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 مقدمه 

محيط زيست مجموعه اي از رشايط فيزييك،  بيولوژييك، اجتامعي، اقتصادي،  فرهنگي و سيايس است كه متامي موجودات را در برگرفته و روابط بني آن ها را شامل مي شود. 

شناخت و گسرتش دانش محيط زيست وسيله مؤثري براي برانگيخنت مسئوليت هاي فردي و اجتامعي در قبال حفاظت و دفاع از محيط زيست بوده و مهم ترين عامل جلوگريي 

از آلوده ساخنت آن است. 

حفظ محيط زيست از ديرباز با رشد دانش برشي جايگاه ويژه خود را يافته است. در ايران در سال 1335 دستگاهي مستقل براي حفظ نسل شكار و نظارت بر اجراي مقررات با 

عنوان »كانون شكار ايران«  تاسيس و در سال 1346 با تصويب قانون شكار و صيد، »سازمان شكارباين و نظارت بر صيد« جايگزين آن شد. 

قانون شكار و صيد مشتمل بر 31 ماده بود كه بر اساس ماده 6 آن وظايف اين سازمان از محدوده نظارت و اجراي مقررات ناظر بر شكار فراتر رفته و امور تحقيقايت و مطالعايت 

مربوط به حيات وحش كشور، تكثري و پرورش حيوانات وحيش و حفاظت از زيستگاه آن ها و تعيني مناطقي به عنوان پارك ميل، اثر طبيعي ميل، پناهگاه حيات وحش و منطقه 

حفاظت شده و باالخره موزه هاي جانورشنايس را در برگرفت.

در سال 1350 نام سازمان شكارباين و نظارت بر صيد به »سازمان حفاظت محيط زيست« و نام شوراي عايل شكارباين و نظارت بر صيد به »شوراي عايل حفاظت محيط زيست« 

تبديل شد و امور محیط زیستی از جمله پيشگريي از اقدام هاي زيانبار براي تعادل و تناسب محيط زيست نيز به اختيارات قبيل آن افزوده شد.

به دنبال برپايي كنفرانس جهاين محيط زيست در استكهلم و با تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در 21 ماده، اين سازمان از اختيارات قانوين تازه اي برخوردار و از 

نظر تشكياليت نيز تا اندازه اي از ابعاد و كيفيت سازگار با رضورت هاي برنامه هاي رشد و توسعه برخوردار شد.

مهم ترين تحول در زمينه تقويت مقررات و تضمني اقدامات محیط زیستی پس از انقالب اسالمي، تصويب اصل پنجاهم قانون اسايس جمهوري اسالمي ايران است. 

سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يك دستگاه حاكميتي متويل حفاظت و بهسازي محيط زيست بوده و نظارت بر كليه فعاليت هاي مرتبط با آب، هوا، خاك، تنوع زيستي 

و منابع طبيعي را بر عهده دارد. با توجه به نقش حاكميتي و نظاريت سازمان حفاظت محيط زيست،  اين دستگاه با هدف نظارت بر عملكرد ساير وزارتخانه ها و دستگاه هاي 

اجرايي تاثريگذار بر محيط زيست در جايگاه سازماين مستقل به عنوان معاونت رياست جمهور، باالتر از ساير وزارتخانه ها قرار گرفته است. اين جايگاه امكان تحقق حاكميت 

دولت در حفظ محيط زيست را فراهم کرده است.

در سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 نیز اهميت محيط زيست در قالب عبارت » بهره مندي از محيط زيست مطلوب« براي جامعه ايراين درج شده و نظر به 

اهداف ديگر سند مانند توسعه اقتصادي، ارتقاء فرهنگ و اخالق و ... مي توان رويكرد ايجاد تناسب، ميان نهادهاي اجتامعي، اقتصادي و تعادل بوم شناختي را از اين چشم انداز 

استنتاج كرد.

از آنجا که گردآوری عملکرد بخش های مختلف، امکان ارزیابی فعالیت های سازمان را فراهم آورده و به عنوان مبنای برنامه ریزی جهت تداوم طرح ها و پروژه ها و یا ایجاد 

طرح های جدید به کار می رود، تدوین این مجموعه می تواند راهکار مناسبی برای اطمینان از طی مسیر درست به سمت اهداف میان مدت و بلند مدت راهربدی سازمان 

باشد. بر همین اساس مجموعه پیش رو تحت عنوان »عملکرد محیط زیست در دولت تدبیر و امید« حاوی محورهای مهم عملکردی سازمان حفاظت محیط زیست از شهریور 

1392 تا اردیبهشت 1396 تهیه و به بیان عملکرد مبتنی بر فصل دهم برنامه دولت تدبیر و امید و اجرای سیاست های کلی نظام در این حوزه پرداخته و تالش ها برای کاهش 

معضالت محیط زیستی را منعکس ساخته است. 
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 مقدمه 

محیــط زیســت مجموعــه ای از شــرایط فیزیكــی،  بیولوژیكــی، اجتماعــی، اقتصــادی،  فرهنگــی و سیاســی اســت كــه تمامــی موجــودات 
ــن  ــرای برانگیخت ــری ب ــیله مؤث ــت وس ــط زیس ــش محی ــترش دان ــناخت و گس ــود. ش ــامل می ش ــا را ش ــن آن ه ــط بی ــه و رواب را در برگرفت
مســئولیت های فــردی و اجتماعــی در قبــال حفاظــت و دفــاع از محیــط زیســت بــوده و مهم تریــن عامــل جلوگیــری از آلــوده ســاختن آن 

اســت. 

حفــظ محیــط زیســت از دیربــاز بــا رشــد دانــش بشــری جایــگاه ویــژه خــود را یافتــه اســت. در ایــران در ســال 1335 دســتگاهی مســتقل 
بــرای حفــظ نســل شــكار و نظــارت بــر اجــرای مقــررات بــا عنــوان »كانــون شــكار ایــران«  تاســیس و در ســال 1346 بــا تصویــب قانــون شــكار 

و صیــد، »ســازمان شــكاربانی و نظــارت بــر صیــد« جایگزیــن آن شــد. 

ــر اســاس مــاده 6 آن وظایــف ایــن ســازمان از محــدوده نظــارت و اجــرای مقــررات  قانــون شــكار و صیــد مشــتمل بــر 31 مــاده بــود كــه ب
ناظــر بــر شــكار فراتــر رفتــه و امــور تحقیقاتــی و مطالعاتــی مربــوط بــه حیــات وحــش كشــور، تكثیــر و پــرورش حیوانــات وحشــی و حفاظــت 
از زیســتگاه آن هــا و تعییــن مناطقــی بــه عنــوان پــارك ملــی، اثــر طبیعــی ملــی، پناهــگاه حیــات وحــش و منطقــه حفاظــت شــده و باالخــره 

ــت. ــی را در برگرف ــای جانورشناس موزه ه

در ســال 1350 نــام ســازمان شــكاربانی و نظــارت بــر صیــد بــه »ســازمان حفاظــت محیــط زیســت« و نــام شــورای عالــی شــكاربانی و نظــارت 
بــر صیــد بــه »شــورای عالــی حفاظــت محیــط زیســت« تبدیــل شــد و امــور محیــط زیســتی از جملــه پیشــگیری از اقدام هــای زیانبــار بــرای 

تعــادل و تناســب محیــط زیســت نیــز بــه اختیــارات قبلــی آن افــزوده شــد.

بــه دنبــال برپایــی كنفرانــس جهانــی محیــط زیســت در اســتكهلم و بــا تصویــب قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت در 21 مــاده، 
ــا ضرورت هــای  ــدازه ای از ابعــاد و كیفیــت ســازگار ب ــا ان ــز ت ــازه ای برخــوردار و از نظــر تشــكیالتی نی ــی ت ــارات قانون ــن ســازمان از اختی ای

ــد. ــوردار ش ــعه برخ ــد و توس ــای رش برنامه ه

مهــم تریــن تحــول در زمینــه تقویــت مقــررات و تضمیــن اقدامــات محیــط زیســتی پــس از انقــالب اســالمی، تصویــب اصــل پنجاهــم قانــون 
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران اســت. 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه عنــوان یــك دســتگاه حاكمیتــی متولــی حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت بــوده و نظــارت بــر كلیــه 
فعالیت هــای مرتبــط بــا آب، هــوا، خــاك، تنــوع زیســتی و منابــع طبیعــی را بــر عهــده دارد. بــا توجــه بــه نقــش حاكمیتــی و نظارتــی ســازمان 



ــر محیــط  ــی تاثیرگــذار ب ــر عملكــرد ســایر وزارتخانه هــا و دســتگاه های اجرای ــا هــدف نظــارت ب ــن دســتگاه ب حفاظــت محیــط زیســت،  ای
زیســت در جایــگاه ســازمانی مســتقل بــه عنــوان معاونــت ریاســت جمهــور، باالتــر از ســایر وزارتخانه هــا قــرار گرفتــه اســت. ایــن جایــگاه 

امــكان تحقــق حاكمیــت دولــت در حفــظ محیــط زیســت را فراهــم كــرده اســت.

در ســند چشــم انــداز جمهــوری اســالمی ایــران در افــق 1404 نیــز اهمیــت محیــط زیســت در قالــب عبــارت » بهره منــدی از محیــط زیســت 
مطلــوب« بــرای جامعــه ایرانــی درج شــده و نظــر بــه اهــداف دیگــر ســند ماننــد توســعه اقتصــادی، ارتقــاء فرهنــگ و اخــالق و ... می تــوان 

رویكــرد ایجــاد تناســب، میــان نهادهــای اجتماعــی، اقتصــادی و تعــادل بــوم شــناختی را از ایــن چشــم انداز اســتنتاج كــرد.

از آنجــا كــه گــردآوری عملكــرد بخــش هــای مختلــف، امــكان ارزیابــی فعالیــت هــای ســازمان را فراهــم آورده و بــه عنــوان مبنــای برنامــه 
ریــزی جهــت تــداوم طــرح هــا و پــروژه هــا و یــا ایجــاد طــرح هــای جدیــد بــه كار مــی رود، تدویــن ایــن مجموعــه مــی توانــد راهــكار مناســبی 
بــرای اطمینــان از طــی مســیر درســت بــه ســمت اهــداف میــان مــدت و بلنــد مــدت راهبــردی ســازمان باشــد. بــر همیــن اســاس مجموعــه 
پیــش رو تحــت عنــوان »عملكــرد محیــط زیســت در دولــت تدبیــر و امیــد« حــاوی محورهــای مهــم عملكــردی ســازمان حفاظــت محیــط 
ــر فصــل دهــم برنامــه دولــت تدبیــر و امیــد و اجــرای  ــه بیــان عملكــرد مبتنــی ب ــا اردیبهشــت 1396 تهیــه و ب زیســت از شــهریور 1392 ت

سیاســت هــای كلــی نظــام در ایــن حــوزه پرداختــه و تــالش هــا بــرای كاهــش معضــالت محیــط زیســتی را منعكــس ســاخته اســت. 





جایگاه محیط زیست در اندیشه و كالم مقام معظم رهبری

براي ما مساله محيط زيست و منابع طبيعي مساله اي تجمالتي و درجه دو نيست .
ــه  ــت گران ــوى و هداي ــى، معن ــى، اخالق ــان-  عاطف ــدار و بيج ــم از جان ــط- اع ــت و محي ــه طبيع ــالم ب ــگاه اس ن
اســت و برخــوردارى از مواهــب طبيعــى نيــز بــر پايــه اصولــى متيــن، عادالنــه، حكيمانــه، متــوازن و ســازنده اســتوار 

گرديــده اســت.
ــا برنامــه ريــزى دقيــق، مديريــت صحيــح و جديــت در كار، ايــن ســرزمين را از تضييــع  ــد ب مســئوالن كشــور باي

ــى و طبيعــى و ضايــع شــدن درخــت، آب و خــاك نجــات بدهنــد. ــار منابــع حيات خســارت ب
ــل  ــى از عوام ــت و يك ــط از طبيع ــتفاده غل ــى و اس ــاى اجتماع ــري ه ــول نابراب ــت معل ــط زيس ــب محي تخري

ــت. ــا اس ــان ه ــوق  انس ــع حق تضيي
ــورمان  ــت در كش ــط زيس ــاختن محي ــوده س ــت و آل ــا طبيع ــل ب ــه در تعام ــر عادالن ــح و غي ــاى ناصحي ــيوه ه ش
ــى در صيانــت از محيــط  نشــان دهنــده فقــدان آگاهــي هــاى زيســت محيطــى و ضعــف ســاز و كارهــاى قانون
ــه  ــم نتيج ــان ه ــت انس ــى زيس ــط طبيع ــن محي ــده گرفت ــت. نادي ــاختن آنس ــوده س ــرى از آل ــت و جلوگي زيس
طغيــان، خودبينــى و خودخواهــى در مقابــل طبيعــت اســت. حفاظــت از محيــط زيســت، جنــگل هــا و منابــع 
طبيعــي و فراهــم كــردن فضايــي ســالم و بــا طــراوت بــراي زندگــي از اساســي تريــن وظايــف اســت كــه مســئوالن 

ــد آن را در اولويــت كاري خــود قــرار دهنــد. باي





جایگاه محیط زیست در اندیشه و کالم رییس جمهور 

	 	ایــن	دولــت،	دولــت	محیــط	زیســت	اســت	و	یکــی	از	اولویت	هــای	مهــم	خــود	را	محیــط	زیســت			مــی	دانــد	و	در	ایــن		

ارتبــاط	اقدامــات	داخلــی	و	بین	المللــی	جــدی	را	دنبــال	کــرده	اســت.

	 در	دولــت	تدبیــر	و	امیــد	موضــوع	محیــط	زیســت	و	حفاظــت	از	آن	دیگــر	بــه	هیــچ	وجــه،	مســأله	ای	تشــریفاتی	و	فرعــی		

نیســت،	اگــر	محیــط	زیســت	مــا	دچــار	مشــکل	شــود،	ســالمت	جامعــه	و	مســایل	اجتماعــی	و	حتــی	امنیــت	ملــی	و	

اجتماعــی	مــا	بــه	خطــر	می	افتــد.

	 بــرای	حفاظــت	از	محیــط	زیســت،	همــه	مــردم	بایــد	دســت	بــه	دســت	هــم	دهنــد	و	دولــت	نیــز	بــه	وظایفــش	در	ایــن		

ــود.	البتــه	موضــوع	محیــط	 ــه	ایــن	دولــت	برنامــه	احیــای	دریاچــه	ارومیــه	ب ب راســتا	عمــل	خواهــد	کــرد.	اولیــن	مصو

ــرای	حــل	مشــکالت	زیســت	محیطــی	در	کشــور	 ــد	در	بلنــد	مــدت	ب ــاه	مــدت	نیســت	و	بای زیســت	مســأله	ای	کوت

ــم. ــدام	کنی ــزی	و	اق برنامه	ری

	 امــروز	فشــار	زیــادی	روی	منابــع	آب،	زمیــن	و	خــاک	و	هــوا	وجــود	دارد	کــه	بایــد	ایــن	فشــار	از	روی	منابــع	طبیعــی		

ــاء	 ــد،	اعمــال	مدیریــت	صحیــح	و	ارتق ــن	فشــار،		بهره	گیــری	از	تکنولوژی	هــای	جدی برداشــته	شــود	راه	کــم	کــردن	ای

بهــره	وری	اســت.	از	فشــار	بــه	طبیعــت	بایــد	در	مســیر	گــذر	بــه	ســمت	بهــره	وری	حرکــت	کنیــم،	بــه	منابــع	آبــی	تعــادل	

ــود	بخشــیم. بخشــیده	و	وضــع	هــوا،	آب،	جنگل	هــا	و	تاالب	هــا	را	بهب

	 در	این	دولت	تهیه	پیوست	زیست	محیطی	برای	طرح	های	بزرگ	و	ملی،	تبدیل	به	الزامی	قانونی	شده	است.	





پیش گفتار

 از مؤلفــه هــای مهــم در ارزیابــی کارآمــدی حکومــت هــا میــزان پایــداری توســعه، توجــه بــه کیفیــت زندگــی و محیــط 

زیســت و صیانــت از رسمایــه هــای فرانســلی اســت.  

دولــت یازدهــم در رشایــط دشــوار ســال 1392 بــا وجــود بحــران هایــی چــون تــورم 40 درصــدی، رشــد منفــی اقتصــادی 

و تحریــم هــای هســته ای، موضــوع محیــط زیســت را بــا عنایــت خــاص آقــای دکــرت روحانــی رسلوحــه برنامــه هــای 

ــات  ــی هی ــد و تخصص ــگاه روزآم ــور و ن ــت کش ــت و طبیع ــط زیس ــر محی ــط خطی ــر رشای ــرار داد. ارشاف ب ــود ق خ

وزیــران ســبب تغییــر رویکردهــا و تحقــق بخشــی از اهــداف مهــم شــده و ابــالغ سیاســت هــای کلــی حــوزه محیــط 

زیســت توســط مقــام معظــم رهــربی در ســال 1394 راه را بــرای گام هــای بلنــد همــوار ســاخت. ایــن سیاســت هــا 

البتــه از تجربیــات مدیریتــی چنــد دهــه ای آیــت اللــه فقیــد مرحــوم هاشــمی رفســنجانی بهــره گرفــت کــه بــه عنــوان 

آخرین دستاوردهای خویش، تدوین آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری کرده و به تصویب رساند. 

ــا همــت جــدی دولــت و مــردم و  ــده از آن، ب ــر جــای مان ــه محیــط زیســت و آســیب هــای ســاختاری و فرهنگــی ب بنابرایــن پــس از دوره ای بــی توجهــی ب

مشــارکت بیــن بخــش هــای مختلــف و حتــی قــوای ســه گانــه برخــی بحــران هــا را پشــت رس گذاشــته و در برخــی    زمینــه هــا ماننــد آلودگــی هــوا، احیــاء 

دریاچــه ارومیــه و هورالعظیــم نتایجــی کامــال ملمــوس بــه دســت آمــده اســت. 

نتایــج حاصلــه بــا تــالش مجدانــه مدیــران و کارکنــان ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، محیــط بانــان غیــور، همــکاری تشــکل هــای مدنــی، رســانه هــا، بخــش 

خصوصــی، فعالیــن و مــردم عالقمنــد بــه طبیعــت و هامهنگــی دســتگاه هــای اجرایــی حاصــل شــده اســت. دســتگاه هــای اجرایــی، همچنیــن طــی دو کارنامــه 

عملکــرد زیســت محیطــی دو ســاالنه در موضــوع مدیریــت ســبز محــک خــورده و ارزیابــی شــده انــد تــا بــه عنــوان دولــت، پیشــتاز تغییــر و حرکــت بــه ســوی 

توســعه پایــدار باشــند. 

البتــه ماهیــت پیچیــده فرابخشــی و بلندمــدت حــوزه محیــط زیســت ایجــاب مــی کنــد کــه اهــداف بــا برنامــه ریــزی بلندمــدت و تــالش مضاعــف فرابخشــی، 

دنبــال شــود تــا کاســتی هــا و کمبودهایــی کــه در کنــار تــالش هــا وجــود داشــته بــا بهــره منــدی از پیشــنهادات تخصصــی و اصالحــی برطــرف و اهــداف بیشــرتی 

محقــق شــود. 

کوشش در تهیه کارنامه پیش رو بر این استوار بوده که شفاف و به دور از اغراق، اقدامات مطرح و دستاوردها ترشیح شود.       

با اطمینان به فضل الهی، راه آینده این رسزمین برای توسعه پایدار، رشد سبز و تامین حقوق نسل های کنونی و آینده روشن خواهد بود. 

معصومه ابتکار



جایگاه محیط زیست 
در اسناد باالدستی 

ــط  ــن و اســتقرار  محی ــرای تبیی ــه ب ــی اســت  ک ــط زیســت دارای مفهومــی فرابخشــی و حاکمیت محی
ــذار  ــور قانونگ ــن منظ ــد. بدی ــت کنن ــتا فعالی ــه همراس ــه گان ــوای س ــام ارکان ق ــد تم ــالم بای ــتی س زیس
ــور  ــداز کش ــم ان ــند چش ــی، س ــون اساس ــه قان ــتی از جمل ــناد باالدس ــی در اس ــش پررنگ ــت نق ــا درای ب
ــی  ــوان متول ــه عن ــط زیســت را ب ــدان بخشــیده اســت و ســازمان محی ــی نظــام ب و سیاســت هــای کل

ــت ــوده اس ــی نم ــا معرف ــتگاه ه ــایر دس ــی س ــا هماهنگ ــت ب ــط زیس ــت از محی حفاظ
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الف - اصل پنجاهم قانون اساسی

 در جمهــوری اســالمی حفاظــت محیــط زیســت كــه نســل امــروز و نســل های بعــد بایــد در آن حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند، 
وظیفــه عمومــی تلقــی می گــردد. از ایــن رو فعالیت هــای اقتصــادی و غیــر آن كــه بــا آلودگــی محیــط زیســت یــا تخریــب غیــر قابــل جبــران آن 

مالزمــه پیــدا كنــد، ممنــوع اســت.

ب - بخشی از سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 ابالغی مقام معظم رهبری 

ــت  ــا هوی ــه، ب ــطح منطق ــاوری در س ــی و فن ــادی، علم ــگاه اول اقتص ــا جای ــه ب ــعه یافت ــوری توس ــران كش ــردی، ای ــند راهب ــن س ــاس ای ــر اس ب
ــود.  ــد ب ــل خواه ــط بین المل ــر در رواب ــازنده و مؤث ــل س ــا تعام ــالم و ب ــان اس ــش در جه ــی، الهام بخ ــالمی و انقالب اس

بخشی از ویژگی های جامعه ایرانی در افق این چشم انداز عبارت است از: 
برخــوردار از ســالمت، رفــاه، امنیــت غذایــی، تأمیــن اجتماعــی، فرصت هــای برابــر، توزیــع مناســب درآمــد، نهــاد مســتحكم خانــواده، بــه دور 

از فقــر، فســاد، تبعیــض و بهره منــد از محیــط زیســت مطلــوب

ج - سیاست های كلی محیط زیست ابالغی مقام معظم رهبری

1. مدیریــت جامــع، هماهنــگ و نظام منــد منابــع حیاتــی )از قبیــل هــوا، آب، خــاک و تنــوع زیســتی( مبتنــی بــر تــوان و پایــداری زیســت بوم 
     به ویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویكرد مشاركت مردمی.

2. ایجاد نظام یكپارچه مّلی محیط زیست.
3. اصالح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.

ــوده  ــده آل ــر و بازدارن ــازات مؤث ــت و مج ــط زیس ــب محی ــگاری تخری ــاز و جرم ان ــای غیرمج ــواع آلودگی ه ــار ان ــت از انتش ــگیری و ممانع 4. پیش
     كنندگان و تخریب كنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.

5. پایــش مســتمر و كنتــرل منابــع و عوامــل آالینــده هــوا، آب، خــاک، آلودگی هــای صوتــی، امــواج و اشــعه های مخــرب و تغییــرات نامســاعد 
     اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه های توسعه و آمایش سرزمین.

ــه،  ــه، رودخان ــا، دریاچ ــد دری ــر )مانن ــد پذی ــی تجدی ــع طبیع ــعه مناب ــازی و توس ــاء، بهس ــت، احی ــور و حفاظ ــت بوم كش ــس زیس ــه اطل 6. تهی
مخــزن ســدها، تــاالب، آبخــوان زیرزمینــی، جنــگل، خــاک، مرتــع و تنــوع زیســتی بــه ویــژه حیــات وحــش( و اعمــال محدودیــت قانونمنــد در 
بهره بــرداری از ایــن منابــع متناســب بــا تــوان اكولوژیــک )ظرفیــت قابــل تحمــل و تــوان بازســازی( آن هــا بــر اســاس معیارهــا و شــاخص های 
ــک و  ــع ژنتی ــت از مناب ــی( و حفاظ ــی مل ــار طبیع ــی و آث ــای مل ــل پارک ه ــمند )از قبی ــاس و ارزش ــتم های حس ــت اكوسیس ــداری، مدیری پای

ارتقــاء آنهــا تــا ســطح اســتانداردهای بین المللــی.
7. مدیریــت تغییــرات اقلیــم و مقابلــه بــا تهدیــدات زیســت محیطــی نظیــر بیابان زایــی، گــرد و غبــار بــه ویــژه ریزگردهــا، خشكســالی و عوامــل 

سرایت دهنده میكروبی و رادیواكتیو و توسعه آینده نگری و شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی و مدیریت آن.
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8.گسترش اقتصاد سبز با تأكید بر:
ــا  ــاب ها ب ــماندها و پس ــت پس ــک و مدیری ــالم و ارگانی ــاورزی س ــوالت كش ــاک، محص ــای پ ــتفاده از انرژی ه ــن، اس ــم كرب ــِت ك 1-8 صنع

         بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی.
2-8 اصــالح الگــوی تولیــد در بخش هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی و بهینه ســازی الگــوی مصــرف آب، منابــع، غــذا، مــواد و انــرژی 

          به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.
3-8 توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در كالن شهر ها.

عوامــل  مدیریــت  آبخــوان داری،  آبخیــزداری،  عملیــات  اجــرای  طریــق  از  زیرزمینــی  آب هــای  كیفــی  حفاظــت  و  بخشــی  تعــادل   .9
كاهش بهره برداری از آب های زیرزمینی و تبخیر وكنترل ورود آالینده ها.

10. اســتقرار نظــام حسابرســی زیســت محیطــی در كشــور بــا لحــاظ ارزش هــا و هزینه هــای زیســت محیطــی )تخریــب، آلودگــی و احیــاء( در 
حساب های ملی.

ــوارض و  ــه ع ــب از جمل ــای مناس ــتفاده از ابزاره ــا اس ــت ب ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــای س ــرمایه گذاری ها و فناوری ه ــویق س ــت و تش 11. حمای
مالیات سبز.

ــای  ــا و الگوه ــر ارزش ه ــی ب ــی مبتن ــت محیط ــالق زیس ــگ و اخ ــازی فرهن ــه س ــج و نهادین ــت و تروی ــط زیس ــالق محی ــور اخ ــن منش 12. تدوی
سازنده ایرانی اسالمی.

ــظ  ــه حف ــی در زمین ــازنده بوم ــارب س ــی و تج ــت محیط ــه زیس ــای نوآوران ــدی از فناوری ه ــی و بهره من ــات علم ــات و تحقیق ــاء مطالع 13. ارتق
تعادل زیست بوم ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.

ــؤولیت پذیری  ــاركت و مس ــی، مش ــارف دین ــگ و مع ــت فرهن ــه و تقوی ــی جامع ــت محیط ــش زیس ــش و بین ــی، دان ــطح آگاه ــترش س 14. گس
اجتماعی به ویژه امر به معروف و نهی از منكر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.

15. تقویت دیپلماسی محیط زیست با:
1-15 تالش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی های آبی.

2-15 توســعه مناســبات و جلــب مشــاركت و همكاری هــای هدفمنــد و تأثیرگــذار دوجانبــه، چندجانبــه، منطقــه ای و بین المللــی در زمینــه 
             محیط زیست.

ــعه  ــال و توس ــهیل انتق ــن و تس ــم كرب ــاد ك ــوی اقتص ــه س ــت ب ــی در حرك ــوق های بین الملل ــا و مش ــر از فرصت ه ــری مؤث 3-15 بهره گی
             فناوری ها و نوآوری های مرتبط.

قوانین دائمی و خاص مرتبط با محیط زیست كشور در پیوست 2 ارایه شده است.   •
مواد مرتبط با محیط زیست در حقوق شهروندی در پیوست 3 ارایه شده است.  •
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جایگاه محیط زیست 
در برنامه دولت یازدهم

دولت یازدهم با نگاه ویژه به محیط زیست از ابتدای تشکیل موضوع محیط زیست را به عنوان یکی 
از مهمترین مباحث و دغدغه های خود مطرح کرده و یک فصل از برنامه خود را به تفصیل در اختیار 
اصول کلی، اهداف و اولویت های راهبردی برنامه محیط زیست اختصاص داده است که این امر در 

دولت های پیشین سابقه نداشته است. 
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 محیــط زیســت در اصــول كلــی، اهــداف و راهبردهای برنامه دولت دكتر حســن روحانی جایگاه قابل قبولی داشــته كــه در  دولت های قبل فاقــد آن بوده اند. 
فصــل دهــم ایــن برنامــه ویــژه محیــط زیســت و بــه شــرح زیــر اســت. متــن كامــل برنامــه نیــز كــه در اهــداف و راهبردهــای آن عبــارات كلیــدی و بــا اهمیتــی 

بــرای حفاظــت از محیــط زیســت قیــد شــده در پیوســت 4 آمــده اســت.   

فصل 10 -  حوزه محیط زیست
دولــت یازدهــم بــر ایــن بــاور اســت كــه سرنوشــت آینــده ایرانیــان در گــرو چگونگــی نگــرش و رفتــار مــا بــه محیــط زیســت و میــزان احیــای 

تــوازن   زیســت  محیطــی اســت.

۱-۱۰ اهداف راهبردی حوزه محیط زیست عبارتند از:
•   پایدارسازی كمی و كیفی آب و خاک

•   دستیابی به هوای سالم و پاک و سطوح قابل قبول آالینده ها
•   حفظ و بازسازی تنوع زیستی

•   نیل به پایداری عرصه های طبیعی
•   لحاظ ارزشگذاری محیط زیست در تصمیم گیری ها و حركت به سوی اقتصاد سبز

۲-۱۰ راهبردها
برای دستیابی به این اهداف راهبردی، سه راهبرد زیر تنظیم شده اند:

•   پایدارسازی محیط زیست با تاكید بر حفاظت؛
•   استقرار حكمرانی شایسته محیط زیست؛

 •  ساماندهی اقتصاد محیط زیست.

۳-۱۰ اولویت های راهبردی
 برای هر كدام از راهبردهای مذكور، اولویت های راهبردی طراحی شده اند كه در ادامه می آیند.

۱-۳-۱۰ ایجاد مدیریت یكپارچه و كارآمد كاهش آلودگی هوای كالن شهرها 
ــی  ــت زندگ ــدی كیفی ــت ج ــبب اف ــه س ــت ك ــور اس ــهرهای كش ــی كالن ش ــت محیط ــی زیس ــالت اصل ــوا از معض ــی ه آلودگ
شــهروندان اســت. اگرچــه ســازمان محیــط زیســت بنابــر قانــون، در ایــن مــورد مســئولیت دارد، امــا بنابــر ماهیــت چندبعــدی 
مســاله، حــل آن محتــاج فعالیــت هدفمنــد و هماهنــگ ســازمان هــای متعــدد اســت. بــا ایــن وجــود تعریــف ســاختار مدیریــت 
یكپارچــه و مقتــدر، بــرای ایــن منظــور بــا محوریــت آن ســازمان ضــروری اســت. ایــن ســاختار در هــر كالن شــهر نیــز بایــد 

بصــورت مدیریــت متمركــزی عمــل مــی نمایــد.

۲-۳-۱۰ احیای مدیریت حوضه ای آب با اولویت تعادل بخشی منابع زیرزمینی
ــت  ــت. مدیری ــكل آب« اس ــل »مش ــرای ح ــردی ب ــی راهب ــه ای، اقدام ــه حوض ــت یكپارچ ــه دوره مدیری ــور ب ــت كش بازگش
اســتانی آب خــالف رویــه هــای مرســوم جهانــی و زمینــه ســاز تخصیــص هــای غیــر متــوازن و در نتیجــه درگیــری هــای جــدی 
محلــی اســت. درگیــری هــای مانــدگار اصفهــان – یــزد از خاطــر نرفتــه اســت. برنامــه چهــارم تكلیــف مــی كــرد كــه میــزان 
اضافــه برداشــت ۴ میلیــارد مترمكعبــی تــا پایــان برنامــه ۲۵ % كاهــش یابــد. متاســفانه بــا شكســت فاحــش در وصــول بــه ایــن 
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تكلیــف، در ســال پایــان برنامــه ایــن رقــم بــه بیــش از ۹ میلیــارد متــر مكعــب مــی رســد. ایــن رونــد خطرنــاک نشــان مــی دهــد 
كشــور در مســاله تعــادل ســفره ها محتــاج تغییــرات اساســی اســت.

۳-۳-۱۰ مدیریت انرژی در جانب عرضه و تقاضا
مقایســه ضریــب شــدت انــرژی در ایــران بــا كشــورهای پیشــرفته و حتــی بــا متوســط جهانــی، نشــانگر بهــره وری كــم و اتــالف 
گســترده اســت. ایــن مســاله یكــی از مهــم تریــن منشــاءهای آلودگــی محیــط زیســت مــی باشــد. مدیریــت هوشــمند تقاضــا، 
بازســازی نــرم افــزاری و ســخت افــزاری    نیــروگاه هــا، واقعــی ســازی قیمــت حامــل هــای انــرژی تشــویق مــردم بــه تولیــد 

موضعــی انــرژی بــرق و گســترش منابــع انــرژی هــای نــو بایــد در دســتور كار قــرار گیــرد.

۴-۳-۱۰ اعمال مدیریت آب محور و افزایش بهره وری آب كشاورزی
نجــات محیــط زیســت ایــران بیــش از هــر چیــز بســته بــه تعــادل بخشــی بــه مصــارف آب اســت. بیــش از ۹۰ % مصــرف آب 
ــران  ــر معنــی داری در تعــادل آب ای ــم تغیی ــرد. پــس اگــر بخواهی ــی صــورت مــی گی ــا بهــره وری نازل كشــور در كشــاورزی ب
ببینیــم بایــد بخــش كشــاورزی در ســه برنامــه اول توســعه مجموعــًا ۴.۵ ســرمایه گــذاری ملــی را بــه خــود اختصــاص داده 
ــه ۱۳ %  ــی ك ــی بخش ــت. یعن ــر نیس ــع بهت ــده، وض ــزارش نش ــرد آن گ ــی عملك ــداد تفكیك ــه اع ــارم ك ــه چه ــت. در برنام اس
ــا فقــر انباشــته         ســرمایه گــذاری روبروســت. اصــالح  تولیــد ناخالــص و بیــش از ۲۰ % اشــتغال كشــور را تامیــن كــرده ب

ــت. ــته اس ــی گذش ــی توجه ــران ب ــدی و جب ــرمایه گذاری ج ــاج س ــاورزی محت ــره وری آب كش به

۵-۳-۱۰ اجرای جدی برنامه مدیریت خاک، پسماند و فاضالب و تكمیل مقررات آن
كشــور بیابانــی ایــران بــا محدودیــت خــاک غنــی كشــاورزی روبروســت. منابــع محــدود خــاک مرغــوب در معــرض فرســایش 
و شــوری اســت. پســماندها كــه در دنیــای مــدرن بــه یــک فرصــت تولیــد ثــروت تبدیــل شــده،  هنــوز بــا ضعــف مدیریــت و 
 تكنولــوژی داخلــی منبــع تهدیــد محیــط زیســت اســت. كشــور در تصفیــه و بهــره بــرداری از فاضــالب كــه امــكان افــزودن
ــا اصــالح مقــررات حاكــم و  ــی نیســت. ب ــی ۱۳۰ م م م كشــور را فراهــم مــی كنــد در وضــع مطلوب ــه ظرفیــت آب  ۳۰ م م م ب

جدیــت در حفاظــت، بایــد بــه ســوی مدیریــت مطلــوب تــر ایــن مــوارد حركــت كــرد.

۶-۳-۱۰ ارتقای كارآمدی در حفاظت منابع طبیعی و تنوع زیستی 
تنــوع زیســتی و منابــع طبیعــی در كشــور در رونــد تخریــب مــداوم اســت. آمــار موجــود نشــان دهنــده رونــد نزولــی ســطح 
جنــگل هــا و كاهــش كیفیــت آن هــا بــه ویــژه در جنــگل هــای هیركانــی شــمال كشــور اســت. تــاالب هــای كشــور، عمومــًا در 
حــال مــرگ یــا چالــش جــدی اســت. فاجعــه دریاچــه ارومیــه یــک نمونــه آن اســت. بــر ایــن مــوارد نظــارت بــه صــورت جــدی 
اعمــال نمــی شــود و متاســفانه تخریــب هــا در گســترده تــر، بیشــتر و عمیــق تــر شــدن هســتند. تامیــن و تخصیــص حــق 
آبــه تــاالب هــا، توقــف تدریجــی اســتحصال چــوب جنگلــی شــمال و افزایــش كیفــی مناطــق چهارگانــه و تحــت حفاظــت از 

جملــه اولویــت هاســت.

۷-۳-۱۰ احیای شورای عالی محیط زیست و تشكیل و فعال نمودن صندوق محیط زیست
قانــون، شــورای عالــی محیــط زیســت را بــه ریاســت رییــس جمهــور، بــه عنــوان عالــی تریــن نهــاد تصمیم ســاز كشــور مســئول 
هماهنگــی بیــن ســازمان هــای متنــوع درگیــر در موضــوع نمــوده اســت. تعطیــل و ســپس تفویــض اختیــار و افــول جایــگاه 

ایــن نهــاد مهــم حــل مســایل محیــط زیســتی كالن را مختــل نمــود.
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ــیس  ــا تاس ــارم ب ــه چه ــت. برنام ــار اس ــر اعتب ــن موث ــی و تامی ــی مال ــاختار حام ــاج س ــی محت ــت محیط ــای زیس ــت ه فعالی
صنــدوق ملــی محیــط زیســت بــه ایــن نیــاز پاســخ گفــت. ایــن تكلیــف قانونــی ۸ ســال اســت معطــل مانــده اســت. احیــای 

ــرای حــل معضــالت بــزرگ اســت. ایــن دو نهــاد ملــی، ســبب توســعه مدیریــت محیــط زیســت كشــور ب

۸-۳-۱۰ ایجاد دفتر توسعه پایدار و محیط زیست در سازمان مدیریت و برنامه
ســازمان مدیریــت، بــه عنــوان مركــز برنامــه ریــز كشــور بــرای تعامــل موثــر بــا مســایل راهبــردی زیســت محیطــی فاقد ســاختار 
تخصصــی اســت. اصــالح ایــن نقیصــه بــرای حضــور موثــر محیــط زیســت در برنامــه، بودجــه و راهبردهــای كالن از ضروریــات 

. ست ا

ــی و  ــل پویای ــن عوام ــاد از مهمتری ــردم نه ــای م ــازمان ه ــی س ــت محیط ــاد زیس ــردم نه ــای م ــازمان ه ــت س ــت و حمای ۹-۳-۱۰ تقوی
                  انسجام ملی بوده و ضریب امنیت و حس تعلق را افزایش می دهند.

ظرفیــت افزایــش تعــداد و عملكــرد ایــن نهادهــا در محیــط زیســت بــاال اســت. نــگاه محــدود و بازدارنــده بــه ظرفیــت هــای 
موجــود ایــن بخــش بایــد تغییــر و ارتقــاء یابــد. بــا تقویــت و حمایــت اینگونــه نهادهــا زمینــه مشــاركت عمومــی در حفــظ محیط 
زیســت افزایــش خواهــد یافــت. مشــاركت گســترده مــردم، مشــكالت اجتماعــی و منطقــه ای فعالیــت هــا را كاســته و ضمــن 

جلــب اعتمــاد عمومــی، ســبب مــی شــود كارهــا موثرتــر و    ارزان تــر بــه انجــام رســد.

۱۰-۳-۱۰ آموزش و ترویج سواد، اخالق، رفتار و عمومی سازی فرهنگ محیط زیست
مشــاركت همگانــی بــرای حفاظــت از محیــط زیســت كــه در اصــل پنجاهــم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران نیــز 
مــورد تاكیــد قــرار گرفتــه اســت، جــز از طریــق تنویــر افــكار عمومــی و آمــوزش هــای زیســت محیطــی در مقاطــع مختلــف و 
بــرای گــروه هــای ذینفــع متفــاوت، تحقــق پیــدا نمــی كنــد. افزایــش و توســعه آمــوزش در مــدارس و دانشــگاه هــا و فضــای 
رســانه ملــی در جهــت آگاه ســازی عمومــی، بــه ویــژه بــا فعــال ســازی كــم هزینــه ســازمان هــای مــردم نهــاد در آمــوزش و 
ترویــج محیــط زیســت، بایــد در برنامــه قــرار گیــرد. تاســیس و فعالیــت شــبكه هــای رادیویــی، تلویزیونــی، تارنماهــا و اصــالح 

كتــب درســی و جلــب روحانیــون، معلمیــن، اســاتید و خبرنــگاران از جملــه برنامــه هاســت.

۱۱-۳-۱۰ ارتقای دیپلماسی آب و احیای دیپلماسی محیط زیست با تاكید بر معضل ریز گردها
ــات  ــر اقدام ــوی دیگ ــت. از س ــاس اس ــای حس ــده ه ــده ای پرون ــداد فزاین ــر تع ــرزی درگی ــای م ــایل آب ه ــور در مس كش
كشــورهای همســایه در مهــار گســترده آب و گســترش مصــارف، بــر منافــع قانونــی ایــران تاثیــرات عمیــق دارد. از كاهــش آب 
هــای ورودی مــرزی تــا طغیــان فزاینــده ریزگردهــا )كــه بیــش از هــر چیــز ریشــه در مهــار سرشــاخه هــای دجلــه و فــرات دارد 

ــد. ــی را می طلب ــی آب ایران ــای دیپلماس ــزوم احی (، ل
چنیــن نیــازی در ســایر بخــش هــای محیــط زیســت كــه روز بــه روز مســاله ای فراملــی تــر میشــود مالحظــه مــی شــود. بــا 
توجــه بــه جایــگاه مهــم محیــط زیســت در معــادالت بیــن المللــی و عــوارض گســترده تحریــم هــا بــر محیــط زیســت كشــور 
ــه  ــرای طــرح دعــاوی و اعتــراض ب ــد از قواعــد دیپلماســی رســمی و تشــكل هــای مــردم نهــاد داخلــی و بیــن المللــی ب بای
ــد  ــن كار مــی توان ــا عنــوان عوامــل مخــرب محیــط زیســت در ســطح ملــی و بیــن المللــی اســتفاده نمــود. ای ــم هــا ب تحری

فضــای مناســبی را در جهــان بــر علیــه تحریــم هــا ایجــاد نمایــد.
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۱۲-۳-۱۰ توانمندسازی ساختاری و اقتدار محیط زیست در حاكمیت
دولــت زمانــی مــی توانــد بــه وظیفــه حاكمیتــی خــود در محیــط زیســت عمــل نمایــد كــه دارای ســاختار مناســب و دســتگاه 
ــدی  ــاس و ناامی ــات ی ــف، موجب ــد و ضعی ــت ناكارآم ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــد. س ــه باش ــن زمین ــد در ای ــدر و كارام مقت
شــهروندان و جــرات متجــاوزان را فراهــم خواهــد نمــود. توانمندســازی در جهــت افزایــش نیــروی انســانی متخصــص، تامیــن 
اعتبــارات و تامیــن امكانــات ضــرورت دارد. امــا از همــه مهــم تــر بازتعریــف اختیــارات حاكمیتــی و تامیــن امنیــت كاری بــرای 
محیــط بانــان، جنــگل بانــان و كارشناســان پایــش اســت. بازنگــری و تقویــت ســاختار ســازمان، راه انــدازی و تقویــت دفاتــر 

محیــط زیســت و توســعه پایــدار در دســتگاه هــا و آمــوزش مــداوم كاركنــان از جملــه سیاســت هــای در دستورســت.

۱۳-۳-۱۰ لحاظ ارزش اقتصادی آب، خاک و انرژِی برای بهره بردار
بــا وجــود محدودیــت منابــع، مصــارف بــا شــتاب زیــادی در حــال گســترش اســت. ایــن عــدم تعــادل، منجــر بــه فرســایش و 
تخریــب منابــع ارزشــمند و راهبــردی آب، خــاک و انــرژی و تخریــب زیســت بــوم شــده اســت. یكــی از دالیــل ایــن مصــرف 
بــی رویــه )كــه ركــورد دارجهانــی اســت( ارزانــی منابــع و قیمــت هــای ارزان داخلــی اســت. اگــر بهــره بــرداران قیمــت هــای 
واقعــی آب مصرفــی یــا خــاک تخریبــی را بپردازنــد، ضمــن رقابتــی شــدن تولیــد بــا كاهــش مصــرف و مهــار تخریــب پاســخ 
مــی دهنــد. حركــت هوشــمندانه بــه طــرف بــازار آب و حركــت بــه ســوی واقعــی ســازی قیمــت آّب در كشــور قــدم اول اســت.

۱۴-۳-۱۰ ارزیابی زیست محیطی - اجتماعی در همه طرح ها و لحاظ جدی اقتصاد محیط زیست
قانــون تكلیــف مــی كنــد كــه نــه تنهــا تمــام طــرح هــای بــزرگ بایــد دارای ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی در مراحــل طراحــی، 
اجــرا و بهــره بــرداری باشــد، بلكــه بایــد آثــار زیســت محیطــی آن پیوســت ارزشــگذاری اقتصــادی داشــته باشــد. مســامحه در 
ایــن تكالیــف مترقــی، ســبب شــده كشــور بــه طــور دقیــق قــادر بــه بــرآورد هزینــه- فایــده طــرح هــا نباشــد. ضمــن اصــرار بــر 

جدیــت ایــن مطالعــات بایــد تــوان كارشناســی مشــاوران در ایــن بخــش بــا برنامــه هــای هدفمنــد تقویــت شــود.

۱۵-۳-۱۰ اتخاذ رویكرد هزینه فایده زیست محیطی در سیاست خارجی
ــذارد. در  ــی گ ــق م ــر عمی ــی، تاثی ــوم ایران ــت ب ــر زیس ــک و دور، ب ــایه نزدی ــورهای همس ــعه ای كش ــات توس ــی تصمیم برخ
همــكاری بــا ایــن شــركا بــرای محیــط زیســت كشــور فرصــت هــای بــزرگ نیــز نهفتــه اســت. پــس سیاســت خارجــی ایــران 
در حیطــه محیــط زیســت مــی توانــد تهدیدهــای راهبــردی و فرصــت هــای كالن را هــدف گیــرد. متاســفانه ایــران از ظرفیــت 

هــای خــود در ایــن عرصــه اســتفاده مطلــوب ننمــوده اســت.

۱۶-۳-۱۰ اجرای ابزارهای انگیزشی بازار مبنا و توسعه اشتغال سبز
ــت  ــای زیس ــت ه ــت. فعالی ــخگو نیس ــرداری، پاس ــره ب ــردم از به ــور م ــه مح ــًا تنبی ــازی صرف ــروم س ــرف و مح ــت ص حفاظ
محیطــی بــرای مــردم بایــد بــه صــورت بســته هــای اقتصــادی ســودآور تعریــف شــوند. مــردم بایــد بــرای مشــاركت ســازنده 
ــط  ــال محی ــه ح ــد ب ــان مفی ــمند را همزم ــی و هوش ــرداری حفاظت ــره ب ــوم، به ــت ب ــه زیس ــدرن ب ــدگاه م ــوند. دی ــویق ش تش
زیســت و اقتصــاد مــردم مــی دانــد. در ایــن فرآینــد نقــش دولــت سیاســت گــذاری، تســهیل و نظــارت اســت. صنایــع بازیافت و 
تولیــد انــواع ابــزار حفاظتــی مثــل فیلترهــا از ایــن جمله انــد. حتــی بعضــی وظایــف حاكمیتــی قابــل تعریــف و  بــرون ســپاری 

ــد. ــن قالب ان در ای
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۱۷-۳-۱۰ اعمال رویكرد هزینه- فایده زیست محیطی كلیه بخش ها در حساب های ملی
اصــل پنجــاه قانــون اساســی، آلودگــی و تخریــب منابــع را ممنــوع كــرده و قانــون برنامــه محاســبه ارزشــگذاری اقتصــادی 
رفــع آلودگــی و تخریــب را تكلیــف مــی نمایــد. اگــر ایــن تكالیــف عملــی شــود و هزینــه- فایــده واقعــی و جامــع نگــر بــا دیــد 
ــور از  ــود. كش ــد ب ــدی خواه ــری ج ــاج بازنگ ــا، محت ــرح ه ــیاری از ط ــرای بس ــردد، اج ــم گ ــا حاك ــم گیری ه ــر تصمی ــی ب مل

محــل تســاهل در اجــرای ایــن تكالیــف، ضررهــای بزرگــی تحمــل میكنــد.

۱۸-۳-۱۰ لحاظ آمایش سرزمین با محوریت آب و محیط زیست در برنامه ها و طرح های توسعه
الگــوی توســعه كشــور بایــد بــا محوریــت محیــط زیســت و آب بــر اســاس طــرح آمایــش ســرزمین شــكل گیــرد. آب نــه تنهــا در 
كشــاورزی بلكــه در صنعــت، مســكن و غالــب طــرح هــای دیگــر، عامــل اصلــی محــدود كننــده اســت. محدودیــت ظرفیــت 
ــت.  ــوده اس ــل نم ــر تحمی ــی بش ــه زندگ ــود را ب ــران خ ــر ای ــور در سراس ــوازن كش ــعه نامت ــال توس ــی در قب ــت بوم ــای زیس ه
گرچــه در ارومیــه، گتونــد، رفســنجان یــا نیشــابور بــا نقــاط بحــران برجســته روبــرو هســتیم، امــا در كمتــر نقطــه ای از كشــور 

تهدیــدات جــدی محیــط زیســتی وجــود نــدارد.
ــه مجلــس شــورای اســالمی در  ــه شــده ب متــن كامــل خــط مشــی و اصــول كلــی برنامــه دولــت رئیس جمهــور روحانــی ارای

پیوســت 3  آمــده اســت. 
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وضعیت  محیط زیست 
و چالش های موجود در 

ابتدای دولت یازدهم
ــگاه  ــد جای ــی و فاق ــود اساس ــار رک ــاد دچ ــی ابع ــت در تمام ــط زیس ــم،  محی ــت یازده ــدای دول در ابت
ــران  ــه ای ــمگیر رتب ــت چش ــود . اف ــی ب ــارت عال ــتگذاری و نظ ــزی، سیاس ــه ری ــام برنام ــب در نظ مناس
ــروز مشــکالت و چالــش هــای متعــدد در حــوزه هــای  ــی کــه ناشــی از ب ــه شــاخص هــای جهان برپای
آب، هــوا، خــاک و تنــوع زیســتی و منابــع طبیعــی بــود، بــه عــالوه مشــکالت متعــدد درون ســازمانی در 
بحــث ســاختار و نیــروی انســانی، مدیریــت پــروژه هــا ، قراردادهــا و واگــذاری هــا، فضــای کار در ایــن 

ــود.  ــه شــدت تحــت تاثیــر قــرار داده ب حــوزه را در ابتــدای تشــکیل دولــت ب
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ــر  ــیار فراگی ــوزه ای بس ــی، ح ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــای اقتص ــایر بخش ه ــا س ــای آن ب ــش و واكنش ه ــطۀ كن ــه واس ــه ب ــت ك محیط زیس
محســوب می شــود، از نظــر اقتصــادی، تأمین كننــدۀ نهاده هــای تولیــد و عامــل اثرگــذار بــر رشــد اقتصــادی اســت؛ از نظــر اجتماعــی، محــل 
ــت  ــی  اس ــی و اقلیم ــای طبیع ــدۀ ویژگی ه ــی، دربرگیرن ــر فرهنگ ــد؛ و از نظ ــا می كن ــالم را مهی ــه ای س ــاداب و جامع ــتری ش ــالم، بس ــت س زیس
ــد. ارتباطــات افقــی و عمــودی بیــن  ــا آن تكویــن و تكامــل می یاب كــه آداب و ســنن ملــی و هویــت میهنــی و تاریخــی هــر كشــور در انطبــاق ب
ــه  ــت را ب ــی، محیط زیس ــی و سیاس ــدی حقوق ــه مرزبن ــارغ از هرگون ــت كره، ف ــاس كالن زیس ــا مقی ــرد ت ــاس خ ــوار از مقی ــت  بوم های همج زیس
ــر  ــی و تغیی ــش جهان ــون گرمای ــی چ ــور بحران های ــا ظه ــرًا ب ــت و اخی ــرده اس ــل ك ــه ای تبدی ــی و منطق ــالت بین الملل ــا تقاب ــالت ی ــوزۀ تعام ح

اقلیــم، دامنــۀ اثرگــذاری آن حتــی از مرزهــای فیزیكــی جــو كــرۀ زمیــن نیــز فراتــر رفتــه اســت. 

ــی  ــاه اقتصــادی و اجتماع ــود رف ــت زندگــی و بهب ــاء كیفی ــال، ارتق ــه آســایش و كم ــه اینكــه هــدف فعالیت هــای بشــر، دســتیابی ب ــا نظــر ب ام
بــوده و اســتمرار رشــد اقتصــادی بــا هزینــۀ تخریــب طبیعــت در درازمــدت پایــدار نخواهــد بــود، توجــه بــه مالحظــات محیط زیســتی در رونــد 
ــرد.  ــرار گی ــی ق ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــای اقتص ــت در تصمیم گیری ه ــن اولوی ــم تری ــوان مه ــه عن ــد ب ــی بای ــرفت مل ــتگذاری های پیش سیاس

تحلیــل وضعیــت محیــط زیســت در ابتــدای دولــت یازدهــم مؤیــد آن اســت كــه در تمامــی ابعــاد حفاظــت، پایــش، احیــاء و نظــارت بــر بهــره 
بــرداری، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دچــار ركــود اساســی و فاقــد جایــگاه در نظــام برنامــه ریــزی، سیاســتگذاری و نظــارت عالــی كشــور 
بــود. انحــالل شــورای عالــی محیــط زیســت، افــت چشــمگیر رتبــه ایــران بــر پایــه شــاخص هــای جهانــی محیــط زیســت، بــروز مشــكالت نویــن 
ماننــد خشــک شــدن تــاالب هــا یــا گســترش گــرد و غبــار گــواه ایــن ركــود و ضعــف بــه شــمار مــی رود. عــدم انجــام طــرح آمایــش ســرزمین در 
ســطوح ملــی، اســتانی و منطقــه ای و بــه تبــع آن عــدم انجــام مطالعــات ارزیابــی تــوان اكولوژیــک در ســطوح مختلــف كشــوری موجــب تعریــف 
كاربــری هــای مختلــف و نامتناســب نظیــر احــداث پاالیشــگاه و پتروشــیمی در مازنــدران، واگــذاری بســتر رودخانــه بــه مــدت 99 ســال بــرای 
بهــره بــرداری ودیگــر اقدامــات تخریــب كننــده محیــط زیســت شــده بــود كــه طــی ســال هــای دولــت یازدهــم تــوان زیــادی از مجموعــه بــرای 

لغــو مجوزهــای صــادره قبلــی در ایــن در ایــن مــوارد بــه كارگرفتــه شــد. 

در اجــرای وظایــف و نظــام برنامــه، میــزان تحقــق اهــداف برنامــه چهــارم در حــوزه محیــط زیســت كمتــر از 10 % بــود و در تدویــن برنامــه پنجــم 
نیــز سیاســت و اســتراتژی خاصــی مــد نظــر قــرار نگرفــت و ایــن موضــوع بــه همــراه تدویــن ضعیــف متــن و نداشــتن اســناد پیوســت موجــب 
تصویــب برنامــه ای ناكارآمــد، فاقــد وجاهــت و تــوان اجرایــی الزم شــد. از جملــه مــی تــوان بــه حــذف بــدون جایگزیــن مــاده 104 و 134 قانــون 
برنامــه پنجــم توســعه بــه عنــوان مهــم تریــن ابــزار بازدارنــده و كنتــرل كننــده آالینــده هــا در برنامــه پنجــم توســعه اشــاره كــرد. عــالوه بــر مــوارد 
فــوق كــه داللــت بــر مســائل بخشــی محیــط زیســت كشــور دارنــد مهــم تریــن مســائل موضوعــی فرابخشــی محیط زیســت نیــز در آغــاز فعالیــت 

دولــت یازدهــم فضــای كار را تحــت تاثیــر قــرار داده بــود. بــه هــر حــال چالــش هــا در حــوزه هــای زیــر مشــهود بــود: 

ضعف ساختار حكمرانی محیط زیست كشور و ناهماهنگی های بخشی و فرابخشی• 
ــرزمین، •  ــش س ــع آمای ــرح جام ــی در ط ــت محیط ــار زیس ــرل آث ــی و كنت ــف ارزیاب ضع

ــور ــدی كش ــعه ای و تولی ــای توس ــرح ه ط
ــار •  ــی و گــرد و غب ــده خشكســالی، بیابان زای ــۀ خــاک و گســترش پدی فرســایش بی روی

در بســیاری از اســتان هــای كشــور
گسترش تنش آبی در نقاط مختلف كشور• 
كاهش تنوع زیستی و انقراض گونه های بومی گیاهی و جانوری• 
هــای •  زیســت بوم  تخریــب  و  بین المللــی  تاالب هــای  و  دریاچه هــا  شــدن  خشــك 

ــه ــۀ ارومی ــر دریاچ ــاس نظی حس
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تخریب چشمگیر جنگل ها و مراتع • 
ــار •  ــر  انتش ــا از نظ ــور اول دنی ــت ده كش ــران در فهرس ــن ای ــوا و قرارگرفت ــر آب و ه تغیی

ــه ای ــای گلخان گاز ه
آلودگی هوای كالن شهرها و گسترش آن به شهرهای بزرگ• 
گسترش آلودگی های آب و خاك، سواحل و دریاها• 
عدم به روزرسانی قوانین، آیین نامه، ضوابط و دستورالعمل های مرتبط با حفظ محیط زیست• 
كم توجهی به جایگاه نهادهای مدنی و سازمان های غیردولتی درتصمیم گیری ها و فعالیت های اجرایی• 
ناكافی بودن منابع آمار و اطالعات  مورد نیاز مرتبط با  محیط زیست كشور• 
ضعف در پایش و نظارت دقیق بر تولید و انتشار آالینده های منابع زیستی• 
انــزوادر دیپلماســی زیســت محیطــی  بیــن المللــی و منطقــه ای و ضعــف در همــكاری هــای بیــن المللــی محیــط زیســت در ســطوح • 

مختلــف از مذاكــرات تــا انجــام تعهــدات و مدیریــت اجــرای طــرح هــا و پــروژه هــای بیــن المللــی
ــت از •  ــی و اجتماعــی  محیــط زیســت كشــور و عــدم حمای ــا نیازهــای اجرای ــودن پژوهــش هــا و تحقیقــات انجــام شــده ب نامتناســب ب

تحقیقــات ، شــركت های دانش بنیــان، اختراعــات و فناوری هــای محیط زیســت
عدم بهره وری تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی• 

بررســی های كارشناســی حاكیســت كــه ایــن چالش هابــه طــور عمــده در مســایل كالن تــری ریشــه دارنــد. مســایلی كــه حاصــل كــم توجهــی یــا 
بــی توجهــی بــه روابــط درونــی و متقابــل بیــن ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و محیط زیســتی توســعه بــود.

