بر مبتنی



 اقتصاد سبز

 

  که است الگویی سبز اقتصاد متحد ملل سازمان زیست محیط برنامه تعریف اساس بر•

  زیست خطرات که شرایطی در شود، منجر اجتماعی برابری و انسان رفاه افزایش به

   .دهد می کاهش چشمگیری طور به را اکولوژیکی کمبودهای و محیطی

  و پایین کربن انتشار میزان شامل ای نمونه توان می را سبز اقتصاد تر، ساده بیان به•

   .دانست مندند، بهره آنها از کافی اندازه به همگان که کارآمد منابع

  انتشار کاهش به که خصوصی یا دولتی های گذاری سرمایه پایه بر است اقتصادی این•

  تنوع نابودی از جلوگیری منابع، و انرژی وری بهره افزایش دیگر، های آالینده و کربن

 .شود می ها اکوسیستم و زیستی

 



 اقتصاد سبز

فراگیری اجتماعی  
که کارایی منابع و 
انتشار کمتر کربن  

.را در خود دارد  

راههای کاهش  
مخاطرات زیست 
محیطی و آسیب  
های اکولوژیک را 

.بکار می گیرد  

بهبود رفاه بشری 
و تساوی حقوق  

 اجتماعی



 اسناد باالدستی
   قانون اساسی جمهوری اسالمی ا یران 50اصل 

 
 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه 59 ماده  

 ایران اسالمی
 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم برنامه 192 ماده  

 ایران اسالمی
 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم برنامه 38 ماده  

 ایران اسالمی
 قانون 110 اصل یک بند اجرای) رهبری معظم مقام ابالغی سیاستهای  

 (1394 ماه آبان اساسی،

 



 اسناد باالدستی
 سیاستهای کلی محیط زیست •

 (1394ابالغی مقام معظم رهبری،)          

 :بر تاکید با سبز اقتصاد گسترش-8
 ارگانیک و سالم کشاورزی محصوالت پاک، انرژی از استفاده کربن، کم صنعت -

 های توانمندی و ها ظرفیت از گیری بهره با ها پساب و پسماندها مدیریت و
 .محیطی زیست و طبیعی اجتماعی، اقتصادی،

 
 سازی بهینه و اجتماعی و اقتصادی مختلف های بخش در تولید الگوی اصالح -

 سوختی مواد ترویج ویژه به انرژی و مواد غذا، منابع، آب، مصرف الگوی
 .زیست محیط با سازگار

 
 و حمل افزایش و برقی جمله از غیرفسیلی و سبز عمومی نقل و حمل توسعه -

 شهرها کالن در ویژه به همگانی نقل
 



 زیستانجام شده توسط سازمان حفاظت محیط اقدامات 

 (خاتمه یافته 20)ارزشگذاری مناطق حفاظت شده •
 

حال در  1یافته و خاتمه 8)ایتوسعه برآورد خسارت زیست محیطی از طرحهای •
 (انجام

 

 (1396)کشور GDPگزارش اقتصاد سبز و برآورد سهم اقتصاد سبز از •
 

 ورود ارزشهای زیست محیطی به حسابهای ملی•
 

 

 



 

 :زیستانجام شده توسط سازمان حفاظت محیط اقدامات 

 محیط حفاظت سازمان و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت بین ما فی همکاری نامه تفاهم• 

 .گردید منعقد مشاغل ترویج و مشاغل سازی سبز " موضوع با زیست

  برای شغلی شایستگی آموزشی استانداردهای زیستی محیط مالحظات نهایی گزارش تهیه -•

 ( 5 ماده 5بند)  مخاطب پر شغل 500

 ظرفیتهای بررسی درخواست و  معاونتهای نمایندگان حضور با  ستاد در جلسه 2  تشکیل -•

 (5 ماده 2 بند ) سازمان تخصصی ی معاونتها کاری حوزه در سبز مشاغل ترویج

  بند تعهد) سازمان پژوهشی الویتهای  از یکی عنوان به سبز مشاغل سنجی ظرفیت تصویب -•

 (3 ماده 7

 چکیده ارسال و استان و ستاد در سبز مشاغل با مرتبط شده انجام پژوهشهای آوری جمع  -•

   (5 ماده 6 بند تعهد ) اجتماعی رفاه و ،کار تعاون وزارت اشتغال عالی شورای دبیرخانه به آنها

 



