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 مقدمه

ي تصویري کلی از وضعیت  باهدف ارایهارزیابی اقدامات و دستاوردهاي دولت یازدهم هاي  مجموعه گزارش

شده است. این   دولت یازدهم تهیه فعالیتسال  چهارهاي اجرایی در  مدیریت امور و سطح تدبیر در دستگاه

هاي راهبردي  ها و اولویت هاي اجرایی، برنامه هاي رسمی عملکرد دستگاه مجموعه بر اساس تحلیل گزارش

جمهور، گزارش سازمان ها به مجلس و رئیس شده توسط وزرا و مدیران دستگاه هاي ارایه دولت یازدهم، برنامه

ها و راهبردهاي ها، اولویتاي و سایر مطالعاتی که درباره چالش شور و منابع رسانهریزي ک مدیریت و برنامه

ي  هاي حاضر از دو محدودیت فقدان نظام هماهنگ و یکپارچه گزارششده است.   تهیه اند شده  ها انجامدستگاه

ها متأثر بوده  ه گزارشسو؛ و زمان محدود موجود براي تهی هاي اجرایی از یک تولید و گزارش عملکرد در دستگاه

 هایی باشند. هاي اجرایی داراي کاستی و علیرغم تالش صورت گرفته ممکن است در بازنمایی عملکرد دستگاه

وضعیت اند که تصویري کالن و راهبردي از شده نهایت اختصار براي آن تهیه  هاي این مجموعه درگزارش

ها و موانع  هاي دستگاه براي رفع چالش ي ماموریت دستگاه قبل و بعد از استقرار دولت یازدهم و برنامه حوزه

هایی با ارایه کنند. بدیهی است که در گزارشي ماموریت دستگاه  روي تحقق اهداف ترسیم شده در حوزه پیش

ها، راهبردها و اقدامات و جزئیات مربوط به برنامه این میزان از اختصار و تأکیدات کالن، بسیاري از عملکردها

 شوند.ها معرفی نمیدستگاه

 

 الدین آشنا سامح                

 هاي استراتژیک سرپرست مرکز بررسی
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 هاي محیط زیست ایرانچالش. 1

 ها بحران مهمترین از یکی به اخیر هاي دهه در کشور آبی هاي اندوخته کیفی و کمی شدید اُفت :آب حوزه •

 132 کشور، 133 بین از آبی منابع مدیریت در ایران ي رتبه است، شده تبدیل دولت راهبردي هاي چالش و

 طرفی از و برسد صفر به آینده سال 60 تا ایران آبی هاي اندوخته شود، می بینی پیش روندي، چنین با. است

 این که شوند می بحران دچار موجود دشت 600 از کشور آبی دشت10 ساالنه مستمر، کاهش این پی در

 روستایی هاي آبادبوم از نیمی از بیش تاکنون که همانگونه. است تاثیرگذار کشور روستاهاي وضعیت بر مساله

 .اند شده متروکه و خالی سکنه از عمالً گذشته ي دهه سه طول در کشور

 - آسیا متوسط برابر سه میزان به – بادي و آبی فرسایش باالي نرخ و خاك جابجایی :خاك ي حوزه •

 وضعیت بدترین این. یابد می فرسایش سال در خاك تن میلیارد پنج. است حوزه این چالش ترین مهم

 در رقم این است، هکتار در تن 6 تا 5 خاك فرسایش جهانی شاخص حالیکه در. است جهان در فرسایش

 کود تن میلیون 2/1 ساالنه مصرف نیز کشاورزي فعالیتهاي در. است هکتار در تن 17 حدود در ایران

 میلیون 40 کشور مراتع تحمل ظرفیت حالیکه در. نماید می تهدید را هوا و خاك و آب سالمت شیمیایی

 میلیون 32 از.هستیم مراتع در دامی واحد میلیون 120 حدود چراي شاهد در حاضر حال در است دامی واحد

 .است بحران کانون آن هکتار میلیون 8/7 حدود کشور، بیابانی هاي عرصه هکتار

 در ایران در سوخت مصرف.دنیاست در سرانه مصرف میانگین برابر 4 ایران در سوخت مصرف :هوا ي حوزه •

 حدود در ساالنه فسیلی سوختهاي مصرف از ناشی کربن انتشار و تولید.است روز در لیتر میلیون 850 حدود

 سالیانه و است دالر میلیارد 8 حدود در ایران ساالنه هواي آلودگی اقتصادي خسارت.است تن میلیون 700

 دست از را خود جان میکرون نیم و دو از کمتر معلق ذرات استنشاق اثر در تهران در تنها نفر 2700 از بیش

 در غبار و گرد رخداد 120 حدود در ساالنه و هستیم روبرو غبار گردو پدیده با کشور استان 23 در.دهند می

 .است مجاز حد برابر 50 کشور در  آزبست وجود.دهد می رخ ایران
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 شکار وحوش، شمار کاهش آوري، تاب توان اُفت ها،) اکوسیستم(  سازگان بوم تخریب :زیگونگی حوزه •

 هاي محیط در چه را آن پساب مستقیم ورود و زباله بحران که) زیستی تنوع( زیگونگی زوال و رویه بی

 وحش حیات خواران علف اندوخته درصد 90 حدود. (کند می و کرده تشدید ساحلی و تاالبی چه و خشکی

 گونه 22 پستاندار، گونه 17 تعداد 2014 سال درIUCN جهانی فهرست مطابق.) . است رفته بین از کشور

 قرار تهدید معرض در هاي گونه زمره در کشور ماهیان از گونه 29 و دوزیست گونه 4 خزنده، گونه 13 پرنده،

 .اند گرفته

 در اجتماعی سرمایه و حساسیت آگاهی، کیفی و کمی فقر :زیست محیط هاي تشکل و کنش سواد، •

. دستگاه به اعتمادي بی مؤثر، هاي تشکل فقدان نگري، سطحی محلی، جامعه با تقابل و زیست محیط حوزه

 زمینه در نهاد مردم هاي تشکل عملکرد و یافته، کاهش زیست محیط به نسبت محلی اجتماعات حساسیت

 . است نامناسب زیست محیط

 از زیست محیط به دولت: زیستی محیط هاي فعالیت درآمدزایی توان و اقتصاد به توجه عدم •

 .نگرد می زیست محیط به توسعه مانع فعالیت و زایی هزینه منظر از فقط و نگرد نمی درآمدزایی منظر

هزار هکتار  10کشور و کشتزارها و باغات ایران، ساالنه ها و مراتع در جنگل: و مرتع هاجنگلتخریب  •

شود و یا به واسطه ها و کشتزارها و باغ) میها(سکونتگاههاي کشاورزي تبدیل به سایر کاربرياز زمین

فرسایش، لغزش، بحران کم آبی، فرونشست زمین و شوري از حیض انتفاع ساقط می شوند. در هر ثانیه 

هکتار  0.2سهم سرانه هر ایرانی از جنگل به  .رودشده از بین میع و منطقه حفاظتمترمربع جنگل، مرت 350

رسد که این رقم کمتر از یک چهارم سرانه جهانی است. همچنین میزان برداشت از جنگل ها توسط هم نمی

جنگل نشینان و روستاییان و بهره برداري رسمی نزدیک به دو برابر ظرفیت رویش و تولید طبیعی 

درصد) ر شرایط ناپایدار یعنی بیابانی شدن  60میلیون هکتار از اراضی کشور(بیش از  100گلهاست. حدود جن

  .هاي آبی و بادي قرار داردمیلون هکتار آن در معرض انواع فرسایش 95به سر برده که 
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درصد  20افت کیلوگرم با نرخ بازی 0.7سرانه تولید پسماند خانگی  روزانه : پسماندمیزان باالي تولید  •