 
ــری را از وضعیــت  ــق و نشــانه هــای بارزت ــی مصادی ــر شــامل آب، خــاک، هــوا، تنــوع زیســتی و آمارهــای جهان ــه عــالوه پنــج محــور مهــم زی ب

ــه مــی دهــد:  محیــط زیســتی كشــور در ابتــدای دولــت یازدهــم ارای

1-  وضعیت آب:
بــه دلیــل ســوء •  بــودن شــرایط منابــع آب كشــور  بحرانــی 

هــا خشكســالی  بــروز  و  اقلیــم  تغییــرات  نیــز  و  مدیریــت 
عقــب ماندگــی در برنامــه هــای مربــوط بــه تصفیــه پســآب هــای • 

كشــاورزی، صنعتــی، خانگــی شــهری و روســتایی 
از 400 میلیــارد متــر مكعــب نــزوالت جــوی، حــدود 120 • 

میلیــارد متــر مكعــب آب تجدیــد شــونده و قابــل اســتفاده 
داریــم كــه از ایــن میــزان نیــز حــدود 96 میلیــارد متــر مكعــب 
آن صــرف  و 90 درصــد  قــرار می گیــرد  بهره بــرداری  مــورد 
فعالیت هــای كشــاورزی می شــود كــه البتــه اســتاندارد جهانــی 
در ایــن مــورد 60 درصــد اســت. 6/5 میلیــارد متــر مكعــب نیــز 
ــه محیــط  ــه مصــرف صنعتــی و شــرب رســیده و تأمیــن حقاب ب
ــد. ــی ش ــت نم ــا رعای ــاالب ه ــا و ت ــه ه ــهم رودخان ــت و س زیس

 افزایش چند برابری چاههای غیرمجاز و سدهای جدید مزید بر علت بود. 
ســاالنه معــادل یــک میلیــون و دویســت هــزار بشــكه نفــت در چارچــوب فعالیــت هــای نفتــی كشــورهای حــوزه خلیــج فــارس و دریــای • 

عمــان از طریــق كشــتی هــا و شــبكه هــای انتقــال بــه خاطــر عــدم رعایــت اســتانداردها وارد آب هــای دریایــی مــی شــود. همچنیــن 
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حجــم باالیــی از پســاب هــای شــهری و صنعتــی بــه دریاهــا تخلیــه مــی شــد كــه تهدیــد آبزیــان و بــه خطــر افتــادن اكوسیســتم دریایــی 
را در پــی داشــته اســت. 

2-  وضعیت خاك:
ــاالی آن •  ــزان ب ــار و می ــن در هكت ــدود 16/7 ت ــاالنه ح ــور س ــاک كش ــایش خ فرس

بــه نســبت شــاخص جهانــی 5 تــا 6 تــن در هكتــار؛ عــوارض ســوء ایــن حجــم از 
ــر توســعۀ كشــاورزی و نیــز رســوب گذاری حــدود 240 میلیــون  فرســایش خــاک ب
ــرۀ  50  ــا ذخی ــد ب ــج س ــاالنه پن ــادل س ــور مع ــدهای كش ــوزۀ س ــب در ح مترمكع

ــب  ــون مترمكع میلی
ــه •  ــكا 98 درصــد تولیــد محصــوالت كشــاورزی ب افزایــش مصــرف كــود و ســم و ات

ــا مصــرف ســاالنه 1/2 میلیــون تــن  ایــن مــواد شــیمیایی ب
عدم مدیریت صحیح 16 میلیون تن زباله و  پسماند عادی و ویژه • 
وجــود كانــون هــای خطــر آلودگــی خــاك در بیــش از 150 نقطــه كشــور از ناحیــه • 

فعالیــت صنعتــی، كشــاورزی و آثــار جنــگ 
فروش خاک جزیره هرمز به كشورهای حاشیه خلیج فارس  • 

3- وضعیت هوا:
باال بودن میانگین غلظت آالینده ها در تهران و كالنشهرهای كشور • 
مصــرف انــواع ســوخت غیــر اســتاندارد از جملــه وجــود مــاده ســرطان زای • 

بنــزن در بنزیــن موســوم بــه پتروشــیمی و توزیــع آن در شــهرهای مختلــف 
ر   كشو

بــه روز نبــودن تكنولــوژی تولیــد خــودرو و عــدم اجــرای قانــون در اعمــال • 
اســتانداردهای یــورو 4

مصرف باالی سوخت مازوت در نیروگاهها• 
ــتان •  ــن اس ــار در چندی ــرد و غب ــده گ ــمگیر پدی ــش چش ــترش و افزای گس

ــور  كش
وجود آزبست تا 50 برابر در برخی از نقاط شهرها• 
عدم اجرای برنامه زمان بندی برای خروج خودروهای فرسوده • 
نبود نظارت الزم بر خروجی های هوای صنایع • 
عدم نظارت بر سیستم های گرمایش و سرمایش ساختمان ها• 

4-  وضعیت تنوع زیستی:
ضعف در نظام و اعمال فرآیندهای حفاظت، ارزیابی، پایش، احیاء و نظارت بر بهره برداری اجزای تنوع زیستی• 
اجرا نشدن برنامه های احیای و حفاظت از زیست بوم های حساس و تخریب یافته • 
عدم تكمیل فرآیند تعیین ارزش اقتصادی زیست بوم ها و منابع زیستی• 
حــدود یــك میلیــون متــر مكعــب بهــره بــرداری صنعتــی بــا مجــوز ســازمان جنــگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بــه عــالوه بهــره بــرداری • 

ســنتی توســط جنــگل نشــینان، روســتائیان، دامــداران و نیــز قاچاقچیــان چــوب 
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وجود حدود 120 میلیون واحد دامی در مراتع به رغم ظرفیت 40 میلیون واحدی كشور • 
حدود 7/8 میلیون هكتار وضعیت بحرانی از 32 میلیون هكتار عرصه های بیابانی كشور• 

5- برخی آمارهای ملی و بین المللی محیط زیست 
ایــران در ســال 2012  »ســرانۀ ظرفیــت زیســتی« ، 0/84بــا رتبــه 108 و ســرانۀ »مقــدار مصــرف« ، 2/66 هكتــار بــا رتبــۀ 66 در جهــان • 

ــبک  ــداری س ــه از ناپای ــت ك ــود اس ــتی موج ــر ظرفیت زیس ــه براب ــش از س ــی بی ــر ایران ــرف ه ــدار مص ــن، مق ــت. بنابرای ــوده اس را دارا ب
ــت دارد.  ــت بوم ها حكای ــع زیس ــرف مناب ــیوۀ مص ــی و ش زندگ

در میــان 178 كشــور مــورد مطالعــه در ســال 2014، رتبــه عملكــرد محیــط زیســتی ایــران در زمینــه منابــع آب 117 بــا نمــره 2/77 از • 
100، رتبــه حفــظ تنــوع زیســتی 128، رتبــه ســالمت  104، رتبــه تغییــر اقلیــم و انــرژی 100 و رتبــه آن در زمینــه حفاظــت از جنــگل 

16 مــی باشــد.

در ایــن حــال، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه صــورت درون ســازمانی نیــز درگیــر مســایل و چالــش هــای متعــددی بــود كــه ذكــر مــوارد 
زیــر بــه عنــوان نمونــه هایــی در تبییــن شــرایط ســال 92 و شــروع بــه كار دولــت یازدهــم، الزم اســت: 

الف - ساختار و نیروی انسانی 
تغییــر ســاختار ســازمان بــدون انجــام مطالعــات و مهندســی مجــدد و تعریــف ســاختار اســتانی براســاس تفكــرات و نیازهــای دهــه 60، • 

اجــرای طــرح ملغــی شــده مهــر آفریــن در ســاختار ســازمانی و توزیــع 10000 پســت نامشــخص و بــدون مجــوز جــذب در سراســر كشــور 
كــه موجــب بــروز نابســامانی هــای عدیــده ای در اجــرای وظایــف بــه ویــژه در حــوزه صــف شــده بــود. بــه نحــوی كــه بســیاری از وظایــف 

و مســئولیت هــای ســازمان بــدون تصــدی مانــد. 
بالتصــدی بــودن بیــش از 70 % پســت هــای ســازمانی و كمبــود شــدید نیــروی انســانی در حــوزه هــای تخصصــی اعــم از كارشناســی و • 

محیــط بانــی معضــالت فراوانــی را در انجــام ماموریــت هــا و وظایــف ســازمانی ایجــاد كــرد. اگــر چــه نظــر بــه وجــود نیروهــای قــراردادی 
و خریــد خدمــت بــا ســوابق خدمتــی بــاال در ســازمان و ادارات كل حفاظــت محیــط زیســت اســتان هــا، در ســال 1391 از طریــق طــرح 

مهرآفریــن اقــدام شــد، امــا متاســفانه بــه علــت عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات، ایــن اقــدام بالاثــر شــد. 
محیــط بــان بــه عنــوان نیــروی مســلحی كــه شــبانه روزی در مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان مشــغول خدمــت اســت، دارای ســخت • 

تریــن مشــاغل بــوده و همــواره در معــرض صدمــات بدنــی و جانــی یــا اتهــام صدمــه بــه متعرضیــن محیــط زیســت اســت. در ابتــدای 
دولــت یازدهــم بخــش اعظــم خســارات وارده بــه افــراد حقیقــی و حقوقــی پرداخــت نشــده بــود و 13 محیــط بانــان محكــوم بــه قصــاص 

و پرداخــت كامــل دیــه نیــز در زنــدان هــای كشــور بودنــد. 
ــه عنــوان یكــی از مهــم تریــن برنامــه هــا و محورهــای تحــول اداری در دســتگاههایی محقــق شــده كــه كاركنــان آن •  ســالمت اداری ب

ضمــن داشــتن انگیــزه كاری، از شــرایط مطلوبــی از نظــر درآمــدی و معیشــتی قــرار گرفتــه باشــند. در آغــاز كار دولــت یازدهــم بــه رغــم 
وعــده هــای فــراوان دولــت قبــل، پایــه حقــوق محیــط بانــان حــدود از 600 هــزار تومــان و كارشناســان حــدود 800 هــزار تومــان بــود. 

بــه طــوری كــه اولیــن درخواســت هــا و انتظــارات از دولــت جدیــد افزایــش حقــوق هــا بــود. 
حــذف مــاده 104 و 134 در برنامــه پنجــم توســعه و عــدم اختصــاص ســهم ســازمان از محــل عــوارض و جرایــم محیــط زیســتی نظیــر • 

مــاده 123 قانــون برنامــه پنجــم توســعه، بنــد الــف مــاده 38 قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده، قانــون مدیریــت پســماند و آییــن نامــه 
اجرایــی آن و قانــون جلوگیــری از آلودگــی هــوا ســبب بــروز مشــكالت اجرایــی و انگیزشــی در كاركنــان ســازمان شــده بــود. 

ب – مدیریت پروژه ها ، قراردادها و واگذاری ها  
بــی توجهــی بــه محیــط زیســت بــه خصــوص در حــوزه اعتبــارات موجــب شــد تــا طــی ســال هــای اخیــر شــاهد كاهــش اعتبــارات هزینــه ای و 
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تملــک دارائــی ســرمایه ای )مصــوب و تخصیــص( باشــیم. ایــن مهــم عــالوه بــر ایجــاد مشــكالتی در رونــد اجــرای برنامــه هــا و وظایــف ســازمانی، 
موجــب تعطیلــی كامــل فعالیــت هایــی ماننــد ارزشــگذاری اقتصــادی منابــع محیــط زیســتی در ســنوات برنامــه پنجــم توســعه شــد. 

طــی دو دولــت قبــل صدهــا هكتــار از اراضــی مناطــق چهارگانــه تحــت حفاظــت ســازمان در اســتان هــای مختلــف از جملــه میانكالــه در • 
مازنــدران، بمــو در فــارس و ورجیــن در تهــران تصــرف شــده بــود و ادارات اســتانی مــی بایســت وارد چالــش هــای جــدی بــرای بازپــس 
گیــری آنهــا مــی شــدند. همچنیــن بــا اخــذ مجــوز از دولــت دهــم، پــارک طبیعــت پردیســان تهــران در معــرض فــروش قــرار داشــت و 
بخشــی از اراضــی آن نظیــر دره فرحـــزاد و زمیــن هــای مجــاورش بــه برخــی نهادهــا واگــذار شــده بــود. ایــن در حالــی بــود كــه پــارك 
پردیســان را جــزو مهــم تریــن پــروژه محیــط زیســتی كشــور و برنــده جایــزه طراحــی جهانــی محیــط زیســت در دهــه پنجــاه بــوده كــه بــه 
دلیــل حاكمیــت دیــدگاه غیرتخصصــی و نبــود درك صحیــح از ماهیــت مجموعــه هــای علمی،آموزشــی و تفرجــی زیســت محیطــی نــه 

تنهــا اجــرای طــرح  در آن متوقــف مانــده بــود، بلكــه در بــی توجهــی كامــل بــه ســر مــی بــرد و بــه فكــر فــروش آن بودنــد. 
ابنیــه و ســاختمان هــای در دســت احداثــی وجــود داشــت كــه اغلــب از موعــد قــرارداد و زمــان تحویــل آنهــا از ســوی پیمانــكار گذشــته • 

ــز  ــره و مرك ــات هوب ــز تحقیق ــه، مرك ــی مراغ ــیل شناس ــات و فس ــز تحقیق ــر، مرك ــه ای رامس ــیون منطق ــاختمان كنوانس ــد س ــود. مانن ب
بازدیدكننــدگان حیــات وحــش لوندویــل و... كــه ادامــه رونــد تكمیــل آنهــا نیازمنــد اختصــاص اعتبــار و هزینــه مضاعــف بــرای تجهیــز 

و بازســازی بــود. 
در اجــرای مــاده 37 مقــررات مربــوط بــه بــاغ هــای وحــش و مــوزه ملــی تاریــخ طبیعــی و بــه منظــور جمــع آوری و حفــظ فســیل هــا و • 

بقایــای جانــوران و گیاهــان، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در قالــب طــرح ایجــاد مــوزه ملــی تاریــخ طبیعــی بــا تمركــز بــر مــوزه ملــی 
شــهر تهــران اقــدام بــه ایجــاد مجموعــه ای بــا مســاحت بیــش از 25000 متــر مربــع زیــر بنــا كــرده بــود. امــا متاســفانه در ســال 1386 
طــرح مذكــور از حالــت تمركــز بــر روی مــوزه ملــی خــارج شــده و حــوزه اجــرای آن بــدون الــزام كارشناســی بــه كل كشــور تغییــر یافــت. 
بــه همیــن دلیــل انجــام پــروژه مــوزه ملــی در حــد تحویــل موقــت ســاختمان تحقیقاتــی باقــی مانــد. اعتبــارات طــرح در ســنوات بعــد 
نیــز بــه اســتان هــا ابــالغ شــد كــه در نهایــت در ســال 1390 خاتمــه یافــت. ولــی بخــش نمایشــگاهی مــوزه، محوطــه ســازی، تكمیــل 
ــوری (  و در  ــور، فســیل گیاهــی و جان ــه هــای تنــوع زیســتی )گیــاه، جان ــه و مخــازن علمــی نمون ابنیــه تحقیقاتــی، بانــك هــای نمون
نهایــت معوقــات مشــاور و پیمانــكار طــرح باقــی مانــده كــه بــر ایــن اســاس احیــا مجــدد طــرح فــوق و تخصیــص اعتبــار متناســب جهــت 

تكمیــل آن مــورد نیــاز اســت .
در برخــورد بــا پدیــده گــرد و غبــار، در ســال 1390 بــرای كاهــش اثــرات ریزگردهــا مبلــغ 1000 میلیــارد ریــال بــه ســازمان حفاظــت • 

محیــط زیســت در قالــب جــزء ث بنــد 2 قانــون بودجــه اختصــاص یافــت و منجــر بــه اخــذ مجــوز تــرك تشــریفات و انعقــاد قــرارداد شــماره 
90/49906 مــورخ 90/11/15 بــا شــركت IFQI بــه مبلــغ 220 میلیــارد ریــال بــرای خریــد 5 دســتگاه یونیزاســیون هــوا در اهــواز و 
دو دســتگاه بــاروری ابــر در آذربایجــان غربــی شــد. نظــر بــه تعهــد پیمانــكار در مــاده 3 قــرارداد مذكــور مبنــی بــر كاهــش حداقــل %50 
میــزان گــرد و غبــار و گــزارش شــماره 309-2 مــورخ 92/6/27 معــاون وقــت محیــط زیســت انســانی مبنــی بــر نبــود تفــاوت معنــا دار 
در میــدان دیــد در زمــان تســت دســتگاه یونیزاســیون و عــدم كاهــش 50% آالینــده، اخیــرًا نامــه درخواســت جمــع آوری سیســتم فــوق 

از اســتان خوزســتان ارســال شــده اســت. 
در اجــرای بخــش دیگــری از اعتبــارات جــزء ث بنــد 2 قانــون بودجــه ســال 1390 كشــور موضــوع حفاظــت از دریاچــه هــا و تــاالب هــای • 

در معــرض خطــر لحــاظ شــده بــود كــه در مرحلــه اول 100 میلیــارد ریــال بــرای اجــرای طــرح هــا بــه اســتان هــا ابــالغ شــد. امــا بــه 
دالیــل نامشــخص و عــدم هماهنگــی بــه خزانــه عــودت شــد. در مرحلــه اخــذ تخصیــص 550 میلیــارد ریــال در ســال 1391 نیــز حــدود 
210 میلیــارد ریــال بــه اســتان هــا ابــالغ اعتبــار شــدكه نامشــخص بــودن دالیــل ایــن ابــالغ ســبب عــدم الــزام اســتان هــا بــه اجــرای 
مــوارد وفــق چارچــوب ســازمانی بــود و تــا ایــن تاریــخ گزارشــی از عملكــرد اعتبــارات ابالغــی بــه رغــم مكاتبــات صــورت گرفتــه دریافــت 

نشــده اســت.
ــد•  ــك فرون ــا و ی ــتگاه هواپیم ــد 5 دس ــه خری ــدام ب ــت و اق ــرار گرف ــازمان ق ــتور كار س ــال 1386 در دس ــا از س ــد هواپیم ــوع خری  موض
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 هلــی كوپتــر از محــل اعتبــارات ملــی ســازمان شــد. امــا رونــد عملیاتــی آن در ســطح كشــور بــه دلیــل نامشــخص در دولــت دهــم متوقف 
و ســرمایه هــای مصروفــه ســازمان در ایــن زمینــه  ضایــع شــد. آخریــن اقــدام دولــت دهــم اعــزام كارشــناس و تعییــن قیمــت پایــه جهــت 
ــازه هــای مدیریتــی وقــت و خســارات متعــدد  ــود كــه نشــان از عــدم ثبــات در تصمیــم گیــری و اجــرا در ب مزایــده و فــروش هواپیمــا ب

مالــی و اجرایــی اســت. 
موضــوع واگــذاری مناطــق حفاظــت شــده ای ماننــد میانكالــه و آشــوراده در كارگــروه كارآفرینــی و واگــذاری خدمــات زیســت محیطــی • 

ــرداری در قبــال ســرمایه گــذاری  توســط مدیــران وقــت ســازمان مطــرح و كمیتــه مذكــور مقــرر كــرد واگــذاری در قالــب حــق بهــره ب
ــور  ــی مذك ــرد. اراض ــام  گی ــی انج ــت طبیع ــط زیس ــی محی ــه فن ــد كمیت ــورت تایی ــادی در ص ــی و اقتص ــی فن ــرح تفصیل ــاس ط و براس
جــزو اراضــی ملــی در اختیــار دولــت بــوده كــه بــا تصویــب شــورای عالــی حفاظــت محیــط زیســت بــه عنــوان پناهــگاه حیــات وحــش 
شــناخته شــده )تبصــره 4 مــاده 31 قانــون حفاظــت و بهــره بــرداری از جنــگل هــا و مراتــع ( و در اختیــار ســازمان قــرار دارد و هــر گونــه 
بهــره بــرداری از آن، وفــق مــاده 3 قانــون حفاظــت و بهســازی محیــط زیســت منــوط بــه كســب نظــر از شــورای عالــی محیــط زیســت 
و كســب مجــوز الزم از ســازمان جنــگل هــا و مراتــع اســت. امــا در ایــن مــورد و ســایر مــوارد مشــابه هیــچ گونــه مجــوزی مشــاهده نمــی 
شــود. ضمــن آنكــه در ادامــه ایــن رونــد مخــرب، تفاهــم نامــه ای خــارج از كارگــروه بــه منظــور واگــذاری فعالیــت هــای طبیعــت گــردی 
ــازمان،  ــت س ــس وق ــا ریی ــه امض ــه ب ــتی منطق ــوع زیس ــی و تن ــای طبیع ــتم ه ــت از اكوسیس ــدف حفاظ ــا ه ــوراده ب ــگری آش و گردش
استاندارگلســتان و رییــس ســازمان جنــگل هــا و مراتــع تنظیــم و پــس از امضــاء ریاســت ســازمان و اســتاندار گلســتان بــه علــت اتمــام 

دولــت دهــم بــه مرحلــه اجــرا نرســید.
نامــه •  طــی  ایــران  طبیعــت  داران  دوســت  و  تیرانــدازی  شــكار،  كانــون  بــه  محیطــی  زیســت  خدمــات  واگــذاری   موضــوع 

شــماره 208-110 ك مــورخ 89/10/14  بــه رییــس جمهــور وقــت مطــرح و بــه رغــم مخالفــت بــا قــرارداد منعقــده توســط سرپرســت 
دفتــر حقوقــی و معاونــت محیــط زیســت طبیعــی ســازمان، بــه دلیــل فشــارها و درخواســت مســاعدت رییــس دفتــر رییــس جمهــور و 
پیگیــری هــای مدیــركل دفتــر پیگیــری هــای ویــژه رییــس جمهــور در تاریــخ 92/1/24 جلســه بررســی مجــدد بــا حضــور معاونیــن و 
ریاســت ســازمان برگــزار و دســتور اجــرا در تاریــخ 92/4/31 در پاســخ بــه درخواســت معــاون توســعه مدیریــت ، حقوقــی و امــور مجلــس 
بــا دســتور »دنبــال كنیــد خــوب اجــرا شــود« صــادر شــد. ایــن دســتور بــا توجــه بــه قانــون شــكار و صیــد، قانــون حفاظــت و بهســازی، 
ــی حفاظــت محیــط  ــه شــورای عال ــد در ســاختار ســازمانی و عــدم اخــذ موافقــت و مصوب ــر شــكار و صی ــگان حفاظــت و دفت وجــود ی

زیســت، نقــض آشــكار قانــون بــوده اســت. 
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عملکرد حوزه  
حکمرانی محیط زیست 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه دلیــل نقــش  حاکمیتــی و فرابخشــی خــود،  وظایفــی بــر عهــده 
دارد کــه در راســتای سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی و ایجــاد انســجام بیــن بخشــی بــه منظــور دســتیابی 
بــه محیــط زیســتی پــاک و ســالم اســت. در ایــن راســتا و بــا توجــه بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری در 
ــژه مجمــع  ــر حفــظ محیــط زیســت و اهمیــت آن و نیــز اهمیــت وی ســخنرانی روز 17 اســفند 1393 ب
ــط  ــت محی ــورایعالی حفاظ ــت، ش ــط زیس ــاص محی ــه خ ــکیل کمیت ــام و تش ــت نظ ــخیص مصلح تش
زیســت نیــز پــس از مــدت هــای مدیــدی احیــا و تشــکیل جلســه داد. ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
ــا تــالش در احیــا و راه  ــر توســعه پایــدار و اقتصــاد مقاومتــی و اقتصــاد و مدیریــت ســبز و ب ــا تاکیــد ب ب
انــدازی صنــدوق ملــی محیــط زیســت در راســتای وظایــف حاکمیتــی خــود گامهــای موثــر و مهمــی 

برداشــته اســت.
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از مهــم تریــن اولویــت هــای دولــت یازدهــم، بازســازی تــوان حكمرانــی محیــط زیســت در كشــور بــوده اســت. هنــگام روی كار آمــدن دولــت، 
حكمرانــی تضعیــف شــده ای فاقــد هــر گونــه نفــوذ در اركان و سیاســت هــا جریــان داشــت. امــا بــا تغییــر رویكردهــا، اكنــون ایــران شــاهد قــدرت 
حكمرانــی محیــط زیســت و توجــه بــه موضــوع از عالــی تریــن ســطوح نظــام تــا مدیریــت هــای میانــی بــوده كــه رشــد شــاخص هــا را بــه دنبــال 

داشــته اســت.

مواضــع تعییــن كننــده مقــام معظــم رهبــری، پیگیــری هــا در مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــه ویــژه از ســوی ریاســت فقیــد آن مجمــع آیــت 
اللــه هاشــمی رفســنجانی، تغییــر رویكــرد مجلــس دهــم شــورای اســالمی بــه ایــن رونــد رو بــه بهبــود كمــک بســیار كــرده اســت.  

در این فصل به اقداماتی پرداخته می شود كه سبب تقویت حكمرانی محیط زیستی طی دولت یازدهم شده است. 

1- احیای شورایعالی حفاظت محیط زیست 
ــس  ــت ریی ــه ریاس ــری ب ــم گی ــتگزاری و تصمی ــع سیاس ــن مرج ــوان باالتری ــه عن ــود، ب ــده ب ــل ش ــم منح ــت نه ــه در دول ــورایعالی ك ــن ش ای

ــد.  ــكیل ش ــاز تش ــورد نی ــات م ــه مصوب ــتیابی ب ــرای دس ــه آن ب ــار جلس ــا و چه ــط احی ــن مرتب ــت وزرا و متخصصی ــور و عضوی جمه
 

اهم مصوبات شورایعالی حفاظت محیط زیست  در دوره مورد بررسی، عبارتند از: 
ــی،  ــای اجرای ــدار در دســتگاه ه ــعه پای ــط زیســت و توس ــی محی ــتقل و تخصص ــر مس ــار، تشــكیل دفات ــرد و غب ــی گ تشــكیل ســتاد مل
تعییــن یــا ارتقــاء ســطح 13 منطقــه تحــت حفاظــت، تصویــب كلیــات آییــن نامــه حقــوق و تكالیــف دارنــدگان قــرق اختصاصــی، تعییــن 
حــد مجــاز خروجــی از اگــزوز وســایل نقلیــه موتــوری، افزایــش بهــای جانــوران وحشــی بــه لحــاظ مطالبــه ضــرر و زیــان تــا 20 برابــر، 
تصویــب تعرفــه هــای جدیــد خدمــات آزمایشــگاهی، آزاد ســازی بخــش هایــی از منطقــه حفاظــت شــده جاجــرود تحــت تصــرف شــهر 
پردیــس، واگــذاری معــوض بــه مالــكان قانونــی شــهرک زیتــون از اراضــی شــهر پردیــس، قــرار گرفتــن 4 طــرح و پــروژه ملــی در زمــره 
پــروژه هــای مشــمول ارزیابــی زیســت محیطــی، الــزام وزارت نیــرو بــه تامیــن حقابــه زیســت محیطــی تــاالب هــا بــه خصــوص در اســتان 

خوزســتان
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2- تشکیل كمیته خاص محیط زیست در مجمع تشخیص مصلحت نظام و تدوین سیاست های نظام در حوزه محیط زیست 
ــر  ــت، تغیی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ــور مجل ــی و ام ــت، حقوق ــعه مدیری ــاون توس ــت مع ــه ریاس ــه ب ــن كمیت ــكیل ای ــدف از تش ه
ــرای نظــام تصمیــم ســازی و مســائل كالن توســعه  ــازوی كارآمــد ب رویكردهــای كالن سیاســت گــذاری كشــور در حــوزه محیــط زیســت، ب
پایــدار و همســو ســازی ســاختارهای محیــط زیســتی نظــام بــا بهــره منــدی از نقــش موثــر آن مجمــع بــوده اســت. مهــم تریــن موضــوع مــورد 
پیگیــری ایجــاد شــرایط حكمروایــی مطلــوب، تدویــن سیاســت هــای نظــام در حــوزه محیــط زیســت، ضمانــت اجــرای برنامــه هــا و سیاســت 
هــای كلــی ماننــد ســند چشــم انــداز و برنامــه هــای چهارســاله توســعه كشــور بــوده كــه متاســفانه بــا تغییــر برخــی دولــت هــا دســتخوش 

ســالیق و حــذف شــده اســت.

3- تهیه و تصویب اسناد، قوانین، آیین نامه های روزآمد  
تهیه و تصویب الیحه هوای پاك در دولت، ارایه به مجلس شورای اسالمی و تصویب قانون هوای پاک • 
تهیــه و تصویــب الیحــه حفاظــت از تــاالب هــا در دولــت، ارایــه بــه مجلــس شــورای اســالمی تهیــه و تصویــب الیحــه كنوانســیون میناماتــا • 

در مــورد جیــوه در دولــت، ارایــه بــه مجلــس شــورای اســالمی و تصویــب قانــون آن
ــه •  ــه ب ــا، ارای ــه دری ــه پروتــكل 1996 در خصــوص جلوگیــری از دفــع مــواد زائــد و ســایر مــواد ب تهیــه و تصویــب الیحــه الحــاق كشــور ب

ــون آن   ــب قان مجلــس شــورای اســالمی و تصوی
تهیــه و تصویــب الیحــه الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه پروتــكل ناگویــا در مــورد دسترســی بــه منابــع ژنتیكــی و تســهیم • 

ــه كنوانســیون تنــوع زیســتی  ــه منافــع حاصــل از اســتفاده آن هــا الحاقــی ب ــه و منصفان عادالن
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تهیــه و تصویــب ســند راهبــردی فرابخشــی محیــط زیســت و • 
لحــاظ سیاســت هــای كلــی نظــام در برنامــه ششــم توســعه

تهیه و تصویب سند اقتصاد كم كربن • 
تهیــه و تصویــب قانــون الحــاق دولــت ج.ا.ایــران بــه پروتــكل • 

كنوانســیون پیشــگیری از آلودگــی هــای دریایــی ناشــی از تخلیــه 
پســماند و ســایر مــواد آالینــده در دولــت، ارایــه بــه مجلس شــورای 

ــون آن  ــب قان ــالمی و تصوی اس
تهیــه و تصویــب الیحــه جامــع حفاظــت از خــاک در دولــت، ارایــه • 

بــه مجلــس شــورای اســالمی
تهیــه و تصویــب الیحــه حمایــت از محیــط بانــان و جنــگل بانــان • 

در دولــت، ارایــه بــه مجلــس شــورای اســالمی 
تهیه و تصویب الیحه پیوستن ایران به موافقتنامه پاریس در دولت، ارایه به مجلس شورای اسالمی• 
تهیه سند مّلِی مسائل محیط زیست و ارسال سند ملی محیط زیست به شورای عالی انقالب فرهنگی • 
ابــالغ سیاســت هــای كلــی نظــام در حــوزه محیــط زیســت توســط معــاون اول رییــس جمهــور بــه كلیــه دســتگاه هــای اجرایــی مبتنــی • 

بــر تعییــن مســئولیت هــر دســتگاه از طریــق تدویــن شــاخص هــا، تدویــن برنامــه عملیاتــی و نقشــه راه، اســتقرار سیســتم نظارتــی و ارائــه 
گــزارش عملكــرد شــش ماهــه بــه هیــات وزیــران 

تصویــب اصالحیــه كنوانســیون بــازل دربــاره كنتــرل انتقــاالت بــرون مــرزی مــواد زایــد زیــان بخــش و دفــع آنهــا، در مجلــس شــورای • 
اســالمی 

تصویب الحاق ایران به پروتكل حفاظت از دریای خزر در برابر آلودگی ناشی از منابع و فعالیت های مستقر در خشكی • 
بازنگــری و تكمیــل حــدود مجــاز خروجــی آالینــد هــای هــوا در ســه گــروه صنایــع فلــزی، غیــر فلــزی و شــیمیایی در هیــأت محتــرم • 

وزیــران
تصویب برنامه مشاركت داوطلبانه كشور برای كا هش انتشار گازهای گلخانه ای)INDC( در هیأت محترم وزیران• 
تدوین، تصویب و ابالغ استانداردهای كیفیت خاک ایران • 
گنجانــدن مــاده ای جهــت ارتقــای پوشــش صــد در صــد )100%( حفاظــت از جنــگل هــا، مراتــع و اراضــی ملــی و دولتــی و مناطــق • 

ــداری  ــور پای ــور به منظ ــع كش ــا و مرات ــگل ه ــت از جن ــب حفاظ ــای ضری ــی و ارتق ــع محل ــاركت جوام ــا مش ــت محیطی ب ــه زیس چهارگان
ــعه  ــم توس ــه شش ــد )10%( در برنام ــل ده  درص ــاالنه حداق ــع س ــی دام و مرات ــن تعادل بخش ــا و همچنی ــگل ه جن

ــه •  ــون برنام ــرای قان ــارم اج ــال چه ــدای س ــور از ابت ــای كش ــگل ه ــان جن ــی از درخت ــرداری چوب ــه بهره ب ــت هرگون ــدن ممنوعی گنجان
ششــم؛ مطابــق بــا ایــن بنــد قراردادهــای طــرح هــای جنگلــداری كــه مــدت اجــرای آن بــه اتمــام می رســد، مجــاز بــه تمدیــد قــرارداد 
نخواهــد بــود. همچنیــن بهره بــرداری چوبــی در طــرح هــای جنگلــداری طــی ســال هــای اول تــا ســوم اجــرای قانــون برنامــه توســعه 

ــود. ــاده و ریشــه كن در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات مربوطــه خواهــد ب فقــط از درختــان شكســته، افت
لغو مصوبه فروش پارک طبیعت پردیسان و اخذ سند مالكیت اراضی آن به عنوان اراضی ملی• 
اخذ تصویب نامه های  هیأت وزیران با موضوعات آئین نامه اصالحی ارزیابی اثرات زیست محیطی• 
اخذ مصوبه مصادیق مصرف اعتبارات مدیریت سبز موضوع ماده )11( ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 كل كشور• 
ــاده )3( •  ــا 7 م ــای 4 ت ــی و رده ه ــت محیط ــی زیس ــات ارزیاب ــام مطالع ــمول انج ــرح مش ــوان ط ــار 20 عن ــض اختی ــه تفوی ــذ مصوب اخ

ضوابــط اســتقرار صنایــع و مراكــز خدماتــی در كمیتــه مــاده 8 بــه ادارات كل اســتان هــا و نحــوه اســتقرار صنایــع نویــن و فعالیــت هــای 
دانــش بنیــان بــا تعییــن رده 1200 عنــوان فعالیــت
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4- تقویت سازوكار توسعه پایدار
انجــام مطالعــه تطبیقــی بــه منظــور ارائــه چارچوبــی بــرای • 

اســتقرار نظــام ارزیابــی اثــرات پایــداری در كشــور
تطبیــق اهــداف توســعه پایــدار بــا سیاســت هــا و برنامــه • 

هــای كالن ملــی 
 • )SOE( تدوین  سومین گزارش وضعیت محیط زیست
شناســایی ذینفعــان و دســتگاه هــای اجرایــی متولــی در • 

فراینــد دســتور كار 2030 
توجیــه كلیــه ذینفعــان بــه منظــور تطبیــق برنامــه ششــم • 

بــا اهــداف توســعه پایــدار
تدوین نظام شاخص های پایداری • 
تدوین كتاب اهداف توسعه پایدار• 
ــدازی شــورای راهبــردی توســعه پایــدار و فعــال ســازی كمیتــه •  ــدار از طریــق راه ان ــد و تقویــت ســاختار كمیتــه ملــی توســعه پای تجدی

هــای تخصصــی 
برگزاری همایش های ملی و بین المللی توسعه پایدار • 
راه اندازی و رونمایی از شبكه ملی توسعه پایدار • 
برگزاری نشست های استانی به منظور معرفی SDGs  در 3 استان • 

5- تقویت سازوكار اقتصاد مقاومتی 
نظــر بــه ابــالغ سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی بــه دســتگاه هــا، بندهایــی از ایــن سیاســت هــا كــه مرتبــط بــا محیــط زیســت بــوده، احصــا 
ــه رغــم تــالش هــا و رایزنــی هــای گســترده، ایــن ســازمان در ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی و كارگــروه هــای  شــده اســت. البتــه ب

مرتبــط عضویــت نداشــته و مشــمول بســته هــای حمایتــی قــرار نمــی گیــرد، امــا فعالیــت هایــی را بــه شــرح زیــر انجــام داده اســت: 
ــور . 1 ــه منظ ــت ب ــط زیس ــی محی ــدوق مل ــل صن ــد و مدیرعام ــران ارش ــت مدی ــا عضوی ــازمان ب ــی س ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــكیل س تش

ــردی  ــارت راهب ــی و نظ ــذاری، ارزیاب ــت گ سیاس
 تشــكیل دبیرخانــه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی بــه منظــور طراحــی ســازوكارهای تحقــق اهــداف، انســجام بخشــی در سیاســت هــا و . 2

برنامــه هــا و نظــارت بــر حســن اجــرای برنامــه هــای مصــوب 
تهیه سند محیط زیست و اقتصاد مقاومتی . 3
تهیه الگوی نظری اقتصاد مقاومتی در محیط زیست و احصاء محورهای مربوطه به شرح زیر: . 4

فعال سازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی• 
محوریت ارتقاء بهره وری در اقتصاد مقاومتی• 
 اســتفاده از ظرفیــت اجــرای هدفمند ســازی یارانه هــا در جهــت افزایــش تولیــد، اشــتغال و بهــره  وری، كاهــش شــدت انــرژی • 

ــت اجتماعــی و ارتقــاء شــاخص های عدال
تأكید بر اجرای سیاست های كلی اصالح الگوی مصرف و ترویج كاالهای داخلی• 
افزایش ارزش افزوده در مباحث مرتبط با انرژی • 
اصالح نظام درآمدی دولت از طریق راهكارهایی مانند مالیات سبز• 

تهیه الگوی برنامه ریزی عملیاتی اقتصاد مقاومتی. 5
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6- تقویت سازوكار مدیریت سبز
تدوین و ابالغ شاخص های استقرار دولت سبز در دستگاه های اجرایی• 
نظارت بر اجرای شاخص ها و رتبه بندی دستگاه ها بر اساس عملكرد • 
تخصیص یک درصد از منابع اعتباری دستگاه های اجرایی برای استقرار نظام مدیریت سبز• 
تهیه گزارش وضعیت بهره وری سبز در سازمان حفاظت محیط زیست • 
نظارت مستمر بر فرآیند استقرار نظام مدیریت سبز دستگاه های اجرایی كشور از طریق اصالح شاخص های مدیریت    سبز • 
نصب و راه اندازی سامانه خورشیدی در سازمان )با ظرفیت 80  كیلووات ساعت برق( • 
اعمال سیاست های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست در سازمان • 
تصویب مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده )11( ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1393 كل كشور• 
ارتقای امتیاز )ضریب اهمیت( شاخص مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی از 20 به 30 امتیاز  • 
ارائه كارنامه ساالنه مدیریت سبز دستگاههای اجرایی • 
اصالح شاخص های مدیریت سبز جهت اجرا در برنامه ششم توسعه • 
حمایــت از صنایــع ســبز )فــن آوری هــای نویــن و ســازگار بــا محیــط زیســت( از طریــق تغییــر نگــرش مدیــران صنعتــی نســبت بــه محیــط • 

زیســت، ایجــاد رقابــت جــدی و ســازنده مابیــن صنایــع كشــور، اصــالح نحــوه ممیــزی و ارزشــگذاری و مكانیــزه كــردن فرآینــد انتخــاب 
واحدهــای صنعتــی و خدماتــی ســبز و  برگــزاری همایــش هــای دوره ای انتخــاب صنایــع و واحدهــای خدماتــی ســبز 

7- تقویت سازوكاراقتصاد سبز
انعقاد تفاهم نامه همكاری با بانک مركزی برای ورود ارزش ها و هزینه های محیط زیستی به حساب های ملی • 
انعقاد تفاهم نامه همكاری با سازمان مدیریت در خصوص اجرایی شدن شاخص های اقتصاد سبز و توسعه پایدار• 
انعقاد تفاهم نامه همكاری با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی• 
تشكیل اتاق فكر اقتصاد محیط زیست • 
برگزاری دوره های آموزشی اقتصاد سبز و توسعه پایدار در سطوح سازمانی و ملی• 
ترویج و توسعه كارآفرینی و كسب و كارهای سبز• 
احصاء 500 شغل سبز با همكاری سازمان فنی و حرفه ای كشور • 
ارزش گــذاری اقتصــادی منابــع محیــط زیســتی پــارك ملــی گلســتان، پــارك ملــی بمــو، پــارك ملــی پناهــگاه حیــات وحــش و منطقــه • 

حفاظــت شــده تــوران و پــارك ملــی و منطقــه حفاظــت شــده تنــدوره
ــر منطقــه •  ــرك، آلودگــی آب ب ــی حاشــیه ات ــر مناطــق تاالب ــه هــای زیســت محیطــی توســعه صنعتــی ب ارزش گــذاری اقتصــادی هزین

ســاحلی خــزر، احــداث ســد و انتقــال آب بیــن حــوزه هــای بــر تــاالب بختــگان و ســاخت و ســاز و كاربــری غیــر مجــاز در محــدوده پــارك 
ملــی خجیــر و ســرخه حصــار

ارزش گــذاری اقتصــادی كاالهــا و خدمــات زیســت بومــی پــارک ملــی الر، منطقــه حفاظــت شــده البــرز مركــزی و تــاالب بیــن المللــی • 
گاوخونــی

ارزیابــی كاال و خدمــات اكولوژیــک تــاالب چغاخــور  بــه منظــور ارزشــگذاری اقتصــادی و برنامــه ریــزی بهــره بــرداری پایــدار )در دســت • 
اقــدام(
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ارزش گــذاری اقتصــادی منابــع محیــط زیســتی توســعه صنعتــی بــر اكوسیســتم منطقــه عســلویه، توســعه كشــاورزی بــر پــارك ملــی • 
دریاچــه ارومیــه، احــداث كنارگــذر انزلــی بــر منطقــه تاالبــی آن )در دســت اقــدام(

مطالعــات نیازســنجی اســتقرار نظــام اقتصــاد ســبز در ایــران و بــرآورد ســهم كنونــی اقتصــاد ســبز در نظــام اقتصــاد ملــی و شناســایی • 
كاالهــا و خدمــات اكوسیســتمی در اكوسیســتم هــای مختلــف كشــور )در دســت اقــدام(

8- ایجاد صندوق ملی محیط زیست
تشكیل و راه اندازی صندوق ملی محیط زیست با اصالح اساسنامه  آن در هیات وزیران  • 
تصویــب ســرمایه اولیــه راه انــدازی صنــدوق ملــی محیــط زیســت و تغییــر اساســنامه بــا توجــه بــه ماهیــت صنــدوق بــه عنــوان موسســه • 

عمومــی غیــر دولتــی در قانــون بودجــه ســنواتی
همكاری و برگزاری نشست هایی با سرمایه گذاران داخلی و خارجی• 
انعقاد تفاهم نامه همكاری با بانک Raiffeisen اتریش • 
انعقاد تفاهم نامه همكاری با چین • 
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9- حمایت رهبر معظم انقالب اسالمی از تغییر رویکرد برای حفاظت از محیط زیست 
دولــت یازدهــم از تاكیــدات مقــام معظــم رهبــری بــرای حفــظ محیــط زیســت برخــوردار بــوده و ایــن امــر در واقــع پشــتوانه ای محكــم بــرای 
ــا و  ــاد تهدیده ــی، ابع ــخنانی تاریخ ــی س ــفند 1393 ط ــخ 17 اس ــه ای در تاری ــه خامن ــت الل ــرت آی ــت. حض ــده اس ــاب آم ــه حس ــت ب دول
فرصــت هــای محیــط زیســتی را تبییــن و محورهــای مهمــی را بــرای خــروج كشــور از بحــران هــای پیــش رو در ایــن زمینــه تعییــن كردنــد 

كــه اهــم آن بــه شــرح زیــر اســت:
تهیه سند مّلِی مسائل محیط زیست• 
همكاری همه دستگاه ها با یكدیگر برای حفظ محیط زیست • 
جرم انگارِی تخریب محیط زیست• 
تهیه پیوست محیط زیستی برای برنامه های سازندگی • 
فرسایش خاک• 
تخریب جنگل ها و مراتع • 
آلودگی هوا در شهرهای بزرگ كشور• 
پدیده  گرد و غبار و ریزگردها• 
كمبود آب• 
زمین خواری• 
فرهنگ سازی محیط زیستی در میان آحاد جامعه• 

ایــن محورهــا پــس از احصــاء در كلیــه برنامــه ریــزی هــا و اقدامــات ســازمان طــی ســال هــای 94 تــا 96 مــد نظــر و پیگیــری بــوده و در بخــش 
هــای مختلــف بــه عنــوان ســرفصل مــورد عمــل واقع شــده اســت.   
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اینفوگراف محورهای سخنان مقام معظم رهبری در 17 اسفند 1393
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اهم عملکرد در 
حوزه توانمندسازی

ــدد در  ــکالت متع ــود  مش ــت وج ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــای س ــش ه ــن چال ــی از مهمتری یک
ــر  ــا عــالوه ب ــوده اســت کــه در دولــت تدبیــر و امیــد تــالش شــده ت ــع مالــی و انســانی ب ســاختار، مناب
ترمیــم ســاختار بخشــی و فرابخشــی، وضعیــت منابــع انســانی بهبــود یابــد. در ایــن راســتا بــرای بهبــود 
وضعیــت اســتخدامی، معیشــتی و حقوقــی  محیــط بانــان خــدوم و فــداکار ســازمان تــالش ویــژه ای 
صــورت گرفتــه اســت. همچنیــن گام هــای موثــری بــرای بهبــود ســهم ســازمان از منابــع مالــی دولــت 

برداشــته شــده اســت. 
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تقویت ساختار بخشی و فرابخشی محیط زیست

ابالغ دستورالعمل و ساختار یگان حفاظت محیط زیست از سوی رییس ستاد كل نیروهای مسلح • 
تشكیل شعب تخصصی قضایی محیط زیست در دادگاه های كشور• 
عضویت رییس سازمان حفاظت محیط زیست در شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی • 
تشكیل دفاتر محیط زیست و توسعه پایدار در برخی از دستگاه های اجرایی • 
تشكیل و راه اندازی صندوق ملی محیط زیست  • 
كســب مجــوز، تاســیس و راه انــدازی »پژوهشــكده محیــط زیســت و توســعه پایــدار • 

» بــه عنــوان یكــی از مهــم تریــن ســاختارهای بخشــی و فرابخشــی محیــط زیســت 
و بــه منظــور پاســخگویی بــه بخشــی از نیازهــای پژوهشــی كشــور در زمینــه محیــط 

یست  ز
ایجــاد زمینــه قانونــی جــذب فــارغ التحصیــالن محیــط زیســت توســط واحدهــای • 

صنعتــی از طریــق تصویــب تبصــره یــک بنــد 16 الیحــه هــوای پــاک 
اصــالح ســاختار ادارات كل محیــط زیســت اســتان هــا بــا افزایــش تعــداد پســت هــای ســازمانی و پســت معــاون در ادارات شهرســتان • 

و پــارک ملــی، افزایــش تعــداد اداره و نمایندگــی در شهرســتان هــا، افزایــش تعــداد اداره پــارک ملــی، پناهــگاه حیــات وحــش و منطقــه 
حفاظــت شــده، ایجــاد اداره آمــوزش وپژوهــش، حقوقــی و اداره محیــط زیســت دریایــی در هفــت اســتان ســاحلی، افزایــش تعــداد 

واحدهــای محیــط بانــی و تعــداد پســت محیــط بــان 

منابع انسانی

تشكیل كمیته سرمایه انسانی • 
تدوین سند نیروی انسانی سازمان حفاظت محیط زیست كشور  • 
تصویب شیوه نامه انتخاب و انتصاب مدیران• 
اجرای برنامه ارتقاء مسیر شغلی برای كلیه كاركنان و ساماندهی وضعیت منابع انسانی• 
اجرای كامل بندهای )3 و 5 و 10( ماده 68 قانون مدیریت خدمات كشوری در سقف تعیین شده در قانون • 
تبدیل وضعیت حدود 305 نفر از كاركنان به پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی • 
تشكیل كارگروه امور بانوان در سازمان حفاظت محیط زیست• 

محیط بانان 

تصویب سقف 3000 امتیاز مشاغل سخت در هیات وزیران برای محیط بانان و از سرگیری حق الكشف• 
لغو حكم 7 محیط بان محكوم به اعدام با كسب رضایت از اولیای دم • 
 تصویب آیین نامه درجات و اعطای درجه به محیط بانان برای ارتقاء شایسته جایگاه آنان • 
 تقدیــر از محیــط بانــان نمونــه كشــوری، اعطــای درجــات محیــط بانــان و اعطــای نشــان خدمــت بــرای اولیــن بــار بــه محیــط بانــان • 

نمونــه ملــی و برگــزاری ســاالنه مراســم روز محیــط بــان بــرای معرفــی جایــگاه و نقــش آنــان 
اعطای عنوان كارمند نمونه كشوری به یک محیط بان برای اولین بار  در كشور و تقدیر رییس جمهور از وی• 
تهیه و تصویب الیحه حمایت از محیط بانان در دولت و تقدیم به مجلس شورای اسالمی • 
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 افزایش 30 تا 40 درصدی حقوق محیط بانان• 
پرداخت معوقات چندساله حق الكشف محیط بانان • 
پرداخت 60 مورد بدهی های مربوط به محكومیت دیه ای محیط بانان • 
مساعدت مالی و پرداخت هزینه های بستری و درمان محیط بانان مجروح • 
افزایش 4737 پست محیط بان به ساختار ادارات كل استان ها • 
تبدیل وضعیت استخدامی 440 نفر محیط بان قراردادی به پیمانی • 
استخدام  339 نفر محیط بان از فرزندان معزز خانواده های شهدا و جانبازان • 
انعقــاد تفاهــم نامــه ســه جانبــه بیــن ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، وزارت دفــاع و ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای تجهیــز محیــط • 

بانــان بــه  تجهیــزات انفــرادی، جمعــی، حفاظتــی و خودرویــی
برگــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصــی بــرای 1500 نفــر از محیــط بانــان و دوره آموزشــی ضابطیــن دادگســتری بــرای 2700 نفــر از • 

محیــط بانــان سراســر كشــور 
اعزام بیش از 20 نفر از محیط بانان برای آموزش به خارج از كشور • 
ــا عنــوان •  مشــاركت محیــط بانــان در امــر آمــوزش دانــش آمــوزان بــه ویــژه جوامــع محلــی حاشــیه مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان ب

طــرح ســاعتی بــا محیــط بــان در مدرســه 
افزایــش صــد درصــدی تخصیــص ســهمیه ســاالنه ســرباز وظیفــه بــرای كمــک بــه محیــط بانــان در امــر حفاظــت از مناطــق و تخصیــص • 

200 ســهمیه بــه ایــن امــر
اخذ موافقت وزارت دفاع برای كاهش ظرفیت تولید سالح های شكاری • 

اعطای عنوان كارمند نمونه كشوری به یک محیط بان 
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مدیریت منابع مالی

تبدیل شدن فصل محیط زیست به امور دهگانه در ساختار بودجه ریزی كشور در دو سال اخیر• 
رشد 160% سهم بودجه كل سازمان حفاظت محیط از منابع بودجه عمومی در سال 1396 نسبت به سال پایه 1392.• 
رشد 130% میزان اعتبارات سازمان مركزی در سال 1396 در مقایسه با سال پایه 1392• 
ایجــاد ردیــف درآمــد – هزینــه جرایــم و خســارات زیســت محیطــی از ســال1392 كــه منجــر بــه برگشــت درآمــد حاصلــه توســط ادارات • 

كل ســازمان گردیــد .
ایجاد ردیف اختصاصی بودجه هزینه ای برای پژوهشكده محیط زیست از سال 1395• 
ایجاد ردیف درآمد اختصاصی برای پژوهشكده محیط زیست از سال 1395• 
ایجاد ردیف درآمد اختصاصی صندوق ملی محیط زیست در سال 1396• 
ساماندهی امور قراردادها و دیون اشخاص حقیقی و حقوقی و پرداخت بخشی از دیون باقیمانده از سال 1384 تاكنون • 
پرداخــت مطالبــات و حقــوق ناشــی از اجــرای قانــون شــكار و صیــد شــامل دیــه، جبــران خســارت و حــق الكشــف بــه اشــخاص حقیقــی • 

و حقوقــی از ســال 1384 تاكنــون 
حل مشكل قانونی خسارت به مخبرین تخریب های محیط زیستی• 

نسبت بودجه كل سازمان) ملی – استانی ( به بودجه عمومی كشور
سال 1396-1392
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مقایسه كل اعتبارات مصوب )هزینه +تملك( سازمان مركزی در قانون بودجه
 سالهای 1392 لغایت 1396

 

تحول اداری و بهره وری 

تهیه سند برنامه راهبردی جامع اصالح نظام اداری سازمان و ابالغ آن • 
راه اندازی سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای واصله • 
انطباق برنامه ده¬گانه تحول اداری با 8 برنامه اصالح نظام اداری مبنی بر اصالح راه نقشه نظام اداری  • 
تصویــب دســتورالعمل هــای نظــام پذیــرش و بررســی پیشــنهادها، ســاماندهی فضاهــای اداری و استانداردســازی فضاهــا و تجهیــزات • 

و ملزومــات اداری 
استقرار نظام آراستگی در سازمان  • 
تشكیل كارگروه اصالح و بهبود فرایندها • 
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اهم عملکرد در حوزه 
آموزش و اطالع رسانی 

ــر  ــی ب ــی مبن ــون اساس ــم قان ــل پنجاه ــری از روح اص ــره گی ــا به ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
همگانــی بــودن حفاظــت از محیــط زیســت، در دوره دولــت تدبیــر و امیــد تــالش وافــری در جهــت رشــد 
ــا برگــزاری  ــج فرهنــگ عمومــی و ســواد و اخــالق محیــط زیســتی ب آمــوزش و اطــالع رســانی و تروی
کارگاههــاو دوره هــای متعــدد آموزشــی، همایــش هــا، جشــنواره هــا برداشــته اســت. همچنین بــا اعتقاد 
بــه ایــن امــر کــه تــالش در راســتی حفاظــت از محیــط زیســت تنهــا در صورتــی بــه بــار خواهــد نشســت 
گاهــی هــای عمومــی در ایــن راســتا ارتقــاء یافتــه و داوطلبــان در ایــن راســتا هوشــیارانه تــالش  کــه آ
کننــد،  بــا احیــا دفتــر مســتقل مشــارکت مردمــی، ارتبــاط موثــری بــا ســازمان هــای مــردم نهــاد محیــط 

زیســتی برقــرار کــرده و در راســتای اطــالع رســانی و آمــار نیــز گام هــای موثــری برداشــته اســت.
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ارتقاء آموزش های رسمی 

انعقاد تفاهم نامه همكاری میان وزارت  آموزش و پرورش و سازمان حفاظت محیط زیست• 
تدویــن ســند همــكاری هــای فرابخشــی در حــوزه¬ آمــوزش حفاظــت محیــط زیســت، مدیریــت مصــرف آب و انــرژی در مــدارس سراســر • 

كشــور در راســتای بندهــای 12 و 14 سیاســت¬های كلــی محیــط زیســت كشــور
اصــالح محتــوا و گنجانــدن مفاهیــم زیســت محیطــی در كتــاب هــای درســی علــوم و ادبیــات فارســی مقاطــع دبســتان و دبیرســتان و • 