 دنیااقتصاد سبز در 

 که است آن از حاکی 2016 سال زیست محیط عملکرد گزارش•
  خود به را 1 رتبه جدول، باالی در و داشته را وضعیت بهترین فنالند

   .است داده اختصاص
  در اسلوونی و دانمارک ،سوئد ،ایسلند کشورهای همچنین•

   .گرفته اند قرار بعدی جایگاه های
 
  را وضعیت بدترین سومالی نیز جدول پایین کشورهای بین در•

 اریتره، و داده اختصاص خود به را جهان 180 جایگاه و داشته
  .هستند بعدی رتبه های در افغانستان و نیجر ماداگاسکار،



 منطقهاقتصاد سبز در 

 ،(86) بحرین ،(74 رتبه با) اردن نیز، منطقه کشورهای بین در•
  عربستان ،(94) لبنان ،(92) عربی متحده امارات ،(87) قطر

  نسبت بهتری وضعیت (101) سوریه و (99) ترکیه ،(95) سعودی
 ،(116) عراق ،(113 رتبه با) کویت کشورهای و داشته ایران به

 پایین تری جایگاه های (150) یمن و (144) پاکستان ،(126) عمان
  .داده اند اختصاص خود به را



 اقتصاد سبز در ایران
  براساس که است شاخصی (ENVIRNOMENTAL PERFORMANCE INDEX) یا  EPIشاخص•

 تنوع هوا، آلودگی آب، منابع جمله از ،محیطی زیست شاخص 22 روی مطالعه
  دانشگاه توسط ساله هر و می گیرد قرار بررسی مورد هوایی و آب تغییرات و زیستی

YALE سایت و http://epi.yale.edu/  می شود اعالم.  
 کسب امتیاز اساس بر کشورها دیگر میان از 2014سال در ایران کشور عملکرد رتبه•

 .است شده برآورد 83 رتبه و  08.51 نمره 100 از شده

 نام شاخص امتیاز رتبه 

 اثرات بهداشتی 64.34 104

 کیفیت هوا 88.81 58

 آب و تأسیسات بهداشتی 75.21 47

 منابع آبی 2.77 117

 کشاورزی 92 17

 جنگل ها 84.12 16

 شیالت 22.41 68

 تنوع زیستی و زیستگاه 37.06 128

 اقلیم و انرژی 36.73 100



 ایراناقتصاد سبز در 

 سال 15 طی (EPI) زیست محیط عملکرد شاخص در کشور جایگاه بررسی•
  زیست شاخص های در کشور مطلوب چندان نه وضعیت نشان دهنده گذشته،
 کشور 180 میان در که طوری به است؛ (منطقه در هم و جهان در هم) محیطی
 این و کرده نزول 2016 سال در 105 جایگاه به 2014 سال در 83 رتبه از جهان،

 .است اخیر سال 15 در کشور جایگاه بدترین رتبه
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 بخش های کلیدی برای

 سبزاقتصاد  

-سبزسازه های 
و نقلحمل    

کشاورزی پایدار،  
جنگلداری و  

 شیالت

دسترسی به انرژی  
 پذیرسالم وتجدید 

بازیافت و  
 مدیریت پسماند

 اکوتوریسم



 دسترسی به انرژی سالم وتجدید پذیر

  سرمایه فقدان طرف، یک از کشور در پذیر تجدید انرژیهای بودن جدید به توجه با•

  این در ایران نظیر کم پتانسیل علیرغم تکنولوژی بومی امکانات کمبود ،منسجم گذاری

   .باشد نمی میسر کار ابتدای در دولت طرف از بودجه تامین و ریزی برنامه با جز زمینه

 از استفاده کاهش هدف با دیگر کلیدی گزینه بعنوان انرژی وری بهره افزایش لذا•

 .باشد سبز اقتصاد اهداف به دستیابی راه در دستیافتنی و مهم گامی تواند می منابع

 



  2015 سال در را منتخب کشورهای و ایران در انرژی وری بهره شاخص زیر نمودار•
 .میکند مقایسه

 

 دسترسی به انرژی سالم وتجدید پذیر



  از طوریکه به است یافته کاهش بسیار دهه دو این طول در ایران انرژی وری بهره•
  سال در خام نفت معادل کیلوگرم 5/7 به 1369سال در خام نفت معادل کیلوگرم 7/1

 سالهای طی را ایران در انرژی وری بهره شاخص ذیل نمودار .است کرده سقوط1390
 .دهد می نشان (1379-94) 2015 تا 2000