گرم است که با لحاظ حدود سی هزار تخت  2710پسماند است. روزانه به ازاي هر تخت بیمارستانی 

بحرانی دفع  تن زباله عفونی تولید می شود. وضعیت نابسامان و 81بیمارستانی ، در هر شبانه روز حدود 

شتی و درمانی کشور تحمیل سیستم بهدامیلیارد دالر هزینه اضافی به  8هاي بیمارستانی ، سالیانه  زباله

 و روز در تن 168 آن کمترین و تهران، شهر به مربوط و روز تن در 175,10 تولید میزان کند. بیشترین می

  .است جنوبی خراسان استان مربوط به
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 عملکرد و دستاوردها. 2

 اصالح سیاست ها و قوانین و مقررات. 1.2

 هاي سبز در الیحه ارزش افزوده تصویب فصل مالیات -

 ساله و تشکیل سه جلسه تاکنون 8پس از توقف عالی حفاظت محیط زیست  احیاء و فعال کردن شوراي -

تثبیت جایگـاه  تهیه سند اقتصاد کم کربن و تصویب آن در هیات وزیران  براي نهادینه سازي اقتصاد سبز و  -

 محیط زیست در نظام برنامه ریزي، سیاستگذاري و تعیین اهداف میان مدت و بلند مدت کشور 

 تهیه و تدوین و تصویب الیحه هواي پاك و تقدیم آن به مجلس شوراي اسالمی  -

 تهیه و تدوین و تصویب الیحه خاك و تقدیم آن به مجلس شوراي اسالمی  -

 رزیابی زیست محیطی و تقدیم آن به مجلس شوراي اسالمیتهیه و تدوین و تصویب الیحه ا -

 تهیه و تدوین و تصویب الیحه حفاظت از تاالب ها و تقدیم آن به مجلس شوراي اسالمی -

 در دولته حمایت از محیط بانان و جنگلبانان حتصویب الی -

بـر تعریـف    استقرار نظام کنترل عملکرد فرابخشی محیط زیست در دستگاه هاي مسـئول و همکـار مبتنـی    -

 وظایف، اهداف و منابع مرتبط  و انتشار اولین کارنامه عملکرد زیست محیطی دستگاههاي اجرایی

 مقابله با آلودگی هوا. 2.2

پیگیري و ارتقاء کیفیت سوخت بـا حـذف توزیـع     هوا، آلودگی با مقابله ) براي11/2/93( دولت هیأت مصوبه -

در  4، اجـراي اسـتاندارد یـورو    4بنـزین و گازوییـل اسـتاندارد یـورو     بنزین پتروشـیمی و جـایگزینی آن بـا     

 کالن شهر  8سال تاخیر) و در نتیجه بهبود کیفیت هوا  در  8خودروسازي کشور(پس از 

 احیاي کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا و برگزاري جلسات در سطوح وزرا، معاونین وزرا و کارشناسی  -

روهاي سبک داخلی، توقف تولید موتورسیکلت هاي کاربراتوري و استاندارد براي خود 4اجراي استاندارد یورو -

 براي خودروهاي سبک وارداتی  5، تعیین استاندارد یورو 3یورو 

 دستگاه تاکسی فرسوده  40000جایگزینی  -
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  در صد مراکز 80بیش از ایجاد سامانه یکپارچه معاینه فنی در  -

 جایگزینی با گاز طبیعی کاهش مصرف مازوت در نیروگاه هاي کشور و  -

کشور  (INDCs)تصویب اهداف مشارکت ملی معین در کاهش انتشار گازهاي گلخانه اي و گرمایش زمین  -

 در هیات دولت و ارسال به دبیرخانه کنوانسیون تغییر آب و هوا

تصویب موافقتنامه پاریس براي کاهش گازهاي گلخانه اي و مقابله با گرمایش زمین در هیات دولت و ارایـه   -

 به مجلس شوراي اسالمی 

تهیه، تدوین و تصویب الیحه هواي پاك و پیگیري هـاي مجدانـه بـراي تصـویب آن در مجلـس شـوراي        -

 اسالمی

 هاي کانون شناسایی برنامه گرد و غبار در دولت و اجرايتهیه و تصویب برنامه و آیین نامه اجرائی مقابله با  -

 کشور استان 12 در گردوغبار داخلی

 حفاظت از تنوع زیستی و تاالب ها و رفع تصرفات از مناطق تحت مدیریت سازمان. 3.2

 براي مقابله با آسیب رسانی به آنها در جوامع محلی بیمه پلنگ ایرانی ایجاد  -

 برابر قبل 20حیوانات تا افزایش جرایم شکار و صید  -

 گونه مانند الك پشت هاي دریایی، مرجان ها، گوزن، خرس و ...  17انجام پروژه حفاظتی  -

 درصدي آن  60احیاء تاالب بین المللی هورالعظیم و آبگیري بیش از  -

این هاي مرزي بر روي تاالب بین المللی هامون و الیروبی مسیل ها براي هدایت آب و ثبت برداشتن دایک -

تاالب بعنوان ذخیره گاه زیستکره یونسکو، رایزنی هاي بین المللی و نیز دو جانبه با افغانستان براي دریافـت  

 حقابه بخش ایرانی هامون  

 احیاء بخش هایی از تاالب گاوخونی پس از ده سال خشکسالی کامل  -

 لین بار تصویب ردیف اعتباري براي مدیریت و احیاي تاالب ها در استان ها براي او -

 بار اولین براي ها استان در شده حفاظت مناطق براي بودجه ردیف تصویب -
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اء حریـق  ق حفاظت شده پس از ایجاد ستاد اطفدرصدي آتش سوزي هاي جنگلی در مناط 60کاهش حدود   -

 بالگرد در استان و اجراي مانورهاي آموزشی  42کشور با عضویت سازمان و اختصاص 

 نقـاط و لغـو   سـایر  و هرمزگان میانکاله، ورجین، در شده حفاظت مناطق تصرفات از هکتار 772 تصرف رفع  -

  پردیسان پارك فروش مجوز

 حساس هاي بوم زیست در خواري زمین بروز از جلوگیري و مدیریت تحت مناطق بر سازمان مالکیت تثبیت -

 کشور

 آجـی  و قشـم  حـرا  سیستان، هامون اراك، میقان زریوار، هاي تاالب براي بومی زیست مدیریت طرح تدوین -

 آلماگل و گل

 بختگـان،  انزلـی،  پریشـان،  شـادگان،  ارومیه، نظیر کشور تاالب 14 براي بومی زیست مدیریت برنامه اجراي -

 قشالق قره و میقان گاوخونی،

 در دولته حمایت از محیط بانان و جنگلبانان حتصویب الی -

 وفعاالن محیط زیستتقویت نهادهاي مدنی، سازمان هاي غیردولتی . 4.2

درصدي تشکل هاي محـیط    80 افزایش با تقویت نقش و جایگاه مشارکت مردمی و سرمایه هاي اجتماعی -

 1395در سال   891به نزدیک  1391تشکل در سال  423زیستی از 

 اعطاي سه دوره جایزه ملی محیط زیست به مبتکران، فعاالن و خادمین محیط زیست کشور  -

 با شوراي هاي اسالمی شهر و روستا از طریق شوراها و انعقاد تفاهم نامهجلب مشارکت مردم  -

 آموزش و فرهنگ سازي همگانی محیط زیست. 5.2

درج مفـاهیم محـیط   نعقاد تفاهم نامه با وزارت آموزش و پرورش براي گسترش آمـوزش دانـش آمـوزان و    ا -