كتــاب هــای كار و فنــاوری 
تصویــب دو واحــد درس اختیــاری تحــت عنــوان »شــناخت محیــط زیســت« در وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــرای تمامــی رشــته • 

هــای تحصیلــی در ســطح دانشــگاه هــا 
برقراری دو ساعت آموزش درس »انسان و محیط زیست« دركلیه رشته های تحصیلی از ابتدای سال تحصیلی  1396-97• 
تصویب درس انسان و محیط زیست برای دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه • 
درج مباحــث مربــوط بــه یوزپلنــگ ایرانــی و مناطــق حفاظــت شــده آن هــا در كتــاب هــای اســتان شناســی یــزد، ســمنان، اصفهــان، • 

كرمــان، خراســان شــمالی، خراســان جنوبــی و خراســان رضــوی 
تصویب عناوین محیط زیستی و لحاظ مالحظات زیست محیطی  در شاخه های مختلف كار و دانش • 
اجرای طرح معلمان مروج محیط زیست در استان ها• 
گنجاندن 3 عنوان دوره آموزش محیط زیستی در دوره های آموزش ضمن خدمت برای معلمان• 
 تدریس 20 ساعت آموزش محیط زیست برای كارشناسان دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش • 
برگــزاری كارگاه هــای آمــوزش محیــط زیســت ویــژه مربیــان و كارشناســان پیــش دبســتانی شــهر تهــران بــه مــدت 16 ســاعت در چهــار   • 

منطقــه شــهر تهــران
تدویــن كتاب¬هــای راهنمــای محیــط زیســتی ویــژه مربیــان • 

همــكاری  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  دبســتانی  پیــش 
دانشــگاه علــوم  بهزیســتی و توانبخشــی 

مروجیــن •  و  معلمیــن  ویــژه   آموزشــی  دوره هــای  اجــرای 
عالقمنــد بــه محیــط زیســت بــه منظــور ایجــاد بســترهای الزم 

ــتی ــط زیس ــدارس محی ــرح م ــرای ط ــت اج جه
اجــرای طــرح ”یــک ســاعت بــا  محیــط بــان در مدرســه“ • 

از ابتــدای ســال  تحصیلــی 96-1395بــا حضــور محیــط 
بانــان در 1800 مدرســه حاشــیه پــارک هــای ملــی و مناطــق 

ــش  ــات وح ــای حی ــگاه ه ــده و پناه ــت ش حفاظ
تشــكیل كارگــروه ملــی ارتقــای آگاهی¬هــای محیــط زیســتی • 

در نظــام آمــوزش رســمی كشــور
ــا همــكاری  دانشــگاه علــوم  بهزیســتی و توانبخشــی •  ــژه مربیــان پیــش دبســتانی وزارت آمــوزش و پــرورش ب تهیــه بســته آموزشــی وی

ــا موضوعــات: كتــاب راهنمــای مربــی، كتــاب مربــی و كتــاب مشــاركت والدیــن و اجــرای آن در ســطح ملــی  شــامل 3 عنــوان كتــاب ب
تهیه دستورالعمل مدارس محیط زیستی با رویكرد توسعه پایدار و ارسال به وزارت آموزش و پرورش به منظور ابالغ و اجرا • 
ــورت •  ــه ص ــازمان ب ــنل س ــرای پرس ــاعت ب ــر س ــوع 999116 نف ــا مجم ــال 1396 ب ــا س ــال 1392 ت ــی از س ــزاری 518 دوره آموزش برگ

ــان ــوزش كاركن ــع آم ــتم جام ــب سیس ــوری در قال ــازی و حض ــوزش مج آم
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ترویج فرهنگ عمومی، سواد و اخالق محیط زیستی 
برگزاری 4 دوره نمایشگاه بین المللی محیط زیست• 

برگزاری ساالنه جشنواره ملی محیط زیست درآموزه های رضوی • 
نامگذاری 19 مهر به عنوان روز  »كودك، محیط زیست و منابع طبیعی«• 
برگزاری 4 دوره جایزه ملی محیط زیست و اعطای جوایز به فعالین محیط زیست  • 

ــبز پــس از ده •  ــم س ــی فیل ــن الملل احیــا جشــنواره بی
ســال، برگــزاری دوره پنجــم در همــه اســتان هــای 
ــازمان  ــر و س ــوی اسپانس ــی از س ــن مال ــا تامی ــور ب كش

ــاد ــردم نه ــای م ه
ــی •  ــن الملل ــای بی ــنواره ه ــبكه جش ــران در ش ــبز ای ــم س ــی فیل ــن الملل ــنواره بی ــت جش ثب

GFN: Green Film Network/جهــان زیســتی  محیــط 
انجام مقدمات ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران • 
و •  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  میــان  همــكاری  نامــه  تفاهــم   امضــاء 

شورای عالی استان ها
برگــزاری نشســت آموزشــی روســای شــوراهای اســالمی و مدیــران كل حفاظــت محیــط زیســت اســتان هــا و تدویــن گــزارش همــكاری • 

هــای مشــترک در قالــب كارنامــه محیــط زیســتی دولــت یازدهــم در حــوزه شــوراها 
نشست ملی منتخبان شوراهای پنجم مراكز استان ها• 
درج شــاخص های »گســترش ســواد و اخــالق محیــط زیســتی« و »دانــش افزایــی و توســعه توانمنــدی هــای مــردم بــرای حفــظ محیــط • 

زیســت« در ارزیابــی عملكــرد دســتگاه هــای فرابخشــی متولــی فرهنــگ جامعــه 
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ــی و •  ــروه مرب ــوزش دو گ ــران و آم ــر ای ــالل احم ــت ه ــت و جمعی ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــان س ــكاری می ــه هم ــم نام ــاء تفاه امض
ــبز  ــران س ــرای امدادگ ــتی  ب ــط زیس ــای محی ــوزش ه ــزوه آم ــن ج ــبز و تدوی ــداد س ــب ام ــدگان داوطل ــوزش گیرن آم

چاپ و انتشار 6 عنوان كتاب زیست محیطی• 
تولید و انتشار مجموعه كلیپ های آموزشی ویژه كودكان• 
تهیه  اولین كتاب خط بریل محیط زیست برای كودكان روشندل • 
همــكاری و مشــاركت بــا دو دوره جشــنواره ســاالنه بیــن المللــی فیلــم رشــد بــرای اختصــاص یكــی از محورهــای جشــنواره بــه مبحــث • 

محیــط زیســت و تقدیــر از آثــار برگزیــده محیــط زیســتی  
برگــزاری نخســتین »جشــنواره ملــی كتــاب ســال محیــط زیســت« و بررســی و داوری بیــش از 100 اثــر تخصصــی، 150 كتــاب    محیــط • 

زیســتی كــودك و نوجــوان، آثــار 10 ناشــر محیــط زیســتی و 8 عنــوان نشــریه محیط زیســتی 
برگزاری كارگاه آموزشی ویژه رابطین محیط زیستی بنیاد شهید و امور ایثارگران 31 استان كشور • 
همــكاری هــای بیــن بخشــی بــه منظــور بهــره منــدی رایــگان 5 مدرســه و و 5 باشــگاه فرهنگــی- ورزشــی از مكانیــزم¬ انرژی¬هــای • 

ــر توســط وزارت نیــرو  تجدیدپذی

برگزاری همایش ها و كارگاه های آموزشی تخصصی
برگزاری سمینار بین المللی محیط زیست، دین و فرهنگ• 
برگزاری همایش حقوق محیط زیست • 
برگــزاری همایــش تدویــن بخــش محیــط • 

زیســت در الیحــه برنامــه ششــم توســعه 
برگــزاری اولیــن كنفرانــس بیــن المللــی • 

گــرد و غبــار  
برگــزاری همایــش مشــترک شــوراهای • 

         اسالمی و مدیران كل حفاظت محیط زیست استان ها
برگــزاری كارگاه فنــی آموزشــی راپمــی درخصــوص پایــش ریزگردهــا وطوفــان • 

هــای گردوغبــار و ارزیابــی اثــرات آن هــا درمنطقــه 
برگزاری همایش ملی توسعه پایدار، پتروشیمی و صنعت سبز• 
برگزاری دوره آموزشی پایش و مدیریت جیوه مرتبط با كنوانسیون میناماتا• 
برگزاری همایش روز جهانی خاک• 
ــنل •  ــر از پرس ــرای 1000 نف ــتی ب ــی زیس ــازی ایمن ــد س ــروژه توانمن ــوص پ ــی در خص ــت تخصص ــی و نشس ــزاری 17 كارگاه آموزش برگ

دســتگاه هــا 
برگزاری دوره آموزشی ویژه كارشناسان محیط زیست كشورهای اكو• 
برگزاری كارگاه آموزشی همكاری های منطقه ای دریایی و كنترل آلودگی محیط زیست دریا• 
برگزاری دوره مدیریت راهبردی دریایی• 
برگزاری كارگاه آموزشی بررسی و پایش جلبک های سمی دریایی همراه با عملیات میدانی • 
برگزاری دومین كنفرانس حفاظت و مدیریت تاالب ها• 
برگزاری همایش معرفی شبكه توسعه پایدار و شاخص های بین المللی آن• 
برگزاری نشست هم اندیشی خوداظهاری با مشاركت آزمایشگاه های معتمد در كشور• 
برگزاری اولین كنفرانس بین المللی نمونه برداری و پایش آالینده های محیط زیست و 13 كارگاه آموزشی جانبی • 
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برگزاری سمپوزیوم مواد سرطان زای پیرامون ما • 
برگزاری دوره آموزشی پایش پسماند عفونی ، پایش كیفی سوخت ، پایش تركیبات آلی فرار• 
برگزاری دوره آشنایی با روش های سنجش بو برای ادارات كل محیط زیست استان ها • 
برگــزاری دو نشســت منطقــه ای پایــش آلودگــی و  آشــنایی بــا سیســتم هــای پایــش پیوســته و آنالیــن آلودگــی هــا بــا حضــور 15 اداره • 

كل اســتانی
برگزاری چهار كارگاه آموزشی برای خبرنگاران در زمینه آلودگی هوا، آلودگی دریا و سواحل و تغییر اقلیم • 

آمار و اطالع رسانی و ایجاد بانک ها و نظام های اطالعاتی 
بازآرایی نظام آمار محیط زیستی كشور• 
تهیه شاخص های آماری محیط زیست و استانداردسازی تعاریف و مفاهیم واژه های آمار محیط زیست• 
 •)LMS( استقرار، راه اندازی و مدیریت سیستم آموزش مجازی
انجــام طــرح »تكمیــل مطالعــات بانــک اطالعاتــی GIS و تدویــن مشــخصات فنــی توســعه سیســتم اطالعــات مكانــی و SDI ســازمان • 

حفاظــت محیــط زیســت كشــور«
بازنگری استاندارد و تكمیل دستورالعمل های اجرایی پایگاه داده مكانی سازمان حفاظت محیط زیست • 
تدوین مشخصات فنی توسعهRS, GIS  و  SDI سازمان حفاظت محیط زیست كشور• 
راه اندازی سامانه پایگاه ارتباط مردمی 1540 • 
راه اندازی و تكمیل اطالعات مربوط به پورتال كشند سرخ• 
تكمیل داده های آماری دریایی در سیستم فرابر• 
 •Soilstandards.ir راه اندازی سایت استاندارد خاک
 •http://amar.doe.ir به روز رسانی اطالعات طرح و پروژه های پژوهشی و ثبت در سامانه آماری سازمان – سیستم فرابر
ــالع •  ــانی aqms.doe.ir و اط ــوربه نش ــوای كش ــی ه ــت كیف ــن(  وضعی ــط )آنالی ــتمر و برخ ــش مس ــه پای ــتم یكپارچ ــدازی سیس راه ان

ــع ــای ذینف ــردم و ســازمان ه ــه م ــع ب ــه موق ــانی دقیــق و ب رس
احصــاء 64 مجــوز صادرشــده توســط ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در ســایت وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــا هــدف ســاماندهی • 

زها مجو
راه اندازی بانک اطالعات رسانه های دیداری، شنیداری و انتشارات• 

پژوهش و نوآوری 
راه اندازی سه گروه پژوهشی در پژوهشكده محیط زیست و توسعه پایدار • 
تهیه گزارش وضعیت محیط زیست )SOE( سال های 1393- 1384 • 
تهیه دستورالعمل دانشگاه سبز و ابالغ آن به دانشگاه ها و انتخاب دانشگاه های سبز در هفته ملی پژوهش و فناوری• 
انعقــاد تفاهــم نامــه هــا بــا معاونــت علمــی و فنــاوری رییس جمهــور، وزارت علــوم، تحقیقــات و فناوری، دانشــگاه آزاد اســالمی، موسســه • 

تحقیقــات جهادكشــاورزی )تــات(، ســازمان ملــی اســتاندارد و پژوهشــگاه هــوا و فضا
مدیریت و هماهنگی سازمان برای اجرای پروژه های بین المللی توانمندسازی ایمنی زیستی در كشور از سال 1393 تاكنون• 
اجرایــی كــردن پــروژه توانمندســازی ایمنــی زیســتی جمهــوری اســالمی ایــران در 6 فــاز اجرایــی از جملــه سیاســت ایمنــی زیســتی و • 

ارتقــای آگاهــی عمومــی 
بازیابی اطالعات پژوهشی و تشكیل شورا و كمیته های پژوهشی در سطوح ملی و استانی • 
تهیه و تدوین چهارمین و پنجمین پژوهشنامه سازمان به عنوان دستاوردهای پژوهشی دولت • 
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برگزاری مراسم بزرگداشت هفته ملی پژوهش و فناوری و انتخاب و معرفی پژوهشگران و فناوران برتر • 
شناسایی شركت های دانش بنیان فعال در حوزه محیط زیست • 
ایجاد بخش فن بازار در پانزدهمین و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست• 
مشاركت در جشنواره بین المللی فناوری و نوآوری • 
تهیه گزارش اثرات تغییر اقلیم بر كشورهای عضو سازمان همكاری های اقتصادی اكو• 
برگزاری دو دوره رویدادهای سبز زیست محیطی )استارت آپ(• 

تقویت و توسعه مشاركت های مردمی 
افزایش سمن های محیط زیستی از 443 در سال 1392 به 880 در سال 1395• 

تعداد سمن های محیط زیستی از سال 1391 تا پایان سال 1395

ــردم •  ــای م ــازمان ه ــبكه س ــكیل ش ــرای تش ــی ب ــام هماهنگ انج
نهــاد )ســمن( در حــوزه محیــط زیســت و برگــزاری شــش نشســت 

ــبكه  ــوری ش ــدگان كش ــی نماین فصل
عضویــت ســمن هــای محیــط زیســتی در شــورای محیــط زیســت • 

برنامــه ششــم كشــور و كمیتــه برنامــه ریــزی اســتان هــا 
ــوی •  ــتی از س ــط زیس ــای محی ــمن ه ــی س ــگاه حقوق ــت جای تقوی

ــور وزارت كش
ابــالغ آییــن نامــه جدیــد تشــكل هــای مــردم نهــاد محیــط زیســتی • 

مبنــی بــر پروانــه فعالیــت و ثبــت ســمن هــا و تشــكیل شــورای ملی 
ــی، اســتانی و  ــت از تشــكل هــا در ســه ســطح مل توســعه و حمای

ن  شهرستا
ایجاد هسته مشورتی سمن های محیط زیستی • 
تدوین و رونمایی از منشور فعالیت های مدنی درحوزه محیط زیست برای نخستین بار دركشور  • 
برگزاری 7 كارگاه آموزشی محیط زیستی و 17 همایش و نشست هم اندیشی  برای سمن ها و فعالین محیط زیست • 
اعطای جایزه ملی محیط زیست به نماینده سمن ها و فعالین محیط زیست • 
زمینه سازی برای شكل گیری تعاونی های محیط زیستی و ترویج كارآفرینی سبز• 
معرفی سمن های فعال محیط زیستی و منابع طبیعی دارای مجوز به منظور بهره گیری از ظرفیت ماده 66 آیین دادرسی• 
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افتتاح 38 مدرسه طبیعت در سطح كشور توسط فعالین محیط زیست• 

برگزاری نخستین جشنواره تجربیات موفق سمن های محیط زیستی و گردشگری پایدار كشور و تقدیر از 35 سمن برتر • 
حمایت از پویش مردمی سه شنبه های بدون خودرو و پویش های مردمی دوستدار محیط زیست • 
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اهم عملکرد در 
حوزه محیط زیست طبیعی 

و تنوع زیستی
ــه  ــاز ب ــی اســت، نی ــرای نســل هــای آت ــا ب ــراث م ــی کــه می ــوان ســرمایه ی مّل ــه عن ــی ب ــع طبیع مناب
ــوازن میــان اســتفاده از منابــع طبیعــی و حفاظــت از آنهــا  تــالش مضاعــف بــرای حفاظــت و ایجــاد ت
دارد. بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه مشــکالت متعــددی کــه مدیریــت ناصحیــح ایــن منابــع و تغییــرات 
شــرایط اکولوژیــک بــرای آنهــا بــه وجــود آورده بــود، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت یکــی از مهــم 
ــای  ــوم ه ــت ب ــرایط در زیس ــود ش ــت کارآ و بهب ــه مدیری ــود را ب ــای خ ــت ه ــا و اولوی ــه ه ــن  برنام تری
خشــکی، دریایــی، تــاالب هــا و زیســت بــوم هــای آبــی و نیــز آبهــای ســرزمینی و نیــز گونــه هــا و ذخایــر 
ژنتیکــی قــرار داده اســت و در طــی 4 ســاله دولــت تدبیــر و امیــد، بــا توجــه بــه مشــکالت متعــددی کــه 
خشــکی تــاالب هــا بــرای مــردم بــه ویــژه جوامــع حاشــیه تــاالب بــه وجــود آورده بــود تــالش مضاعفــی 
بــرای احیــا زیســت بــوم هــای آبــی کشــور نمــوده اســت. همچنیــن بــرای حفاظــت از دریاهــای کشــور 
ــه  ــی ب ــا کشــورهای همســایه، تــالش هــای منطقــه ای فراوان ــه حضــور منافــع مشــترک ب ــا توجــه ب ب

عمــل آورده اســت.
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حفاظت از زیست بوم های خشکی
تصویب آیین نامه كاهش بهره برداری از جنگل ها، تسهیل واردات چوب و حذف تعرفه واردات چوب • 
پیگیری طرح تنفس جنگل های شمال تا ورود آن به برنامه ششم توسعه • 
مطالعه توجیهی تفصیلی 15 منطقه در 12 استان و تدوین طرح های توجیهی تفصیلی 10 منطقه تحت حفاظت • 
كاهــش قابــل توجــه ســطح آتــش ســوزی جنــگل هــا و كاهــش 68 درصــدی در مناطــق حفاظــت شــده بــا تشــكیل كمیتــه ملــی اطفــا،  • 

انجــام 20 مانــور اطفــا حریــق، اســتقرار 43 بالگــرد در 14 اســتان 
پیگیری دست یابی به سامانه منعطف اطفای حریق هوایی كه با ابتكار مهندسان صنایع دفاع طراحی و اجرا شد• 
راه اندازی ستاد واكنش سریع در مراكز استان ها و تیم های واكنش سریع در مناطق مستعد حریق• 
ساماندهی مراكز اقامتی مسافران و گردشگران در پارک های ملی و جلوگیری از استقرار پراكنده در نقاط مختلف • 

 

ــارک •  ــار پ ــار مناطــق حفاظــت شــده، 12/5 هكت ــار شــامل: 770 هكت ــه میــزان 863 هكت ــت ب ــات از اراضــی تحــت مدیری رفــع تصرف
ــر طبیعــی ملــی در اســتان هــای مختلــف كشــور  ملــی، 77 هكتــار پناهــگاه حیــات وحــش و 4/4 هكتــار اث

جلوگیری از انتزاع 225 هكتار از منطقه حفاظت شده گاندو • 
تدوین ضوابط و دستورالعمل های فنی درخصوص طبیعت گردی در مناطق تحت مدیریت• 
تشكیل كارگروه ویژه جنگل برای نظارت بر روند احیای جنگل های بلوط و هیركانی• 
 بررســی و مخالفــت بــا طــرح هــای توســعه ای مخــرب جنــگل در رویــش گاه هــای جنگلــی شــمال و زاگــرس و ارائــه گزینــه هــای بهینــه • 

و زیســت محیطــی جایگزیــن
اخــذ مجــوز ارتقــاء 10 منطقــه جدیــد بــه عنــوان مناطــق حفاظــت شــده و ارتقــاء ســطح حفاظتــی 3 منطقــه بــا تصویــب شــورایعالی • 

حفاظــت محیــط زیســت 
معرفی مناطق جدید )تنگ صیاد- سبزكوه(  به عنوان ذخیره گاه زیستكره و ثبت آن در كمیسیون ملی یونسكو ایران• 
تصویب آیین نامه حقوق و تكالیف دارندگان قرق اختصاصی در شورایعالی حفاظت محیط زیست و ابالغ آن برای اجرا• 

62



تهیه اطلس مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست  • 
برقــراری شــرایط خــاص بــرای صــدور مجــوز زیســت محیطــی جهــت پروانــه هــای جدیــد اكتشــاف و بهــره بــرداری معــادن در مناطــق • 

چهارگانــه تحــت مدیریــت ســازمان و پایــش معــادن در حــال فعالیــت مطابــق بــا معیارهــای زیســت محیطــی .
تهیه نقشه ذخیره گاه های زیستكره  ایران و ارسال به یونسكو • 
تشكیل كارگروه غار شناسی كشور و تدوین دستورالعمل حفاظت و بهره برداری از غارها و نیز پاكسازی 100 غار مهم كشور • 

حفاظت از گونه ها و ذخائر ژنتیکی 
ــت •  ــورایعالی حفاظ ــه ش ــا مصوب ــی ب ــای قبل ــه ه ــر تعرف ــا 20 براب ــی ت ــوری وحش ــای جان ــه ه ــان گون ــرر و زی ــای ض ــه ه ــش تعرف  افزای

محیط زیست
تهیــه، تدویــن و شــروع بــه اجــرای برنامــه عمــل حفاظــت و مدیریــت گونــه هــای در معــرض • 

خطــر نظیــر یوزپلنــگ آســیایی، پلنــگ ایرانــی، خــرس ســیاه، خــرس قهــوه ای، گــوزن زرد 
ایرانــی، غــاز پیشــانی ســفید كوچــک، ســمندر لرســتانی و تمســاح پــوزه كوتــاه

پیوستن ایران به لیست كشورهایی كه حیوانات را از سیرک حذف كرده اند از سال 1395• 
تهیه 5 دستورالعمل فنی ایمنی زیستی برای حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از آن • 
تهیه شاخص های ارزیابی زیست محیطی محصوالت دستكاری شده ژنتیكی• 
برنامه ریزی در خصوص حفاظت ازگونه های در معرض خطر و زیستگاه های آنها • 
جلوگیری از ورود گونه های  غیر بومی دریایی با  عضویت در كمیته فنی • 
صــدور مجــوز پــرورش ماهــی در قفــس در اســتان هــای ســاحلی ) مازنــدران 23 مجــوز بــا ظرفیــت 10000 تــن، گیــالن 9 مجــوز بــا • 

ــا ظرفیــت 2500 تــن( كــه در  ــا ظرفیــت 9700 تــن و سیســتان و بلوچســتان 5 مجــوز ب ظرفیــت 11000 تــن، هرمــزگان 10 مجــوز ب
حــال حاضــر واحدهــای فعــال در مجمــوع 5800 تــن پــرورش ماهــی در قفــس دارنــد.

ایجاد آزمایشگاه تشخیص و ردیابی موجودات زنده تغییریافته ژنتیكی جهت ارزیابی مخاطرات• 
جمع آوری، شناسایی، بازبینی، ساماندهی و تكمیل بانک اطالعاتی 2967 نمونه از اجزای تنوع زیستی• 
ارائه فهرست گونه های اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت )IUCN( در معرض تهدید و خطر انقراض در ایران • 
پایــش و سرشــماری سراســری  گونــه هــای شــاخص حیــات وحــش كشــور جهــت بــرآورد وضعیــت جمعیتــی و زیســتی آن هــا و اســتفاده • 

در سیاســت گــذاری و مدیریــت بهــره بــرداری از حیــات وحــش 
تهیه الیحه مقابله با حیوان آزاری و شكایت از حیوان آزارها به مراجع مربوطه • 
 پایــش وضعیــت بــاغ وحــش هــا و بــاغ پرنــدگان، مراكــز نگهــداری و تكثیــر و پــرورش حیوانــات در كشــور و نظــارت بــر جابجایــی  حیــات • 

حش  و
تدوین برنامه عملیاتی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی و ابالغ برای اجرا• 
انعقاد تفاهم نامه همكاری با شركت بیمه به منظور بیمه خسارات پلنگ ایرانی به مدت پنج سال و اجرای آن از سال 1395• 
انعقــاد تفاهــم نامــه بــا شــركت نفــت ســپاهان در راســتای حمایــت مالــی از اجــرای برنامــه ملــی عملیاتــی حفاظــت و مدیریــت پلنــگ • 

ایرانــی
تصویــب محــدوده 5 قــرق اختصاصــی در اســتان هــای یــزد، كرمــان و ســمنان در شــورایعالی محیــط زیســت و واگــذاری پروانــه فعالیــت • 

ــر  ــی در ام ــش خصوص ــی و بخ ــع محل ــاركت جوام ــعه مش ــدف توس ــا ه ــال ب ــدت 5 س ــه م ــی ب ــی و حقوق ــخاص حقیق ــه اش ــا ب در آنه
حفاظــت از حیــات وحــش و ایجــاد مشــاغل ســبز

راه انــدازی اولیــن مركــز تكثیــر و پــرورش گونــه هــا همــراه بــا شــكارگاه بــا هــدف حفــظ ذخایــر ژنتیكــی و ایجــاد ظرفیــت هــای جدیــد • 
بــرای بهــره بــرداری پایــدار از حیــات وحــش
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بازپس گیری ۱۵۰۰ قطعه فسیل با ارزش سایت مراغه از آمریكا پس از حدود ۴۰ سال با شكایت و پیروزی در دیوان الهه• 
مطالعــه فســیل و ســنگ و كانــی در اســتان هــای  آذربایجــان غربــی، خراســان رضوی)گراخــک(، زنجــان و ارومیــه و تهیــه نمونــه هــای • 

فســیل پالینومــورف مناطــق شــمال شــرق كشــور

فرآوری و استحصال 200 نمونه فسیل پالئونتولوژی• 
تهیه دستورالعمل حفاظت از فسیل های مختلف ایران و صدور و ورود آنها به/ از كشور • 
ایجــاد و تجهیــز مراكــز تكثیــر و پــرورش گونــه هــای در معــرض تهدیــد از جملــه یوزپلنــگ، گــوزن زرد، تمســاح، گورخــر و آهــو بــا هــدف • 

رهاســازی در زیســتگاه هــای نیازمنــد ترمیــم و بازســازی حیــات وحــش
تدوین برنامه مدیریت و كنترل گونه های آسیب رسان از جمله گرک، پلنگ و خرس و ابالغ به ادارات كل استانی • 
تهیه و ابالغ نقشه راه كنترل، مقابله و شناسایی بیماری های حیات وحش و نظارت بر اجرای آن• 
تهیــه دســتورالعمل نحــوه مدیریــت و حــل بحــران تعارضــات گوشــت خــواران بــزرگ جثــه و آمــوزش و نظــارت بــر اجــرای آن بــا مشــاركت • 

ســایر ارگان هــای ذی نفــع
مطالعه و بررسی روش های سرشماری چهارپایان و استفاده از فن آوری های نوین در پایش حیات وحش كشور• 
تهیه نقشه راه حفاظت از گربه سانان كشور با همكاری متخصصین بین المللی • 
تهیــه ضوابــط آبــزی پــروری و ورود گونــه هــای غیربومــی در راســتای حفاظــت و حمایــت از گونــه هــای بومــی بــا مشــاركت ارگان هــای • 

ذیربــط 
تدویــن برنامــه اقــدام ملــی فــک خــزری و پایــش، حفاظــت و امــداد و نجــات آن و آمــوزش جوامــع محلــی بــا همــكاری مركــز تحقیقــات • 

فــک از كشــور هلنــد
معرفی منطقه جدید حفاظت از تنوع زیستی در جزیره قشم• 
برگــزاری بیــش از 30 كارگاه آموزشــی و نشســت تخصصــی و مشــورتی مرتبــط بــا حیــات وحــش از جملــه بیمــاری هــای حیــات وحــش، • 

سرشــماری حیــات وحــش، تعارضــات حیــات وحــش و انســان و توانمندســازی جوامــع محلــی
ــا موسســات بیــن المللــی در زمینــه حفاظــت از حیــات وحــش از جملــه  IUCN, CITES، كنوانســیون تنــوع •  مشــاركت و همــكاری ب

زیســتی و ...
تهیه، تدوین و چاپ اطلس مهره داران كشور • 
انجــام پــروژه »احیــا و بازســازی زیســتگاه تخــم گــذاری الک پشــتان دریایــی در سیســتان و بلوچســتان )بــا تاكیــد بــر ســواحل لیپــار، • 
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كچــو و تنــگ(« كــه طــی ایــن عملیــات ســاحل بــه طــور دایــم پاكســازی و پایــش شــده و بــرای مراقبــت از نــوزادان و بالغیــن مصــدوم در 
لیپــار اســتخر مناســب ایجــاد و الک پشــتان گرفتــار در حوضچــه هــای آب شــیرن كــن رهــا ســازی شــدند

نصــب و ایجــاد تابلــو هــای هشــدار دهنــده در مــورد مناطــق تخــم گــذاری الک پشــت هــا و آمــوزش جوامــع ســاحلی بــه منظــور افزایــش • 
آگاهــی هــای عمومــی در زمینــه لــزوم حفاظــت از الک پشــت هــا 

                                                                        
امداد و نجات الک پشت های دریایی درسواحل استان سیستان و بلوچستان 

ــد در •  ــتگاه جدی ــا ر زیس ــت چه ــهر )ثب ــتان بوش ــی در اس ــتان دریای ــذاری الك پش ــم گ ــتگاه تخ ــازی زیس ــا و بازس ــروژه »احی ــام پ انج
ــد( »  ــی نایبن ــارک مل ــواحل پ س

ــی •  ــای عموم ــی ه ــای آگاه ــرای ارتق ــز ب ــی نی ــج آموزش ــور و 800 پكی ــزار و 1250 بروش ــی برگ ــع محل ــرای جوام ــی ب 15 كارگاه آموزش
توزیــع شــد.

تگ گذاری بچه الک پشت ها در سواحل استان بوشهر برای نخستین بار
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ــای •  ــا و راهكاره ــه معیاره ــو و تهی ــارك و خارك ــر خ ــی جزای ــای مرجان ــنگ ه ــی در آبس ــای دریای ــش توتی ــرات افزای ــن اث ــی و تعیی بررس
ــی حفاظت

ــی •  ــه ای، بررس ــایی گون ــق شناس ــیری از طری ــی و س ــک، ابوموس ــزرگ و كوچ ــب ب ــر تن ــی جزای ــای مرجان ــنگ ه ــع آبس ــت جام مدیری
ــا  ــش آن ه ــه پراكن ــه نقش ــالمت و تهی ــت س وضعی

بررسی وضعیت مرجان های تنب بزرگ و كوچك، ابوموسی و سیری

بررسی پراكنش و فراوانی سیستم های گونه های مختلف جلبكی در رسوبات دریای عمان در  16 منطقه در فصول مختلف• 
ــت •  ــازمان حفاظ ــئولیت س ــا مس ــی ب ــر پالنكتون ــكوفایی مض ــا ش ــه ب ــی مقابل ــه مل ــكیل كمیت تش

محیــط زیســت و عضویــت ســازمان هــا و ارگان هــای ذی ربــط براســاس ابــالغ معــاون اول رئیــس 
ــر  ــكوفایی مض ــرخ )ش ــند س ــل كش ــی عام ــای جلبك ــه ه ــایی گون ــور شناس ــه منظ ــوری ب جمه

ــا آن  ــه ب ــت مقابل ــزی جه ــه ری ــی( و برنام جلبك
ارائــه گــزارش ملــی ســفید شــدگی مرجــان هــا شــامل: حــدود 40 درصــد مرجــان هــای جزیــره • 

ــر از 5  ــلویه و كمت ــای عس ــان ه ــد مرج ــو، 90 درص ــرب خارك ــای غ ــان ه ــد مرج ــش، 40 درص كی
درصــد مرجــان هــای نــای بنــد 

تهیــه و انتشــار كتــاب، بروشــور، پوســتر، لــوح فشــرده و نــرم افزارهــای آموزشــی مرتبــط بــا حیــات وحــش از جملــه كتــاب الكترونیــک • 
اطلــس مهــره داران كشــور، لــوح فشــرده صــدای پرنــدگان، بروشــورهای مرتبــط بــا بیمــاری هــا، معرفــی و شناســایی گونــه هــا و تصاویــر 

مربــوط بــه گونــه هــای جانــوری 
طراحــی و تشــكیل كارگــروه هــا و كمیتــه ملــی حفاظــت و مدیریــت گونــه هــای انتخــاب شــده بــرای اجــرای برنامــه عمــل حفاظــت از • 

آن هــا از جملــه كمیتــه ملــی راهبــری خــرس هــا 
مطالعات پایش مسیر مهاجرت و جابجایی گونه های شاخص با استفاده از ردیاب های رادیویی و ماهواره ای • 
تعییــن مناطــق پرخطــر از نظــر تصادفــات جــاده ای و طراحــی شــبكه زیســتگاهی بــرای تدویــن ضوابــط و دســتورالعمل رفــع مخاطــرات • 
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جــاده ای در اســتان گلســتان و ســمنان و ابــالغ بــه ارگان هــای ذی ربــط بــرای اجــرا
تهیه نقشه نمادهای گیاهی و جانوری برحسب استان های كشور • 
بررسی اكولوژیكی و سیستماتیكی گونه های گیاهی درمعرض خطر انقراض و انحصاری روشن بال خراسانی و آلمه ای• 
مطالعــه ژنتیكــی گونــه هــای جانــوری نظیــر قــوچ و میــش، كل و بــز ایرانــی، آهــوان فــالت مركــزی ایــران، جبیــر، ســارگپه و بررســی • 

ســاختار ژنتیكــی جمعیــت هــای یوزپلنــگ آســیایی

حفاظت از دریاها و آب های سرزمینی 
تصویب سند جامع توسعه دریایی كشور • 
تدوین نقشه راه فناوری دریایی كشور• 
اجرای پروژه احیاء الک پشت های دریایی و زیستگاه های آنها در استان بوشهر • 
تهیه نقشه زیستگاه های حساس دریایی• 
تشكیل كمیته ملی كشند سرخ • 
ارزیابی مدیریت خطرات محیط زیستی در سواحل و آب های ساحلی خلیج فارس و دریای عمان• 
ــم •  ــكاری تی ــا هم ــزگان( ب ــتان هرم ــوت اس ــارس )پایل ــج ف ــواحل خلی ــی س ــت محیط ــت زیس ــع مدیری ــرح جام ــه ط ــم نام ــن تفاه تدوی

ــكا  ــی جای كارشناس
تهیه طرح جامع هندورابی و نظارت بر انتقال آبسنگ های مرجانی و پایش زیستگاه های دریایی این جزیره • 
پایش آنالین آالینده های خلیج فارس با همكاری شركت ملی نفت ایران• 
تهیــه و امضــاء تفاهــم نامــه همــكاری مشــترک ســازمان بــا شــركت ملــی نفــت ایــران جهــت اختصــاص 1.3 میلیــون دالر بــه ســازمان • 

جهــت خریــد بویــه 
تفاهــم بــا ســازمان بنــادر و دریانــوردی، وزارت نفــت و فــالت قــاره و تهیــه دســتورالعمل ممیــزی ســكوهای نفتــی و بازدیــد از تاسیســات • 

و ســكوهای فراســاحل 
تشكیل كمیته ملی بررسی حوادث دریایی و مستند سازی آنها• 
تهیه برنامه كاری برای سومین گشت مشترک دریایی كمیته ملی اقیانوس شناسی• 
تدوین بخشی از برنامه مدیریت زیست بومی تاالب رود شور، شیرین و میناب• 
امضای تفاهم نامه همكاری با سازمان منطقه آزاد چابهار در پی نشست همكاری با مدیران سازمان های مناطق آزاد كشور • 
تشكیل كمیته های بین سازمانی جهت رفع مشكالت سازمان محیط زیست و مناطق آزاد كشور • 
برگزاری پنل محیط زیست و توسعه در نشست منطقه ای سازمان های مناطق آزاد غرب اقیانوس هند در چابهار • 
تشكیل كارگروه اسكراب كشت و تهیه گزارش از وضعیت زیست محیطی اسكراپ در كشور• 
اخذ مصوبه ممنوعیت اوراق كردن كشتی ها در خلیج فارس و دریای خزر از كارگروه ملی توسعه سواحل و جزایر• 
انتقــال صنایــع اوراق ســازی شــناورها بــرای كشــتی هــای ایرانــی بــه انتهایــی تریــن بخــش دریــای عمــان پــس از مطالعــات جانمایــی و • 

ظرفیــت محیــط و ممنوعیــت اوراق كــردن كشــتی هــای خارجــی در مناطــق قیــد شــده
انجــام طــرح جامــع شناســایی منابــع، پهنــه بنــدی فضایــی و ارزیابــی پتانســیل هــای توســعه اقتصــادی اجتماعــی و محیــط زیســتی • 

منطقــه ســاحلی دریــای مكــران بــا مطالعــه بیــش از 9 میلیــون هكتــار از اراضــی ســاحلی و نواحــی كــم عمــق ســاحلی دریــای عمــان و 
تعییــن كانــون هــای توســعه شــوره زار و ریزگــرد در نواحــی ســاحلی دریــای مكــران 

ــواحل •  ــی در س ــتاندار دریای ــه پس ــای 19 گون ــتگاه ه ــایی زیس ــكی و شناس ــی خش ــش در نواح ــات وح ــور حی ــای عب ــن كریدوره تعیی
ــای عمــان  دری

67



تعیین حرایم اكولوژیک سواحل مکران
 

تدوین نظام جامع پایش محیط زیست دریایی• 
تدوین گزارش اثرات  تغییرات اقلیم بر محیط زیست دریایی • 
طراحی و اجرای پرچم گذاری طرح های سالم سازی )شناگاه های( استان های ساحلی كشور با همكاری مشترک سازمان حفاظت • 

محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت كشور و تهیه و ابالغ دستورالعمل بازرسی محیط زیستی شناگاه های 
ساحلی 

وضعیت پایش میکروبی  شناگاه های استان های ساحلی كشور در سال 1395
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تدوین گزارش وضعیت پسماندهای شهری استان های ساحلی جنوب كشور و مدیریت دفع • 
انجــام پــروژه »تهیــه دســتورالعمل نحــوه بــرآورد هزینــه هــا و خســارات وارده بــه محیــط زیســت ناشــی از آلودگــی دریــا بــه مــواد نفتــی • 

و دیگــر مــواد مضــر” 
تهیــه و تدویــن اســتانداردهای زیســت محیطــی مــورد نیــاز بــرای امكانــات و تاسیســات الزم جهــت دریافــت آب تــوازن و فضــوالت نفتــی • 

از نفتكــش هــا، كشــتی هــا و شــناورها 
انعقــاد تفاهــم نامــه اجرایــی طــرح مســیر ســبز-  ســاحل پــاک بــا اســتانداران تهــران، البــرز، قزویــن، گیــالن، مازنــدران و گلســتان بــا • 

هــدف آشــنایی و جلــب مشــاركت مــردم در حفاظــت از محیــط زیســت ایــن اســتان هــا
 

حفاظت از تاالب ها و زیست بوم های آبی كشور 
تصویب الیحه حفاظت از تاالب ها در هیئت دولت و ارایه به مجلس شورای اسالمی • 
تهیه و ابالغ آئین نامه اجرایی نحوه حفاظت، احیاء و مدیریت تاالب های كشور• 
تعیین حقابه زیست محیطی تاالب ها از محل آب ذخیره شده در سدها و ارتقاء اولویت تخصیص آن بعد از آب شرب• 
ــان، •  ــاالب جازموری ــه ت ــاالب هــای كشــور در اســتانداری هــای مربوطــه از جمل ــرای احیــاء مجــدد تعــدادی از ت ــژه ب تشــكیل ســتاد وی

هامــون ، تــاالب هــای اســتان فــارس و تــاالب انزلــی
تشــكیل كارگــروه و كمیتــه  نجــات خلیــج گــرگان - تــاالب میانكالــه و تهیــه گــزارش وضعیــت خلیــج گــرگان و ارجــاع موضــوع بــه دفتــر • 

ریاســت جمهــوری از طریــق كارگــروه ملــی توســعه ســواحل
ایجــاد شــوراهای هماهنگــی مدیریــت منابــع آب در حوضــه هــای زاینــده رود، كرخــه، كارون، هــراز، ســفیدرود، ارومیــه و كشــف رود و • 

تاكیــد بــر حقابــه تــاالب هــای داخــل ایــن حوضــه هــا
ارزش گذاری اقتصادی 4 تاالب مهم كشور• 
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مجموع ارزش های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم
و ارزش های حفاظتی، میراثی و وجودی تاالب های كشور

تدویــن و اجــرای برنامــه مدیریــت زیســت بومــی بــرای تــاالب هــای هامــون، آالگل، آجــی گل، آلمــا گل، گندمــان، كمجــان،  چغاخــور، • 
زریــوار، میقــان، حلــه، حــرای مینــاب، تــاالب انزلــی، دریاچــه پریشــان، دریاچــه ارومیــه و تــاالب شــادگان

تصویب ردیف های اعتباری مستقل برای تاالب های استان فارس، هامون، انزلی و حفاظت از رودخانه های كشور• 
تهیه نقشه پراكنش تاالب های كشور• 

ــش از 70% ارزش  ــط بی ــور متوس بط
مســتقیم،  غیــر  خدمــات  هــا  تــاالب 
حــدود 5% ارزش اقتصــادی مســتقیم و 
باقــی شــامل ارزش حفاظتــی، میراثــی 

ــت. ــودی آن هاس و وج

تاالب های ایران : 
1- تاالب های ساحلی شمال 2- تاالب های ساحلی جنوب 3- تاالب های كوهستانی 4- تاالب های كویری

94 تاالب شناسایی شده             حدود 4/3 میلیون هكتار حدود             2% مساحت كشور
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پیشرفت فیزیكی 70 درصدی كانال انتقال آب رودخانه كارون به تاالب بین المللی شادگان• 
الزام وزارت نیرو به تامین حقابه زیست محیطی تاالب ها به خصوص در استان خوزستان• 
ــوار، هشــیالن از •  ــاالب هــای بختــگان، هورالعظیــم، گندمــان، زری ــه، ت ــه دریاچــه ارومی ــاالب هــای كشــور از جمل ــاء بســیاری از ت احی

طریــق الیروبــی، انتقــال آب، تعییــن مــرز و حریــم تــاالب هــا، تخصیــص حقابــه، جلــب مشــاركت جوامــع محلــی، افزایــش حفاظــت 
فیزیكــی و پایــش آنالیــن 

از سرگیری فعالیت های كمیته ملی كنوانسیون رامسر با حضور سمن های فعال در حوزه تاالب ها• 
معرفی 35 تاالب با مساحت كل1481147 هكتار به كنوانسیون رامسر• 

  

تاالب های با ارزش جهانی كشور ثبت شده در كنوانسیون رامسر
 35 تاالب در قالب 24 عنوان و  مساحت كل 5/1 میلیون هكتار  
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دریاچه ارومیه 
تشــكیل ســتاد احیــاء دریاچــه ارومیــه بــا ردیــف اعتبــاری مســتقل ملــی و اســتفاده از ظرفیــت هــای ملــی و بیــن المللــی بــرای احیــاء • 

ایــن دریاچــه 
تهیه برنامه احیاء دریاچه ارومیه با همكاری كارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه • 
ــیه •  ــتای حاش ــاری در 90 روس ــت و آبی ــوی كش ــالح الگ ــرای اص ــی ب ــع محل ــوزش جوام ــدار و آم ــاورزی پای ــعه كش ــرح توس ــرای ط اج

ــه  ــه ارومی ــی دریاچ ــارک مل ــیه پ ــتا در حاش ــه 40 روس ــده از جمل ــت ش ــق حفاظ مناط
افزایش آب دریاچه ارومیه به  بیش از 80 سانتی متر با اتخاذ سیاست های متعدد جهت احیا دریاچه ارومیه• 
تهیه طرح و اجرای عملیات حفاظتی و احیای اكولوژیكی بخش های خشک شده دریاچه ارومیه و تعیین تراز اكولوژیک آن • 
اجرای اقدامات حفاظتی و تامین امنیت حیات وحش دریاچه ارومیه و احیا تاالب های اقماری آن • 
احداث سطوح عایق آبگیر باران در جزایر اسپیرو آرزو در پارک ملی دریاچه ارومیه • 
میله گذاری حریم پارک ملی دریاچه ارومیه• 
تدوین برنامه مشاركتی ارتباطات، آموزش، مشاركت و آگاهی رسانی )سپا( در حفاظت دریاچه ارومیه• 
پروژه توانمند سازی زنان روستائی در حاشیه دریاچه ارومیه در جهت توسعه پایدار مشاركتی • 

وضعیت تراز دریاچه ارومیه
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وضعیت تراز آب در دریاچه ارومیه
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مقایسه پارامترهای شاخص دریاچه ارومیه در سال 93 و 96

كشت گز و قره داغ در كانون بحرانی جبل شهرستان ارومیه به منظور اقدامات حفاظتی
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نشست رییس سازمان با اعضای سازمان های محلی زنان در حاشیه دریاچه ارومیه

مالچ پاشی در كانون بحرانی جبل  با همکاری منابع طبیعی
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تاالب بین المللی هورالعظیم 
جلب همكاری وزارت نیرو در خصوص تعیین و تخصیص حقابه و احیاء بیش از 80% این تاالب• 
جلب همكاری وزارت نفت در ساماندهی فعالیت های نفتی در حوزه تاالب هورالعظیم و بازگشایی دریچه های مخازن• 
نصب 40 پل )كالورت( بر روی جاده های احداث شده • 
الیروبی ورودی ها به تاالب • 
جلوگیری از خروج آب تاالب به خارج از مرز• 
رهاسازی برنامه ریزی شده آب از سد كرخه• 
میــزان ورود آب بــه تــاالب هورالعظیــم در ســال آبــی 94-93 معــادل 1008، در ســال آبــی 95-94 معــادل 1825 و در ســال 95  معــادل • 

ــون مترمكعب  385 میلی

تغییرات آبگیری تاالب هورالعظیم
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تا اردیبهشت 1396بیش از 80% تاالب هورالعظیم آبگیری شده و در حال حاضر كانون گرد و غبار به حساب نمی آید
  مقایسه تاالب در تاریخ 7 تیر 1391 )تصویر سمت چپ( و 26 فروردین1396 )تصویر سمت راست(
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تصاویر هوایی از تاالب هورالعظیم – بهمن 1395
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تاالب بین المللی هامون 
تصویب تاالب بین المللی هامون به عنوان ذخیره گاه زیست كره در یونسكو• 
تشكیل شورای مشورتی بین المللی برای رسیدگی به وضعیت تاالب هامون• 
تدوین طرح مدیریت جامع تاالب هامون• 
رفع موانع ورود آب از فراه و انجام الیروبی، تعویض كانال های اصلی منتهی به تاالب • 
تقویت دیپلماسی محیط زیستی در راستای احیای تاالب هامون با مقامات سازمان ملل، كنوانسیون تاالب ها و برنامه محیط زیست • 

سازمان ملل و تشكیل كار گروه های منطقه ای، ملی و بین المللی برای رسیدگی به وضعیت آن
طرح موضوع حق آبه هامون در مالقات ها و جلسات دو جانبه مقامات عالی دو كشور ایران و افغانستان • 
اقدامات اصالحی و برداشتن بندهای كنترل آب برای هامون صابری• 
اختصاص آب از چاه نیمه ها به تاالب هامون • 
تشكیل كارگروه ویژه تاالب هامون با دولت افغانستان و تخریب و بازگشایی حدود یک كیلومتر از دایک مرزی در قسمت هامون پوزک • 

)شرق تاالب( برای تامین حقابه مرتبط و احیای دریاچه هامون در حالی كه در بیش از 10 سال گذشته فقط حدود 80 متر از دایک 
مرزی باز بوده است. 

برگزاری نشست بین المللی با حضور سفرای سازمان ملل، آلمان، افغانستان، مردم، سمن های محیط زیستی و خبرنگاران• 

تصاویر ماهواره ای از میزان آب تاالب هامون در
4 اردیبهشت 1392 )سمت چپ( و 30فروردین 1396 )سمت راست(
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تاالب هامون - اردیبهشت 1396
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تاالب گاوخونی 
احیــاء تــاالب گاوخونــی بــا رســیدن آب بــه آن پــس از گذشــت 10 ســال و آبگیــری 1500 هكتــار از ایــن تــاالب كــه موجــب بازگشــت • 

فالمینگوهــا شــد.
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تاالب گندمان 
احیا و آبگیری تاالب گندمان در بروجن از طریق:  • 

- ایجاد بند خاكی برای جلوگیری از هدر رفت آب 
- اصالح روش های آبیاری

- افتتاح پاسگاه محیط بانی گندمان در ذخیره گاه زیستكره تنگ صیاد برای حفاظت از این عرصه آبی و پرندگان مهاجر
- آموزش جوامع محلی برای رعایت حقابه و مقابله با آتش سوزی

تاالب گندمان – بهمن 1395
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تاالب بختگان 
برگزاری كارگاه مشورتی برای تدوین برنامه جامع زیست بومی به منظور احیاء تاالب بختگان• 
تشــكیل كارگــروه مشــترک بــا وزارتخانــه هــای جهــاد كشــاورزی و نیــرو در خصــوص چــاره اندیشــی بــرای 10 هــزار چــاه غیرمجــاز از 32 • 

هــزار حلقــه چــاه موجــود در حوضــه بختــگان و همچنیــن تغییــر الگــوی كشــت كشــاورزان
پیگیری تامین حقابه تاالب بختگان از سوی وزارت نیرو• 
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تاالب جازموریان 
اختصاص حقابه تاالب جازموریان از طریق سد جیرفت• 
تشكیل شورای مشورتی با ستاد دریاچه ارومیه و الگوبرداری از اقدامات آن ستاد برای نجات جازموریان • 
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اهم عملکرد در حوزه 
محیط زیست انسانی

دســتیابی بــه کیفیــت مطلــوب محیــط زیســت بــرای ارتقــای ســالمت مــردم و پویایــی زیســت بــوم هــا، 
ــر  ــوده اســت کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در طــی دولــت تدبیــر و امیــد ب از اهــم اهدافــی ب
آن تاکیــد ورزیــده اســت. مشــکالت متعــددی کــه رشــد ناپایــدار توســعه بــدون در نظــر گرفتــن ظرفیــت 
ــه وجــود آورده اســت، سیاســت گــذاری و  ــرای جوامــع شــهری و روســتایی ب تحمــل محیــط زیســت ب
برنامــه ریــزی خاصــی را در ایــن حــوزه مــی طلبیــد کــه ایــن ســازمان اولویــت هــای برنامــه ریــزی خــود 
را بــه آن اختصــاص داده و بــا اتخــاذ تصمیمــات مهــم در حــوزه آب و هــوا و نیــز خــاک ســعی داشــته 
اســت کــه از بــار مشــکالت ایــن حــوزه هــا کاســته و بــا مدیریــت پســماند، فاضــالب و تاکیــد بــر ارزیابــی 
زیســت محیطــی طــرح هــا و پــروژه هــای عمرانــی، گام هــای موثــری در ایــن راســتا برداشــته اســت.
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برنامه ریزی و سیاستگذاری 
احیــاء مجــدد كارگــروه ملــی مقابلــه بــا آلودگــی هــوا براســاس دســتورالعمل اجــرای مصوبــات دولــت یازدهــم پــس از 8 ســال بــا هــدف • 

كاهــش آلودگــی هــوا و تشــكیل بیــش از 30 جلســه 
تعیین تكلیف 16 دستگاه مرتبط با موضوع آلودگی هوا در مصوبه اردیبهشت 93 هیات وزیران • 
تصویب و ابالغ حدود آالینده های مجاز خروجی دودكش های واحدهای صنعتی• 
 تصویب و ابالغ حدود آالینده های مجاز خروجی اگزوز خودروها برای كسب معاینه فنی • 
به روز رسانی استانداردهای آلودگی هوا • 
تدوین برنامه جامع كاهش آلودگی صوتی و امواج در كشور• 
تهیه برش یک ساله برنامه كاهش آلودگی هوای كالن شهرها و تحلیل روزانه  آن • 
حذف سود بازرگانی خودروهای هیبریدی و برقی • 
تدوین و تصویب الیحه حفاظت از خاک در دولت و ارائه به مجلس شورای اسالمی• 
ساماندهی و تدوین برنامه های جامع مدیریت پسماند صنعتی، بیمارستانی و ویژه در سطوح ملی و استانی • 
تدوین سیاست های حمایتی از صنایع با فن آوری های نوین و سازگار با محیط زیست• 
طراحی و اعمال سازوكار مالیات سبز بر مصرف مواد و محصوالت آالینده محیط زیست • 
ابــالغ اســتانداردهای كیفیــت خــاک شــامل: راهنمــای تعییــن حداكثــر بــار مجــاز آلودگــی منابــع آالینــده قابــل تخلیــه بــه منابــع خاک، • 

شــاخص هــای كمــی و كیفــی منابــع خــاک و نحــوه ارزیابــی خطــر وضعیــت زیســت محیطــی و كیفیــت منابــع خــاک و دســتورالعمل 
بــرآورد هزینــه هــای ناشــی از آلودگــی منابــع خــاک

بازنگری و تدوین آیین نامه خوداظهاری در پایش و شیوه نامه های آزمایشگاههای معتمد• 
تدوین ضوابط آمایشی مربوط به احداث صنایع آالینده و آب بر در مناطق خشک كشور• 
تهیــه دســتورالعمل پایــش و روش آزمــون و ابــالغ بــه هشــت كالن شــهر جهــت ســنجش تركیبــات • 

آلــی فــرار در هــوای محیــط
اســتقرار اســتاندارد ایــزو 17025 در آزمایشــگاه فلــزات ســازمان حفاظــت محیــط زیســت و • 

پیگیــری اســتقرار آن بــرای 66 آزمایشــگاه ســازمان و 257 آزمایشــگاه معتمــد محیــط زیســت
تشكیل بیش از 150 جلسه كمیته فنی عوارض آالیندگی • 
راهبری و برگزاری جلسات ستاد ملی یک در هزار فروش • 
نظارت بر اجرای پروژه های مكانیسم توسعه پاک• 
كاهش سود بازرگانی وارادات خودروهای هیبریدی و برقی • 
ترویج فناوری های دوستدار محیط زیست و جایگزینی انرژی های تجدیدپذیر به جای سوخت های فسیلی• 
تعیین هزینه های اجتماعی و زیست محیطی مصرف انرژی • 
تصویب ضوابط استقرار شركت های دانش¬بنیان و صنایع پیشرفته در هیات وزیران• 
تدوین سازوكارهای نظارتی برای پروژه¬های مشمول ارزیابی زیست محیطی • 
تدویــن بــرآورد هزینــه پاكســازی آلودگــی خــاک، معیارهــای زیســت محیطــی انــواع كودهــای كشــاورزی، ضوابــط بــرآورد هزینــه ناشــی • 

از آلودگــی منابــع خــاک و  آییــن نامــه اجرایــی تخلیــه فاضــالب و مــواد آالینــده
فهرست برداری از پسماندهای مشمول كنوانسیون بازل• 
تدوین ضوابط استفاده از پالستیک های زیست تخریب پذیر در كاالها جهت ارائه در شورایعالی حفاظت محیط زیست.• 
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نظارت بر كیفیت سوخت و حامل های انرژی
حذف بنزین غیراستاندارد تولید پتروشیمی و توزیع سوخت استاندارد یورو 4 • 
جلوگیــری از انتشــار روزانــه 1500 تــن گوگــرد بــا  بهــره بــرداری از پــروژه هــای بهینــه ســازی كیفیــت ســوخت تولیــدی در پاالیشــگاه • 

هــای شــازند، اصفهــان، تهــران، تبریــز و آبــادان
 • GCMS راه اندازی آزمایشگاه های پایش كیفی سوخت در 4 كالن شهر؛ كرج، تبریز، اصفهان و اهواز با خرید دستگاه
آنالیــز 396 نمونــه ســوخت در هشــت كالن شــهر در بــازه هــای زمانــی ســه ماهــه بــه منظــور پایــش كیفــی ســوخت و  بررســی تطبیقــی • 

روش آزمــون و صحــت ســنجی نتایــج پایــش هــای ســوخت حاصلــه بــا نتایــج آزمایشــگاه هــای تخصصــی معتبــر  در كشــور 
پیگیــری اجــرای طــرح آمــاک بــه منظــور جلوگیــری از ســوزاندن روزانــه 241 میلیــون فــوت مكعــب گاز تــرش بــرای كاهــش آلودگــی • 

