سخننخست

اقتصادسبز
مفهوم اقتصاد س��بز چندین سال است که در محافل عملی ،اقتصادی و سیاسی دنیا معرفی
شده و مورد بحث قرار گرفته است .از سال  1389تاكنون سه موضوع اقتصاد سبز ،حاكميت
بين المللي محيط زيست و تنوع زيستي در دستور كار برنامه محيط زيست سازمان ملل قرار
گرفته است.
اقتصاد سبز آن گونهای از اقتصاد است که میتواند کیفیت باالتری از زندگی را در چارچوب
محدودیتهای زیست بوم سیاره زمین در اختیار همگان قرار دهد .چنین اقتصادی میتواند از
یکسو رفاه و سالمتی را در جامعه انسانی ارتقاء دهد و از سوی دیگر خطرات زیست محیطی
را کاهش دهد .اقتصاد سبز يعني كاهش كليه خطرات زيست محيطي و توليد فرآورده هاي
سبز(محصوالت سازگار با طبيعت ) در روند زندگي انسانها كه نتيجه آن منجر به سالمت و
سرزندگي اجتماعي شهروندان در جوامع گوناگون مي گردد.
يكي از راههاي دس��تيابي و تحقق توس��عه پايدار گرايش به سوي اقتصاد سبز است .گذار از
اقتصاد فسيلي به سوي اقتصاد سبز مستلزم تمهيد شرايط و زير ساخت ها و بازنگري سياست
ها در سطوح ملي و بين المللي است .در اين راستا بايد تالش شود تا يك همگرايي و همسويي
عملگرا ميان دس��تگاه هاي متولي برنامه ريزي توسعه اقتصادي و دستگاه هاي متولي برنامه
ريزي محيط زيست و اقليم صورت پذيرد .توسعه اقتصاد سبز بيش از هر زمان ديگر در عصر
كنوني كه شاهد بحران هاي جهاني هستيم و آسيب هاي ناشي از مصرف بي رويه انرژي هاي
تجديد ناپذير سالمت انسانها را به مخاطره انداخته است؛ ملموس تر است و مي بايد الزامات
توسعه آن فراهم شود.
سياستگذاري ،برنامه ريزي و سرمايه گذاري دولت ها در راستاي تقويت فنآوري هاي مبتني بر
انرژي هاي تجديد پذير ،توليد محصوال ت سبز و آموزش نيروي انساني دانش محور از جمله
الزامات اصلي براي توس��عه اقتصاد س��بز و پايدار است كه مي بايد مورد توجه مسئولين و
متوليان توسعه همه جانبه كشور قرار گيرد.
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