 عنوان کتاب درسی و دو واحد انسان و محیط زیست در مقطع متوسطه  33زیستی در 

حمایـت از راه انـدازي مـدارس طبیعـت توسـط بخـش       وتدوین منشور مدارس جامع محیط زیسـتی کشـور    -

 خصوصی 
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اسـتان کشـور و    31سال، برگزاري پنجمین دوره جشنواره در  10احیاء جشنواره بین المللی فیلم سبز پس از  -

 آماده سازي ششمین دوره 

 روستا 41آموزش محیط زیست و کشاورزي پایدار براي زنان روستایی در  -

 پرورش و وزشآم وزارت به  آن معرفی و روشن کودکان براي زیست محیط بریل خط کتاب اولین  تهیه -

 »طبیعی منابع و زیست محیط کودك،« روز عنوان به مهرماه19  روز نامگذاري -

 و توسعه پایدار اقتصاد سبز. 6.2

 شناسایی و معرفی واحدهاي صنعتی و خدماتی دوستدار محیط زیست در چارچوب برند سازي صنایع سبز  -

 تدوین دستورالعمل بانکداري سبز و اعالم شاخص هاي آن  -

 % از بودجه دستگاههاي اجرایی براي مدیریت سبز در دولت1مصادیق مصرف اختصاص تصویب  -

 ابالغ شاخص ها و معرفی دانشگاه هاي سبز  -

 مقابله با آلودگی خاك. 7.2

 تصویب استاندارد و شاخص کیفیت منابع آب و خاك در دولت  -

 تدوین الیحه خاك در دو بخش آلودگی و فرسایش خاك و تصویب آن در دولت  -

گزارش ملی وضـعیت تولیـد، واردات ، توزیـع و مصـارف      «ایجاد کمیته ویژه سم و کود در سازمان و  تهیه  -

 »سموم وکود هاي شیمیایی

 مقابله با آلودگی آب. 8.2

 بازنگري و اجراي برنامه هاي ارزیابی زیست محیطی طرح هاي انتقال آب و سدهاي بزرگ -

  کیفیت منابع آباستاندارد و راهنماي تعیین شاخص ابالغ   -

 ها در استان ها رودخانه ساماندهی تشکیل کارگروه -

اثـرات زیسـت محیطـی    و تدوین راهنماي پیشگیري، ارزیابی و پاکسازي آلودگی هاي نفتی آبهاي زیرزمینی  -

 طرحهاي عمرانی برمنابع آب زیرزمینی
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 تدوین برنامه مدیریت زیست محیطی بنادر کشور -

 انسانیتقویت و ارتقاي نیروي .9.2

توانمندسازي نیروي انسانی متخصص سازمان از طریق استقرار، راه اندازي، آموزش، تهیه محتواي آموزشـی   -

 ) LMSو مدیریت سیستم آموزش مجازي (

و اعطاي درجـات   اصالح ساختار و تقویت یگان حفاظت محیط زیست زیر نظر باالترین مقام دستگاه اجرایی -

 محیط بانی

 محیط زیست و همکاري هاي بین المللی و منطقه اي زیست محیطیتقویت دیپلماسی .10.2

 خصـوص  در 1996 پروتکـل  بـه  کشـور  ، الحاق"کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه "تصویب و ابالغ قوانین  -

 لندن) پروتکل(دریا  به مواد و سایر زائد مواد دفع از جلوگیري

 پروتکـل  کشور به خزر( کنوانسیون تهران) و الحاقالحاق کشور به پروتکل  حفاطت از تنوع زیستی، دریاي  -

 لندن)  (کنوانسیون آالینده مواد سایر و پسماند تخلیه ناشی از دریایی هاي آلودگی از پیشگیري کنوانسیون

 فعاالنه ایران در روند تهیه و تصویب تفاهم نامه تغییرات آب و هوایی پاریس  مشارکت -

قطعنامه در سازمان ملل متحد از جمله در مجمع عمومی  سهتصویب  مشارکت در تهیه وپیشنهاد، پیگیري و  -

این سازمان براي مقابله جهانی با مسئله گرد و غبار و وظیفه سازمان ملل براي همـاهنگی در ایـن زمینـه و    

 یک بیانیه از سوي وزراي محیط زیست قاره آسیا

 تقویت ساختاربخشی و فرابخشی محیط زیست کشور. 11.2

 و تشکیل سه جلسه تاکنوناحیاي شوراي عالی حفاظت محیط زیست  -

 راه اندازي صندوق ملی محیط زیست براي گسترش نظام هاي مالی و اقتصادي در حوزه محیط زیست  -

-93دستگاه اجرایی کشورو رتبه بندي دستگاهها در شاخص مدیریت سـبز   23استقرار نظام مدیریت سبز در -

1392 
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فرابخشی حفاظت از محیط زیست با امضاي تفاهم نامه با سـازمان میـراث فرهنگـی،    گسترش سازوکارهاي  -

پـرورش،   و صنایع دستی و گردشگري، معاونت علمی و فناوري رییس جمهـور، وزارت خانـه هـاي آمـوزش    

پتروشـیمی، وزارت علـوم، تحقیقـات و     و نفـت  کار و رفاه اجتمـاعی، نیـرو،    تعاون، تجارت، و معدن صنعت،

 اتاق بازرگانی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر فناوري، 

 مهمتـرین  بعنـوان  غبـار  و گـرد  هـاي  کانون تثبیت و کنترل براي عراق کشور با همکاري نامه تفاهم انعقاد -

 اي منطقه هاي کانون

شاخص عملکـرد   شده است. EPI)منجر به ارتقاي رتبه ایران در شاخص عملکرد زیست محیطی( فوقاقدامات 

 30و با درنظر گـرفتن دو حـوزه سـالمت محـیط زیسـت(      yaleهر ساله توسط دانشگاه  EPI)محیطی (زیست 

در  114ایـران از رتبـه    شـود. محاسبه مـی درصد وزن شاخص)  70درصد وزن شاخص) و سرحالی اکوسسیستم(

رتبه بهبود حاصل عملکرد زیست میحطـی دولـت تـدبیر و     5رسیده است که این  2016در  105به رتبه  2012

 .امید است

 طرح ها و پروژه هاي مهم اجرا شده در دولت تدبیر و امید

ف
ردی

 

شماره 
 طرح

 عنوان طرح
کد 

 پروژه
 عنوان پروژه

پیشرفت 
تا سال 

95 

پیش بینی سال 
 هخاتم
 واقعی موافقتنامه

1 

40401202 

تدوین و اجراي 
 -طرحهاي توجیهی
تفصیلی مناطق 
چهارگانه تحت 
مدیریت سازمان 
حفاظت محیط 

 زیست

1 
 -تدوین طرحهاي توجیهی 

تفصیلی مناطق چهارگانه تحت 
 مدیریت سازمان

26 1399 1400 

2 2 
 -اجراي طرحهاي توجیهی 

تفصیلی مناطق چهارگانه تحت 
 مدیریت سازمان

6 1399 1400 

3 

40401203 

حفاظت از تنوع 
زیستی در سطح 
زیست بوم ها و 
 گونه هاي جانوري

1 
حفاظت و احیاء از گونه هاي 

 جانوري
46 1398 1400 

مطالعه، شناسایی و ایجاد بانک  2 4
 ژن گونه

9 1398 1400 

 1400 1398 19حفاظت از تنوع زیستی در  3 5
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ف
ردی

 