 
 (1379-94)شاخص بهره وری انرژی در ایران

 

 

 دسترسی به انرژی سالم وتجدید پذیر



 دسترسی به انرژی سالم وتجدید پذیر

 کشور در خورشیدی انرژی و تابش پتانسیل•
 

  تجهیزات از استفاده پتانسیل پرتابش، نواحی در ایران شدن واقع بدلیل•
  کشور نیاز مورد انرژی از بخشی میتواند و بوده مناسب ایران در خورشیدی

  از بیش در آفتابی روز 300 وجود با که است کشوری ایران .نماید تأمین را
 متر بر ساعت کیلووات 4،5 – 5،5 تابش متوسط با آن مساحت سوم دو

 خورشیدی انرژی زمینه در باال پتانسیل با کشورهای از یکی روز، در مربع
  .است شده معرفی



 دسترسی به انرژی سالم وتجدید پذیر



 دسترسی به انرژی سالم وتجدید پذیر

 :ایران در گرمایی زمین منابع پتانسیل•
 
 که کشورهایى درگروه ایران جهانى، گرفته صورت هاى بندى طبقه براساس•

 های سیکل از استفاده با گرمایى زمین انرژى از برق تولید احتمالى ذخایر داراى
 برق تولید قابلیت و باشد می (ساله 30 دوره برای) باینری ای لحظه تبخیر
 .است شده بینی پیش آن براى مگاوات 200 از بیش ظرفیت با گرمایى زمین

 
 این از نیروگاه نخستین ،شهر مشکین منطقة در گرمایى زمین نیروگاه احداث •

 برق تولید با سبز انرژی به دستیابی امکان که است خاورمیانه منطقة در نوع
 .کند می فراهم را محیطی زیست آلودگی گونه هر از عاری

 
•  



 دسترسی به انرژی سالم وتجدید پذیر



 دسترسی به انرژی سالم وتجدید پذیر

 :کشورپتانسیل منابع و نقشه انرژی باد در •
 

ایران با توجه به وجود مناطق بادخیز، بستر مناسبی جهت گسترش بهره برداری از  در  •
 .  توربین های بادی فراهم می باشد

 مناطق در و ایستگاه ٦0 از دریافتی اطالعات اساس بر و شده تهیه بادی اطلس طبق •

   .باشد می مگاوات ٦0000 حدود در سایتها اسمی ظرفیت میزان کشور، مختلف

  لحاظ از کشور بادی استحصال قابل انرژی میزان گرفته، صورت های بینی پیش پایه بر•

  توجه قابل پتانسیل موید که شود می زده تخمین مگاوات 18000 بر بالغ اقتصادی

  در گذاری سرمایه بودن اقتصادی همچنین و بادی نیروگاههای احداث زمینه در کشور

 .باشد می بادی انرژی صنعت
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 نيروگاههاي  برقآبی

 1383-1393در طی سال های (  میلیون کیلو واتساعت) کشوردر (بجز نیروگاههای برقابی)تولید انرژیهای تجدیدپذیر 

 

 تولید انرژی تجدیدپذیر برقابی در کشور



 بازیافت و مدیریت پسماند

 به تازه مواد و محصوالت به شده مصرف مواد پردازش فرآیند از است عبارت بازیافت•

 مواد مصرف ،کاهش(ای ذخیره) بالقوه سودمند مواد رفتن هدر به از جلوگیری منظوره

 ها آب آلودگی و مواد سوختن از حاصل هوا آلودگی کاهش ٬انرژی مصرف کاهش ٬خام

 تولید با مقایسه در ای گلخانه گازهای نشر کردن کم و خاک در ها زباله تدفین از حاصل

  .خالص

  و می کند جلوگیری ملی های سرمایه و سودمند منابع  هدررفتن به از بازیافت ،بنابراین•

  گلخانه ای گازهای تولید کار، این با .می دهد کاهش را انرژی مصرف و خام مواد مصرف

 .است پسماند مدیریت در مفهوم مهم ترین بازیافت .می یابد کاهش نیز

 



 بازیافت و مدیریت پسماند

 پسماند•

 :میشوند تقسیم گروه پنج به پسماندها•

 .ساختمانی های ونخاله خانگی های زباله ازقبیل :عادی پسماندهای•

 ....و درمانی مراکزبهداشتی، ازبیمارستانها، آورناشی وزیان عفونی پسماندهای :پزشکی پسماندهای•

