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جه��ان در ح��ال تحول اس��ت و معضالت محیط زیس��ت بی��ش از پیش توس��عه ناموزون و 
ناهماهنگ با ظرفیت های زیس��ت کره را به رخ می کش��د. تغییر اقلی��م در میان مجموعه 
مش��کالت، بواسطه اثرگذاری کالن و گسترده اش بیش از گذشته دغدغه خاطر بشر امروزی 
است و این خاطره ناآرام تا آنجا پیش رفته که تمامی کشورهای متعهد به کنوانسیون تغییر 

اقلیم را در تکاپویی مشترک، معطوف به چاره اندیشی و هم افزایی نموده است. 
جمهوری اس��المی ایران نیز به عنوان یکی از معدود کش��ورهای شدیدًا اثرگذار و اثرپذیر از 
این پدیده، مصمم در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کسب سازگاری و کاهش مخاطرات 
در قالب رویکردی راهبردی به منظور ارتقای س��طح امنیت و توانمندی خویش هم راستا با 

جامعه جهانی است.
برنامه حاضر که برگرفته از س��ه دوره گزارش ملی تغییر اقلیم و بیش از دوهزار نفر- ساعت 
مذاکره و مباحثه کارشناسان متعدد از دستگاه های ذیربط، بخش خصوصی و مجامع علمی 
و دانش��گاهی اس��ت به عنوان اولین ویرایش برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم کشور، خطوط 
راهبرد ملی را در قالب س��ه برنامه پنج ساله توسعه پیش��نهاد نموده است. امید که اثرات 

مطلوب آن در آینده، میهنی آبادتر، امن تر و جامعه  ای سالم تر را به ارمغان آورد.

معصومه  ابتکار
معاون  رئیس جمهور 

و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

ســـرآغاز

5



افزایش رتبه جمهوری اسالمی ایران در میان کشورهای منتشرکننده گازهای گلخانه ای و روند 
رو به تزاید مصرف انرژی از یک سو و لزوم تدوین نقشه  راه به منظور افزایش سازگاری و کاهش 
ریس��ک مخاطرات متأثر از اثرات تغییر اقلیم در کشور از سویی دیگر، کارگروه تغییر آب و 
هوای کش��ور را بر آن داش��ت تا به منظور هم آهنگ  س��ازی اقدامات دستگاه های تأثیرگذار و 
تأثیرپذیر اقدام به ارائه برنامه ای نماید که در میان مدت، برنامه راهبردی کشور را در زمینه 
تغییر اقلیم تعیین نماید. لذا برای تأمین این نیاز، با دعوت از اهل نظر از آبان ماه 1394 به 
تدریج با بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید در زمینه های انتشار گازهای گلخانه ای و 
کاهش آن، مدیریت منابع آب کشور، کشاورزی و امنیت غذایی و منابع طبیعی و تنوع زیستی 
)منابع زیس��تی( کش��ور مقدمات تهیه سند حاضر تهیه و در نهایت متن حاضر تکمیل شد. 
برای نیل به این هدف ابتدا با استفاده از نتایج گزارش مطالعات دوم و سوم تغییر اقلیم کشور 
مستندات و متون اولیه برای این منظور تهیه شد و سپس در جمع های کارشناسی متشکل از 
مدیران و کارشناسان خبره دستگاه های دولتی، صاحبان کسب های خصوصی و محققین مراکز 
علمی و تحقیقاتی کش��ور مورد بررسی و مباحثه قرار گرفت. برای این منظور در زمینه های 
انتشار و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، مدیریت منابع آب، کشاورزی و امنیت غذایی )هر 
کدام 5جلسه(، منابع زیستی)4 جلسه( و بخش بهداشت )و در مجموع با بیش از 3000 نفر- 
ساعت بحث، بررسی و مذاکره( متن پیشنهادی حاضر به عنوان برنامه راهبردی تغییر اقلیم 

کشور به کارگروه ملی تغییر اقلیم ارائه شده و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت. 
الزم به ذکر اس��ت که برای هر موضوع، هیأتی مرکب از متخصصین صنعتی و دانش��گاهی 
با کمک هیأتی کارشناس��ی به جمع فوق کمک نموده و از ابتدا تا انتهای جلس��ه های مذاکره و 
مباحثه به اداره فنی و ارائه مش��اوره به جمع حاضر مش��غول بودند و گاه به منظور هماهنگی 

بیشتر جلسه های مکرر داخلی برگزار می نمودند.  
در ادامه و در پنج قس��مت ذکر ش��ده فوق و در دو بخش مجزا به ارائه اجزاء این برنامه کالن 
اقدام ش��ده است. در ابتدا )بدون لحاظ نمودن اولویت اقدام( راهبردها و سیاست و برنامه های 
اجرایی به منظور برنامه ششم توسعه کشور و همچنین دستگاه )های( مجری و همکار ذکر شده 
و در نهایت فعالیت پیش��نهادی به منظور تدوام سیاس��ت اجرایی در برنامه های هفتم و هشتم 
نیز پیش��نهاد شده اس��ت. به عنوان پیوست اول، نتایج بررس��ی نقاط قوت، ضعف، فرصت و 
تهدید در هر بخش نیز ارائه شده اند. در پیوست دوم، گزارش مختصر نشست های هم اندیشی 

مقــــــــدمـه
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مقــــــــدمـه

کارشناسی برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم ارائه شده که در آن به تعداد جلسات هم اندیشی، تعداد 
افراد حاضر و سازمان ها/نهادها و موسسات مشارکت کننده اشاره شده است. در پیوست سوم، 
به ارائه اسامی افراد حاضر در نشست ها هم اندیشی به تفکیک اتاق فکر مربوطه، اداره کنندگان 
جلس��ات و مش��ارکت کنندگان فعال پرداخته شده است. خاطر نشان می سازد که بخش بهداشت 
بدون برگزاری هم اندیش��ی و با مش��ارکت کارشناسان س��ازمان حفاظت محیط زیست و وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهیه و تدوین شده است.    
در بخش کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای، این برنامه الهام بخش س��ند اقتصادکم کربن کشور 
)پیوست برنامه ششم توسعه( و برنامه مدنظر مشارکت ملی)INDC(1 جمهوری اسالمی ایران در 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بوده و با توجه به لزوم وجود مطالعات کمی تر  سیاست های اجرایی 
بصورت ریزتر با حدود مربوطه ارائه ش��ده، اما در خصوص س��ایر قسمت ها انتظار می رود که در 
برنامه های توسعه )ششم، هفتم و هشتم( احکام متناسب با هر یک از  سیاست ها در برنامه توسط 
دستگاه های ذی ربط گنجانده شود. همچنین با توجه به تهیه سند توسعه پایدار در کشور، پیشنهاد 
 می شود که شاخص های ارزیابی پیشرفت این راهبرد ملی بر اساس شاخص های ارزیابی توسعه  پایدار

 انتخاب شود. 
برنامه پیش  رو در حال حاضر ویرایش اولیه از برنامه  ای بلندنظرانه و میان مدت است که می تواند 
در فواصل پنج س��اله و یا کمتر مورد بازبینی قرار گرفته و ویرایش جدیدی از اقدامات راهبردی 
را در بر گیرد. در ادامه به ارائه کلیات چش��م انداز، سیاس��ت ها، برنامه عمل و پایش و ارزیابی 

اشاره شده است.

دکتر محسن ناصری
مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا

1-Intended Nationally Determined Contribution 

دکتر سعید متصدی زرندی
معاون محیط زیست انسانی

و مجری طرح ملی تغییر آب و هوا
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1. چشم انداز 
در زیر متن چش��م انداز برنامه ارائه ش��ده است. چشم انداز مطرح شده ناظر به حکمروایی تغییر اقلیم در  سیاست ها و 

اقدامات اجرایی کشور است که بر اساس تجارب جهانی، کلید توفیق آن ارزیابی می شود. 

حکمروایی تغییر اقلیم در سطوح مختلف ملی، منطقه ای، 
استانی و محلی بگونه ای استقرار یابد که افراد، گروه ها و سازمان ها، اعم 

از دولتی و غیر دولتی توانمندانه برنامه های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و 
سازگاری با اثرات آن را به عنوان بخشی از زندگی روزمره و فضای توسعه ای 
کشور به اجرا گذارند و در اثر ارتقاء تاب آوری محیطی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی )توسعه پایدار( همه اقشار و طبقات به دلیل مشارکت باال از نتایج 
آن برخوردار شوند. همچنین ایران به عنوان یکی از کشورهای موفق در تلفیق 

توسعه و تغییر اقلیم در منطقه شناخته شود.

2. اهداف
- ایجاد زیرساخت های الزم به منظور اجرای تعهدات کنوانسیون تغییر آب و هوا، پروتکل کیوتو و توافقنامه پاریس و 

مصوبات آتی تحت آن 
- اجرای تعهدات کاهش انتش��ار و ایجاد زیرس��اخت های پایش و گزارش دهی تحت اهداف مورد نظر مشارکت ملی 

)INDC(

3. راهبردها 
با توجه به چشم انداز، اصول ناظر و تجربیات کشوری راهبردهای مد نظر در بخش های مختلف ذیل تنظیم شده اند.

3.1. کاهش انتشار
3.1.1. انرژی و فرآیندهای صنعتی

3.1.1.1.کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ردپای کربن در برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور
3.1.2. غیر انرژی )کشاورزی، جنگل و کاربری زمین و مدیریت پسماند(

3.1.1.2. کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ردپای کربن در برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور 
3.1.3. فرابخشی

3.1.3.1.کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ردپای کربن در برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور
3.1.3.2.افزایش بهره وری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار

3.1.3.3.توسعه دانش استراتژیک تغییر آب و هوا

3.2. بخش آب
3.2.1. تقویت ساختار مدیریت بخشی و نهادینه سازی همکاری فرابخشی مدیریت آب کشور

3.2.2. ارتقاء آگاهی، دانش فنی و فرهنگ سازگاری با پدیده تغییر اقلیم
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3.2.3. مدیریت پایدار منابع تامین و تقاضای آب با هدف ارتقای سطح سازگاری با تغییر اقلیم 
3.2.4. توسعه همکاری های بین المللی در زمینه سازگاری

3.3. بخش کشاورزی و امنیت غذایی و زیر بخش ها
3.3.1. ارتقاء  سیاست های و اقدامات مرتبط با سازگاری بین بخشی در کشاورزی نسبت به تغییر آب و هوای 

آینده 
3.3.2. توسعه برنامه های اقلیم محور در بخش زراعت و باغبانی، دامپروری، شیالت و مدیریت آبزی پروری

3.3.3. بهبود در نظامات کشاوری موجود در کشور جهت افزایش سازگاری و کارآیی

3.4. بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی)منابع زیستی(
3.4.1. توسعه منطقه ای و روستایی اقلیم محور

3.4.2. استقرار نظام مدیریتی سازگار با تغییر اقلیم 
3.4.3. توانمندسازی نظام اقدامات جبرانی و حمایتی

3.4.4. توسعه اقدامات تحقیقاتی، ترویجی، فرهنگی، آموزش عمومی و تربیت نیروی انسانی
3.4.5. توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی

3.5. بخش بهداشت
3.5.1. ارتقاء نظام سالمت و تاب آوری به منظور مقابله با اثرات ناشی از تغییر اقلیم

3.5.2. ارتقاء دانش تخصصی و فرهنگ عمومی سازگاری در بخش سالمت
3.5.3. توسعه همکاری های بین المللی

4. برنامه عمل 
پس از تصویب نهایی متن حاضر درکارگروه ملی تغییر آب و هوا، در کمیته تخصصی ملی برنامه عمل تدوین شده و 

مشخصات تفصیلی هر یک از اقدامات پیشنهادی در این برنامه تبیین خواهد شد.

5. برنامه پایش و ارزشیابی
با توجه به اهمیت اثرات تغییر اقلیم و نگرانی های مرتبط، ضروری ست برنامه عمل بنحو دقیقی مورد پایش و ارزشیابی 
قرار گیرد. البته تعهد کش��وری در اجالس پاریس بر اهمیت نظارت بر پیش��رفت آن می افزاید. جزئیات نظام پایش و 

ارزشیابی پس از تدوین برنامه عمل و متناسب با آن تدوین خواهد شد که در ادامه به ارکان آن اشاره شده است: 
• نظام پایش و ارزشیابی مشارکتی

• حضور قابل قبول دست اندرکاران استانی، بویژه غیر دولتی در نظام مربوطه
• پایش و ارزشیابی نتیجه مدار
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جدول )1(: خالصه مدیریتی برنامه راهبردی تغییر اقلیم کشور )راهبردها و  سیاست ها( در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

انرژی و فرایند های صنعتی

1. کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ردپای کربن در برنامه های توسعه اقتصادی-  اجتماعی کشور
•  افزایش کارایی انرژی

•  افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر در سبد سوخت کشور
•  افزایش سهم انرژی های کم کربن در سبد سوخت کشور

•  اصالح  سیاست های قیمتی/تشویقی/تنبیهی به منظور افزایش کارایی انرژی و توسعه انرژی های تجدیدپذیر
•  استفاده از تکنولوژی های کم کربن در واحد های فرآیندی

غیر انرژی )کشاورزی، جنگل و کاربری زمین و مدیریت پسماند(

1.کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ردپای کربن در برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور
•  مدیریت کربن در بخش کشاورزی، جنگل و کاربری زمین

•  مدیریت کربن در بخش پسماند و فاضالب

فرا  بخشی

1. کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ردپای کربن در برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور
•   ابزارها و مشوق های اقتصادی، مالی و ایجاد مکانیسم های بازار محور

•   استفاده حداکثری از منابع و مکانیسم های بین المللی

2.افزایش بهره وری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار
•  ایجاد رونق اقتصادی با درنظر گرفتن مالحظات زیست محیطی

3.توسعه دانش استراتژیک تغییر آب و هوا
•  توسعه آموزش و پژوهش های کاربردی و ایجاد زیرساخت ها و ابزارهای اطالعاتی زیست محیطی

•  توسعه و تعمیق توان تخصصی محیط زیستی )بصورت بخشی و بین بخشی(

جدول )2(: خالصه مدیریتی برنامه راهبردی تغییر اقلیم کشور )راهبرد ها و  سیاست ها( در مدیریت منابع آب

1. تقویت ساختار مدیریت بخشی و نهادینه سازی همکاری فرابخشی مدیریت آب کشور
•  توس��عه حکمرانی ملی به منظور تقویت توان س��ازگاری با تغییر اقلیم در مدیریت بخش��ی و فرابخش��ی آب با تکیه بر تقویت 

)WFE( ارتباطات بخشهای آب، غذا و انرژی
•  توسعه مشارکت اجتماعی و تقویت نهادهای مردمی و بخش خصوصی در مدیریت آب

•  ایجاد و تقویت ظرفیت های حقوقی به منظور سازگاری با تغییر اقلیم

2. ارتقاء آگاهی، دانش فنی و فرهنگ سازگاری با پدیده تغییر اقلیم
•  ارتقای دانش برنامه ریزی فنی- اجرایی کشور در بررسی اثرات، آسیب پذیری و راه کارهای سازگاری )با لحاظ نمودن اثر بین 

بخشی آب، غذا و انرژی(
•  افزایش آگاهی عموم مردم نسبت به پدیده تغییر اقلیم و روش های سازگاری با آن

•  توسعه توان و ظرفیت های تخصصی با سازگاری

3. مدیری�ت پای�دار منابع تامی�ن )عرضه( و تقاضای )مصرف( آب ب�ا هدف ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب و ارتقای س�طح 
سازگاری با تغییر اقلیم توسعه

•  ارتقای نظام مدیریت منابع آب
•  ارتقای نظام بهره برداری از منابع آب با در نظر گرفتن ارتباطات بخش های آب، غذا و انرژی

4.  توسعه همکاری های بین المللی در زمینه سازگاری
•  تدوین دیپلماسی آب و گسترش همکاری های منطقه ای )توسعه، آموزش و بهره برداری(
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جدول )3(: خالصه مدیریتی برنامه راهبردی تغییر اقلیم کشور )راهبرد ها و  سیاست ها( در کشاورزی و امنیت غذایی

کلیه زیر بخش ها

1. بازنگری و توسعه سیاست گذاری های کالن بخش کشاورزی با رویکرد بهم پیوستگی و سازگاری با تغییر اقلیم
•  توسعه فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری

•  توسعه برنامه مدیریت نهاده های کشاورزی و محصوالت مبتنی بر سازگاری و بهره وری بیشتر

2. توانمندسازی )فنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( سازگار با اثرات تغییر اقلیم
•  افزایش تراز ظرفیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

•  بازنگری و توسعه برنامه های فنی، آموزش و پژوهش با هدف توسعه توان سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی

3. افزایش تعامالت بین المللی
•  برنامه ریزی به منظور توسعه فرامرزی کشاورزی و مبادله محصول

زراعت و باغبانی

1. برنامه ریزی در راستای توسعه سازگاری محور زراعت و باغبانی
•  مدیریت سازگار خاک کشاورزی

•  مدیریت سازگار منابع آب کشاورزی
•  ساماندهی اقلیم محور تحقیق و توسعه زراعی و باغی

2. ظرفیت سازی و سیاست گذاری های سازگاری
•  اصالح  سیاست های کالن در مدیریت آب کشاورزی متناسب با ظرفیت های اقلیمی کشور

دام وطیور

1. حفاظت و ارتقاء ظرفیت های بومی دامپروری با توجه به توان طبیعی سرزمین
•  تکمیل اقدامات حفاظتی از تنوع زیستی نژادهای آسیب پذیر دام ایرانی

•  به نژادی و اصالح دام و طیور

2. ارتقاء بهره وری در ساختارهای تولید دامی
•  ایجاد توازن دام و مرتع

•  ایجاد پایداری در تأمین غذای دام با هدف استفاده بیشتر از آب و منطبق با تغییر آب و هوا

شیالت

1. مدیریت ذخایر آبزیان )دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و آب های شیرین(
•  مدیریت، حفاظت، بازسازی و بهره برداری از ذخایر آبزیان
•   مدیریت حفاظت و احیاء زیستگاه های آبزیان و مرجان ها

2. مدیریت آبزی پروری
•  مدیریت آبزی پروری با محوریت معرفی گونه های جایگزین و سازگار

•   مدیریت محصوالت پایه آبزی پروری
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جدول )4(: خالصه مدیریتی برنامه راهبردی تغییر اقلیم کشور )راهبرد ها و  سیاست ها( در منابع طبیعی و تنوع زیستی

1. توسعه منطقه ای و روستایی اقلیم محور
•  توسعه برنامه های ترویحی معیشت جایگزین و سازگار در جوامع محلی و روستایی

•  بازنگری  سیاست های توسعه منطقه ای با لحاظ اصول سازگاری
•  توسعه اقلیم محور گردشگری طبیعی

2. استقرار نظام مدیریتی سازگار با تغییر اقلیم
•  تکمیل مطالعات، ارزیابی و بازنگری  سیاست ها و قوانین

•  بهبود و توسعه اقدامات حفاظت از منابع زیستی در راستای سازگاری با تغییر اقلیم
•  تکمیل سامانه پایش محیط زیست کشور

•  استقرار نظام توسعه پایدار در بهره برداری از منابع طبیعی
•  مدیریت تلفیقی اکوسیستم های سازگار

•  ارائه برنامه آمایش منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور

3.ایجاد نظام اقدامات جبرانی و حمایتی
•  تدوین برنامه های کالن توسعه اقتصادی و اجتماعی

4. توسعه اقدامات تحقیقاتی، ترویجی، فرهنگی، آموزش عمومی و تربیت نیروی انسانی
•  ارتقاء سطح توانمندی کارشناسی کشور

•  آگاهی بخشی عمومی
•  توسعه هدفمند و ایجاد هم سویی در پروژه های تحقیقاتی

5. توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی
•  ایجاد کارگرو های مشترک تخصصی

