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 چكيده 
در معرض «ها ناپایداری   »ها، و اصحححوال ها، آلودگی های ناصححححیز از طبیعت، ویرانی   برداریدر زمین، به دلیل بهره  جهان و بقای زندگی     رد

ست.اما، امیدها نیز، مبانی منطقی خود را دارند.  سعه پایدار »در این بین،  مخاطرات جدی و واقعی ا ستیابی  «تو راهبردی همه جانبه برای د

ستفاده از گش  «پایداری»به های آینده است..در مسیر توسعه    دستی طبیعت به منظور تأمین رفاه و آسایش انسان امروز و نسل     ادهدر جهت ا

اعتنایی به طبیعت و انسححان باید اصححاله شححده به راه های گروهی از انسححانها و بیطربیپایدار درک ناصححواو و عمرکردهای نادرسححت و زیاده

شرفت تابحال  اذعان کرد کهباید .آیند ست.  ناکافی ناهموار ودر میهن عزیزمان  ها پی شهری،  به ویژه پایداری بوده ا  مواد غذایی و در مناطق 

سی به    امنیت و تغذیه ستر ست.  خدمات انرژی مدرن د صاد تحت        برای همه ا ست و اقت سد تحریم ها ضر ایران در حال عبور از  در حال حا

انتصححاو مدیرانی توانمند الزمه  ،ی بهره وری هرچه بهتر امکانات و اعتباراتتاثیر تشححدید فشححارها و تهدیدها با مشححکالتی مواجه اسححت، برا

به دنبال یک درک قوی از این  به تمام کسححانی کهتأکید به ارزش ها را  .در همین رابطه هدف این مقاله رسححیدن به توسححعه پایدار اسححت.

 .شودبیان میهستند پیشرفت ما به سوی آینده  برایمسائل مهم 
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 مقدمه -1

دهد و هم به اقتصاد و تجارت و صنعت نظر دارد.هم فرهنگ را مورد توجه قرار میتوسعه پایدار عرصه نوینی است که همزمان هم سیاست و 

الی کند و در حدهد.توسعه پایدار همگان را به آشتی با طبیعت دعوت میمحیط زیست و همنشینی انسان و طبیعت را مورد حمایت قرار می

توسعه ی پایدار به ویژ . آوردداوم بقاء را در گرو پایداری به حساو میداند، تخواهد و عدالت را شرط دوام زندگی میکه انسان را آزاد می

در شهرها بسیار موردتوجه قرار گرفته است و در دو سطز خرد و کالن مطره شده است. کیفیت زندگی انسان ارتباط مستقیمی 

 شهر زندگی می کنند که محل برقراری باتوجه به این که بسیاری از انسان ها در مکانی به نام با کیفیت محیط زیست او دارد و

اکثر ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز می باشد مسائری از جمره بحران محیط زیست ، انرژی، آلودگی هوا،آلودگی 

صوتی ، ترافیک بخشی از عوامری هستند که می توانند کیفیت زندگی انسان را دستخوش تغییر ودگرگونی قرار دهند در این 

 ط در راستای افزایش وبهبود کیفیت زندگی انسان توجه به مقوله ی توسعه ی پایدار یا پایداری در شهر مطره می شود .شرای

بررسی مسائل مربوط به پایداری زمانی مرموس می شود که نمود عمری آن شکل گرفته باشد و منجر به نتایج موفقیت آمیزی 

 باید فراتر از آن، برای دوره چشم انداز جهانی و شکل 5102تا سال  توسعه هزارهاهداف  برای رسیدن به در حالی که ما گردد

 شدتسریع ر با، در معرض خطر پایداری محیط زیست را داشته باشیم در حال ظهور چالش های به نگاه ارزیابی و ها را  پیشرفت

 فقر شدید در از مردم هنوز یش از یک میریاردب. همراه است تنوع زیستی از دست دادن جهانی و انتشار گازهای گرخانه ای در

 مدیریت و و تولید پایدار ترویج مصرف فقر شدید، ریشه کن کردن رنج می برند. از گرسنگی تقریبا همه آنها زندگی می کنند.

  .می باشد توسعه پایدار فراگیر همه چالش به نفع این سیاره طبیعی منابع

 

مفهوم توسعه ي پایدار -5  

 "ند:ک مفهوم توسعه ی پایدار مفهومی در حال تحول و بحث برانگیز می باشد. رایج ترین تعریف از توسعه ی پایدار را چنین تعریف می  

 توسعه ای که نیازهای نسل امروز را بدون محدود کردن امکانات نسل های آینده برای رفع نیازهایشان پاسخ گو باشد. 