شماره 
 طرح

 عنوان طرح
کد 

 پروژه
 عنوان پروژه

پیشرفت 
تا سال 

95 

پیش بینی سال 
 هخاتم
 واقعی موافقتنامه

 مناطق تحت مدیریت

6 40401204 

حفاظت، پایش و 
ها  احیاء تاالب

هاي در رودخانه
 معرض خطر

1 
احیاء تاالب هاي دریاچه ارومیه 
، حسنلو و کانی برازان استان 

 آذربایجان غربی
23 1399 1400 

7 40401204 2 
احیا تاالب هاي قوري گل و 
قره قشالق استان آذربایجان 

 شرقی
16 1399 1400 

احیا تاالب میل مغان و  3 40401204 8
 ابگیرهاي مغان استان اردبیل

34 1399 1400 

احیا تاالب گاو خونی استان  4 40401204 9
 اصفهان

12 1399 1400 

احیا تاالب هاي ناي بند ، موند  5 40401204 10
 و حله استان بوشهر

18 1399 1400 

11 40401204 6 
احیا تاالب هاي گندمان و 

چهار محال چغاخور استان 
 بختیاري

15 1399 1400 

احیا تاالب هاي رودخانه تجن  7 40401204 12
 استان خراسان رضوي

16 1399 1400 

13 40401204 8 
احیا تاالب هاي بامدژ،دز و 

کرخه ، هور العظیم،شادگان و 
 میانگران استان خوزستان

18 1399 1400 

14 40401204 9 
احیا تاالب هاي هامون ،خلیج 

گواتر و هور با هو ، استان 
 سیستان بلوچستان

27 1399 1400 

15 40401204 10 
احیا تاالب هاي پریشان، کافتر 

 و بختگان استان فارس
7 1398 1400 

16 40401204 11 
احیا تاالب دریاچه اوان استان 

 قزوین
21 1399 1400 

17 40401204 12 
احیا تاالب دریاچه زریوار استان 

 کردستان
21 1399 1400 

18 40401204 13 
احیا تاالب هشیالن استان 

 کرمانشاه
15 1399 1400 
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ف
ردی

 

شماره 
 طرح

 عنوان طرح
کد 

 پروژه
 عنوان پروژه

پیشرفت 
تا سال 

95 

پیش بینی سال 
 هخاتم
 واقعی موافقتنامه

19 40401204 14 
احیا تاالب هاي آال گل و 

 گمیشان استان گلستان
24 1399 1400 

20 40401204 15 
احیا تاالب هاي امیر کالیه و 
 بوجاق کیاشهر استان گیالن

30 1399 1400 

21 40401204 16 
تاالب هاي پل دختر ،بیشه احیا 

داالن و دریاچه گهر استان 
 لرستان

26 1399 1400 

22 40401204 17 
احیا تاالب هاي میانکاله و آب 

بندان فریدون کنار استان 
 مازندران

34 1399 1400 

 1400 1399 18 احیا تاالب میقان استان مرکزي 18 40401204 23

24 40401204 19 

دهانه رودهاي احیا تاالب هاي 
جاجین و گابریگ ،خورخوران 
قشم ، دهانه رودهاي حرا و گز 

و دهانه رود میناب استان 
 هرمزگان

19 1399 1400 

 1400 1399 18 احیا تاالب آق گل استان همدان 20 40401204 25

26 40401204 21 
هاي در  حفاظت و پایش رودخانه

 معرض خطر
0 1399 1400 

27 40401205 

نظام جامع ایجاد 
آمار و اطالعات 
زیست محیطی 

 کشور

 1400 1396 20 ایجاد نظام آمار محیط زیست 1

28 

40401206 

تدوین برنامه 
آموزشی، تحقیقاتی 
و پیام رسانی زیست 

 محیطی

1 

پژوهش و تحقیقات زیست 
محیطی در پنج حوزه 

انسانی،طبیعی، دریایی، آموزش 
 و پژوهش و توسعه مدیریت

53 1397 1400 

 1400 1397 56 تدوین برنامه هاي آموزشی 2 29

پیام رسانی زیست محیطی به  3 30
 مخاطبین

32 1397 1400 

31 
40401208 

حفاظت و احیاء 
 تاالب انزلی

 1400 1399 4 مطالعات 1
 1400 1399 11عملیات اجرایی حفاظت و احیاء  2 32
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ف
ردی

 

شماره 
 طرح

 عنوان طرح
کد 

 پروژه
 عنوان پروژه

پیشرفت 
تا سال 

95 

پیش بینی سال 
 هخاتم
 واقعی موافقتنامه

 تاالب انزلی

33 

40401209 
مطالعه، حفاظت و 

دریاچه هاي احیاء 
 استان فارس

مطالعه حفاظت و احیاء دریاچه  1
 ها

9 1399 1400 

عملیات اجرایی حفاظت و احیاء  2 34
 دریاچه طشک و بختگان

15 1399 1400 

عملیات اجرایی حفاظت و احیاء  3 35
 دریاچه پریشان

14 1399 1400 

عملیات اجرایی حفاظت و احیاء  4 36
 دریاچه مهارلو

1 1399 1400 

عملیات اجرایی حفاظت و احیاء  5 37
 دریاچه کافتر

1 1399 1400 

38 
40401210 

مطالعه، حفاظت و 
 احیاي تاالب هامون

 1400 1395 0 مطالعات حفاظت و احیاء هامون 1

عملیات اجرایی حفاظت و احیاء  2 39
 تاالب هامون

28 1399 1400 

40 

40401215 

پیشگیري و مقابله 
فزاینده پدیده با روند 

هاي گرد و غبار و 
خشکسالی، حفاظت 
از تاالبها  و دریاچه 
هاي کشور، احیاء و 

پایش آنها 
)40401215( 

پیشگیري و مقابله با روند  1
 فزاینده پدیده هاي گرد و غبار

15 1394 1400 

41 2 
مقابله با  خشکسالی در مناطق 
تحت مدیریت سازمان محیط 

 زیست
35 1394 1400 

 1400 1394 39 پایش اقدامات اجرایی 3 42

43 40408005 
ایجاد سیستم فراگیر 
 پایش محیط زیست

 1400 1396 82 توانمند سازي آزمایشگاهها 1

تقویت توان علمی و کارشناسی  2
 آزمایشگاهها

0 1383 
 

44 40408006 
بررسی و حفاظت 

 محیط زیست انسانی
بررسی و حفاظت محیط زیست  1

 انسانی
75 1396 1400 

45 40408007 
ارزش گذاري 
اقتصادي منابع 
 محیط زیستی

تعیین ارزش ها و هزینه هاي  1
 زیست محیطی

79 1395 1400 

توانمند سازي اقتصاد زیست  2
 محیطی کشور

0 1392 
 

 1400 1399 19ایجاد سیستم کنترل و پایش  1ایجاد سیستم کنترل  40408010 46
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ف
ردی

 

شماره 
 طرح

 عنوان طرح
کد 

 پروژه
 عنوان پروژه

پیشرفت 
تا سال 

95 

پیش بینی سال 
 هخاتم
 واقعی موافقتنامه

 آلودگی هوا و پایش آلودگی هوا

47 40408012 

مطالعات جامع 
مدیریت مقابله با 
ریزگردها و پدیده 

 گرد و غبار

مطالعات جامع مدیریت مقابله  1
 با ریزگردها و پدیده گرد و غبار

9 1395 1400 

48 40411001 

تامین تجهیزات و 
ماشین آالت و 
تعمیرات اساسی 

 ساختمان

تامین تجهیزات و ماشین آالت  1
 اساسی ساختمانو تعمیرات 

69 
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 دستگاه براي دست یافتن به دستاوردها يروپیشموانع . 3

آن چه در بخش اول به عنوان وضعیت فعلی محیط زیست کشور ارایه شده است، معلول چالش هایی کالن در 