•  جلب توجه و حمایت بین المللی

جدول )5(: خالصه مدیریتی برنامه راهبردی تغییر اقلیم کشور )راهبرد ها و  سیاست ها( در بخش بهداشت

1. ارتقاء نظام سالمت و تاب آوری به منظور مقابله با اثرات ناشی از تغییر اقلیم 
•  ارزیابی آسیب پذیری بخش سالمت در برابر اثرات تغییر اقلیم

•  ظرفیت سازی و توسعه برنامه سازگاری در بخش سالمت

2. ارتقاء دانش تخصصی و فرهنگ عمومی سازگاری در بخش سالمت 
•  ارتقاء دانش  و آگاهی

•  ارتقاء برنامه های تحقیقاتی و فنی- اجرایی

3. توسعه همکاری های بین المللی
•  افزایش بهره مندی از هم افزایی های تخصصی بین المللی و  منطقه ای در  بخش سالمت





بخـش دوم 

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

برنامه راهبـرد ملی تغـییر اقلیـم
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم )سند اقتصاد 
کم کربن(

دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

کاهش انتشار 
گازهای 

گلخانه ای و 
ردپای کربن 
در برنامه های 

توسعه 
اقتصادی-
اجتماعی 

کشور

افزایش کارایی 
انرژی

افزایش متوسط راندمان 
نیروگاه ها از37% کنونی 
به42% در انتهای برنامه 

ششم از طریق تبدیل 
نیروگاه های سیکل ساده 

به ترکیبی، باز توانی 
نیروگاه های بخاری قدیمی

و احداث نیروگاه های 
جدید با راندمان باال

سازمان حفاظت وزارت نیرو
محیط زیست، 

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

افزایش راندمان نیروگاه ها 
ب��ه  48% در انته��ای برنامه 

هشتم

کاه��ش تلف��ات انتق��ال و 
توزیع برق کش��ور از%18 
کنونی ب��ه 14% در انتهای 

برنامه ششم

هدف گذاری کاهش تلفات وزارت نیرو
ش��بکه ت��ا س��طح 10%  تا 

انتهای برنامه هشتم

توسعه استفاده از مولدهای 
کوچک برق ترکیب شده 

  CHP , CCHP با واحدهای
به میزان 500 مگا وات 
توسط دولت و 2700 
مگاوات  توسط بخش 

خصوصی

وزارت 
نیرو

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، 
وزارت اقتصاد و 

دارایی

تداوم افزایش ظرفیت 
CHP ,CCHP  به میزان 

ساالنه 100 مگاوات 
تا انتهای برنامه هشتم 

)توسط دولت( و تا 10 
هزار مگاوات توسط 

بخش خصوصی

جم��ع آوری حداقل %70  
گازهای همراه نفت )فلرها(

وزارت 
نفت

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت اقتصاد و 
دارایی

افزایش می��زان جمع آوری 
گازهای ارس��الی به فلر تا 
100% س��طح کنون��ی در 

پایان برنامه هشتم

کاهش شاخص فلرینگ 
به ازای واحد محصول در 
پاالیشگاه های نفت و گاز 
به میزان 20% در انتهای 

برنامه ششم

وزارت 
نفت

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت اقتصاد و 
دارایی

کاهش ش��اخص فلرینگ  
ب��ه ازای واحد محصول در 
پاالیشگاه های نفت و گاز 
به می��زان 50% در انتهای 

برنامه هشتم

کاه��ش تلف��ات و نش��تی 
خطوط انتقال و توزیع گاز 
از 1/5%  به 1% در انتهای 

برنامه ششم

وزارت 
نفت

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، 

وزارت نیرو

کاهش تلفات و نشتی 
خطوط انتقال و توزیع گاز 
به 0/5% در انتهای برنامه 

هشتم

جدول )1-6(: برنامه راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش انرژی و فرایند های صنعتی
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم )سند اقتصاد 
کم کربن(

دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

کاهش انتشار 
گازهای 

گلخانه ای و 
ردپای کربن 
در برنامه های 

توسعه 
اقتصادی-
اجتماعی 

کشور

افزایش کارایی 
انرژی

ارائ��ه برنامه کاهش ش��دت 
مص��رف ان��رژی ب��ه میزان  
33% در انتهای بر نامه ششم 

از طریق:
افزایش تسهیالت جهت 

تولید و عرضه لوازم خانگی 
و صنعتی با راندمان باال

  A1/5 میلیون یخچال گرید(
و 2 میلیون بخاری گریدC  و 
سایر محصوالت( در انتهای 

برنامه ششم

وزارت 
صنعت، 
معدن و 

تجارت، 
وزرات 

مسکن و 
شهر سازی

سازمان ملی 
استاندارد، وزارت 
نفت، وزارت نیرو

کاه��ش ش��دت ان��رژی به 
میزان 50% در انتهای برنامه 
هشتم، ارتقاء استانداردهای 
ل��وازم خانگ��ی تولی��دی و 
 واردات��ی کش��ور به  س��طح

 + A کنونی اتحادیه اروپا در 
انتهای برنامه هشتم

کاهش میزان انتشار متوسط 
دی اکس��ید کرب��ن ن��اوگان 
تولیدی خودروه��ا از 193 

گرم بر کیلومتر به 140

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

سازمان ملی 
استاندارد

کاهش میزان انتشار متوسط 
دی اکس��ید کرب��ن ن��اوگان 
تولیدی خودروه��ا به 110 
گ��رم بر کیلومت��ر در انتهای 

برنامه هشتم

کاهش خود مصرفی 
پاالیشگاه های گاز و 

افزایش کارایی انرژی 
پاالیشگاه های نفت 

) کاهش شاخص مصرف 
انرژی به  ازای واحد 

فرآورده سبک(  به میزان 
%20

وزارت 
نفت

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

سازمان ملی 
استاندارد

کاهش خود مصرفی 
پاالیشگاه های  گاز 

از4%  کنونی به %2/5  
در انتهای برنامه هشتم، 
افزایش کارایی انرژی 

پاالیشگاه های نفت 
) کاهش شاخص مصرف 

انرژی به  ازای واحد  
فرآورده سبک(  به میزان 

%50

ان��رژی   ش��دت  کاه��ش 
)ان��رژی مصرفی ب��ه ازای 
ارزش اف��زوده( در ش��بکه 
انتقال و توزیع  نفت، گاز 
و فرآورده ب��ه میزان%20 

در انتهای برنامه ششم

وزارت 
نفت

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

سازمان ملی 
استاندارد

کاهش شدت انرژی 
خطوط انتقال و توزیع 

نفت، گاز و فرآورده  به 
میزان 50% در انتهای 

برنامه هشتم

کاهش خود مصرفی 
نیروگاه ها به میزان %15 

نسبت به سطح کنونی

وزارت 
نیرو

سازمان حفاظت 
محیط زیست

کاهش از سطح کنونی به 
30% در انتهای برنامه 

هشتم

ادامه جدول )1-6(: برنامه راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش انرژی و فرایند های صنعتی
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم )سند اقتصاد 
کم کربن(

دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

کاهش انتشار 
گازهای 

گلخانه ای و 
ردپای کربن 
در برنامه های 

توسعه 
اقتصادی-
اجتماعی 

کشور

افزایش کارایی 
انرژی

کاهش شدت انرژی بر 
واحد ارزش افزوده در 

صنایع پتروشیمی  به میزان 
20% در انتهای برنامه ششم

سازمان حفاظت وزارت نفت
محیط زیست، 

سازمان ملی 
استاندارد

کاهش شدت انرژی بر 
واحد ارزش افزوده در 

صنایع پتروشیمی به میزان 
50 % در انتهای برنامه 

هشتم

توسعه بخش ریلی در حمل 
بار و مس��افر برون شهری و 
نوس��ازی ناوگان و توس��عه 
خط��وط تن��درو ریل��ی ب��ه 
منظور کاهش  شدت انرژی 
ب��ه ازای واحد ارزش افزوده 
ب��ه می��زان 30% ت��ا انتهای 

برنامه ششم

وزرات 
مسکن و 

شهر سازی

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، 

مرکز آمار ایران

توسعه بخش ریلی در حمل 
ب��ار و مس��افر  ب��ه منظ��ور 
کاهش شدت انرژی به ازای 
واحد ارزش افزوده به میزان 
50% تا انتهای برنامه هشتم

کاهش شدت انرژی 
حمل و نقل مسافری و 

باری درون شهری از 
طریق  توسعه حمل ونقل 

عمومی نظیر توسعه مترو، 
خطوط BRT، نوسازی  

ناوگان، مدیریت ترافیک  
و  غیره به میزان 10% در 

انتهای برنامه ششم

وزرات 
کشور

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، 
سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

سازمان ملی 
استاندارد

کاهش شدت انرژی حمل 
و نقل مسافری و باری 
درون شهری از طریق  

توسعه حمل نقل عمومی 
نظیر توسعه مترو، خطوط 

BRT، نوسازی  ناوگان، 

مدیریت ترافیک  و  غیره 
به میزان 25% در انتهای 

برنامه هشتم

کاهش شدت انرژی 
بخش صنعت ) به استثنای 

صنعت پتروشیمی(  به 
میزان 10% در انتهای 

برنامه ششم

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

سازمان ملی 
استاندارد،

 مرکز آمار ایران

کاهش شدت انرژی 
بخش صنعت ) به استثنای 

صنعت پتروشیمی(
 به میزان 35% در انتهای 

برنامه هشتم

کاهش شدت انرژی بخش 
خانگ��ی )کاه��ش مصرف 
س��رانه انرژی خان��وار( از 
استانداردها   اصالح  طریق 
و مقررات ملی س��اختمان  
و غی��ره به می��زان 5% در 

انتهای برنامه ششم

وزرات 
مسکن و 

شهر سازی

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

سازمان ملی 
استاندارد،

 مرکز آمار ایران

کاهش شدت انرژی
 بخش خانگی )میزان 

مصرف انرژی بر خانوار( 
به میزان 15% در انتهای 

برنامه هشتم

ادامه جدول )1-6(: برنامه راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش انرژی و فرایند های صنعتی
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم )سند اقتصاد 
کم کربن(

دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

کاهش انتشار 
گازهای 

گلخانه ای و 
ردپای کربن 
در برنامه های 

توسعه 
اقتصادی-
اجتماعی 

کشور

افزایش کارایی 
انرژی

جمع آوری و ذخیره س��ازی 
دی اکسید کربن/ تزریق به 
میادین نفتی جه��ت ازدیاد 
برداش��ت  ب��ه می��زان یک 

میلیون تن در سال

وزارت نفت

سازمان حفاظت 
محیط زیست 

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

وزارت نیرو

جمع آوری و ذخیره سازی 
دی اکسید کربن/ تزریق به 

میادین نفتی جهت ازدیاد 
برداشت  به میزان 10 

میلیون تن در سال

افزایش تامین انرژی 
مصرفی کشور از انرژی های

تجدید پذیر به میزان 
ساالنه 1000 مگاوات 
) به استثنای برق آبی 

بزرگ(،500  مگاوات 
روشنایی و 1000 مگاوات 

–ساعت حرارتی

وزارت نیرو

سازمان حفاظت 
محیط زیست 

وزارت اقتصاد و 
دارایی، وزارت 

نفت، وزارت جهاد 
کشاورزی

افزایش ظرفیت برقآبی و 
سایر صور تجدید پذیر به 
ترتیب تا سطح 25000 

مگاوات و 12000 
مگاوات تا  انتهای برنامه 

هشتم

افزایش ظرفیت
 نیروگاه های بیوگاز سوز 

در مراکز دفن بهداشتی 
زباله از سطح کنونی  به 5  

مگاوات تا انتهای برنامه 
ششم

وزارت 
کشور

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت اقتصاد و 
دارایی، وزارت 

نیرو، وزارت 
جهاد کشاورزی، 
سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی

افزایش  ظرفیت  نیروگاه های 
بیوگاز سوز در مراکز تولید 
دفن بهداشتی زباله به  20 

مگاوات تا انتهای برنامه 
هشتم

افزایش ظرفیت واحدهای 
تولید برق و حرارت 

از زباله سوزها  به  25 
مگاوات تا انتهای برنامه 

ششم

وزارت 
کشور

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت اقتصاد و 
دارایی، وزارت 

نیرو، سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی و 
معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری

افزایش  ظرفیت
 نیروگاه های زباله سوز  در 

مراکز تولید دفن بهداشتی 
زباله به 80   مگاوات تا 

انتهای برنامه هشتم

ادامه جدول )1-6(: برنامه راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش انرژی و فرایند های صنعتی
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم )سند اقتصاد 
کم کربن(

دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

کاهش انتشار 
گازهای 

گلخانه ای و 
ردپای کربن 
در برنامه های 

توسعه 
اقتصادی-
اجتماعی 

کشور

افزایش سهم 
انرژی های کم 
کربن در سبد 
سوخت کشور

افزایش سهم گاز طبیعی در 
سبد سوخت کش��ور تا 70 
درصد در انتهای برنامه ششم

وزارت مسکن و وزارت نفت
شهرسازی، وزارت 

نیرو، وزارت 
صنعت، معدن و 

تجارت

افزایش سهم گاز طبیعی در 
سبد سوخت کش��ور تا 95 
درصد در انتهای برنامه هفتم 

در تمامی بخش ها

احداث نیروگاه های 
هسته ای جدید به منظور 

تولید برق 
) دو واحد(

سازمان 
انرژی اتمی

افزایش ظرفیت وزارت نیرو
نیروگاه های هسته ای تا 

20000 مگاوات در انتهای 
برنامه هشتم

اصالح  
سیاست 

های قیمتی/
تشویقی/
تنبیهی به 

منظور افزایش 
کارایی انرژی 

و توسعه 
انرژی های 
تجدیدپذیر

ادام��ه روند منطق��ی نمودن 
قیمت حامل ه��ای انرژی تا 

رسیدن به قیمت های 
بین  المللی

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

وزارت 
اقتصاد و 

دارایی

وزارت نفت، نیرو، 
اقتصاد و دارایی

متناسب  شناور  قیمت های 
با فوب

ارائه تشویق های قانونی 
بلند مدت به منظور توسعه 

انرژی های تجدیدپذیر 
علی الخصوص برای  کالن 
شهرها و مناطق روستایی 

دور از شبکه

وزارت 
نیرو

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت اقتصاد و 
دارایی، وزارت 

نفت، بانک 
مرکزی

تعدیل تعرفه خرید 
تضمینی برق از منابع 

تجدیدپذیر به میزان نرخ 
تورم در هرسال تا برنامه 

هشتم، اعطای وام های 
کم بهره به بخش خصوصی 

 جهت توسعه انرژی های 
تجدید پذیر

ارائه برنامه های حمایت از 
صنایع کم مصرف با ارزش 
افزوده ب��االی اقتصادی در 
مقاب��ل صنای��ع پرمصرف 
و با انتش��ار باالی گازهای 

گلخانه ای

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت اقتصاد و 
دارایی، وزارت 

نفت، وزارت 
صنعت، معدن و 

تجارت، بانک 
مرکزی، سازمان 

استاندارد

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

ادامه جدول )1-6(: برنامه راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش انرژی و فرایند های صنعتی
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم )سند اقتصاد 
کم کربن(

دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

کاهش انتشار 
گازهای 

گلخانه ای و 
ردپای کربن 
در برنامه های 

توسعه 
اقتصادی-
اجتماعی 

کشور

اصالح  
سیاست های

 قیمتی/
تشویقی/
تنبیهی به 

منظور افزایش 
کارایی انرژی 

و توسعه 
انرژی های 
تجدیدپذیر

نوسازی و بهسازی صنایع 
و فرآیندهای  احتراقی و 

حرکت به سمت اقتصاد کم 
کربن در برنامه های توسعه 

کشور

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور، 
وزارت 

صنعت، 
معدن و 
تجارت

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت اقتصاد و 
دارایی، وزارت 

نفت، وزارت نیرو 

شناس��ایی تنگناهای برنامه 
توس��عه  صنعتی کم کربن و 

بهبود آن ها

رفع موانع خرید تضمینی 
وزارت نیروبرق از بخش خصوصی

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور

تعدی��ل قیمت ه��ای خرید 
متناسب با نرخ تورم

استفاده از 
تکنولوژی های
 کم کربن در 
واحد های 
فرآیندی

افزایش تولید سیمان 
پوزوالنی از شرایط کنونی 

به10% از کل سیمان 
تولیدی کشور

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت

سازمان حفاظت 
محیط زیست

س��یمان  تولی��د  افزای��ش 
پوزوالنی از شرایط کنونی 
س��یمان  کل  از  ب��ه %30 

تولیدی کشور

بهبود روش های خوراک 
دهی در واحد های تولید 

آلومینیوم در کشور جهت 
حذف اثر آندی

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت

سازمان حفاظت 
محیط زیست

استفاده از سیستم های 
کنترل کامپیوتری 

پیشرفته تردر افزایش 
بازدهی سلول و حذف 

اثر آندی

نصب واحد های حذف 
کاتالیستی اکسید نیترو در 

واحد های اسید نیتریک 
موجود در صنایع پتروشیمی

وزارت نفت
) شرکت 

ملی صنایع 
پتروشیمی(

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، 
سازمان حفاظت 

محیط زیست

الزام نصب واحد های 
حذف کاتالیستی اکسید 

نیترو در واحدهای جدید 
تولید   اسید نیتریک 

جمع آوری دی اکسید 
کربن در 30% واحد های 
اوره آمونیاک) با خوراک 

گازی( موجود کشور و 
استفاده آن در واحد های 

تولید اوره

وزارت 
نفت) شرکت 

ملی صنایع 
پتروشیمی(

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، 
سازمان حفاظت 

محیط زیست

جمع آوری دی اکسید 
کربن در 90% واحد های 
اوره آمونیاک) با خوراک 

گازی(  موجود کشور و 
استفاده آن در واحد های 

تولید اوره

اح��داث واح��د ه��ای آتی 
تولید اتلین بر پایه خوراک 

اتان

وزارت 
نفت) شرکت 

ملی صنایع 
پتروشیمی(

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، 
سازمان حفاظت 

محیط زیست

اح��داث واحده��ای آت��ی 
تولید اتلین بر پایه خوراک 

اتان

ادامه جدول )1-6(: برنامه راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش انرژی و فرایند های صنعتی
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم )سند اقتصاد 
کم کربن(

دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

کاهش انتشار 
گازهای 

گلخانه ای و 
ردپای کربن 
در برنامه های 

توسعه 
اقتصادی-
اجتماعی 

کشور

مدیریت کربن 
در بخش 

کشاورزی، 
جنگل و 

کاربری زمین

کاهش انتشار  متان ناشی از 
تخمیر امعایی در بخش دام 

از طریق: 
- عمل آوری خوراک دام

- غنی سازی کاه با اوره 
- اف��زودن مکم��ل ه��ا در 

خوراک دام )مثل مالس(
- بهبود ژنتیکی

وزارت 
جهاد و 

کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

کاهش انتشار متان از طریق 
مدیریت فضوالت  دامی از 
طریق تولید کود، خوراک 

دام، خوراک مکمل آبزیان 
و تولید بیوگاز 

وزارت 
جهاد و 

کشاورزی

س��ازمان حفاظ��ت 
محیط زیست

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

کاه��ش انتش��ار  مت��ان در 
اراضی شالیزاری از طریق:

- کنت��رل س��طح اراضی 
تحت کشت

- آبیاری متناوب و 
زهکشی دوره ای

- واریته های دارای دوره 
رشد کوتاه تر

وزارت 
جهاد و 

کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

در کرب��ن  انتش��ار   کاه��ش 
 خ��اک ه��ای کش��اورزی و 
افزای��ش مناب��ع ج��ذب  از 