 :ه می شود، این نوع از توسعه دربرگیرنده ی دو مفهوم کریدی استهمان گونه که در تعریف نیز دید

 مفهوم نیازها وبرآوردن آن ها به ویژه نیازهای ضروری اقشارمحروم که واجد اولویت هستند-

 .تفکر در مورد محدودیت محیط زیست و فشار وارد شده برآن هابرای پاسخ گویی به نیازهای حال وآینده-

گونه اظهارنظر می کند: توسعه ی  این چوگول آینده، های نسل گرفتن نظر در و با حاضر نسل نیازهای به توجه ی بادرهمین رابطه یعن

پایدار به حداقل رساندن مصرف منابع غیرقابل تجدید را در رأس اهداف خود قرار می دهد و در این راستا بهره برداری پایدار از منابع 

  نیازهای بشر را مدنظر قرارمیدهد.اسخ گویی به تجدیدشونده ، جذو ظرفیت های محری وپ

توسعه ی پایدار را چنین تعریف کرده است: سیاست توسعه ی پایدار چنان سیاستی است که در  0990سازمان مرل متحد نیز در سال 

  ادامه و دوام داشته باشد.نتیجه ی اعمال آن منافع مثبت حاصل ازمصرف منابع طبیعی بتواند برای زمان های قابل پیش بینی در آینده 

 عالوه بر جنبه های زیست محیطی دوبعد اقتصادی واجتماعی نیز از مقوالت مهم در توسعه ی پایدار محسوو می شوند.ا

 :از ضروری عصرماسه نی 

 .نیاز به حفاظت زیست محیطی از آو،خاک و تنوع زیستی که حیات به آن ها وابسته است -0

 دی برای غربه برفقرنیاز به توسعه ی اقتصا -5

 نیاز به عدالت اجتماعی و تنوع فرهنگی درجهت آن که اجتماعات محری در بیان ارزش هایشان برای حل مسائل توانمند گردند -3

بعد زیست محیطی نقطه ی توجه غالب در توسعه ی پایدار واز ارکان توسعه ی انسانی محسوو می شود. این بحث عمدتا در جهت استفاده 

محیطی مطره می گردد و از آن جا که مسائل مربوط به این حوزه در قالب تحقیقات کمی قابل پیگیری هستند.می توان -بع طبیعیاز منا

 .گفت مباحث زیست محیطی چالش برانگیز ترین حوزه ی توسعه ی پایدار را تشکیل می دهند



 

 دیدگاه توسعه ي پایدار -3

 
امه ریزی کاربری زمین به گونه ای می باشدکه ضرورت توجه به شاخص های نحوه ی نگرش توسعه ی پایدار نسبت به برن

اجتماعی توصیه می گردد که از تأثیرات مهم به کارگیری شاخص های اجتماعی در برنامه ریزی کاربری زمین، دستیابی به 

ردی وسیع تر از استانداردهای معیارهای جامع تر و دقیق تر در مورد شناخت و ارزیابی نیازهای فضایی است که مفهوم و کارب

  [1]سرانه ی کاربردی زمین دارد.

 :این نیازها در دوعرصه ی بسیار مهم با نظم فضایی ارتباط می یابند که شامل

 .نیازهای انسان در مراحل مخترف زندگی از تولد تا مرگ -0

  اقتصادی ساکنان شهر.-ندی اجتماعیساختار قشرب -5

 به عبارت دیگر نیازهای فضایی تنها برحسب تعداد کل جمعیت به طورعام تعیین نمی شود برکه بایستی براساس ویژگی های 

فردی و اجتماعی جمعیت ساکن تعیین می گردد. این ویژگی ها بر نیازها مؤثر است و می بایستی مالک تعیین سرانه ها و نحوه 

 .سعه ی پایدار حصول به پایداری از طریق افزایش تراکم در شهر امکان پذیر می باشدی تأمین آن ها قرار گیرد.در دیدگاه تو

 
 اهداف توسعه پایدار -4

 توسعه پایدار همواره در مباحث خود به موارد زیر تأکید داشته است: 