 ازقبیل ک خطرنا ازخواص یکی حداقل باالبودن دلیل به میشودکه گفته ی پسماندهای :ویژه پسماندهای•

 .باشد نیازداشته ویژه مراقبت به آن ومشابه خورندگی اشتعال، انفجاریا قابلیت بیماریزایی، بودن، سمی

 .مصرف فاسدیاغیرقابل کشاورزی محصوالت حیوانات، الشه فضوالت، ازقبیل :کشاورزی پسماندهای•

 گاز، صنایع پاالیشگاهی، پسماندهای ومعدنی، صنعتی ازفعالیتهای ناشی پسماندهای :صنعتی پسماندهای•

 .آن وامثال نیروگاهی و وپتروشیمی نفت

 



 بازیافت و مدیریت پسماند

 ایرانی و شود می تولید جهان در زباله تن میلیون 5.3 از بیش روزانه ،حاضر حال در•

  دو اصل در که کنند می تولید روز در زباله تن هزار ٦0گرم، 700 سرانه میانگین با ها

   .گیرد می قرار بازیافت گردونه در آن درصد 8 تنها و است جهانی استاندارد برابر

  در عمرانی های فعالیت از ناشی ساختمانی نخاله تن میلیون ٦0 سالی هم طور همین•

 .شود می تولید کشور

 از شیرابه مربع متر میلیون 10 ای، گلخانه گاز تن هزار 50 سالیانه، ها ایرانی همزمان •

  و زمین هکتارها بردن بین از برای که آورند می وجود به خود های زباله تولیدات

   .کند می کفایت اسیدی های باران بارش و جنگل



 صنعت بازیافت و مدیریت پسماند

 این در .است سوئیس زباله بازیافت و زباله تفکیک نظر از جهان کشور بهترین•
 را پسماندها بازیافت سیستم بهترین همدیگر، همکاری با دولت و مردم کشور،

  .است جهان کشورهای از بسیاری زبانزد که می کنند اجرا جهان در
 

 همه در و می شود بازیافت هم مردم مصرفی های روغن حتی کشور، این در•
 برای مجزایی زباله سطل های کشور، این بزرگ و کوچک فروشگاه های

   .دارد وجود تر و خشک پسماندهای
 

 خیابان در که فردی هر و شود می محسوب جرم کشور این در زباله ریختن•
 زباله کیسه هر قیمت کشور، این در همچنین شد؛ خواهد جریمه بریزد، آشغال

 زباله های می شوند ترغیب افراد نتیجه در که رسد می یورو یک از بیش به
 .کنند تولید کمتری



 صنعت بازیافت و مدیریت پسماند

 در .دارد وجود زباله بازیافت صنعت از نظیر کم الگویی نیز دانمارک کشور در•
 می حمایت کند، تولید را زباله میزان کمترین که صنایعی از دولت کشور، این
 در مردم از درصد یک از بیش پاک، و سبز کشور این در شود می گفته و کند
 .می کنند فعالیت زباله تفکیک و بازیافت صنعت کار

 
 دانمارک و سوئیس از  کمی دست زباله، بازیافت زمینه در نیز آلمان کشور•

 کرده تعبیه ای جداگانه ظرف زباله، نوع هر برای کشور این مردم حتی و ندارد
 قناعت یکدیگر از تر و خشک های زباله جداسازی به تنها واقع، در و اند

  .نمی کنند
 

 به روز که است بازیافت صنعت در پیشرو کشورهای از یکی نیز سنگال کشور•
 برای کشور این البته می شود؛ افزوده سنگال در صنعت این قدرت بر نیز روز

 .گیرد می کمک نیز اروپایی کشورهای سایر از زباله ها بهتر بازیافت
 



 بازیافت و مدیریت پسماند

  فعاالن اما دارد، وجود کشور در زباله بازیافت عظیم واحد 200 به نزدیک هم اکنون•

 دولت، نشدن حمایت دلیل به واحدها این از زیادی بخش دارند تاکید بازیافت صنعت

   .شده اند ورشکست یا تعطیل

 

  هزار ده حداقل ساالنه پسماندها، صحیح مدیریت با می تواند ایران که صورتی در•

  در زباله بازیافت واحدهای اما باشد، داشته بازیافت صنعت از درآمد تومان میلیارد

   .نیستند برخوردار چندانی حمایت از کشور

 