هاي مجلس ها در گزارش مرکز پژوهشاست . این چالشهاي گذشته محیط زیست کشور طی سالحوزه 

 در هفت بخش اصلی زیر طبقه بندي شده اند: ،گان منتخب مردم در مجلس دهمینداسالمی براي نماشوراي 

 زیست، محیط مدیریت و گريتنظیم حکمرانی، سیاستگذاري، نظام حوزه هايالف)چالش 

 شده، تخریب و حساسي هااکوسیستم حفاظت و احیا و زیستی تنوع و منابع از حفاظت حوزه هايچالش ب)

 محیطی،زیست بین المللی هايهمکاري و ارتباط حوزه هايچالش ج)

 کشور، دار اولویت فناوریهاي و نوآوري تحقیقات، حوزه هايچالش د) 

 کشور، آب منابع توسعه و حفاظت حوزه هايچالش ه)

 انرژي، مصرف و توزیع انتقال، تولید، کردن ور بهره حوزه هايچالش و)

 .هوا تهدیدکننده و آالینده عوامل کاهش و کنترل و آلودگیها انواع از پیشگیري حوزه هايچالش ) ن

متعددي است که داراي درهم تنیدگی و پیچیدگی هـایی  ل و مشکالت ها به نوبه خود محصول مسائاین چالش

چندان منطقی به نظر نمی رسد، ولیکن به دلیل سـهولت  این مسایل به طبقات جداگانه عمال تفکیک  وهستند 

 شود.تقسیم میدرونی و بیرونی به دو بخش مسایل  ،درك

 سازمانی هاي درون مسائل و چالش.1.3

سازمانی سازمان حفاظت محیط زیست، عدم تامین اعتبارات کافی متناسـب بـا    ترین مشکل درون بزرگ )1

هـاي موجـود اسـت کـه خـود       ها و انتظارات جامعه در حوزه مدیریت بحـران  گستره  وظایف، مسئولیت

سـازمان حفاظـت    جـه         تضعیف ساختاري و تشکیالتی این سازمان را فـراهم آورده اسـت. بـود    موجبات

و ایـن   بوده اسـت تومان          میلیارد 176در سال گذشته  ایران ينفر میلیون 80کشور حدودا  زیست محیط

        یـارد میل 800         ود        حـد  بـا    گیالن         رود شفا         سد وزارت نیرو (ساخت         سد یک تنها ساختبودجه  از حتیرقم 

بودجه احداث یک سد در کشور که به حدود یک میلیون نفـر خـدمات    .است کمتر برابر 5 تقریباتومان 
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بودجه سازمان حفاظت محـیط زیسـت    0.00017نسبت  .هزار میلیارد تومان بوده است 4ارایه می دهد 

 .در این زمینه قابل توجه است نیزبه کل بودجه کشور 

 مار و اطالعات پایه و ضروري براي تصمیم گیري در عرصه سرزمینآخال جدي در دسترسی به  )2

 عدم وجود اقتدار قانونی و اعتماد به نفس سازمانی الزم براي برخورد با متخلفان )3

  عدم جذب نیروهاي کارآمد عدم وجود نیروهاي متخصص و آموزش دیده کافی در درون سازمان و )4

گرایی برخی کارشناسان قدیمی سازمان تخصصی در دفاتر و انحصار امورعدم توزیع مناسب و عادالنه  )5

 شود.موجد فساد در زمینه هاي مختلف میکه خود 

عدم وجود سیستم مناسب مستندسازي در سازمان که باعث عدم انباشت اطالعات و تجارب در سازمان  )6

  می شود. پاسخگویی سیستماز سویی و نیز عدم امکان پیگیري خطاها و 

 وجود نگاه صرفا حفاظتی به محیط زیست در بخشی از بدنه کارشناسی سازمان )7

 و بی انگیزگی  هاي گسترده انان و افزایش نارضایتیب شدید معیشتی پرسنل، به ویژه محیط مشکالت )8

هاي تحت مدیریت به دلیل ترس از  بانان در مقابله با متخلفین و متجاوزین به عرصه اُفت روحیه محیط )9

 قرار گرفتن در صف اعدام

 دانش کارشناسی سازمان به دلیل خالهاي قانونی موجود و نیز ضعف ضعف نظام ارزیابی محیط زیستی )10

ي در نظام ارزشگذاري زیست محیطی و برآورد خسارات زیست محیطی و عدم وجود اقتدار خال جد )11

 ها در حساب هاي ملیالزم براي ورود این ارزش

برداري اجزاي تنوع  ضعف در اجرا و اعمال فرایندهاي حفاظت، ارزشیابی، پایش، احیاء و نظارت بر بهره )12

 هاي حساس و تخریب شده بوم زیستها و  زیستی و  احیا و حفاظت اکوسیستم

 هاي بیرون سازمانیمسایل و چالش.2.3

از محـیط  اختصاصی درخصوص حفاظـت   هاي، ضوابط و دستورالعملها نامه ناکافی بودن قوانین، آیین  )1

ی از قوانین و مقررات محیط زیسـتی و  هاي کیفري متناسب در خصوص تخطزیست و عدم وجود جنبه
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 ارانه در تخطی از این قوانین عدم وجود نگاه جرم انگ

انتظار گسترده عموم از سازمان حفاظت محیط زیسـت در خصـوص حـل مسـایل و مشـکالت زیسـت        )2

هاي ایجاد شده سازمان حفاظـت محـیط زیسـت    ده، حال آنکه در بسیاري از بحرانمحیطی به وجود آم

یتـی مجبـور   سیاسی و اجتماعی و امنعمال فاقد اختیارات قانونی الزم بوده و یا اینکه به دلیل فشارهاي 

 به عقب نشینی شده است.

ها و دادسراهاي تخصصی محیط زیست در قوه قضاییه که موجب طوالنی شدن رونـد  عدم وجود دادگاه )3

 د.شودور احکام غیر قابل انتظار میبررسی پرونده  ها و گاهی ص

 هـاي  آمـوزش  زیسـت، ضـعف  ناهماهنگی بخشی و فرابخشی در اجراي برنامه آموزش همگانی محیط  )4

 از و باشـد  مقطعـی  اقتصـادي  رشد به ناظر آنها مطالبات شود می سبب که محلی جوامع محیطی زیست

 .باشند غافل پایدار توسعه منافع

 یعدم وجود برنامه هاي آمایشی در سطح مل )5

 اجتمـاعی  و سیاسی تبعات بودن باال علت به محیطی زیست مسائل از بسیاري در تصمیم بدون وضعیت )6

 گیر تصمیم براي تصمیم اخذ

که همواره سازمان حفاظت محیط  سی و اجتماعی و گاهی امنیتی(شوراهاي تامین استان)فشارهاي سیا )7

 زیست را مجبور به عقب نشینی از مواضع خود کرده است.

محیط ها براي آشتی دادن  عدم وجود تعامل مثبت میان سازمان حفاظت محیط زیست و سایر وزارتخانه )8

اي، (نقصان در تعامل جدي با وزارت نیـرو، وزارت جهـاد کشـاورزي، وزارت     هاي توسعه زیست و پروژه

 اي) هاي توسعه نفت، وزارت راه و شهرسازي، براي ممانعت از پیامدهاي مخرب پروژه
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 هاي تحقق یافتهبرنامه. 4

امید تحقق یا عدم تحقق اهداف بررسی خط مشی هاي محیط زیستی دولت تدبیر و در این بخش با قراردادن 

 می شود.