 پایدار توسعه بحث اساس عنوانبه اقتصادی توسعه و زیست محیط پیوستگی همبه   .0

 های مشارکتعنوان محور توسعه و تالش در جهت برقراری زمینهپایدار و توجه به مردم به توسعه به دستیابی در افراد اهمیت   .5

 همه برای مناسب تکنولوژی و بهداشت مناسب، مسکن جمره از ها؛آن اساسی و اولیه نیازهای رفع و مردم به توجه   .3

 طبیعی منابع هایمحدودیت چارچوو در درونی توسعه به توجه   .4

 ه فقرا و تهیدستان؛ چراکه راهی جز تخریب و آلودگی محیط زیست برای این گروه باقی نمانده است.ب کمک   .2

 

 رعوامل موثر در توسعه پایدا -5

 ترین عوامل رسیدن به توسعه پایدار عبارتند از:مهم

 جدید؛ نهادهای ایجاد و موجود نهادهای تغییر به نیاز          ·

 ژه زنان و جوانان در جهت پایداری توسعه؛ویبه انسانی سرمایه به دادناولویت          ·

 باال؛ از ایتوسعه تالش باالبردن و کشیدندوش به در رهبری نقش          ·

 باال؛ به پایین از توسعه راندنپیش برای اجتماعی مدنی هایسازمان نقش          ·

 آن؛ گسترده هدف و مفهوم و بشر حقوق اهمیت          ·

 توسعه با ساختار اجتماعی و فرهنگی؛ آمیختن          ·

 ه نفسب اعتماد و توسعه پایداری میان درونی ارتباط          ·

 

 اهميت مدیریت در اسالم   -6
 وَ قالَ الْمَرِکُ ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْرِصْهُ لِنَفْسِی فَرَمَّا کَرَّمَهُ قالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنا مَکِینٌ أَمِینٌ*»می فرماید:  25تا  24خداوند در سوره یوسف: آیات 

ا لِیُوسُفَ فِی الْأَرْضِ یَتَبَوَّأُ مِنْها حَیْثُ یَشاءُ نُصِیبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ ال نُضِیعُ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفِیظٌ عَرِیمٌ* وَ کَذلِکَ مَکَّنَّ قالَ اجْعَرْنِی عَرى

ص خود ؛ مرک )مصر( گفت: او )یوسف( را نزد من آورید تا وى را مخصو«أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ* وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ لِرَّذِینَ آمَنُوا وَ کانُوا یَتَّقُونَ



گردانم هنگامى که )یوسف نزد وى آمد و( با او صحبت کرد )مرک به عقل و درایت او پى برد و )گفت تو امروز نزد ما منزلت عالى دارى و 

مورد اعتماد هستى. )یوسف( گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین )مصر( قرار ده که نگهدارنده و آگاهم. و اینگونه ما به یوسف در سرزمین 

کرد( ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم )و شایسته بدانیم( گزید )و تصرف مىخواست در آن منزل مىدرت دادیم که هر گونه مى)مصر( ق

 اند و پرهیزگارند بهتر است. کنیم. و پاداش آخرت براى آنها که ایمان آوردهبخشیم و پاداش نیکوکاران را ضایع نمىمى

را کند، چتوان از نظر دور داشت، آیات فوق نیز اشاره به همین حقیقت مىسرنوشت اجتماعات هرگز نمى اهمیت ویژه مسائل اقتصادى را در

دانست هر گاه به آن سر و سامان دهد قسمت عمده نابسامانیهاى که یوسف از میان تمام پستها انگشت روى خزانه دارى گذاشت، زیرا مى

تواند سازمانهاى دیگر را کنترل کند. در روایات اسالمى نیز اهمیت یق عدالت اقتصادى مىکشور باستانى مصر، سامان خواهد یافت، و از طر

اى به این موضوع داده شده است از جمره در حدیث معروف عرى )ع( یکى از دو پایه اصرى زندگى مادى و معنوى مردم )قوام فوق العاده

لى که پایه دیگر عرم و دانش و آگاهى شمرده شده است. )نهج البالغه، حکمت الدین و الدنیا( مسائل اقتصادى قرار داده شده است، در حا

355) 

اند، و به همین دلیل از دشمنان خود گرچه مسرمین تاکنون اهمیتى را که اسالم به این بخش از زندگى فردى و اجتماعى داده نادیده گرفته