 



 بازیافت و مدیریت پسماند

  زیر نواقص هستیم، روبرو آن با بازیافت حوزه در که مشکلی ترین اساسی متاسفانه•

 صیانت بر عالوه که صنعتی عنوان به صنعت این دنیا جای همه در .است قانونی ساخت های

 یک به شدن تبدیل و باال افزوده ارزش ایجاد توانایی طبیعی منابع و زیست محیط حریم از

 معافیتهای مانند امتیازاتی از و گیرد می قرار حمایت مورد ،دارد را پرسود اقتصادی فرایند

 و نداشته وجود ما کشور در صنعت این به نگاه نوع این حالیکه در برخوردارند، مالیاتی کامل

 .نمود مشاهده رسید، تصویب به 1384 سال در که پسماندها قانون در توان می را آن مثال

 زباله های که است سودآور و قوی صنایع جمله از کشورها این در بازیافت صنعت پایان، در•

 بازیافت صنعت ما کشور در هنوز اما است، کرده تبدیل فرصت به ملی تهدید یک از را شهری

 .نمی شود گرفته جدی خصوصی بخش سوی از نه و دولتی ها سوی از نه زباله،

 



 

 پایدار، جنگلداری و شیالتکشاورزی 

 

  در یافته انتشار ارگانیک کشاورزی وضعیت درباره رسمی آمارهای بررسی آخرین•

 2014 سال پایان تا ارگانیک فعالیت های و آمار معرفی شامل که میالدی 201٦ سال

  کشاورزی زمینه در فعالیت دارای کشور 172 که می دهد نشان است، کشورها در

 آمریکای ،11.٦ اروپا ،3،1 دارای شمالی آمریکای قاره بین این در که هستند ارگانیک

 ارگانیک کشاورزی اراضی هکتار میلیون 17.3 دارای اقیانوسیه و 1.3 آفریقا ،٦.8 التین

   .هستند



 

 پایدار، جنگلداری و شیالتکشاورزی 

 

  دارای کشورهای تعداد و دالر بیلیون 80 معادل ،2014 سال در ارگانیک تجارت•

   .است بوده کشور 87 ارگانیک مقررات

  معادل هکتار میلیون 43.7 معادل دنیا در ارگانیک پوشش تحت اراضی کل سطح•

  .است دنیا کشاورزی اراضی کل درصد 0.99

 نظر در با) ارگانیک کشاورزی اراضی سطوح منظر از ایران کشور سال، این در•

 دنیا، 85 رتبه در هکتار، ٦01 و هزار 11 معادل سطحی با (گذار حال در مزارع رفتنگ

 مانند کشورهای از باالتر و پاناما و گواتماال تاجیکستان، مانند کشورهای از پایین تر

 .دارد قرار ...و نپال صربستان، ژاپن، کامبوج، ایسلند،

 



 کشاورزی پایدار و جنگلداری

 چه و استراتژیک غذایی محصوالت زمینه در چه کشورها از بسیاری جهانی حوزه در•
 .اند کرده گذاری سرمایه غیراستراتژیک، بخش

 
 لبنی محصوالت روی آمریکا کرده، ارگانیک را خود گوشت و حبوبات گندم، ،آلمان •

 ارگانیک، زیتون روی بر ای مدیترانه کشورهای کرده، گذاری سرمایه پروتئین و
 .اند کرده گذاری سرمایه ارگانیک علوفه حوزه در ،التین امریکای کشورهای

 

 اقتصادی بازار که مدتی از بعد و شدند ارگانیک کشاورزی وارد کشور 77 ابتدا در•
  کشور 10 میان در که رسید 172 به کشورها تعداد شد باز کشاورزها برای جدیدی

 تولید در خصوص به است، اول دارد، که زیادی مراتع دلیل به استرالیا همیشه اول،
 .دامی محصوالت

 



 کشاورزی پایدار و جنگلداری



 

 پایدار، جنگلداری و شیالتکشاورزی 

 

  از درصد 79 معادل آسیا در کشور 37 شامل منطقه، کشورهای از بسیاری که حالی در•

 ارگانیک بخش در سرمایه گذاری و توسعه حال در اخیر سال های در آسیایی کشورهای

 .هستتند

  ردیف در و آسیا در تولیدکنننده کشور بزرگ ترین 9.1 با چین کشور مثال به عنوان•

 درصد بیشترین روسیه و هند مانند منطقه کشورهای برخی یا است جهانی چهارم

 که هستند دارا را دنیا در 2011 سال به نسبت 2014 سال در ارگانیک رشد توسعه

   .می شود شامل را 2011 سال به نسبت درصد 300 تا رشد این رقم

 