طریق:
- زراعت بدون ش��خم  و  

حداقل شخم 
از  دام  تع��داد  کاه��ش   -
چراگاه ه��ا و ایجاد تعادل 

بین دام  و مرتع
- تبدی��ل اراض��ی دیم کم 
ب��ازده ب��ه مرات��ع دس��ت 

کاشت
- ایجاد تعادل بین کاشت 

و برداشت از جنگل ها
احی��ا  و  کاری  - جن��گل 

جنگل
- توزیع سوخت به جای 

چوب سوخت در بین 
جنگل نشینان

وزارت جهاد 
و کشاورزی، 

سازمان 
جنگل ها  و 

مراتع

سازمان حفاظت 
محیط زیست 

پایش برنام��ه و رفع موانع 
و تنگناه��ای آن، افزایش 

دامنه پوشش آن 

جدول )2-6(: برنامه راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش غیر انرژی
 )کشاورزی، جنگل و کاربری زمین و مدیریت پسماند(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم )سند اقتصاد 
کم کربن(

دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

کاهش انتشار 
گازهای 

گلخانه ای و 
ردپای کربن 
در برنامه های 

توسعه 
اقتصادی-
اجتماعی 

کشور

مدیریت کربن 
در بخش 
پسماند و 
فاضالب

دفن مهندس��ی- بهداشتی با 
مدیریت صحیح جمع آوری 
و بازیاب��ی بیوگاز تولیدی و 

نیز تبدیل لندفیل های
 بی هوازی به نیمه هوازی

وزارت  
کشور،

 سازمان 
بازیافت 

شهرداری های
 کشور 

 سازمان حفاظت 
محیط زیست

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

جمع آوری صحیح 
پسماند ها در شهرها 

و روستاها و انتقال به 
موقع آنها به محل های 

دفع و کاهش استفاده از 
ایستگاه های انتقال پسماند 

به میزان 30 % در انتهای 
برنامه ششم

وزارت  
کشور،

 سازمان 
بازیافت 

شهرداری های 
کشور

 سازمان حفاظت 
محیط زیست

کاهش استفاده از 
ایستگاه های انتقال پسماند 

به میزان 70 % در انتهای 
برنامه هشتم

جمع آوری و تصفیه هوازی 
فاضالب ها و پساب ها و 

بازیابی و استفاده از بیوگاز 
)متان( حاصل از هاضم های 
بی هوازی فاضالب یا لجن 

وزارت 
نیرو، 

وزارت 
صنعت 
معدن و 
تجارت

سازمان حفاظت 
محیط زیست

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

ادامه جدول )2-6(: برنامه راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در بخش غیر انرژی
 )کشاورزی، جنگل و کاربری زمین و مدیریت پسماند(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم )سند اقتصاد 
کم کربن(

دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

کاهش انتشار 
گازهای 

گلخانه ای و 
ردپای کربن 
در برنامه های 

توسعه 
اقتصادی-
اجتماعی 

کشور

ابزارها و 
مشوق های 
اقتصادی، 

مالی و ایجاد 
مکانیسم های 

بازار محور

ایج��اد س��ازوکار ممیزی و 
گزارش دهی مصرف انرژی 
و انتشار گازهای گلخانه ای 

در بنگاه های اقتصادی

سازمان ملی 
استاندارد

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 
وزارت نفت، 
وزارت نیرو، 

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

تعیین جریمه های زیست 
محیطی برای واحدهای 

 MRV متخلف بعد از مرحله

وزارت 
دادگستری

سازمان محیط 
زیست، وزارت 

نیرو، نفت و 
کشاورزی و 

صنعت، معدن و 
تجارت

به روز رسانی قوانین 
مرتبط با جریمه های 

زیست محیطی

تدوین قوانین جهت منع 
صادرات یا ایجاد جرایم 

زیست محیطی برای 
صادرات کاالهای انرژی بر

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت

وزارت اقتصاد و 
دارایی

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

ایجاد بازار تجارت نشر 
کربن و آالینده های زیست 

محیطی در کشور

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور، 
وزارت 

اقتصاد و 
دارایی

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

سازمان بورس، 
وزارت نفت و 

نیرو

پایش برنام��ه و رفع موانع 
و تنگناه��ای آن، افزایش 
دامنه صنایع تحت پوشش 

تجارت نشر

قیمت گذاری کربن و تدوین 
مالیات کربن

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور، 
وزارت 

اقتصاد و 
دارایی

سازمان حفاظت 
محیط زیست

پایش برنام��ه و رفع موانع 
و تنگناه��ای آن، افزایش 
دامنه صنایع تحت پوشش 

تجارت نشر

تدوین استاندارد انتشار 
گازهای گلخانه ای

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

سازمان ملی 
استاندارد، وزارت 

نفت و نیرو، 
وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

پایش اجرای اس��تاندارد و 
بروز رسانی آن

جدول )3-6(: برنامه راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای - فرابخشی
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم )سند اقتصاد 
کم کربن(

دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

کاهش انتشار 
گازهای 

گلخانه ای و 
ردپای کربن 
در برنامه های 

توسعه 
اقتصادی-
اجتماعی 

کشور

ابزارها و 
مشوق های 
اقتصادی، 

مالی و ایجاد 
مکانیسم  های 

بازار محور

اصالح قوانین مربوط به 
واردات و صادرات در 
جهت  تخفیف و ایجاد 

معافیت های گمرکی برای 
واردات تجهیزات پر بهره و 

کم کربن

وزارت 
اقتصاد و 

دارایی

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

سازمان ملی 
استاندارد، وزارت 

نفت و نیرو، 
وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

اعطای تسهیالت به صندوق 
ملی محیط زیست جهت 

خرید گواهی های کربن 
ناشی از پروژه های کاهش 
نشر داخلی در برنامه ششم

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور و 
سازمان 
حفاظت 

محیط زیست

 وزارت اقتصادی و 
دارایی

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

اعطای تس��هیالت  جهت 
افزودن مکمل های کاهش 
انتتشار متان به خوراک دام  
و بهبود کیفیت خوراک دام 
دامداران در%10  توس��ط 

جامعه دامی کشور

وزارت جهاد 
– کشاورزی، 

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور 

سازمان حفاظت 
محیط زیست

اعطای تس��هیالت  جهت 
افزودن مکمل های کاهش 
انتتشار متان به خوراک دام  
و بهبود کیفیت خوراک دام 
توس��ط دامداران در %50 

جامعه دامی کشور

استفاده 
حداکثری 
از منابع و 

مکانیسم های 
بین  المللی

تدوین سند توانمندسازی/
ظرفیت سازی دستگاه ها 

در جذب کمک های مالی 
بین المللی و اجرای آن و

بازنگری قوانین و رفع موانع 
در جذب کمک های مالی 

بین  المللی

وزارت  
اقتصاد و 

دارایی

وزارت امور 
خارجه، سازمان 

مدیریت و 
برنامه ریزی 

کشور، سازمان 
حفاظت محیط 

زیست

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

ادامه جدول )3-6(: برنامه راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای - فرابخشی
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم )سند اقتصاد 
کم کربن(

دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

افزایش 
بهره وری و 
دستیابی به 

رشد اقتصادی 
پایدار

ایجاد رونق 
اقتصادی با 

درنظر گرفتن 
مالحظات

 زیست   محیطی

افزای��ش به��ره وری عمومی 
کشور

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

تغییر الگوی توسعه به سمت 
صنایع با ارزش افزوده باال 
) جلوگیری از خام فروشی(

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت

وزارت نفت، 
وزارت جهاد و 

کشاورزی

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

رفع موانع سرمایه گذاری 
خارجی

وزارت 
اقتصاد و 

دارایی

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

رفع موانع در 
خصوصی سازی

وزارت 
اقتصاد و 

دارایی

سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی 

کشور

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

چابک سازی اقتصاد
وزارت 

اقتصاد و 
دارایی

سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی 

کشور

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

تدوین برنامه استفاده 
حداکثری از زیر ساخت های 

ICT و اجرای آن

وزارت 
ارتباطات و 

اطالعات
تمامی دستگاه ها

پایش برنامه و رفع موانع و 
تنگناهای آن

توسعه دانش 
استراتژیک 

تغییر 
آب و هوا

توسعه آموزش 
و پژوهش های 
کاربردی و ایجاد
زیرساخت  ها  

و ابزارهای 
اطالعاتی 

زیست محیطی

حمایت از بخش تحقیق 
و توسعه بنگاه های علمی، 
شرکت های دانش بنیان و 

تأمین کننده فناوری و مراکز 
آموزش عالی

معاونت 
علمی و 
فناوری 
ریاست 

جمهوری

وزارت علوم، 
تحقیقات و 

فن آوری 

اجرای��ی  سیاس��ت  ادام��ه 
مربوطه

گسترش مفاهیم
 محیط زیستی در مقاطع 

مختلف آموزشی

وزارت 
علوم، 

تحقیقات  و 
فن آوری 

)در مقاطع 
سازمان حفاظت عالی( 

محیط زیست
اجرای��ی  سیاس��ت  ادام��ه 

مربوطه
وزارت 

آموزش و 
پرورش)در 

مقاطع 
عمومی(

ادامه جدول )3-6(: برنامه راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای - فرابخشی
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم )سند اقتصاد 
کم کربن(

دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

توسعه دانش 
استراتژیک 

تغییر 
آب و هوا

توسعه و تعمیق 
توان تخصصی 
محیط زیستی 

)بصورت 
بخشی و بین 

بخشی(

ایج��اد مدل ه��ای یکپارچه 
اقلیم، انرژی، آب و امنیت 
غذایی به منظور برنامه ریزی 
یکپارچه همسو با تغییرات 
اقلیمی در برنامه های توسعه 

اقتصادی- اجتماعی کشور

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت نیرو، 
وزارت نفت، 
وزارت جهاد 
و کشاورزی، 

وزارت اقتصاد و 
دارایی، وزارت 

علوم، تحقیقات و 
فن آوری، وزارت 
آموزش و پرورش

پایش اجرای برنامه و 
بروز رسانی آن برای 
برنامه های توسعه آتی

ایجاد سیستم محاسبه، 
ثبت  و گزارش دهی انتشار 
گازهای گلخانه ای در سطح 

ملی

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی 

کشور، وزارت 
جهاد و کشاورزی، 

وزارت نفت و 
نیرو، وزارت 

صنعت، معدن و 
تجارت، وزارت 

علوم، تحقیقات و 
فن آوری، وزارت 
آموزش و پرورش

پایش اجرای سیستم و رفع 
تنگناهای آن

ادامه جدول )3-6(: برنامه راهبردی کاهش انتشار گازهای گلخانه ای - فرابخشی
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در برنامه 

ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

تقویت 
ساختار 

مدیریت 
بخشی و 

نهادینه سازی 
همکاری 
فرابخشی 

مدیریت آب 
کشور

توسعه 
حکمرانی ملی به 
منظور تقویت 
توان سازگاری 
با تغییر اقلیم در 
مدیریت بخشی 

و فرابخشی 
آب با تکیه 
بر تقویت 
ارتباطات 

بخش های آب، 
غذا و انرژی 

)WFE(

و  اه��داف  هماهنگ س��ازی 
برنامه ریزی به منظور بهبود 
و توسعه ساختار برنامه های 
بین بخشی آب، غذا، انرژی 

و اقلیم 

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

وزارت کشور، 
وزارت نیرو، 
وزارت جهاد 
کشاورزی و 

سازمان حفاظت 
محیط زیست

اجرا و تغییر تکاملی برنامه 
در  مربوط��ه  بخش��ی  بی��ن 

انتهای هر برنامه توسعه

تقویت نظام پایش و 
ارزیابی فعالیت ها و

 برنامه های مرتبط با 
مدیریت سازگار منابع و 

مصارف آب کشور با تغییر 
اقلیم

وزارت کشور، وزارت نیرو
سازمان حفاظت 
محیط زیست و 
وزارت صنعت 
معدن و تجارت

اجرا و بهبود برنامه پایش 
کشور وزارت 

جهاد 
کشاورزی

نهادینه سازی و استقرار نظام 
حسابداری در مدیریت 
بخشی و فرابخشی آب

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، 
سازمان آمار کشور

بازنگری مبان��ی و اجزاء در 
هر برنامه توس��عه کشور بر 

اساس آخرین الگوی
 آسیب پذیری

ارتقای ساختار سازمانی  و 
بهره وری بیشتر از نهادهای 
بخشی و فرا بخشی مرتبط 
با مدیریت منابع آب، غذا 

و انرژی با هدف یکپارچگی 
در مدیریت منابع مورد 

اشاره

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

وزارت کشور، 
وزارت جهاد 
کشاورزی، 

وزارت نفت و 
سازمان حفاظت 

محیط زیست

بازنگری، ارزیابی و 
بازتدوین الگوی مربوطه 

در ابتدای هر برنامه توسعه

وزارت نیرو

توسعه و اصالح ساختارهای 
سازمانی برای مواجهه با 

وقایع اقلیمی حدی متاثر از 
تغییر اقلیم 

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

وزارت کشور، 
وزارت راه و 

شهرسازی، 
وزارت نیرو، 
وزارت جهاد 
کشاورزی و 

سازمان حفاظت 
محیط زیست

اجرا و تغییر تکاملی برنامه 
بین بخشی مربوطه در 

انتهای هر برنامه توسعه

جدول )7(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش مدیریت منابع آب
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در برنامه 

ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

تقویت 
ساختار 

مدیریت 
بخشی و 

نهادینه سازی 
همکاری 

فرا بخشی 
مدیریت آب 

کشور

توسعه مشارکت 
اجتماعی و 

تقویت نهادهای 
مردمی و بخش 
خصوصی در 
مدیریت آب

ایجاد مشوق های الزم 
برای سرمایه گذاری 
مناسب در بخش آب

وزارت 
امور اقتصاد 

و دارایی 
کشور

وزارت کشور، 
سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی 
کشور، وزارت 

نیرو، وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان 

محیط زیست و 
وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

تداوم سیاست مربوطه همراه 
با بازنگری در بازه های 

پنج ساله

نهادینه سازی استفاده از 
ظرفیت های مردمی در 
تحقق اهداف برنامه های 

سازگاری با تغییر اقلیم در 
بخش های آب )و غذا و 

انرژی(

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
سازمان حفاظت 

محیط زیست 
و وزارت جهاد 

کشاورزی

بازنگری ادواری در ابتدای 
هر برنامه توسعه بر اساس 
درس آموخته های برنامه 

قبل

توسعه و اعمال رویکردهای 
مشارکتی در بخش منابع 
و مصارف آب به منظور 
ارتقای سازگاری با تغییر 

اقلیم

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
وزارت نیرو، 

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت جهاد 
کشاورزی 

وسازمان مدیریت 
و برنامه ریزی 

کشور

بازنگری رویکردهای 
مشارکتی در هر برنامه و 

ارزیابی میزان اثرپذیری هر 
یک به منظور بکارگیری در 

برنامه توسعه بعدی وزارت 
جهاد 

کشاورزی

ایجاد و تقویت 
ظرفیت های 

حقوقی 
به منظور 

سازگاری با 
تغییر اقلیم

تنقیح قوانین و مقررات در 
حوزه سازگاری با تغییر اقلیم

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

وزارت کشور، 
وزارت نیرو، 

وزارت نفت و 
وزارت صنعت 
معدن تجارت 

و وزارت جهاد 
کشاورزی

بازنگری ادواری در ابتدای 
هر برنامه توسعه بر اساس 
درس آموخته ه��ای برنامه 
الگ��وی  آخری��ن  و  قب��ل 

آسیب پذیری

ادامه جدول )7(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش مدیریت منابع آب
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در برنامه 

ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

تقویت 
ساختار 

مدیریت 
بخشی و 

نهادینه سازی 
همکاری 

فرا بخشی 
مدیریت آب 

کشور

ایجاد و تقویت 
ظرفیت های 

حقوقی 
به منظور 

سازگاری با 
تغییر اقلیم

تقویت زیرساخت های 
حقوقی بخشی و فرابخشی 

آب )ضابطین قضایی، 
دادگاه تخصصی آب و 

غیره( در زمینه سازگاری با 
تغییر اقلیم

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

وزارت کشور، 
وزارت نیرو، 
وزارت جهاد 

کشاورزی، وزارت 
نفت و سازمان 
حفاظت محیط 

زیست و مجلس 
شورای اسالمی

بازنگری، ارزیابی و 
بازتدوین الگوی مربوطه در 

ابتدای هر برنامه توسعه

استفاده از ابزارهای 
اقتصادی) همانند 

مالیات ها( و مشوق های 
خاص مرتبط با سازگاری 
در بخش منابع و مصارف 

آب با تغییر اقلیم

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
وزارت اقتصاد، 

سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی 

کشور، وزارت جهاد 
کشاورزی و سازمان 

حفاظت محیط 
زیست

بازبینی اجزاء مقررات بر 
اساس میزان تأثیر در انتهای 

هر برنامه توسعه کشور

ارتقاء آگاهی، 
دانش فنی 
و فرهنگ 

سازگاری با 
پدیده 

تغییر اقلیم

ارتقای دانش 
برنامه ریزی 

فنی-  اجرایی 
کشور در 

بررسی اثرات، 
آسیب پذیری 
و راه کارهای 
سازگاری )با 

لحاظ نمودن اثر 
بین بخشی آب، 

غذا و انرژی(

تدوین شیوه نامه ملی ارزیابی 
)اجتماعی، اقتصادی و 

محیط زیستی( اثرات تغییر 
اقلیم بر بخش های آب، غذا 

و انرژی و ارتباطات بین 
بخشی آن ها 

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

کلیه دستگاه های 
اجرایی

بازنگری، ارزیابی و 
بازتدوین الگوی مربوطه در 

ابتدای هر برنامه توسعه

تدوین شاخص های ملی 
امنیت و پایداری منابع در 

بخش های آب، غذا و انرژی 
)با لحاظ ارتباط بین بخشی 

آن ها(

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

کلیه دستگاه های 
اجرایی

بازنگری، ارزیابی و 
بازتدوین شاخص های 

مربوطه در ابتدای هر 
برنامه توسعه

تدوین برنامه مدیریت 
تعاملی منابع آب، غذا و 

انرژی به منظور هم افزایی و 
بهره گیری از تخصص های

 مرتبط با تغییر اقلیم، 
اجتماع، اقتصاد و 

محیط زیست  

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

وزارت کشور، 
وزارت نیرو، 
وزارت جهاد 

کشاورزی، وزارت 
نفت، سازمان صدا 

و سیما، سازمان 
حفاظت محیط 

زیست و وزارت 
اقتصاد و دارائی

بازنگری، ارزیابی و 
بازتدوین الگوی مربوطه 

در ابتدای هر برنامه توسعه

ادامه جدول )7(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش مدیریت منابع آب
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در برنامه 

ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

ارتقاء آگاهی، 
دانش فنی 
و فرهنگ 

سازگاری با 
پدیده

 تغییر اقلیم

ارتقای دانش 
برنامه ریزی 

فنی-  اجرایی 
کشور در 

بررسی اثرات، 
آسیب پذیری 
و راه کارهای 
سازگاری )با 

لحاظ نمودن اثر 
بین بخشی آب، 

غذا و انرژی(

اصالح شیوه ها و راهبردهای 
پدافند غیرعامل با در نظر 

گرفتن مالحظات تغییر اقلیم

وزارت 
کشور

وزارت کشور، 
وزارت نیرو، 
وزارت جهاد 

کشاورزی، وزارت 
نفت، وزارت 

بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، 

سازمان صدا و 
سیما و سازمان 
حفاظت محیط 

زیست

الزام به رعایت در طرح های 
توس��عه ب��ر اس��اس آخرین 

بازنگری های پنج ساله

افزایش آگاهی 
عموم مردم 

نسبت به پدیده 
تغییر اقلیم و 
روش های 

سازگاری با آن

فرهنگ سازی و 
اطالع رسانی عمومی نسبت 

به اثرات تغییر اقلیم با 
تاکید بر لزوم اصالح الگوی 

مصرف آب )و غذا و انرژی( 

شورای 
فرهنگ 
عمومی 

کشور

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط

تداوم در برنامه های آتی 
به منظور رسیدن به میزان 

هدف گذاری مربوطه

تدوین برنامه های آموزش 
مدارس برای ارتقای سطح 
دانش عمومی در خصوص 

اثرات تغییر اقلیم 

وزارت 
آموزش و 

پرورش

وزارت کشور، 
وزارت نیرو، 
وزارت جهاد 

کشاورزی، وزارت 
نفت، وزارت 

بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، 

سازمان صدا و 
سیما و سازمان 
حفاظت محیط 

زیست

تداوم در برنامه های آتی 
همراه با بازنگری مرتبط با 

یافته های علمی ملی و
 بین المللی

توسعه توان و 
ظرفیت های 
تخصصی با 

سازگاری

 تقویت و ایجاد پایگاه های 
اطالعاتی  و شفاف سازی 

اطالعات به منظور برآورد 
اثرات تغییر اقلیم بر 

بخش های آب، غذا و انرژی 
و همچنین جمعیت

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط 

ت��داوم، توس��عه و ارتقاء بر 
اساس سر فصل های جدید 

در هر برنامه توسعه کشور

ادامه جدول )7(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش مدیریت منابع آب
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در برنامه 

ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

ارتقاء آگاهی، 
دانش فنی 
و فرهنگ 

سازگاری با 
پدیده تغییر 

اقلیم

توسعه توان و 
ظرفیت های 
تخصصی با 

سازگاری

ایجاد زیرساخت ها و 
تدوین برنامه های آموزشی 

دانشگاه ها در مورد دانش 
پایه در زمینه تغییر اقلیم و 
توسعه پایدار با مالحظات 

اجتماعی و اقتصادی

وزارت 
علوم، 

تحقیقات  و 
فن اوری

وزارت کشور، 
وزارت نیرو، 
وزارت جهاد 

کشاورزی، وزارت 
نفت، وزارت 

بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، 

سازمان صدا و سیما 
و سازمان حفاظت 

محیط زیست

ت��داوم، توس��عه و ارتقاء بر 
اساس سر فصل های جدید 

در هر برنامه توسعه کشور

توسعه برنامه های تحقیقاتی، 
انتقال فن آوری و 

مستندسازی دانش )بومی 
و غیر بومی( در زمینه های 

مرتبط با شبیه سازی اثرات 
کالن تغییر اقلیم و سازگاری 

با آن

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

وزارت کشور، 
وزارت نیرو، 
وزارت جهاد 

کشاورزی، وزارت 
نفت، وزارت 

بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی، 

وزارت راه و 
شهرسازی، وزارت 

علوم تحقیقات و 
فناوری، سازمان 

صدا و سیماو 
سازمان حفاظت 

محیط زیست

تداوم، توسعه و ارتقاء 
برنامه بر اساس نیازهای 

ملی از هر برنامه و افق تعهد 
برنامه آتی کشور

مدیریت 
پایدار تامین 

منابع )عرضه( 
و تقاضای 

)مصرف( آب 
با هدف ایجاد 

تعادل بین منابع 
و مصارف آب 
و ارتقای سطح 

سازگاری با 
تغییر اقلیم

ارتقای نظام  
مدیریت
 منابع آب

تدوین سازوکار بروزرسانی 
منابع آب قابل برنامه ریزی 
)منابع متعارف و نامتعارف( 
با توجه به اثرات تغییر اقلیم

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی 
کشور، وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت 

نفت، وزارت 
صنعت، معدن و  
تجارت و سازمان 

حفاظت محیط 
زیست

به روز رسانی در انتهای هر 
برنامه پنج ساله کشور

ادامه جدول )7(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش مدیریت منابع آب
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در برنامه 

ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

مدیریت 
پایدار تامین 

منابع )عرضه( 
و تقاضای 
)مصرف( 

آب با هدف 
ایجاد تعادل 
بین منابع و 

مصارف آب و 
ارتقای سطح 
سازگاری با 
تغییر اقلیم

ارتقای نظام  
مدیریت
 منابع آب

بروزرسانی و برنامه ریزی 
برای تخصیص و تامین 

حق آبه های زیست محیطی 
با توجه به اثرات تغییر اقلیم 

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، 

وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت 

صنعت، معدن و 
تجارات و سازمان 

حفاظت محیط 
زیست

به روز رسانی در انتهای هر 
برنامه پنج ساله کشور

بازنگری تخصیص  
بخش های مصرف کننده آب 

با هدف افزایش بهره وری 
و ارزش افزوده بخشی و 

پایداری منابع آب متأثر از 
تغییر اقلیم

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
وزارت جهاد 

کشاورزی، وزارت 
صنعت معدن 

تجارت و سازمان 
حفاظت محیط 

زیست

بازنگری در انتهای هر برنامه 
پنج ساله

افزایش سطح پایداری 
تامین آب شرب و صنعت 

تحت تأثیر تغییر اقلیم با 
تاکید بر فن آوری های نوین 
بازچرخانی و کاهش مصرف 

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 
پزشکی، سازمان 

مدیریت و 
برنامه ریزی کشور

اجرایی نمودن برنامه 
تدوینی و بازنگری در 

انتهای هر برنامه پنج ساله 
بر اساس آخرین وضعیت 

آب کشور

تدوین برنامه پایش، 
حفاظت و ارتقاء کیفی منابع 

آبی کشور متأثر از اثرات 
تغییر اقلیم

وزارت نیرو
وزارت کشور، 

وزارت بهداشت 
درمان و آموزش 

پزشکی

اجرایی نمودن برنامه 
تدوینی و بازنگری در 

انتهای هر برنامه پنج ساله 
بر اساس آخرین وضعیت 

آب کشور

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

ارتقای نظام
  بهره برداری 
از منابع آب با 
در نظر گرفتن 

ارتباطات
 بخش های 
آب، غذا و 

انرژی

بازنگری و توس��عه نظامات 
کشاورزی با هدف حفاظت 
و پای��داری مناب��ع آب و ب��ا 
در نظر گرفت��ن اثرات پدیده 
تغیی��ر اقلی��م )جزئی��ات در 

برنامه بخش کشاورزی(

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

وزارت کشور، 
سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، 

وزارت نیرو و 
سازمان حفاظت 

محیط زیست

مطاب��ق ب��ا برنام��ه آب در 
بخش کش��اورزی و امنیت 

غذایی

ادامه جدول )7(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش مدیریت منابع آب
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در برنامه 

ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم توسعه(

مدیریت 
پایدار تامین 

منابع )عرضه( 
و تقاضای 
)مصرف( 

آب با هدف 
ایجاد تعادل 
بین منابع و 

مصارف آب و 
ارتقای سطح 
سازگاری با 
تغییر اقلیم

ارتقای نظام 
 بهره برداری 
از منابع آب با 
در نظر گرفتن 

ارتباطات
 بخش های 
آب، غذا و 

انرژی

تدوین و بکارگیری 
روش شناسی های علمی و 

بروز برای نظام های 
بهره برداری از منابع آب 

سطحی و زیرزمینی با لحاظ 
اثرات تغییر اقلیم 

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
وزارت جهاد 
کشاورزی، 

سازمان حفاظت 
محیط زیست

بازبینی بر در هر برنامه پنج 
ساله و در آموخته های قبلی

توسعه مدیریت ریسک 
و بحران جهت جلوگیری 

از نقصان در کمیت و 
کیفیت منابع آب با تأکید بر 
مدیریت خشکسالی، سیل و 

تغییرات اقلیمی

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
وزارت جهاد 

کشاورزی، سازمان 
حفاظت محیط 

زیست

نیازه��ا  ای  دوره  ارزیاب��ی 
و مناب��ع جذب ش��ده برای 
توس��عه مدیریت ریسک و 
بحران و ارائ��ه راهکارهای 
توس��عه اعتب��ارات و منابع 

مربوطه

توسعه 
همکاری های 
بین   المللی 
در زمینه 
سازگاری

تدوین 
دیپلماسی آب 

و گسترش 
همکاری های 

منطقه  ای 
)توسعه، 
آموزش 

و بهره برداری(

تدوین برنامه اقدامات 
اجرایی در راستای توسعه 

تعامالت منطقه ای و 
بین المللی در جهت افزایش 
توان فنی و کارشناسی ملی 
به منظور سازگاری با تغییر 

اقلیم

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
وزارت امور 

خارجه، سازمان 
حفاظت محیط 

زیست، وزارت 
اقتصاد، وزارت 

نیرو، وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت 

راه و شهرسازی 
و وزارت صنعت 

معدن تجارت

اجرایی نمودن برنامه 
تدوینی و بازنگری در 

انتهای هر برنامه پنج ساله 
بر اساس آخرین وضعیت 

آب کشور وزارت 
جهاد 

کشاورزی

ایجاد الزامات قانونی و 
حقوقی حق آبه ایران از منابع 

آبی مشترک با کشورهای 
هم جوار

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
وزارت امور 

خارجه، سازمان 
حفاظت محیط 

زیست، وزارت 
اقتصاد، وزارت 

نیرو، وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت 

صنعت معدن 
تجارت

توسعه و تکمیل برنامه های 
بهره برداری در منابع 

بین المللی با توجه به امکان 
پایدار بهره برداری و توسعه 
دیپلماسی آب های مشترک

وزارت نیرو

وزارت کشور، 
وزارت امور 

خارجه، سازمان 
حفاظت محیط 

زیست، وزارت 
اقتصاد، وزارت 

نیرو، وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت 

صنعت، معدن و 
تجارت

برنام��ه  نم��ودن  اجرای��ی 
تدوین��ی و بازنگ��ری آن بر 
اساس آخرین رژیم آب در 
منطق��ه در انتهای هر  برنامه 

پنج ساله کشور
وزارت 

جهاد 
کشاورزی

ادامه جدول )7(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش مدیریت منابع آب





بخـش چهارم 

کشـاورزی و امنیت غذایی

برنامه راهبـرد ملی تغـییر اقلیـم
National Strategic Plan on Climate Change





برنــامه راهبـــرد  ملی تغییر اقلیـــم

43

 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی 
)در برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

بازنگری و
 توسعه 

سیاست گذاری های 
کالن بخش 

کشاورزی با 
رویکرد

 بهم پیوستگی و 
سازگاری با
 تغییر اقلیم

توسعه فرآیند 
سیاست گذاری 
و تصمیم گیری

تهیه برنامه های بهم پیوسته 
غذا-آب-انرژی و اقلیم

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

وزارت خانه های 
جهاد کشاورزی، 

نیرو، نفت، وزارت 
راه، مسکن و 

شهرسازی، سازمان 
حفاظت محیط 

زیست

اجرایی نم��ودن برنامه در 
دو برنامه توسعه

تدوین و استقرار مدیریت 
پدیده های نوظهور زیستی 

و محیطی ناشی از تغییر 
اقلیم

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

اجرایی  اقدامات  توس��عه 
مربوطه

تدوین برنامه، پهنه بندی و 
تبیین نظام های کشاورزی 

بر اساس ظرفیت اقلیمی

وزارت 
جهاد 

کشاورزی 

وزارت خانه های 
نیرو، نفت، سازمان 

مدیریت و 
برنامه ریزی کشور 

و وزارت اقتصاد

تهیه و تصویب
 برش استانی

تدوین برنامه به منظور 
مدیریت سیستم های 

کشاورزی پایدار متناسب 
با اقلیم )با استفاده از
 روش های: توسعه 

جنگل - زراعی، 
سیستم های تلفیقی

 سازگار کشاورزی 
چند رشته ای از قبیل 

زراعت، دام و توسعه 
آبزی پروری توأمان(

وزارت   
جهاد 

کشاورزی
وزارت نیرو

پیاده سازی و اجرای 
سیستم های تلفیقی 

سازگار

جدول )1-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )کلیه زیر بخش ها(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی 
)در برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

بازنگری و
 توسعه 

سیاست گذاری های 
کالن بخش 

کشاورزی با رویکرد
 بهم پیوستگی و 

سازگاری با
 تغییر اقلیم

توسعه برنامه 
مدیریت 
نهاده های 

کشاورزی و 
محصوالت 
مبتنی بر 

سازگاری و 
بهره وری بیشتر

اعمال  سیاست های 
تشویقی و بازدارنده 

در قبال کشاورزان در 
خصوص بهره وری و 

استفاده بهینه از نهاده های 
کشاورزی با اولویت 

مناطق آسیب پذیر

وزارت   
جهاد 

کشاورزی

ادامه سیاست  کلی به 
عنوان مشی پایدار و به 

روز نمودن حدود تشویق 
و بازدارندگی بر اساس 

توسعه تکنولوژی و 
فراهمی آن در سطح ملی

اصالح شیوه قیمت گذاری 
و تضمین خرید 

محصوالت کشاورزی با 
توجه به عوامل آب، غذا، 

انرژی و محیط زیست

وزارت   
جهاد 

کشاورزی

سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی، 
وزارت صنعت 

معدن و تجارت و 
وزارت اقتصاد

بازنگری الگوی 
قیمت گذاری محصوالت 

کشور در هر برنامه
 پنج ساله

تغییر الگوی تولید 
و افزایش بهره وری 

کشاورزی )محصوالت 
غذایی و صنایع وابسته( 
با توجه به مزایای نسبی 

و کارایی آب، غذاو انرژی

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

بازنگ��ری ب��ا توج��ه ب��ه 
توانمندی های کش��ور در 

هر برنامه پنج ساله

توانمندسازی) فنی، 
اقتصادی، اجتماعی 

و فرهنگی( سازگار با 
اثرات تغییر اقلیم

افزایش تراز 
ظرفیت های 

اقتصادی، 
اجتماعی و 

فرهنگی

تدوین برنامه آموزش، 
ترویج، آگاه سازی و 
ظرفیت سازی جامع 

تولیدکنندگان کشاورزی 
در مورد ابعاد مختلف 

تغییر اقلیم و روش های 
سازگاری با آن

وزارت   
جهاد 

کشاورزی

اجرایی نمودن و به روز 
نمودن برنامه آموزشی و 
به روز نمودن آن در هر 

برنامه

ایجاد صندوق تثبیت 
درآمد )قیمت گذاری و 

تضمین خرید( و توسعه 
بیمه کشاورزی

وزارت   
جهاد 

کشاورزی 

بانک کشاورزی، 
وزارت اقتصاد و 

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور

پیگیری و بازنگری در هر 
برنامه توسعه

اختصاص یارانه برای 
استقرار و اجرای 

فن آوری های سازگاری 
با اثرات تغییر اقلیم آینده 

توسط کشاورزان

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

وزارت اقتصاد 
و وزارت   جهاد 

کشاورزی

پیگیری و بازنگری در هر 
برنامه توسعه

ادامه جدول )1-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )کلیه زیر بخش ها(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی 
)در برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

توانمندسازی) فنی، 
اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی( سازگار 
با اثرات تغییر اقلیم

افزایش تراز 
ظرفیت های 

اقتصادی، 
اجتماعی و 

فرهنگی

طراحی، تدوین و 
پیاده سازی سیاست قیمتی 

مناسب به منظور ارتقاء 
بهره وری و تحکیم فرآیند 

سازگاری

وزارت جهاد
کشاورزی

وزارت اقتصاد
پیگیری و بازنگری در هر 
برنامه توس��عه با توجه به 
وضعیت منابع پایه کشور

اصالح ساختار تعرفه و 
قیمت گذاری ها در بخش 

کشاورزی و زراعت و 
محصوالت باغی

وزارت جهاد 
کشاورزی

وزارت اقتصاد
پیگیری و بازنگری در هر 
برنامه توس��عه با توجه به 
وضعیت منابع پایه کشور

نهادینه سازی استفاده از 
ظرفیت های مردمی و 
تشکل های صنفی در 

تحقق اهداف برنامه های 
سازگاری با تغییر اقلیم در 
بخش کشاورزی )و آب، 

غذا و انرژی(

وزارت   
جهاد 

کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست و 

وزارت نیرو

بازنگری ادواری در 
ابتدای هر برنامه توسعه بر 
اساس درس آموخته های 

برنامه قبل

تدوین برنامه جهت کاهش 
ضایعات کشاورزی در 
تمامی مراحل پیش از 

تولید و پس از تولید تا 
مصرف

وزارت   
جهاد 

کشاورزی

وزارت صنعت 
معدن و تجارت

پیگیری و بازنگری در هر 
برنامه توسعه

تدوین برنامه عملیاتی به 
منظور اشاعه درآمدهای 

جایگزین روستایی با 
هدف حفظ و ارتقاء توان 

طبیعی

وزارت   
جهاد 

کشاورزی
نهاد رئیس جمهور

پیگیری و بازنگری در هر 
برنامه توسعه

تروی��ج الگ��وی مص��رف 
غذایی متناس��ب ب��ا توان 
کش��اورزی و اثرات تغییر 

اقلیم در کشور

وزرات 
بهداشت 
درمان و 
آموزش 
پزشکی

وزارت جهاد 
کشاورزی، 

صدا و سیما، 
سازمان حفاظت 

محیط زیست

ادامه جدول )1-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )کلیه زیر بخش ها(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

توانمندسازی) فنی، 
اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی( سازگار 
با اثرات تغییر اقلیم

بازنگری 
و توسعه 

برنامه های 
فنی، آموزش 
و پژوهش با 
هدف توسعه 

توان سازگاری 
با تغییر اقلیم 

در بخش 
کشاورزی

تهیه طرح جامع 
نیازمندی های تحقیقات 
و فناوری کشاورزی و 
برنامه ریزی و اجرا در 

مقیاس بخشی به منظور 
تحقق نتایج مورد انتظار 
در راستای سازگاری با 

اثرات تغییر اقلیم

وزارت   
جهاد 

کشاورزی 

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری، وزارت 
علوم تحقیقات و 

فن اوری، وزارت 
بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی

اولویت ه��ای  بازنگ��ری 
تحقیقات��ی ب��ا توج��ه ب��ه 
شرایط اقلیمی و نیازهای 
کشور در ابتدای هر برنامه 

پنج ساله

تدوین برنامه های آموزشی 
دانشگاه ها در مورد دانش 
پایه در زمینه تغییر اقلیم، 

توسعه پایدار و امنیت 
غذایی با مالحظات 
اجتماعی و اقتصادی

وزارت 
علوم، 

تحقیقات  و 
فن اوری

وزارت نیرو، 
جهاد کشاورزی، 

وزارت نفت و 
سازمان حفاظت 

محیط زیست

تداوم، توسعه و ارتقاء 
بر اساس سر فصل های 

جدید در هر برنامه توسعه 
کشور

تدوین برنامه جهت تلفیق 
دانش بومی و مدرن 

کشاورزی در جهت توسعه 
پایدار و فن آوری های 

نوین جهت افزایش 
بهره وری

وزارت 
جهاد 

کشاورزی
وزارت نیرو

پیگی��ری در ه��ر برنام��ه 
توسعه

تدوین برنامه و ارتقاء توان 
فنی و کارشناسی  بخش های 

مختلف کشاورزی  در 
خصوص تغییر اقلیم  و 

رویکردهای سازگاری با آن

وزارت   
جهاد 

کشاورزی 

س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور

بازنگری برنامه های 
آموزشی در هر دوره 

پنج ساله

افزایش تعامالت
 بین  المللی

برنامه ریزی به 
منظور توسعه 

فرامرزی 
کشاورزی و 

مبادله محصول

تدوین برنامه به منظور 
تبادالت بین المللی )تهاتر، 

واردات و صادرات( 
محصوالت کشاورزی با 
لحاظ نمودن ارزش آب 

وزارت   
جهاد 

کشاورزی

وزارت اقتصاد، 
سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، 
وزارت امور خارجه

پیگیری و بازنگری در هر 
برنامه توسعه

توسعه راهبردی 
همکاری های بین المللی 

در جهت آموزش، 
تبادل تجربیات و انتقال 
فناوری های نوین، بایو 

و نانو 

وزارت   
جهاد 

کشاورزی 

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری، وزارت 
علوم، تحقیقات و 
فن اوری، وزارت 
بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی و 
وزارت امور خارجه

پیگیری و بازنگری در هر 
برنامه توسعه

ادامه جدول )1-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )کلیه زیر بخش ها(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