هــوای بخــش هایــی از خوزســتان از جملــه اهــواز
ــاد •  ــالم آب ــری و اس ــهید منتظ ــای ش ــروگاه ه ــه نی ــازوت، از جمل ــای م ــه ج ــا ب ــی در نیروگاهه ــزان گاز مصرف ــدی می ــش 36 درص افزای

ــتان   ــن خوزس ــان و رامی اصفه

روند كاهشی برحسب درصد بنزن در بنزین مصرفی شهر تهران 1391-95 
 

ساماندهی منابع متحرک آالینده ها 
ارتقــاء اســتانداردهای خودروهــای تولیــد داخــل بــه EURO4 وخودروهــای وارداتــی بــه  EURO5 نظــارت و بازرســی دقیــق بــر اجــرای • 

آن از طریــق  انجــام تســت هــای آالیندگــی جهــت حصــول اطمینــان از رعایــت اســتانداردها
حــذف موتورســیكلت هــای كاربراتــوری از چرخــه تولیــد و جایگزینــی موتورســیكلت انژكتــوری از مهــر 1395 نظــر بــه آلودگــی 5 برابــری • 

موتورهــای كاربراتــوری نســبت بــه خودروها
اعمال توقف تولید و شماره گذاری موتورسیكلت با استاندارد یورو 2• 
جلوگیری از شماره گذاری 15 نوع خودروهای تولید داخل به دلیل انحراف از استانداردهای مصوب • 
نظارت بر انجام آزمون های آالیندگی خودرو های تولید داخل• 
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فراهــم نمــودن قابلیــت پایــش خروجــی خودروهــای ســنگین، بهــره بــرداری از 6 دســتگاه پرتابــل تیرگــی جهــت ســنجش آالیندگــی • 
خودروهــای دیزلــی در 6 اســتان مــرزی كشــور

بازرسی مستمر و منظم خطوط تولید خودرو • 
مشاركت در راه اندازی سامانه یكپارچه معاینه فنی خودروها و موتورسیكلت ها )سیمفا(• 

پایش آلودگی هوا 
رشــد 21 درصــدی ایســتگاه هــای پایــش كیفــی هــوای كشــور از ابتــدای دولــت یازدهــم • 

تاكنــون 
تجهیز و به روز آوری سیستم های پایش و آزمایشگاه های محیط زیست كشور• 
اطــالع رســانی روزانــه شــاخص كیفــی هــوا از طریــق ســنجش مقادیــر غلظتــی پارامترهــای • 

گازهــا و ذرات معلــق در 190 ایســتگاه
استقرار مدل پیش بینی و هشدار آلودگی هوا • 
ــش •  ــز پای ــای مراك ــور و ارتق ــور در كش ــی در كش ــت محیط ــش زیس ــز پای ــدازی 8 مرك راه ان

ــتان  ــت در 3 اس ــط زیس محی
خریــداری تجهیــزات انــدازه گیــری خروجــی دودكــش بــا قابلیــت انــدازه گیــری NH3 و   • 

ــتان  HCL در 8 اس
تهیه دستور العمل ضوابط و معیارهای فنی گزینش ایستگاه های هوا به منظور ایجاد وحدت رویه در فرایند خرید تجهیزات• 
برگزاری نخستین دوره آموزشی مجازی راهبری ایستگاه های پایش كیفی هوای محیط  • 
خریداری و بهره برداری از  28 آناالیزر پرتابل ذرات محیطی برای 28 استان كشور• 
نمونه برداری و آنالیز تركیبات آلی فرار BTEX در هوای اطراف جایگاه های پمپ بنزین و میادین پرتردد• 
راه انــدازی سیســتم یكپارچــه پایــش مســتمر و بــر خــط )آنالیــن( ایســتگاههای وضعیــت كیفــی هــوای كشــور و اطــالع رســانی دقیــق • 

بــه موقــع بــه مــردم
افزایش 21 درصدی ایستگاههای پایش كیفی هوای كشور از ابتدای دولت یازدهم • 
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ایستگاه های پایش هوا به تفکیک تعداد و استان

 
ســنجش امــواج الكترومغناطیــس در محــدوده امــواج بــرای؛ پــراب آنتــن موبایــل )900-1800 -2100 مگاهرتــز(، پــراب  مخصــوص • 

دكل هــای بــرق )10 هرتــز  تــا 3 كیلــو هرتــز( و پــراب مخصــوص كلیــه امــواج )100 كیلــو هرتــز تــا 8 گیــگا هرتــز( از ســال 1392 تاكنــون 
ICNIRP در تهــران و بررســی مطابــق اســتاندارد ملــی 8567 و اســتاندارد بیــن المللــی

سكوبندی آزمایشگاه های هیدرو كربن های نفتی و سموم، شیمی، آماده سازی و خاک • 
ــع •  ــتانداردهای مرج ــه اس ــتگاه GC-HRMS و تهی ــتفاده از دس ــا اس ــوران ب ــین و ف ــری دی اكس ــدازه گی ــور در ان ــازی كش توانمندس

ــور  ــای مذك ــتقات گازه ــل مش ــه و تحلی ــت تجزی ــده جه ــان دار ش ــوپ نش ایزوت
بررسی بالغ بر 160 مورد طرح مردمی مرتبط با پایش آالیند های محیط زیست و پیگیری و اقدامات مرتبط• 
اجرای برنامه كنترل آلودگی ناشی از 200 موتورخانه به عنوان فعالیت پایلوت• 
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مقایسه شاخص آلودگی هوای 8 كالن شهر در سال 95
 

مقایسه شاخص آلودگی هوا در كالن شهر ها به تفکیک در طی سال های 92 الی بهمن 95:

مقایسه شاخص آلودگی هوا در شهر اصفهان 92 تا 95
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در سال 1395 شهروندان  اصفهانی 50درصد بیشتر از سال 1392 هوای پاک تنفس كردند
 

مقایسه شاخص آلودگی هوا در شهر شیراز 92 تا 95
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در سال 1395 شهروندان شیرازی 16 درصد بیشتر از سال 1392 هوای پاک تنفس كردند
 

مقایسه شاخص آلودگی هوا در شهر اراک 92تا 95
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مقایسه شاخص آلودگی هوا در شهر مشهد 92تا 95
 

مقایسه شاخص آلودگی هوا در شهر تهران 92 تا 95
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در سال 1395 شهروندان تهرانی حدود 20درصد بیشتر از سال 1392 هوای پاک تنفس كردند
 

مقایسه شاخص آلودگی هوا در شهر تبریز 92 تا 95
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مقایسه شاخص آلودگی هوا در شهر اهواز 92تا 95
 

مقایسه شاخص آلودگی هوا در شهر كرج 92 تا 95
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اقدامات برای كاهش اثرات تغییرات آب و هوا 
 ارتقای جایگاه كمیته ملی تغییر اقلیم از سطح معاونین وزرا به سطح وزرا و تشكیل سه كارگروه تخصصی • 
 •)INDC( تدوین برنامه اهداف مورد نظر مشاركت ملی
تهیــه گــزارش ســوم ملــی تغییــر اقلیــم كشــور شــامل برنامــه هــای كاهــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای، آســیب پذیــری و برنامــه هــای • 

ســازگاری
تصویب سیاست های كاهش انتشار و برنامه اهداف مورد نظر مشاركت ملی در هیات محترم دولت• 
تدوین سند راهبردی تغییر اقلیم كشور و ارایه به كمیته راهبری ملی تغییر اقلیم• 
تدوین نسخه دوم نقاط قوت، ضعف و سیاست های كلی و راهبردهای بخش سالمت • 
تدوین برنامه كاهش انتشار و انطباق با همكاری همه دستگاه های اجرایی برای كاهش12 درصدی انتشار     • 
همكاری در خصوص تغییر آب و هوا و اجرایی شدن برنامه اهداف مورد نظر مشاركت ملی • 
تدوین برنامه مشاركت ملی در زمینه كاهش انتشار گازهای گلخانه ای • 
ارایه گزارش بازبینی سیاست های كاهش انتشار براساس مقدار ارایه شده در سند برنامه اهداف مورد نظر مشاركت ملی • 
تعییــن اثرپذیــری كشــور از تغییــر اقلیــم در زمینــه آب، كشــاورزی و منابــع زیســتی و تدویــن گزارشــهای بخــش آســیب پذیــری و انطبــاق • 

بــا تغییــر آب و هــوا
تدوین برنامه های سازگاری تا افق 2030 در بخش های امنیت غذایی، منابع آب، منابع زیستی و بهداشت• 
 •COP21 تهیه گزارش تحلیلی توافقنامه پاریس
تشــكیل كارگــروه¬ هــای منظــم و دوره ای بــرای مــدل ســازی اقلیمــی، منابــع آب، كشــاورزی، جنــگل و مرتع، بهداشــت، تنوع زیســتی، • 

ســواحل و اقتصــاد بــه منظــور تدویــن گــزارش ملــی تغییــر اقلیــم و نهایــی ســازی گــزارش هــر كارگــروه در كمیتــه راهبــری طرح 
تدوین گزارش جامع سیستم های ملی پایش داده های اقلیمی • 
ارائه راهكارهای یكسان سازی و جمع آوری داده های اقلیمی در سطح كشور • 
ارزیابی نیازهای فناوری زیست محیطی كشور با رویكرد تغییرات اقلیم با همكاری دستگاه های ذی ربط• 

 CO2 روند تغییرات دما- غلظت
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سناریوهای انتشار ایران تا سال 2025
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حضور مؤثر و تعیین كننده در كنفرانس مقابله با تغییر اقلیم پاریس

تعیین كلیه دروس آموزشی مرتبط با تغییر اقلیم در رشته های مختلف دانشگاه ها و موسسه های آموزشی • 
ارائه اطالعات الزم و تعداد واحدهای مورد نیاز برای راه اندازی رشته تغییر اقلیم در مقطع كارشناسی ارشد• 
 •) www.climate-change.ir( اطالع رسانی عمومی با راه اندازی پورتال فارسی و انگلیسی دفتر تغییر اقلیم

 گرد و غبار
ــا پدیــده گردوغبــار بــه همــراه ســاختار در اولیــن جلســه شــورایعالی حفاظــت محیــط زیســت، •  ــه تشــكیل ســتاد مقابلــه ب اخــذ مصوب

تشــكیل ســتاد مقابلــه بــا پدیــده گردوغبــار بــه منظــور ایجــاد آمادگــی، مدیریــت و مقابلــه بــا آثــار زیــان  بــار پدیــده گــرد و غبــار در كشــور 
و ایجــاد زمینــه همــكاری هــای منطقــه ای در آبــان مــاه 1392

تصویــب آئیــن نامــه »آمادگــی و مقابلــه بــا آثــار زیــان بــار پدیــده گردوغبــار« در هیــات وزیــران و ابــالغ بــه كلیــه دســتگاه هــا در تیرمــاه • 
.1395

تدوین سند ملی كانون های تولید گرد و غبار در سطح ملی و تهیه سند استانی • 
جمع آوری اطالعات و تدقیق منشاء های خارجی گرد و غبار كه كشور را در معرض تهدید قرار داده است.• 
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منشاءهای خارجی گرد و غبار تهدید كننده كشور

طرح مسئله گرد و غبار در سطح منطقه و جهان و به كار گیری توان ساختارهای بین المللی و زیر ساخت های سازمان ملل • 
ــه •  ــی برنام ــع عموم ــل در دی L/70/2.UN-A/C( 1394.62(، مجم ــازمان مل ــی س ــع عموم ــزام آور از مجم ــه ال ــار مصوب ــذ چه اخ

محیــط زیســت ســازمان ملــل در خــرداد L/2.UNEP/EA( 1394.23/(، كمیســیون اقتصــادی و اجتماعــی ســازمان ملــل در آســیا و 
  )53.L/71/2.UN-A/C( 1395 ــاه ــی در دی م ــع عموم ــیفیک  )E/ESCAP/RES/7/72( و مجم پاس

برگــزاری اجــالس فرعــی گــرد و غبــار در حاشــیه مجمــع عمومــیUNEP بــا ابتــكار ایــران و همــكاری و حمایــت مغولســتان و UNEP بــه • 
منظــور جلــب نظــر كشــورهای عضــو بــا عضویــت همــه كشــورها در نایروبــی در خــرداد 1395

مشاركت در تهیه گزارش Global Assessment of Dust Storm و برجسته سازی خسارات وارده به ایران در این گزارش جهانی• 
 • )53.L/71/2.UN-A/C( برگــزاری اولیــن كنفرانــس بیــن المللــی ســازمان ملــل در باره مقابلــه جهانی بــا گرد و غبــار براســاس مصوبــه

در ایــران و بــا ســخنرانی ریاســت جمهوری اســالمی ایــران/ تیر 1396
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برگــزاری جلســات علمــی و فنــی بــا حضــور مقامــات عالــی كشــورها در كنفرانــس بیــن المللــی گــرد و غبــار تهــران و صــدور  بیانیــه وزراء • 
و ســند توصیــه هــای علمــی و فنــی 
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افزایــش تــوان تجهیزاتــی بــرای پایــش مســتقیم گــرد و غبــار بــه دســتگاه آناالیــزر ذرات PM2.5 در 50 ایســتگاه پایــش كیفــی هــوای • 
محیطــی كشــور و تجهیــز شــبكه بــه دریافــت اطالعــات برخــط ذرات گــرد و غبــار در 31 اســتان 

تهیه برنامه های دستگاه های ذی ربط در زمینه مقابله با گرد و غبار• 
تشــكیل كمیته هــای اســتانی در اســتان¬های دارای منشــاء و تحــت تاثیــر طوفــان هــای گردوغبــار بــه ریاســت اســتانداران و دبیــری • 

مدیــران كل حفاظــت محیــط زیســت اســتان بــه منظــور مدیریــت بحــران در زمــان وقــوع طوفــان هــا و ارایــه پیشــنهادات اجرایــی و تهیــه 
طرح¬هــای كاهــش آســیب پذیــری

تشــكیل بانــک اطالعــات طوفــان هــای گــرد و غبــار بــا اســتفاده از اخــذ تصاویــر ماهــواره ای از منشــاء تــا منطقــه تحــت تاثیــر و تلفیــق • 
بــا اطالعــات پایــش زمینــی بــه منظــور اســتفاده در تحلیــل هــای منطقــه و تهیــه ابــزار الزم بــه منظــور اســتفاده در مدیریــت محلــی و 

منطقــه ای و همچنیــن مذاكــرات منطقــه ای

گرد و غبار در خوزستان 1387-91 و كاهش روزهای گرد و غباری
 

تشــكیل نشســت هــای مشــترک علمــی بــه منظــور ایجــاد زیرســاخت هــای الزم بــرای بهــره گیــری از تجــارب دانشــگاه هــا و قطــب هــای • 
علمــی و فنــاوری كشــور

برگزاری كنفرانس بین¬المللی گردوغبار در اهواز با شركت 200 محقق و دانشمند از ایران و 6 كشور جهان در اسفند  1394• 
تشــكیل كمیتــه هماهنگــی امــور اجرایــی بــا همــكاری ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری كشــور بــه منظــور تدویــن برنامه هــای • 

عملیاتــی و تقویــت توانمنــدی كشــور در ایــن زمینــه و تهیــه طــرح جامــع مدیریــت گردوغبــار بــا نــگاه مدیریــت حــوزه ای در ســطح ملــی 
براســاس مطالعــات موجــود در كشــور
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تصویب برنامه عمل دستگاه ها در استان ها و تهیه برنامه و پیش بینی بودجه الزم به منظور تقدیم به دولت  • 

تدویــن طــرح توســعه شــبكه پایــش گردوغبــار در كشــور بــا تجهیــز بــه ســنجنده هــای گردوغبــار بــا قطــر ذرات ریزتــر از 10 میكــرون و • 
2/5 میكــرون )PM2.5  و PM10( بــه منظــور تكمیــل شــبكه تــا ســطح 240  ایســتگاه زمینــی

تشــكیل كارگــروه ویــژه صنعــت و تشــویق تولیدكننــدگان داخلــی بــه تولیــد ابــزار و ادوات مرتبــط بــا گــرد و غبــار بــرای كاهــش آســیب • 
پذیــری مــردم هنــگام وقــوع طوفــان هــا نظیــر فیلترهــای عایــق سیســتم هــای برودتــی، فیلترهــای ماســک هــای انســانی

توســعه همــكاری هــای علمــی و فنــاوری بــا كشــورهای فرانســه، ژاپــن و آلمــان و ســازمان هــای بیــن المللــی نظیــرFAO   و JICA  در • 
جهــت ارتقــاء سیســتم هــای پایــش، پیــش بینــی و هشــدار گردوغبــار و نهایــی نمــودن طــرح بــا حمایــت وزارت محیــط زیســت ژاپــن 

جهــت نصــب و تســت سیســتم آنالیــن 

مدیریت محیط زیستی منابع آب كشور
شناســایی منابــع آالینــده در حوضــه آبریــز 24 رودخانــه مهــم، شــامل زاینــده رود، زرجــوب، گوهــر رود، تجــن، تــاالر، كارون، كرخــه، • 

دز، زهــره، كــرج، رودخانــه هــای مهــم مازنــدران )12 رودخانــه(، ارس، زنجانــرود و قــزل اوزن 
تهیــه نقشــه پراكنــش منابــع آالینــده در حــوزه آبریــز و اولویــت بنــدی بــرای كاهــش آلودگــی هــا و تدویــن برنامــه احیــای رودخانــه هــای • 

آلوده 
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نقشه پراكنش واحدهای صنعتی فعال در حوزه آبریز رودخانه های زرجوب و گوهررود
 

105



نقشه پراكنش منابع آالینده در حوضه آبریز رودخانه تجن

نقشه پراكنش منابع آالینده در حوضه آبریز زاینده رود
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پهنه بندی آلودگی33 رودخانه براساس شاخص كیفیت آب ایران • 

پهنه بندی كیفی رودخانه های حوزه آبریز زنجانرود
 

نقشه پهنه بندی كیفی رودخانه زرجوب
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تفاهم نامه با ارمنستان و اجرایی شدن بخشی از برنامه پایش كیفیت آب رودخانه مرزی ارس • 
ایجاد سیستم تصفیه خروجی سد باطله معدن مرزی ارمنستان توسط دولت ارمنستان • 
تصویب طرح كاهش آلودگی رودخانه كارون در شورای عالی آب • 
ــازی •  ــی و پاكس ــگیری، ارزیاب ــای پیش ــی و راهنم ــع آب زیرزمین ــی برمناب ــای عمران ــرح ه ــی ط ــت محیط ــرات زیس ــای اث ــه راهنم تهی

ــی ــای زیرزمین ــی آبه ــای نفت ــی ه آلودگ
تهیه دستورالعمل پایش منابع آب زیرزمینی و دستورالعمل مدیریت زیست¬محیطی آب شیرین¬كن¬ها• 
شناســایی مخاطــرات و آالینــده هــای منابــع آب شــرب شــهرهای تهــران، كــرج، شــیراز، كرمانشــاه، گــرگان و بندرعبــاس در راســتای • 

برنامــه ایمنــی آب شــرب )WSP( بــا همــكاری وزارت بهداشــت
ــرای 17 •  ــه ارس در ســال 1394( ب ــه هــا از ســال 1393 تاكنــون )29 + 1 ایســتگاه رودخان خریــد 30 ایســتگاه پایــش آنالیــن رودخان

اســتان و براســاس آن قابلیــت انــدازه گیــری پارامترهــای كــدورت، هدایــت الكتریكــی، مقــدار اكســیژن محلــول و میــزان اســیدیته بــه 
صــورت آنالیــن

ــه هــا بــرای جلوگیــری و •  پایــش كیفیــت و شناســائی منابــع آالینــده رودخانــه هــای مهــم كشــور و شناســائی آلــوده كننــدگان رودخان
ــا آلــوده كننــدگان  ممانعــت از آلودگــی رودخانــه هــا و برخــورد قانونــی ب

تعداد رودخانه های پایش شده در سال های 95 – 1392

فعــال ســازی شــورای حفاظــت كیفــی رودخانــه كارون و كارگــروه حفاظــت كیفــی رودخانــه هــای كارون و دز در شهرســتان هــای حوضــه • 
ــه ها  ایــن رودخان

تهیه برنامه اجرائی كاهش آلودگی رودخانه كارون • 
ــال در دوره پنــج •  ــارد ری ــا تصویــب اعتبــار78000 میلی ــه كارون ب ــه منظــور كاهــش آلودگــی آب رودخان ــه شــورایعالی آب ب اخــذ مصوب

ــال  ــه میــزان 1000 میلیــارد ری ســاله و ایجــاد ردیــف اعتبــاری درالیحــه بودجــه ســال 1395 ب
تأمین منابع مالی برای تكمیل تصفیه خانه فاضالب شرق اهواز به میزان 500 میلیارد ریال• 
اخــذ مصوبــه ممنوعیــت صــدور مجوزهــای جدیــد كارگاه هــای پــرورش ماهــی درحوضــه رودخانــه هــای كارون و دز تــا تعییــن تكلیــف و • 

ســاماندهی پــرورش ماهــی غیرمجــاز، پیگیــری و دریافــت حكــم قضائــی بــرای1100 هكتــار مــزارع پــرورش ماهــی غیرمجــاز و تخریــب 
200 هكتــار از ایــن مــزارع 
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آب های سطحی و زیرزمینی  
تنش آبی ایران

 

تدوین استاندارد »كیفیت آب های ایران« و ابالغ آن جهت اجرا • 
تدوین و ابالغ برنامه »احیا رودخانه های كشور به منظور تعیین وضعیت كیفی رودخانه ها«• 
ــه •  ــی ب ــزارش نهای ــه گ ــو و ارائ ــو اك ــورهای عض ــتی كش ــط زیس ــتانداردهای محی ــازی اس ــان س ــنجی یكس ــكان س ــات ام ــام مطالع انج

ــران. ــو در ای ــه اك دبیرخان
همــكاری در كمیتــه راهبــردی برنامــه ایمنــی آب )WSP( وزارت بهداشــت بــه ویــژه در گام دوم برنامــه توصیــف سیســتم از حوضــه آبریــز • 

تــا محــل مصــرف
اجرایــی شــدن تفاهــم نامــه بــا ارمنســتان درخصــوص كنتــرل و كاهــش آلودگــی رودخانــه ارس و اجرایــی شــدن بخشــی از برنامــه پایــش • 

كیفیــت آب  ایــن رودخانــه 
تدویــن دســتورالعمل پایــش منابــع آب كارســتیک و همــكاری در تدویــن و بازنگــری دســتورالعمل »آبــزی پــروری در ســد و رودخانــه هــا • 

و مجــاری آبــی« و دســتورالعمل »كیفــی منابــع آب ســطحی« بــا وزارت نیــرو
شناسایی منابع آالینده دشت های اصفهان، شیراز، كرمان، زرند و تهران-كرج  به منظور تدوین برنامه پایش• 
تدوین دستورالعمل زیست محیطی مقابله با حوادث غیرمترقبه منجر به آلودگی منابع آب• 
همــكاری در تدویــن ســند ملــی بهــره وری آب، ســند ملــی آب زیرزمینــی ذخیــره اســتراتژیک و  طــرح جامــع كاهــش آلودگــی رودخانــه • 

كارون
  بررسی منابع شوری و شناسایی آالینده های فلزات سنگین در مخرن و پایین دست سد گتوند علیا• 
 تدوین نظام نامه های مدیریت منابع آب كشور شامل:• 

- پایش آلودگی منابع آب
- مدیریت زیست محیطی آب شیرین كن ها 

افزایــش 120 درصــدی پایــش برخــط رودخانــه هــا بــا خریــد، نصــب و راه¬انــدازی 30 ایســتگاه پایــش برخــط آب و دریافــت اطالعــات • 
پایــش برخــط پارامترهــای فیزیكــو شــیمیایی رودخانــه هــا در 17 اســتان كشــور
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پراكنش ایستگاه های پایش آنالین رودخانه 
 

تدوین راهنمای ارزیابی و پاک سازی آلودگی های نفتی آب های زیرزمینی• 
تدوین بانك اطالعات ابنیه هیدرولیكی و سدهای كشور با هدف پایش آلودگی ها• 
تدوین ضوابط و روش های مدیریت پسماندهای نفتی و مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی• 
شناسایی مخاطرات و آالینده های منابع آب شرب شهرهای تهران، كرج، شیراز، كرمانشاه، گرگان و بندرعباس• 
ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی بر منابع آب زیرزمینی• 
اقدام در خصوص مدیریت زیست محیطی حوادث جاده ای نفتی و شیمیایی• 
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مدیریت فاضالب و پساب تصفیه خانه های كشور

ابــالغ تشــكیل كمیســیون ذیــل مــاده 5 آئیــن نامــه جلوگیــری از آلودگــی آب بــه ادارات كل حفاظــت محیــط زیســت اســتان هــا و فعــال • 
كــردن كمیتــه مذكــور

تدوین نهایی آیین¬نامه اجرایی تخلیه فاضالب و مواد آالینده اعم از مایع و جامد به خاک• 
مشاركت در تدوین دستورالعمل نحوه استقرار آب شیرین كن های شهری تا ظرفیت حداكثر 20 متر مكعب در روز• 
تهیه ضوابط و استاندارد عناصر و آالینده های انواع لجن و چگونگی تخلیه، جمع آوری و انتقال آنها• 
مشاركت در تدوین دستورالعمل نحوه خروج واحدهای پتروشیمی و پاالیشگاه از لیست صنایع آالینده • 

افزایش تعداد تصفیه خانه های فاضالب روستایی

111



رشد 37 درصدی تصفیه خانه های فاضالب واحدهای صنعتی  در بازه زمانی 1392-95
 

افزایش 31 درصدی تعداد تصفیه خانه های فاضالب شهری طی سال های 1392 تا 1395.
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افزایش 30 درصدی تعداد تصفیه خانه های فاضالب بیمارستانی طی سال های 1392 تا 1395
 

افزایش 37 درصدی احداث تصفیه خانه های فاضالب كشور طی سال های 1392 تا 1395
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مدیریت محیط زیستی منابع خاک 
راه اندازی 12 آزمایشگاه خاک در استان ها از پاییز سال 1392 تاكنون • 
ایجاد سامانه پایش منابع خاک كشور و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی در 7 استان كشور• 
نمونه برداری و آنالیز خاک در 9  استان )فارس، گیالن، هرمزگان، البرز، قزوین، كرمان، آذربایجان شرقی، زنجان و اصفهان(• 
تدوین نهایی آیین¬نامه اجرایی تخلیه فاضالب و مواد آالینده اعم از مایع و جامد به خاک  • 
تهیه و ارایه گزارش بحران وضعیت كمی و كیفی خاک در كشور • 
تهیــه و ارائــه گــزارش ســوانح نفتــی بــه وزارت نفــت جهــت ارائــه برنامــه مقابلــه بــا ســوانح بــر اســاس آئیــن نامــه رفــع آلودگــی زیســت • 

محیطــی فعالیــت هــای نفتــی
شناسائی جاده های حادثه خیز كشور از نظر حوادث جاده ای مؤثر بر آلودگی آب و خاک • 

حوادث جاده ای حادث شده در استان های كشور طی سال های 1392 تا 1395
 

راه اندازی 12 آزمایشگاه خاک در استان ها • 
سكوبندی آزمایشگاه های شیمی و آماده سازی نمونه و خاك در سال 1395• 
تدوین دستورالعمل »برآورد هزینه ناشی از آلودگی منابع خاک و جریمه ناشی از آن« • 
تعیین اولویت های بررسی آلودگی ها و تخریب ناشی از جنگ در مناطق غربی• 
تدوین راهنمای مدیریت زیست محیطی خاک های آلوده• 
 • Soilstandards.ir :راه اندازی سایت استاندارد خاک
بررســی آلودگــی هــا و تخریــب ناشــی از جنگ در جلســات مشــترک شــورای هماهنگــی پاكســازی میادین میــن وزارت دفاع و پشــتیبانی • 

نیروهــای مســلح و ارائــه نقشــه مناطــق در اولویــت پاكســازی و ارائــه بــه وزارت دفــاع جهــت همــكاری بــا طــرف عراقــی بــه منظــور تبــادل 
ــات و تجهیزات اطالع

تهیه نقشه های آلودگی و منابع آالینده خاک كشور• 
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نقشه آلودگی صنعتی نقشه آلودگی كشاورزی         
      

نقشه آلودگی براساس كل منابع آالینده نقشه آلودگی شهری                       
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مدیریت محیط زیستی پسماند 
بررسی و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای عادی در استان ها با تاكید بر استان های ساحلی و شمالی• 
تكمیــل فهرســت بــرداری از پســماندهای مشــمول كنوانســیون بــازل و اجــرای مقــررات و كنوانســیون هــای بیــن المللــی حــوزه مدیریت • 

پســماندها از جملــه انجــام فرآینــد واردات و صــادرات انــواع پســماندها در كشــور مطابــق مفــاد و رویــه كنوانســیون
ــماندهای •  ــت پس ــتای مدیری ــازل در راس ــیون ب ــاد كنوانس ــرای مف ــای اج ــتای ارتق ــی در راس ــنامه های ــا و بخش ــتورالعمل ه ــه دس تهی

ــیون ــمول كنوانس مش
تهیه طرح جامع مدیریت پسماندهای استان های ساحلی با تاكید بر استان های شمالی• 
تدوین سند آسیب شناسی مدیریت پسماندهای عادی در كالن شهرها • 
اجرای طرح خود اظهاری پسماندهای صنعتی و ویژه در واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول• 
تهیه فهرست ملی مراكز بازیافت كننده • 
ــر واردات •  ــارت ب ــازل و نظ ــیون ب ــه 8 و 9 كنوانس ــمول الحاقی ــماندهای مش ــای پس ــدور مجوزه ــاء ص ــری و ارتق ــاختار، بازنگ ــد س تجدی

ــور ــركات كش ــه گم ــوق ورودی ب ــای ف ــه ه ــمول الحاقی ــادی مش ــماندهای ع پس
برگزاری مستمر و منظم كارگروه ملی مدیریت پسماندها و پیگیری اجرای مصوبات كارگروه• 
تدوین ضوابط نحوه فعالیت واحدهای مدیریت پسماند• 
اقدام در جهت واگذاری مراكز لندفیل ویژه در 10 استان با مشاركت  بخش خصوصی• 
تدوین ضوابط لندفیل پسماندهای ویژه • 
بازنگری، تقویت و ارتقاء مدیریت صحیح زیست محیطی سایت های مدیریت پسماند • 
ــر •  ــد ب ــا تاكی ــماندها ب ــت پس ــوزه مدیری ــت در ح ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــای كالن س ــه ه ــا و برنام ــا، راهبرده ــت ه ــن سیاس تدوی

ــور ــكاری وزارت كش ــا هم ــی ب ــش خصوص ــاركت بخ ــرد مش ــمالی و رویك ــاحلی و ش ــای س ــتان ه اس
تهیه برنامه عملیاتی 19 گانه مدیریت پسماندهای عادی در استان های شمالی كشور • 
تدوین ضوابط رعایت جنبه های زیست محیطی در بسته بندی، توزیع و مصرف محصوالت معدنی )گچ و سیمان(• 
همكاری با شوراها و شهرداری ها برای تصویب برنامه مدیریت پسماند در شهرها• 
برنامه ریزی و همكاری با بخش خصوصی و شهرداری ها برای اجرای مدیریت پسماند • 
بررسی و نظارت بر اجرای برنامه عملیاتی مدیریت پسماندهای عادی• 
ایجاد ستاد پسماند برای استان های شمالی• 
الــزام واحدهــای تولیــدی و صنعتــی فعــال در كشــور كــه در نتیجــه فعالیــت تولیــد خــود، پســماند تولیــد مــی نماینــد بــه ارائــه برنامــه • 

اجرایــی مدیریــت پســماند و نظــارت بــر نحــوه اجــرای آن 
صــدور مجــوز واردات - صــادرات  مــواد شــیمیایی و پســماندهای خطرنــاک در چارچــوب ســامانه مبــارزه بــا قاچــاق كــه توســط گمــرک • 

جمهــوری اســالمی ایــران ایجــاد شــده اســت و تهیــه دســتورالعمل هــا و رویــه هــای فنــی در ایــن خصــوص
اجرایی نمودن استاندارد در زمینه پالستیک های زیست تخریب پذیر • 
تهیه پیش نویس »فهرست ملی مواد شیمیایی خطرناک«• 
تصویب و ابالغ كنوانسیون میناماتا • 
تدوین ضوابط و روش های اجرایی مدیریت زیست محیطی جیوه و پسماندهای آن• 
ــاد •  ــماند و مف ــت پس ــون مدیری ــوب قان ــوه در چارچ ــماندهای جی ــی پس ــت محیط ــت زیس ــی مدیری ــای اجرای ــط و روش ه ــه »ضواب تهی

ــازل«  ــیون ب كنوانس
پیگیــری جهــت تصویــب اصالحیــه كنوانســیون بــازل در مجلــس شــورای اســالمی جهــت ممانعــت از واردات پســماندهای خطرنــاک از • 

كشــورهای توســعه یافتــه بــه كشــورهای درحــال توســعه و كشــورهای دارای اقتصــاد در حــال گــذار 
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ایجــاد كمیتــه ویــژه ســم و كــود در ســازمان و تهیــه »گــزارش ملــی وضعیــت تولیــد، واردات، توزیــع و مصــارف ســموم و      كــود هــای • 
شــیمیایی« و ارائــه آن در جلســه شــورای امنیــت ملــی

ــق •  ــوع از طری ــری موض ــور و پیگی ــاز كش ــموم مج ــت س ــدرج در فهرس ــرف من ــر مص ــاک و پ ــموم خطرن ــروج س ــت خ ــزی جه ــه ری برنام
ــات ــظ نبات ــازمان حف س

تدوین ضوابط و معیارهای زیست محیطی انواع كودهای كشاورزی • 
ــرای •  ــردم، ب ــوم م ــه عم ــتفاده روزان ــورد اس ــاورزی م ــوالت كش ــفات در محص ــرات و فس ــنگین و نیت ــزات س ــای فل ــده ه ــنجش آالین س

ــازمان  ــت س ــط زیس ــر محی ــش فراگی ــر پای ــار در دفت ــتین ب نخس
ــی و خارجــی( و •  ــع داخل ــا بهــره گیــری ازمناب ــز محصــوالت جالیــزی )ب ــه دســتورالعمل هــای آمــاده ســازی و هضــم جهــت آنالی  تهی

ــه مراجــع ذی ربــط اعــالم گــزارش ب

روند افزایشی تعداد واحدهای صنعتی و تولیدی مشمول 
ارایه برنامه عملیاتی مدیریت پسماند 1392-95
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ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های توسعه ای 
اصالح فرآیند بررسی گزارش های ارزیابی زیست محیطی در سطح ادارات كل و ستاد• 
بررسی 294 طرح توسعه  پیشنهادی با برگزاری 83 جلسه كمیته ماده 2 گزارش های ارزیابی اثرات زیست محیطی:• 

- تأیید و موافقت مشروط: 104 مورد
- مخالفت با اجرای  69 طرح بزرگ توسعه ای كه اثرات مخرب بر محیط زیست داشته اند

 

بررسی 445 طرح توسعه  پیشنهادی با برگزاری 269 جلسه كمیته فنی بررسی گزارشات ارزیابی زیست محیطی واصله• 
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بررسی 647 طرح توسعه پیشنهادی با برگزاری 431 جلسه كارگروه ارزیابی استانی • 
 

ضوابط استقرار صنایع واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی

تعیین كد جدید و یا تطبیق آن با كدهای موجود جهت استقرار واحدهای 
تولیدی، صنعتی و خدماتی موضوع ماده 7 ضوابط استقرار
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تعیین تکلیف واحدهای متقاضی دارای شرایط ویژه و تطبیق آن با  
ضوابط استقرار ، موضوع ماده 8 ضوابط استقرار

 

ارایه گزارش عملكرد وكارنامه مدیریت سبز دستگاه های اجرایی در هیأت محترم دولت • 
برگــزاری دوره آموزشــی مدیریــت ســبز بــه منظــور ارتقــای آگاهــی عمومــی از طریــق وســایل ارتبــاط جمعــی بــه دســتگاههای اجرایــی • 

و ادارات كل حفاظــت محیــط زیســت اســتانها .
حمایت از صنایع و خدمات با فن آوریهای نوین و سازگار با محیط زیست) صنایع و خدمات سبز (• 
مكانیزه كردن فرآیند انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز. • 
اصالح پرسشنامه و دستورالعمل انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز.• 
اصالح نحوه ممیزی و ارزشگذاری و ارزشیابی پرسشنامه های مورد نظر .• 
برگزاری سه دوره همایش ملی انتخاب واحدهای صنعتی و خدماتی سبز و برگزیده.• 
ممنوعیــت بــرج ســازی در تمامــی باغــات تهــران اعــم از پیوســته و پراكنــده در ضوابــط اخیــر بلنــد مرتبــه ســازی تهــران بــا شــركت در • 

جلســات كمیســیون مــاده 5 شهرســازی
كمــک مؤثــر بــه كاهــش رونــد تخریــب باغــات موجــود در شــهرها از جملــه باغــات شــهر تهــران از طریــق مشــاركت مؤثــر در جلســات • 

كمیســیون مــاده 5  شــهر تهــران 
هدایــت طــرح هــای موضعــی شــهر تهــران در محــدوده باغــات پیوســته بــه طــرف حفــظ یكپارچــه باغــات فعــال و نیمــه فعــال در قبــال • 

ســوق دادن ســهم مالكانــه باغــات بــه طــرف باغــات مخروبــه.
جلوگیری از تبدیل باغات  از جمله تبدیل 170 هكتار در منطقه 21 تهران.• 
شــركت مســتمر در جلســات كمیتــه هــای فنــی شــورایعالی شهرســازی و معمــاری كــه از دســت آورد هــای مهــم آن مــی تــوان بــه مــوارد • 

زیــر اشــاره نمــود :
- ممانعت از تغییر كاربری اراضی زراعی و باغی در قالب طرح های جامع شهری

- ممانعت از ورود و تخریب  بی مورد اراضی ملی  و باغات  و اراضی كشاورزی به محدوده شهرها 
- ممانعت از گسترش بی رویه شهرها در راستای استفاده صحیح و اصولی از ارضی موجود. 

- ممانعت از استقرار كاربری های ناموزون بر روی آبخوان ها و منابع آب های زیر زمینی در جهت حفظ منابع آبی كشور
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اهم عملکرد در حوزه 
دیپلماسی محیط زیست و 

همکاری های
منطقه ای و بین المللی 

مشــکالت زیســت محیطــی بــه مرزهــای سیاســی یــا ســرزمینی محــدود نمــی شــود  و  بهبــود وضعیــت 
ــت.  ــت یاف ــه آن دس ــور ب ــی کش ــی و داخل ــای مل ــوب ه ــط در چارچ ــوان فق ــه بت ــت ک ــری نیس آن ام
بــه همیــن دلیــل و در راســتای سیاســت هــای دولــت در عرصــه دیپلماســی و بیــن المللــی، ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت مرجــع ملــی چندیــن کنوانســیون، پروتــکل و ســازمان بیــن المللــی بــوده و  و 

مرجعیــت ملــی چندیــن مرکــز منطقــه ای را نیــز بــر عهــده داشــته اســت.
همچنیــن طــی  شــرکت در اجــالس و مجامــع متعــدد محیــط زیســتی  و نیــز  دیــدار بــا مقامــات بیــن 

المللــی در ایــن حــوزه، موجبــات ایجــاد توافقــات بیــن المللــی را پدیــد آورده اســت. 
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انعقاد تفاهم نامه های بین المللی
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــات قانون ــر مصوب ــران براب ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــی از دول ــه نمایندگ ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ س
مرجــع ملــی 13 كنوانســیون، 10 پروتــكل و 4 ســازمان منطقــه ای و بیــن المللــی و محیــط زیســتی مــی باشــد. همچنیــن ســازمان میزبــان 
ــازل و اســتكهلم بــوده و نیــز میزبانــی مقــر دایمی«موسســه علــوم و فنــاوری هــای زیســت  مراكــز منطقــه ای كنوانســیون هــای رامســر، ب

محیطــی اكــو » متشــكل از 10 كشــور پیرامونــی جمهــوری اســالمی ایــران را نیــز بــر عهــده دارد

 

ــران و دولــت هــای ژاپــن، عمــان، تركیــه، فرانســه، •  تهیــه وتنظیــم یادداشــت همــكاری زیســت محیطــی میــان جمهــوری اســالمی ای
فنالنــد، ایتالیــا، تركمنســتان،آلمان، كــره جنوبــی، اتریــش، بلژیک، نــروژ، جمهــوری آذربایجان،لهســتان، كویــت، رومانی، گرجســتان، 

چیــن و ارمنســتان
تهیه و امضای تفاهم نامه با برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد• 
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تهیه و امضای تفاهم نامه با كمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا• 
تهیه و امضای تفاهم نامه با كمیسیونر محیط زیست اتحادیه اروپا • 
 •  UNDP امضای اسناد  فاز اول، دوم و سوم  احیای دریاچه ارومیه بین سازمان حفاظت محیط زیست و
امضای سند تداوم استقرار مركز منطقه ای بازل و استكهلم در تهران• 
ــای •  ــون ه ــن كان ــم تری ــوان مه ــه عن ــار ب ــرد و غب ــای گ ــون ه ــت كان ــرل و تثبی ــرای كنت ــراق ب ــور ع ــا كش ــكاری ب ــه هم ــم نام ــاد تفاه  انعق

منطقه ای
امضــای ســند همــكاری بــا آژانــس همــكاری هــای بیــن المللــی ژاپــن در خصــوص پــروژه ی » تدویــن و اجــرای  طــرح جامــع مدیریــت و • 

حفاظــت از محیــط زیســت در مناطــق ســاحلی جنوبــی جمهــوری اســالمی ایــران
ــاذ •  ــرای اتخ ــه ب ــدن ك ــكل لن ــی  پروت ــع مل ــوان مرج ــه عن ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــی س ــت دریای ــط زیس ــت محی ــاب معاون انتخ

ــت. ــه اس ــكل گرفت ــی ش ــی ناش ــت دریای ــط زیس ــی از محی ــذف آلودگ ــگیری و ح ــه ای در پیش ــی و منطق ــطح مل ــختگیرانه در س ــای س معیاره

دیدار با مقامات عالی بین المللی 
دیــدار ریاســت ســازمان بــا دبیــركل ســازمان ملــل متحد، • 

مدیــر اجرایــی برنامــه محیــط زیســت ملــل متحــد، 
ــركل  ــو و دبی ــكو و اك ــو، آیسس ــكو، فائ ــران كل یونس مدی
ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت دریایــی )راپمــی(، 
برنامــه عمــران ملــل متحــد، نماینــده ویــژه  رییــس 
دبیــركل ســازمان ملــل در امــور عدالــت اقلیــم، دبیــركل 
كنوانســیون تغییــرات آب و هوایــی، رییــس  ســازمان 
ــای  ــیون ه ــی كنوانس ــران اجرای ــی، دبی ــت جهان بهداش
رامســر، تغییــر آب و هــوا و كنوانســیون بــازل، ریــس 

ــی ــوا شناس ــی ه ــازمان جهان س
جمهــور •  رییــس  عــراق،  جمهــور  رییــس  بــا  دیــدار 

افغانســتان، پادشــاه ســوئد و اعضــای كنفدراســیون 
»مــدف« فرانســه  بــزرگ  صنایــع 

ــروژ، فرانســه، اتریــش، هلنــد، اســپانیا، آلمــان، تركیــه، لهســتان، •  ــد، ن ــا مقامــات و وزرای كشــورهای كنیــا، ایتالیــا، هنــد، فنالن ــدار ب دی
روســیه، لبنــان، ژاپــن، كرواســی، بلژیــک، دانمــارک، ویتنــام، فلســطین، مالــزی، ســیرالئون، ژاپــن، واتیــكان، ونزوئــال، نــروژ، بلغارســتان، 
بولیــوی، چیــن، عــراق، افغانســتان، ارمنســتان، ســوئیس، لیتوانــی، اندونــزی، یونــان، پاكســتان، عمــان، قبرس، مغولســتان، گرجســتان، 

آذربایجــان، مصــر، كــره جنوبــی و اندونــزی

حضور در اجالس و مجامع جهانی محیط زیست
ــران در •  ــور ای ــای كش ــت ه ــا و سیاس ــع راهبرده ــزارش جام ــه گ ــس و ارائ ــم در پاری ــرات اقلی ــی تغیی ــس جهان ــال در كنفران ــور فع حض

ــی ــرات آب و هوای ــوص تغیی خص
حضــور در نشســت وزرای تغییــرات آب و هــوا در پاریــس، فنــاوری هــای پــاک در هلســینكی فنالنــد، شــبكه وزیــران زن محیــط زیســت • 

ــا تنــوع زیســتی درســطح  ــن و گــرداوری ســرمایه هــای مرتبــط ب NWMLE، منطقــه آســیا واقیانوســیه، شناســایی، دسترســی، تدوی
ــور  ــر دركش ــای مهاج ــه ه ــیون گون ــت كنوانس ــزی تح ــیای مرك ــتانداران آس ــل پس ــه عم ــن برنام ــک، تدوی ــی در مكزی ــن الملل ــی وبی مل

قرقیزســتان و تعهــدات بیــن المللــی زیســت محیطــی ایــران بــا تاكیــد برمحیــط زیســت دریایــی وســواحل.
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حضور فعال در اجالس مراكش و ورشو برای بحث تغییرات آب و هوا  • 
حضــور در پنجمیــن اجــالس وزرای محیــط زیســت كشــورهای عضــو اكــو در تركیــه، كارگاه توســعه شــهرهای ســازگار بــا محیــط زیســت، • 

كمیســیون مشــترک بــا كشــورهای روســیه، لبنــان، تركیــه، بلژیــک، جمهــوری چــک، آفریقــای جنوبــی، هنــد و نیجریــه، تغییــرات آب و 
هوایــی، روز جهانــی تــاالب هــا

همــكاری و اجــرای برنامــه هــای مشــترک بــا پلیــس بیــن الملــل در رابطــه بــا ســه كارگــروه فعــال جرایــم آلودگــی، قاچــاق اجــزا و كل • 
نمونــه، حیــات وحــش و ماهیگیــری

همــكاری بــا ســازمان كنفرانــس اســالمی، اكــو و برنامــه محیــط زیســت ملــل متحــد )UNEP( در جهــت ارتقــاء جایــگاه همــكاری هــای • 
منطقــه ای در مقابلــه بــا كانــون هــای گردوغبــار

ــع •  ــالس مجم ــناد اج ــه اس ــد تهی ــار در رون ــرد وغب ــوص گ ــران در خص ــالمی ای ــوری اس ــوی جمه ــه از س ــش نویــس دو قعطنام ــه پی ارائ
)UNEA( ــد ــل متح ــت مل ــط زیس محی

 •)INDC(         تعییــن زمینــه هــای همــكاری در خصــوص تغییــر آب و هــوا و اجرایــی شــدن برنامــه اهــداف مــورد نظــر مشــاركت ملــی
كشــور بــا  همــكاری برنامــه محیــط زیســت ملــل متحــد )UNEP(، آلمــان، فرانســه، بلژیــک و ایتالیــا 

شركت در نشست منطقه ایی كنوانسیون لندن در قطر • 
 •SDGs شركت در اجالس منطقه ای اسكاپ به منظور تبیین و پیشبرد اهداف توسعه پایدار
ــا برگــزاری نشســت هــای مختلــف مشــورتی، تخصصــی و ظرفیــت ســازی از جملــه: نشســت عالــی رتبــه تغییــر اقلیــم در •  شــركت و ی

خصــوص گــرد و غبــار ) مراكــش 2016(، نشســت ایــران و آلمــان در حــوزه پســماند، كارگاه ظرفیــت ســازی منطقــه ای بــرای حمایــت و 
پشــتیبانی از اجــرای طــرح نظــارت منطقــه ای )كشــورهای ایــران، پاكســتان و عمــان(، تدویــن پیــش نویــس برنامــه عمــل بیــن المللــی 
حفاظــت و مدیریــت پرنــدگان شــكاری، كارگاه منطقــه ای در خصــوص ممانعــت از مســموم كــردن پرنــدگان مهاجــر، نشســت ذینفعــان 
در مــورد حفاظــت از پســتانداران بــزرگ آســیای میانــه، نشســت برنامــه كاری كنوانســیون تغییــر اقلیــم، كارگاه آموزشــی درخصــوص 

كوســه هــا و تشعشــعات دریایــی، كارگــروه پرنــدگان خشــكی زی مهاجــر افریقــا- اوراســیا و ســایر نشســت هــا و كارگاه هــای مرتبــط

 )CMS( كنوانسیون حفاظت از گونه های مهاجر وحشی
ایــن كنوانســیون از طریــق مجموعــه ای از موافقتنامــه هــا، یادداشــت هــای تفاهــم، شــورای علمــی، تشــكیل گــروه هــای كاری، تدویــن 
برنامــه عمــل بیــن المللــی حفاظــت از گونــه هــای مــورد نظــر و ســایر ابزارهــای در اختیــار بــا كســب نظــر از كشــورهای عضــو كنوانســیون 
نســبت بــه برنامــه ریــزی و در مــواردی تامیــن بودجــه جهــت اجــرای برنامــه هــای مصــوب در جهــت ارتقــاء وضعیــت حفاظتــی گونــه هــای 
مهاجــر وحشــی اقــدام مــی نمایــد و كشــورهای عضــو آن امــكان بهــره منــدی از دســتاوردهای اجــرای برنامــه هــای مذكــور را دارنــد. در 

مــورد اهــم اقدامــات مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره كــرد:

 شركت جمهوری اسالمی ایران به عنوان نماینده منطقه آسیا در گروه های كاری زیر : . 1
 الف - برنامه استراتژیک كنوانسیون حفاظت از گونه های وحشی مهاجر CMS برای 2023-2015  در یازدهمین نشست اعضای 

             كنوانسیون، در نوامبر 2014 در اكوادور و تصویب آن
ب - برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه استراتژیک، متعاقب فراخوان بین المللی سال  2014 

فعالیت نماینده ایران در زیر كمیته بودجه و امور مالی طی سال های 2009 لغایت 2014 به عنوان نماینده منطقه آسیا. 2
شركت نماینده ایران در اولین و دومین نشست گروه كاری باالبان )Saker Falcon( در خرداد 1393 و شهریور 1392 و مشاركت در . 3

تهیه برنامه عمل حفاظتی بین المللی باالبان 
 امضای یادداشت های تفاهم از جمله:. 4
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یادداشت تفاهم حفاظت از پرندگان شكاری افریقا و اوراسیا   • 
یادداشت تفاهم حفاظت از كوسه ها و تشكیل كارگروه مربوطه )در مسیر امضای نهایی(  • 

یادداشت تفاهم حفاظت از دوگنگ و تشكیل كارگروه مربوطه )در مسیر امضای نهایی(  •
معرفــی گونــه در معــرض خطــر انقــراض فــک خــزری، بعنــوان تنهــا پســتاندار دریایــی دریــای خــزر، بمنظــور درج در لیســت ضمایــم . 5

كنوانســیون و تهیــه  پروپــزال مربوطــه

)CITES( كنوانسیون تجارت بین المللی گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض
ایــران بــه عنــوان یكــی از نخســتین دولــت هــای پذیرنــده كنوانســیون تجــارت بیــن المللــی گونــه هــای گیاهــی و جانــوری در معــرض خطــر 
ــه شــرح ذیــل دنبــال  ــا 95 ب ــا دســتاوردهایی از ســال 92 ت ــی را ب ــا قاچــاق و تجــارت غیرقانون ــه ب انقــراض، و اهــداف كالن ملــی در مقابل

كــرده اســت:
ــاری •  ــان خاوی ــای ماهی ــه ه ــارت گون ــوص تج ــران در خص ــرای ای ــب ب ــای مناس ــهمیه ه ــن س ــت تعیی ــیالت جه ــازمان ش ــاعدت س مس

دریــای خــزر
پذیرش عضویت نماینده ایران در كمیته جانوری به عنوان عضو جایگزین • 
جانمایــی بیــش از 146 گونــه جانــوری موجــود در ایــران در فهرســت ضمایــم كنوانســیون بــرای حمایــت حداكثــری بیــن المللــی از • 

تنــوع زیســتی كشــور 
پذیــرش مخالفــت ایــران در اجــالس متعاهدیــن كنوانســیون در اجــالس COP17 در ژوهانســبورگ بــا پروپــوزال ارائــه شــده از ســوی • 

كشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج فــارس مبنــی بــر جابجایــی گونــه بحــری از ضمیمــه I بــه ضمیمــهII كــه زمینــه ســاز گســترش 
تجــارت ایــن گونــه در معــرض خطــر انقــراض مــی گردیــد.

اســتفاده از تمبرهــای امنیتــی CITES روی مجوزهــای صــادرات، واردات و صــادرات مجــدد بــه منظــور جلوگیــری از جعــل و ســوء • 
اســتفاده از آنهــا بــرای اولیــن بــار از ســال 1395

كنوانسیون تنوع زیستی 
پیگیــری مراحــل تصویــب الیحــه الحــاق دولــت جمهــوری اســالمی ایــران بــه پروتــكل ناگویــا در مــورد دسترســی بــه منابــع ژنتیكــی و • 

تســهیم عادالنــه و منصفانــه منافــع حاصــل از اســتفاده آنهــا الحاقــی بــه كنوانســیون تنــوع زیســتی در مجلــس شــورای اســالمی
ترجمــه كامــل متــن فنــی پروتــكل ناگویــا در دبیرخانــه كنوانســیون و ارســال آن بــه دولــت جهــت انجــام ســیر مراحــل تصویــب هیئــت • 

وزیــران، شــركت در جلســات برگــزار شــده در مجلــس و پیگیــری
ارتقــاء آگاهــی هــای عمومــی در ارتبــاط بــا تنــوع زیســتی و كنوانســیون )نــگارش مقــاالت مرتبــط بــا تاریخچــه و اهــداف كنوانســیون، • 

ــور و  ــاپ بروش ــتی و چ ــوع زیس ــی تن ــم روز جهان ــزاری مراس ــا، برگ ــانه ه ــر رس ــازمان و دیگ ــایت س ــار در س ــا و ... و انتش ــكل ناگوی پروت
پوســتر(

ارسال گزارش ملی پنجم برای دبیرخانه كنوانسیون تنوع زیستی• 
تدوین سند راهبردها و برنامه عمل ملی تنوع زیستی و ارسال آن به دبیرخانه كنوانسیون• 
تصویب طرح های مرتبط با حفاظت از تنوع زیستی در راستای اهداف كنوانسیون تنوع زیستی • 
پیشنهاد طرح های حفاظتی مشترک جهت پیشبرد اهداف كنوانسیون تنوع زیستی• 
بــه روز رســانی ســند »راهبردهــا و برنامــه اقــدام تنــوع زیســتی« و برخــورداری از حمایــت هــای مالــی بیــن المللــی در حفاظــت از تنــوع • 

یستی ز
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كنوانسیون رامسر
تهیه گزارش ملی تاالب های كشور و ارسال آن به كنوانسیون • 
حمایت از مركز منطقه ای كنوانسیون در شهر رامسر و برگزاری جلسه برد مدیریتی مركز • 

برگزاری مراسم روز جهانی تاالب

انعقــاد تفاهــم نامــه همــكاری دبیرخانــه اصلــی كنوانســیون بــا ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در خصــوص نجــات و احیــای تــاالب • 
هــای كشــور بــه ویــژه تــاالب گاوخونــی 

ــه، •  ــه، ارومی ــی، امیركالی ــای انزل ــاالب ه ــر از ت ــیون رامس ــیه كنواس ــیا و اقیانوس ــش آس ــاون بخ ــات و مع ــش ارتباط ــر بخ ــد مدی بازدی
گاوخونــی، یادگارلــو، دورگــه ســنگی و ســولدوز و برگــزاری نشســت هــای مشــورتی بــا مدیــران، كارشناســان و ســازمان هــای مــردم نهــاد 

ایــن تــاالب هــا 
ــت •  ــیون جه ــه ای كنوانس ــز منطق ــر و مرك ــهر رامس ــران ش ــدار و مدی ــهردار، فرمان ــا ش ــر ب ــادل نظ ــت تب ــر و نشس ــهر رامس ــد از ش بازدی

ــز ــن مرك ــت ای ــش فعالی ــازوكار افزای ــی س بررس
پیگیری و تالش جهت خروج سه تاالب یادگارلو، درگه سنگی و حسنلو از فهرست مونترو كنوانسیون • 
تدویــن و تكمیــل برنامــه عمــل ملــی CEPA ارتباطــات، آمــوزش، مشــاركت و آگاهــی و برگــزاری كارگاه هــا و نشســت هــای مــورد نیــاز • 

در ایــن راســتا
حفاظت از تاالب های مرزی با همكاری كنوانسیون رامسر و سازمان ملل• 
اقدام برای ثبت رامسر سایت های جدید )زریوار و میل مغان(• 
به روز رسانی فرم و نقشه های رامسر سایت های كشور• 
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همکاری ها و فعالیت های مشترك با سازمان منطقه ای راپمی 
پایــش صــدف هــای دوكفــه ای ســواحل جنوبــی بــه عنــوان شــاخص میــزان بــار • 

تجمعــی آلودگــی نفتــی و فلــزات ســنگین و اعــالم نتایــج بــه راپمــی
برنامــه ریــزی جهــت برگــزاری گشــت دریایــی راپمــی بــه منظــور ارزیابــی وضعیــت • 

محیــط زیســت دریایــی خلیــج فــارس و دریــای عمــان بــا همــكاری كلیــه 
كشــورهای منطقــه و  برگــزاری دو جلســه كمیتــه علمــی در ایــن خصــوص در 
ایــران و قطــر. الزم بــه ذكــر اســت كــه مســئولیت راهبــری ایــن گشــت بــر عهــده 

ــود. ــد ب ــران خواه ــالمی ای ــوری اس جمه
ــای •  ــاب ه ــت پس ــی وضعی ــت بررس ــده جه ــدی ش ــان بن ــه كاری زم ــم برنام تنظی

شــهری در منطقــه و همچنیــن تعییــن برنامــه هــای اولویــت دار بــه منظــور مقابلــه بــا آلودگــی هــای بــا منشــاء خشــكی در برنامــه هــای 
ملــی و منطقــه ای كــه طــی ایــن زمــان بنــدی مقــرر شــد كشــورهای عضــو كنوانســیون كویــت، پیمایشــی از وضعیــت دفــع پســاب هــای 
ــه  ــای عمــان انجــام داده و گــزارش آن را ب ــارس و دری ــاالی 2000 نفــر در حاشــیه خلیــج ف بهداشــتی و خانگــی ســكونت گاه هــای ب

ســازمان راپمــی ارســال كننــد
متعاقــب تصمیمــات شــانزدهمین شــورای وزیــران محیــط زیســت راپمــی،  ســازمان راپمــی  بــا همــكاری یونــپ نایروبــی و دفتــر منطقــه • 

ای غــرب آســیای آن و مشــاركت كارشناســان كشــورهای عضــو اقــدام بــه تهیــه و تدویــن اســتراتژی مدیریــت اكوسیســتم پایــه در منطقــه 
دریایــی راپمــی نمــوده و كارگــروه تخصصــی متشــكل از كارشناســان فنــی از دو بخــش محیــط زیســت و شــیالت كشــورهای منطقــه در 

ایــن رابطــه تشــكیل داد.