 

 پایدار، جنگلداری و شیالتکشاورزی 

 

 ارگانیک نظام به کشاورزی اراضی تبدیل برای تالش منظر از ایران، کشور رتبه•

 توسعه در مدون فعالیت و برنامه ریزی در کشور مقایسه برای مهم شاخص که

 اراضی نسبت) درصد 0،02 عدد با و بوده پایین بسیار است، ارگانیک کشاورزی

  کشور از بعد رتبه بندی، این در .دارد قرار دنیا 143 ردیف در (اراضی کل به ارگانیک

 جاماییکا، نیجریه، مالزی، کنیا، جنوبی، آفریقای عربستان، مانند دیگر کشور 28 ایران،

   .دارند قرار عراق و عمان زیمباوه، کامرون،



 

 پایدار، جنگلداری و شیالتکشاورزی 

 

 به کشاورزی اراضی تبدیل پتانسیل منظر از ایران کشور است حالی در این•

 تولیدات بر مبتنی کشاورزی نظام از ناشی مزایای و ویژگی های به دلیل ،ارگانیک

 زراعی، آبزیان، دامی،) محصولی و اقلیمی تنوع همچنین و عشایری دیم، روستایی،

 و داشته را ارگانیک به کشاورزی اراضی از درصد 10 حداقل تبدیل قابلیت ،(...و باغی

   .گیرد قرار دنیا برتر کشورهای 12 جزو می تواند باره این در

  فارس، لرستان، خراسان، کرمان، ازجمله کشور استان های بیشتر در پتانسیل این•

 وسیعی طیف در و ...و قزوین بختیاری، و چهارمحال بویراحمد، و کهگیلویه خوزستان،

 .دارد وجود محصوالت از

 



 

 پایدار، جنگلداری و شیالتکشاورزی 

 
 ذکر دالیل دلیل به اخیر سال های در ایران ارگانیک کشاورزی رشد بررسی که حالی در•

 .است شده منفی حتی و بوده نوسان دچار شده،

  دارای 2012 سال در هکتار، 332 و هزار 43 معادل 2011 سال در انیرا نمونه، بعنوان•

  دارای 2014 سال در و 15٦ و هزار 12 دارای 2013 سال در هکتار، ٦34 و هزار 42

 منفی رشد دارای از نشان عدد این که بوده ارگانیک کشاورزی هکتار ٦01 و هزار 11

 .است بوده ٦.4
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 پایدار، جنگلداری و شیالتکشاورزی 

 

  سال در کشور ارگانیک کشاورزی توسعه راهبردی سند نخستین تدوین حتی و باال پتانسیل وجود با•

 :جمله از یلیبه دال ،1388

 ارگانیک کشاورزی توسعه برای مشخص مرجع و نهاد فقدان و بیهوده موازی کاری •

   ارگانیک، گواهی ملی نظام کامل استقرار عدم •

 د ارگانیک، محصوالت عرضه و پایش نظام فقدان•

  کشور، ارگانیک بخش در بازاری و تجاری عناصر غلبه و خالت•

   ارگانیک، حقیقی اهداف و تعاریف و درمبانی انحراف•

   باره، این در غیرمرتبط نهادهای و عناصر دخالت•

  ارگانیک، کشاورزی توسعه مبانی در بینش ضعف  دلیل به سیاستگزاران تصمیم گیری در شجاعت فقدان•

 در دنیا در کشور ارگانیک نظام ارتقای برای عظیمی فرصت ...و سم و کود تجاری شبکه منفی تبلیغات

   .است رفتن دست از حال



 اکوتوریسم

 قابل بخش گرایش بدلیل و اقتصادی فعالیتهای مهمترین از یکی اکوتوریسم امروزه•

 زیست های ارزش درک سطح ارتقا نیز و المللی بین گردشگران جمعیت از توجهی

 به روز اکوتوریسم ارزش جهان، سطح در طبیعی منابع از حفاظت افزایش و محیطی

   .است افزایش حال در روز

 بیشترین که است گردشگری مهم های گونه از طبیعت، در گردشگری یا اکوتوریسم•

 طور به گردشگری صنعت توسعه، حال در کشورهای برای .دارد توسعه با را سازگاری

   .است ارز شدن سرازیر مهم منابع از یکی فزاینده



 درآمد و اشتغال ایجاد برای مهم ابزار یک گذاری، سرمایه به کم بسیار نیاز بدلیل اکوتوریسم•