برنامه ریزی در 
راستای توسعه 
سازگاری محور 
زراعت و باغبانی

مدیریت 
سازگار خاک 

کشاورزی

تدوین برنامه تکمیلی 
و اجرای برنامه کالن 

خاك ورزی حفاظتی با 
توجه به توان اقلیمی و 

ظرفیت زیستی

وزارت جهاد 
کشاورزی

پیگیری در هر برنامه 
توسعه

بازنگری برنامه کالن 
پایداری حاصلخیزی خاك 

و اقدام در سطح اراضی 
کشاورزی با اولویت دهی 

به مناطق آسیب دیده و 
آسیب پذیر

وزارت جهاد 
کشاورزی

پیگیری در هر برنامه 
توسعه

اجرای برنامه پایش کالن 
کنترل شوری خاک و 

ارزیابی پنج ساله

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

پیگیری در هر برنامه 
توسعه

اجرای عملیات تقویت 
آبخوان ها و توسعه پوشش 

گیاهی سازگار با اقلیم

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

وزارت نیرو و 
سازمان حفاظت 

محیط زیست

پیگیری در هر برنامه 
توسعه

مدیریت 
سازگار منابع 
آب کشاورزی

روزآمدسازی الگوی 
مصرف بهینه آب و 

برنامه کاهش تلفات آب 
در بخش کشاورزی و 

اجرای آن

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

تکمیل در دو برنامه 
توسعه کشور

تدوین برنامه در جهت
 بهره برداری از آب های 

برگشتی و پساب های 
تصفیه شده برای مصرف 

مجدد در بخش کشاورزی 
با لحاظ مسائل اکولوژیکی 

و اجرای پایلوت آن

وزارت نیرو

وزارت جهاد 
کشاورزی و

 سازمان حفاظت 
محیط زیست

پیاده سازی و اجرای 
بهره برداری مذکور با 
اولویت مناطق تحت 

تنش

جدول )2-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )زراعت و باغبانی(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

برنامه ریزی در 
راستای توسعه 
سازگاری محور 
زراعت و باغبانی

مدیریت 
سازگار منابع 
آب کشاورزی

تدوین برنامه در جهت 
ارتقاء بهره وری آبیاری 

کشاورزی متناسب 
با ظرفیت واحدهای 

هیدرولوژیکی با اولویت 
اجرا در مناطق آسیب دیده 

وزارت 
جهاد 

کشاورزی
وزارت نیرو

اجرای محدوده های 
تکمیلی در دو برنامه 

توسعه

ساماندهی اقلیم 
محور تحقیق و 
توسعه زراعی 

و باغی

تدوین برنامه در راستای 
کشت گیاهان شورزی 

)شوری پسند( و یا 
خشك زی باغی و زراعی 

در مناطق خشک و شور و 
اجرا در مناطق پایلوت

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

تکمیل در دو برنامه 
توسعه کشور

تحقیق و برنامه ریزی 
در خصوص اصالح نژاد 

گیاهان زراعی و باغی در 
جهت تولید اقالم مقاوم در 
برابر کم آبی، افزایش دما 

و خشکی

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری، وزارت 
علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت 

بهداشت و آموزش 
پزشکی و مراکز 
تحقیقاتی مرتبط

اج��رای برنامه جایگزینی 
در دو برنامه آتی توس��عه 

کشور

به زراعی تولیدات زراعی و 
باغی )اولویت محدوده های 

آسیب پذیر(

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

تکمیل در هر برنامه 
توسعه

تدوین برنامه و اجرای 
جایگزینی کشت به سمت 

گیاهان منطبق با شرایط 
اقلیمی در مقیاس محلی و 
کشت گلخانه ای )اولویت 
با مناطق آسیب پذیرفته 

اقلیمی(

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

تکمیل در هر برنامه 
توسعه

ادامه جدول )2-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )زراعت و باغبانی(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

ظرفیت سازی و 
سیاست گذاری های 

سازگاری

اصالح  سیاست 
های کالن در 
مدیریت آب 

کشاورزی 
متناسب با 

ظرفیت های 
اقلیمی کشور

تهیه، تدوین و اعمال  
سیاست های تشویقی 

و بازدارنده در قبال 
کشاورزان، در خصوص 
بهره وری و استفاده بهینه 
از آب با اولویت مناطق 

آسیب پذیر

وزارت جهاد 
کشاورزی

وزارت نیرو 
بازنگ��ری برنام��ه در هر 
برنامه پنج ساله با توجه به 

شرایط اقلیمی کشور

بازنگری در روند ارائه 
مجوز برداشت آب 

سطحی و زیرزمینی به 
منظور کشاورزی

وزارت نیرو 
وزارت جهاد 

کشاورزی

بازنگ��ری برنام��ه در هر 
برنامه پنج ساله با توجه به 

شرایط اقلیمی کشور

بررسی و تدوین 
برنامه های اجرایی 

مدیریت منابع آب توسط 
بهره وران )کشاورزان( 
و تشکیل تشکل های 
آب بران و بازارهای 

محلی آب

وزارت نیرو 
وزارت جهاد 

کشاورزی و وزارت 
اقتصاد

اجرایی نمودن تشکل 
آب بران و بازار منطقه ای 

آب

توسعه تجارت آب 
مجازی و کشت

 فرا سرزمینی
وزارت نیرو

وزارت جهاد 
کشاورزی و

 وزارت امور خارجه

ایجاد شبکه منطقه ای 
فراملی کنترل و پایش 
عوامل تغییرات اقلیمی

اجرای برنامه های دستیابی 
به دانش و مدیریت 

تحوالت آب و هوایی نظیر 
روش های نوین باروری 

ابرها از طریق طرحهای 
تحقیقاتی و پژوهشی 

خاص

وزارت نیرو
وزارت 

جهاد کشاورزی

بررسی اثربخشی باروری 
ابرها و روش های 

یونیزاسیون

ادامه جدول )2-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )زراعت و باغبانی(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

حفاظت و ارتقاء 
ظرفیت های بومی 
دامپروری با توجه 

به توان طبیعی 
سرزمین

تکمیل اقدامات 
حفاظتی از تنوع 
زیستی نژادهای 
آسیب پذیر دام 

ایرانی

توس��عه و کاربردی س��ازی 
تحقیق��ات و فناوری ه��ای 
نوین اص��الح نژاد به منظور 
حف��ظ و حمای��ت از منابع 
ژنتیکی، افزایش بهره وری، 
دام ه��ای  تکثی��ر  تولی��د و 
بوم��ی ب��زرگ، کوچ��ک و 
طی��ور ) و زنب��ور عس��ل(

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری، وزارت 
علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت 

بهداشت و آموزش 
پزشکی و مراکز 
تحقیقاتی مرتبط

پیگی��ری در ه��ر برنام��ه 
توسعه

نظارت ب��ر م��ورد واردات 
دام و طی��ور زن��ده و اعمال 
محدودیت هایی در خصوص 
تلفیق نژادهای بومی و غیر 
بومی در واحدهای دامپروری 
و مرغ��داری در چهارچوب 
اصالح ن��ژادی  برنامه ه��ای 

مصوب

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

پیگیری در هر برنامه 
توسعه

بازنگری قانون ایمنی 
زیستی در رابطه با استفاده 

و واردات محصوالت 
کشاورزی، زراعی، باغی 

و دام و طیور فراریخته 

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، 

وزارت بهداشت 
و آموزش پزشکی 
و مراکز تحقیقاتی 

مرتبط

به نژادی و 
اصالح دام و 

طیور

استقرار برنامه جایگزینی 
نژادهای کم بازده 

با نژادهای اصیل و 
اصالح شده مطابق با 

ظرفیت های اقالم 
خوراکی مورد نیاز با توجه 

به خصوصیات اقلیمی 
حاضر و آتی کشور

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

وزارت راه، مسکن 
و شهرسازی و 

سازمان حفاظت 
محیط زیست

بازنگری برنامه در هر 
برنامه پنج ساله با توجه به 

شرایط اقلیمی کشور

اصالح نژاد دام در جهت 
افزایش باروری و کارآیی 
مصرف علوفه با وابستگی 

کمتر به مرتع

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

بازنگری برنامه در هر 
برنامه پنج ساله با توجه به 

شرایط کشور

جدول )3-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )دام وطیور(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در برنامه 

ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

ارتقاء بهره وری در 
ساختارهای تولید 

دامی

ایجاد توازن دام 
و مرتع

ممیزی تکمیلی و بازنگری 
مدیریت جامع چرای دام در 
مراتع با توجه به تغییر اقلیم 
و خشکسالی مطابق با توان 

طبیعی مراتع و نیازهای 
جمعیتی 

وزارت جهاد 
کشاورزی

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری، وزارت 
علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت 

بهداشت و آموزش 
پزشکی و مراکز 
تحقیقاتی مرتبط

بازنگری در برنامه  های 
بهره گیری از مراتع تخریب 

شده، احیاء، غنی سازی، 
بازسازی و اصالح مراتع 

باگونه های خوش خوراك بومی 
با استفاده از ظرفیت های 

مردمی و بخش خصوصی در 
جهت پایداری مراتع

وزارت جهاد 
کشاورزی

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری، وزارت 
علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت 

بهداشت و آموزش 
پزشکی و تشکل ها 

و سازمان های مردم 
نهاد 

اصالح و ارتقای حاصلخیزی 
مراتع کشور و افزایش 

قابلیت پایداری در مقابل 
تغییر اقلیم

وزارت جهاد 
کشاورزی

بازنگری در هر برنامه 
توسعه پنج ساله

تعیین پتانسیل دامپروری 
و مرغداری صنعتی و غیر 

صنعتی با توجه به وضعیت 
در حال تغییر مراتع و تعیین 

استراتژی های واردات 
خوراک، دام و طیور

وزارت جهاد 
کشاورزی

بازنگری در هر برنامه 
توسعه پنج ساله

ادامه جدول )3-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )دام وطیور(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

ارتقاء بهره وری در 
ساختارهای تولید 

دامی

ایجاد پایداری 
در تأمین غذای 

دام با هدف 
استفاده بیشتر از 
آب و منطبق با 
تغییر آب و هوا

تحقیق در خصوص معرفی 
گونه ه��ا و ارق��ام متحمل به 
خشکی و یا با نیاز آبی کمتر 
ب��ا الویت گونه ه��ای بومی 
و تکمیل ظرفیت زیس��تی 
مرات��ع در اس��تفاده از آب 
مج��ازی و مزای��ای نس��بی 

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری، وزارت 
علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت 

بهداشت و آموزش 
پزشکی و مراکز 
تحقیقاتی مرتبط

بهره برداری از اراضی ش��ور 
و حاش��یه ای برای کاش��ت 
علوفه ه��ای خ��وش خوراك 
ش��ورزی )هالوفی��ت( و یا 

خشك  زی

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

بازنگری برنامه در هر 
برنامه پنج ساله با توجه به 

شرایط کشور

تحقیق در خصوص 
تغییر الگوی دامپروری و 
مرغداری همچنین تغییر 
در الگوی تغذیه منطبق 
با تغییر اقلیم و تغییرات 

الگوی بارش 

وزارت 
جهاد 

کشاورزی

معاونت علمی و 
فناوری ریاست 

جمهوری، وزارت 
علوم، تحقیقات و 
فناوری، وزارت 

بهداشت و آموزش 
پزشکی و مراکز 
تحقیقاتی مرتبط

ادامه جدول )3-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )دام وطیور(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

مدیریت ذخایر 
آبزیان

 )دریای خزر، 
خلیج فارس،

 دریای عمان و 
آب های شیرین(

مدیریت، 
حفاظت، 

بازسازی و 
بهره برداری از 

ذخایر آبزیان

تدوین برنامه در جهت 
بهره برداری بهینه و 

سازگار با تغییر اقلیم از 
ذخایر آبزی و اجرای  

سیاست های ممنوعیت 
)مکانی، زمانی و ابزاری( 
صید و بهره برداری آبزیان

وزارت جهاد 
کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

موسسات تحقیقاتی 
ملی و استانی، 

دانشگاه ها

بازنگری برنامه در هر 
برنامه پنج ساله با توجه به 

شرایط کشور

مدیریت بازسازی و 
بهسازی ذخایر ارزشمند و 
زیست گاه های حساس و 
آسیب پذیر و در معرض 

خطر با اولویت حفظ 
ذخائر ژنتیک و تنوع 

زیستی

وزارت جهاد 
کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

موسسات تحقیقاتی 
ملی و استانی، 

دانشگاه ها

بازنگری برنامه در هر 
برنامه پنج ساله با توجه به 

شرایط کشور

تدوین برنامه در خصوص 
بهره برداری پایدار از 

ذخیره متناسب با زی توده 
و توان اکولوژیك با در 

نظر گرفتن اثرات تغییر 
اقلیم بر گونه های آبزی و 

پیاده سازی آن

وزارت جهاد 
کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

موسسات تحقیقاتی 
ملی و استانی، 

دانشگاه ها

بازنگری برنامه در هر 
برنامه پنج ساله با توجه به 

شرایط کشور

تدوین برنامه و تحقیق 
در خصوص روش های 
نوین تکثیر مصنوعی و 
رهاسازی انواع آبزیان 

در معرض خطر متأثر از 
تغییر اقلیم

وزارت جهاد 
کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

موسسات تحقیقاتی 
ملی و استانی، 

دانشگاه ها

بازنگری برنامه در هر 
برنامه پنج ساله با توجه به 

شرایط کشور

جدول )4-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )شیالت(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

مدیریت ذخایر 
آبزیان

 )دریای خزر، 
خلیج فارس،

 دریای عمان و 
آب های شیرین(

مدیریت 
حفاظت و احیاء 

زیستگاه های 
آبزیان و 
مرجان ها

بازنگری استانداردها 
در خصوص حفاظت و 
بازسازی زیستگاه های 
آبزیان با توجه به تغییر 

شرایط کیفی و کمی 
آب ها بر اثر تغییر اقلیم

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

وزارت جهاد 
کشاورزی، 

موسسات تحقیقاتی 
ملی و استانی، 

دانشگاه ها

اعمال استاندارد و 
بازنگری در هر برنامه 

پنج ساله

شناسایی مناطق حساس و 
آس��یب پذیر شیالتی متأثر 
از تغییر اقلی��م و بازنگری 
در فرآیند مدیریت مناطق 

حفاظت شده 

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

وزارت جهاد 
کشاورزی

اعمال برنامه و بازنگری 
در هر برنامه پنج ساله

تدوین برنامه در خصوص 
حفاظت از ذخایر در 

معرض خطر و آسیب 
پذیر نسبت به تغییر اقلیم 

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست 

وزارت جهاد 
کشاورزی

اعم��ال برنامه و بازنگری 
در هر برنامه پنج ساله

تدوین برنامه در جهت 
حفظ و بهسازی توان 
زیستگاه های طبیعی 

آبزیان  و مرجان ها با در 
نظر گرفتن اثرات تغییر 

اقلیم بر آن ها

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

وزارت جهاد 
کشاورزی، 

موسسات تحقیقاتی 
ملی و استانی، 

دانشگاه ها

اعم��ال برنامه و بازنگری 
در هر برنامه پنج ساله

ادامه جدول )4-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )شیالت(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

مدیریت 
آبزی پروری

مدیریت 
آبزی پروری 
با محوریت 

معرفی گونه های 
جایگزین و 

سازگار

بازنگری در برنامه ملی 
تکثیر و پرورش انواع 
آبزیان پرورشی مقاوم 

به شوری با مصرف آب 
کمتر با هدف ایجاد تنوع 

گونه ای در آبزی پروری

وزارت جهاد 
کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

موسسات تحقیقاتی 
ملی و استانی، 

دانشگاه ها

اعم��ال برنامه و بازنگری 
در هر برنامه پنج ساله

تحقیق و برنامه ریزی
 جهت مواجهه با 

بیماری های )نوظهور و 
دگرظهور( مرتبط با اثرات 

تغییر اقلیم آبزیان

وزارت جهاد 
کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

موسسات تحقیقاتی 
ملی و استانی، 

دانشگاه ها

اعم��ال برنامه و بازنگری 
در هر برنامه پنج ساله

تحقیق و تدوین برنامه 
در جهت اصالح نژاد و 

تولید گونه های مقاومتر به 
تغییرات محیطی متاثر از 

تغییر اقلیم

وزارت جهاد 
کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

موسسات تحقیقاتی 
ملی و استانی، 

دانشگاه ها

اعمال برنامه و بازنگری 
در هر برنامه پنج ساله

مدیریت 
محصوالت پایه 

آبزی پروری

توسعه مدیریت و 
تدوین برنامه در زمینه 

فناوری های نوین و 
هوشمند آبزی پروری با 

حداقل آب مورد نیاز 
)یا باز چرخانی مجدد( 

به منظور افزایش بهره وری 
در مصرف آب و تولید 

بیشتر

وزارت جهاد 
کشاورزی

وزارت نیرو، 
سازمان حفاظت 

محیط زیست

اعمال برنامه و بازنگری 
در هر برنامه پنج ساله

ادامه جدول )4-8(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی )شیالت(





بخـش پنجم 

منابع طبیعی و تنوع زیستی
)منابع زیستی(

برنامه راهبـرد ملی تغـییر اقلیـم
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

توسعه منطقه ای 
و روستایی اقلیم 

محور

توسعه 
برنامه های 
ترویجی 
معیشت 

جایگزین و 
سازگار در 

جوامع محلی و 
روستایی

ارائه برنامه و تجهیز 
زیرساخت های توسعه 

معیشت جایگزین و 
سازگار با تغییر اقلیم در 

مناطق روستایی و جوامع 
محلی آسیب پذیر با 

هدف کاهش اثرات سوء 
بهره برداری نامتوازن و 

مهاجرت های اقلیمی

نهاد ریاست 
جمهوری

سازمان حفاظت 
محیط زیست 

و وزارت جهاد 
کشاورزی، بنیاد 

مسکن انقالب 
اسالمی

پیاده سازی برنامه های 
معیشت جایگزین در دو 

برنامه توسعه و پایش 
پایداری و دوام آنها 
برای25% از مناطق 

آسیب پذیر در هر برنامه 
توسعه

توسعه برنامه های 
مشارکتی-  معیشتی حفظ 
محیط زیست در حداقل 
30 % عرصه های طبیعی 

و مناطق حفاظت شده 
کشور

نهاد ریاست 
جمهوری

سازمان حفاظت 
محیط زیست 

و وزارت جهاد 
کشاورزی

پایش بر اج��را، بازنگری 
و تکمی��ل عرصه ها در دو 

برنامه توسعه

بازنگری  
سیاست های 

توسعه منطقه ای 
با لحاظ اصول 

سازگاری

بازنگری برنامه های توسعه 
منطقه ای کشور برمبنای 

ظرفیت زیستی و با لحاظ 
اصول سازگاری اقلیمی

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت 

راه مسکن و 
شهرسازی

پایش بر اجرا، بازنگری 
و تکمیل عرصه ها در دو 

برنامه توسعه

توسعه 
اقلیم محور 
گردشگری 

طبیعی

بازنگری سند گردشگری 
طبیعی کشور بر مبنای 

تغییر اقلیم و تدوین سند 
مربوطه

سازمان 
میراث 

فرهنگی و 
گردشگری

سازمان حفاظت 
محیط زیست 

و وزارت جهاد 
کشاورزی

تخصیص اعتبار در تکمیل 
زیرساخت های مرتبط با 

توسعه گردشگری
 طبیعی و اکولوژیکی

استقرار نظام 
مدیریتی سازگار با 

تغییر اقلیم

تکمیل 
مطالعات، 
ارزیابی و 
بازنگری  

سیاست ها و 
قوانین

تکمیل مطالعات کاربردی 
در زمینه کمی سازی 

زیان های ناشی از تغییر 
اقلیم، توسعه ناپایدار و 
بالیای طبیعی بر تنوع 
زیستی و منابع طبیعی