  زیست محیط حوزه راهبردي اهداف .1.4

 و ؛حفظ ها آالینده قبول قابل سطوح و پاك و سالم هواي به دستیابی خاك؛ و آب کیفی و کمی پایدارسازي

 ها گیري تصمیم در زیست محیط ارزشگذاري ؛لحاظ طبیعی هاي عرصه پایداري به ؛نیل زیستی تنوع بازسازي

  سبز اقتصاد سوي به حرکت و

 : اند شده تنظیم زیر راهبرد سه راهبردي، اهداف این به دستیابی براي

 محیط اقتصاد ؛ساماندهی زیست محیط شایسته حکمرانی استقرار حفاظت؛ بر کید تا با زیست محیط پایدارسازي

 زیست

 راهبردي هاياولویت .2.4

 شهرها کالن هواي آلودگی کاهش کارآمد و یکپارچه مدیریت یجادا  -

 آن مقررات تکمیل و فاضالب و پسماند خاك، مدیریت برنامه جدي اجراي  -

 زیستی تنوع و طبیعی منابع حفاظت در کارآمدي ارتقاي  -

 زیست محیط صندوق کردن فعال و تشکیل و زیست محیط عالی شوراي احیاي -

 محیطی زیست نهاد مردم هاي سازمان حمایت و تقویت  -

 زیست محیط  فرهنگ سازي عمومی و رفتار اخالق، سواد، ترویج و آموزش  -

 گردها ریز معضل بر تاکید با زیست محیط دیپلماسی  احیاي و آب دیپلماسی ارتقاي  -

 حاکمیت در زیست محیط اقتدار و ساختاري توانمندسازي -

 زیست محیط اقتصاد  جدي لحاظ و ها طرح همه در اجتماعی محیطی زیست ارزیابی  -

 خارجی سیاست در محیطی زیست فایده هزینه رویکرد اتخاذ  -
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 سبز اشتغال توسعه و بازارمبنا انگیزشی ابزارهاي اجراي  -

 محیطی زیست فایده هزینه رویکرد اعمال  -

 الگوي توسعه هاي طرح و ها برنامه در زیست محیط و آب محوریت با سرزمین آمایش لحاظ  -

 کشور توسعه
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 ماندهها یا نقدهاي باقیکاستیترین اصلی. 5

هاي خوزستان، ایالم، (استان آلودگی هوا در کالنشهرها و شهرهاي غرب، شرق  و جنوب غربی کشور )1

ان، اراك، ...) به واسطه بوشهر، کردستان، لرستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، تهران، اصفه

 ریزگردهاهاي شیمیایی و همچنین ذرات معلق ناشی از هجوم آالینده

هاي شمالی که منجر به آلودگی منابع آبی، خاك و پسماندهاي کشور به ویژه در استانعدم مدیریت  )2

 هاي شمال کشور شده است.نابودي جنگل

ر غیرقانونی و گاهی هاي حیات وحش، شکااي، بیماريمیر حیات وحش دراثر تصادفات جادهمرگ و  )3

 خارجیهاي شکار به اتباع کشورهاي اعطاي پروانه

اي به دلیل عدم استقالل مالی مشاوران زیست محیطی اصولی طرح هاي توسعه عدم انجام ارزیابی )4

 زیست محیطی از کارفرمایان این طرح ها

 عدم کنترل و نظارت و پایش صنایع آالینده و تهدید سالمت مردم ومحیط زیست مناطق همجوار )5

زیست به ویژه کارشناسان دفاتر تخصصی عدم بهبود وضعیت معیشتی پرسنل سازمان حفاظت محیط  )6

 سازمان

 و  خاك در مجلس شوراي اسالمیلوایح ارزیابی اثرات زیست محیطی، هوا  تصویبعدم  )7

 عدم فعالیت صندوق ملی محیط زیست )8

 هاي آبی داخلی کشورنایع و ورود این پساب ها به محیطهاي صعدم مدیریت مناسب پساب )9

 ورود محصوالت تراریختهممانعت از عدم حضور فعال در زمینه  )10

 عدم وجود آمار قابل اتکا از حیات حش کشور )11
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 ي راهبردي حوزهبرنامه. 6

تالف) د ه م ا ت ت کو داما ق  ا

تعامل با مجلس شوراي اسالمی در راستاي احیاي کمیسیون محیط زیست در مجلس. در حال حاضر  )1

منافع اورزي و منابع طبیعی مطرح می شود. از آنجا که مسایل محیط زیست در کمیسیون آب، کش

تصمیم گیري ها در حوزه محیط زیست به  استبا محیط زیست گهگاه در تعارض بخش کشاورزي 

 شدت از این تضاد متاثر خواهد شد.

پایش و  هاي الزم براي واردات و صادرات، کشت و رهاسازي، حمل و نقل داخلی،تهیه دستورالعمل )2

 آگاهی رسانی عمومی محصوالت تراریخته در کشور 

 و زیست(در سه سال تنها سه جلسه داشته است) حفاظت محیط عالی شوراي سازي پیگیري فعال )3

 .زیست محیط صندوق ملی سازي فعال

 مجلس شوراي اسالمی در محیطی اثرات زیست ارزیابی قانون تصویب   پیگیري )4

 نظام در محیطی زیست رویکرد و مالحظات المی در راستاي گنجاندنتعامل مثبت با مجلس شوراي اس )5

 سالیانه  ریزي بودجه و توسعه هاي برنامه

 جامع خاك در مجلس شوراي اسالمی الیحه تصویب  پیگیري )6

تهیه و تصویب مکانیسمی که مشاوران طرح هاي ارزیابی زیست محیطی از نظر مالی  وابستگی به  )7

 پروژه ها نداشته باشند.کارفرمایان و مجریان 

تاکنون دو معدن در معادن . 1392ن مصوب قانون معاد 24الحاقی ماده  5پیگیري اصالح تبصره  )8

چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (انگوران زنجان و کالمند و بهادران یزد)علیرغم 

به دلیل مسایل و  مخالفت صریح دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست

مشکالت زیست محیطی و سالمتی ناشی از آن، با استفاده از این ماده مجوز دریافت نموده اند که 

 تبعات زیست محیطی شدیدي در منطقه به دنبال خواهد داشت.
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س رشته هاي تغییر در شرایط احراز پست هاي کارشناسی سازمان (طبقه بندي مشاغل) براسا )9

  دانشگاهی مرتبط

تمیب) د ن م  ا

هاي بزرگ تولیدي، زیستی طرحنامه ارزیابی اثرات محیطآیین 2گیري در کمیته ماده اصالح روند تصمیم) 1

 هیئت وزیران 3/11/1390خدماتی و زیربنایی مصوب 

انسـانی سـازمان حفاظـت      معاون محـیط زیسـت  شامل  زیستی ترکیب فعلی کمیته ماده دو ارزیابی اثرات محیط

االختیـار   ینـده تـام  ریـزي کشـور و نما   االختیـار سـازمان مـدیریت و برنامـه     مدیرکل یا نمانیده تامزیست،  محیط

اي  زیست تنها به یک راي در کمیتـه  از سویی اختیارات سازمان حفاظت محیط است. این ترکیب اجرایی دستگاه

یگـر راه گریـز از   و از سـوي د هسـتند  داراي مواضـع یکسـان    معمـوال دو عضـو دیگـر   محدود شده و سه نفره 

در مواقع لـزوم از ایـن نقـص اسـتفاده کـرده و       تازیست باز نموده است  سازمان حفاظت محیط را بر یپاسخگوی

مـدت  میـان  ریـزي   است در یک برنامه ضعف و یا نقص عملکرد خود را به این کمیته منتسب سازد. لذا ضروري

 .ي اعضا را در دستور کار قرار داددهی به را نامه و ترکیب کمیته و یا حداقل وزن مقدمات تغییر آیین