آورد که شود، این امید را به وجود مىکه در قشرهاى جامعه اسالمى دیده مىاند، اما بیدارى و آگاهى روز افزونى در این قسمت عقب مانده

خود را  ماندگىدر آینده کار و فعالیتهاى اقتصادى را به عنوان یک عبادت بزرگ اسالمى تعقیب کنند و با نظام صحیز و حساو شده عقب

انت دلیل بر اهمیت مدیریت در کنار ام« إِنِّی حَفِیظٌ عَرِیمٌ»گویده مىرحم اسالم از این نظر جبران نمایند. ضمنا تعبیر یوسف کاز دشمنان بى

دهد که پاکى و امانت به تنهایى براى پذیرش یک پست حساس اجتماعى کافى نیست برکه عالوه بر آن آگاهى و تخصص است، و نشان مى

ایم که خطرهاى ناشى از عدم اطالع و مدیریت ما بسیار دیده قرار داده است. و "حفیظ "را در کنار "عریم "و مدیریت نیز الزم است، چرا که

 کمتر از خطرهاى ناشى از خیانت نیست برکه گاهى از آن برتر و بیشتر است! 

 دهند و حد اکثر کشش فکر آنهادانیم چرا بعضى مسرمانان به مساله مدیریت و آگاهى هیچ اهمیت نمىبا این تعریمات روشن اسالمى نمى

ها دهد، آناگذارى پستها، همان مساله امانت و پاکى است با اینکه سیره پیامبر )ص( و عرى )ع( در دوران حکومتشان نشان مىدر شرائط و

 [2,3]دادند.به مساله آگاهى و مدیریت همانند امانت و درستکارى اهمیت مى

 

 پيشنهادها -11

 ضرورت مدیریت فرایند جهانی شدن -1-11

تواند تداوم داشته باشد زیرا از کند. این روند نمیخالف جهت مبانی و فرسفه اساسی توسعه پایدار حرکت میروند فعری جهانی شدن در 

یک سو فاقد چهره انسانی است و از سوی دیگر مخرو محیط زیست و مغایر با هنجارهای پایداری است. چنانچه این روند با همین وضع 

 را به ورطه نابودی خواهد کشاند.زا شده و ما ادامه یابد به طور حتم بحران

از این رو الزم است که به آن افسارزده شود و تحت کنترل قرار گیرد. کشورها و شرکتهای بزرگی که در حال حاضر در عرصه جهانی به 

ست. تنها زمانی استمرار ها موقتی استانیشوند باید بدانند که این بهرهتاخت و تاز مشغول هستند و از مزایای فرایند جهانی شدن منتفع می

المرری همراه باشد. مجموعه جامعه جهانی باید با مشارکت فعاالنه شود که با ارتقای همکاریهای بینگیری از جهانی شدن امکانپذیر میبهره

از  ه کشورهایی کهو آگاهانه بر روند جهانی شدن نظارت کند، بر جهتگیریهای آن اعمال نفوذ نماید و با اعطای کمکهای مالی و تخصصی ب

 امکانات کمتری برخوردارند نظامی را مستقر کند که کل جامعه بشریت از ثمرات آن بهره برند. در غیراین صورت گستره 

نابرابری و محرومیت، سراسر جهان را فرا خواهد گرفت و تبعات منفی و ناخواسته آن خشک و تر را باهم خواهد سوزاند. مدیریت بر فرایند 

 ن باید با هدف همخوانی با هنجارهای توسعه پایدار انجام شود تا کریه کشورهای جهان از نتایج آن مستفیض گردند.جهانی شد
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فقر یک مانع اساسی در تحقق هدفهای توسعه پایدار است. فقر حاد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه موجب تنزل کیفیت محیط 

 هاجران و م اقریتهای نژادی،تخریب جنگرها و آسیب رسانی به منابع طبیعی شده است. یکی از صاحبنظران معتقد است که فقرا، زیست، 



 

(. به نظر وی دلیل عمده این تخریب نیز عدم توجه به نیازهای Alam,2000)هستند زیست محیط  پناهندگان از عوامل عمده تخریب

نداشتن آنان به کانالهای رفاهی و بهداشتیِ متداول است. اصوال فقر و بدبختی درهر کجای جهان که باشد گروههای مذکور و دسترسی 

 تهدیدی جدی برای رفاه و نیکبختی در هر جای دیگر خواهد بود و درنهایت کل گیتی را به بحران خواهد کشاند.