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

وزارت نیرو، 
وزارت جهاد 

کشاورزی، وزارت 
راه و شهرسازی، 

وزارت کشور، 
وزارت نفت و 

وزارت صنایع و 
معادن، وزارت امور 

خارجه

اعمال دریافت 
خسارت های وارده به 
منابع طبیعی ومحیط 

زیست کشور ناشی از 
توسعه نامتناسب صنعتی 

و جمعیتی کشور

جدول )9(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی )منابع زیستی(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

استقرار نظام 
مدیریتی سازگار با 

تغییر اقلیم

تکمیل 
مطالعات، 
ارزیابی و 
بازنگری  

سیاست ها و 
قوانین

بازنگری قوانین ارزیابی و 
ضوابط استقرار صنعتی و 
جمعیتی کشور با توجه به 
محدوده های آسیب پذیر 

اقلیمی

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، 
وزارت امور خارجه

اعمال و بازنگری با توجه 
ب��ه افزایش و ی��ا کاهش 
عرصه ه��ا در ه��ر برنام��ه 

توسعه

ارائه الگو در زمینه برآورد 
خسارت های حاصله از 
توسعه با توجه به تولید 
ناخالص ملی بصورت 

بخشی با اعمال افزایش 
نقش بازدارندگی

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

کلیه دستگاه های 
اجرایی و نظارتی

ادامه برنامه توسعه ششم

ارتقاء سازوکار 
همکاری  های بین بخشی و 

بین قوه ای 

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

سه قوه، کل 
دستگاه های اجرایی 

و نظارتی

بازنگری قوانین حفاظتی-
اجرایی جوامع زیستی 

)فون-فلور( کشور با توجه 
به اثرات تغییر اقلیم

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست 

سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی 

کشور، وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت 

امور خارجه

بازنگری در صورت 
نیاز بر اساس سطح 

آسیب پذیری ملی

بهبود و توسعه 
اقدامات 

حفاظت از 
منابع زیستی 
در راستای 
سازگاری با 
تغییر اقلیم

ارزیابی وضع موجود 
و بازتدوین نظام کالن 

حفاظت از منابع طبیعی بر 
اساس الگوی کالن آسیب 

پذیری کشور از اثرات 
تغییر اقلیم

وزارت جهاد 
کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست 

اجرا و بازنگری بر اساس 
آخرین شرایط 

آسیب پذیری منابع 
طبیعی کشور

ارزیابی وضع موجود 
و بازتدوین نظام کالن 

حفاظت از تنوع زیستی بر 
اساس الگوی کالن آسیب 

پذیری کشور از اثرات 
تغییر اقلیم

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست 

وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت 

امور خارجه

اجرا و بازنگری بر اساس 
آخرین شرایط 

آسیب پذیری تنوع 
زیستی کشور

ادامه جدول )9(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی )منابع زیستی(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

استقرار نظام 
مدیریتی سازگار با 

تغییر اقلیم

تکمیل سامانه 
پایش محیط 
زیست کشور

ایجاد زیرساخت و بانک 
اطالعاتی جامع تنوع 

زیستی کشور

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی 

کشور، وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت 

امور خارجه

تکمی��ل و ارائ��ه برنام��ه 
پایش و برزورسانی آن

تدوین برنامه پایش ملی و 
تکمیل شبکه مربوطه جهت 

کنترل تغییرات جنگل، 
مرتع و منابع طبیعی کشور 

متأثر از تغییر اقلیم 

وزارت جهاد 
کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست

استقرار سیستم ارزیابی و 
ارائه برنامه عمل و اجرا بر 
اساس روند تغییر اقلیم در 

کشور

تکمیل شبکه پایش منابع 
ملی تولید گرد و غبار

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

وزارت مسکن، 
راه و شهرسازی، 

وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت 
کشور، وزارت امور 

خارجه

تکمیل و ارائه برنامه 
پایش و برزورسانی آن

تدوین برنامه پایش ملی 
و تکمیل شبکه کنترل 

تغییرات منابع زیستی 
)فون و فلور( کشور متأثر 

از تغییر اقلیم

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت 

امور خارجه

استقرار سیستم ارزیابی 
و ارائه برنامه عمل و اجرا 
بر اساس روند تغییر اقلیم 

در کشور

توسعه و استقرار 
سیستم های پیش هشدار 

و مدیریت مخاطرات 
محیط زیست با توجه 

به آسیب های محتمل از 
تغییر اقلیم

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

وزارت مسکن، 
راه و شهرسازی، 

وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت 
کشور، وزارت امور 

خارجه

استقرار سیستم ارزیابی 
و ارائه برنامه عمل و اجرا 
بر اساس روند تغییر اقلیم 

در کشور

ادامه جدول )9(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی )منابع زیستی(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

استقرار نظام 
مدیریتی سازگار با 

تغییر اقلیم

استقرار نظام 
توسعه پایدار در 
بهره برداری از 

منابع طبیعی

مطالعه، تدوین و ارائه 
سازوکار مناسب به منظور 
استقرار نظام توسعه پایدار 

و بهره برداری بهینه از 
منابع زیستی با توجه به 

اثرات تغییر اقلیم

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

تمامی دستگاه های 
اجرایی، وزارت 

امور خارجه

بکارگیری و ارتقاء اجزاء 
مدل مربوطه

ایجاد زیر ساخت اجرایی 
و رفع نیاز مطالعاتی در 
نظام بهره برداری مبتنی 
بر اطلس آسیب پذیری 

اکوسیستم ها و تنوع 
زیستی در محیط زیست 

کشور

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

وزارت نیرو، 
وزارت جهاد 
کشاورزی، 

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، 
وزارت امور خارجه

پای��ش و ارزیابی کارایی 
نظ��ام مربوط��ه و تدقیق 

برنامه های توسعه ملی

مدیریت تلفیقی 
اکوسیستم های 

سازگار

تحقیق و برنامه ریزی 
در خصوص مدیریت 
اکوسیستم های پایدار 

متناسب با اقلیم - رجوع
به  سیاست های سازگاری
در بخش کشاورزی جهت

اطالعات بیشتر

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

وزارت جهاد 
کشاورزی،

 وزارت امور خارجه

اجرای توسعه مبتنی بر 
سیستم های تلفیقی در 

منابع طبیعی

ارائه برنامه 
آمایش منابع 

طبیعی و تنوع 
زیستی کشور

تکمیل و بروز رسانی 
برنامه آمایش منابع طبیعی

وزارت جهاد 
کشاورزی

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور

ارائه برش استانی از 
الگوی آمایش ملی و 

هماهنگ سازی برنامه های 
منطقه ای با برنامه کالن 

کشوری

تکمیل و بروز رسانی 
برنامه آمایش تنوع زیستی 

کشور 

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

وزارت جهاد 
کشاورزی، 

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، 
وزارت امور خارجه

ارائه برش استانی از 
الگوی آمایش ملی و 

هماهنگ سازی برنامه های 
منطقه ای با برنامه کالن 

کشوری

ادامه جدول )9(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی )منابع زیستی(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در برنامه 

ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

ایجاد نظام اقدامات 
جبرانی و حمایتی

تدوین 
برنامه های کالن 
توسعه اقتصادی 

و اجتماعی

تقویت و تخصیص اعتبار 
بیمه خسارت منابع زیستی 

کشور 

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست 

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، 

وزارت اقتصاد 
ودارایی، وزارت 
جهاد کشاورزی، 

وزارت امور خارجه

اختصاص یارانه به منظور 
حفظ و احیاء منابع زیستی، 

توسعه فناوری در بخش 
منابع طبیعی و تنوع زیستی 

با رویکرد سازگاری

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت 

اقتصاد و دارایی

برنامه ریزی و توسعه 
اقتصادی بهره برداری از 

ارزش های ویژه منابع زیستی 
با رویکرد حفظ، اصالح، 
احیاء و بهره برداری پایدار

سازمان 
حفاظت 

محیط 
زیست

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، 

وزارت نیرو، 
وزارت اقتصاد و 
دارایی، وزارت 

جهاد کشاورزی، 
وزارت امور خارجه

اجرای برنامه های 
اقتصاد منابع طبیعی

توسعه اقدامات 
تحقیقاتی، ترویجی، 
فرهنگی، آموزش 
عمومی و تربیت 

نیروی انسانی

ارتقاء سطح 
توانمندی 
کارشناسی 

کشور

تدوین برنامه های آموزشی 
کارکنان )کارشناسان، 

تصمیم سازان و تصمیم 
گیران( دستگاه های مرتبط 

اجرایی به منظور توسعه 
سازگاری با تغییر اقلیم

سازمان 
مدیریت و 

برنامه ریزی 
کشور

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط و 

نظارتی

نهایی سازی برنامه های 
سازگاری در سطح 
استانی، نظارت بر 
حسن اجرای آن و 

تدقیق با توجه به تغییر 
مکانی اثرات اقلیمی

آگاهی بخشی 
عمومی

استقرار ستاد آگاهی بخشی 
به منظور افزایش توجه 

ملی نسبت به ارزش های 
منابع طبیعی در رسانه های 

عمومی، مطبوعات و 
دوره های آموزش رسمی و 

غیر رسمی کشور 

وزارت 
ارشاد و 

رسانه ملی

کلیه دستگاه های 
مرتبط

در ادامه برنامه ششم

ادامه جدول )9(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی )منابع زیستی(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

توسعه اقدامات 
تحقیقاتی، ترویجی، 
فرهنگی، آموزش 
عمومی و تربیت 

نیروی انسانی

توسعه هدفمند 
و ایجاد 

هم سویی در 
پروژه های 
تحقیقاتی

تعریف نظام کالن 
تحقیقاتی متناسب با 

نیازهای سازگاری در 
بخش های منابع زیستی 

کشور

وزارت علوم 
تحقیقات و 

فناوری 

وزارت جهاد 
کشاورزی و سازمان 

حفاظت محیط 
زیست

تدقیق نقشه راه مربوطه بر 
اساس نیازهای تحقیقاتی 
و روند اثرات تغییر اقلیم 

در کشور

توسعه همکاری های 
منطقه ای و 

بین المللی

ایجاد 
کارگرو های 

مشترک 
تخصصی

اولویت سنجی و تدوین 
برنامه های حفاظتی و 

آموزشی در منابع زیستی 
به منظور سازگاری با 

اثرات سوء تغییر اقلیم با 
توجه به تعهدات کشور به 

کنوانسیون تغییر آب و 
هوا و تنوع زیستی

وزارت امور 
خارجه

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت جهاد 
کشاورزی، وزارت 

نیرو

پیاده سازی برنامه های در 
نظر گرفته ش��ده در قالب 

دو برنامه توسعه

جلب توجه و 
حمایت

 بین  المللی

ارائه برنامه های مدون 
برای جلب مشارکت و 
دریافت ظرفیت های 
منطقه ای و بین المللی 

در زمینه ارزش گذاری 
تنوع زیستی در مناطق 

حساس و آسیب پذیر 
کشور و همکاری در 

راستای کاهش میزان 
آسیب پذیری

وزارت امور 
خارجه

سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت جهاد 
کشاورزی، 
وزارت نیرو

در ادامه برنامه ششم

ادامه جدول )9(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی )منابع زیستی(
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در برنامه 

ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی 
)در برنامه هفتم و 

هشتم توسعه(

ارتقاء نظام سالمت 
و تاب آوری به 
منظور مقابله با 
اثرات ناشی از 

تغییر اقلیم

ارزیابی 
آسیب پذیری 
بخش سالمت 
در برابر اثرات 

تغییر اقلیم

ایجاد پایگاه اطالعات ملی 
به منظور ثبت عوامل خطر 

و بیماری های متاثر از تغییر 
اقلیم و شرایط ناسازگار آب 

و هوا

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزشی 

پزشکی

وزارت کشور، 
سازمان 

هواشناسی، 
سازمان حفاظت 
محیط زیست و 

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط

استقرار نظام پایش 
مربوطه و بازبینی 

شیوه نامه آن در
 بازه های پنج ساله

ارزیابی های آسیب پذیر و 
سازگاری در برابر بیماری های

 غیرواگیر، واگیر، شغلی، 
ایمنی غذا، ایمنی آب، آلودگی 

هوا، امنیت غذا و تغذیه و 
همچنین در برابر شرایط 

اضطراری و حوادث حدی آب 
و هوایی

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزشی 

پزشکی

وزارت کشور، 
سازمان 

هواشناسی، 
سازمان حفاظت 
محیط زیست، 

وزارت جهاد 
کشاورزی و 

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط

بازبینی مناطق 
مربوطه در بازه های 

پنج ساله در کشور

شناسایی مناطق آسیب پذیر 
متأثر از اثرات حوادث حدی و 

تدریجی تغییر اقلیم

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزشی 

پزشکی

وزارت کشور، 
سازمان 

هواشناسی، 
سازمان حفاظت 
محیط زیست و 

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط

بازبینی مناطق 
مربوطه در بازه های 

پنج ساله در کشور

توسعه سیستم های هشدار 
سریع )EWS( به منظور کاهش 

اثرات حوادث حدی آب و 
هوایی بر سالمت بشر

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزشی 

پزشکی

وزارت علوم، 
تحقیقات و 

فناوری، سازمان 
هواشناسی و 

وزارت کشور

بازبینی مناطق 
مربوطه در بازه های 

پنج ساله در کشور

ارتقاء دانش 
تخصصی و فرهنگ 
عمومی سازگاری در 

بخش سالمت

ظرفیت سازی 
و توسعه برنامه 
سازگاری در 
بخش سالمت

به روزرسانی قوانین، 
استاندارها و دستورالعمل های 

اجرایی برای ظرفیت سازی 
سازمانی در حوزه سازگاری با 

تغییر اقلیم

سازمان 
برنامه و 

بودجه کشور

وزارت نیرو و 
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

بازبینی مناطق 
مربوطه در بازه های 

پنج ساله در کشور

جدول )10(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش بهداشت
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

ارتقاء دانش 
تخصصی و فرهنگ 
عمومی سازگاری در 

بخش سالمت

ظرفیت سازی 
و توسعه برنامه 
سازگاری در 
بخش سالمت

تدوین و اجرای برنامه 
سازگاری مدیریت سالمت 

در شرایط اضطراری و 
نیز مدیریت بیماری های 
غیرواگیر، واگیر،  شغلی، 

ایمنی غذا، ایمنی آب، 
آلودگی هوا، امنیت غذا 

و تغذیه

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط

بازبین��ی مناط��ق مربوطه 
در بازه های پنج س��اله در 

کشور

تدوین و اعمال مقررات، 
مالیات ها و مشوق های 

خاص مرتبط با سازگاری 
)منطبق با ماموریت بخش 

سالمت(

وزارت 
اقتصاد

سازمان برنامه 
و بودجه کشور، 

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی و سازمان 
حفاظت محیط 

زیست

بازبین��ی مناط��ق مربوطه 
در بازه های پنج س��اله در 

کشور

بهبود ساختار
 مشارکت های مردمی
 و بخش خصوصی در

 تحقق برنامه های 
سازگاری با تغییر اقلیم

 در بخش سالمت

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی

سازمان حفاظت 
محیط زیست

بازبینی مناطق مربوطه 
در بازه های پنج ساله در 

کشور

تقویت نظام پایش و 
ارزیابی فعالیت ها و 
برنامه های مرتبط با 

سازگاری با تغییر اقلیم در 
بخش سالمت

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط

بازبینی مناطق مربوطه 
در بازه های پنج ساله در 

کشور

ارتقاء دانش  و 
آگاهی

ارتقاء مهارت های 
کارشناسی و تخصصی 
مداوم نیروهای انسانی 
مرتبط با بخش سالمت

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط

بازبینی مناطق مربوطه 
در بازه های پنج ساله در 

کشور

بهبود و ارتقاء سطح 
آگاهی عموم مردم نسبت 

به بیماری های واگیر و 
غیرواگیر متاثر از تغییر 

اقلیم

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط

بازبینی مناطق مربوطه 
در بازه های پنج ساله در 

کشور

ادامه جدول )10(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش بهداشت
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 سیاست راهبرد
برنامه های اجرایی در 

برنامه ششم 
دستگاه 
مجری

دستگاه)های( 
همکار

برنامه های اجرایی )در 
برنامه هفتم و هشتم 

توسعه(

ارتقاء دانش 
تخصصی و فرهنگ 
عمومی سازگاری در 

بخش سالمت

ارتقاء دانش  و 
آگاهی

بهبود و ارتقاء برنامه های 
آموزش در مدارس به 

منظور ارتقای سطح دانش 
عمومی در خصوص اثرات 

تغییر اقلیم

وزارت 
آموزش و 

پرورش

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی و کلیه 
دستگاه های اجرایی 

مرتبط

بازبین��ی مناط��ق مربوطه 
در بازه های پنج س��اله در 

کشور

ارائه آموزش در
 محیط های کار و به ویژه 

روباز و کارگاه های با 
منشأ تولید گرما

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی 

کشور

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط

بازبین��ی مناط��ق مربوطه 
در بازه های پنج س��اله در 

کشور

ارتقاء دانش پایه در زمینه 
تغییر اقلیم در برنامه های 

آموزشی دانشگاه ها در 
مورد دانش پایه در زمینه 

تغییر اقلیم و توسعه پایدار 
با مالحظات اجتماعی و 

اقتصادی

وزارت 
علوم، 

تحقیقات و 
فن آوری، 

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی 

کشور

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط

بازبینی مناطق مربوطه 
در بازه های پنج ساله در 

کشور

ارتقاء
 برنامه های 
تحقیقاتی و 
فنی- اجرایی

توسعه برنامه های 
تحقیقاتی، انتقال فن آوری 

و مستندسازی دانش 
)بومی و غیر بومی( به 
منظور ارزیابی اثرات 

کالن تغییر اقلیم بر سالمت 
عمومی و سازگاری با آن

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی 

کشور 

کلیه دستگاه های 
اجرایی مرتبط 

بازبینی مناطق مربوطه 
در بازه های پنج ساله در 

کشور

توسعه همکاری های 
منطقه ای و
 بین  المللی

افزایش 
بهره مندی از 
هم افزایی های 

تخصصی 
بین المللی و  
منطقه ای در  
بخش سالمت

توسعه تعامالت منطقه ای 
و بین المللی در جهت 

افزایش اثربخشی اقدامات 
سازگاری )با تأکید بر 

مناطق مرزی( و بهبود 
توان فنی و کارشناسی ملی 

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 
آموزش 
پزشکی 

کشور

وزارت امور 
خارجه، سازمان 
حفاظت محیط 
زیست و کلیه 

دستگاه های اجرایی 
مرتبط 

بازبینی مناطق مربوطه 
در بازه های پنج ساله در 

کشور

ادامه جدول )10(: برنامه راهبردی سازگاری با تغییر اقلیم در بخش بهداشت
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نقاط ضعفنقاط قوت

قانون الحاق به کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو/ آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو

•  وظیفه مندی دستگاه های عضو در ارائه ساالنه روند انتشار گازهای 
گلخانه ای خود در افق میان  مدت و بلند مدت به همراه  سیاست ها و 

برنامه های کاهش انتشار در سال اول اجرای آیین نامه
•  معافیت مالیاتی برای واردات صنایع و تجهیزات دوستدار تغییر 

آب و هوا و پاک
•  وج��ود مطالع��ات جامع در خصوص منابع انتش��ار و جاذب های 

کشور )گزارش های ملی اول، دوم و سوم ملی(
•  اقدامات وزارت خانه های صنعتی در افزایش راندمان واحدها
•  اقدامات اصالح سوخت مصرفی در کشور )بنزین و گازوئیل(

•  اب��الغ قوانی��ن الحاق به کنوانس��یون ها بدون تعیی��ن مجوزها و 
رویه های الزم جهت اجرا

•  ضعف در اجرای آیین نامه اجرایی کنوانسیون و پروتکل کیوتو
•  عدم وجود ردپای موضوعات تغییراقلیم در اسناد باالدستی و نیز 