زیسـت کشـور   هاي مختلف محیطرا در بخش کوتاه مدت و میان مدت توان لیستی از اقداماتمی ،عالوه بر این

 مورد توجه قرار داد:

 هوا .1.6

 پایش برنامۀ و سنگین فلزات خاص، هاي هیدروکربن شامل ازسرطان هايهآالیند کنترل برنامۀ تدوین .1

 درکشور سوخت جامع

 و رود، مـی  شـمار  به بحرانی اي آالینده که کشور در معلق ذرات ترکیبات سنجش براي سازي ظرفیت .2

 انسـان  منـابع  از ایجادشده آلودگی و گردوغبار پدیدة به توجه با آن، تولید در مختلف عوامل سهم یافتن

 ساز
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 محـیط  حفاظـت  سـازمان  در هوا آلودگی کاهش درخصوص هادستگاه عملکرد مدیریت سیستم استقرار .3

 زیست

 زیست محیط حفاظت سازمان در کشور، در گردوغبار خودکار هشدار و آگاهی پیش سیستم استقرار .4

 پیگیري جدي و مستمر اجراي قانون هواي پاك  .5

 خاك .2.6

 میالاس شوراي مجلس در خاك از حفاظت الیحۀ تصویب پیگیري .1

 و سـطوح  نظـر  از کشور، خاکهاي موجود وضع تعیین و خاك هاي آالینده اطلس روزرسانی به و تدوین .2

 آلودگی نوع

 و کشـاورزي،  اراضی در ویژه به کشور، اراضی و خاك منابع برداري نقشه و شناسایی براي ریزي برنامه .3

 کشور خاك علوم اطالعات بانک ایجاد

 هـاي زمـین  تخریـب  و اراضـی  تبـدیل  از قطعـی  جلوگیري زمینۀ در پایدار و متقن قوانین فوري اجراي .4

 رهـا  از جلـوگیري و  کشـاورزان  از الزم حمایت همچنین، ،کشور خاك منابع جامع مدیریت و کشاورزي

 کشاورزي اراضی شدن

 بـه  خـاك،  منـابع  مدیریت و حفاظت واراضی  از صیانت براي یکپارچه مدیریتی و تشکیالتی هماهنگی .5

  کشاورزي اراضی در ویژه

 کشور سالۀ پنج هاي برنامه در خاك از حفاظت جایگاه تقویت .6

 هـاي  طرح کامل اجراي بازیافت، صنایع از حمایت براي کشور اندهايمپس مدیریت جامع برنامۀ تدوین .7

 بـا ( اندهامپسـ  میزان تولید کاهش براي تولیدي فرایندهاي و شها رو از حمایت مبدأ، از ندماپس تفکیک

 هـاي  فناوري و ها روش از حمایت خطرناك، اندهايمپس خصوص به )صفر اندمپس به  رسیدن رویکرد

 اندهامپس محیطی زیست بردن بین از درمورد جدید
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 و ضـوابط  مقـررات،  و قـوانین  بـازنگري  و اندمپسـ  با مرتبط موردنیاز هاي دستورالعمل و ضوابط تدوین .8

 موجود هاي دستورالعمل

 و کشـاورزي  محصـوالت  و خـاك  در سـم  و کـود  محیطی زیست مدیریتو  پایش جامع برنامۀ تدوین .9

 خطرنـاك،  صـنعتی  شـیمیایی  مواد رفصم و توزیع تولید، واردات، درخصوص قانونی مصوبات بازنگري

 زیسـت  هـاي  کـش  آفـت  از استفاده براي تسهیالت ارائۀو همچنین  شیمیایی کودهاي و ها کش آفت

 کودهـاي  جـاي  بـه  کمپوسـت  و دامـی  کودهـاي  نیـز،  و آالینده و پایدار هاي کش آفت جاي به سازگار

 شیمیایی

 کـم  سـموم  ثبـت  براي سموم کیفیت رلتکن هاي شاخص تدوین و ریزي برنامه سیاستگذاري، مطالعه، .10

 کشور مجاز سموم لیست از پرخطر سموم حذف و خطر

 شرایط به توجه با مناسب، کشت الگوي ارائۀ و کشور مختلف مناطق باغی و زراعی محصوالت بازبینی .11

 بروز از جلوگیري براي نظر، مورد کارشناسان نظر و مطالعات براساس و منطقه خاك توان و وهوایی آب

 خاك منابع بر فشار

 مراتع در قرق توسعۀ و مراتع در دام اندازة از بیش چراي از جلوگیري .12

 روان هاينش تثبیت و آبخیزداريهاي  طرح اجراي و ریزي، برنامه از حمایت .13

 آب. 3.6

 کشور آب پتانسیل و سرزمین آمایش بر مبتنی کالبدي توسعۀ هاي برنامه تدوین .1

 مدیریت اصلی واحد منزلۀ به هااستان نه و آبریز هايحوضه نتگرف نظر در ازجمله ساختاري، اصالحات .2

 آب منابع یکپارچۀ

 و بهداشتی مالحظات رعایت باکشاورزي  بخش در شده تصفیه پساب از استفاده و آب بازچرخانی .3

 زیستی محیط

 منفی نالبی به بخشی تعادل هدف با زیرزمینی آب هاي سفره از برداشت کاهش .4
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 شرایط با سازگاري و آب منابع محدودیت سرزمین، آمایش به توجه با کشت الگوي و سطح تعیین .5

 اقلیمی

 آبریز حوضۀ در وخاك آب منابع از حفاظت براي آبخیزداري اقدامات بر تأکید .6

 خاکستريسرمایه گذاري در زمینه استفاده از آب هاي  .7

 مسائل تأثیر و آبخوان ظرفیت کردن لحاظ با زیرزمینی آب هاي دشت از برداشت مجاز حد تعیین .8

 در دار مشکل متغیرهاي پایش منابع، این از مجاز برداري بهره رلتکن و همزمان، صورت به کیفی،

 شده مطالعه هاي دشت در ها آن تغییرات روند شناسایی منظور به زیرزمینی آب منابع

 رلتکن کشور، غرب جنوب و غربی مرکزي، نواحی در دامپروري فعالیتهاي از ناشی آلودگی رلتکن .9

 غربی المش الی،مش نواحی در کشاورزي هاي فعالیت از ناشی آلودگی رلتکن جمعیت، از ناشی آلودگی

 کننده آلوده صنعتی هاي فعالیت از ناشی آلودگی رلتکن و کشور مرکز از بخشهایی نیز و یغرب جنوب و

 کشور سطح در

 میزان و کنندهآلوده منابع آنالین پایشو  دریایی آلودگی کنترل و پایش هايشیوه در تجدیدنظر .10

 هاآالینده

 صنعتی هاي شهرك و مناطق براي بالفاض خروجی روز به و جدید استاندارد تدوین .11

 کشاورزي زهاب یکپارچۀ مدیریت براي تالش .12

 براي پایا اي سامانه ایجاد و سموم و کشاورزي کودهاي صادرات -واردات رلتکن و ثبت سیستم ایجاد .13

 سموم رفصم میزان پایش

 زیست مدیریت تقویت" پروژه در گیري نتیجه فصل در )JICA(ژاپن المللی بین هاي همکاري آژانس .14

 اقدامات. است نموده پیشنهاد را اقداماتی ، "ساحلی نواحی و فارس خلیج در نفتی صنایع محیطی

 معرفی زیر صورت به را شده پذیر نا اجتناب محیطی زیست مدیریت توسعه براي دار اولویت اجرایی

 :است دانسته ضروري اي منطقه زیست محیط حفظ براي آن فوري اجراي و نموده
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 نفت وزارت HSE مدیریت و ساختار تقویت و تدوین •