كنوانسیون تهران 
پیوستن رسمی به پروتكل های الحاقی به كنوانسیون خزر ) تهران ( : • 

- پروتكل آمادگی واكنش و همكاری منطقه ای در مبارزه با سوانح آلودگی نفتی و تصویب مجلس شورای اسالمی 
- پروتــكل حفاظــت از دریــای خــزر در برابــر آلودگــی ناشــی از منابــع و فعالیــت هــای مســتقر در خشــكی و تصویــب مجلــس شــورای 

اســالمی 
برگزاری نشست منطقه ایی كشورهای حاشیه خزر• 
امضــای مشــترک متــن پروتــكل حفاظــت از تنــوع زیســتی دریــای خــزر  الحاقــی بــه كنوانســیون تهــران همــراه بــا كشــور تركمنســتان • 

پــس از جلســات كارشناســی منطقــه ای متعــدد
امضــای پروتــكل » آمادگــی، واكنــش و همــكاری منطقــه ای در مبــارزه بــا ســوانح آلودگــی نفتــی« در ســومین نشســت كشــورهای عضــو • 

كنوانســیون در قزاقســتان توســط مســئولین محیــط زیســت كشــورهای حاشــیه دریــای خــزر كــه تحــت عنــوان پروتــكل آكتائــو )محــل 
امضــای پروتــكل در قزاقســتان( نــام گرفــت. 

ــه كنوانســیون •  ــادل اطالعــات« الحاقــی ب ــی، دســتیابی و تب ــكل پایــش، ارزیاب ــا عنــوان »پروت ــدی ب ــكل جدی ــه پیــش نویــس پروت تهی
تهــران و همچنیــن تشــكیل كارگــروه منطقــه ای پایــش بــر اســاس تصمیــم اتخــاذ شــده در پنجمیــن نشســت كشــورهای عضــو در عشــق 

آبــاد 
ــع و فعالیت هــای مســتقر در خشــكی« توســط •  ــر آلودگی هــای ناشــی از مناب ــای خــزر در براب ــكل »حفاظــت از دری تصویــب متــن پروت

كلیــه كشــورهای عضــو كنوانســیون تهــران  و امضــای آن در چهارمیــن كنفرانــس كشــورهای عضــو كنوانســیون تهــران توســط ایــران 
و تركمنســتان و تصویــب ایــن پروتــكل در مجلــس شــورای اســالمی و تاییــد آن توســط شــورای نگهبــان و ابــالغ بــه دولــت بــرای اجــرا
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پروتکل مونترال
تصویب پروژه ها، حذف فیزیكی مصرف مواد مخرب الیه اوزن و تغییر خط تولید واحد های مصرف كننده• 
اجــرای فــاز نهــم و تصویــب و اجــرای فــاز دهــم و تصویــب فــاز یازدهــم پــروژه تقویــت اداری جمهــوری اســالمی ایــران بــرای كاهــش • 

ــه اوزن تحــت پروتــكل مونتــرال مصــوب در كمیتــه اجرایــی پروتــكل مونتــرال تدریجــی مــواد مخــرب الی
همــكاری مســتمر و تبــادل اطالعــات در خصــوص تجــارت مــواد مخــرب الیــه اوزن بــا كشــورهای صــادر كننــده ایــن مــواد از طریــق • 

) iPIC ( سیســتم تبــادل اطالعــات بیــن المللــی
اجرای مرحله اول طرح برنامه مدیریت حذف هیدرو كلروفلورو كربن ها )حذف حدود 1270 تن(• 
تصویــب ســند پــروژه فــاز 2 برنامــه مدیریــت حــذف هیــدرو كلــرو فلــورو كربــن هــا در هفتــاد و هفتمیــن كمیتــه اجرایــی پروتــكل مونتــرال • 

بــا بودجــه ای بالــغ بــر 12 میلیــون دالر بــرای كشــور جمهــوری اســالمی ایــران بــه منظــور حــذف 75 درصــد میانگیــن ســال پایــه ایــن 
د ا مو

اعمال سیستم سهمیه بندی واردات و سیستم صدور مجوز برای واردات مواد و كاالهای مبتنی بر آن• 
كاهــش تدریجــی واردات هیــدرو كلروفلــورو كربــن هــا )10 درصــد كاهــش تــا تاریــخ 1 ژانویــه 2015 میــالدی( براســاس برنامــه زمــان • 

بنــدی پروتــكل
اعمال ممنوعیت واردات متیل كلرو فرم و متیل بروماید) در بخش آفات غیر قرنطینه ای (طبق برنامه زمان بندی پروتكل.• 
حضــور فعــال در نشســت هــای مرتبــط بــا جلســات اعضــای كنوانســیون ویــن و پروتــكل مونتــرال و نشســت هــای منطقــه ای جنــوب • 

ــه  ــوان عضــو co-opted كمیت ــه عن ــكل و حضــور ب ــن برنامــه هــای پروت و جنــوب شــرق آســیا و اثرگــذاری در سیاســت گــذاری و تدوی
اجرایــی دبیرخانــه صنــدوق چنــد جانبــه پروتــكل مونتــرال

بازدیدهای ادواری از كارخانجات تحت پوشش پروتكل• 
ــكل مونتــرال •  ــه پروت ــه اوزن و صنــدوق چنــد جانب ــه دبیرخان ــه اوزن ب ــه گــزارش ســاالنه میــزان واردات و مصــرف مــواد مخــرب الی ارائ

طبــق تعهــدات كشــور
ــرال  در طــی ســال هــای 1392-1395 تحــت •  ــكل مونت ــه پروت ــد جانب ــی از صنــدوق چن ــی اهدای ــت هــای فنــی و مال دریافــت حمای

عنــوان پــروژه هــای مصــوب كــه در چارچــوب ایــن كنوانســیون و پروتــكل حــدود 23 میلیــون و پانصــد هــزار دالر بودجــه بــرای كشــور 
ایــران تصویــب شــده

برگــزاری 30 كارگاه هــای اطــالع رســانی و اموزشــی بــرای ذینفعــان و نماینــدگان ارگان هــا و ســازمان هــای ذیربــط در ســطح كشــور و بــا • 
همــكاری آژانــس هــای اجرایــی تحــت پروتــكل مونتــرال.

كنوانسیون های استکهلم و بازل 

مركز منطقه ای این كنواسیون ها مستقر در ایران مستقر فعالیت هایی به شرح زیر داشته است:
افزایش همكاری و ارتباط استراتژیک كشورهای عضو و غیر عضو مركز بازل و انتقال دانش فنی• 
ــه •  ــه ب ــا توج ــورها ب ــن كش ــكالت ای ــا و مش ــی نیازه ــران و بررس ــازل در ته ــه ای ب ــز منطق ــو مرك ــر عض ــو و غی ــورهای عض ــوت از كش دع

اهــداف و سیاســت هــای مركــز منطقــه ای در ایجــاد تبــادل و ارتبــاط میــان كشــورهای عضــو و غیــر عضــو در منطقــه و كمــک بــه انتقــال 
فنــاوری و اطالعــات مربــوط بــه مقــررات كنوانســیون  هــای بــازل و اســتكهلم

ــاد •  ــماند و مف ــت پس ــون مدیری ــوب قان ــوه در چارچ ــماندهای جی ــی پس ــت محیط ــت زیس ــی مدیری ــای اجرای ــط و روش ه ــه ضواب تهی
ــازل ــیون ب كنوانس
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فهرست برداری پسماند ویژه سال 1394 براساس كد گذاری كنوانسیون بازل

 
فهرست برداری پسماند ویژه سال 1395بر اساس كد گذاری كنوانسیون بازل

 

ــاک از •  ــماندهای خطرن ــت از واردات پس ــت ممانع ــالمی جه ــورای اس ــس ش ــازل در مجل ــیون ب ــه كنوانس ــب اصالحی ــری تصوی پیگی
ــذار  ــال گ ــاد در ح ــورهای دارای اقتص ــعه و كش ــال توس ــورهای درح ــه كش ــه ب ــعه یافت ــورهای توس كش

آمــوزش و آشــنایی كارشناســان محیــط زیســت اســتان هــای كشــور در خصــوص مدیریــتPOPs  و پســماندهای خطرنــاک و نحــوه امحــا • 
آن هــا

برگــزاری كارگاه آموزشــی یــک روزه بــا عنــوان مدیریــت POPs هــا در آبــان 1394 بــا همــكاری بخــش هــای خصوصــی، ســازمان هــای • 
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مــردم نهــاد و دولتــی بــا رویكــرد معرفــی روش هــای جمــع آوری و امحــاء مــواد شــیمیایی پایــدار تولیــد شــده از صنایــع مختلــف آالینــده
برگــزاری همایــش و نمایشــگاه بازیافــت الســتیک و محیــط زیســت در آبــان 1394 بــا هــدف معرفــی صنایعــی كــه از روش هــای پــاک • 

در تولیــد اســتفاده مــی كننــد بــا رویكــرد اهمیــت بازیافــت الســتیک جهــت صرفــه جویــی در اســتفاده از منابــع، بــرای تولیــد كمتــر 
الســتیک و ترویــج اســتفاده از ضایعــات الســتیک در تولیــد كــف پــوش و آســفالت بــه همــراه معرفــی جدیدتریــن و كارآمدتریــن روش 

هــای ســازگار بــا محیــط زیســت در زمینــه تولیــد  و بازیافــت الســتیک
برگــزاری كارگاه آموزشــی در اســتان گیــالن- رشــت در خصــوص آشــنایی بــا كنوانســیون هــای بــازل، اســتكهلم و روتــردام در آذر 1394 • 

و آمــوزش گــروه هایــی كــه در زمینــه كنوانســیون بــازل فعالیــت دارنــد از جملــه؛ صنایــع، بیمارســتان هــا و مراكــز درمانــی، گمــرک و 
دانشــگاه هــا و آشــنایی بــا مفاهیــم اولیــه كنوانســیون هــای مذكــور و اطــالع رســانی دربــاره پســماند هــای خطرنــاک و نقــل و انتقــال 

ایــن مــواد
تهیــه و تدویــن كتــاب بــا موضــوع كنوانســیون بــازل، روتــردام و اســتكهلم و مدیریــت پســماندهای خطرنــاک و پســماندهای الكتریكــی • 

و الكترونیكــی در راســتای معرفــی انــواع پســماندها در كنوانســیون بــازل و آمــوزش بازچرخانــی و بازیافــت پســماندهای خطرنــاک در 
جهــت اجرایــی نمــودن كنوانســیون هــای مذكــور در ســطح ملــی

 •http:bcrciran.doe.ir  و  www.bcrctehran.ir  راه اندازی سایت های مركز منطقه ای بازل به آدرس؛
تهیه برنامه عمل 2019-2016  مركز منطقه ای كنوانسیون های بازل و استكهلم در ایران• 
ــت محیــط زیســت •  ــران توســط معاون ــازل و اســتكهلم در ای امضــای توافقنامــه اســتقرار مجــدد مركــز منطقــه ای كنوانســیون هــای  ب

انســانی ســازمان و دبیــر اجرایــی دبیــر خانــه كنوانســیون هــای بــازل، اســتكهلم و روتــردام در تهــران  در 13 آذر1395 جهــت اســتمرار 
فعالیــت  مــر كــز منطقــه ای بــازل تهــران طــی یــک دوره پنــج ســاله

شركت در نشست ساالنه بازل و استكهلم در ژنو سوییس در سال 1395• 

سایر همکاری های بین المللی 
تهیه و تسلیم » سومین گزارش ملی تغییر آب و هوا در جمهوری اسالمی ایران » به دبیرخانه كنوانسیون تغییر آب و هوا • 
پیوستن رسمی به كنوانسیون میناماتا ) جیوه ( پس از تصویب مجلس شورای اسالمی در تاریخ 94/5/8 • 
برگــزاری جلســات متعــدد بــا نماینــدگان جایــكا در خصــوص بهــره گیــری از توانمنــدی كشــور ژاپــن بــه منظــور پایــش آالینــده هــای • 

محیــط زیســت بــا تمركــز بــر ایســتگاههای هــوای محیــط)Horiba(  و نیــز پیگیــری در زمینــه نحــوه پایــش  جیــوه
ــا •  ــار ب ــش گردوغب ــبكه پای ــب ش ــوص نص ــار در خص ــی گردوغب ــه مل ــن و دبیرخان ــور ژاپ ــت كش ــط زیس ــا وزارت محی ــترک ب ــه مش جلس

ــار ــان گردوغب ــوع طوف ــدار وق ــار و هش ــوده گردوغب ــر ت ــاع و قط ــبه ارتف ــت محاس ــیلومتر جه ــتگاه س ــتفاده از دس اس
تعییــن زمینــه هــای همــكاری در خصــوص تغییــر آب و هــوا و اجرایــی شــدن INDC كشــور بــا همــكاری یونــپ، آلمــان، فرانســه، بلژیــک • 

ایتالیا و 
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)مصــوب 	  كشــور  مراتــع  و  هــا  جنــگل  شــدن  ملــی  قانــون 
و  قانــون، عرصــه  ایــن  تاریــخ تصویــب  از  كــه   )1341/10/27
ــع و بیشــه هــای طبیعــی و اراضــی  ــی كلیــه جنــگل هــا، مرات اعیان
جنگلــی كشــور جــزو امــوال عمومــی محســوب شــده و متعلــق 
ــراد آن را  ــخ اف ــن تاری ــن كــه قبــل از ای ــو ای ــت مــی باشــد ول ــه دول ب
ــا و  ــظ و احی ــند و حف ــه باش ــت گرفت ــند مالكی ــده و س ــرف ش متص
توســعه منابــع فــوق و بهــره بــرداری از آنهــا را ســازمان جنــگل هــا و 

ــت. ــد داش ــده خواه ــه عه ــع ب مرات
ــدی آن 	  ــات بع ــا اصالح ــوب 1346 ب ــد مص ــکار و صی ــون ش قان

كــه طــی آن بــرای حفــظ و حمایــت و تكثیــر جانــوران وحشــی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت  تشــكیل شــده و دارای شــخصیت 

ــردد. ــی گ ــی م حقوق

قانــون حفاظــت و بهره بــرداری از جنــگل هــا و مراتــع كشــور بــا 	 
اصالحــات بعــدی )مصــوب 1346/5/30( كــه طــی ایــن قانــون 
ــا و  ــگل ه ــرداری از جن ــره ب ــعه و به ــالح و توس ــا و اص ــظ و احی حف
مراتــع و بیشــه هــای طبیعــی و اراضــی جنگلــی ملــی شــده متعلــق 

بــه دولــت بــه عهــده ســازمان جنــگل هــا و مراتــع مــی باشــد.
تاریــخ 	  از  نباتــات )مصــوب 1346/2/18( كــه  قانــون حفــظ 

تصویــب ایــن قانــون ســازمان حفــظ نباتــات وابســته بــه وزارت 
ــی  ــای عموم ــاری ه ــات و بیم ــا آف ــارزه ب ــور مب ــه منظ ــاورزی ب كش
نباتــات و آفــات و بیمــاری هــای قرنطینــه ای و نیــز مشــاركت در امــر 

ــد. ــكیل گردی ــاورزی تش ــای كش ــاری ه ــات و بیم ــا آف ــارزه ب مب
)مصــوب 	  زیســت  محیــط  بهســازی  و  حفاظــت  قانــون 

ــی آن  ــه ط ــوب 1371/8/24( ك ــه مص 1353/3/28 و اصالحی
ــت و  ــط زیس ــازی محی ــود و بهس ــت و بهب ــه حفاظ ــد ك ــد گردی تاكی
پیشــگیری و ممانعــت از هــر نــوع آلودگــی و هــر اقــدام مخربــی كــه 
موجــب برهــم خــوردن تعــادل و تناســب محیــط زیســت مــی شــود و 
نیــز كلیــه امــور مربــوط بــه جانــوران وحشــی و آبزیــان آبهــای داخلی 
از وظایــف ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت. ایــن ســازمان از 
ــت جمهــوری و دارای  ــه ریاس ــته ب ــون وابس ــن قان ــب ای ــخ تصوی تاری
ــورای  ــر ش ــر نظ ــده و زی ــی ش ــتقالل مال ــی و اس ــخصیت حقوق ش

ــد. ــی نمای ــه  م ــام وظیف ــت انج ــط زیس ــت محی ــی حفاظ عال
 قانــون حفاظــت دریــا و رودخانــه هــای مــرزی از آلودگــی بــا 	 

ــا ایــن قانــون  مــواد نفتــی )مصــوب 1354/11/4( كــه مطابــق ب
ــای  ــی و دری ــای داخل ــرزی و آب ه ــای م ــه ه ــردن رودخان ــوده ك آل
ســرزمینی ایــران بــه نفــت و یــا هرنــوع مخلــوط نفتــی توســط كشــتی 
هــا و یــا ســكوهای حفــاری و جزایــر مصنوعــی ممنــوع و منجــر بــه 

جــزای نقــدی و حبــس مــی گــردد.
ــرزی 	  ــای م ــه ه ــتر رودخان ــاره و بس ــت كن ــظ و تثبی ــون حف قان

)مصــوب 1363/12/8 هیــأت وزیــران( كــه از تاریــخ تصویــب 
ــرزی  ــای م ــه ه ــتر رودخان ــاره و بس ــت كن ــظ و تثبی ــه حف آن وظیف
ــون  ــل 78 قان ــل اص ــت كام ــا رعای ــا ب ــیر آنه ــالح مس ــا اص و احیان
اساســی بــا وزارت نیــرو خواهــد بــود كــه بــا رعایــت مفــاد معاهــدات 
و موافقتنامــه هــا و پروتــكل هــای مــرزی بیــن ایــران و دول همجــوار 

ــد ــدام نمای ــام آن اق ــه انج ــبت ب نس
قانــون حفــظ و حمایــت از منابــع طبیعــی و ذخایــر جنگلــی 	 

ــون  ــن قان ــب ای ــخ تصوی ــه از تاری كشــور )مصــوب 1371/7/5( ك
ــی  ــر جنگل ــزء ذخای ــور ج ــر كش ــه در سراس ــی ك ــای درخت ــه ه گون
ــد. ــوع گردی ــا ممن ــع آنه ــده و قط ــخص ش ــوند مش ــی ش ــوب م محس
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قانــون نحــوه جلوگیــری از آلودگــی هــوا )مصــوب 1374/2/3( 	 
كــه طــی آن كلیــه دســتگاه هــا و موسســات و كلیــه اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی موظــف شــدند بــه منظــور تحقــق اصــل پنجاهــم 
ــازی  ــور پاكس ــه منظ ــران و ب ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
و حفاظــت هــوا از آلودگــی هــا، مقــررات و سیاســت هــای مقــرر در 

ــت نماینــد. ــون را رعای ــن قان ای
جمهــوری 	  آبــزی  منابــع  از  بهره بــرداری  و  حفاظــت  قانــون 

ــون  ــن قان ــا ای ــق ب ــران )مصــوب 1374/6/14( مطاب اســالمی ای
منابــع آبــزی آب هــای تحــت حاكمیــت و صالحیــت جمهــوری 
ــت از آن  ــظ و حراس ــوده و حف ــور ب ــی كش ــروت مل ــران ث ــالمی ای اس
ــران مــی باشــد و مدیریــت  از وظایــف دولــت جمهــوری اســالمی ای
ــع  ــن مناف ــت تامی ــع در جه ــن مناب ــرداری از ای ــره ب ــت و به حفاظ
ــردد. ــی گ ــال م ــررات آن اعم ــون و مق ــن قان ــاس ای ــر اس ــور ب ــی كش مل

قانــون مدیریــت پســماندها )مصــوب 1383/2/20( كــه مطابــق 	 
ــه منظــور تحقــق اصــل پنجاهــم قانــون اساســی و  ــا ایــن قانــون ب ب
بــه منظــور حفــظ محیــط زیســت كشــور از آثــار زیان بــار پســماندها و 
مدیریــت بهینــه آنهــا، كلیــه وزارتخانــه ها و ســازمان ها و موسســات و 
نهادهــای دولتــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی كــه شــمول قانــون 
بــر آنهــا مســتلزم ذكــر نــام مــی باشــد و كلیــه شــركت هــا و موسســات 
و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی موظفنــد مقــررات و سیاســت هــای 
ــكی،  ــادی، پزش ــماندهای ع ــوص پس ــون درخص ــن قان ــرر در ای مق

ویــژه، كشــاورزی و صنعتــی را رعایــت نماینــد. 
قانــون ایمنــی زیســتی )مصــوب 1388/5/26( كــه طــی آن 	 

ــی  ــال داخل ــل و انتق ــازی، نق ــد، رهاس ــه تولی ــوط ب ــور مرب ــه ام كلی
ــرف و  ــروش، مص ــد، ف ــه، خری ــادرات، واردات، عرض ــرزی، ص و فرام
اســتفاده از موجــودات زنــده تغییــر شــكل یافتــه ژنتیكــی بــا رعایــت 
مفــاد ایــن قانــون مجــاز اســت و دولــت مكلــف اســت تمهیــدات الزم 
را بــرای انجــام ایــن امــور از طریــق بخــش هــای غیردولتــی فراهــم 

آورد.
قانــون توزیــع عادالنــه آب )مصــوب 1361/12/16و اصالحیــه 	 

ــا و آب  ــای دریاه ــا آن آب ه ــق ب ــه مطاب ــوب 1364/8/14( ك مص
هــای جــاری در رودهــا و انهــار طبیعــی و دره هــا و هر مســیر طبیعی 
دیگــر اعــم از ســطحی و زیرزمینــی و ســیالب هــا و فاضــالب هــا و 
زه آب هــا و دریاچــه هــا و مــرداب هــا و بركــه هــای طبیعــی و چشــمه  
ســارها و آب هــای معدنــی و منابــع آب هــای زیرزمینــی از مشــتركات 
بــوده و در اختیــار حكومــت اســالمی اســت و طبــق مصالــح عامــه از 
آنهــا بهــره بــرداری مــی شــود و مســئولیت حفــظ و اجــاره و نظــارت 

بــه بهــره بــرداری از آنهــا بــه دولــت محــول مــی شــود.

ــل های  ــروز و نس ــل ام ــه نس ــت -ك ــت از محیط زیس ــاده 112- حفاظ م
بعــد بایــد در آن حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند - 
وظیفــه ای همگانــی اســت. از ایــن  رو فعالیت هــای اقتصــادی و غیــر 
ــراه  ــران آن هم ــب غیرقابل جب ــا تخری ــت ی ــی محیط زیس ــا آلودگ ــه ب آن ك
ــت  ــازی محیط زیس ــازی و زیباس ــت، بهس ــت. حفاظ ــوع اس ــد، ممن باش
ــت و  ــهروندان اس ــق ش ــت ح ــت از محیط زیس ــگ حمای ــترش فرهن و گس
ــعه ای،  ــای توس ــات و اقدام ه ــا، تصمیم ــق را در برنامه ه ــن ح ــت ای دول
قــرار  مدنظــر  امنیتــی  و  دفاعــی  فرهنگــی،  اجتماعــی،  اقتصــادی، 

می دهــد و بــا آلودگــی و تخریــب محیط زیســت مقابلــه می كنــد.
محیط زیســت  از  بهره منــدی  حــق  شــهروند  هــر   -113 مــاده 
ــوا، آب و  ــی ه ــه آلودگ ــی، از جمل ــواع آلودگ ــاری از ان ــاک و ع ــالم، پ س
ــزان و  ــی از می ــر و آگاه ــعات مض ــواج و تشعش ــی از ام ــای ناش آلودگی ه
ــرای  ــی ب ــتگاه های اجرای ــت را دارد. دس ــای محیط زیس ــات آالینده ه تبع
كاهــش آالینده هــای زیســت محیطی به ویــژه در شــهرهای بــزرگ تدابیــر 

الزم را اتخــاذ می كننــد.
مــاده 114- هرگونــه اقــدام به منظــور توســعه زیربنایــی و صنعتــی ماننــد 
احــداث ســدها و راه هــا و صنایــع اســتخراجی، پتروشــیمی یــا هســته ای 
ــود.  ــام ش ــت محیطی انج ــرات زیس ــی تأثی ــس از ارزیاب ــد پ ــد آن بای و مانن
بــه رعایــت دقیــق مالحظــات  اجــرای طرح هــای توســعه ای منــوط 

ــود. ــد ب ــت محیطی خواه زیس
طریــق  از  مؤثــر  بین المللــی  نقــش  ایفــای  بــا  دولــت   -115 مــاده 
همكاری هــای اقتصــادی، تبــادل اطالعــات، انتقــال دانــش فنــی و 
مبادلــه فرهنگــی بــرای تحقــق توســعه پایــدار همه جانبــه و متــوازن و رفــع 
ــع بین المللــی اقــدام خواهــد نمــود. حــق شــهروندان اســت كــه از  موان
ــه بهداشــتی،  ــو در كلیــه زمینه هــا از جمل ــا و منافــع فن آوری هــای ن مزای

ــوند. ــد ش ــاری بهره من ــادی و تج ــی، اقتص ــی، غذای ــكی، داروی پزش
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ملــت  حماســی  حضــور  و   ۱۳۹۲ خــرداد   ۲۴ شــكوهمند  انتخابــات 
شــریف ایــران در انتخابــات، نمــادی از مــردم ســاالری و حاكمیــت مــردم 
بــر سرنوشــت خویــش بــود كــه مــردم در چارچــوب نظــام جمهــوری 
ــون اساســی و تدابیــر مقــام معظــم رهبــری، اراده جمعــی  اســالمی، قان
ــه  ــرات ب ــال تغیی ــق اعم ــش از طری ــت خوی ــود سرنوش ــرای بهب ــود را ب خ

ــد. ــالم كردن ــک اع ــیوه ای دموكراتی ــه ش ــدوق رأی و ب ــک صن كم
بــر همــگان و بــه ویــژه مســئوالن كشــور در هــر رده ای واجــب اســت 
پاســدار اعتبــار، اقتــدار، منافــع و عــزت ایــن مــردم باشــند و تــوان خویــش 
را بــرای پاســخ گویی بــه مطالبــات مشــروع و بــه حــق آنــان بــه كار گیرنــد. 
قــوه مجریــه منتخــب ملــت نیــز وظیفــه دارد در كنــار ســایر قــوا و تحــت 
هدایــت رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری، وظایــف ســنگینی را كــه در 
قانــون اساســی مقــرر شــده اســت، بــه انجــام رســاند و دیــن خویــش را بــه 
كشــور، نظــام و مــردم كــه از هســتی خویــش بــرای پاســداری از میهــن، 

ــه گذاشــته اند، ایفــا نمایــد. نظــام و منافــع ملــی مای
ــران،  ــریف ای ــت ش ــاالری مل ــر مردم س ــی ب ــی و مبتن ــار عقالن ــه رفت نتیج
حتــی در مدت كوتــاه بعــد از انتخابــات نیــز ثمــرات فــراوان داشــته اســت. 
بــا برگــزاری انتخابــات ۲۴ خــرداد، گام هــای مهمــی بــه ســوی بازســازی 
ــش  ــردن بی ــک ك ــی، نزدی ــرمایه اجتماع ــازی س ــی، بازس ــاد عموم اعتم
ــت،  ــا جمهوری ــام ب ــالمیت نظ ــن اس ــت، و تضمی ــردم و حاكمی ــش م از پی
ــل  ــرای ح ــی ب ــای مل ــاد فرصت ه ــی، ایج ــاط مل ــد و نش ــی امی بازآفرین
احیــای  زمینه هــای  پیدایــش  بین المللــی،  چالش هــای  و  معضــالت 
ــم  ــه، فراه ــد در جامع ــان جدی ــدن گفتم ــش، دمی ــه آرام ــالق و تجرب اخ
آوردن نشــاط سیاســی و آمــاده شــدن زمینــه تضــارب آراء و تعامــل احــزاب 
ــد  ــن مســیر بای و گــروه هــا، برداشــته شــده اســت. بدیهــی اســت كــه ای
تــداوم یابــد و ثمــرات اعتدال گرایــی و تغییرخواهــی را كــه اكثریــت ملــت 

ــود. ــه ش ــكار و نهادین ــش آش ــش از پی ــد، بی ــران برگزیده ان ای
تــداوم ایــن مســیر، نیازمنــد بینشــی روشــن دربــاره مبانــی عمــل دولــت، 
و رئــوس برنامه هایــی اســت كــه دولــت در نظــر دارد در چهــار ســال آینــده 
ــرای  ــه مــرور آن هــا را اجــرا نمایــد. رئــوس خط مشــی و برنامــه دولــت ب ب
اداره كشــور در ایــن نوشــتار خدمــت نماینــدگان محتــرم مجلــس و ملــت 
ــی  ــث، مبان ــه بح ــش از ورود ب ــا پی ــود. ام ــم می ش ــران، تقدی ــریف ای ش

ــریح  ــده تش ــال آین ــار س ــت در چه ــردی دول ــای راهب ــداف و اولویته اه
می شــود كــه روح حاكــم بــر خط مشــی، برنامه هــا و اقدامــات دولــت 

تدبیــر و امیــد خواهــد بــود.
*خط  مشی و اصول كلی برنامه دولت

۱-۱ دیانت عقالنی و رحمانی
انقــالب اســالمی بنیانــی دینــی دارد و بــدون اندیشــه دینــی و 
معنویــت و اخــالق اســالمی، هویــت انقــالب و جمهــوری اســالمی 
ایــران از میــان خواهــد رفــت. امــا كــم نیســتند مســلمانانی در ســطح 
ــمنانی در كل  ــان، و دش ــالم، و جه ــان اس ــه، جه ــه خاورمیان منطق
جهــان، كــه بــا همــه تــوان – بــه عمــد یــا از ســر ناآگاهــی- چهــره ای 
تندخــو، عقــل گریــز، ضدانســانی و نامناســب بــرای مناســبات 
بــه نمایــش می گذارنــد. خاورمیانــه و  از اســالم  دنیــای جدیــد 
بخش هایــی مهمــی از جهــان اســالم امــروز رنــج غلبــه چنیــن 
قرائت هایــی از اســالم را تحمــل می كننــد، حــال آن كــه پیامبــر 
اســالم، پیامبــر رحمــت بــود و اســالم، تعقــل و خــردورزی را در همــه 

ــت. ــناخته اس ــمیت ش ــه رس ــری ب ــی بش ــوالت زندگ مق
دولــت یازدهــم، بــر خــود فــرض می دانــد كــه نماینــده دیانــت 
ــد و از  ــان باش ــطح جه ــوی در س ــدال عل ــی و اعت ــی و رحمان عقالن
ایــن مســیر بــر فراهــم آوردن زمینه هــای بیشــتری را بــرای دینــداری 
ــم آورد.  ــا فراه ــراد و گروه ه ــاذب اف ــتانه و ج ــان دوس ــه، انس عالمان
بــی شــک ایــن مهــم بــه معنــای انحــراف از روح حاكــم بــر اهــداف 
و ارزش هــای اســالمی، و مغایــرت بــا موازیــن شــرع، یــا فاصلــه 
ــت  ــاور اس ــن ب ــر ای ــت ب ــه دول ــت، بلك ــن نیس ــان دی ــن از عالم گرفت
ــر  كــه در كنــه وجــودی ارزش هــا، شــارع و روحانیــت اســالم، ذخای
گرانبهایــی بــرای تقویــت عقالنیــت و رحمانــی بــودن رویــه حاكمیــت 

ــود دارد. ــور وج ــت كش ــی و مدیری سیاس
۱-۲ اعتدالگرایــی در رفتــار دولتمــردان و تصمیمگیــری و اجــرا در دولت،
را  خــود  دولــت  و  شــد  مواجــه  مــردم  اقبــال  بــا  انتخابــات 
اعتدالــی  مشــی  و  سیاســت گذاری  رفتــار،  رعایــت  بــه   متعهــد 
فــردی  رفتــار  وصــف  اعتــدال  می دانــد.  » اعتدالخواهــی« 
سیاســت ها  وصــف  هم چنیــن  و  دولتمــردان  و  رئیس جمهــور 
رفتــار  در  اعتــدال  بــود.  اقدامــات ســاختاری دولــت خواهــد  و 
شــخصی رئیــس  جمهــور و دولتمــردان بــه معنــای پایبنــدی بــه 
ــن  ــخن گفت ــنجیده س ــت ادب، س ــانی، رعای ــالق اسالمی-انس اخ
و كاربــرد  ایــران،  ملــت  بــرای  آن  فوایــد  و  و مالحظــه هزینه هــا 
عقالنیــت و خــرد جمعــی در گفتــار و كــردار اســت. اعتــدال در 
مجریــه،  قــوه  عمــل  و  تصمیم گیــری  سیاســت گذاری،  ســطح 

پیوست 4 : 
متن كامل خط مشی و اصول كلی برنامه دولت یازدهم
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ــیوه ای  ــدال، ش ــدی دارد. اعت ــیع و چندبع ــده، وس ــی پیچی مفهوم
از سیاســت گذاری، تصمیم گیــری و اجراســت كــه تضمیــن كننــده 
ــرد  ــر خ ــی ب ــی و مبتن ــع مل ــت مناف ــا محوری ــران ب ــت ای ــع مل مناف
جمعــی و نظــر كارشناســی باشــد و بــه ایجــاد توازن هــای ســاختاری 
ــی  ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــات اقتص ــف حی ــای مختل در عرصه ه

ــاند. ــاری رس ــران ی ــه ای جامع
۳- ۱ تصمیمگیری بر مبنای خرد جمعی

اگرچــه كاربــرد خــرد جمعــی در ذیــل مفهــوم اعتــدال وجــود دارد، 
لیكــن بــه دلیــل اهمیــت آن و خســاراتی كــه كشــور در گذشــته بــه 
ــه خــرد جمعــی متحمــل شــده اســت،  دلیــل ضعــف در پایبنــدی ب
دولــت یازدهــم بــر اســتفاده از خــرد جمعــی در همــه ســطوح و بــه 
شــكل ســازمان یافتــه تأكیــد دارد. دولــت، انتخابــات مردم ســاالر را 
ــا دارد  ــن بن ــد، لیك ــی می دان ــرد جمع ــی خ ــه تجل ــن عرص كالن تری
ظرفیت هــا و ســازوكارهای تجلــی خــرد جمعــی در همــه ســطوح را 

گســترش دهــد.
توســعه مدنــی و كمــک بــه تشــكل یافتگــی جامعــه و متعاقبــًا جــاری 
شــدن خــرد جمعــی در چارچــوب رویه هــای دموكراتیــک حاكــم بــر 
اشــكال مختلــف ســازمان های مردمــی، مجرایــی مهــم بــرای تجلــی 

خــرد جمعــی در همــه ســطوح اســت.
 ۴- ۱ محوریت منافع ملی

ــل  ــری و عم ــا تصمیم گی ــز ب ــی، ج ــی و بین الملل ــت ورزی مل سیاس
بــر مبنــای منافــع ملــی معنــا نخواهــد داشــت. دولت هــا، مجالــس 
ــع  ــترک از مناف ــن و مش ــتی روش ــا برداش ــد ب ــام بای ــایر اركان نظ و س
ــرای تحقــق آن تــالش كننــد. نتیجــه تصمیم گیــری و عمــل  ملــی ب
ــت  ــود وضعی ــی و بهب ــدرت مل ــش ق ــی، افزای ــع مل ــای مناف ــر مبن ب
ــاده تر،  ــارت س ــه عب ــه و ب ــی جامع ــی، فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
تامیــن رفــاه مــردم بــه شــیوهای عادالنــه اســت. دولــت خــود 
شــده  تعریــف  و  صریــح  چارچوب هــای  در  می دانــد  موظــف  را 
بــا همــكاری ســایر قــوا منافــع ملــی را دنبــال كنــد تــا ارزیابــی 

دســتاوردهای اداره كشــور بــرای مــردم انجام پذیــر باشــد.
۵- ۱ تالش برای تحقق اصول حكمرانی شایسته

حكمرانــی شایســته، مشــتمل بــر حاكمیــت قانــون، رعایــت حقــوق 
و آزادی هــای مدنــی مــردم، پاســخ گویی در برابــر جامعــه، شــفافیت 
در مدیریــت و عرضــه اطالعــات، مبــارزه بــا فســاد، كنتــرل خشــونت 
ــا بی ثباتــی سیاســی، مداخلــه مؤثــر و كارآمــد در جامعــه  و مقابلــه ب
ــاركت  ــن مش ــهروندی، و تضمی ــوق ش ــت حق ــن رعای ــازار در عی و ب
مؤثــر مــردم در سرنوشــت خویــش، آرمانــی قابــل احتــرام در جامعــه 

بشــری اســت و ملــت بــزرگ ایــران نیــز شایســته بهــره منــدی از ایــن 
نــوع حكومــت و حكمرانــی و مطالبــه ایشــان اســت. دولــت یازدهــم 
نیــز می كوشــد ایــن مطالبــه مــردم را در بســتر ظرفیت هــای موجــود 
جامعــه و ظرفیت هایــی كــه بــا اقــدام دولــت و مــردم ایجــاد می شــود، 
دنبــال كــرده و محقــق ســازد. تحقــق حكمرانــی شایســته اســت كــه 
می توانــد دولتــی مقتــدر و در عیــن حــال خدمتگــزار و پاســخگو در 
ــای  ــر فزون طلبی ه ــیر راه را ب ــن مس ــد، و از همی ــاد كن ــل ایج داخ

خارجــی ببنــدد.
۶- ۱ واقع بینی

تحقــق  بــه  معطــوف  و  آرمان نگــر  ایــران  اســالمی  انقــالب 
ــتری از  ــر بس ــی ب ــر آرمان ــا ه ــت. ام ــوده اس ــی ب ــی متعال ارزش های
واقعیت هــا امــكان تحقــق می یابــد و سیاســت ورزی مدبرانــه بــه 
معنــای بررســی شــرایط تحقــق آرمان هاســت بــه نحــوی كــه اســاس 
ــالمی  ــالب اس ــخ انق ــود. تاری ــد نش ــی تهدی ــت آرمان خواه موجودی
ــده ایم  ــک ش ــا نزدی ــه آرمان ه ــتر ب ــد آن گاه بیش ــان می ده ــز نش نی
كــه واقع بین تــر بوده ایــم. از ایــن منظــر، واقع بینــی نــه در تقابــل بــا 
آرمان گرایــی و دنبــال كــردن ارزش هــا، بلكــه بســتر آن اســت. دولــت 
ــت  ــت. دول ــق آرمان هاس ــرای تحق ــی ب ــه واقع بین ــد ب ــم متعه یازده
ــه  ــد ك ــا، می كوش ــدورات و محدودیته ــات، مق ــوب امكان در چهارچ
ــه واقعیت هــا،  ــد امــا تبییــن و ارای حداكثــر مطلوبیــت را ایجــاد نمای
ــرد. ــرار گی ــت ق ــتور كار دول ــارات در دس ــطح انتظ ــت س ــرای مدیری ب

  ۷- ۱ رعایت حقوق شهروندی
قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران كلیتــی اســت كــه اجــرای 
ــوط  ــد مــد نظــر قــرار گیــرد. اجــرای اصــول مرب همــه اصــول آن بای
ــن  ــون اساســی كــه در كلی تری ــه حقــوق ملــت در فصــل ســوم قان ب
معنــا بــر رعایــت حقــوق شــهروندی داللــت دارد و مطالبــه تاریخــی 
ــت.  ــون اس ــروطه تاكن ــالب مش ــان انق ــل از زم ــران حداق ــردم ای م
ــور  ــن منش ــر تدوی ــز ب ــود نی ــی خ ــه انتخابات ــور در برنام رئیس جمه
حقــوق شــهروندی و اجــرای حقــوق ملــت در قانــون اساســی تأكیــد 
كــرده بــود و اكنــون نیــز مصمــم اســت تــا بــه ایــن وعــده جامــه عمــل 
بپوشــاند. احتــرام بــه حقــوق مالكیــت بــه عنــوان یكــی از مهمتریــن 
ــت. ــم اس ــت یازده ــای دول ــهروندی از اولویته ــوق ش ــای حق مولفه ه

 ۸- ۱ تعهد به رشد و توسعه همه جانبه
قریــب یكصــد ســال اســت كــه ایرانیــان بــرای تحقــق توســعه تــالش 
ــن  ــا آن در ای ــط ب ــای مرتب ــعه و گفتمان ه ــه توس ــد. اندیش می كنن
ــری،  ــه بش ــل اندیش ــب تكام ــه تناس ــد و ب ــر كرده ان ــرن تغیی ــک ق ی
ــز متكامــل شــده  تقاضــای فهــم و مطالبــات انســان ها از توســعه نی
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اســت. در ایــران نیــز در دوره هــای مختلــف بــر ابعــاد مختلــف توســعه 
اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی تأكیــد شــده اســت، امــا 
امــروز زمــان آن اســت كــه بــا رویكــردی كل نگــر، پیشــرفت و توســعه 
متــوازن و همــه جانبــه در بســتر امكانــات و شــرایط تاریخــی كشــور 
در دســتور كار دولــت قــرار گیــرد. پیشــرفت و توســعه ای كــه ضمــن 
بــرآوردن نیازهــای نســل حاضــر، نســل های آتــی را نیــز لحــاظ 
ــروز  ــبب ب ــری س ــک جانبه نگ ــی از ی ــای ناش ــدم توازن ه ــرده و ع ك
ــعه  ــی و توس ــت جغرافیای ــود. عدال ــده نش ــتر در آین ــكالت بیش مش
متــوازن منطقــه ای مبتنــی بــر آمایــش ســرزمینی بــه عنــوان یكــی از 
مهمتریــن اولویتهــای توســعه همه جانبــه، مــورد توجــه ویــژه دولــت 
یازدهــم اســت. در ایــن راه یكــی از مهمتریــن اقدامــات، همــكاری 

ملــی در تدویــن الگــوی اســالمی-ایرانی پیشــرفت اســت.
 ۹- ۱ ارتقای كیفیت زندگی ایرانیان

ــهمی  ــا س ــاله و ب ــزار س ــد ه ــی چن ــابقه تمدن ــران دارای س ــردم ای م
مهــم در تمــدن جهانــی كــه از منابــع انســانی، طبیعــی، فرهنگــی، 
ــا  ــی ب ــته زندگ ــد، شایس ــی برخوردارن ــی عظیم ــک و تاریخ ژئوپلتی
كیفیــت باالتــری هســتند. بــر ایــن باوریــم كــه وضــع فعلــی كشــور 
در مقایســه بــا شایســتگی های ملــت ایــران، نامناســب اســت و 
خــود را متعهــد بــه ارتقــای كیفیــت زندگــی ایرانیــان در همــه ابعــاد 

می دانیــم.
شایســته اســت وضعیــت اقتصــادی، آرامــش خاطــر و وضــع روانــی، 
اقتــدار جهانــی،  و  منزلــت  محیطــی،  زیســت  زندگــی  كیفیــت 
امیــدواری و نشــاط اجتماعــی، و در نهایــت رضایــت ایرانیــان از 
زندگــی در همــه ابعــاد در چارچــوب امكانــات، محدودیتهــا و منابــع 

ــد. ــود یاب ــدار بهب ــی پای ــه صورت ــور، ب كش
۱۰- ۱ - مبارزه با فساد

فســاد، ســبب فرســایش ســرمایه اجتماعــی، كاهــش اعتمــاد مــردم 
بــه نظــام سیاســی، بــاال رفتــن هزینه هــای انجــام فعالیت هــا، 
ــم زدن  ــر ه ــاالری و ب ــی شایسته س ــع، نف ــه مناب ــص غیربهین تخصی
ســاختار عدالــت در ایجــاد فرصت هاســت. مبــارزه بــا فســاد، بخــش 
ــت.  ــه اس ــح جامع ــت صحی ــته و مدیری ــی شایس ــی از حكمران مهم
مبــارزه بــا فســاد نیــز از مطالبــات تاریخــی ملــت ایــران بــوده اســت و 
بــه واســطه اتفاقاتــی كــه در ســال های اخیــر رخ داده، ضــرورت آن 

ــود. ــاس می ش ــری احس ــان دیگ ــر زم ــش از ه بی
ــه كارگیــری روش هــای علمــی و  ــا ب دولــت یازدهــم مصمــم اســت ب
ــه  ــعاری، ب ــورد ش ــو و برخ ــه دور از هیاه ــری، ب ــش بش ــه و دان تجرب
مقابلــه بــا علــل و زمینه هــای بــروز فســاد بپــردازد. بدیهــی اســت بــه 

ماننــد بســیاری از دیگــر اهــداف مهــم، مبــارزه بــا فســاد بــه تعامــل 
تنگاتنــگ بــا ســایر قــوا نیازمنــد اســت و عــزم ملــی جــدی بــرای ایــن 
كار بایــد وجــود داشــته باشــد. تحقــق ایــن نــوع از مبــارزه هماهنــگ 
و همه جانبــه بــا فســاد می توانــد آغازگــر حركــت بــه ســوی برقــراری 
ــوه  ــود نح ــادآوری می ش ــد. ی ــی باش ــی واقع ــت و تبعیض زدای عدال
برخــورد بــا فســاد بــدون توجــه بــه علــل ریشــه ای آن باعــث بازتولیــد 
فســاد و از طــرف دیگــر باعــث از دســت رفتــن پایه هــای اصلــی 
حقــوق مالكیــت و ناامنــی در فضــای فعالیــت اقتصــادی می شــود.

۱۱- ۱ - بهسازی و بازآفرینی ظرفیت نهاد دولت
واقعیــت آن اســت كــه در همــه جــای جهــان، دولــت نیــروی مهــم و 
ــران  ــر ای ــر ابعــاد زندگــی مــردم اســت. در كشــوری نظی تأثیرگــذار ب
ــی  ــی، سیاس ــادی، فرهنگ ــات اقتص ــم حی ــش اعظ ــت بخ ــه دول ك
و اجتماعــی را یــا در اختیــار و مالكیــت دارد یــا بــر آن تأثیــری 
و  توســعه  بــرای  تــالش  نمی توانــد  می گــذارد،  انــكار  غیرقابــل 
پیشــبرد كشــور را بــدون اصالحــات و بهســازی ظرفیــت نهــاد دولــت 
پیــش بــرد. بحــث بــر ســر كوچــک كــردن یــا نكــردن دولــت نیســت، 
ــا مأموریت هــای آن  ــاد( ب ــت )در همــه ابع بلكــه متناسب ســازی دول
اســت. دولــت بایــد بــه ظرفیــت الزم بــرای تصمیم گیــری، تخصیــص 
منابــع، اجــرای مناســب و نظــارت مناســب دســت یابــد. ایــن اقــدام 
نیازمنــد بازآفرینــی، ایجــاد و اصــالح ظرفیــت دولت از جملــه احیای 
ــت  ــت. ظرفی ــت اس ــورتی دول ــای مش ــری و نهاده ــام تصمیم گی نظ
ــالح  ــت اص ــدام جه ــث و اق ــرای بح ــی ب ــه كانون ــد ب ــت می توان دول
مدیریــت و ارتقــای توانایی هــای كشــور بــدل شــود و دولــت یازدهــم 
ــران  ــت در ای ــت دول ــت ظرفی ــر تقوی ــبرد ام ــه پیش ــد ب ــود را متعه خ
می دانــد. ایــن بازآفرینــی و بهســازی بایــد منجــر بــه ارتقــای كیفیــت 
ــی  ــای اثربخش ــدی و ارتق ــاالری، كارآم ــت گذاری، شایسته س سیاس

دولــت شــود.
ــر پایــه چارچوبهــای قانونــی و تامیــن خواســت  ــا قــوا ب ۱۲- ۱ -تعامــل ب

ملــت
ــل  ــدم تعام ــا و ع ــری ه ــخ درگی ــرات تل ــران خاط ــت ای ــه مل ــال ك ح
ســازنده میــان قــوای ســه گانــه كشــور را پشــت ســر گذاشــته اســت، 
بیــش از هــر زمــان دیگــری تأكیــد بــر تعامــل بــر پایــه چارچوبهــای 
قانونــی و مطالبــات بحــق مــردم، و در عیــن حــال پایبنــدی بــه اصــل 
تفكیــک قــوا ضــرورت دارد. از ایــن منظــر، دولــت یازدهــم مــی 
كوشــد تــا دورانــی از همــكاری متقابــل، تــالش بــرای اجمــاع ســازی 
منطقــی و عقالنــی، تعامــل ســازنده معطــوف بــه كارآمــدی، و قانــون 
گرایــی در روابــط میــان قــوا را عملــی ســازد و در عیــن حــال، رئیــس 
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جمهــور بــه عنــوان مســئول اجــرای قانــون اساســی، حافــظ اصــل 
مترقــی تفكیــک قــوا نیــز باشــد.

۱۳- ۱- پایدارسازی محیط زیست
ــد.  ــی دهن ــت رخ م ــط زیس ــتر محی ــعه ای در بس ــای توس فراینده
آمارهــا از آن حكایــت دارنــد كــه در چنــد دهــه گذشــته رونــد تخریــب 
زیســت محیطــی شــدت گرفتــه و بــه مــرز خطرناكــی رســیده اســت. 
ــور  ــر كش ــی ب ــت محیط ــب زیس ــر تخری ــر اث ــی ب ــای متوال ــران ه بح
ــت  ــداری زیس ــای پای ــه ارتق ــد ب ــدون تعه ــد و ب ــد ش ــارض خواهن ع
ــای  ــوازن ه ــدم ت ــی از ع ــی ناش ــعه اجتماع ــدان توس ــی، فق محیط
ــه دولــت و  ــده و هزین ــدید ش ــی، و توســعه نامتــوازن تش جغرافیای
ــه  ــا خطــرات و مشــكالت زیســت محیطــی ب ــه ب ــرای مقابل جامعــه ب
شــدت افزایــش خواهــد یافــت. دولــت یازدهــم بــر ایــن بــاور اســت 
ــه  ــا ب ــرش م ــی نگ ــرو چگونگ ــان در گ ــده ایرانی ــت آین ــه سرنوش ك
ــت، و  ــی اس ــت محیط ــوازن زیس ــای ت ــزان احی ــت و می ــط زیس محی
ــی در  ــت محیط ــای زیس ــران ه ــه بح ــت ك ــاور اس ــن ب ــر ای ــًا ب عمیق
صورتــی كــه مدیریــت نشــوند و تــوازن زیســت محیطــی كشــور احیــا 
نشــود، مــی تواننــد بــه تهدیــد امنیــت ملــی نیــز بیانجامنــد. از ایــن 
رو، دولــت تدبیــر و امیــد برنامــه توســعه اجتماعــی خــود را بــر محــور 

ــد داد. ــترش خواه ــی گس ــت محیط ــوازن زیس ــای ت احی
۱۴- ۱ -تكیه بر مردم

وجــه جمهوریــت نظــام سیاســی ایــران دال بــر آن اســت كــه نظــام 
ــر مــردم تكیــه دارد و از همیــن رو جمهوریــت  جمهــوری اســالمی ب
بایــد در همــه عرصــه هــای زندگــی اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی 
ــت  ــدان معناس ــردم ب ــر م ــت ب ــه دول ــود. تكی ــق ش ــی محق و فرهنگ
افــكار عمومــی و اقــدام عمومــی و  بــه مطالبــات و  كــه دولــت 
جمعــی مــردم احتــرام مــی گــذارد. هــم چنیــن زمینــه هــای قانونــی 
واگــذاری امــور اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی بــه مردم 
را تســهیل میكنــد. در دولــت تدبیــر و امیــد، مشــاركت مــردم در همــه 
عرصــه هــا، ســرمایه اصلــی دولــت و تضمیــن كننــده اعتــدال اســت.