دارند باید مسئولیت بیشتری بپذیرند. کشورهای توسعه یافته و امحاء فقر، مسئولیت مشترک همه کشورهاست. آنها که امکانات بیشتری 

 نسبت که دارند مسئولیت وانسانی اند نه تنها از نظر اخالقی ثروتمند و شرکتهای بزرگ جهانی که از روند جهانی شدن بسیار منتفع شده

  است هانیج معضری فقر. بیندیشند اساسی مسئره این به ناچارند جهان در خودشان مدت برند بقای خاطر به برکه کنند تالش فقر محو به

ی ترند؛ زیرا برای احراز موقعیت برتر خود، از محیط زیست جهانی بهرهترند مسئولطربد. دراین میان آنها که غنیهانی میج حری راه و

 .اندبیشتری گرفته

المرری، دولتها، شرکتهای بین سازمانهای و شود اجرا  ای و اساسیای ریشهاز این رو الزم است که برنامه فقرزدایی در سطز جهان به گونه

جهانی، کریه فعاالن عرصه محیط زیست و باورمندان به فرسفه توسعه پایدار مسئولیت این امر مهم را بپذیرند و صادقانه و متعهدانه سهم 

 [7,8]خود را برای ریشه کنی فقر انجام دهند.
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های اساسی آن یعنی آو، هوا، خاک، صوت و دما مداخره نماید، به طریقی به توازن موجود درآن خدشه هرگاه انسان در طبیعت و مولفه

ت با طبیع سازد. روند جهانی شدن باعث شده است که شتاو تخریب و عمق مداخره بشر در طبیعت افزایش یابد و به جای سازشوارد می

به هجمه بر طبیعت و استثمار عنان گسیخته منابع آن تبدیل شود. امروزه روند تخریب طبیعت شدت یافته و نظام ارزشهای مصرفی و 

مسابقه بین خواستن و داشتن تا عمق جوامع بزرگ و کوچک انسانها رخنه کرده است. جست و جوی روز افزون برای کشف دارائیهای 

اند و تعادل و توازن همگی باعث مداخره افراطی بشر در طبیعت شدهناپذیر، قفه برای رفاه بیشتر و فرهنگ مصرف پایانوتالش بی طبیعت،

اند تا بدان حد که هم اینک زندگی خود بشر نیز به مخاطره افتاده است. گرم شدن زمین، افزایش تغییرات آو و محیط طبیعی را برهم زده

 های زیستی هشدارهایی از عدم تعادل درطبیعت هستند که هوا و انقراض سریع گونهخاک،  ش آلودگیهای آو،هوایی در سطز جهان، افزای

طربند. ما به خاطر بقای خود مرزم به توجه به هشدارهای مذکور و شناسایی بایدها و نبایدهای طبیعت هستیم. امروز توجه جدی ما را می

دیر شده است. ما موظفیم از هم اکنون اطالعات مبتنی بر واقعیت را مبنای عمل آگاهانه قرار دهیم،  دیگر فرصتی نمانده و در واقع بسیار هم

 روند تخریب را معکوس کرده و به بازسازی و محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست خود بپردازیم.
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محیطی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی مطره می شود و حاصل تقسیم مجموع ارزش کارایی اکولوژیکی در مورد به کارگیری منابع 

افزوده اقتصادی بر مجموع فشارها و اثرات زیست محیطی است. فرسفه اساسی کارایی اکولوژیکی تولید کاالها و خدمات بیشتر با مصرف 

ولید، تولید بدون پسماند است، همان گونه که در هزاران سال عمرنظام از منظر اکولوژیکی بهترین نوع ت. نابع، ضایعات و آلودگی کمتر استم

شود که بدون مصرف باشد. برای طبیعت، پسماند هر ارگانیسم خوراک ارگانیسم دیگر را تشکیل داده است و اصوال پسماندی تولید نمی

 گنجانندب خود تجاری استراتژیهای اید این امر مهم را در تحقق کارایی اکولوژیکی کریه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و درحال توسعه ب

ها و پسماندها در اختیار سایرین قرار دهند. به این ترتیب الزامات توسعه جویی منابع و کاهش آالیندهها و ابتکارات خود را در صرفهیافته و

و سود آنی جای خود را به تالش برای حصول نتایج پایدار در روند جهانی شدن لحاظ می شود و دغدغه کسب دستاوردهای کوتاه مدت 

 [4,7,8]تر خواهد داد و این به نفع همه موجودات درجهان هستی خواهد بود.برند مدت و بقای طوالنی

 تدوین و اجراي قوانين جهانی -5-11



 زیسا آماده از سریعتر بسیار جدید مادی نیازهای ظهور که است شده ساماندهی چنان آن صنعتی جوامع در تولید مرز و حد بی پویایی 

شرایط برای برآوردن آن نیازهاست. به قول اوتر اولریش، نظام صنعتی پیشرفته کنونی در حقیقت نوعی انگل خطرناک در سطز زمین است. 