برنامه های توسعه 
•  ع��دم وقوف مدیران تصمیم س��از و در نتیج��ه در اولویت نبودن 

موضوعات تغییر اقلیم در کشور
•  )وزارت نی��رو خواس��تار ح��ذف این مورد ش��ده است(س��ازمان 
حفاظت محیط زیست در سیاست گذاری های تغییر اقلیم، افق آتی 
 )Mission( را تعیین نکرده است، لذا امکان تعیین ماموریت )vision(

برای آن میسر نیست.
• ع��دم س��ازماندهی موضوعات مربوط به تغییر اقلیم در س��ازمان 

حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه ها 
• ع��دم آگاه��ی مکف��ی نماین��دگان دس��تگاه ها  و وزارتخانه ه��ای 
شرکت کننده در جلسات تصمیم سازی هیئت دولت از مسائل داخلی 

و بین المللی این حوزه
•  عدم وجود س��ازکار تضمینی پاسخ گویی مسئولین در خصوص  
اقدامات انجام شده و نشده )مشمول کم کاری(  تغییر اقلیم در کشور

• عدم وجود استانداردها و دستورالعمل های الزم برای کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای

• ع��دم وجود تس��هیالت و مناب��ع مالی کافی ب��را ی بخش دولتی/
خصوصی جهت فعالیت های تغییر اقلیم 

• نامشخص بودن رویه استفاده از منابع مالی تخصیصی  برای بخش 
خصوصی

• تعدد کمیته های مربوط به تغییر آب و هوا و موازی کاری آن ها
• ع��دم وجود برنامه اقدام ملی کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای      و 

برنامه مشترک برای تمامی ارگان ها جهت پیشبرد امور
• عدم نظارت بر اجرای قوانین مربوط به تغییر آب و هوا

• عدم وجود ساختار مناسب مشارکت صنعت و  دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی در تحقیقات و پژوهش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
و ابداع یا ش��بیه س��ازی فناوری های کاهش انتشار متناسب با نیاز 

بخشهای مختلف انرژی در کشور
• عدم  تکمیل و تدوین اس��تانداردها و شاخص های محیط زیستی 

مورد نیاز برای بخش انرژی کشور

جدول پ )1(: نقاط قوت و ضعف در بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
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نقاط ضعفنقاط قوت

آیین نامه تایید پروژه های CDM توسط مرجع صالحیت دار ملی

•  ع��دم نیاز ب��ه رعایت قانون اس��تفاده از حداکثر ت��وان داخلی در 
صورت تامین منابع مالی پروژه توسط سرمایه گذاران خارجی

•  تس��هیل ام��ور قراردادی پ��روژه های CDM بر اس��اس اختیارات 
موجود در قانون

•  تجربه ایجاد شده در ثبت 15 پروژه CDM در کشور
•  وجود 8 شرکت مشاور در امور CDM و بازار کربن

•  نبود ساختار مناسب در مرجع صالحیتدار ملی پروژه های CDM  و 
نیز نهاد تایید کننده پروژه های NAMAs در کشور

•  زمانبر بودن فرآیندها در کشور برای اجرای پروژه ها
•  موانع موجود در مبادالت بانکی

•  نبود آگاهی، زیر س��اخت، دانش و انگیزه کافی جهت استفاده از 
پتانسیل پروژه های CDM و NAMAs و سایر مکانیسم های مبتنی بر 

بازار)NMM( در کشور
•  ع��دم وجود تس��هیالت الزم برای تصویب و اج��رای پروژه های 

CDM  در داخل کشور

قانون هدفمندی یارانه ها

• ایجاد نیروی محرکه برای پروژه های بهره وری انرژی/ انرژی های 
تجدید پذیر

•  شفاف س��ازی س��اختار اقتصاد با منطقی ک��ردن قیمت نهاده های 
انرژی

•  ایجاد فرهنگ منطقی نمودن قیمت انرژی

•  اث��ر نامطلوب و بازدارنده تالطم نرخ ارز بر منابع و مش��وق های 
ایجاد شده برای سرمایه گذاری در پروژه های بهینه سازی و بهره وری 
انرژی و انرژی های تجدیدپذیر در کشور )عدم ثبات در اقالم پایه 

اقتصادی کشور(

سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف/ قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

•  33 % افزای��ش کارایی انرژی در انتهای برنامه پنجم و 50 % در 
انتهای برنامه ششم با اجرای مجموعه ای از اصالحات قیمتی و غیر 

قیمتی
•  تدوین برنامه ملی بهره وری انرژی و اعمال  سیاست های تشویقی 
نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تس��هیالت بانکی برای بهره وری 

انرژی
•  افزایش بازدهی نیروگاه ها و متنوع س��ازی تولید برق و افزایش 
سهم منابع تجدیدپذیر و تجارب بهره برداری از نیروگاه های اتمی 

در کشور ) فاز یک نیروگاه بوشهر(
•  گسترش تولید پراکنده برق و تولید همزمان برق و حرارت

•  ممنوعیت فروش تجهیزات بدون برچسب انرژی
•  اعطای مشوق های مالی به مصرف کنندگان تجهیزات با راندمان 

باال
•  ایج��اد انگیزه کافی جهت توس��عه و ایجاد ش��رکت های خدمات 

انرژی
•  صدور پایان کار توس��ط شهرداری ها و نیز صدور پروانه ساخت 

منوط به رعایت استاندارد مصرف انرژی در ساختمان 

•  نبود منابع و مشوق های کافی برای پروژه های بهینه سازی )تمامی 
منابع مورد نیاز پروژه های بهینه س��ازی از محل درآمدهای ناش��ی 
از هدفمندس��ازی یارانه ها تامین خواهد ش��د که در حال حاضر این 

درآمد ها تکافوی یارانه نقدی پرداختی را نمی کند(
•  پایی��ن بودن قیم��ت حامل های انرژی و نبود انگی��زه کافی برای 

سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی
•  طراحی س��از و کارهای  سیاست های کاهش انتشار) بهینه سازی 
انرژی، انرژی های تجدیدپذیر( بر اس��اس الگوی اقتصاد دولتی و 
ناپایدار بودن این  سیاس��ت ها و اتکای شدید اجرای این  سیاست 

ها به تزریق منابع دولتی 
•  بورکراس��ی اداری در عق��د قراردهای های خرید تضمینی برق از 

بخش خصوصی و صنایع
•  بورکراسی اداری در دریافت منابع بانکی جهت سرمایه گذاری در 

پروژه های نیروگاهی و بهره وری انرژی
•  نبود منابع مالی برای پرداخت بموقع مبالغ برق تحویلی به شبکه 

توسط تولیدکنندگان خصوصی/عمومی
•  عدم نصب به موقع بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی احداثی 

و نبود سیستم های نظارتی الزم

ادامه جدول پ )1(: نقاط قوت و ضعف در بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
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سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف/ قانون اصالح الگوی مصرف انرژی

•  صدور پایان کار توس��ط شهرداری ها و نیز صدور پروانه ساخت 
منوط به رعایت استاندارد مصرف انرژی در ساختمان 

•  جریم��ه واحده��ای صنعت��ی پ��ر مص��رف و اس��تفاده کنن��ده از 
تجهیزات غیر اس��تاندارد و مصارف آن در طرح های بهینه س��ازی

•  خری��د تضمینی برق به مدت حداقل 5 س��ال یا بیش��تر از بخش 
خصوصی 

•  خری��د برق مازاد تولیدی واحدهای CHP توس��ط صنایع ) بدون 
دریافت هزینه برقراری انشعاب(

•  مکلف بودن صنایع دارای نیروگاه به استفاده از سیستم های تولید 
همزمان برق و حرارت و نیز سایر صنایع به بازیافت حرارت

• تکلیف وزارت نیرو در حمایت از ایجاد ش��رکت های غیر دولتی 
توزیع و فروش حرارت

•  عقد قرارداد خرید برق بلند مدت از منابع تجدیدپذیر باد، برقابی
) با ظرفیت تا 10 مگاوات(، خورشیدی و بیوگاز و زیست توده

•  برخ��ورداری از تخفی��ف قیمت س��وخت تحویلی ب��ه نیروگاه ها 
متناسب با بازده آنها 

•  جایگزین��ی س��االنه 20 % پمپ ه��ای آب پرمص��رف در بخش 
کشاورزی با پمپ های استاندارد

•  افزایش قیمت حامل های انرژی تا دو برابر برای بخش کشاورزی 
در صورت مصرف انرژی غیر استاندارد

•  ظرفیت باالی اقلیمی و جغرافیایی کشور در خصوص انرژی های 
نو و تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 

•  ضعف در اجرا و نبود سیس��تم بازرس��ی و پایش مناس��ب برای 
اج��رای اس��تانداردها و برچس��ب های انرژی نظیر مبح��ث 19 در 
 مدیری��ت ان��رژی در س��اختمان و نی��ز واردات قاچ��اق تجهیزات

 انرژی بر
•  حدی بودن مدت زمان 5 سال به منظور خرید تضمینی برق تجدید 
پذیر با قیمت مصوب )عدم تطابق تضمین های الزم با مدت زمان 

متناسب با بازگشت سرمایه پروژه های برق تجدیدپذیر(
•  انحصار دولت در خریداری برق حاصل از انرژی های تجدیدپذیر 
•  به صرفه نبودن اس��تفاده پراکنده از پانل خورش��یدی از جمله در 
ساختمان ها به علت قیمت های پایین برق ,و سایر حامل های انرژی

بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393/ ماده 12 قانون رفع موانع تولید

•  تضمین بازپرداخت اصل سرمایه گذاری در پروژه های بهینه سازی 
و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای توسط شرکت ملی نفت ایران

•  ام��کان تج��ارت داخل��ی و ی��ا خارج��ی محص��والت واحدهای 
سرمایه گذاری شده و تصریح به آن در قانون

•  اختصاص 28 میلیارد دالر از منابع بند ق به بخش خصوصی جهت 
پروژه های بهینه سازی 

•  اختص��اص 100 میلی��ارد دالر و 500 ه��زار میلی��ارد  ری��ال 
در بودجه ه��ای س��نوانی ب��ه وزارت خانه ه��ای نفت و نی��رو برای 
س��رمایه گذاری در بهره وری تولی��د، بهره وری نی��روی کار، بهبود 
کیفیت محیط زیست، بهره وری و بهینه سازی انرژی، انرژی های 
ن��و، نیروگاه های با راندم��ان باال همچنین افزایش بودجه مذکور به 
میزان نرخ تورم در سال های آتی مطابق با ماده 12 قانون رفع موانع 

تولید

•  هزینه ک��رد غیر منطق صرفه جویی منافع حاصله از صرفه جویی 
)ش��رکت ملی نفت ایران منابع ناش��ی از صادرات س��وخت صرفه 
جویی شده )نفت خام معادل( را در هر پروژه پس از اعالم وزارت 
نفت در س��ال های سررس��ید به س��رمایه گذار پرداخت می کند. در 
صورت کسری بودجه دولت و هزینه کرد منابع مربوط به این ماده 
در سایر بخش ها و نبود منابع برای باز پرداخت تکلیف سرمایه گذار 

بخش خصوصی چیست(
•  عدم وجود تصویر ش��فاف در نحوه اختصاص 28 میلیارد دالر از 

منابع بند ق به بخش خصوصی جهت پروژه های بهینه سازی
•  در صورت خرید محصوالت واحدهای سرمایه گذاری شده توسط 
دولت یا فروش داخلی، قیمت خرید محصوالت در قانون مشخص 
نشده است در صورتی که قیمت فروش خوراک بطور مشخص آمده 

است
•  عدم تطابق تضمین های الزم با مدت زمان متناس��ب با بازگشت 

سرمایه 
•  ای��ن بند فق��ط بطور اختصاصی ب��رای صرفه جویی ان��رژی اجرا 
می گ��ردد در صورت��ی ک��ه در متن قان��ون کاهش انتش��ارگازهای 

گلخانه ای هم آمده است
•  نبود آیین نامه های اجرایی ماده 12 قانون رفع موانع تولید

ادامه جدول پ )1(: نقاط قوت و ضعف در بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
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نقاط ضعفنقاط قوت

آیین نامه اقتصاد کم کربن )ضمیمه برنامه ششم توسعه کشور(

•  وجود منابع گاز طبیعی برای انتشارات کمتر 
نسبت به سایر سوخت ها در کشور

•  وج��ود مناب��ع ف��راوان ان��رژی تجدیدپذیر 
خورشیدی و بادی در کشور

•  هزینه های پایین کاهش انتشار در کشور در 
مقایسه با سایر کشورها

•  قبول تعهدات در حد برنامه پنجم توسط دستگاههای عضو
•  دولتی بودن محور  سیاست ها/راهکارهای حرکت بسوی اقتصاد کم کربن و عدم طراحی 

آن بصورتی که دارای راهکارهای اجرایی بازار محور باشد.
•   عدم یکپارچگی و نبود نگاهی واحد در آیین نامه و تجمیع اجزاء مختلف آن با توجه به 

پتانسیل های بخشی و ملی با تاکید صرف بر رویکردهای فنی 
•  عدم وجود الزامات قانونی مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در صنایع ) مالیات 

کربن یا استاندارد یا میزان مجاز انتشار گازهای گلخانه ای(
•  عدم وجود تکنولوژی های الزم برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشور

•  نبود زیرساخت های قانونی، فنی و اجرایی الزم برای مشارکت بخش خصوصی
•  عدم وقوف مدیران بانک ها و بنگاه های س��رمایه گذاری به منظور مش��ارکت در تامین 

منابع سرمایه گذاری پروژه های کاهش انتشار
•  نگاه کوتاه مدت به موضوع اقتصاد کم کربن و عدم تدوین راهبردهای بلند مدت بمنظور 
جهت گیری بس��وی اقتصاد کم کرب��ن در برنامه های توس��عه آتی)کربن زدایی از  اقتصاد 
پرکرب��ن ایران حداقل نیاز به ی��ک چهارچوب زمانی 20 س��اله دارد و هدفگذاری برای  

بازه های زمانی 2025، 2030 و 2050( 
•  ضعف در ارتباطات و کمبود منابع مالی برای دستیابی به  فناوری های نوین و کارا

•  فقدان نگاه کالن نگر در بخش مسکن در خصوص ساخت ابنیه با مصرف سوخت بهینه و 
استفاده از فناوری های نوین جهت استفاده و نصب انرژی های تجدید پذیر و عدم وجود 

حمایت های مالی در این خصوص

نقاط ضعف کلی

•  عدم استفاده از نقاط قوت و مشخص نبودن نقاط ضعف
•  عدم وجود چشم اندازی برای اقدامات تغییر اقلیم در سطح ملی

•  عدم به اشتراک گذاری مطالعات انجام شده و نتایج آن ها توسط دستگاه های مختلف
• ع��دم وجود آموزش ه��ای الزم در خصوص تغییر اقلی��م در مقاطع تحصیلی مختلف و 

آگاه سازی افکار عمومی
•  عدم وجود پژوهش های کاربردی و جدی در خصوص تغییر اقلیم در مقاطع کارشناسی 

ارشد و دکترا و عدم انسجام آنها به عنوان اجزای یک حرکت ملی )پازل(
•  عدم وجود بازار رقابتی شفاف کربن در کشور

•  عدم وجود س��ازمانی نظیر س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور  با حوزه اختیارات 
گسترده جهت ساماندهی فعالیت های دستگاه های مختلف

•  نگاه انحصار گرایانه در تصمیم سازی های دولت در بخش انرژی علی الخصوص بازار 
انرژی

•  اجرایی نبودن راه حل های مربوط به کاهش انتشار در کشور با توجه به پتانسیل های ملی
•  عدم اس��تفاده از تجربیات کش��ورهای دنیا در سیاس��ت گذاری و اجرای  سیاست های 

کاهش انتشار در کشور
•  دولتی بودن اقتصاد

•  در اولویت قرار نداشتن موضوع  در مقایسه با مشکالت متعدد روزمره  و فوری کشور
•  بی توجهی نسبت به مسائل کالن و دراز مدت منتجه از موضوعات زیست محیطی 

بین  المللی 
•  عدم استفاده از تحقیقات دانشگاهی در صنعت

•  نقش آفرینی ناچیز  تشکل های مردم نهاد در بخش کاهش اثرات تغییرات اقلیم
•  عدم کفایت سهم منابع تجدیدپذیر در سبد انرژی مصرفی در کشور

ادامه جدول پ )1(: نقاط قوت و ضعف در بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
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جدول پ )2(: فرصت ها و تهدیدها در بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

تهدیدفرصت

ملی

•  بهینه سازی انرژی و حفظ منابع برای نسل های آتی و مدیریت و 
استفاده پایدار از منابع

•  کاهش آالیندهای هوا و سایر تخریب های زیست محیطی 
•  کاهش هزینه های اقتصادی-اجتماعی ناش��ی از تخریب زیس��ت 

محیطی
•  بهبود ش��رایط اشتغال و ایجاد کس��ب و کارهای جدید مبتنی بر 

دانش
•  وجود تعداد کثیر دانش��جویان و مراکز پژوهشی- تحقیقاتی برای 

انجام تحقیقات پایه-کاربردی و توصیه ای
•  وج��ود زمینه ه��ای الزم برای ایجاد فرصت های ب��ازار محور در 

کشور

•  تحریم های بین المللی و عدم دسترسی به تکنولوژی های کارآمد 
و دوستدار محیط زیست )البته در این خصوص امکان تبدیل تهدید 
به فرصت نیز با توجه به مستثنی بودن این  سیاست ها/تکنولوژی ها 

وجود دارد(
•  تحریم های بین المللی و عدم دسترس��ی به صور رایج تامین مالی 
جهت توسعه زیر بخش های انرژی کشور و بتبع آن کاهش اولویت 

مسایل زیست محیطی
•  نب��ود تجربه و انگی��زه کافی در بالفعل ک��ردن فرصت های بالقوه 

موجود در کنوانسیون ها بین المللی در کشور
•  فش��ار هزین��ه ای بر بخش های انرژی کش��ور در کوت��اه مدت در 

صورت قبول تعهدات کاهش انتشار ملی/بین المللی
•  عدم نگرش آمایشی و هم افزایی در فعالیت های بخش انرژی

بین   المللی

 GEF، CDM، NAMAs استفاده از منابع بین المللی نظیر  •
•  منابع صندوق اقلیم سبز و انطباق

CTCN انتقال فن آوری تحت شبکه  •
•  فرصت اخذ گواهی کربن از پروژه های کاهش انتشار و ذخیره سازی 

آن ها برای دوره آتی تعهدات 
•  حضور در بازارهای بین المللی انرژی و محیط زیست

•  وابس��تگی اقتصاد کش��ور به منابع سوخت فس��یلی و پرکربن  و 
آسیب پذیر بودن آن در صورت قبول تعهدات کاهش انتشار

•  اتکای شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و آسیب پذیری آن 
در اثر اقدامات مقابله ای) سیاس��ت های کاهش انتشار( کشورهای 

توسعه یافته
•  نبود زیرس��اخت های الزم )قانونی، حقوقی، مالی( در کشور در 
اجرای  سیاس��ت های کاهش انتش��ار و بتبع آن عدم آمادگی برای 

قبول تعهدات کاهش انتشار
•  کاهش ش��دید قیمت های گواهی کربن در بازار بین المللی و عدم 

CDM تمایل شرکت های خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های
•  ع��دم انعطاف و نیز محدودیت ه��ای موجود در قوانین داخلی در 

استفاده از منابع بین المللی
•  عدم مش��ارکت فعال در شکل گیری قوانین و مقررات بین المللی 
بعنوان بازیگران اصلی بمنظور حفظ حداکثری منافع ملی و پیگیری 

امورات مرتبط
•  ش��کل گیری رویه ه��ا و قوانین جدید بین المللی ب��رای نظارت، 

بازرسی و راستی آزمایی عملکرد کشورها در چارچوب
 UNFCCC و دیگر س��ازمان های بین المللی مانند سازمان تجارت 
جهان��ی، دریان��وردی بین المللی، هواپیمایی بین المللی، س��ازمان 
بین المللی کار، سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی هواشناسی 