۱۵- ۱ -حمایت نسل جوان
جوانــان بــه عنــوان اصلــی تریــن نیــروی اجتماعــی كــه بنیان توســعه 
و آینــده كشــور بــر توانمنــدی هــا، امیــد و ســرزندگی آنــان قــرار دارد، 
ــای  ــای ارتق ــت ه ــردن فرص ــم ك ــت و فراه ــت، تقوی ــد حمای نیازمن
كیفیــت زندگــی خــود هســتند. دولــت یازدهــم ســه دغدغــه اساســی 
جوانــان یعنــی اشــتغال، مســكن و ازدواج را نیازهــای اساســی آنــان 
دانســته و تــالش خــود را در حیطــه منابــع و امكانــات كشــور بــرای 
ــت.  ــد گرف ــه كار خواه ــا ب ــه ه ــن عرص ــا در ای ــه ه ــتن از دغدغ كاس

در ضمــن، دولــت بــر ایــن مهــم واقــف اســت كــه اشــتغال در صــدر 
ــاء  ــه انح ــز ب ــكن و ازدواج نی ــه مس ــت و دو مقول ــان اس ــائل جوان مس
مختلــف متأثــر از اشــتغال اســت و از همیــن رو در چارچــوب تــالش 
بــرای نجــات اقتصــادی، حــل مشــكل بیــكاری جوانــان را در اولویــت 

قــرار مــی دهــد.
۱۶- ۱ تعامل سازنده در روابط بین الملل

ــت،  ــت و مصلح ــزت ،حكم ــای ع ــر مبن ــا ب ــا دنی ــازنده ب ــل س تعام
همــواره مــورد تأكیــد نظــام جمهــوری اســالمی ایــران بــوده و 
آخریــن بــار مقــام معظــم رهبــری در ۲۹ تیرمــاه ۱۳۹۲ در دیــدار بــا 
مســئوالن و كارگــزاران نظــام، بــر ایــن واقعیــت تأكیــد كردنــد. بــدون 
ــرد و  ــن ك ــور را تأمی ــع كش ــوان مناف ــی ت ــا نم ــا دنی ــازنده ب ــه س رابط
ــه  ــم ك ــرار داری ــالمی ق ــالب اس ــخ انق ــی از تاری ــص در مقطع باالخ
ــود.  ــی ش ــور وارد م ــر كش ــه ب ــی ظالمان ــارهای خارج ــترین فش بیش
از ایــن رو، گــذر كــردن از شــرایط حاضــر و تأمیــن منافــع ملــت 
ــت.  ــا دنیاس ــیارانه ب ــیار هوش ــازنده و بس ــل س ــتلزم تعام ــران، مس ای
ایــن تعامــل بــرای كاســتن از رنــج هایــی كــه ملــت ایــران بــه ناحــق 
ــت  ــت مل ــگاه و منزل ــای جای ــن ارتق ــم چنی ــد و ه ــی كن ــل م تحم
بــزرگ ایــران در عرصــه بیــن المللــی؛ حراســت از منافــع ملــی؛ دفــاع 
از حقــوق ایرانیــان در سراســر جهــان؛ مقابلــه مبتنــی بــر قــدرت نــرم 
و هوشــمند در برابــر فــزون طلبــی بیگانــگان؛ و معرفــی واقــع بینانــه 
ایــران در عرصــه بیــن المللــی بــر اســاس ظرفیتهــای فرهنگــی 
علمــی، هنــری و دینــی و بهــره منــد كــردن مــردم از مواهــب چنیــن 
ــز  ــا نی ــاد م ــن اقتص ــرورت دارد. همچنی ــان؛ ض ــا جه ــه ای ب مواجه
بایــد تعامــل ســازنده معطــوف بــه تامیــن منافــع متقابــل بــا اقتصــاد 

ــی داشــته باشــد. جهان
اهــداف و  بــه اختصــار  بــرای تحقــق اصــول مذكــور  ادامــه  در 
ــان  ــل بی ــای ذی ــوزه ه ــم در ح ــت یازده ــردی دول ــای راهب اولویته

شــده اســت:
حوزه اقتصادی؛
حوزه اجتماعی؛

حوزه فرهنگی؛
حوزه سیاست خارجی؛
حوزه سیاست داخلی؛

حوزه امنیت ملی و توان دفاعی؛
حوزه علم و فناوری؛

حوزه سالمت؛
حوزه محیط زیست؛
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حوزه مدیریت و نظام اداری.
ــا یكدیگــر تعامــل و ارتبــاط  ــن حوزه هــا ب ــه ذكــر اســت كــه ای الزم ب
راهبــردی،  هــای  اولویــت  و  راهبردهــا  اهــداف،  در  و  داشــته 
اشــتراكاتی دارنــد امــا بــه خاطــر ســهولت فهــم بــه صــورت تفكیكــی 

ارایــه شــده اند.
2- حوزه اقتصادی

اقتصــاد، حــوزه ای اســت كــه موثــر بــر رفــاه و رضایــت زندگــی روزانــه 
مــردم اســت. مقبولیــت نظــام در گــرو كارآمــدی از جملــه كارآمــدی 
اقتصــادی آن اســت. هــدف نهایــی برنامــه اقتصــادی دولــت یازدهــم 
ــوار و  ــد خان ــدرت خری ــش ق ــردم )افزای ــی م ــت رفاه ــود وضعی بهب
ــای  ــداف و اولویته ــه، اه ــت. در ادام ــدی( اس ــكاف درآم ــش ش كاه
ــیم و  ــاد ترس ــوزه اقتص ــه راه ح ــادی در نقش ــوزه اقتص ــردی ح راهب

ــده اند. ــریح ش تش
۱-۲- اهداف راهبردی

اهداف راهبردی حوزه اقتصادی عبارتند از:
بهبــود وضعیــت رفاهــی مــردم، كاهــش تــورم و افزایــش قــدرت 

خریــد خانــوار؛
شغل آفرینی پایدار و مهار بیكاری؛

كاهش فقر و شكاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی؛
ایجاد تعادل در بازارهای مختلف )كاال، سرمایه و ...(؛

تعامل سازنده با اقتصاد جهانی؛
و  مقاومتــی(  )اقتصــاد  داخلــی  اقتصــاد  بنیانهــای  تحكیــم 

خارجــی. شــوكهای  از  آســیبپذیری  كاهــش 
۲-۲- راهبرد حل مسایل ضروری و كلیدی

ایــن راهبــرد ناظــر بــه تدویــن برنامــه هــای همــه جانبــه و عملیاتــی 
بــرای رفــع نابســامانی هــا و حــل مســایل ضــروری پیشــروی دولــت

یازدهم در موارد زیر است:
ایجــاد وفــاق در مــورد چالشــها و گزینــه هــای پیش رو بیــن دولت 
ــی  ــی و خارج ــت داخل ــوزه سیاس ــگان در ح ــوا و نخب ــایر ق و س
ــتهای  ــرای سیاس ــری در اج ــت حداكث ــب حمای ــور جل ــه منظ ب

ــادی؛ اقتص
اطمینان از تأمین كاالهای اساسی مورد نیاز مردم؛

تشــریح وضعیــت اقتصــادی موجــود كشــور بــا هــدف مدیریــت 
انتظــارات و تبییــن گفتمــان اقتصــادی اعتــدال؛

ــه  ــی برنام ــع مال ــن مناب ــرای تأمی ــب ب ــای مناس ــه راهكاره ارائ
یارانه هــا؛ هدفمندســازی 

ــا  ــر ب ــكن مه ــی مس ــن مال ــرای تأمی ــب ب ــكار مناس ــر راه تدبی

شــرط عــدم افزایــش بدهــی بانكهــا بــه بانــک مركــزی؛
ــا، وزارت  ــک ه ــادی، بان ــای اقتص ــن بنگاهه ــه بی ــم رابط تنظی
صنعــت و معــدن و تجــارت، گمــرک و ســایر دســتگاههای ذیربــط 
ــی و  ــوزه بانك ــا در ح ــت ه ــهیل فعالی ــازی تس ــور روانس ــه منظ ب

ــم؛ ــای تحری ــت ه ــا محدودی ــب ب ــاری متناس تج
ــبرد  ــرای پیش ــور ب ــی كش ــت دیپلماس ــام ظرفی ــری تم ــه كارگی ب

ــادی؛ ــد اقتص مقاص
۳-۲- راهبرد اصالحات اقتصادی با رویكرد رشد اقتصادی اشتغال زا

ــكاری  ــار بی ــا مه ــرفت ب ــت و پیش ــق عدال ــرد تحق ــن رویك ــدف ای ه
و كاهــش فقــر از طریــق رشــد اقتصــادی پایــدار، كاهــش تــورم 
و اصــالح سیاســتهای حمایتــی اســت. در ایــن رویكــرد تنظیــم 
سیاســتهای اقتصــادی در یــک فراینــد منطقــی و توالــی زمانــی 
مناســب بــه منظــور ایجــاد تعــادل در بازارهــای مختلــف و همچنیــن 
تعامــل ســازنده بــا اقتصــاد جهانــی بــا هــدف ایجــاد و تحكیــم بنیــان 
هــای اقتصــاد داخلــی )اقتصــاد مقاومتــی(، جهــت كاهــش آســیب 

ــت. ــده اس ــن كنن ــیار تعیی ــی، بس ــای خارج ــوک ه ــری از ش پذی
اولویــت هــای راهبــردی اقتصــاد كالن كشــور ذیــل ایــن راهبــرد بــه 

شــرح زیــر اســت:
1-3-2- كارآمدی دولت 

تــالش در جهــت اصــالح مدیریــت بخــش عمومــی بــا تأكیــد • 
بــر بهبــود شــاخصهای اثربخشــی دولــت، كیفیــت مقــررات، 

حاكمیــت قانــون و مهــار فســاد؛
توجــه بــه اقتصــاد سیاســی اصالحــات اقتصــادی و تــالش • 

طریــق  از  آن  آمیــز  موفقیــت  اجــرای  ســازی  زمینــه  در 
هماهنگــی میــان قــوا و بهــره گیــری از ســرمایه اجتماعــی و 

ــی؛ ــری اجتماع یادگی
تجدیــد نظــر در وظایــف دولــت بــه منظــور توانمندســازی و • 

ارتقــای كارآمــدی در حــوزه حاكمیتــی و كاهــش تصــدی در 
چارچــوب سیاســت هــای كلــی اصــل ۴۴؛

هدفمنــد كــردن سیاســتهای گزینشــی دولــت در چارچــوب • 
برنامــه هــای زمانبنــدی شــده و مشــروط در مــوارد رفــع 

ــازار؛ ــتیهای ب كاس
افزایــش كارایــی تخصیــص منابــع و كاهــش فعالیــت هــای • 

رانــت جویانــه از طریــق حــذف تمامــی مزایــای بخــش 
عمومــی )دولتــی وشــبه دولتــی( در اســتفاده از منابــع 
ــش  ــرای بخ ــر ب ــای براب ــت ه ــاد فرص ــت ارزان و ایج ــا قیم ب

عمومــی و خصوصــی.
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2-3-2-توسعه بخش خصوصی 
توســعه و ارتقــای رقابــت پذیــری فعالیــت هــای اقتصــادی، • 

ــور  ــه منظ ــب وكار ب ــط كس ــود محی ــار و بهب ــش انحص كاه
ــذاری؛ ــرمایه گ ــدی و س ــای تولی ــت ه ــترش فعالی گس

ــر اجــرای صحیــح سیاســت هــای كلــی اصــل ۴۴ •  تأكیــد ب
در توســعه بخــش خصوصــی و همچنیــن در واگــذاری بنــگاه 

هــای دولتــی بــه خصوصــی؛
اصــالح دخالــت هــای اختــالل زای دولــت در بنگاهــداری • 

نیــروی كار و  بازارهــای  بــه ویــژه در  بخــش خصوصــی، 
محصــول؛

توســعه نهادهــای حقوقــی، قانونــی، مالــی و سیســتم هــای • 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــاز در فراینده ــورد نی ــی م ــی و تنظیم نظارت
ــوق  ــم حق ــت، تحكی ــاد رقاب ــی، ایج ــش خصوص ــعه بخ توس
ــخگویی  ــت پاس ــهروندی و تقوی ــوق ش ــردی، حق ــت ف مالكی

ــت؛ دول
توســعه •  بــه  خصوصــی  بخــش  هــای  بنــگاه  تشــویق 

فرایندهــای متكــی بــه فنــاوری پیشــرفته بــرای توســعه 
صادراتــی. ظرفیــت 

3-3-2 سیاستهای مالی 
تــالش بــرای ایجــاد ثبــات در بودجــه دولــت و حداقــل • 

ــر  ــت ب ــادرات نف ــل از ص ــد حاص ــانی درآم ــر نوس ــردن اث ك
مخــارج دولــت؛

كاهــش تدریجــی وابســتگی تــراز عملیاتــی بودجــه بــه • 
نفتــی؛ درآمدهــای 

اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای تأمیــن مالــی • 
ارزی طــرح هــای ســرمایه گــذاری؛

تأكیــد بــر مالحظــات اقتصــادی و كارایــی در اجــرای پــروژه • 
هــای عمرانــی در چارچــوب سیاســتهای كلــی اصــل ۴۴

اولویــت صــرف درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت بــرای • 
ــی  ــعه كیف ــازده، توس ــد و پرب ــای مول ــاخت ه ــعه زیرس توس
انتقــال فنــاوری و  ارتقــای تحقیــق و توســعه،  آمــوزش، 
دانــش فنــی بــرای بنــگاه هــای اقتصــادی و ترویــج فنــاوری؛

ــت و •  ــت و دول ــی نف ــركت مل ــن ش ــی بی ــم مال ــف رژی بازتعری
ــه  ــرژی ب ــش ان ــای بخ ــب و كار بنگاهه ــدل كس ــالح م اص
منظــور ارتقــای كارایــی منابــع ارزی كشــور و شــفافیت و 

اداری؛ ســالمت 

استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی.• 
4-3-2- سیاستهای ارزی و تجاری 

بــر •  كنتــرل  اعمــال  بــا  ارز  نــرخ  نوســانات  كاهــش 
تدریجــی عــدم قطعیــت هــای  رفــع  و  نقدینگــی  رشــد 

؛ ی د قتصــا غیرا
اجــرای سیاســت یكســان ســازی نــرخ ارز همــگام بــا كنتــرل • 

تــورم در یــک فراینــد تدریجــی؛
ثبــات در نــرخ ارز حقیقــی و جلوگیــری از تقویــت مصنوعــی • 

آن بــه منظــور توســعه صــادرات غیرنفتــی؛
ای •  تعرفــه  غیــر  و  ای  تعرفــه  هــای  محدودیــت  كاهــش 

ار ز؛ نــرخ  بــا یكســان ســازی  متناظــر 
كاهش تدریجی كسری تراز تجاری غیرنفتی.• 

5-3-2-سیاستهای پولی و بانكی 
سیاســت پولــی معطــوف بــه هــدف نهایــی كنتــرل تــورم در • 

میــان مــدت، از طریــق كنتــرل نقدینگــی، بــه عنــوان شــرط 
الزم ایجــاد ثبــات اقتصــادی؛

انتخــاب •  در  مركــزی  بانــک  اســتقالل  درجــه  افزایــش 
پولــی؛ ابزارهــای 

تقویت نقش تنظیمی و نظارتی بانک مركزی؛• 
كنتــرل پایــه پولــی از طریــق حــذف هرگونــه اثرپذیــری • 

ــات بودجــه  ــی و عملی ــی از سیاســتهای مال ــه پول ــع پای مناب
ای دولــت و كاهــش تدریجــی بدهــی بانكهــا بــه بانــک 

مركــزی؛
اولویــت بانــک هــای تجــاری در تأمیــن ســرمایه در گــردش • 

بــر تشــكیل ســرمایه ثابــت؛
طراحــی ســازوكارهای الزم بــرای افزایــش نظــارت بانــک هــا • 

بــر تســهیالت تولیــدی بــزرگ؛
سیاســتگذاری بــرای هدایــت پــس انــداز خانوارهــا بــه • 

ســمت تولیــد از طریــق ایجــاد انگیــزه در بــازار پــول و 
ســرمایه همــگام بــا كنتــرل تــورم؛

بهــره گیــری صحیــح از ظرفیــت هــای عقــود مالیــه اســالمی • 
در كارآمــدی تخصیــص اعتبــارات، رقابتــی كــردن بانكهــا؛

تقویــت بــازار ســرمایه از طریــق توســعه ابزارهــا و نهادهــای • 
ــا هــدف تســهیل رفــع نیــاز كوتــاه مــدت و بلندمــدت  الزم ب

منابــع مالــی بنــگاه هــای بــزرگ از طریــق ایــن بــازار؛
ــژه •  ــه وی ــكن، ب ــی مس ــن مال ــای تأمی ــری از روش ه بهره گی

ــی؛ ــازار اوراق رهن ــكیل ب تش
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فعــال كــردن نهادهــای اعتبــار ســنجی و نهــاد ســاماندهی • 
مطالبــات معــوق؛

ســاماندهی بــازار پولــی غیرمتشــكل از طریــق صــدور مجوز، • 
ادغــام یــا اصــالح ســاختار حقوقــی مؤسســات اعتبــاری غیر 
مجــاز بــا هــدف حفــظ منافــع مــردم و ممانعــت از مداخــالت 

مشــكل آفریــن در بــازار پــول.
۶-۳-۲- سیاست های قیمت انرژی

 اجــرای فــاز دوم هدفمندســازی )بعــد از اصــالح بــازار ارز و • 
بــازار پــول(، پــس از ارزیابــی عملكــرد فــاز اول بــا تأكیــد بــر 

هدفمنــدی    یارانــه هــا و افزایــش كارایــی بنــگاه هــا.
۷-۳ - 2- سیاست های حمایتی و كاهش فقر 

كاهش فقر و توسعه عدالت اقتصادی با رویكرد:• 
ــق رشــد  ــا سرپرســت جــوان از طری رفــع فقــر خانوارهــای ب
ــتغال  ــاد اش ــب و كار و ایج ــای كس ــود فض ــادی، بهب اقتص
درآمــدزا و همچنیــن افزایــش دسترســی بــه اعتبــار بــه 

ــرد؛ ــای خ ــوص وام ه خص
بــا  خانوارهــای  و  خانــوار  سرپرســت  زنــان  از  حمایــت 
تأمیــن  نظــام  پوشــش  طریــق  از  مســن  سرپرســت    

درمانــی. شــوک  از  پرهیــز  اجتماعــی؛ 
تمركــز تدریجــی سیاســتهای حمایتــی دولــت در نظــام • 

تأمیــن اجتماعــی بــا ایجــاد چتــر حمایتــی بــرای گــروه 
ــت و بهبــود معیشــت  ــه منظــور توســعه عدال هــای هــدف ب
اقشــار نیازمنــد )از جملــه پرداخــت مســتمری بــه بیــكاران 

ــغل(؛ ــن ش ــا تامی ت
پرداخــت یارانــه از محــل درآمــد حاصــل از اجــرای فــاز دوم • 

ــه گــروه هــای هــدف و صــرف مابقــی درآمــد  هدفمنــدی ب
بیمــه  چــون  هایــی  هزینــه  بــرای  هدفمنــدی  ســازمان 

ــت؛ ــاری دول ــه ج ــدن آن در بودج ــور ش ــالمت و منظ س
در •  بانكــی  نظــام  الحســنه  قــرض  منابــع  ســاماندهی 

چارچــوب طراحــی یــک نظــام تأمیــن مالــی خــرد بــه 
منظــور كاهــش فقــر و بهبــود معیشــت اقشــار كــم درآمــد و 

كارهــای كوچــک. و  توســعه كســب  همچنیــن 

۴-۲- خطــوط راهنمــا بــرای سیاســت گــذاری هــای بخشــی )اقتصــادی، 
ــی، فرهنگی( اجتماع

مســتلزم  شــده،  ذكــر  راهبردهــای  و  اهــداف  تحقــق 

هماهنگــی تمــام بخــش هــا اعــم از اقتصــادی، اجتماعــی 
ــل  ــول ذی ــا و اص ــرض ه ــش ف ــوب پی ــی در چارچ و فرهنگ

ــت. اس
بــرای  كالن  مدیریــت  محیطــی  پیش فرض هــای   -۲-۴-۱ 

بخش ها
وجــود محدودیــت جــدی در مصــارف بودجــه ای بــه جهــت • 

الــزام در ایجــاد تعــادل در بودجــه دولــت؛
ــزام در •  ــت ال ــه جه ــاری ب ــع اعتب ــت در مناب ــود محدودی وج

ــرل  ــی و كنت ــام بانك ــارف نظ ــع و مص ــوازن در مناب ــاد ت ایج
ــی؛ نقدینگ

كمبــود منابــع ارزی بــه جهــت محدودیــت درآمدهــای ارزی • 
حاصــل از صــادرات نفــت؛

كنتــرل سیاســتهای افزایــش تقاضــا بــه جهــت الــزام كنتــرل • 
تورم؛

زای •  اختــالل  و  گزینشــی  سیاســتهای  تدریجــی  حــذف 
دولــت در بازارهــا، بــه ویــژه در مــورد قیمــت گــذاری، و 

تبدیــل آن بــه
سیاست های حمایتی هدفمند و مشروط؛• 
بــرای •  اجتماعــی  تأمیــن  خدمــات  كیفیــت  افزایــش 

اجتماعــی. تأمیــن  نظــام  چارچــوب  در  هــدف،  گروههــای 
۲-۴-۲- اصول حاكم بر سیاستگذاری بخشها

تأكیــد بــر ارتقــای بهــره وری فعالیــت هــای بخشــی بــه • 
عنــوان عامــل مهــم تولیــد در شــرایط كمبــود منابــع؛

ــه سیاســتهای كلــی •  ــا توجــه ب تخصیــص بودجــه عمرانــی ب
اصــل ۴۴ و محــدود كــردن هزینــه هــا بــه حــوزه هایــی كــه 

حضــور دولــت اجتنــاب ناپذیــر اســت؛
ــرای هزینههــای •  ــع بودجــه عمومــی ب ــی مناب افزایــش كارای

ــی  ــن مال ــرای تامی ــن ب ــای جایگزی ــیوه ه ــه ش ــاری و ارائ ج
فعالیــت هــای دولــت بــا توجــه بــه وجــود محدودیــت شــدید 

ــه ای؛ بودج
ــورد •  ــردن ارز م ــن ك ــا جایگزی ــن و ی ــالش در تأمی ــرورت ت ض

ــه كمبــود منابــع  ــا توجــه ب نیــاز در فعالیــت هــای بخشــی ب
ارزی

ــا •  ــر تأمیــن منابــع مالــی مناســب ب شناســایی روشــهای مؤث
توجــه بــه كمبــود تســهیالت بانكــی، بــه ویــژه بــه كارگیــری 
ــای  ــروژه ه ــی پ ــن مال ــرای تأمی ــوک ب ــاالی صك ــت ب ظرفی

ــودآور؛ س
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ــی و •  ــای بخش ــت در فعالیته ــه ران ــاد زمین ــری از ایج جلوگی
مقابلــه بــا هرگونــه فســاد در جهــت ترغیــب ســرمایه گــذاری 

هــای جدیــد.

۳- حوزه اجتماعی
ــد  ــده خواه ــال آین ــار س ــت در چه ــرد دول ــی، رویك ــعه اجتماع توس
بــود. منظــور از رویكــرد مبتنــی بــر توســعه اجتماعــی آن اســت كــه 
ــی،  ــادی، اجتماع ــدد اقتص ــداف متع ــت، اه ــای دول ــه ه در برنام
ــوند،  ــه میش ــر گرفت ــر در نظ ــورت كلنگ ــه ص ــی ب ــی و سیاس فرهنگ
ــی و  ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــا ارزش ه ــاط ب ــعه در ارتب ــد توس فراین
ــتآوردهای  ــردد. دس ــی گ ــی م ــزی و عمل ــه ری ــت محیطی برنام زیس
توســعه بــر حســب میــزان تأمیــن پایــدار نیازهــای فــردی و گروهــی 
مــردم ایــران ارزیابــی خواهــد شــد. ســعی میشــود تــا حداكثــر 
ــی  ــرا و ارزیاب ــع، اج ــن مناب ــزی، تأمی ــه ری ــردم در برنام ــاركت م مش
ــای  ــاخص ه ــود و ش ــن ش ــعه تضمی ــای توس ــرح ه ــا و ط ــه ه برنام
ــه  ــت ب ــازار و دول ــه ب ــط ب ــای مرتب ــاخص ه ــل ش ــی در مقاب اجتماع
فراموشــی ســپرده نمیشــود. توســعه اجتماعــی بــه میــزان افزایــش 
انســجام اجتماعــی و هــم چنیــن پاســخگو كــردن كارگــزاران و 
ــعه  ــت. توس ــز هس ــردم نی ــر م ــدرت در براب ــب ق ــازمانهای صاح س
اجتماعــی در برگیرنــده تأمیــن رفــاه افــراد و هــم چنیــن تــداوم 
ــی  ــعه اجتماع ــیر توس ــه ای در مس ــت. جامع ــه اس ــداری جامع پای

ــه: ــت ك اس
ــت  ــا در فعالی ــازد ت ــم س ــه فراه ــرای جامع ــی ب ــكان و فرصت ام
اقتصــادی مشــاركت جوینــد و بــرای تأمیــن نیازهــای خــود 

ــد؛ ــالش كنن ت
ــی را  ــن اجتماع ــات و تأمی ــه خدم ــض ب ــدون تبعی ــی ب دسترس

ــازد؛ ــا س ــه مهی ــاد جامع ــرای آح ب
فرصتهــا بــرای كســب درآمــد، دارایــی و ارتقــای كیفیــت زندگــی 

مــردم بــه صــورت عادالنــه توزیــع شــود؛
همــه گروههــا و اقشــار جامعــه فرصــت داشــته باشــند تــا آگاهانه 

و مســئوالنه در امــور مختلــف نظــام اجتماعــی مشــاركت كنند؛
عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی بــه گونــه ای محقــق گــردد كــه 
تأمیــن نیازهــای گــروه هــا و اقشــار مختلــف در ســطح رضایــت 

بخشــی صــورت گیــرد؛
ــات  ــب و امكان ــورداری از مواه ــه برخ ــب و عادالن ــع مناس توزی

ــود؛ ــاد ش ــگان ایج ــرای هم ــه ب جامع
كیفیــت خدمــات بهداشــتی، آموزشــی و تــوان اقتصــادی در آن 

دائمــا بهبــود یابــد؛
ــرژی  ــروز ان ــروز خالقیــت، آزادی، و ب ــرای ب فضــای اجتماعــی ب
بــر اســاس ارزشــها و هنجارهــای برآمــده از  هــای انســانی 

ــود؛ ــر ش ــداوم بهت ــورت م ــه ص ــه ب ــگ جامع فرهن
ــود  ــدام بهب ــورت م ــه ص ــه ب ــی جامع ــرمایه اجتماع ــاد و س اعتم

یابــد؛
ــه  ــون ب ــی گوناگ ــای قانون ــت ه ــا و منزل ــت ه ــا، هوی ــروه ه گ
رســمیت شــناخته شــده و از حــق پیگیــری مطالبــات و منافــع 

ــوند. ــد ش ــره من ــود به خ
در ادامــه اهــداف و اولویــت هــای راهبــردی بــرای حــوزه اجتماعــی 

در نقشــه راه حــوزه اجتماعــی ترســیم و تشــریح شــده اند.
۳-۱ اهداف راهبردی

دولــت یازدهــم بــر مبنــای شــرایط كشــور، خواســته هــا و مطالبــات 
مــردم، مــی كوشــد تــا توســعه اجتماعــی را بــا اهــداف راهبــردی زیــر 

پیگیــری كنــد:
دستیابی به جامعه ای اخالقی و دیندار؛

تحقق توسعه انسانی عادالنه و پایدار؛
شهروندانی با حقوق و آزادی مسئوالنه؛

دستیابی به جامعه ای با حداقل خشونت؛
ایجاد جامعه ای به دور از فقر، فساد و تبعیض؛

انسجام اجتماعی با حفظ تنوع فرهنگی؛
تحقق خانواده های شاد و امیدوار.

۲-۳ راهبردها
بــرای دســتیابی بــه ایــن اهــداف، اولویــت هــای راهبــردی ذیــل دو 

محــور كلــی تدویــن شــده انــد:
تقویت نهادها و ساختارهای اجتماعی؛

ــای  ــیب ه ــود آس ــوب و بهب ــی مطل ــای اجتماع ــت رفتاره تقوی
اجتماعــی.

بــرای تحقــق راهبــرد تقویــت نهادهــا و ســاختارهای اجتماعــی، 
ــد: ــرار گیرن ــتور كار ق ــد در دس ــر بای ــردی زی ــای راهب ــت ه اولوی

ــالم در  ــای اس ــوزه ه ــالق و آم ــق اخ ــج و تعمی ــت، تروی ۱-۲-۳ تقوی
ــی ــط اجتماع ــبات و رواب مناس

زندگــی در جامعــه ای دینــی و بــا دارا بــودن حاكمیــت سیاســی 
مبتنــی بــر دیــن اســالم، لــزوم گســترش و تعمیــق باورهــا، 
اخــالق و آمــوزه هــای دینــی را متذكــر مــی شــود. دولــت 
یازدهــم خــود را متعهــد مــی دانــد از طریــق فراهــم آوردن 
ــه شــكل ســاختاری  شــرایط زیســت اخالقــی و دینــی ســالم، ب
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بــه تعمیــق اخــالق و رفتــار دینــی كمــک كنــد، و در عیــن حــال 
ــت  ــج ،تقوی ــه تروی از مســیر گســترش معــارف دینــی، نســبت ب
ــبات و  ــطح مناس ــالم در س ــای اس ــوزه ه ــالق و آم ــق اخ و تعمی

ــد. ــد باش ــی متعه ــط اجتماع رواب
۲-۲-۳ بازسازی سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای مردمی 

اعتمــاد و ســرمایه اجتماعــی كشــور براثــر موجــی از سیاســتها، 
گفتــه هــا و كردارهــای نامناســب بــه شــدت آســیب دیــده اســت. 
ــت را  اعتمــاد و شــبكه نیرومنــدی از نهادهــای مردمــی كــه دول
ــور را  ــی كش ــرمایه اجتماع ــد، س ــاری كنن ــعه ی ــبرد توس در پیش

مــی ســازد.
ضــرورت دارد كــه پیوندهــای میــان مــردم و نظــام سیاســی 
ــردم  ــاد م ــترش اعتم ــق گس ــران از طری ــالمی ای ــوری اس جمه
ــالش  ــم ت ــت یازده ــود. دول ــت ش ــی تقوی ــای سیاس ــه نهاده ب
ــای  ــازمان ه ــا و س ــدی نهاده ــش كارآم ــق افزای ــد از طری میكن
ــی در  ــی و اعتدال ــار اخالق ــردن رفت ــه ك ــی، نهادین ــام سیاس نظ
ــرمایه  ــرا، س ــدال گ ــاختارهای اعت ــاد س ــان، و ایج ــطح حاكم س
اجتماعــی و توســعه مدنــی را محقــق ســاخته و پیوندهــای 
ــای  ــن ارتق ــازد. همچنی ــتحكم س ــردم را مس ــی و م ــام سیاس نظ
مطالبــات  قبــال  در  آن  بــودن  پاســخگو  و  دولــت  كارآمــدی 
مشــروع جامعــه، مقبولیــت و مشــروعیت نظــام سیاســی را نیــز 

ــد. ــت میكن تقوی
بایــد اذعــان داشــت كــه توســعه ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد در 
جامعــه ای كــه اخــالق بــه طــور گســترده نادیــده گرفتــه میشــود 
ناممكــن اســت. دولــت یازدهــم میكوشــد تــا از طریــق تســهیل 
زندگــی  و  عمــل  ســاختاری  هــای  زمینــه  زندگــی،  شــرایط 
ــت  ــر رعای ــت ب ــن دول ــازد. همچنی ــم س ــردم را فراه ــی م اخالق
اخــالق از ســوی دولتمــردان نیــز تأكیــد دارد و مســیر گســترش 
اخــالق از طریــق الگوســازی رفتــار اخالقــی توســط حاكمــان را 

ــد. دنبــال می كن
۳-۲-۳ نهادینه كردن بنیانهای عدالت

ــی نیازمنــد تــالش بلندمــدت اســت ولــی  تحقــق عدالــت آرمان
ــق  ــرای تحق ــه ای ب ــت وظیف ــای عدال ــان ه ــردن بنی ــه ك نهادین
ــر مبنــای هــدف تحقــق  همــان آرمــان اســت. دولــت یازدهــم ب
همــه  ســاختن  بهره منــد  چارچــوب  در  همه جانبــه  عدالــت 
ایرانیــان در هــر شــرایط جغرافیایــی و اجتماعــی از مواهــب 
ــام  ــت نظ ــت حاكمی ــالمی و تح ــران اس ــدوده ای ــتن در مح زیس
ــتا،  ــن راس ــد. در ای ــی كن ــالش م ــران، ت ــالمی ای ــوری اس جمه

تــالش بــرای خلــق ثــروت ملــی و تحقــق توســعه متــوازن منطقــه 
ای و تأمیــن عدالــت جغرافیایــی، حمایــت از اقشــار آســیب 
بــرای  پذیــر و صداهــای ناشــنیده جامعــه، تامیــن مســكن 
اقشــار خــاص، ایجــاد نظــام هــای فراگیــر تأمیــن اجتماعــی، و 
مبــارزه بــا فســاد بــرای جلوگیــری از بــی عدالتــی هــا در دســتور 
ــای  ــان ه ــردن بنی ــه ك ــود. نهادین ــد ب ــم خواه ــت یازده كار دول
ــش  ــد در پی ــت نیازمن ــروت و منزل ــدرت، ث ــع ق ــت در توزی عدال
ــا،  ــروه ه ــوام، گ ــه اق ــال هم ــه در قب ــای عادالن ــه ه ــن روی گرفت
مذاهــب و همــه كســانی اســت كــه در محــدوده ســرزمینی ایــران 
و تابــع حاكمیــت جمهــوری اســالمی ایــران زندگــی مــی كننــد و 

ــد. ــر برخوردارن ــی براب ــوق قانون از حق
۴-۲-۳ تقویت مشاركت اجتماعی

ــه  ــاركت همه جانب ــر مش ــاس ب ــالمی از اس ــوری اس ــام جمه نظ
مــردم بنــا شــده اســت و ضــرورت دارد هرچــه بیشــتر بــه ســوی 
ــود را  ــتا خ ــن راس ــت در ای ــد. دول ــت كن ــی حرك ــاركت مردم مش
موظــف مــی دانــد كلیــه ظرفیــت هــای قانــون اساســی كــه دال 
بــر مشــاركت مــردم هســتند را محقــق ســازد، نهادهــای مردمــی 
ــزی و  ــه ری ــا برنام ــت آنه ــرای تقوی ــناخته و ب ــمیت ش ــه رس را ب
اقدامــات مناســب انجــام دهــد، رعایــت حقــوق شــهروندی بــرای 
ارتقــای مشــاركت را ســرلوحه كار خویــش قــرار دهد، و گســترش 
مــردم ســاالری دینــی بــه همــه عرصــه هــای زندگــی اجتماعــی، 
اقتصادی و سیاســی را از طریق تســهیل ســازوكارهای مشــاركت 
تضمیــن كنــد. دولــت در ضمــن میكوشــد تــا از طریــق تســهیل 
مشــاركت، ســرمایه اجتماعــی را نیــز گســترش دهــد و كارآمــدی 

نظــام اجتماعــی بــرای توســعه را ارتقــا بخشــد.
۵-۲-۳- مبارزه با فساد، تبعیض، رانت خواری و رشوه خواری

عدالــت  تحقــق  متضمــن  اجتماعــی  توســعه  كــه  آنجــا  از 
اجتماعــی و فراهــم كــردن فرصتهــای برابــر بــرای همــگان، 
ــگان، و  ــرای هم ــی ب ــای رفاه ــدار فرصته ــای پای ــن ارتق تضمی
ارتقــای ســرمایه اجتماعــی و اعتمــاد در ســطح جامعــه اســت، 
بــه ناچــار نیازمنــد مبــارزه بــا فســاد اســت. دولــت یازدهــم خــود 
را متعهــد بــه مبــارزه بــا همه اشــكال فســاد كالن و ُخــرد، میداند 
ــام  ــی نظ ــرمایه اجتماع ــازی س ــه بازس ــت ك ــاور اس ــن ب ــر ای و ب
سیاســی، و بــه تناســب آن ارتقــای مشــروعیت و مقبولیــت نظــام 

ــت. ــر نیس ــاد امكانپذی ــا فس ــر ب ــارزه فراگی ــدون مب ــی ب سیاس
۶-۲-۳- تقویت انسجام اجتماعی

ــوع  ــه ای متن ــه جامع ــه مثاب ــران را ب ــه ای ــم جامع ــت یازده دول
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كــه در آن اقــوام و گــروه هــای مذهبــی متفــاوت، بــا زبــان هــا، 
فرهنگ هــا و غنــای فرهنگــی متكثــر قــرن هــا در كنــار یكدیگــر 
زیســت مســالمت آمیــزی داشــته انــد، بــه رســمت مــی شناســد. 
در عیــن حــال دولــت برایــن بــاور اســت كــه تأمیــن همبســتگی، 
وحــدت، تمامیــت ارضــی، و رشــد یكپارچــه در چارچــوب ایــن 
ــت  ــن دول ــت. بنابرای ــر اس ــهل ت ــر و س ــكان پذی ــالق ام ــر خ تكث
ضمــن تأكیــد بــر حفــظ و تقویــت عناصــر وحــدت بخــش نظیــر 
اســالم، خــط و زبــان فارســی، ســرمایه هــای فرهنگــی و پیشــینه 
تاریخــی و فرهنگــی همــه ایرانیــان را ســرمایه ای جــاودان و 
خــالق بــرای جامعــه ایرانــی، و سرمنشــاء وحــدت ملــی در 
عیــن كثــرت فرهنگــی ایرانیــان دانســته و مــی كوشــد تــا حافــظ 

انســجام اجتماعــی و ملــی در قالــب تكثــر موجــود باشــد.
بــرای تحقــق راهبــرد تقویــت رفتارهــای اجتماعــی مطلــوب و بهبــود 
آســیبهای اجتماعــی، اولویــت هــای راهبــردی زیــر بایــد در دســتور 

كار قــرار گیرنــد:
۷-۲-۳ رعایت حقوق شهروندی

ــی  ــن اصول ــده مترقی تری ــی دربرگیرن ــون اساس ــوم قان ــل س فص
ــه  ــع دینــی و برآمــده از تجرب اســت كــه برگرفتــه از متــون و مناب
تاریخــی بشــری، تدویــن شــده اســت و رعایــت آن هــا تضمیــن 
كننــده ایجــاد جامعــه ای انســانی تــر و دارای مطابقــت بیشــتر 
ــن  ــر ای ــم ب ــت یازده ــت. دول ــالم اس ــن اس ــره و روح دی ــا جوه ب
بــاور اســت كــه در گذشــته بــه انــدازه كافــی بــر رعایــت حقــوق 
ــده  ــد نش ــی تأكی ــون اساس ــوم قان ــل س ــق فص ــهروندی مطاب ش
حقــوق  زمینــه  در  مــردم  مطالبــات  تحقــق  هــای  زمینــه  و 
شــهروندی بــه قــدر كفایــت فراهــم نشــده اســت. از ایــن رو 
رعایــت حقــوق شــهروندی مطابــق فصــل ســوم قانــون اساســی، 
و ایجــاد زیرســاخت هــای الزم بــرای تحقــق ایــن هــدف، برنامــه 

ــود. ــد ب ــی خواه ــعه اجتماع ــرای توس ــم ب ــت یازده دول
۸-۲-۳ تأكید بر توسعه انسانی

تــوان اقتصــادی، بهداشــت و آمــوزش ســه ركــن توســعه انســانی 
هســتند. دولــت یازدهــم از مســیر تأكیــد بــر خلــق ثــروت، نجــات 
ــر آن  ــادی ب ــش اقتص ــه در بخ ــا ك ــه ه ــایر برنام ــادی و س اقتص
هــا تأكیــد مــی شــود، ارتقــای تــوان اقتصــادی را دنبــال خواهــد 
ــه  ــون توج ــز در كان ــوزش نی ــت و آم ــش بهداش ــا دو بخ ــرد. ام ك

دولــت خواهنــد بــود.
۱-۸-۲-۳ بخش سالمت و بهداشت

ســالمت جســمی و روانــی مبنــای كیفیــت زندگــی افــراد و 

همچنیــن كاهــش رنجهــای آدمیــان وكاهــش هزینــه هــای 
اقتصــادی جامعــه و دولــت اســت. ایجــاد نظــام جامــع ســالمت 
ــاری  ــروز بیم ــگیری از ب ــترش پیش ــر گس ــه در آن ب ــان، ك و درم
هــا و كاهــش هزینه هــای مــردم بــرای بخــش بهداشــت و درمــان 
تأكیــد میشــود، از اهــداف دولــت یازدهــم خواهــد بــود. دولــت 
ــمی و  ــاد جس ــان در ابع ــت و درم ــه بهداش ــا مقول ــد ت ــی كوش م
روانــی را نــه مقولــه ای در حیطــه وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــكی، بلكــه مقولــه ای فراگیــر و بیــن بخشــی 
لحــاظ كنــد كــه در آن عناصــری نظیــر نظــام تأمیــن غــذا، 
ورزش، تفریــح و فراغــت، محیــط زیســت و ســایر عناصــر دخیــل 
مؤثرنــد و برنامــه ای كل نگــر و جامــع بــرای ارتقــای ســالمت از 

ــرد. ــش بگی ــون در پی ــیرهای گوناگ مس
۲-۸-۲-۳ توسعه كمی و كیفی آموزش

توســعه اجتماعــی و فراهــم آوردن فرصــت هــای برابــر بــرای 
همــگان، در دنیــای دانــش بنیــان فعلــی، بــدون ارتقــای كمــی 
ــم  ــی رغ ــت. عل ــر اس ــكان ناپذی ــه ام ــوزش در جامع ــی آم و كیف
توســعه كمــی آمــوزش در ســالهای پیــش از انقــالب، هنــوز 
ــطح  ــد، و س ــروم ان ــوزش مح ــران از آم ــیاری در ای ــودكان بس ك
ــب  ــوند متناس ــی ش ــه م ــون ارائ ــه اكن ــی ك ــوزش های ــی آم كیف
نیازمنــدی هــای كشــور و تحــوالت آمــوزش در جهــان نیســت. 
ــت  ــری در سیاس ــد بازنگ ــز نیازمن ــور نی ــی در كش ــوزش عال آم
هــای توســعه كمــی و كیفــی اســت. از ایــن رو، دولــت یازدهــم 
خــود را موظــف بــه ارتقــای كمــی وكیفــی آمــوزش در همــه 

ــد. ــور میدان ــطوح در كش س
۹-۲-۳ مبارزه با گسترش اشكال مختلف خشونت

توســعه اجتماعــی مســتلزم مبــارزه بــا علــل و زمینــه هــای بــروز 
انــواع خشــونت در جامعــه اســت. جامعــه درمانــده در بــرآوردن 
اصلی تریــن نیازهــا، دارای افــت اخالقــی و بــه دور مانــده از 
ارزشــهای انســانی، افــول قانونگرایــی كــه در آن افــراد احســاس 
بــی پناهــی داشــته باشــند، فرصــت هــای نابرابــر، و جامعــه ای 
ــی  ــانی و اخالق ــردار انس ــری و ك ــی، هن ــه در آن روح فرهنگ ك
ــونت  ــف خش ــكال مختل ــروز اش ــتعد ب ــد، مس ــول باش ــه اف رو ب
ــا علــل و  اســت. دولــت یازدهــم خــودرا متعهــد مــی دانــد كــه ب
ــون  ــا حاكمیــت قان ــه كنــد، ب ــروز خشــونت مقابل زمینــه هــای ب
ــد. و  ــه نمای ــه مقابل ــی در جامع ــاس ناامن ــترش احس ــه گس علی
بــا توســعه فرصــت هــای برابــر و ایجــاد امیــد بــه آینــده، آرامــش 
روانــی و رضایــت خاطــر الزم بــرای دوری جســتن عمــوم از 
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مظاهــر خشــونت را در حــد مقــدورات و امكانــات كشــور فراهــم 
آورد. دولــت تــالش مــی كنــد شــرایطی فراهــم آورد كــه شــرایط 
بــه حداقــل  اعمــال زور و خشــونت مشــروع و قانونــی نیــز 

ــد. كاهــش یاب
۱۰-۲-۳- توجه به تحكیم بنیان خانواده

خانــواده از اركان نظــام اجتماعــی در ایــران اســت و تحكیــم 
بنیــان خانــواده از ضروریــات اســت. دولــت یازدهــم بــر ایــن بــاور 
اســت كــه خانــواده نیــز بــه مثابــه بقیــه نهادهــای اجتماعــی در 
گــذر زمــان دســتخوش تغییراتــی اســت كــه بــه طــور تاریخــی بــر 
ــه دارد  ــت وظیف ــا دول ــوند، ام ــی ش ــی وارد م ــای اجتماع نهاده
ــش  ــرای كاه ــی الزم ب ــادی و اجتماع ــرایط اقتص ــق ش ــه تحق ب
كارآیــی  و  انســجام  و  ثبــات  گســترش  خانــواده،  آســیبهای 
خانــواده هــا در چارچــوب ارزش هــای دینــی و اخالقــی همــت 

گمــارد.
۱۱-۲-۳- ارتقاء جایگاه زنان

بــه طــور تاریخــی زنــان در معــرض انــواع بــی عدالتــی هــا 
ــت  ــان عدال ــق آرم ــا تحق ــانی ب ــه انس ــد و جامع ــه ان ــرار گرفت ق
جنســیتی فاصلــه زیــادی دارد. در جامعــه ای مبتنــی بــر انــگاره 
هــای دینــی كــه در آن بــر جایــگاه رفیــع زن تأكیــد بســیار شــده 
ــه از مواهــب زندگــی  اســت، زنــان مســتحق برخــورداری عادالن
ــرایطی  ــد در ش ــتند و قادرن ــا هس ــه ه ــه عرص ــی در هم اجتماع
عادالنــه ســهم مهمــی در توســعه همــه جانبــه جامعــه ایفــا 
ــور  ــع ص ــه رف ــن ك ــه ای ــان ب ــن اذع ــم ضم ــت یازده ــد. دول كنن
مختلــف بــی عدالتــی جنســیتی درجامعــه نیازمنــد رشــد و 
شــكوفایی فرهنــگ و جامعــه بشــری بــه صــورت تاریخی اســت و 
فقــط از كنــش دولتهــا ناشــی نمــی شــود، امــا تــالش بــرای رفــع 
بی عدالتــی هــای جنســیتی در همــه عرصــه هــا را از مســئولیت 

هــای خویــش تلقــی میكنــد.
۱۲-۲-۳- توجه به جوانان

جامعــه ایرانــی بــه شــدت جوان اســت و همیــن امــر مجموعه ای 
از فرصــت هــا و تهدیدهــا فراهــم آورده اســت. در صــورت فراهــم 
آمــدن شــرایط رشــد اقتصــادی و ایجــاد محیــط هــای مناســب 
بــرای رشــد فكــری، علمــی، اخالقــی و جســمی جوانــان، ایــن 
ــد  ــدل خواه ــور ب ــرای كش ــزرگ ب ــی ب ــه فرصت ــی ب ــروی جوان نی
ــی  ــرژی مخرب ــه ان ــی ب ــروی جوان ــورت، نی ــن ص ــد. در غیرای ش
ــن رو،  ــد. از ای ــد میكن ــه را تهدی ــان جامع ــه بنی ــود ك ــدل میش ب
ــی و  ــرای تعال ــت ب ــود وضعی ــد بهب ــود میدان ــه خ ــت وظیف دول

زیســت ســالم جوانــان و بهــره منــدی از ایــن انــرژی خــدادادی 
در همــه عرصــه هــا را از اهــداف مهــم خــود قــرار دهــد.

۱۳-۲-۳- توسعه ورزش
ورزش یــک فعــا لیــت نشــاط آور، انســجام بخــش، ســالمت 
 آور، و كاهــش دهنــده هزینــه هــای اداره كشــور و همچنیــن
ــه امــر ورزش یكــی  ــذا توجــه ب ــروت اســت. ل ــد كننــده ث ــو لی  ت
دیگــر از اولویتهــای دولــت یازدهــم هســت. ایــن توجــه بــا 
دو هــدف صــورت میگیــرد. هــدف ایجــاد غــرور، افتخــار و 
همبســتگی ملــی و هــدف ایجــاد ســالمت جســمی و روحــی و 
نشــاط اجتماعــی در جامعــه. بــرای دســتیابی بــه ایــن دو هدف، 

ــد. ــعه یاب ــد توس ــی بای ــی و همگان ــه ای و قهرمان ورزش حرف
۱۴-۲-۳- ارتقای پایداری زیست محیطی

واقعیــت آن اســت كــه زندگــی انســانی و كلیــه فرایندهــای 
توســعه ای در بســتر محیــط زیســت رخ مــی دهنــد. متأســفانه 
ــد  ــته رون ــه گذش ــد ده ــه در چن ــد ك ــت دارن ــا از آن حكای آماره
ــی  ــرز خطرناك ــه م ــه و ب ــدت گرفت ــی ش ــت محیط ــب زیس تخری
رســیده اســت. بحــران هــای متوالــی براثــر تخریــب زیســت 
ــه  ــد ب ــدون تعه ــد و ب ــد ش ــارض خواهن ــور ع ــر كش ــی ب محیط
ــی  ــعه اجتماع ــدان توس ــی، فق ــت محیط ــداری زیس ــای پای ارتق
ــوازن  ــعه نامت ــی، و توس ــای جغرافیای ــوازن ه ــدم ت ــی از ع ناش
تشــدید شــده و هزینــه دولــت و جامعــه بــرای مقابلــه بــا خطــرات 
و مشــكالت زیســت محیطــی بــه شــدت افزایــش خواهــد یافــت. 
دولــت یازدهــم بــر ایــن بــاور اســت كــه سرنوشــت آینــده ایرانیــان 
در گــرو چگونگــی نگــرش مــا بــه محیــط زیســت و میــزان احیای 
تــوازن زیســت محیطــی اســت. از ایــن رو، دولــت برنامــه توســعه 
ــی  ــت محیط ــوازن زیس ــای ت ــور احی ــر مح ــود را ب ــی خ اجتماع

ــد داد. ــترش خواه گس
۴- حوزه فرهنگی

توســعه حــوزه فرهنــگ، یكــی از محورهــای برجســته و اساســی 
برنامــه دولــت یازدهــم اســت. در ادامــه اهــداف راهبــردی، راهبردهــا 
و اولویتهــای راهبــردی حــوزه فرهنــگ در نقشــه راه حــوزه فرهنــگ 

ــده اند. ــریح ش ــه تش ــیم و در ادام ترس
۱-۴- اهداف راهبردی

اهداف راهبردی حوزه فرهنگی عبارتند از:
نیــل بــه جامعــه قرآنــی، اخالقــی و متعالــی )دیــن بــاور و 

دینمــدار(؛
افزایش همبستگی ملی در عین خالقیت و تكثر فرهنگی؛
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توســعه عدالــت فرهنگــی در دسترســی بــه فضــا و فــرآورده هــای 
؛ فرهنگی

سهیم كردن بخش فرهنگ در فرآیندهای توسعه؛
تقویــت تولیــد علمــی در كشــور و حركــت بــه ســوی جامعــه ای 

دانــش بنیــان؛
افزایش سهم ایرانگردی و جهانگردی در اقتصاد ملی؛

محصــوالت  جهانــی  درتجــارت  شایســته  جایــگاه  كســب 
. فرهنگــی

ــد  ــل تأكی ــول ذی ــی و اص ــر مبان ــت ب ــوق، دول ــداف ف ــه اه ــف ب عط
دارد:

پایبندی به ارزشهای اسالمی؛• 
رعایت توازن میان هویتهای ایرانی – اسالمی؛• 
ــناختن •  ــمیت ش ــه رس ــا ب ــی ب ــی مل ــجام فرهنگ ــت انس تقوی

ــور؛ ــود در كش ــی موج ــر فرهنگ تكث
ــد •  ــور تولی ــه منظ ــور ب ــی كش ــای علم ــدی ه ــعه توانمن توس

ــی؛ ــدرت مل ق
بازتولید توانایی درونزای فرهنگی و علمی كشور.• 

۲-۴- راهبردها
ــوب  ــور و در چارچ ــردی مذك ــداف راهب ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ب
اصــول فــوق الذكــر، اولویــت هــای راهبــردی در دو محــور كلــی 

ســامان یافته انــد:
توسعه نظام، فناوری و زیرساخت های حوزه فرهنگ؛

گسترش فعالیت ها، فرآورده ها و تعامالت فرهنگی.
ــاختهای  ــاوری و زیرس ــام، فن ــعه نظ ــرد توس ــق راهب ــرای تحق ب
ــد ه اند: ــنهاد ش ــر پیش ــردی زی ــای راهب ــت ه ــگ اولوی ــوزه فرهن ح

۱-۲-۴- اصالح ساختار نظام مدیریت فرهنگی كشور
همــان گونــه كــه فقــدان چابكــی و انعطــاف ســاختار مدیریتــی 
ــت  ــام مدیری ــت، نظ ــهود اس ــور مش ــای كش ــش ه ــایر بخ در س
فرهنگــی نیــز از همیــن عــوارض رنــج مــی بــرد و نیازمنــد 
ــر واگــذاری تصــدی  اصالحــات اســت. در ایــن راســتا، دولــت ب
ــذف  ــی، ح ــش غیردولت ــه بخ ــگ ب ــش فرهن ــی بخ ــای اجرای ه
ــر  ــهیل گ ــی تس ــط قانون ــاد محی ــد و ایج ــررات زائ ــن و مق قوانی
و حامــی، وارد ســاختن نیــروی انســانی كارآمــد و متخصــص 
در كلیــه ســطوح مدیریــت فرهنگــی، و اعمــال رویكردهــای 
ــدن از  ــگ و دور ش ــه فرهن ــق عرص ــا منط ــب ب ــی متناس مدیریت
ــر  ــب زی ــده در قال ــی و محدودكنن ــی، امنیت ــای سیاس ــه ه روی

تأكیــد دارد:

ــه  الــف( واگــذاری تصــدی هــای اجرایــی بخــش فرهنــگ ب
ــی؛ ــهای غیردولت بخش

ب ( حــذف قوانیــن و مقــررات زائــد و ایجــاد محیــط قانونــی 
تســهیلگر؛

ج ( بازنگــری در ســاختار تشــكیالتی دســتگاههای اجرایــی 
بخــش فرهنــگ؛

د ( تربیــت نیــروی انســانی كارآمــد در كلیــه رده ها و ســطوح 
مدیریــت فرهنگی؛

ه( حمایت از توسعه كمی و كیفی صنوف فرهنگی؛
و( حمایــت از تأســیس و فعالیــت مؤسســات غیردولتــی 

فرهنگــی و هنــری؛
ز( حمایــت از نهادهــا و تشــكل هــای مــردم نهــاد در بخــش 

فرهنــگ و هنــر؛
ــت از  ــزی و حمای ــت در ممی ــری دول ــدی گ ــش تص ح( كاه
ــای خودتنظیمــی در نظــا هــای فرهنگــی، هنــری  فرآینده

ــانه ای. و رس
۲-۲-۴- تقویت تعامل فرهنگ با سایر بخش ها

تعامــل میــان بخــش فرهنــگ و ســایر بخــش هــا در كشــور 
بــه خوبــی برقــرار نشــده اســت. پیونــد میــان فرهنــگ بــا 
و  آمــوزش  فرهنــگ،  بخــش  زیرســاختهای  تولیدكننــدگان 
پــرورش، سیاســت خارجــی و روابــط بیــن الملــل و زندگــی 
روزمــره مــردم بــه خوبــی محقــق نشــده اســت. دولــت در آینــده 
بــر برقــراری چنیــن تعامــل هایــی تأكیــد خواهــد كــرد. از ســویی 
ــن  ــر تدوی ــری ب ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــطه تأكی ــه واس ــر، ب دیگ
پیوســت فرهنگــی بــرای اقدامــات توســعه ای مهــم، دولــت 
ــا پیآمدهــای فرهنگــی سیاســت هــا، برنامــه  خواهــد كوشــید ت
هــا و اقدامــات خــود را در چارچــوب پیوســت فرهنگــی بررســی 
نمایــد و تعاملــی دوســویه میــان فرهنــگ و ســایر بخشــها برقــرار 

ــد از: ــت عبارتن ــن اولوی ــات ای ــازد. اقدام س
پیامدســنجی  و  سیاســتگذاری  مطالعــات  الــزام  الــف( 
فرهنگــی بــرای طرحهــا و پــروژه هــای ملــی، اســتانی و 

شــهری؛
ب ( تشــكیل شــوراهای راهبــردی بــرای هماهنگــی بخــش 
فرهنــگ بــا ســایر بخشــها از جملــه صنعــت، سیاســت 

خارجــی، تجــارت؛
ج( ایجــاد زمینــه هــای گســترش تولیــد، توزیــع، مصــرف و 

صــادرات صنایــع دســتی و آثــار هنــری اصیــل و بومــی؛
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ــالمی در  ــران اس ــی ای ــای فرهنگ ــت ه ــتفاده از ظرفی د( اس
ــط و مناســبات سیاســی و بیــن المللــی. رواب
۳-۲-۴- تقویت تشكل های فرهنگی، علمی و هنری

ــای  ــال ارتق ــه دنب ــت ب ــی دول ــش اجتماع ــه در بخ ــه ك همانگون
ســرمایه اجتماعــی از مســیر تقویــت نهادهــای مردمــی اســت، 
تقویــت تشــكل هــای فرهنگــی، علمــی و هنــری بخشــی از 
برنامــه دولــت بــرای تقویــت مشــاركت اجتماعــی اصحــاب علــم 
و هنــر در جامعــه، و تضمیــن شــرایط رشــد و بالندگــی فرهنگــی 

ــود. خواهــد ب
ــر تســاهل و مــدارا  ۴-۲-۴- تضمیــن آزادیهــای مشــروع و مبتنــی ب

بــرای اصحــاب فرهنــگ و علــم
ــر  ــم و هن ــرفت در عل ــه پیش ــاور دارد ك ــًا ب ــم عمیق ــت یازده دول
و فرهنــگ بــدون ســعه صــدر، مــدارا و تســاهل، و تضمیــن 
آزادیهــای مشــروع بــرای بــروز خالقیتهــای اصحــاب علــم و 
ــد  ــن تأكی ــن رو ضم ــت. از ای ــر نیس ــكان پذی ــگ ام ــر و فرهن هن
ــی،  ــالمی و اجتماع ــهای اس ــون و ارزش ــت قان ــرورت رعای ــر ض ب
ــژه  ــه وی ــر حمایــت قانونمنــد از آزادیهــای مشــروع همــگان و ب ب
ــال  ــن اعم ــر، و همچنی ــگ و هن ــم و فرهن ــدگان عل از تولیدكنن
سیاســت هایــی بــرای قدرشناســی و ارج نهــادن مــداوم بــه 

ــد. ــد میكن ــه تأكی ــروه از جامع ــن گ ــت ای ــت و خالقی زحم
آزادیهــای مشــروع اصحــاب فرهنــگ و  از تضمیــن  بخشــی 
ــن  ــرای ای ــی ب ــن اجتماع ــع تأمی ــای جام ــاد نظامه ــم در ایج عل
گــروه، تضمیــن حقــوق مؤلفــان و مصنفــان، و حمایــت از حقــوق 
ــای  ــر برخورده ــان در براب ــت ایش ــن امنی ــان، تأمی ــی ایش قانون

ــلیقه ای، س
امنیتــی و سیاســی، و همچنیــن فراهــم كردن دسترســی ایشــان 
بــه مخاطــب و تشــدید ارتباطــات ایشــان بــا مــردم اســت. دولــت 
خــود را بــه تضمیــن ایــن ملزومــات متعهــد مــی دانــد. اقدامــات 

زیــر در راســتای ایــن اولویــت هســتند:
الف( ایجاد سازما نهای نظام صنفی در بخش فرهنگ؛

اصحــاب  اجتماعــی  تأمیــن  جامــع  نظــام  برقــراری  ب( 
فرهنــگ )بیمــه افــراد و آثــار، بیمــه بیــكاری و ... (؛

ج( بــه روزرســانی و ایجــاد زمینــه هــای اجــرای قانــون 
هنرمنــدان؛ و  مصنفــان  مؤلفــان،  حقــوق  از  حمایــت 

د( تأمیــن آزادی بیــان مســئوالنه و خالقیــت در عرصــه هــای 
فرهنــگ بــا تكمیــل قوانیــن الزم و ایجــاد شــفافیت ضوابــط؛
ــان و  ــژه زن ــه وی ــت ب ــاد مل ــی آح ــای فرهنگ ــن نیازه ه( تأمی

ــان. جوان
۵-۲-۴- توسعه فناوریهای نوین فرهنگی

دولــت یازدهــم در صــدد توســعه فنــاوری هــای نویــن فرهنگــی 
از طــرق زیــر اســت:

الــف( توســعه خدمــات و فعالیــت هــای فرهنگــی و ارتباطــی 
در فضــای مجــازی؛

ب( حمایــت از ایجــاد شــبكه هــای كابلــی مبتنــی بــر 
ــات  ــانی، خدم ــالع رس ــرای اط ــی ب ــای اینترنت ــكل ه پروت

فرهنگــی و رســانه ای توســط بخــش غیردولتــی؛
ج( حمایــت ازســرمایه گــذاری بخــش غیردولتــی در انتقــال 

فنــاوری هــای پیشــرفته فرهنگــی و هنــری؛
۶-۲-۴- توسعه زیرساختهای بخش فرهنگ و هنر

ــگ و  ــش فرهن ــاختهای بخ ــعه زیرس ــت توس ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
ــد. ــد ش ــام خواه ــوزه انج ــن ح ــر در ای ــات زی ــر، اقدام هن

الــف( اصــالح و گســترش آمــوزش هــای فرهنگــی و هنــری 
در بخــش غیردولتــی؛

ب( گســترش آمــوزش هــای رســمی هنــری در نظــام هــای 
آموزشــی ابتدایــی، متوســطه و عالــی؛

ج( توســعه فضاهــای فرهنگــی و هنــری بــرای نیــل بــه 
فرهنــگ؛ ملــی  اســتانداردهای 

د( حمایــت از پژوهــش هــای بنیــادی، راهبــردی و كاربــردی 
در فرهنگســتا ن هــا، پژوهشــگاه هــا و دانشــگاه هــا ؛

ه( توســعه زیرســاخت صنایــع خالقــه و فرهنگــی در حــوزه 
ادبیــات، هنرهــای تجســمی، هنرهــای نمایشــی، موســیقی 

و ســینما؛
ــزات و  ــد تجهی ــع تولی ــعه صنای ــذاری در توس ــرمایه گ و( س

ــر . ــگ و هن ــش فرهن ــه بخ ــواد اولی م
ــا و  ــا، فرآوردهه ــت ه ــترش فعالی ــرد گس ــق راهب ــرای تحق ب

ــت: ــرح اس ــل ط ــر قاب ــای زی ــی اولویته ــالت فرهنگ تعام
۷-۲-۴- رونق بخشیدن به اقتصاد فرهنگ

ــم،  ــاب، فیل ــرف كت ــد و مص ــرانه تولی ــه س ــت ك ــت آن اس واقعی
ــام  ــزان انج ــی و می ــوالت فرهنگ ــایر محص ــر و س ــیقی، تئات موس
ــد از  ــا، بازدی ــوزه ه ــه م ــن ب ــر رفت ــی نظی ــای فرهنگ ــت ه فعالی
ــث  ــه باع ــی ك ــار فرهنگ ــای رفت ــاد ه ــایر نم ــتانی و س ــار باس آث
ــوند، در  ــی ش ــگ م ــاد فرهن ــق اقتص ــه و رون ــی جامع فرهیختگ
ــک  ــه كم ــد دارد ب ــت قص ــت. دول ــی نیس ــت بخش ــطح رضای س
شناســایی موانــع توســعه تولیــد و مصــرف كاالی فرهنگــی، 
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حمایــت از اقتصــاد فرهنــگ و ایفــای نقــش تســهیل گــر حمایت 
كننــده در تولیــد محصــوالت فرهنگــی، و همچنیــن تقویــت زیــر 
ســاخت هــای تولیــد محصــوالت فرهنگــی و مهیــا ســاختن 
زمینــه هــای انجــام فعالیــت هــای فرهنگــی در جامعــه، اقتصــاد 
ــاری،  ــای اعتب ــت ه ــر سیاس ــه ب ــد. تكی ــق بخش ــگ را رون فرهن
مالــی و قانونــی الزم، بــه همــراه مــدارا و تســاهل در عرصــه 
ــد  ــش خواه ــن بخ ــت در ای ــای دول ــه ه ــون برنام ــگ، كان فرهن

ــد از: ــگ عبارتن ــاد فرهن ــه اقتص ــی از برنام ــود. بخش ب
الــف( برقــراری تســهیالت قانونــی و مالــی بــرای آفرینــش، 

توزیــع، مصــرف و صــادرات فــرآورده هــای فرهنگــی ؛
ب( حمایت از اقتصادی شدن بنگاه های فرهنگی؛

ج( كســب جایــگاه شایســته درتجــارت جهانــی محصــوالت 
فرهنگــی؛

د( كاهــش عــوارض بازرگانــی ورود تجهیــزات و مــواد اولیــه مــورد 
نیــاز بخــش فرهنگ؛

ه( كاهش مالیات تولیدات فرهنگی؛
و( تقویــت زیرســاخت هــای فناورانــه مرتبــط بــا تولیــد، توزیــع و 

مصــرف كاالهــای فرهنگــی و انجــام رفتارهــای فرهنگــی.
۸-۲-۴- تعامل فرهنگی با جهان و تعمیق دیپلماسی فرهنگی

تعامــل فرهنگــی واقعیتــی بــه قدمــت تاریــخ بشــر اســت و امروزه 
بــه دلیــل گســترش امكانــات ارتباطــی، بیــش از هــر زمــان 
دیگــری مؤثــر و واقعیتــی گریزناپذیــر اســت. ایــران نیــز از ســابقه 
ــی  ــی جهان ــراث فرهنگ ــترده ای در می ــی گس ــی و فرهنگ تمدن
برخــوردار اســت و از ایــن ظرفیــت میتــوان بــرای ارائــه تصویــری 
مثبــت، فرهنگــی، صلــح دوســت، و جــذاب بــرای مردمــان ملــل 
دیگــر اســتفاده كــرد. ایــن تعامــل همچنیــن بــرای رســاندن پیــام 
انقــالب اســالمی ضرورتــی مضاعــف دارد. لــذا دولــت از مســیر 
گســترش ارتباطــات فرهنگــی، علمــی و آموزشــی؛ توســعه 
متقابــل  همكاریهــای  گســترش  المللــی؛  بیــن  گردشــگری 
فرهنگــی بــا كشــورهای جهــان بــه ویــژه در ســطح منطقــه 
انجمــن هــای دوســتی  از  و جهــان اســالم؛ حمایــت ویــژه 
فرهنگــی ایــران و ســایر كشــورها بــه دنبــال تقویــت ایــن تعامــل 

ــود. خواهــد ب
الف( پیشگامی در اشاعه جهانی فرهنگ معنوی؛

نهادهــای  در  ایــران  جایــگاه  ارتقــای  بــرای  تــالش  ب( 
بیــن المللــی فرهنگــی، ارتباطــی، علمــی، آموزشــی، و 

گردشــگری؛

ج( گســترش همــكاری هــای فرهنگی، آموزشــی، پژوهشــی 
در ســطح جهــان بــا اولویــت كشــورهای منطقه و اســالمی؛

در  جهانگــردی  و  ایرانگــردی  بخــش  ســهم  افزایــش  د( 
ملــی؛ اقتصــاد 

ه( حمایت ویژه از ایجاد انجمن های دوستی فرهنگی؛
و( توسعه و تعمیق دیپلماسی عمومی و مردم محور.