  منطقه هر براي HSE مدیر یک اصل کردن رسمی •

 )عسلویه گاز پاالیشگاهی واحدهاي( فلر گاز کاهش طرح اجراي •

 )عسلویه گاز پاالیشگاهی واحدهاي( ها آالینده کاهش طرح اجراي •

 تاسیسات از شده تصفیه همراه آب انتشار رساندن صفر به طرح اجراي •

 )خارك جزیره منطقه( خام نفت تولید •

 پاك تولید فناوري از استفاده با جیوه انتشار رساندن صفر به طرح اجراي •

 تنوع زیستی .4.6

 حالذیص مؤسسات و )نهاد مردم هاي سازمان( سمنها محلی، جوامع پتانسیلهاي و بومی دانش به توجه .1

 در ها آن مؤثر مشارکت براي ریزي برنامه و زیستی، تنوع منابع از پایدار استفادة و حفاظت با ارتباط در

 ملی و اي منطقه توسعۀ

گونه  ویژه به کشور، بومی و اندمیک جانوري و گیاهی هاي گونه جمعیت بر نظارت و پایش شناسایی،  .2

 کشور در موجود زیستی تنوع از روشنی تصویر به دستیابی براي تهدید، معرض در هاي

 بی صید. آبی گیاهان و مهرگان بی ها، ماهی ذخایر و منابع از قانونی و پایدار برداري بهره و مدیریت  .3

 و شود کنترل پذیر آسیب آبی ذخایر بر صیادي دار معنا منفی تأثیر و مهار مجاز ازحد بیش و رویه

 .باشد شناختی بوم امن هاي ه محدود چارچوب در نها آ از برداشت

 ژنتیکی تنوع از حفاظت و ژنتیکی رانش کاستن از به براي مرتبط و الزم راهکارهاي اجراي و ایجاد  .4

 بسیارشان اهمیت دلیل به ها آن وحشی وابستگان و شده اهلی حیوانات و زراعی گیاهان

 استانداردهاي با مطابق زیست، محیط حفاظت سازمان مدیریت تحت مناطق شبکۀ تقویت و بازبینی  .5

 .سازمان مدیریت تحت مناطق در ملی منابع تفکیک و ممیزي عملیات تکمیل و  المللی بین و ملی
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 ویژه به( پرندگان براي جز آمار این متأسفانه. وحوش ساالنۀ هاي اريمسرش و آمارگیري دقیق، پایش  .6

 .نیست نیمطم و دقیق) تاالبی پرندگان

 اي منطقه و المللی بین تعهدات اجراي و کشور فسیلی مناطق ساماندهی و حفاظت  .7

 طبیعی هاي اکوسیستم به غیربومی و مهاجم هاي گونه ورود از جلوگیري و مهار مدیریت،  .8

 غیراخالقی عمل این براي مناسب جرائم تعیین و کشور بومی جانوران غیرقانونی تجارت از جلوگیري  .9

 همکاري ازپیش بیش قضایی مجامع و شود وضع باره دراین مناسبی مقررات و قوانین باید. شکار مهار  .10

 و شکاري اسلحه واردات و تولید کردن محدود با شکاري، اتممه و حالس مدیریت همچنین،. کنند

 .گیرد قرار اولویت در باید غیرمجاز، هاي حالس آوري جمع

 حافظان( بانان محیط تعداد افزایش. زیست محیط حفاظت نیروهاي تقویت و تجهیزات ارتقاي  .11

 .است ضروري امري ها آن شرایط بهبود و آموزش ،)طبیعی اکوسیستمهاي

 ازجمله یها کاربر تغییر براي تقاضا افزایش به توجه با. سرزمین آمایش هاي برنامه دقیق اجراي  .12

 صنایع رشتگس شهرسازي، گردشگري،

 زیست محیط هاي ارزیابی استاندارد و دقیق انجام  .13

 ریزگردها تولید منابع به ها آن شدن تبدیل از مانع و ها تاالب تخریب رشتگس به رو روند از جلوگیري  .14

 کشور مهم تاالبهاي و دائمی هاي رودخانه تمامی آبی نیاز تخصیص و تعیین طریق از ها، آالینده و

 چوب برداشت تعرفۀ افزایش جنگلی، محصوالت و چوب قاچاق با مبارزه افزایش و چوب زراعت توسعۀ  .15

 هاي گونه از استفاده با مخروبه هاي جنگل احیاي ، چوب واردات تعرفۀ حذف و کشور هاي جنگل از

 بهره الگوي حالاص براي الزم اقدامات سایر و مناطق در آبخیزداري و آبخوانداري عملیات اجراي بومی،

 .کشور هاي جنگل ویژه به ملی، اراضی زیستی منابع و طبیعی منابع از برداري

 ها آن در بسیار تردد و ها جاده .وحوش اي جاده تصادفات کاهش براي عملی اقدام و راهکار تدوین  .16

 کاهش براي مناسب اقدامات لزوم اساس، این بر. است وحوش گذر براي خطرها ترین مهم از یکی
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 و سنگین خودروهاي تردد و سرعت هاي محدودیت گرفن نظر در. است ضروري امري اي جاده تلفات

 بدون جاده از حیوانات عبور براي مسیرهایی احداث و گرفن نظر در کننده، کنترل هاي دوربین نصب

 براي که آیند می ارمش به مدت کوتاه اقداماتی کنند، گذر جاده عرض از مستقیم باشند مجبور آنکه

 .اند ضروري تلفات کاهش از جلوگیري

 دام خروج و ورود بر نظارت و کنترل و مرتع و دام تعادل با مرتبط هاي برنامه اجراي براي الزم اقدام  .17

 .سازمان مدیریت تحت مناطق در ویژه به مربوط، مقررات و قوانین با مطابق مراتع، به

 انسانیهاي گاهونتسک .5.6

 شهري زیست محیط مدیریت سازي یکپارچه .1

 )UEQCC(شهري زیست محیط کیفیت کنترل مرکز ایجاد با یکپارچه، و پویا مدیریت الماع  .2

 نها آ بر عالیه نظارت و شهري زیست محیط خدمات سپاريبرون  .3

 ویژه به شهري هاي زیرساخت توسعۀ به بخشیدن سرعت براي الزم بودجۀ اختصاص و تقویت  .4

 سطحی هاي آب آوري جمع هاي شبکه و بالفاض آوري جمع هاي شبکه

 )بیمارستانی و صنعتی شهري،( بالفاض تصفیۀ و آوري جمع هاي سامانه اجراي و تکمیل در سرعت  .5

 آثار ارزیابی و EIA محیطی زیست آثار ارزیابی اجراي یکپارچۀ هاي دستورالعمل و ضوابط تدوین  .6

 عمرانی هاي ه پروژ و ها طرح اجراي از پیش SIA اجتماعی آثار ارزیابی کنار در HIA بهداشتی

 پساب و پسماند استانداردهاي و مقررات ارتقاي و بازنگري  .7

 بخش مشارکت براي الزم تسهیالت کردن فراهم همچنین، و مالی و اجرایی الزم گذاريسرمایه .8

 اندهامپس دفع در خصوصی

 مرتبط اجرایی هاي نامه آیین و اندمپس قانون اجرانشده هاي بخش شدن اجرایی پیگیري  .9

 فشارقوي هايدکل استقرار ضوابط در بازنگري و مخابراتی هايدکل استقرار ضوابط تدوین .10

 شهري مناطق در الکترومغناطیسی پرتوهاي پراکندگی نقشۀ تهیۀ  .11
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 شهرها کالن محدودة در ویژه به صنعتی، هاي شهرك در زیستی محیط اصول رعایت بر کافی نظارت  .12
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