  .است نیافته توسعه مناطق در

 

 مطالعات است، گردشگری صنعت اقتصادی مهم های شاخه از یکی اکوتوریسم امروزه•
 گردشگری درآمد از %10 حدود اقیانوسیه و آسیا منطقه در که کند می بیان حاضر
 .است اکوتوریسم از ناشی

 

 تولید %1 از بیش اکوتوریسم درآمد سهم جهان کشورهای از برخی در هرچند•
 GDP از درصد صدم پنج حدود تنها ما کشور در رقم این اما است؛ داخلی ناخالص

 .است

 اکوتوریسم



 اکوتوریسم

  در اقلیمی تنوع بیشترین از برخوردار کشور پنج از یکی عنوان به ایران در اکوتوریسم•

 به نسبت تری افزون نسبی مزیت از زمین کره زیستی متنوع ذخایر از یکی و جهان

   .است برخوردار توریسم های شاخه دیگر

 های جاذبه از کدام هر سنجی امکان همچنین و ایران طبیعی جغرافیای بررسی•

 به کشور در اکوتوریسم که است آن از حاکی کشور در گذاری سرمایه قابل توریستی

  و مطالعه قابل و مطرح مستعد و مفید بسیار و نظیر کم اقتصادی منبع یک عنوان

 .است بررسی

 



حمل و نقل-سازه های سبز  

 (حمل و نقل و ساختمان)صنعت سازه های سبز•
 

 اشاره میشود یاد آن از پایدار ساختمان یا سبز سازه عنوان به که سبز سازی ساختمان•

 هدف با و است مسئول زیست محیط قبال در که دارد ساخت از روندی و سازه به

 هوا، ،آب آلودگی شامل ساخت، تا پی طراحی از ساز، و ساخت مخرب اثرات کاهش

 :است استوار اصل3 بر همواره که میشود اجرا…و صوتی آلودگی
 
 .است نساختن ساز و ساخت ترین سبز •
 .شوند ساخته کوچک ممکن حد تا ها سازه همه •
 توجه قابل پراکنده ساز و ساخت)باشد نگرفته صورت منظم صورت به ساز و ساخت •

 .(میباشد



حمل و نقل-سازه های سبز  

 مصالح انتخاب شامل ها سازه این طراحی در اساسی و مهم دونکته این، بر عالوه•

 .میباشد  سایت درون منابع از استفاده و پذیر تجدید و طبیعی ساختمانی

 :به میتوان نیز سبز های سازه کارایی و مزایا جمله از•

  و زیستی تنوع از محافظت و کیفیت سطح ارتقای شامل محیطی زیست مزایای•
 ضایعات کاهش و  اکوسیستم

 سبز خدمات و ها فرآورده برای توسعه های بازار ایجاد شامل اقتصادی مزایای•

  زیبایی های کیفیت افزایش و ساکنان آسایش سطح ارتقای شامل  اجتماعی مزایای•
 .کرد اشاره نیز شناختی



 

 
  پایدار اقتصادی توسعه در نقل و حمل سیستم اهمیت پر نقش به توجه با امروزه•

  نقل و حمل توسعه و شهری نقل و حمل بخش در مناسب سیاستهای اتخاذ شهری

 .باشد می  توجه مورد شهری اقتصادی رشد اصلی های زمینه از یکی عنوان به پایدار

 

 میزان شدن نزدیک و هوا آلودگی تصادفات، افزایش جابجایی، زمان توجه قابل افزایش•

  در ناپایدار ونقل حمل سیستم تبعات از انسانی، سالمت تهدید مرزهای به هوا آلودگی

 .است شهری مناطق

 

 

 

 

 



 

 
 که طرحی) تهران ترافیک و نقل و حمل جامع طرح تدوین و تهیه•

  پیش 1404 سال ایران اسالمی جمهوری انداز چشم سند با منطبق

  علمی های حرکت برای ای مقدمه بتوان شاید را (است شده تهیه و بینی

  شمار به باشد، داشته را ایران شهرهای کالن دیگر برای الگوبرداری قابلیت و

 .آورد

 

 

 

 

 