پردازد )اولریش، مین میهای حیات کره زمین دیده نشده است؛ انگری که به چپاول منابع طبیعی کره زانگری که نظیر آن در هیچ یک از دوره

(. شرکتهای جهانی در حال حاضر به صورتی عنان گسیخته دامنه فعالیتهای خود را در هر گوشه جهان که سود بیشتری را عاید آنها 0351

لوژی و مکتب گیرند. این عمل به جز با مرام منفعت طربی، با هیچ ایدئوکره بهره میدهند و از امکانات و منابع کل زیستسازد گسترش می

مند شوند. متاسفانه این میراث زمین و منابع آن متعرق به همه جهانیان است و کریه موجودات باید از آن بهره[5]دیگری سازگار نیست. 

 گردد. این روند اند، میناپذیری که به آز تبدیل شدهجمعی بشریت، درحال حاضر مصروف پاسخگویی به نیازهای پایان

گفته است که بحث درباره نگرانیهای اکولوژیکی جهان مسترزم  0990وسیره همه جهانیان متوقف شود. پیتر دراکر در سال تخریبی باید به 

ها و توافقهای جهانی به ویژه در قوانین تجاری، المرری است. نگارنده نیز در این زمینه معتقد است که باید در مقاوله نامهعمل و قانون بین

اولویت داده شود و سازوکارهای مناسبی، از قبیل لحاظ کردن هزینه های زیست محیطی در سیستمهای مدیریت  به ممیزی اکولوژیکی

بینی شود و تمهیدات مالی و حسابداری، و رسیدگی و ارزیابی مستمر فعالیتها، فرایندها و تجهیزات مورد استفاده در سطز جهان پیش

ای ها باید به طور جدی اعمال شوند تا از ثروتی که با شتاو فزایندهبور فراهم گردد. این ضمانتموثری نیز برای ضمانت اجرای مفاد قوانین مز

 [4,6].مانده را مدیریت کردباید فرصت باقی رو به تحریل است صیانت شود. زمان چندانی در اختیار نیست،

 

 گیرینتیجه -05

 .همراه است تنوع زیستی از دست دادن جهانی و گازهای گرخانه ای انتشار در تسریع رشد با، در معرض خطر پایداری محیط زیست

 دید،فقر ش ریشه کن کردن رنج می برند. از گرسنگی تقریبا همه آنها زندگی می کنند. فقر شدید در از مردم هنوز بیش از یک میریارد

توان ا میتوسعه پایدار ر .می باشد توسعه پایدار فراگیر همه چالش به نفع این سیاره طبیعی منابع و مدیریت و تولید پایدار ترویج مصرف

مدیریت روابط سیستمهای انسانی و اکوسیستمهای طبیعی با هدف استفاده پایدار از منابع درجهت تامین رفاه نسرهای حال و آینده تعریف 

طبیعی، نظم اکوسیستم را مختل کرده است. از گیری افراطی از منابع کرد. واقعیتها حاکی از آن است که دخالتهای نسنجیده بشر و بهره

گیری کنند و با اعمال نفوذ در روند مزبور، اینرو الزم است که کریه کشورهای جهان، از فرصتها و امکانات برآمده از روند جهانی شدن بهره

شد و توسعه مناطق ویژه انرژی، اقتصادی و به طور کری تالش ها و مجموعه اقداماتی که برای ر .آن را در مسیر توسعه پایدار هدایت نمایند

در نظر گرفته شده است نوید دهنده آینده ای پر اقتدار، شکوفا و توسعه یافته برای میهن عزیزمان است که این امر می تواند با حرکت  ...

 شته باشد.سرعت و دقت بیشتری را به همراه دا ...قوی و سازنده براساس برنامه منظم توسعه پایدار اقتصادی و 
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