۹-۲-۴- تضمین عدالت فرهنگی
تنگناهــای  و  اقتصــادی  هــای  ضــرورت  دلیــل  بــه  اگرچــه 
معیشــتی همــواره بــر عدالــت از وجــه اقتصــادی تأكیــد شــده، 
امــا كشــور دارای بــی عدالتــی هــای فرهنگــی نیــز هســت. 
عدالــت در دسترســی بــه فضاهــا، محصــوالت، فعالیــت هــا 
ــع  ــور توزی ــبی در كش ــو نامتناس ــه نح ــی ب ــای فرهنگ و رخداده
شــده اســت. از ایــن رو ضــرورت دارد تــا بــر فراهــم شــدن 
شــرایطی كــه در آن همــه جمعیــت كشــور بــه شــكل عادالنــه ای 
بــه امكانــات تولیــد و مصــرف فرهنگــی و علمــی، و شــرایط بــروز 
خالقیــت هــا و ظرفیــت هــای انســانی خــود دسترســی داشــته 

ــود. ــد ش ــند تأكی باش
۱۰-۲-۴- صیانت از باورهای دینی و ترویج آنان

مــردم ایــران نظــام سیاســی دیــن محــور را برگزیــده انــد. دولــت 
نیــز بــر ایــن بــاور اســت كــه ظرفیــت هــای بســیاری در اندیشــه 
و معرفــت دینــی بــرای ســاختن جامعــه ای فرهیختــه، متعالــی 
ــت و  ــالی معرف ــر اعت ــن رو ب ــود دارد. از ای ــرفت وج ــه پیش و رو ب
توســعه فرهنــگ دینــی بــا تكیــه بــر منابــع اصیــل، دوری كــردن 
ــز از تبلیغــات  ــی و انحــراف، پرهی ــه گرای از قشــری گــری، خراف
ســطحی، اشــاعه عقالنیــت در فهــم دیــن، و فراهــم كــردن 
شــرایط زیســت و زندگــی دینــی بــرای مؤمنــان تاكیــد دارد. 
دولــت معتقــد اســت ترویــج اندیشــه دینــی بایــد بــدون تحمیــل 
ــدار  ــر م ــی و ب ــی دین ــرایط زندگ ــود ش ــیر بهب ــار، و از مس و اجب
عقالنیــت و اســالم رحمانــی صــورت گیــرد. اقدامــات ایــن 

ــد از: ــت عبارتن اولوی
الــف( اعتــالی معرفــت و توســعه فرهنــگ قرآنــی بــا تكیــه بــر 

ــع اصیل اســالمی؛ مناب
ب( مقابله با قشریگری، خرافه گرایی و انحرافات دینی؛

ج( تــرک تبلیغــات ســطحی دینــی و تقویــت ارتباطــات دینی 
ــان  ــات و گفتم ــت ارتباط ــره و تقوی ــه چه ــره ب ــنتی و چه س

هــای دینــی بــر پایــه منطــق، اقنــاع و اســتدالل.
د( بهــره منــدی از فناوریهــای نویــن در توســعه آمــوزش هــا 
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و تبلیغــات دینــی؛
ه( اشاعه عقالنیت در فهم دینی؛

و( ترویــج رفتــار دینــی و تــالش بــرای تبدیــل باورهــای دینــی 
بــه عملكــرد اخالقی.

۱۱-۲-۴- احیای ایران فرهنگی
ضــرورت اســت تصویــری فرهنگــی متناســب بــا شــان و جایــگاه 
ایــران در جهــان بازتابانــده شــود. معرفــی تمــدن ایرانــی – 
اســالمی، معرفــی مفاخــر و مشــاهیر فرهنــگ و تمــدن اســالمی 
بــدون ســلیقه ورزی هــای سیاســی و تنــگ نظــری، تقویــت خــط 
و زبــان فارســی بــه عنــوان ســرمایه ملــی ایرانیــان از هــر قــوم و 
ــا ایرانیــان خــارج از كشــور و تقویــت هویــت  مذهبــی، تعامــل ب
ملــی آنــان، اهتمــام بــه شناســایی، نگهــداری و معرفــی میــراث 
فرهنگــی ایــران و تأمیــن زیــر ســاخت هــای الزم بــرای اســتفاده 
ــور، و  ــه كش ــه جانب ــعه هم ــت توس ــی در كلی ــراث فرهنگ از می
ــت  ــگ در تقوی ــی فرهن ــش آفرین ــای نق ــه ه ــم آوردن زمین فراه
نشــاط ملــی و فرهیختگــی و بالندگــی جامعــه، از تاكیــدات 

ــود. ــران فرهنگــی خواهــد ب ــای ای ــرای احی ــت ب دول
ــی در  ــران شناس ــای ای ــه ه ــز و برنام ــترش مراك ــف( گس ال

ــور؛ ــارج از كش ــل و خ داخ
ب( ایجــاد زمینــه هــا و تأمیــن برنامــه هــای الزم بــرای 

ملــی؛ همبســتگی  و  نشــاط  تقویــت 
ج( شناســایی و معرفــی مفاخــر و مشــاهیر فرهنــگ و تمــدن 

ایران؛
ــی  ــورهای فارس ــن كش ــی بی ــادالت فرهنگ ــترش مب د( گس

ــان؛ زب
ــای  ــن نیازه ــور و تأمی ــارج از كش ــان خ ــا ایرانی ــل ب ه( تعام

ــان؛ ــی آن فرهنگ
و معرفــی میــراث  بــه شناســایی، نگهــداری  اهتمــام  و( 

كشــور؛ فرهنگــی 
ز( تأمیــن زیرســاختها و ارتقــای تــوان گردشــگری در میــان 

كشــورهای دارای قرابــت فرهنگــی؛
۵- حوزه سیاست خارجی

اهــداف راهبــردی، راهبردهــا و اولویتهــای سیاســت خارجــی كشــور 
ــر مبنــای قانــون اساســی و اســناد باالدســتی و ســه اصــل عــزت،  ب
ــوارد در  ــن م ــه ای ــت. در ادام ــده اس ــن ش ــت تدوی ــت، مصلح حكم

نقشــه راه حــوزه سیاســت خارجــی ترســیم و تشــریح میگــردد.
۱-۵- اهداف راهبردی

پاسداری از استقالل، وحدت ملی و تمامیت ارضی كشور؛
اعتــالی شــان، موقعیــت، اقتــدار ملــی، منطقــه ای و بیــن 

المللــی ایــران و ایرانــی؛
ــری  ــیب پذی ــش آس ــی و كاه ــه ا ی و جهان ــوذ منطق ــش نف افزای

هــای كشــور؛
ارتقای روابط و كاهش تنش ها و خصومت ها؛

كمک به تامین و افزایش امنیت و توان ملی؛
كمــک بــه توســعه پایــدار و هدفمنــد كشــور بــا مبنــا قــرار دادن 

اقتصــاد محــوری در سیاســت خارجــی؛
ایفــای نقــش موثــر در اســتقرار صلــح و ثبــات پایــدار در منطقــه 

و جهــان؛
۲-۵- مبانی و اصول سیاست خارجی كشور

اهــداف و اولویــت هــای راهبــردی حــوزه سیاســت خارجــی 
ــر  ــی زی ــر مبان ــان ب ــا جه ــازنده ب ــل س ــه تعام ــول ب ــرای حص ب

اســتوار اســت:
غیرامنیتی كردن موقعیت ایران در نظام بین الملل؛

تصحیح چهره جهانی جمهوری اسالمی؛
تنش زدایــی، بازســازی و اصــالح تعامــالت بــا قــدرت هــای 

ــی؛ ــع مل ــت مناف ــی در جه ــن الملل ــر بی مؤث
عــادی ســازی و بهبــود روابــط بــا كشــورهای همســایه و تقویــت 

روابــط ســازنده بــا كشــورهای غیرمتخاصــم؛
المللــی،  بیــن  هــای  تحریــم  حــذف  و  كاهــش  مدیریــت، 

یكجانبــه؛ و  چندجانبــه 
تأثیرگــذاری ســازنده بــر رونــد تحــوالت جهانــی بــه ویــژه در 
ــا تروریســم و افــراط گرایــی و جلوگیــری از  حوزههــای مبــارزه ب

ــی؛ ــتار جمع ــای كش ــالح ه ــاعه س اش
ــالب  ــل انق ــان اصی ــران و گفتم ــی ای ــام بخش ــش اله ــت نق تقوی
ــالمی. ــورهای اس ــان كش ــی می ــرای همگرای ــالش ب ــالمی، و ت اس

تعامل سازنده و مؤثر با جهان؛
۳-۵- راهبردها

رویكــرد كالن سیاســت خارجــی دولــت یازدهــم، ایجــاد تفاهــم 
ــی و همــكاری در  ــت اجمــاع در ســطح ملــی، اعتدالگرای و تقوی
ــت  ــت، مصلح ــزت، حكم ــرد ع ــاس رویك ــی براس ــط خارج رواب
و تعامــل ســازنده و مؤثــر میباشــد. ایــن رویكــرد در راســتای 
دســتیابی بــه اهــداف چشــم انــداز بیســت ســاله كشــور، تقویــت 
امنیــت ملــی، رفع تهدیــدات خارجــی، محــور قــراردادن اقتصاد 
و توســعه ملــی در روابــط خارجــی، خنثــی ســازی تبلیغــات در 
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ــار و  ــای اعتب ــی، ارتق ــران هراس ــتیزی و ای ــالم س ــوص اس خص
افزایــش احتــرام و عــزت ایــران تعییــن شــده اســت. مبتنــی بــر 
چنیــن رویكــردی چهــار راهبــرد بــرای سیاســت خارجــی تنظیــم 

شــده اســت.
۱-۳-۵- تبییــن گفتمــان اعتدالگرایــی در جهــت تفاهــم و اجمــاع 

در ســطح ملــی
 اعتــدال بــه معنــای ایجــاد تــوازن میــان آرمــان و واقعیــت در • 

مســیر جهــت دادن واقعیــات بــه ســمت آرمانهاســت.
گفتمــان اعتــدال در سیاســت خارجــی دولــت تدبیــر و امید، 
ــمندانه  ــوازن و هوش ــه، مت ــه، خودباوران ــع بینان ــت واق حرك
ــور  ــه منظ ــم ب ــازنده و تفاه ــل س ــو، تعام ــه گفتگ ــل ب از تقاب
ارتقــای جایــگاه، منزلــت، امنیــت و توســعه كشــور مــی 

ــد. باش
۲-۳-۵- ایجــاد انســجام و هوشــمندی در نظــام سیاســت خارجــی 

كشــور
ایجــاد نظــام برنامــه ریــزی و تصمیــم گیــری متمركــز و • 

خارجــی؛ سیاســت  در  منســجم 
بــه منظــور •  شناســایی مســتمر تهدیدهــا و فرصــت هــا 

ــل  ــا و تبدی ــت ه ــع از فرص ــه موق ــری ب ــره گی ــتفاده و به اس
تهدیــد بــه فرصــت و یــا مقابلــه بــا آن بــا هــدف تأمیــن 

امنیــت و منافــع ملــی؛
فرصــت ســازی، تهدیدزدایــی و جلوگیــری از افزایــش تنــش • 

در حــوزه هــای منافــع حیاتــی؛
طــرح امنیــت ملــی محــور و منافــع ملــی بنیــان در عرصــه • 

ــی؛ ــت خارج ــط و سیاس رواب
۳-۳-۵- مشاركت فعال و تعامل سازنده و مؤثر

برقــراری، تقویــت و تعمیــق مناســبات دوجانبــه و چندجانبه • 
ــی و  ــع مل ــبرد مناف ــی، پیش ــت مل ــم امنی ــت تحكی در جه
اعتــال و ارتقــای اقتــدار، شــأن، موقعیــت و نقــش كشــور در 

منطقــه و نظــام بیــن الملــل؛
ــور •  ــدرت مح ــاختار ق ــا س ــک ب ــک و دیپلماتی ــه تئوری مقابل

ــی؛ جهان
مشــاركت فعــال و هدفمنــد در تأمیــن ثبــات و امنیــت بیــن • 

ــا  ــران ه ــا و بح ــش ه ــت چال ــه ای و مدیری ــی و منطق الملل
ــه منظــور ارتقــاء اعتبــار جهانــی، تأمیــن منافــع و امنیــت  ب

ملــی؛
ــد چندجانبــه گرایــی، ائتــالف ســازی سیاســی •  تقویــت رون

ــی  ــكل ده ــال در ش ــاركت فع ــو و مش ــورهای همس ــا كش ب
هنجارهــا و قواعــد منطقهــای و جهانــی براســاس ارزش 

ــی؛ ــع مل ــالمی و مناف ــای اس ه
تعامــل فعــال بــا كشــورها و نهادهــای مؤثــر در اقتصــاد • 

جهانــی و بسترســازی بــرای همــكاری بــا بنــگاه هــای بــزرگ 
اقتصــادی جهــت توســعه، تحكیــم و تثبیــت مناســبات 
گســترش  خارجــی،  هــای  ســرمایه  جــذب  اقتصــادی، 
بازارهــای صــادرات كاال و خدمــات و افزایــش قــدرت رقابتــی 

ــران؛ ای
ــت •  ــژه مل ــه وی ــوم و ب ــای مظل ــلمانان و ملته ــت از مس حمای

ــطین؛ فلس
۴-۳-۵- توسعه و تعمیق اسالم راستین و ارتقای هویت ایرانی

ترویــج فرهنــگ و تمــدن ایرانــی بــه ویــژه حــوزه جغرافیایــی • 
ایــران بــزرگ بــا هــدف همگرایــی و ارتقــای هویــت ایرانــی؛

و فرهنگــی جهــت •  از ظرفیــت هــای دینــی  بهره گیــری 
توســعه و تعمیــق هویــت اســالم راســتین؛

ــارج از •  ــان در خ ــی ایرانی ــردی و جمع ــوق ف ــت از حق حمای
ــه  ــاد زمین ــالمی و ایج ــی – اس ــت ایران ــت هوی ــور و تقوی كش

ــی؛ ــعه مل ــان در توس ــاركت آن ــت مش ــای الزم جه  ه
۴-۵- برخی برنامه های حوزه سیاست خارجی

برنامــه هایــی عملیاتــی  الذكــر،  فــوق  راهبردهــای  اســاس  بــر 
و جایــگاه جمهــوری  و موقعیــت  بــا شــرایط جهانــی  متناســب 
اســالمی ایــران و ضــرورت هــای ملــی كشــور طراحــی شــده انــد:
برنامــه ریــزی عملیاتــی و هدفمنــد بــرای خنثــی ســازی پــروژه 

امنیتــی ســازی جهانــی جمهــوری اســالمی ایــران؛
تقویت دیپلماسی عمومی جمهوری اسالمی ایران؛

مدیریــت روابــط بــا كشــورهای متخاصــم و عــادی ســازی روابــط 
بــا دیگــر كشــورهای غربــی؛

تقویت روابط با قدرت های جدید و نوظهور؛
بازســازی نقــش منطقــه ای و بیــن المللــی جمهــوری اســالمی 

ایــران؛
و  گیــری  تصمیــم  انســجام  هوشــمندانه،  ریــزی  برنامــه 
یكپارچگــی عملیاتــی بــه منظــور ارتقــای نقــش مثبــت سیاســت 

خارجــی در توســعه ملــی؛
طراحــی ســاختار گفتمانــی متناســب بــر اســاس درک واقعیــات 

ســاختاری منطقــه ای و جهانــی؛
بهــره گیــری حســاب شــده، برنامــه ای، هماهنــگ و مؤثــر 
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اقتصــادی،  دوجانبــه، چندجانبــه، عمومــی،  دیپلماســی  از 
فرهنگــی،

ــه  ــل ب ــت نی ــمی در جه ــی و غیررس ــی، امنیت ــی، دفاع پارلمان
ــور. ــت كش ــعه و امنی ــداف توس اه

اهــداف، راهبردهــا و برنامــه هایــی كــه ذكــر شــد بــرای پاســخگویی 
بــه،  و فائــق آمــدن بــر چالــش هــای زیــر اســت:

چالش های جهان اسالم؛
چالش های روابط با غرب؛

چالش های روابط با سایر قدرت ها؛
چالش های حوزه بین الملل؛

۶- حوزه سیاست داخلی
قانــون اساســی و باالخــص فصــل حقــوق ملــت، منبعــی اســت كــه 
ــزت و  ــی، ع ــروزی، كامیاب ــرای به ــیاری ب ــای بس ــت ه ــوز ظرفی هن
تحقــق زندگــی همــراه بــا كرامــت ایرانیــان دارد. از آنجــا كــه رئیــس 

ــون اساســی اســت، برنامــه سیاســت جمهــور مســئول اجــرای قان
داخلــی رئیــس جمهــور نیــز معطــوف بــه اجرایــی كــردن كلیــه اصول 
ــت .  ــی اس ــی اساس ــوم قانون ــل س ــژه فص ــه وی ــی و ب ــون اساس قان
نقشــه راه و اهــداف و اولویــت هــای راهبــردی در ادامــه آمــده اســت.

۱-۶- اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه سیاست داخلی عبارتند از:
افزایش مشاركت مردم و تضمین مردم ساالری

ــوام در  ــب و اق ــان و مذاه ــه ادی ــز هم ــالمت آمی ــتی مس همزیس
ــالمی ــران اس ــرزمینی ای ــتره س گس

اقتصــادی،  هــای  عرصــه  فعــاالن  بــرای  آرامــش  ایجــاد 
سیاســی فرهنگــی،  اجتماعــی، 

تبدیل قانونگرایی به ارزش اجتماعی و منش عمومی؛
قانــون  در  آزادی هــای عمومــی مصــرح  و  تضمیــن حقــوق 

شــهروندی. حقــوق  ســازی  نهادینــه  و  اساســی 
۲-۶- راهبردها

بــرای دســتیابی بــه اهــداف راهبــردی فــوق الذكــر راهبردهــای 
حــوزه سیاســت داخلــی عبارتنــد از:

توسعه و تقویت نهادهای مردمی، محلی و منطقه ای؛
ایفای حقوق شهروندی و حاكمیت قانون.

بــرای تحقــق راهبــرد توســعه و تقویــت نهادهــای مردمــی و سیاســی 
اولویــت هــای راهبــردی زیــر قابــل پیگیــری اســت.

۱-۲-۶- افزایش نقش شورای شهر در مدیریت یكپارچه شهری
حــدود پنــج دهــه اســت كــه بــا رشــد شــتابان شهرنشــینی 

نامتــوازن روبــه روهســتیم و شــهرداری هــا با مشــكالت بســیاری 
ــش  ــترش نق ــو گس ــک س ــذا از ی ــد. ل ــهرها مواجهن در اداره ش
گســترش  و  شــهری  یكپارچــه  مدیریــت  در  شــهر  شــورای 
ــت  ــا تقوی ــو ب ــر س ــهری و از دیگ ــات ش ــر خدم ــان ب ــت آن مدیری
ــد  ــه ای كارآم ــتن برنام ــا، داش ــهرداری ه ــی ش ــوان كارشناس ت
بــرای مدیریــت شــهرها و بــه ویــژه كال ن شــهرها از اهــم برنامــه 

ــت. ــم اس ــت یازده ــای دول ه
بــه  اختیــارات  افزایــش  و  واگــذاری  جهــت  در  تــالش   -۶-۲-۲

محلــی و  ای  منطقــه  مدیــران 
دولــت یازدهــم بــرای دســتیابی بــه افزایــش كارآیــی ناشــی 
از تمركززدایــی در نظــر دارد اختیــارات مدیــران منطقــه ای و 
ــت  ــرای حمای ــه ب ــر زمین ــن تغیی ــا ای ــد. ب ــش ده ــی را افزای محل
و تقویــت برنامــه هــای توســعه اقتصــاد و كارآفرینــی محلــی نیــز 

ــود. ــم میش فراه
۳-۲-۶- پشــتیبانی از فعالیــت احــزاب قانونــی در راســتای افزایــش 

نقــش آنــان در اداره جامعــه
گریزناپذیــر  ســازوكارهای  از  بخشــی  احــزاب  فعالیتهــای 
مشــاركت و تضمیــن مــردم ســاالری اســت. لــذا شــفاف ســازی 
در فعالیت هــای سیاســی، قاعــده منــد كــردن، و مســئولیت 
ــزاب، و  ــازی اح ــی و توانمندس ــای سیاس ــاختن نیروه ــر س پذی
ــی  ــای اساس ــظ آزادی ه ــرای حف ــای الزم ب ــردن فض ــم ك فراه

ــت. ــت اس ــای دول ــت ه ــزاب، از اولوی اح
۴-۲-۶- تضمین مشاركت مردم

ــترده  ــاركت گس ــای مش ــر مبن ــدا ب ــران از ابت ــالمی ای ــوری اس جمه
مردمــی بنــا نهــاده شــده اســت. دولــت تدبیــر و امیــد فراهــم آوردن 
زمینــه هــای مشــاركت ســازمان یافتــه بیشــتر مــردم در قالــب 
نهادهــای مدنــی و در همــه عرصــه هــای سیاســی، اقتصــادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی را وظیفــه خــود میدانــد. در ایــن راســتا دولــت 

ــد: ــی كن ــر را عملیات ــوارد زی ــا م ــر دارد ت در نظ
جلــب مشــاركت مــردم بــا دولــت و توســعه نظــارت نهادهــای • 

ــر  ــانه ها ب ــردم و رس ــاد، م ــردم نه ــای م ــازما نه ــی و س مدن
قــدرت؛

ــاركت •  ــق مش ــی از طری ــرمایه اجتماع ــاط و س ــش نش افزای
مــردم در امــور داوطلبانــه، ایثــار مــردم بــرای منافــع عمومــی 

و ...؛
امــور •  و  زنــان در تصمیــم ســازی هــا  توســعه مشــاركت 

مدیریتــی و ایجــاد فضــای امــن و پایــدار بــرای فعالیــت هــای 
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ــان؛ آن
تســهیل در صــدور مجــوز بــرای تجمعــات، انتقــادات و • 

اساســی(؛ قانــون  )اصــل  اعتصــاب  و  اعتراضــات مدنــی 
ــا گســترش •  ــردی، اجتماعــی و عمومــی ب توســعه امنیــت ف

ــهروندان. ــال ش ــور فع ــاركت و حض مش
اولویــت هــای راهبــردی مرتبــط بــا تحقــق راهبــرد تضمیــن حقــوق و 

آزادی هــای افــراد و نهادهــای مدنــی عبارتنــد از:
۵-۲-۶- افزایــش تعامــل مؤثــر میــان دولــت و اقــوام، نژادهــا و 

مذاهــب و پــا ســداری از حقــوق شــهروندان
دولــت یازدهــم مســئولیت خاصــی درخصــوص اقــوام بــر دوش 
خــود احســاس میكنــد. در همیــن راســتا، تنــوع قومــی را فرصت 
ــات  ــاس مندرج ــر اس ــرده و ب ــی ك ــی تلق ــوی مل ــرمایه معن و س
ــه  ــات ب ــق مطالب ــت تحق ــی، در جه ــون اساس ــوم قان ــل س فص
حــق ایشــان اقــدام خواهــد كــرد. رشــد و توســعه متــوازن همــه 
ــی در آنهــا ســكونت  مناطقــی از كشــور كــه قومیــت هــای ایران
دارنــد، بخــش مهمــی از مشــی اعتدالــی دولــت یازدهــم خواهــد 
ــب  ــان و مذاه ــز ادی ــالمت آمی ــتی مس ــن همزیس ــود. همچنی ب
الهــی در ایــران از ویژگــی هــای تاریخــی جامعــه ایرانــی اســت. 
دولــت یازدهــم بــا احتــرام نهــادن بــه حقــوق و آزادیهــای مصــرح 
در قانــون اساســی، در جهــت پایــدار ســاختن ایــن خصیصــه و 
تحكیــم شــرایط زیســت مســالمت آمیــز همــه ادیــان و مذاهــب 

الهــی در گســتره ســرزمینی ایــران تــالش خواهــد كــرد.
همبســتگی  و  انســجام  تقویــت  و  ملــی  وفــاق  توســعه   -۶-۲-۶

اجتماعــی
ــبكهای  ــروه هــا، س ــر شــدن گ ــت متكث ــا واقعی ــد ب ــای جدی دنی
ــی و قومــی مواجــه اســت.  ــت هــا، و تنوعــات زبان زندگــی، هوی
ــه  ــن گون ــه رســمیت شــناختن ای ــر و امیــد ضمــن ب ــت تدبی دول
تكثرهــا، تــالش میكنــد تــا زمینــه هــای تحقــق انســجام و 
ــازد. ــم س ــا را فراه ــی ه ــن گوناگون ــظ ای ــن حف ــی در عی ــدت مل وح
اقتصــادی،  هــای  عرصــه  شــدن  امنیتــی  از  ممانعــت   -۶-۲-۷

محیطــی زیســت  سیاســی،  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
تضمیــن امنیــت فعالیــت در عرصــه هــای اقتصــادی، فرهنگــی 
و اجتماعــی، زیســت محیطــی و سیاســی از برنامــه هــای دولــت 
ــه امنیتــی در ایــن  ــه معنــای مداخل ــه تنهــا ب اســت. ایــن امــر ن
ــی آرام  ــم آوردن فضای ــتلزم فراه ــه مس ــت، بلك ــا نیس ــه ه عرص
ــازی  ــت. جداس ــن عرصه هاس ــاالن ای ــرای فع ــش  ب ــدون تن و ب
ــر  ــز از دیگ ــی نی ــت پلیس ــی از امنی ــی و فرهنگ ــت اجتماع امنی

ــه ای  ــی مقول ــری و بیان ــت فك ــت. )امنی ــت اس ــای دول اولویته
جــدا و متفــاوت از امنیــت پلیســی اســت و یــک نفــر نمــی توانــد 
هــر دو را انجــام دهــد . كار قضایــی هــم متفــاوت اســت و بــرای 
ــیدگی  ــه رس ــای منصف ــأت ه ــد هی ــی بای ــری و بیان ــم فك ــرا ئ ج

كننــد(.
۸-۲-۶- تقویت قانونگرایی و حاكمیت قانون

پــس از یــک قــرن مبــارزه بــرای تحقــق حاكمیــت قانــون، 
ــی  ــم هــر چــه بیشــتر مبان ــد تحكی ــران كمــاكان نیازمن ــت ای مل
ــد  ــر و امی ــت تدبی ــت. دول ــی اس ــی و قانونگرای ــت قانون حاكمی
ــردن  ــه ك ــدد نهادین ــد و درص ــاز میكن ــود آغ ــی را از خ قانونگرای
آن اســت بــه نحــوی كــه بازگشــت بــه رویــه هــای قانــون گریــزی 
و اعمــال نظــرات شــخصی ناممكــن گــردد. دولــت در نظــر 
ــر  ــا ه ــه ب ــه و مقابل ــی در جامع ــون گرای ــه قان ــت روحی دارد تقوی
گونــه قانــون گریــزی، تبدیــل بــه مشــی و منــش مــردم و ارزش 

ــود. ــی ش اجتماع
۹-۲-۶- شفافسازی و قانونمندی انتخابات

بــا توجــه بــه اهمیــت انتخابــات در اعتمــاد مــردم بــه حاكمیــت، 
افزایــش شــفاف ســازی و قانــون منــدی انتخابــات بــا بهــره 
ــازی  ــن س ــرد نوی ــتفاده از رویك ــی بااس ــارب جهان ــری از تج گی
در اولویــت هــای دولــت یازدهــم اســت. ایــن شفافســازی و 
قانونمنــدی بایــد بــه نحــوی باشــد كــه هیــچ كــس در داخــل و 

ــد. ــته باش ــات نداش ــالمت انتخاب ــبهه ای در س ــارج ش خ
حضــرت ای  مــاده  هشــت  فرمــان  كــردن  اجرایــی   -۶-۲-۱۰ 

 امام )ره( منطبق با شرایط روز
نظــرات امــام خمینــی )ره( چــراغ همیشــه فروزانــی فــرا راه 
ــه  ــی ب ــت داخل ــش سیاس ــد در بخ ــر و امی ــت تدبی ــت. دول ماس
دنبــال اجرایــی كــردن فرمــان هشــت مــاده ای ایشــان و تبدیــل 
ــه  ــه راهنمــای عمــل دســتگاه هــا و نهادهایــی اســت كــه ب آن ب
طــور خــاص مخاطــب آن فرمــان بوده انــد. دولــت تدبیــر و امیــد 
ــه  ــدی ب ــان گام بلن ــن فرم ــرای ای ــه اج ــت ك ــاور اس ــن ب ــر ای ب
ســوی تحقــق اعتــدال اســت. تأكیــد برعــدم مداخلــه در حریــم 
خصوصــی مــردم و صیانــت از حــوزه خصوصــی از دغدغــه هــای 

ــت یازدهــم اســت. دول
بــرای تحقــق اثربخــش راهبردهــا و اولویتهــای فــوق الذكــر 
نهادینــه كــردن آمــوزش در ســاختار وزارت كشــور، اســتانداری 
هــا، فرمانــدار یهــا، شــهرداری هــا و نیــروی انتظامــی ضــروری 
بــه نظــر میرســد. آمــوزش، نیــروی انســانی را به ســرمایه انســانی 
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تبدیــل كــرده و ارزان تریــن، ســودمندترین و زودبــازده تریــن 
ســرمایه گــذاری مــی باشــد. لــذا دولــت یازدهــم آمــوزش و 
ــت. ــرار داده اس ــود ق ــت خ ــانی را در اولوی ــروی انس ــوزی نی بازآم

۷- حوزه امنیت ملی و توان دفاعی
نــگاه دولــت یازدهــم در هفــت هــدف و ســه راهبــرد در حــوزه امنیــت 

ملــی و تــوان دفاعــی تدویــن و ترســیم شــده اســت.
۱-۷- اهداف راهبردی

اهــداف راهبــردی حــوزه امنیــت ملــی و تــوان دفاعــی عبارتنــد 
از:

ــت  ــرای فعالی ــت ب ــه امنی ــاد زمین ــی و ایج ــان بخش اطمین
هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی؛

امنیــت  و  شــهروندان  امنیــت  میــان  تــوازن  برقــراری 
؛ كمیــت حا

حفظ استقالل، وحدت ملی و تمامیت ارضی كشور؛
ثبات آفرینــی  و  آفرینــی  در صلــح  ایــران  افزایــش ســهم 

جهانــی؛
افزایش اعتماد میان دولت و ملت؛

ــل تســری  ــرون مــرزی قاب ــروز تنــش هــای ب پیشــگیری از ب
ــه داخــل كشــور؛ ب

باال رفتن سطح توان دفاعی ملی.
۲-۷- راهبردها

اولویت هــای راهبــردی دســتیابی بــه چنیــن اهدافــی در ســه محــور 
كلــی )راهبــرد( تنظیــم شــده اند:

امنیت ملی همه جانبه و شهروندمدار؛
سیاست اطالعاتی متمركز و راهبردی؛

سیاست دفاعی فعال و توانمند.
ــه و  ــه جانب ــی هم ــت مل ــا ا منی ــط ب ــردی مرتب ــای راهب ــت ه اولوی

از: شــهروندمدار عبارتنــد 
۱-۲-۷- برقراری امنیت همه جانبه

ــت  ــر اس ــی فراگی ــت دارای تعریف ــد امنی ــر و امی ــت تدبی در دول
و تحقــق امنیــت در عرصــه هــای ســالمتی، تغذیــه، بهداشــت، 
ــر  ــد نظ ــی را م ــی و اجتماع ــجام خانوادگ ــاه، انس ــت و رف معیش
ــت را در  ــانی از امنی ــه و انس ــعه یافت ــی توس ــرار داده و مفهوم ق
بــر میگیــرد. تحقــق چنیــن برداشــتی از امنیــت، ســبب توســعه 

ــت خاطــر و آرامــش در جامعــه خواهــد شــد. رضای
ثبــات منطقــه ای و  و  برقــراری صلــح  ۲-۲-۷- نقش آفرینــی در 

جهانــی

ایــران یكــی از بزرگتریــن و مهمتریــن كشــورهای جهــان از منظــر 
امنیــت منطقــه  اســت. همچنیــن  ژئوپلتیــک  و  جغرافیایــی 
بــدون حضــور ایــران هیچــگاه قابــل تصــور نبــوده اســت. دولــت 
ــورهای  ــا كش ــط ب ــود رواب ــایه بهب ــد در س ــالش میكن ــم ت یازده
همســایه، منطقــه و جهــان، و همچنیــن همــكاری بــا نهادهــای 
بیــن المللــی، اعتبــار بیــن المللــی و تأثیرگــذاری ایــران بــر 

ــد. ــش ده ــی را افزای ــن الملل ــط بی رواب
۳-۲-۷- حركت به سمت پیمان های امنیت منطقه ای

ــالت  ــول تعام ــته و محص ــی داش ــت جمع ــواره ماهی ــت هم امنی
طرفهــای متفــاوت و از جملــه كشــورهای واقــع در یــک منطقــه 
ــور  ــاهد حض ــده ش ــع ش ــران در آن واق ــه ای ــه ای ك ــت. منطق اس
نیروهــای بیگانــه نیــز هســت. افتراقــات ناشــی از تعــارض منافــع 
و فشــارهای ناشــی از حضــور بیگانــگان، حركــت بــه ســمت 
ــای  ــكاری ه ــری هم ــكل گی ــرای ش ــه ای ب ــای منطق ــان ه پیم
ــای  ــور نیروه ــای حض ــه ه ــتن زمین ــن كاس ــی و همچنی امنیت
بیگانــه را ضــروری مــی ســازد و دولــت یازدهــم زمینــه ســازی و 
ــد.  ــرای تحقــق چنیــن پیمــان هایــی را ضــروری میدان تــالش ب
ــای  ــت ه ــایر سیاس ــار س ــدام در كن ــن اق ــه ای ــت ك ــی اس بدیه
امنیتــی مــد نظــر دولــت یازدهــم، وزن و تأثیــر ایــران را در 

ــد داد. ــش خواه ــه ای افزای ــادالت منطق مع
۴-۲-۷- مبــارزه بــا عوامــل تنــش هــا و تنازعــات قومــی، مذهبــی و 

جنــگ افــروزی هــای بیگانــگان در منطقــه
منطقــه و خاورمیانــه امــروز در آتــش تنــش هــا و تنازعــات قومــی 
و مذهبــی كــه بســیاری از آنهــا ریشــه هــای خارجــی نیــز دارنــد 
مــی ســوزد. تجربــه نشــان مــی دهــد ایــن گونــه تنــش هــا قابــل 
تســری بــه ســایر كشــورها نیــز هســتند. بنابرایــن برخــورد 
پیشــگیرانه بــا چنیــن تنــش هایــی نیازمنــد دیپلماســی امنیتــی 
فعــال و همكاریهــای متقابــل بیــن المللــی اســت. دولــت یازدهم 
عمیقــًا بــر ضــرورت مقابلــه بــا علــل بــروز چنیــن منازعاتــی واقف 
اســت و تــالش خــود را بــرای پیشــگیری و ممانعــت از بــروز آنهــا 

در داخــل و خــارج از كشــور بــه كار خواهــد بســت.
۵-۲-۷- مبــارزه بــا گســترش ســالحهای كشــتارجمعی و كمــک بــه 

تحقــق خاورمیانــه عــاری از ســالح هســته ای
جمهــوری اســالمی ایــران در خــالل دوران دفــاع مقــدس بارهــا 
ــده  ــی ش ــتار جمع ــیمیایی كش ــالحهای ش ــرد س ــی كارب قربان
ــوص  ــری درخص ــم رهب ــام معظ ــوای مق ــه فت ــه ب ــا توج ــت. ب اس
حرمــت تولیــد و كاربــرد ســالح هــای اتمــی، و ایــن واقعیــت كــه 

161



ــتند،  ــریت هس ــه بش ــدی علی ــی تهدی ــتار جمع ــالحهای كش س
دولــت یازدهــم تمــام تــوان خــود را بــرای مبــارزه مؤثــر بــا تولیــد 
ــه كار خواهــد بســت. و گســترش ســالحهای كشــتار جمعــی ب

۶-۲-۷- مقابله با جرائم سازمان یافته جهانی
جمهــوری اســالمی ایــران همــواره قربانــی جرائــم ســازمان 
ــا  ــت. ب ــوده اس ــدر ب ــواد مخ ــاق م ــا قاچ ــدر آنه ــه و در ص یافت
افــزوده شــدن پولشــویی، قاچــاق انســان، و ســایر اشــكال 
ــیب  ــت از آس ــور، ممانع ــت كش ــن امنی ــم، تأمی ــه جرائ ــن گون ای
ــی  ــور كل ــه ط ــادی و ب ــت اقتص ــن امنی ــی، تأمی ــای اجتماع ه
ــه  ــم و ورود ب ــن جرائ ــا ای ــه ب ــه نیازمنــد مقابل امنیــت همــه جانب
همكاریهــای بیــن المللــی در ایــن زمینــه اســت و دولــت یازدهــم 

ــت. ــد داش ــدی خواه ــام ج ــه اهتم ــن عرص در ای
ــز و  ــی متمرك ــت اطالعات ــا سیاس ــط ب ــردی مرتب ــای راهب ــت ه اولوی

ــد از: ــردی عبارتن راهب
۷-۲-۷- رعایــت اصــل بیطرفــی در وزارت اطالعــات نســبت بــه 

ــی ــون اساس ــه قان ــزم ب ــی ملت ــات سیاس جریان
بــر اســاس نظــرات حضــرت امــام )ره( و قانــون وزارت اطالعــات، 
در دولــت تدبیــر و امیــد نهایــت تــالش بــرای حفــظ بــی طرفــی 
ــه  ــزم ب ــی ملت ــای سیاس ــان ه ــه جری ــبت ب ــات نس وزارت اطالع

قانــون اساســی و نظــام اســالمی بــه عمــل خواهــد آمــد.
ــات و  ــی وزارت اطالع ــارات ذات ــف و اختی ــر وظای ــز ب ۸-۲-۷- تمرك
تقویــت آن بــرای نیــل بــه اهــداف قانونــی آن چــه بــه عنــوان وظایــف 
و اختیــارات اصلــی و كلیــدی وزارت اطالعــات در مقابــل تهدیــدات و 
فعالیــت هــای مخــرب، تروریســتی وجاسوســی در نظــر گرفتــه شــده 
ــت،  ــن امنی ــا ضام ــت ه ــن فعالی ــت. ای ــه اس ــرش جامع ــورد پذی م
ثبــات و آرامــش جامعــه اســت. تمركــز بــر ایــن فعالیــت هــای اصلــی 
وزارت اطالعــات مــی توانــد موجــب اطمینــان بخشــی و ایجــاد 
زمینــه امنیــت بــرای فعالیــت هــای مختلــف باشــد. یكــی از برنامــه 
ــر  ــات ب ــردن وزارت اطالع ــز ك ــد، متمرك ــر و امی ــت تدبی ــای دول ه
همیــن وظایــف و مأموریــت هــای ذاتــی، و دوری گزیــدن از فعالیــت 
هــای غیرمهــم و حاشــیه ای اســت كــه مــی توانــد بــر فعالیــت هــای 

اصلــی ســایه افكنــی كنــد.
۹-۲-۷- قانونمند كردن فعالیت های وزارت اطالعات

ــش  ــرای افزای ــالش ب ــم، ت ــت یازده ــای دول ــه ه ــه برنام از جمل
قانونمنــدی تمامــی فعالیــت هاســت. قانونمنــد كــردن فعالیــت 
ــری  ــراد، جلوگی ــی اف ــم خصوص ــت حری ــظ حرم ــرای حف ــا ب ه
بــا قانــون، و ارتقــای همســویی وزارت  از اقدامــات متبایــن 

ــود. ــد ب ــوب خواه ــی خ ــول حكمران ــا اص ــات ب اطالع
وزارت  راهبــردی  و  تحلیلــی،  علمــی،  تــوان  افزایــش   -۷-۲-۱۰

اطالعــات در حــوزه مأموریتهــای ذاتــی
ــی  ــده در تمام ــناخته ش ــته و ش ــای برجس ــت ه ــی از ظرفی یك
دســتگاه هــای اطالعاتــی، قــدرت تحلیــل، پیــش بینــی و 
شــناخت راهبــردی از تهدیدهــا و فرصــت هاســت. تحقــق ایــن 
ظرفیــت نیازمنــد ســاختن جایــگاه هــای تحقیقاتــی، بهــا دادن 
بــه فعالیــت علمــی در چارچــوب نظــام اطالعاتــی اســت. دولــت 
ــا را در وزارت  ــت ه ــن ظرفی ــای ای ــا ارتق ــد ت ــی كوش ــم م یازده

ــد. ــال كن ــات دنب اطالع
۱۱-۲-۷- مبارزه با تروریسم

تروریســم از مقوالتــی اســت كــه از بــدو تأســیس جمهــوری 
اســالمی ایــران، هزینــه هــای گزافــی را بــر جمهــوری اســالمی 
ایــران تحمیــل كــرده اســت. همچنیــن تروریســم تهدیــدی بــرای 
ثبــات و امنیــت بیــن المللــی و از مشــكالت بــزرگ دنیــای امــروز 
ــه ای و  ــات منطق ــران در ثب ــم ای ــش مه ــه نق ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ژئوپلتیــک جهانــی، دولــت یازدهــم از مســیر تأســیس معاونــت 
مبــارزه بــا تروریســم، رونــد مبــارزه بــا تروریســم در داخــل كشــور 
ــارزه  ــا در مب ــد ت ــی كوش ــن م ــرد. همچنی ــد ك ــال خواه را دنب
قانونــی  بین المللــی  نهادهــای  بــا  تروریســم  علیــه  جهانــی 

ــد. ــته باش ــر داش ــكاری موث هم
۱۲-۲-۷- افزایــش تبــادل اطالعــات بــا كشــورها در چارچــوب 

همــكاری هــای متقابــل
بــازوی  عنــوان  بــه  تمــام كشــورها  در  اطالعاتــی  نیروهــای 
تعامــل  راســتای  در  میكننــد.  عمــل  كشــورها  سیاســتهای 
ــن  ــت بی ــح و امنی ــای صل ــت ارتق ــان، و در جه ــا جه ــازنده ب س
ــای  ــكاری ه ــر هم ــم ب ــت یازده ــات دول ــی، وزارت اطالع الملل

متقابــل بــا كشــورها اهتمــام جــدی مــی ورزد.
۱۳-۲-۷- حفاظت از امنیت شهروندی

در راســتای تأكیــد بــر مأموریــت هــا و وظایــف ذاتــی وزارت 
كــه  دارد  تأكیــد  مهــم  ایــن  بــر  یازدهــم  دولــت  اطالعــات، 
انجــام چنیــن وظایــف و مأموریــت هایــی بایــد حافــظ حقــوق و 
امنیــت شــهروندان باشــد، و وزارت اطالعــات عمیقــًا در تحقــق 
مندرجــات فصــل ســوم قانــون اساســی درخصــوص حقــوق 
ملــت نقــش مثبــت خویــش را ایفــا كنــد. بــا توجــه بــه موجودیــت 
و ماهیــت مردمــی نظــام جمهــوری اســالمی، وزارت اطالعــات 
ــد  ــی مرســوم در جهــان، بای ــر خــالف دســتگاه هــای اطالعات ب
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ــود. ــل ش ــردم تبدی ــگاه م ــن و پناه ــه مأم ــد ب ــر و امی ــت تدبی در دول
اولویتهای راهبردی سیاست دفاعی فعال و توانمند عبارتند از:

۱۴-۲-۷- مشاركت در همكاریهای دفاعی منطقه ای
گفتگــوی هــم افــزا و همــكاری بــا كشــورهای منطقــه بــه منظــور 
ــی،  ــترک امنیت ــای مش ــا از تهدیده ــت ه ــردن برداش ــک ك نزدی
منطقــه  مثبــت كشــورهای  نگــرش  تقویــت  و  اعتمادســازی 
نســبت بــه تــوان دفاعــی ایــران، و رســیدن بــه همــكاری متقابــل 
دفاعــی در قالــب پیمــان هــای فراملــی، از اولویتهــای سیاســت 
هــای دفاعــی دولــت خواهــد بــود. همچنیــن تغییــرات شــتابان 
در جایــگاه راهبــردی مرزهــای جغرافیایــی، ظهــور بازیگــران 
ــن امنیتــی،  نویــن غیردولتــی و چالــش هــای و تهدیدهــای نوی
همــكاری هــای فــرا ملــی بــرای مقابلــه بــا چنیــن تهدیداتــی را 

ضــروری مــی ســازد.
۱۵-۲-۷- افزایش توان فناوری در عرصه دفاعی

ــكای  ــا و ات ــگ ه ــت جن ــاد در ماهی ــرات ایج ــه تغیی ــه ب ــا توج ب
ــرات شــتابان در عرصــه  ــن، و تغیی ــاوری هــای نوی ــر فن جنــگ ب
تكنولــوژی هــای نظامــی و دفاعــی، دولــت یازدهــم خــود را 
موظــف میدانــد نســبت بــه تقویــت تــوان تكنولوژیــک نیروهــای 

ــد. ــدام نمای ــود اق ــی موج ــع دفاع ــازی صنای ــلح و نوس مس
۱۶-۲-۷- افزایــش تعامــل و پیونــد میــان صنایــع دفاعــی و نهادهای 

علمی-پژوهشی
گام  همچنیــن  و  دفاعــی  صنایــع  فنــاوری  ظرفیــت  ارتقــاء 
ــگاه و  ــد دانش ــه پیون ــدف دیرین ــق ه ــوی تحق ــه س ــتن ب برداش
ــرای  ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــراوان دول ــالش ف ــتلزم ت ــت، مس صنع
تعامــل مؤثــر میــان نهادهــای علمی-پژوهشــی و صنایــع دفاعــی 
اســت و دولــت در چهــار ســال آینــده خــود را متعهــد بــه تحقــق 

ــد. ــی میدان ــن هدف چنی
ــای  ــواده نیروه ــانی و خان ــرمایه انس ــت س ــای منزل ۱۷-۲-۷- ارتق

ــلح مس
نیروهــای مســلح جمهــوری اســالمی ایــران همــواره حافــظ 
ــوده و در  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــان جمه ــی و كی ــت ارض تمامی
ــت  ــد. دول ــرده ان ــیار ك ــای بس ــانی ه ــان فش ــیر     ج ــن مس ای
تدبیــر و امیــد نگاهــی انســان محــور و تــوأم بــا ضــرورت تقویــت 
ســرمایه انســانی، منزلــت اجتماعــی و آســایش خاطــر نیروهــای 
ــداف  ــن اه ــق ای ــرای تحق ــته و ب ــان داش ــواده ایش ــلح و خان مس
تمــام تــالش خــود را در حیطــه مقــدورات و امكانــات كشــور بــه 
ــه ای و  ــای حرف ــارت ه ــش مه ــن افزای ــرد. همچنی ــی گی كار م

ارتقــای كیفیــت و توانمنــدی هــای انســانی نیروهــای مســلح از 
ــود. اولویــت هــای دولــت یازدهــم خواهــد ب

۱۸-۲-۷- خودكفایی و تجاری سازی صنایع دفاعی
بــا توجــه بــه تهدیدهــای همــه جانبــه علیــه كشــور و تحریمهــای 
ــی  ــت برنامــه هــای خودكفای بیــن المللــی، ضــروری اســت دول
ــا توجــه بــه  در صنایــع دفاعــی را دنبــال كــرده و عــالوه بــر آن ب
ظرفیــت موجــود در صنایــع دفاعــی بــرای كمــک بــه درآمدهــای 
ارزی كشــور، دولــت تجاریســازی صنایــع نظامــی را نیــز در 

ــد داد. ــرار خواه ــتور كار ق دس
۸- حوزه علم و فناوری

ــا توجــه بــه اهــداف و اولویتهــای منــدرج در ســند  دولــت یازدهــم ب
نقشــه جامــع علمــی و شــرایط كشــور، اهــداف و اولویــت هــای 

ــت. ــرده اس ــن ك ــاوری تعیی ــم و فن ــوزه عل ــر را در ح ــردی زی راهب
۱-۸- اهداف راهبردی

اهداف راهبردی حوزه علم و فناوری عبارتند از:
اعتــالی اخــالق و معنویــت در دانشــگاهیان، دانش آموختــگان 

و دانشــجویان؛
دست یابی به جامعه و اقتصاد دانش بنیان؛

گسترش اشتغال دانش آموختگان؛
نیــل بــه توســعه و پیشــرفت پایــدار، درون زا، و متــوازن از مســیر 

توســعة علمــی؛
پیشــبرد بهــره وری و شــكوفایی علمــی و ظرفیــت ســازی بــرای 

توســعه فنــاوری؛
گسترش مرزهای دانش همراه با پاسخ به نیازهای كشور؛

توسعه عدالت آموزشی )فرصت های برابر آموزشی(؛
و  و خــالق  توانمنــد،  كارآفریــن،  آموختــگان  دانــش  تربیــت 

اخالقــی؛
ــش  ــن، دان ــراز، كارآفری ــان ت ــی جه ــگاه های ــه دانش ــتیابی ب دس

ــن. ــروت آفری ــزا، و ث اف
۲-۸- اولویت های راهبردی

اولویــت هــای راهبــردی دولــت یازدهــم در دو محــور كلــی 
)راهبــرد( تنظیــم شــده انــد:

ــش  ــاد دان ــِق اقتص ــازی تحق ــاوری و بسترس ــم و فن ــعه عل توس
ــان؛ بنی

بهبود زیرساخت ها، منابع و ارتباطات و پشتیبانی.
بــرای تحقــق ایــن راهبردهــا، ۹ اولویــت راهبــردی در ادامــه 

شــده اند. ارایــه 
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ــروت  ــارت و ث ــه تج ــه حلق ــاوری ب ــم و فن ــه عل ــال حلق ۱-۲-۸- اتص
ملــی

و  كلیــدی  اركان  از  یكــی  نویــن،  اقتصــاد  در  هــا  دانشــگاه 
ــم  ــت یازده ــتا دول ــن راس ــتند . در ای ــروت هس ــد ث ــل تولی اصی
بــا بسترســازی كارآفرینــی، اشــتغال دانــش بنیــان و تولیــد كاال 
هــا و خدمــات دانــش بنیــان، توســعه فنــاوری و تقویــت فراینــد 
تجــاری ســازی نتایــج حاصــل از فعالیــت دانشــگاه هــا و مراكــز 
جهــت  خصوصــی  هــای  تشــكل  توانمندســازی  پژوهشــی، 
صــادرات محصــوالت دانش بنیــان، توســعه همــكاری هــای 
بیــن الملــل بــرای صــادرات محصــوالت دانــش بنیــان، گســترش 
ــعه  ــی و توس ــا ی بین الملل ــل و عرصه ه ــش در داخ ــاد دان اقتص
ــدار در  ــتغال پای ــاد اش ــا ایج ــگاه ب ــس از دانش ــای پ ــت ه فعالی
صــدد اتصــال حلقــه علــم و فنــاوری بــه حلقــه تجــارت و ثــروت 

ــت. ــی اس مل
۲-۲-۸- ایجــاد پیونــد پویــا میــان دانشــگاه، مراكــز پژوهشــی و 

ــم ــازی عل ــی س ــه و همگان جامع
دولــت یازدهــم بــرای پیونــد میــان مدیــران حــوزه علــم و فنــاوری 
ــخ  ــا و پاس ــه ه ــردم از برنام ــازی م ــن آگاه س ــه و همچنی و جامع
گویــی بــه آنهــا، ســازوكارهایی بــا همــكار ی رســانه هــا و كاربــرد 
فنــاوری هــای نویــن فراهــم خواهــد كــرد. بــرای شناســایی 
نیازهــای كنونــی و نوپدیــد كشــور و پیونــد میــان پژوهــش هــای 
دانشــگاهی بــا ایــن نیــا زهــا، ســازوكارهای نیازســنجی پژوهــش، 
مســاله یابــی، و هماهنگــی بــا نهادهــای دیگــر و همچنیــن 

ــه كار گرفتــه خواهنــد شــد. ــه پژوهــش هــا ب تشــویق ایــن گون
۳-۲-۸ - كارآفرینی و شغل آفرینی برای دانش آموختگان

چالــش اشــتغال دانــش آموختــگان بــا آمــوزش هــای كاربــردی 
ــازی  ــه، آشناس ــای جامع ــاز ه ــا نی ــگاهیان ب ــازی دانش و آشناس
نــش  دا  دانــش  و  مهــارت  بــا  جامعــه  و  صنعــت،  دولــت، 
آموختــگان از ســوی دیگــر پاســخ داده مــی شــود. بــرای دســت 
ــش  ــتغال دان ــترش اش ــان و گس ــش بنی ــاد دان ــه اقتص ــی ب یاب
ــه  ــی ب ــز پژوهش ــا و مراك ــگاه ه ــی دانش ــت یاب ــگان و دس آموخت
منابــع مالــی پایــدار، شــركت هــای دانــش بنیــان، شــركت هــای 
 زایشــی، پــارک هــای علــم و فنــاوری، و مراكــز رشــد بــا كاربســت 
ظرفیــت هــای قــا نونــی گســترش مــی یابنــد. شــیوة كارآمــوزی 
و كارورزی بازنگــری شــده و بــه بخشــی هدفمنــد و جــدی و 
ــی تبدیــل خواهــد شــد. آمــوزش هــا و  روز آمــد در آمــوزش عال
ــازار كار  ــه نیازهــای ب ــردی كــه مــی تواننــد ب مهــارت هــای كارب

پاســخ گوینــد، بــا همــكاری بخــش خصوصــی گســترش خواهــد 
یافــت.