 

 
 کردن فراهم تاکسیرانی، و بوسرانی مینی و اتوبوسرانی شهری، قطار شبکه طرح•

  با کارا عمومی نقل و حمل های سیستم توسعه و یکپارچه نقل و حمل سیستم

 آنها سازگاری به توجه با عمومی نقلیه سهم افزایش و آنها، سرویس سطح ارتقای

 اعتماد جلب و شهری نقل و حمل سیستم ایمنی ارتقای ،زیست محیط با

  طرح این در شده تاکید اهداف جمله از عمومی نقلیه وسایل به نسبت شهروندان

 .است

 

 

 

 

حمل و نقل-سازه های سبز  



 
 راهبردی حرکت به اقتصاد سبزرویکردهای 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .نظر بر رویکرد ترکیبی به عنوان رویکرد مناسب می باشداتفاق 

رد
یک

رو
ع 

وا
 ان

 تمرکز بر راه کارها و سیاستهای اقتصادی: رویکرد اقتصادی   

 هانامه تاکید وضع قوانین و آیین : رویکرد اجرایی   

 تلفیقی از دو رویکرد فوق: رویکرد ترکیبی   



 الگوی نمونه برای حرکت به سوی اقتصاد سبز



 نتیجه گیری

 خطرات کاهش با است الگویی سبز اقتصاد ملل، سازمان تعریف اساس بر•
 .می شود منجر اجتماعی برابری و انسان رفاه افزایش به که زیست محیطی،

  
 بخش این در گذاری سرمایه است، خیز نفت کشوری ایران اینکه به توجه با•

 بهره وری تجدیدپذیر، انرژی های بر مبتنی منابع تخصیص از و یافته افزایش
  .است شده کاسته زیست محیط از حفاظت و انرژی

 
 محیط تخریب عوامل از یکی اقتصادی رشد و تولید اخیر، دهه های در بعالوه•

 فعالیت های از ناشی طبیعی منابع تخریب و آالینده ها انتشار و بوده زیست
 جامعه افراد بر نهایت در و زیست محیط بر خطراتی بروز به منجر اقتصادی

   .است گردیده



 نتیجه گیری

   مناسب، نظارتی چارچوب های ایجاد•
   اقتصادی، بخش های شدن سبز برای سرمایه گذاری در دولت اولویت•
 طبیعی، سرمایه های کننده تخریب امور در مخارج کردن محدود•

 ،سبز نوآوری های و آموزش و ظرفیت سازی در سرمایه گذاری
   سبز، مدیریت مورد در پنجم برنامه قانون 190 ماده اجرای•
 و سبز مالیات قانون تصویب سبز، فناوری های و نوین فناوری های به کارگیری•

   طبیعی، منابع از حفاظت منظور به بازار بر مبتنی ابزارهای بکارگیری
   آلودگی ها، کاهش و گذاری سرمایه ارتقای•
  شدن سبز و ملی حساب های در زیستی محیط هزینه های کردن وارد•

  زیستی محیط هزینه های شفاف سازی منظور به ملی حساب های
   اقتصادسبز ترویج برای مناسب سازوکار ایجاد و•

   .می شوند محسوب کشور در سبز اقتصاد سمت به حرکت الزامات جمله از



 نتیجه گیری

  کاهش برای مقررات وضع اخالقی، ترغیب سبز، فکر اتاق به تواند می خصوصی بخش•
 نظام آموزش، و رسانی آگاهی منابع، مصرف الگوی تغییر زیستی، محیط ردپای

  هماهنگ سبز، فرابخشی و بخشی بین کارهای و ساز و سیاستگذاری سبز، مدیریت
  کربن، کم اقتصاد زیست، محیط با اجتماعی و اقتصادی های فعالیت تلفیق و سازی
 .بپردازد اجتماعی توانمندسازی و سبز، برند آلودگیها، کاهش

 
  های برنامه وجود و است ارزش با ای جامعه هر برای طبیعی های سرمایه به توجه•

 را اجتماعی رفاه و رشد سبز، اقتصاد پرتو در مدت دراز و مدت میان مدت، کوتاه
  .آورد خواهد ارمغان به جامعه برای

 
  تأمین و سرمایه گذاری اقتصادی، سیاست های الزم، زیرساخت های بررسی بنابراین،•

 .است ضروری سبز اقتصاد به ورود برای مدیریتی و ساختاری چالش های مالی،
 
 