ــا دانــش روز  ــد آن هــا ب ۴-۲-۸ - روزآوری آمــوزش و پژوهــش و پیون
و نیازهــای كشــور

دولــت یازدهــم نگاهــی ویــژه بــه محتــوا و شــیوه هــای تدریــس و 
راهنمایــی خواهــد داشــت. بــرای پایــش پیوســته متــون، محتوا، 
ــه  ــرای نگ ــی و ب ــر درس ــی و غی ــی و درس ــای آموزش ــه ه و برنام
ــوزه  ــر آم ــی ب ــا مبتن ــادابی آن ه ــالمت و ش ــی و س ــت تازگ داش
هــا و ارزش هــای دینــی و هویــت اســالمی  ایرانــی و انقالبــی و 
نیازهــای جامعــه و بــازار كار، از دانشــگاه هــا و مراكــز پژوهشــی 
در تحــول برنامــه هــای درســی، روش هــای تدریــس، روش هــای 
راهنمایــی و مشــاوره، و شــیوه هــای ایــده دهــی پشــتیبانی 
ــن  ــای نوی ــاوری ه ــوم و فن ــا و عل ــته ه ــان رش ــد. می ــد ش خواه
در دانشــگاه هــا و پژوهشــگاه هــا گســترش خواهنــد یافــت. در 
ایــن راســتا ماموریــت محــور كــردن برخــی از دانشــگاه هــا بــرای 
اهــداف خــاص توســعه ای ماننــد ماموریــت هــای علــوم انســانی 
و  بین الملــل  روابــط  نانوفنــاوری،  پیشــرفته،  هــای  فنــاوری 
اقتصــاد جهانــی یكــی از اقدامــات كلیــدی خواهــد بــود. تــوازن 
میــان بخــش هــا ی مختلــف آمــوزش عالــی ماننــد آمــوزش 
ــای از راه دور و  ــوزش ه ــه ای،       آم ــی حرف ــمی، فن ــا ی رس ه

مجــازی نیــز از اولویــت هــای دولــت یازدهــم اســت.
۵-۲-۸- كاهــش تمركــز در اداره امــور دانشــگاه هــا و گســترش 

ــی ــش غیردولت ــی بخ ــش آفرین نق
ــا تقویــت هئیــت هــای امنــا و مشــاركت دانشــگاهیان، تمركــز  ب
ــگاه  ــت و دانش ــد یاف ــش خواه ــا كاه ــگاه ه ــور دانش در ادارة ام
ــرایط  ــه ش ــر پای ــان ب ــی آن ــش آفرین ــا نق ــا ب ــگاه ه ــا و پژوهش ه
ویــژة آن هــا اداره مــی شــوند. از مشــاركت اســتادان و دانشــگاه 
ــش  ــای دان ــترش مرزه ــان و گس ــی در جه ــعه علم ــا در توس ه
پشــتیبانی خواهــد شــد. زمینــه مشــاركت همگانــی در توســعه 
علــم و فنــاوری، بــا پشــتیبانی از همــكاری بخــش غیردولتــی در 
گســترش دانشــگاه هــا فراهــم خواهــد شــد. وزارت از مدیریــت 
ــه ســمت سیاســت گــذاری و  دانشــگاه هــا و مراكــز پژوهشــی ب

ــد داد. ــت خواه ــر ماهی ــی تغیی ــتیبانی های اساس پش
۶-۲-۸ - تســهیل در تشــكیل و رشــد تشــكل هــای سیاســی، 

صنفــی و اســالمی
رشــد تشــكل هــای سیاســی، صنفــی، و اســالمی در دانشــگاه 
هــا، رشــد و تعالــی دانشــگاهیان را از یــک ســو و كارایــی و 
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اثربخشــی دانشــگاه هــا را از ســوی دیگــر در پــی خواهنــد 
داشــت. دولــت یازدهــم در چارچــوب قانــون، بــه آســان ســازی 
شــكل گیــری و كار ایــن تشــكل هــا همــت خواهــد گماشــت و 
ــم  ــارت و تصمی ــژه در نظ ــه وی ــود، ب ــا در كار خ ــاركت آنه از مش

ــرد. ــد ب ــره خواه ــازی به س
۷-۲-۸-  ترویج نوآوری و آزاداندیشی

نقــد؛ گســترش علــم و  آزادی  و  آزادی عمــل،  آزاداندیشــی، 
ــای  ــی ه ــم كرس ــت یازده ــن رو دول ــی دارد. از ای ــش را در پ دان
نظریــه پــردازی و نقــد و آزاداندیشــی را گســترش خواهــد داد و 
ــن  ــا و همچنی ــگاه ه ــا، پژوهش ــگاه ه ــتادان و دانش از آزادی اس
ــد  ــتیبانی خواه ــه پش ــن زمین ــردازان در ای ــه پ ــوآوران و نظری ن

كــرد.
۸-۲-۸-  تامین مجدانه و تخصیص عادالنه منابع

ــد  ــری مانن ــع دیگ ــه مناب ــی ب ــع مال ــر مناب ــزون ب ــی، اف كار علم
اطالعــات علمــی، آزمایشــگاه، آزادی آزمــون و خطــا، فضــا، 
ــع و  ــن مناب ــن ای ــم تأمی ــت یازده ــاز دارد. در دول ــات نی و امكان
تخصیــص عادالنــه آنهــا بــه ویــژه بــرای پاســخ گویــی بــه نیازهــای 
ــان  ــردی و پای ــرای آمــوزش هــا و پژوهــش هــای كارب جامعــه و ب
دادن بــه پــروژه هــای ناتمــام عمرانــی در اولویــت خواهنــد بــود. 
تكلیــف قانونــی رشــد ســاالنه ســهم پژوهــش از تولیــد ناخالــص 
داخلــی و همچنیــن تخصیــص اعتبــارات پژوهشــی پــی گیــری 

خواهــد شــد.
۹-۲-۸ - توسعه ارتباطات علمی جهان گستر

نظــام علــم و فنــاوری كشــور مــا بایــد ارتباطــی پویــا و پیوســته بــا 
نظــام علــم و فنــاوری جهــان داشــته باشــد از ایــن رو در دولــت 
ــا  یازدهــم پیونــد میــان دانشــگاه هــا و مراكــز پژوهشــی ایــران ب
ــد  ــی مانن ــرق مختلف ــان را از ط ــته جه ــای برجس ــگاه ه دانش
ــا پژوهشــگاه هــای مشــترک، برگــزاری  تاســیس دانشــگاه هــا ی
ــی،  ــای پژوهش ــرح ه ــام ط ــترک، انج ــی مش ــای آموزش دوره ه
پذیــرش  نمایندگــی،  پذیــرش  دانشــجو،  و  اســتاد  تبــادل 
ــركت  ــزاری و ش ــی، و برگ ــت مطالعات ــی، فرص ــجوی خارج دانش
ــن  ــرد. همچنی ــد ك ــری خواه ــی؛ پیگی ــای علم ــش ه در همای
ــع علمــی جهــان  ــه مناب دسترســی روزآمــد، آســان، و پیوســته ب
در دســتور كار قــرار خواهــد گرفــت. در انتهــا یــادآوری مــی 
شــود كــه هماهنگــی بیــن بخشــی و هــم افزایــی در نظــام 
ملــی نــوآوری در جهــت تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان و جــاری 
ــه جــای مــدل  ســازی مــدل نظــام مندتوســعه علــم و فنــاوری ب

توســعه خطــی بــا توجــه ویــژه بــه آینــده پژوهــی در زمینــه علــوم 
ــت. ــم اس ــت یازده ــژه دول ــای وی ــه ه ــاوری از برنام و فن

در ادامــه اهــداف و اولویــت هــای راهبــردی حــوزه ســالمت تشــریح 
شــده اند.

۱-۹- اهداف راهبردی
اهداف راهبردی حوزه سالمت عبارتند از:

افزایش كیفیت زندگی ایرانیان؛• 
كاهش هزینه های درمانی؛• 
پوشــش •  گســترش  از  ناشــی  روانــی  آرامــش  افزایــش 

ســالمت؛ بیمه هــای 
توسعه عدالت در حوزه سالمت؛• 
ثروت آفرینی از نظام سالمت.• 

۲-۹- اولویت های راهبردی
اولویــت هــای راهبــردی دولــت یازدهــم در دو محــور كلــی 

)راهبــرد( تنظیــم شــده انــد:
تحــول در نظــام ارئــه ی خدمــات ســالمت )افزایــش كیفیــت • 

خدمــات، توســعه عدالــت(؛
توسعه زیرساختها، منابع و ارتباطات حوزه سالمت.• 

ارایــه  ادامــه  در  راهبــردی  اولویــت   ۹ راهبردهــا،  ایــن  تحقــق   بــرای 
شده اند .

۱-۲-۹- اولویت بخشی راهبردی پیشگیری در برابر درمان
ــه  ــوف ب ــرد معط ــاذ راهب ــا اتخ ــور ب ــی كش ــرایط كنون ــت ش تح
پیشــگیری، شــامل برنامــه هــای متنــوع نظیــر شســتن دســت تــا 
كمپیــن هــای ضــد ســیگار و واكسیناســیون مــی توانــد هزینــه 
هــای درمــان را بــه شــدت تحــت كنتــرل در آورد. نظــام ســالمت 
ایــده آل پیشــگیری اولیــه را توســط ادغــام واكسیناســیون، 
آمــوزش و ارتباطــات بهتــر در صــدر برنامــه هــای خــود قــرار مــی 
دهــد و مفهــوم »واكسیناســیون اجتماعــی« را بــه منظــور پرهیــز 
ــدی  ــرل ج ــرد . كنت ــد ك ــری خواه ــر پیگی ــر خط ــای پ از رفتاره
ســالمت غــذا از طریــق ارتقــای اســتانداردهای ملــی، گســترش 
ــن  ــدید قوانی ــی و تش ــوالت واردات ــا در محم ــده ه ــرل آالین كنت

ــد. ــن جمله ان ــف از ای ــه تخل ــوط ب مرب
۲-۲-۹- تاســیس و توســعه پزشــكی خانــواده بــه عنــوان یــک 

تخصــص
برنامــه پزشــک خانــواده اولویــت اســتراتژیک كشــور اســت. ایــن 
برنامــه نیــاز بــه دانــش و مهــارت هــای تخصصــی بــرای اجــرای 
كامــل دارد از طــرف دیگــر عمــده نیــروی پزشــكی كشــور را 
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ــگاه  ــرای آنهــا جای پزشــكان عمومــی تشــكیل مــی دهنــد كــه ب
تعریــف شــده و شایســته ای در جامعــه پزشــكی وجــود نــدارد. به 
عــالوه از آن جائــی كــه پزشــكان عمومــی از موقعیــت اجتماعــی 
خــود رضایــت ندارنــد )حتــی بیشــتر از عــدم رضایــت از میــزان 
ــص  ــی از تخص ــه یك ــردن ب ــیفت ك ــرای ش ــالش ب ــد( در ت درآم
ــداری  ــث ناپای ــم باع ــن مه ــه ای ــند. ك ــی باش ــود م ــای موج ه
و عــدم اســتمرار خدمــات پیشــگیری ســطح اول كــه عمدتــًا 
ــه عهــده پزشــكان عمومــی اســت مــی شــود. از ســوی دیگــر  ب
هیچكــدام از تخصــص هــای موجــود دانــش و توانمنــدی اجرای 
ــر را فراهــم نمی كنــد.  برنامــه هــای بهداشــتی و پیشــگیری موث
بــر اســاس تجــارب جهانــی تخصــص پزشــكی خانــواده بــه 
منظــور پاســخ بــه ایــن نیازهــا طراحــی شــده اســت. گســترش 
ــوق  ــائل ف ــه مس ــواده ب ــكی خان ــته پزش ــن رش ــداد متخصصی تع

ــد داد. ــخ خواه پاس
۳-۲-۹-  آموزش مداوم پرستاران، ماماها و پیراپزشكان

بــه منظــور حصــول اطمینــان از مراقبــت هــای بهتــر بیمــاران، 
ــه آمــوزش هــای كیفــی ضمــن  ــاز ب پیراپزشــكان و پرســتاران نی
ــا از  ــاری ه ــد بیم ــز پیام ــت و نی ــت مراقب ــد. كیفی ــت دارن خدم
ــا بعــد از جراحــی و در  ــا تصادفــات ت لحظــه آغــاز عالئــم حــاد ی
بخــش مراقبت هــای ویــژه بــه طــور چشــمگیری وابســته بــه 
مهــارت هــای پیراپزشــكان اورژانــس تــا پرســتاران در بخشــهای 

فــوق الذكــر مــی باشــد.
۴-۲-۹- ایجاد نظام واكنش موثر و تطبیق پذیر در برابر بالیا

ــاخته  ــی و س ــای طبیع ــه بالی ــبت ب ــتعد نس ــوری مس ــران كش ای
دســت بشــر اســت. سیســتم بهداشــتی ایــران بایــد پاســخ 
ــكاری  ــد هم ــم نیازمن ــن مه ــد. ای ــته باش ــا داش ــه بالی ــری ب موث
ــا ســایر بخــش هاســت. ســازماندهی یــک نیــروی بــه  نزدیــک ب
ــگام رخ دادن  ــر هن ــدام موث ــور اق ــه منظ ــده ب ــم دی ــی تعلی خوب
بالیــا ضــروری بــه نظــر میرســد. ایــن نیــرو بایــد قــادر بــه انجــام 
ــش  ــی در بخ ــام هماهنگ ــا، انج ــیج نیروه ــریع، بس ــی س ارزیاب
بهداشــت، پایــش عملیــات و حمایــت مســتقیم در حیطــه هایــی 
ــری باشــد. ــق پذی ــا حفــظ آمادگــی و تطاب ــاز اســت ب كــه مــورد نی

۵-۲-۹- بهبود مدیریت زنجیره تدارک دارویی
بایــد كلیــه مراحــل زنجیــره تــدارک دارویــی بــه منظور شناســایی 
شــكاف هــا كــه منجــر بــه كمبــود ناگهانــی دارو مــی شــود مــرور 

گردد.
اجــرای اصــول امنیــت اقــالم بهداشــتی از اتــالف منابــع و 

ــد.  ــی كن ــری م ــكی جلوگی ــالم پزش ــایل و اق ــود دارو و وس كمب
اجــرای ایــن اصــول بایــد بــه منظــور پیشــگیری و پاســخ موثــر بــه 

ــرد. ــرار گی ــاال ق ــت ب ــاری در اولوی ــای ج كمبوده
اقتصــادی  پیشــران  یــک  بــه  ســالمت  نظــام  تبدیــل   -۹-۲-۶

یــن فر ت آ ثرو
نظــام ســالمت نیازمنــد ایفــای نقشــی فعــال و خودكفــا بــه 
جــای نقشــی وابســته و مصرفــی میباشــد. سیســتم بهداشــتی 
نیازمنــد ورود بــه حیطــه برندســازی خدمــات و كاالهــا )بــه ویــژه 
ــامل  ــد ش ــی توان ــازی م ــن برندس ــد. ای ــادرات میباش ــرای ص ب
ارائــه خدمــات پزشــكی فــوق تخصصــی در داخــل كشــور بــرای 
بیمــاران خارجــی جهــت اســتفاده از مراقبــت هــای بــا كیفیــت 
ــه مشــاوره هــای مدیریــت بهداشــتی در ســطح  ــاال باشــد. ارائ ب
ــای  ــت ه ــتم مراقب ــعه سیس ــیس و توس ــور تاس ــه منظ ــه ب منطق
بهداشــتی اولیــه و راهبردهــای پیشــگیری مرتبــط یكــی دیگــر 
ــذاری  ــرمایه گ ــد. س ــازی میباش ــوزه برندس ــیل های ح از پتانس
ــذاری  ــرمایه گ ــز س ــی و نی ــد داروی ــای جدی ــد برنده روی تولی
در زمینــه تحقیقــات تكنولــوژی بــاال در راســتای مقــررات و 
ــازار  ــوذ در ب ــور نف ــه منظ ــی ب ــن الملل ــتاندارد بی ــای اس ــه ه روی
بیــن المللــی یكــی از اولویــت هــای درآمــدزا اســت كــه موجــب 

ــود. ــز می ش ــی نی ــه جهان ــور در جامع ــت كش ــای موقعی ارتق
۷-۲-۹- پوشش و فراگیری بیمه سالمت

یبمــه ســالمت مــی توانــد از طریــق همــكاری بیــن بخشــی 
بطــور موثــری اجــرا شــود بــدون اینكــه بخشــی از جمعیــت فاقــد 
ــروز  ــه ام ــی ك ــد. واقعیت ــه باش ــد بیم ــی دارای چن ــه و بخش بیم
وجــود دارد ایــن اســت كــه قســمتی از مــردم تحــت پوشــش هیچ 
ــه  ــرح بیم ــد ط ــش چن ــت پوش ــی تح ــتند و برخ ــه ای نیس بیم
ای هســتند كــه هیــچ كــدام مكمــل دیگــری نبــوده بلكــه هــم 

ــد. ــانی دارن پوش
۸-۲-۹- تقویت همكاری و هماهنگی بین بخشی

وزارت بهداشــت نمــی توانــد بــه تنهایــی تامیــن كننده ســالمتی 
ــن  ــور تامی ــه منظ ــد. ب ــه باش ــار جامع ــام اقش ــرای تم ــع ب جام
ــت.  ــروری اس ــا ض ــش ه ــایر بخ ــكاری س ــه هم ــالمتی جامع س
ــترش  ــمت گس ــه س ــد ب ــت بای ــرش وزارت بهداش ــرد و نگ رویك

ــد. ــی باش ــن بخش ــكاری بی هم
بهداشــت نیازمنــد جلــب حمایــت ســایر بخش هــا میباشــد. این 
ــد اتخــاذ شــود. بهداشــت  ــن راهبــرد اســت كــه بای كلیــدی تری
ــود  ــی موج ــش داخل ــص و دان ــار تخص ــع سرش ــد از مناب میتوان
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در ســایر بخــش هــا و نیــز فرصــت هــای جدیــد بــدون مصــرف 
ــالم  ــی و س ــذای كاف ــن غ ــود. تامی ــد ش ــره من ــی به ــع مال مناب
محتــاج همــكاری ســازمان هــای مختلــف دیگــری چــون وزارت 
ــه  ــاورزی، موسس ــاد كش ــارت، وزارت جه ــدن و تج ــت، مع صنع
ــا  ــهرداری ه ــرک و ش ــت، گم ــط زیس ــازمان محی ــتاندارد، س اس
مــی باشــد. كیفیــت و كمیــت كنتــرل هــای غذایــی بــه ویــژه در 
ــت  ــی از اولوی ــدار مل ــتم هش ــاد سیس ــی و ایج ــوالت واردات محم

هــای دولــت یازدهــم اســت.
۹-۲-۹- ارتقای مشاركت بخش عمومی- خصوصی

مشــاركت بخــش خصوصــی بــه طــور ســنتی معطــوف بــه ارائــه 
ــای  ــیل ه ــال پتانس ــن ح ــا ای ــت. ب ــوده اس ــی ب ــات درمان خدم
ــد  ــال پیون ــرای مث ــد ب ــی باش ــن م ــر از ای ــكاری فرات ــن هم چنی
ــا بســیج دســت شســتن  كارخانــه جــات تولیــه مــواد شــوینده ب
مــی توانــد باعــث كاهــش انتشــار بیمــاری شــود. یــا بــه عنــوان 
ــای  ــه ه ــات در برنام ــد لبنی ــات تولی ــاركت كارخانج ــال مش مث
پیشــگیری از پوكــی اســتخوان و نیــز ارتقــای تغذیــه دانــش 

ــوزان. آم
ــكی و  ــی پزش ــای تخصص ــن ه ــاركت انجم ــای مش ۱۰-۲-۹- ارتق

ــكی ــام پزش ــازمان نظ ــز س ــتی و نی بهداش
مشــاركت و درگیــر شــدن بیشــتر انجمــن هــای تخصصــی 
تنظیــم  در  پزشــكی  نظــام  و ســازمان  بهداشــتی  و  پزشــكی 
كیفیــت، كمیــت و توزیــع خدمــات. ایــن انجمــن هــا بایــد 
تشــویق بــه خــود تنظیمــی از طریــق تعییــن و برقــراری تعــادل 
ــوند.  ــی ش ــتانداردهای اجتماع ــازار و اس ــتانداردهای ب ــن اس بی
تنظیــم مشــاركتی راه ســومی بیــن تنظیــم دولتــی و خــود 
ــای  ــروی اعض ــرد و پی ــد عملك ــا بای ــن ه ــت. انجم ــی اس تنظیم
حقیقــی و حقوقــی خــود را از دســتورالعمل هــا ومقــررات بــه نحو 
ــی  ــت علم ــد از ظرفی ــن بای ــد. همچنی ــش نماین ــری پای ــال ت فع
انجمــن هــای تخصصــی در تدویــن پروتــكل هــای بهداشــتی و 

ــرد. ــتفاده ك ــی اس درمان
ــام  ــای نظ ــاخت ه ــرای زیرس ــی ب ــع حمایت ــذب مناب ۱۱-۲-۹- ج

ــالمت س
ارتقــای فرهنــگ اهــدا )هبــه و وقــف( بــه ویــژه در حیطه ســرمایه 
ــالمت  ــام س ــه نظ ــت ك ــد آن اس ــی نیازمن ــای عمران ــذاری ه گ
بــا تصدیــق و قدردانــی از خیریــن و اهداكننــدگان بتواننــد 
حمایــت جوامــع را بــه منظــور حــل مســائل ســالمت خــود آنهــا 
جلــب نمایــد. ایــن مــی توانــد شــامل اهــدا زمیــن، ســاختمان، 

ــه آن  ــدود ب ــه مح ــی ن ــی ول ــایل مصرف ــكی، وس ــزات پزش تجهی
باشــد. انجــام ایــن امــر نیازمنــد همــكاری خیریــه هــا، مســاجد 
و موسســات دینــی، انجمــن هــای تخصصــی پزشــكی، بخــش 

ــد. ــره میباش ــک هــا و غی ــه جــات، بان ــی، كارخان خصوص
۱۰- حوزه محیط زیست

ــان  ــده ایرانی ــت آین ــه سرنوش ــت ك ــاور اس ــن ب ــر ای ــم ب ــت یازده دول
ــزان  ــت و می ــط زیس ــه محی ــا ب ــار م ــرش و رفت ــی نگ ــرو چگونگ در گ

احیــای تــوازن زیســت محیطی اســت.
۱-۱۰- اهداف راهبردی حوزه محیط زیست عبارتند از:

پایدارسازی كمی و كیفی آب و خاک؛• 
ــول •  ــل قب ــطوح قاب ــاک و س ــالم و پ ــوای س ــه ه ــتیابی ب دس

آالینده هــا؛
حفظ و بازسازی تنوع زیستی؛• 
نیل به پایداری عرصه های طبیعی؛• 
لحــاظ ارزشــگذاری محیــط زیســت در تصمیــم گیــری هــا و • 

حركــت بــه ســوی اقتصــاد ســبز؛
۲-۱۰- راهبردها

بــرای دســت یابــی بــه ایــن اهــداف راهبــردی، ســه راهبــرد زیــر 
تنظیــم شــده انــد:

پایدارسازی محیط زیست با تا كید بر حفاظت؛• 
استقرار حكمرانی شایسته محیط زیست؛• 
ساماندهی اقتصاد محیط زیست.• 

۳-۱۰- اولویت های راهبردی
بــرای هــر كــدام از راهبردهــای مذكــور، اولویــت هــای راهبــردی 

طراحــی شــده انــد كــه در ادامــه مــی آینــد.
۱-۳-۱۰- ایجــاد مدیریــت یكپارچــه و كارآمــد كاهــش آلودگــی 
هــوای كالن شــهرها. آلودگــی هــوا از معضــالت اصلــی زیســت 
محیطــی كالن شــهرهای كشــور اســت كــه ســبب افــت جــدی 
كیفیــت زندگــی شــهروندان اســت. اگرچــه ســازمان حفاظــت 
دارد،  مســئولیت  مــورد  ایــن  در  قانــون،  بنابــر  زیســت  محیــط 
ــت  ــاج فعالی ــل آن محت ــاله، ح ــدی مس ــت چندبع ــر ماهی ــا بناب ام
هدفمنــد و هماهنــگ ســازمان هــای متعــدد اســت. بــا ایــن وجــود 
تعریــف ســاختار مدیریــت یكپارچــه و مقتــدر، بــرای ایــن منظــور بــا 
ــر كالن  ــاختار در ه ــن س ــت. ای ــروری اس ــازمان ض ــت آن س محوری

ــد. ــی نمای ــل م ــزی عم ــت متمرك ــورت مدیری ــد بص ــز بای ــهر نی ش
۲-۳-۱۰- احیــای مدیریــت حوضــه ای آب بــا اولویــت تعــادل 

بخشــی منابــع زیرزمینــی
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ای،  حوضــه  یكپارچــه  مدیریــت  دوره  بــه  كشــور  بازگشــت 
ــت  ــت. مدیری ــكل آب« اس ــل »مش ــرای ح ــردی ب ــی راهب اقدام
ــاز  ــه س ــی و زمین ــوم جهان ــای مرس ــه ه ــالف روی ــتانی آب خ اس
تخصیــص هــای غیــر متــوازن و در نتیجــه درگیــری هــای جــدی 
محلــی اســت. درس       درگیــری هــای مانــدگار اصفهــان – یزد از 
خاطــر نرفتــه اســت. برنامــه چهــارم تكلیــف مــی كــرد كــه میــزان 
اضافــه برداشــت ۴ میلیــارد مترمكعبــی تــا پایــان برنامــه بــا ۲۵ % 
كاهــش بــه حــدود ۴ م م م برســد. متاســفانه بــا شكســت فاحــش 
در وصــول بــه ایــن تكلیــف، در ســال پایــان برنامــه ایــن رقــم بــه 
ــد  ــان میده ــاک نش ــد خطرن ــن رون ــد. ای ــش از ۹ م م م میرس بی
ــی  ــرات اساس ــاج تغیی ــفره ها محت ــادل س ــاله تع ــور در مس كش

اســت.
۳-۳-۱۰- مدیریت انرژی در جانب عرضه و تقاضا

مقایســه ضریــب شــدت انــرژی در ایــران بــا كشــورهای پیشــرفته 
ــالف  ــم و ات ــره وری ك ــانگر به ــی، نش ــط جهان ــا متوس ــی ب و حت
ــاءهای  ــن منش ــم تری ــی از مه ــاله یك ــن مس ــت. ای ــترده اس گس
ــا،  ــمند تقاض ــت هوش ــد. مدیری ــت میباش ــط زیس ــی محی آلودگ
ــی  ــا، واقع ــروگاه ه ــزاری نی ــخت اف ــزاری و س ــرم اف ــازی ن بازس
ــد  ــه تولی ــردم ب ــویق م ــرژی تش ــای ان ــل ه ــت حام ــازی قیم س
موضعــی انــرژی بــرق و گســترش منابــع انــرژی هــای نــو بایــد 

ــرد. ــرار گی ــتور كار ق در دس
بهــره وری آب  افزایــش  و  ۴-۳-۱۰- اعمــال مدیریــت آب محــور 

كشــاورزی
نجــات محیــط زیســت ایــران بیــش از هــر چیــز بســته بــه تعــادل 
بخشــی بــه مصــارف آب اســت. بیــش از ۹۰ % مصــرف آب 
كشــور در كشــاورزی بــا بهــره وری نازلــی صــورت میگیــرد. پــس 
ــم  ــران ببینی ــادل آب ای ــی داری در تع ــر معن ــم تغیی ــر بخواهی اگ
بایــد  بخــش كشــاورزی در ســه برنامــه اول توســعه مجموعــًا ۴.۵ 
ــت. در  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــی را ب ــذاری مل ــرمایه گ س
برنامــه چهــارم كــه اعــداد تفكیكــی عملكــرد آن گــزارش نشــده، 
وضــع بهتــر نیســت. یعنــی بخشــی كــه ۱۳ % تولیــد ناخالــص و 
بیــش از ۲۰ % اشــتغال كشــور را تامیــن كــرده بــا فقــر انباشــته 
ــاورزی  ــره وری آب كش ــالح به ــت. اص ــذاری روبروس ــرمایه گ س
ــته  ــی گذش ــی توجه ــران ب ــدی و جب ــرمایه گذاری ج ــاج س محت

اســت.
و  پســماند  خــاک،  مدیریــت  برنامــه  جــدی  اجــرای   -۱۰-۳-۵

آن مقــررات  تكمیــل  و  فاضــالب 

ــاورزی  ــی كش ــاک غن ــت خ ــا محدودی ــران ب ــی ای ــور بیابان كش
روبروســت. منابــع محــدود خــاک مرغــوب در معــرض فرســایش 
و شــوری اســت. پســماندها كــه در دنیــای مــدرن بــه یــک 
فرصــت تولیــد ثــروت تبدیــل شــده، هنــوز بــا ضعــف مدیریــت و 
تكنولــوژی داخلــی منبــع تهدیــد محیــط زیســت اســت. كشــور 
در تصفیــه و بهــره بــرداری از فاضــالب كــه امــكان افــزودن ۳۰ 
ــد  ــی كن ــم م ــور را فراه ــی ۱۳۰ م م م كش ــت آب ــه ظرفی م م م ب
در وضــع مطلوبــی نیســت. بــا اصــالح مقــررات حاكــم و جدیــت 
ــن مــوارد  ــر ای ــه ســوی مدیریــت مطلــوب ت ــد ب در حفاظــت، بای

حركــت كــرد.
ــوع  ــی و تن ــع طبیع ــت مناب ــدی در حفاظ ــای كارآم ۶-۳-۱۰- ارتق

ــتی زیس
تنــوع زیســتی و منابــع طبیعــی در كشــور در رونــد تخریــب 
مــداوم اســت. آمــار موجــود نشــان دهنــده رونــد نزولــی ســطح 
ــای  ــگل ه ــژه در جن ــه وی ــا ب ــت آنه ــش كیفی ــا و كاه ــگل ه جن
هیركانــی شــمال كشــور اســت. تــاالب هــای كشــور، عمومــًا در 
ــه  ــه ارومی ــه دریاچ ــت . فاجع ــدی اس ــش ج ــا چال ــرگ ی ــال م ح
ــدی  ــورت ج ــارت بص ــوارد نظ ــن م ــر ای ــت. ب ــه آن اس ــک نمون ی
اعمــال نمــی شــود و متاســفانه تخریبهــا در حــال گســترده تــر، 
بیــش تــر و عمیــق تــر شــدن هســتند. تامیــن و تخصیــص حــق 
ــی  ــوب جنگل ــتحصال چ ــی اس ــف تدریج ــا، توق ــاالب ه ــه ت آب
شــمال و افزایــش كیفــی مناطــق چهارگانــه و تحــت حفاظــت از 

ــت. ــت هاس ــه اولوی جمل
۷-۳-۱۰- احیــای شــورای عالــی محیــط زیســت و تشــكیل و فعــال 

نمــودن صنــدوق محیــط زیســت
ــس  ــت ریی ــه ریاس ــت را ب ــط زیس ــی محی ــورای عال ــون، ش قان
ــور  ــاز كش ــم س ــاد تصمی ــن نه ــی تری ــوان عال ــه عن ــور، ب جمه
مســئول هماهنگــی بیــن ســازمان هــای متنــوع درگیــر در 
موضــوع نمــوده اســت. تعطیــل و ســپس تفویــض اختیــار و 
ــتی  ــط زیس ــایل محی ــل مس ــم ح ــاد مه ــن نه ــگاه ای ــول جای اف

كالن را مختــل نمــود.
فعالیــت هــای زیســت محیطــی محتــاج ســاختار حامــی مالــی و 
تامیــن موثــر اعتبــار اســت. برنامــه چهــارم بــا تاســیس صنــدوق 
ــف  ــن تكلی ــخ گفــت. ای ــاز پاس ــن نی ــه ای ــط زیســت ب ــی محی مل
ــن دو  ــای ای ــت. احی ــده اس ــل مان ــت معط ــال اس ــی ۸ س قانون
نهــاد ملــی، ســبب توســعه مدیریــت محیــط زیســت كشــور بــرای 

حــل معضــالت بــزرگ اســت.
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۸-۳-۱۰- ایجــاد دفتــر توســعه پایــدار و محیــط زیســت در ســازمان 
مدیریــت و برنامــه

ــرای  ــور ب ــز كش ــه ری ــز برنام ــوان مغ ــه عن ــت، ب ــازمان مدیری س
تعامــل موثــر بــا مســایل راهبــردی زیســت محیطــی فاقــد 
ــور  ــرای حض ــه ب ــن نقیص ــالح ای ــت. اص ــی اس ــاختار تخصص س
ــای كالن از  ــه و راهبرده ــه، بودج ــت در برنام ــط زیس ــر محی موث

ضروریــات اســت.
ــت  ــاد زیس ــردم نه ــای م ــازمان ه ــت س ــت و حمای ۹-۳-۱۰- تقوی
محیطــی. ســازمان هــای مــردم نهــاد از مهــم تریــن عوامــل پویایــی 
ــش  ــق را افزای ــس تعل ــت و ح ــب امنی ــوده و ضری ــی ب ــجام مل و انس

می دهنــد.
ظرفیــت افزایــش تعــداد و عملكــرد ایــن نهادهــا در محیــط 
زیســت بــاال اســت. نــگاه محــدود و بازدارنــده بــه ظرفیــت هــای 
ــت و  ــا تقوی ــد. ب ــاء یاب ــر و ارتق ــد تغیی ــش بای ــن بخ ــود ای موج
حمایــت ایــن گونــه نهادهــا زمینــه مشــاركت عمومــی در حفــظ 
محیــط زیســت افزایــش خواهــد یافــت. مشــاركت گســترده 
مــردم، مشــكالت اجتماعــی و منطقــه ای فعالیــت هــا را كاســته 
و ضمــن جلــب اعتمــاد عمومــی، ســبب مــی شــود كارهــا موثرتــر 

ــه انجــام رســد. ــر ب و ارزان ت
۱۰-۳-۱۰- آمــوزش و ترویــج ســواد، اخــالق، رفتــار و عمومــی 

ســازی فرهنــگ محیــط زیســت
ــه در  ــت ك ــط زیس ــت از محی ــرای حفاظ ــی ب ــاركت همگان مش
ــز  ــران نی ــون اساســی جمهــوری اســالمی ای اصــل پنجاهــم قان
ــكار  ــر اف ــق تنوی ــز از طری ــت، ج ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تاكی م
عمومــی و آمــوزش هــای زیســت محیطــی در مقاطــع مختلــف 
و بــرای گــروه هــای ذی نفــع متفــاوت، تحقــق پیــدا نمــی كنــد. 
افزایــش و توســعه آمــوزش در مــدارس و دانشــگاه هــا و فضــای 
رســانه ملــی در جهــت آگاه ســازی عمومــی، بــه ویــژه بــا فعــال 
ســازی كــم هزینــه ســازمان هــای مــردم نهــاد در آمــوزش و ترویج 
محیــط زیســت، بایــد در برنامــه قــرار گیــرد. تاســیس و فعالیــت 
ــب  ــالح كت ــا و اص ــی، تارنماه ــی، تلویزیون ــای رادیوی ــبكه ه ش
ــگاران از  ــاتید و خبرن ــن، اس ــون، معلمی ــب روحانی ــی و جل درس

جملــه برنامــه هاســت.
ــط  ــی محی ــای دیپلماس ــی آب و احی ــای دیپلماس ۱۱-۳-۱۰- ارتق

ــا تاكیــد بــر معضــل ریــز گردهــا زیســت ب
كشــور در مســایل آب هــای مــرزی درگیــر تعــداد فزاینــده 
ای پرونــده هــای حســاس اســت. از ســوی دیگــر اقدامــات 

كشــورهای همســایه در مهــار گســترده آب و گســترش مصــارف، 
ــش آب  ــق دارد. از كاه ــرات عمی ــران تاثی ــی ای ــع قانون ــر مناف ب
هــای ورودی مــرزی تــا طغیــان فزاینــده ریزگردهــا )كــه بیــش از 
هــر چیــز ریشــه در مهــار سرشــاخه هــای دجلــه و فــرات دارد(، 

ــد. ــی را می طلب ــی آب ایران ــای دیپلماس ــزوم احی ل
چنیــن نیــازی در ســایر بخــش هــای محیــط زیســت كــه روز بــه 
روز مســاله ای فراملــی تــر میشــود مالحظــه مــی شــود. بــا توجــه 
ــی و  ــن الملل ــادالت بی ــت در مع ــط زیس ــم محی ــگاه مه ــه جای ب
عــوارض گســترده تحریــم هــا بــر محیــط زیســت كشــور بایــد از 
قواعــد دیپلماســی رســمی و تشــكل هــای مــردم نهــاد داخلــی 
و بیــن المللــی بــرای طــرح دعــاوی و اعتــراض بــه تحریــم هــا بــا 
ــن  ــی و بی ــطح مل ــت در س ــط زیس ــرب محی ــل مخ ــوان عوام عن
المللــی اســتفاده نمــود. ایــن كار مــی توانــد فضــای مناســبی را 

در جهــان بــر علیــه تحریــم هــا ایجــاد نمایــد.

ــت در  ــط زیس ــدار محی ۱۲-۳-۱۰- توانمندســازی ســاختاری و اقت
حاكمیــت

دولــت زمانــی مــی توانــد بــه وظیفــه حاكمیتــی خــود در محیــط 
زیســت عمــل نمایــد كــه دارای ســاختار مناســب و دســتگاه 
مقتــدر و كارامــد در ایــن زمینــه باشــد. ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت ناكارآمــد و ضعیــف، موجبــات یــاس و ناامیــدی 
نمــود.  خواهــد  فراهــم  را  متجــاوزان  جــرات  و  شــهروندان 
ــص،  ــانی متخص ــروی انس ــش نی ــت افزای ــازی در جه توانمندس
تامیــن اعتبــارات و تامیــن امكانــات ضــرورت دارد. امــا از همــه 
مهــم تــر بازتعریــف اختیــارات حاكمیتــی و تامیــن امنیــت كاری 
بــرای محیــط بانــان، جنــگل بانــان و كارشناســان پایــش اســت. 
بازنگــری و تقویــت ســاختار ســازمان، راه انــدازی و تقویــت 
دفاتــر محیطزیســت و توســعه پایــدار در دســتگاه هــا و آمــوزش 

ــت. ــای در دستورس ــت ه ــه سیاس ــان از جمل ــداوم كاركن م
۱۳-۳-۱۰- لحــاظ ارزش اقتصــادی آب، خــاک و انــرژِی بــرای 

ــردار ــره ب به
ــادی در  ــتاب زی ــا ش ــارف ب ــع، مص ــت مناب ــود محدودی ــا وج ب
حــال گســترش اســت. ایــن عــدم تعــادل، منجــر بــه فرســایش 
ــرژی و  ــاک و ان ــردی آب، خ ــمند و راهب ــع ارزش ــب مناب و تخری
تخریــب زیســت بــوم شــده اســت. یكــی از دالیــل ایــن مصــرف 
بــی رویــه )كــه ركورددارجهانــی اســت( ارزانــی منابــع و قیمــت 
ــای  ــت ه ــرداران قیم ــره ب ــر به ــت. اگ ــی اس ــای ارزان داخل ه
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واقعــی آب مصرفــی یــا خــاک تخریبــی را بپردازنــد، ضمــن 
رقابتــی شــدن تولیــد بــا كاهــش مصــرف و مهــار تخریــب پاســخ 
ــازار آب و حركــت  ــه طــرف ب مــی دهنــد. حركــت هوشــمندانه ب
ــت. ــدم اول اس ــور ق ــت آّب در كش ــازی قیم ــی س ــوی واقع ــه س ب
۱۴-۳-۱۰- ارزیابــی زیســت محیطــی - اجتماعــی در همــه طرحهــا 

و لحــاظ جــدی اقتصــاد محیــط زیســت
قانــون تكلیــف مــی كنــد كــه نــه تنهــا تمــام طــرح هــای بــزرگ 
بایــد دارای ارزیابــی اثــرات محیــط زیســتی در مراحــل طراحــی، 
اجــرا و     بهــره بــرداری باشــد، بلكــه بایــد آثــار زیســت محیطــی 
آن پیوســت ارزشــگذاری اقتصــادی داشــته باشــد. مســامحه در 
ایــن تكالیــف مترقــی، ســبب شــده كشــور بــه طــور دقیــق قــادر 
ــر  ــده طــرح هــا نباشــد. ضمــن اصــرار ب ــه- فای ــرآورد هزین ــه ب ب
جدیــت ایــن مطالعــات بایــد تــوان كارشناســی مشــاوران در ایــن 

بخــش بــا برنامــه هــای هدفمنــد تقویــت شــود.
فایــده زیســت محیطــی در  رویكــرد هزینــه  اتخــاذ   -۱۰-۳-۱۵

خارجــی سیاســت 
برخــی تصمیمــات توســعه ای كشــورهای همســایه نزدیــک 
ــذارد. در  ــی گ ــق م ــر عمی ــی، تاثی ــوم ایران ــت ب ــر زیس و دور، ب
ــت  ــور فرص ــت كش ــط زیس ــرای محی ــركا ب ــن ش ــا ای ــكاری ب هم
ــران  ــی ای ــت خارج ــس سیاس ــت. پ ــه اس ــز نهفت ــزرگ نی ــای ب ه
در حیطــه محیــط زیســت میتوانــد تهدیدهــای راهبــردی و 
ــت  ــران از ظرفی ــفانه ای ــرد. متاس ــدف گی ــای كالن را ه فرصته
ــت. ــوده اس ــوب ننم ــتفاده مطل ــه اس ــن عرص ــود در ای ــای خ ه
۱۶-۳-۱۰- اجــرای ابزارهــای انگیزشــی بازارمبنا و توســعه اشــتغال 

سبز
ــا تنبیــه محــور مــردم از  حفاظــت صــرف و محــروم ســازی صرف
بهــره بــرداری، پاســخگو نیســت. فعالیــت هــای زیســت محیطی 
ــودآور  ــادی س ــای اقتص ــته ه ــورت بس ــه ص ــد ب ــردم بای ــرای م ب
ــویق  ــازنده تش ــاركت س ــرای مش ــد ب ــردم بای ــوند. م ــف ش تعری
شــوند. دیــدگاه مــدرن بــه زیســت بــوم، بهــره بــرداری حفاظتــی 
و هوشــمند را همزمــان مفیــد بــه حــال محیــط زیســت و اقتصــاد 
ــتگذاری،  ــت سیاس ــش دول ــد نق ــن فرآین ــد. در ای ــردم میدان م
تســهیل و نظــارت اســت. صنایــع بازیافــت و تولیــد انــواع ابــزار 
بعضــی  حتــی  جمله انــد.  ایــن  از  فیلترهــا  مثــل  حفاظتــی 
وظایــف حاكمیتــی قابــل تعریــف و بــرون ســپاری در ایــن 

غالب انــد.
۱۷-۳-۱۰- اعمــال رویكــرد هزینــه- فایــده زیســت محیطــی كلیــه 

بخــش هــا در حســاب هــای ملــی
اصــل پنجــاه قانــون اساســی، آلودگــی و تخریــب منابــع را 
ممنــوع كــرده و قانــون برنامــه محاســبه ارزشــگذاری اقتصــادی 
رفــع آلودگــی و تخریــب را تكلیــف مینمایــد. اگــر ایــن تكالیــف 
عملــی شــود و هزینــه- فایــده واقعــی و جامــع نگــر بــا دیــد ملــی 
ــرح  ــیاری از ط ــرای بس ــردد، اج ــم گ ــا حاك ــر تصمیمگیری ه ب
هــا، محتــاج بازنگــری جــدی خواهــد بــود. كشــور از محــل 
تســاهل در اجــرای ایــن تكالیــف، ضررهــای بزرگــی تحمــل 

ــد. میكن
۱۸-۳-۱۰- لحــاظ آمایــش ســرزمین بــا محوریــت آب و محیــط 

ــعه ــای توس ــرح ه ــا و ط ــه ه ــت در برنام زیس
ــت و آب  ــط زیس ــت محی ــا محوری ــد ب ــور بای ــعه كش ــوی توس الگ
بــر اســاس طــرح آمایــش ســرزمین شــكل گیــرد. آب نــه تنهــا در 
كشــاورزی بلكــه در صنعــت، مســكن و غالــب طــرح هــای دیگــر، 
عامــل اصلــی محــدود كننــده اســت. محدودیــت ظرفیــت هــای 
زیســت بومــی در قبــال توســعه نامتــوازن كشــور در سراســر 
ایــران خــود را بــه زندگــی بشــر تحمیــل نمــوده اســت. گرچــه در 
ارومیــه، گتونــد، رفســنجان یــا نیشــابور بــا نقــاط بحران برجســته 
روبروهســتیم، امــا در كمتــر نقطــه ای از كشــور تهدیــدات جــدی 

محیــط زیســتی وجــود نــدارد.
۱۱- حوزه مدیریت و نظام اداری

تحقــق اهــداف راهبــردی و اجــرای راهبردهــای حــوزه هــای دیگــر 
)اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی، امنیتــی، دفاعــی( در 
گــرو نظــام اداری كارآمــد اســت. دولــت بایــد بــه ظرفیــت الزم بــرای 
تصمیــم گیــری هوشــمندانه، تخصیــص منابــع، اجــرای قدرتمندانــه 
و نظــارت دقیــق دســت یابــد. ایــن اقــدام نیازمنــد بازآفرینــی ظرفیت 
ــای  ــاد نهاده ــری و ایج ــم گی ــام تصمی ــای نظ ــه احی ــت از جمل دول
مشــورتی دولــت اســت. در ادامــه نقشــه راه و اهــداف و اولویــت 

هــای راهبــردی كشــورداری و نظــام اداری تدویــن شــده اســت.
۱-۱۱- اهداف راهبردی

اهداف راهبردی این حوزه عبارتند از:
حاكمیت بازگشت ناپذیر قانون بر تمام شئون كشورداری؛
توسعه سرمایه انسانی كشور و ارتقاء نیروی انسانی دولت؛

نظام اداری پاک، پاسخگو، شفاف، چاالک و اثربخش.
۲-۱۱- راهبردها

راهبردهــای متناســب بــرای دســتیابی بــه اهــداف راهبــردی حــوزه 
كشــورداری عبارتنــد از:
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توسعه نظام، نهادها و زیرساخت های كشورداری؛
توسعه، پرورش و به كارگیری سرمایه انسانی.

ــی  ــر طراح ــردی زی ــای راهب ــت ه ــرد اول، اولوی ــق راهب ــرای تحق ب
شــده اند:

۱-۲-۱۱- تحقق اصول حكمرانی خوب
ــان  ــی ایرانی ــات تاریخ ــای مطالب ــده ه ــادی از گمش ــش زی بخ
ــت  ــت. حاكمی ــته یاف ــی شایس ــول حكمران ــوان در اص ــی ت را م
قانــون، شــفافیت و پاســخ گویــی، رعایــت حقــوق و آزادی هــای 
مدنــی شــهروندان، مبــارزه بــا فســاد، تحقــق ثبــات و دوری 
ــق  ــرای تحق ــه ب ــت در مداخل ــودن دول ــد ب ــونت، و كارآم از خش
ــت  ــته اس ــی شایس ــای حكمران ــخصه ه ــی از مش ــع جمع مناف
ــن  ــرای تحقــق ای ــه تــالش ب ــت یازدهــم خــود را موظــف ب و دول

ــد. آرمــان هــا مــی دان
۲-۲-۱۱- اعتدال ساختاری

دولــت یازدهــم بــر ایــن بــاور اســت كــه اعتــدال اگرچه مــی تواند 
ــی،  ــای سیاس ــه ه ــاختارها و برنام ــا س ــد، ام ــراد باش ــف اف وص
ــامان یابنــد كــه  ــد بــه گونــه ای س قضایــی، اداری كشــور بای
امــكان رفتارهــای غیراعتدالــی مســئوالن بــه پاییــن تریــن ســطح 
برســد. در ایــن صــورت، تغییــرات مدیریتــی نمــی توانــد باعــث 
تحــوالت افراطــی و تفریطــی در همــه شــئونات مدیریــت كشــور 
شــود. دولــت یازدهــم خــود را مكلــف بــه اصالحــات در ســاختار 

اداری بــرای نهادینــه ســازی اعتــدال مــی دانــد.
۳-۲-۱۱- ارتقای سالمت اداری

یكــی از خواســت هــای اساســی مــردم داشــتن دولتــی پــاک و 
نظــام اداری ســالم اســت. متأســفانه از ایــن منظــر نظــام اداری 
در حــال حاضــر از وضعیــت مناســبی برخــوردار نیســت. یقینــًا 
ــا شــعار محقــق نمیشــود. دولــت یازدهــم در ســایه  ایــن مهــم ب
ــه دور از جنجــال هــای سیاســی،  تدبیــر و مطالعــات علمــی و ب
از طریــق اقــدام همــه جانبــه )اصــالح ســاختاری، فعالیــت 
فرهنگــی و نظــارت و بازرســی هوشــمند( و در نهایــت از طریــق 
برخــورد قضایــی، بــرای تحقــق ســالمت اداری تــالش خواهــد 
ــد. ــد ش ــه خواه ــاختاردولت تعبی ــب در س ــادی مناس ــرد و نه ك

۴-۲-۱۱- چابک سازی و متناسب سازی دولت
بــه بــزرگ و غیرمنعطــف بــودن، دولــت آمادگــی  بــا توجــه 
ــدارد. ارتقــای  ــر ن ــه صــورت مؤث اجــرای برنامه هــای توســعه را ب
ــدازه  ــرای توســعه، نیازمنــد كوچــک ســازی ان ــت ب قابلیــت دول
دولــت در برخــی حــوزه هــا، مقــررات زدایــی، تســریع و توســعه 

بــرون ســپاری در چارچــوب قانــون خدمــات كشــوری، افزایــش 
ــب  ــک مناس ــاختاری، تفكی ــات س ــق اصالح ــی از طری اثربخش
توجــه  و  كاری،  اســتانداردهای  و  رویه هــا  اصــالح  وظایــف، 
ــی  ــش اثربخش ــی و افزای ــز و تمركززدای ــزان تمرك ــأله می ــه مس ب
ــای  ــه ه ــم برنام ــت یازده ــت. دول ــارت اس ــی و نظ ــام بازرس نظ
منســجمی را بــرای پیشــبرد امــور در ایــن بخــش اجــرا خواهــد 

ــرد. ك
برای تحقق راهبرد دوم اولویتهای زیر قابل طرح است.

۵-۲-۱۱- شایسته ساالری
مــی  تشــكیل  بــودن  فراجناحــی  بــا شــعار  یازدهــم  دولــت 
ــر  ــًا ب ــد صرف ــی كوش ــت م ــه دول ــت ك ــدان معناس ــن ب ــود. ای ش
مبنــای شایســتگی و تناســب افــراد بــرای كار كــردن در فضــای 
و  ایــران،  جامعــه  امــروز  اقتصــادی  و  اجتماعــی  سیاســی، 
قابلیــت شــان بــرای پاســخ گفتــن بــه مطالبــات مــردم، افــراد را 
در همــه ســطوح برگزینــد. اســتفاده حداكثــری از كارشناســان، 
ــه عنــوان ســرمایه هــای  ــران مجــرب ب خبــرگان، نخبــگان، مدی

ــت. ــم اس ــت یازده ــای دول ــه ه ــور از دغدغ كش
۶-۲-۱۱- كارآمدســازی نظــام اداری و اســتخدامی كشــور تجــارب 
تلخــی از ناكارآمــدی هــای مدیریتــی دارد. ایــن ناكارآمــدی در همــه 
ســطوح مدیریتــی مشــاهده میشــود. لــذا تحــول در نظــام انتخــاب 
مدیــران، آمــوزش مدیریــت، رفتــار ســازمانی مدیــران، و ایجــاد نوعی 
فهــم مشــترک از مســائل و چشــم انــداز كشــور ضــروری اســت. دولت 
بــا توجــه بــه ایــن ضــرورت، ضمــن فعــال نمــودن ســاختار ســازمانی 
مرتبــط بــا اصــالح نظــام اداری و اســتخدامی، در جهــت اصالحــات 

نظــام مدیریــت گام برمــی دارد.
۷-۲-۱۱- تقویت سرمایه های انسانی

نظــام هــای اداری و مدیریــت بــه شــدت بــر ســرمایه هــای 
ــش  ــان دان ــانی در جه ــروی انس ــد و نی ــكا دارن ــود ات ــانی خ انس
بنیــان امــروز سرمنشــأ كارآمــدی و تولیــد ارزش افــزوده اســت. 
ارتقــای آمــوزش، افزایــش بهــره وری، اســتخدام نخبــگان، 
بهبــود كیفیــت زندگــی، و ایجــاد محیط هــای اداری فعــال و 

ــت. ــت اس ــای دول ــت ه ــه اولوی ــاط از جمل بانش

و من الله التوفیق
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اصل پنجاهم قانون اساسی :

در جمهــوری اســامی حفاظــت محیــط زیســت کــه نســل امــروز و نســل هــای بعــد بایــد 
در آن حیــات اجتماعــی رو بــه رشــدی داشــته باشــند، وظیقــه عمومــی تلقــی مــی شــود. 
از ایــن رو فعالیــت هــای اقتصــادی و غیــر آن کــه بــا آلودگــی محیــط زیســت یــا تخریب 

غیرقابــل جبــران آن مازمــه پیــدا کنــد، ممنــوع اســت.