و سازمان بین المللی استاندارد
•  مق��ررات در ح��ال ش��کل گیری در قال��ب برخ��ی از اتحادیه ها و 

تشکل های اقتصادی منطقه ای
•  عدم دسترسی به فناوری نوین و کارا
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جدول پ )3(: نقاط قوت و ضعف بخش مدیریت منابع آب

نقاط ضعفنقاط قوت

•  ال��زام قانون��ی در بکارگیری  سیاس��ت های کالن تش��ویقی برای 
بهینه سازی در مصرف آب و ارتقای بهره وری با توجه به ارزش های 
آب )اقتص��ادی، امنیت��ی و سیاس��ی()با تأکی��د بر ح��ذف تلفات، 
بازچرخانی آب، اصالح الگوی کش��ت و تعادل بخش��ی آب های 

زیرزمینی( در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف
 •  ال��زام ب��ه ایج��اد س��اختار فراگیر در نظ��ام برداش��ت از آب های 

زیر زمینی و منابع سطحی
•  امکان ایجاد بازدارندگی و مناطق ممنوعه با نظر دستگاه اجرایی

•  وجود زیرس��اخت قانونی برای خرید و فروش حق آبه و توس��عه 
بازارهای محلی آب

•  وجود زیرساخت های قانونی مناسب به منظور کاهش تصدی گری 
دولت، تقویت مش��ارکت مردم و بخش خصوصی در استحصال و 
بهره برداری )به عنوان مثال تشکیل شرکت های بهره برداری ازشبکه 
با مش��ارکت م��ردم با دارا بودن 51 % س��هام ودولت ب��ا دارا بودن 
 49% س��هام( و توجه به ارتقای توان فن��ی و اجرای آنها با توجه به 

ظرفیت های مناسب فنی و اجرای غیر دولتی در کشور
•  الزام قانونی در اسناد باالدستی در اولویت بخشی به توسعه پایدار 

و آمایش ملی در سطح حوضه آبریز

•  ع��دم هدفگ��ذاری )زمانی و حجم��ی( روش��ن در اصالح الگوی 
مص��رف آب )همانند بازچرخانی، اصالح الگوی کش��ت و تعادل 

بخشی(
•  عدم کفایت س��از و کار اجرایی برای تشویق بهینه سازی مصرف 

آب
•  حذف شمولیت قانونی اخذ مجوز از دستگاه متولی آب کشور در 

موارد خاص
•  زمان مند بودن هر گونه قرق در برداشت آب

•  عدم هماهنگی و مشکالت قانونی در اختصاص حق آبه کشاورزی 
به موارد غیر از آن   مگر با خرید زمین

•  ساختار دولت محور و انحصاری در تعیین قیمت آب و بالطبع آن 
مشکل در ایجاد بازارهای محلی آب

•  ع��دم لحاظ نم��ودن جایگاه قانونی مناس��ب در خصوص ارتباط 
کیفیت و کمیت منابع آب

•  ابهام در نحوه عملکرد دولت در خشکسالی و اثرگذاری های تغییر 
اقلیم به منظور افزایش تاثیر در اقدام اضطراری مربوطه

•  ع��دم اج��رای قانون وآیی��ن نامه های مربوطه در راس��تای جلب 
مشارکت مردم و نهادهای غیر دولتی و خصوصی

•  عدم تبیین و اجرایی نمودن ساختار جامع توسعه پایدار در کشور
•  عدم محوریت محیط زیس��ت بصورت اعم در اصول پیشنهادی 

برنامه های بخشی و فرابخشی توسعه کشور
•  کمبود سرمایه گذاری مناسب بر بخش آب به منظور ایجاد ارزش 

افزوده بیشتر، اشتغال و تولید محصوالت مرتبط
•  عدم ایجاد بستر مناسب فرهنگی، اجتماعی، فنی و اقتصادی برای 

جلب مشارکت بهره برداران در راستای مصرف بهینه آب
•  ناکارآمدی و نبود سیس��تم جلب، جذب و اشتراک گذاری درس 
آموخته های ملی و بین المللی در خصوص اقدامات کارآمد استفاده 

بهینه از منابع آب
•  عدم اس��تفاده از پتانسیل طبیعی کشور در راستای حفظ و ذخیره 

آب سبز با فرآیندهای آبخیزداری وآبخوانداری
 •  عدم به رس��میت شناختن حقوق عمومی در دخالت های توسعه ای

 ش��امل اس��تحصال، انتقال و بهره برداری از آب های س��ط��حی و 
زیرزمینی

•  نبود الگ��وی الزم  االجرای قانونی و پایین بودن بهره وری آب در 
بخش های مختلف مصرف

•  تداخل منابع سیاسی و اقتضاءات فنی بر تصمیم های اتخاذ شده در 
مدیریت منابع آب

•  نبود سیستم بازدارنده و تشویق ملی در بهره وری و میزان مصرف 
آب
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ادامه جدول پ )3(: نقاط قوت و ضعف بخش مدیریت منابع آب

نقاط ضعفنقاط قوت

•  تن��وع اقلیمی و طبیع��ی و همچنین تفاوت در س��طح اثرپذیری 
مناطق مختلف کشور از تغییر اقلیم

•  ظرفیت های نهادی، منابع انسانی، برنامه ریزی، سیاست گذاری، 
ساختاری و تجهیزاتی دستگاه متولی مدیریت آب در سطح کشور

•  سابقه تاریخی و فنی مناسب به منظور بهره برداری پایدار از منابع 
آب کشور )قنات، آببندان ها و...(

•  بستر مناسب و الزام قانونی در بسط اقدامات آبخیزداری وآبخوان 
داری با توجه به شرایط توپوگرافی اراضی کشور

•  نبود  تنوع بخشی، تجهیز و جلب سرمایه های بخش غیردولتی
 •  وج��ود زیرس��اخت ه��ای پژوهش��ی و مطالعات��ی ب��ا توج��ه به 

طرح های در حال اقدام

•  عدم هماهنگی در چرخه تولید، استحصال، بهره برداری و مصرف 
آب

• نبود ساختار مناسب به منظور بهره وری و ترویج مصرف صحیح 
منابع آب کشور

•  نبود سیاست فعال و برنامه ریزی شده در بهره برداری از منابع آب 
های مرزی و مشترك 

•  عدم وجود سند آمایش سرزمین )به خصوص مبتنی بر منابع و نه 
گستردگی ارضی(

•  عدم یکپارچگی و نگرش فرابخش��ی و ملی در ساختار مدیریت 
کالن تخصیص منابع و مصارف آب کشور

•  عدم وجود ساختار مناسب و با دقت مکفی در فرآیند تعیین بیالن 
موجود مصارف و منابع کشور

•  عدم وجود ساختار توسعه یافته و مناسب در پایش به هنگام منابع 
آبی کشور )کیفی و کمی(

•  نبود وجود مطالعات جامع در س��طح ملی به منظور تعیین میزان 
اثرپذیری از تغییر اقلیم

•  بهره برداری غیرکارآمد از امکانات
•  عدم وجود اسناد باالدستی کارا و وفور مواد آیین نامه ای و قانونی 

غیر مفید و یا بر زمین مانده
•  نبود همکاریهای منسجم بین بخشی و اخذ تصمیمات مقطعی و 

منفرد بدون نگرش آمایش سرزمین در مدیریت منابع آب 
•  قوانین و مقررات غیرمؤثر در جلوگیری از برداش��تهای غیرمجاز 

آب و عدم کارایی در برخورد قضایی با متخلفان
•  عدم تناسب سیاست گذاری های قیمتی  و نظارتی در تخصیص 
منابع آب در بخش های مختلف )قیمت نامتناسب آب کشاورزی 

و  صنعت( 
•  ضرورت س��رمایه گذاری در بخش آب با توجه به بحران موجود 

آب و تداوم محتمل آن
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جدول پ )4(: فرصت و تهدید بخش مدیریت منابع آب

تهدیدفرصت

ملی )در آستانه برنامه ششم و فراهم شدن فرصت برای تدوین احکام مناسب در خصوص تغییر اقلیم(

وجود توان، تمایل و زیرس��اخت مناسب برای انجام اقدامات 
الزم در عرصه بهره وری آب و امکان رسیدن به نتایج مناسب و 

مطلوب در اسرع وقت
• امکان ایجاد تنوع بخش��ی، تجهیز و جلب سرمایه های بخش 

غیردولتی 
•  امکان پذیری اصالح ساختار تأمین منابع، تخصیص و الگوی 

مصرف منابع آب
•  ام��کان اعم��ال مدیری��ت بهم پیوس��ته منابع آب در س��طح 

حوضه های آبریز به عنوان یکی از مبانی آمایش سرزمین
•  شکل گیری انسجام حاکمیتی و درک بحران در خصوص منابع 

آب کشور
• انفال بودن منابع آب و امکان اس��تفاده از توان فقهی، مذهبی 

و فرهنگی در خصوص مدیریت کالن و اداره منابع آب کشور
•  دسترس��ی به دو منبع آب غیرمتعارف  در مناطق ش��مالی و 

جنوبی کشور
•  ظرفیت فرهنگی واجتماعی مناسب برای مصرف بهینه آب

•  بس��یج بخش��ی از اعتبارات صندوق توس��عه ملی برای رفع 
بحران آب

•  گس��تره فراگیر اثرات س��وء تغییر اقلیم بر منابع تجدیدپذیر و ذخایر 
آب کشور

•  افزایش آالینده ها در محیط های آبی )ناشی از توسعه بی رویه  مصرف، 
تمایل رو به تزاید در استفاده از آب شیرین کن ها و کاهش حجمی(

•  کمبود س��رمایه گذاری در بخش آب متناس��ب با نق��ش آن در تولید 
واشتغال و ارزش افزوده وتولید ناخالص ملی 

•  گس��تردگی مصارف و تقاضا در سطح کش��ور و عدم امکان تأمین در 
آینده نزدیک و امکان ایجاد تنش در مناطق کشور

•  عدم وجود الگوی آمایش مناس��ب در استقرار نیازهای آبی کشور و 
هزینه بر بودن تغییر مکانی آنها به مناطقی با مزیت های نسبی مناسب

•  فرس��ودگی رو به تزاید و کاهش راندمان شبکه های پخش آب شرب 
و کشاورزی و عدم برنامه مناسب و کارا برای ایجاد بهره وری مناسب

•  توسعه شدید محدودیت های طبیعی در منابع آب تجدیدشونده و در 
دسترس

•  عدم همسویی و ناهماهنگی بین ارگانها و نهادهای استانی ذی مدخل 
در مدیریت و بهره برداری آب

•  وجود الگوهای نامناس��ب مصرف انرژی از جمله در آب کش��اورزی 
و شرب

•  ساختار نامتوازن مصرف آب کشور
•  عدم وجود نگاه کل نگر و بین بخشی به مقوله مدیریت منابع آب در 

کشور
•  عدم س��رمایه گذاری کافی در جهت استفاده مناسب از اقلیم متنوع و 
انرژی خورشیدی فراوان در کشور در تولید محصوالت باغی و زراعی 

متنوع
•  عدم مدیریت صحیح و گسترش نقاط بحرانی و کانونی تولید ریزگردها 

در منطقه
•  افزایش احتمال تبدیل تعارضات آبی به اختالفات سیاسی و اجتماعی 

در بخشهای مختلف کشور به ویژه در مناطق خشکتر

بین   المللی

•  امکان ایجاد دیپلماسی فعال و مناسب در سطح بین الملل به 
منظور توسعه توان کارشناسی و فنی کشور

•  ام��کان الگوب��رداری از تجارب موفق مل��ی و بین المللی در 
مدیریت منابع آب کشور در بحران موجود

•  امکان ایجاد بازارهای تهاتری کالن آب بر در منطقه با هدف 
افزایش تراز بیالن آبی کشور

•  وجود منابع آبی و حقابه های بالاستفاده در برخی از کشورهای 
منطقه برای تبادالت آبی با ایران

•  امکان بروز تعارضات منطقه ای برای استفاده از منابع آب های مرزی 
و مشترك

•  خشک شدن رودخانه های مرزی و کاهش حجم آب ورودی آنها که 
باعث مسائلی چون تنزل کیفیت و افزایش میزان آلودگی آب می شود

•  از بین رفتن مرزهای طبیعی مانند رودخانه های مرزی و مش��کالت 
ناشی از آن برای اعمال حاکمیت نیروهای مرزبانی

•  مهاجرت جوامع مرزنش��ین و خالی ش��دن برخ��ی از مناطق مرزی از 
جمعیت بر اثر خشکسالی
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جدول پ )5(: نقاط قوت و ضعف بخش کشاورزی و امنیت غذایی

نقاط ضعفنقاط قوت

•  تنوع در فعالیت های کشاورزی )زراعت و باغبانی، دامپروری و 
شیالت( و محصوالت مرتبط

•  توانمندی متخصصین کشور در بخش های مختلف کشاورزی
•  اولویت کشاورزی از منظر امنیت غذایی در برنامه های ملی

•  وجود اسناد باالدستی متضمن تولید منعطف با شرایط محیطی و 
اقلیم مناطق

•  حمایت مادی و معنوی دولت از راهکارهای س��ازگاری با تغییر 
اقلیم 

•  وج��ود ش��بکه های مختلف کش��اورزان و بهره ب��رداران در قالب 
غیر دولتی )به منظور ظرفیت س��ازی و توانمندسازی در خصوص 

اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم(
•  وجود پتاسیل پژوهشی باال به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم و 

ارائه راهکارهای سازگاری در بخش کشاورزی
•  تکلیف در ایجاد هماهنگ برای اجرای عملیات فنی و زیر بنایی 
)اجرای همزمان طرحهای تامین آب و طرح های مکمل و تجهیز و 

نوسازی( 
•  وج��ود اهداف و الزامات کم��ی برای ارتقاء راندم��ان آبیاری در 
برنامه های توس��عه کش��ور )مث��ال 25 % در قانون برنام��ه چهارم و 

حداقل40 % در قانون برنامه پنجم(
•  الزام به تدوین و روزآمدسازی الگوی کشت منطقه ای با تحویل 
حجمی آب بر اساس الگوی کشت و با مشارکت بخش غیر دولتی 

و شرایط محیطی
•  گس��ترش مب��ارزه تلفیقی ب��ا آفات و مبارزه زیس��ت ش��ناختی 
)بیولوژیکی( و توسعه کش��ت ارگانیک، مدیریت تلفیقی تولید و 
اعمال اس��تانداردهای ملی کیفی تولیدات کش��اورزی در راس��تای 

پوشش حداقل 25 %  سطح تولید تا پایان برنامه
•  گسترش پوشش بیمه کشاورزی و عوامل تولید تا حداقل 50 %  

تولیدات تا آخر برنامه
•  الزام به گسترش صنایع تبدیلی-تکمیلی در بخش کشاورزی

•  تکلی��ف قانونی دول��ت در حفظ آب و خ��اک، تقویت و احیای 
آبخوان ها، کنترل فرسایش بادی و آبی و سایر عوامل متاثر از اقلیم 

با استفاده از عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در سطح کشور
•  الزام به اعمال شاخص های پایداری محیطی 

•  الزام دولت و وجود احکام قانونی در حفظ تعادل بین منابع پایه و 
تولید در زیر بخش های مختلف کشاورزی

•  اختصاص حداقل 25 % از منابع قابل تخصیص صندوق توس��عه 
ملی برای توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی توسط بخش 

غیردولتی

•  بهره وری کم )سطح زیر کشت، تولید، اقتصاد، منابع پایه و ...( 
در بخش کشاورزی و عدم وجود الگوی مناسب در استفاده از منابع 

پایه بر اساس روند موجود
•  عدم توانمن��دی و کمبود ظرفیت نهادی در تلفیق دانش بومی  و 

جدید در سازگاری با تغییر اقلیم
•  ضعف در مطالعات و پیوس��تگی تحقیقات، آموزش و پژوهش 
)پایه و کاربردی( در زمینه اثرات تغییر اقلیم و س��ازگاری با آن در 

بخش کشاورزی
•  کمبود تکنولوژی های الزم به منظور توسعه کشاورزی سازگار با 

اثرات تغییر اقلیم 
•  ضعف در برنامه های ترویجی و اشاعه ای و آگاه سازی ذی مدخالن 

از اثرات تغییر اقلیم و نحوه سازگاری با آن
•  کمبود قوانین به منظور توسعه کشاورزی سازگار با اثرات تغییر 

اقلیم در سطح ملی و محلی
•  ناهماهنگ��ی س��اختاری و نه��ادی در توزی��ع وظای��ف مرتبط با 
س��ازگاری در بخش کش��اورزی بین دس��تگاه ها و وزارتخانه های 

مرتبط
•  عدم توجیه پذیری  سیاست ها، برنامه ها و طرح های سازگاری با 

توجه به هزینه و فراهمی منابع پایه همانند آب و انرژی
•  عدم وجود زیرس��اخت های انعطاف پذیر در راستای دستیابی به 

پایداری در تولید کشاورزی
•  عدم وجود سیستم یکپارچه حسابهای اقتصادی-زیست محیطی و 

سیستم حسابداری منابع طبیعی کشور 
• ضعف نهادی و س��اختاری در توسعه کشاورزی سازگار با اثرات 
تغییر اقلیم در ش��رایط موجود )عدم اعالم الگوی کش��ت در کشور 
منطبق بر اقلیم مناطق، عدم زیرساخت کشاورزی صنعتی و فراوانی 

الگوی سنتی( 
•  وجود ضایعات فراوان در بخش کشاورزی و نبود مدیریت جامع 

در آن
•  ع��دم وجود برنامه م��دون در، اس��تفاده از آب مجازی در بخش 

کشاورزی
•  عدم وجود برنامه مدون در بازچرخانی و استفاده از آب نامتعارف 

در بخش کشاورزی
•  عدم اس��تفاده صحیح از کود و عدم تناس��ب بین الگوی کودهای 

شیمیایی، زیستی و آلی در فرآیند کشاورزی
•  ضعف در بهره گیری و مدیریت سرمایه اجتماعی در رفع تعارضات 

منطقه ای 
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ادامه جدول پ )5(: نقاط قوت و ضعف بخش کشاورزی و امنیت غذایی

نقاط ضعفنقاط قوت

•  الزام به افزایش س��هم محصوالت ویژه کشور )محصوالتی که 
بازده بیشتر به نهادههای مصرفی دارند( از بازار دنیا به %10

•  اعط��ای پ��اداش بهره وری به کش��اورزان با به��ره وری باال و 
رعایت مسائل زیست محیطی

•  )بن��د 32 قان��ون به��ره وری( از طریق پرداخت مس��تقیم به 
تولیدکنندگان با بهره وری باال و دارای روند افزایش��ی در بهبود 
ش��اخص های بهره وری رعایت موارد زیست محیطی در تولید 
و همچنین تولید با کیفیت منطبق بر برنامه های الگوی کش��ت 

پارادش بهره وری پرداخت نماید 
•  ظرفیت بالقوه در ارتقاء سطح بهره وری در مصرف منابع پایه و 
تولید محصول سالم بیشتر با توجه به ظرفیت های مورد استفاده 

در بخش آب و خاک و همچنین تولید محصول
•  وج��ود راهنمای تعیین ارزش اقتص��ادی آب برای مصارف 

کشاورزی

•  بازده پایین و ریسک باالی سرمایه در بخش کشاورزی و عدم توانایی 
آن در رقابت با س��ایر بخش های اقتصادی برای جذب سرمایه و منابع 

مالی
•  عدم انطباق برخی از  سیاست های حمایتی و قیمت گذاری محصوالت 

کشاورزی در جهت سازگاری بخش کشاورزی با تغییر اقلیم
•  افزایش ریسک تولید با توجه به حرکت به سمت تک کشتی شدن و 

افزایش کشت در اراضی حاشیه ای
•  عدم توفیق در جلب مش��ارکت مردمی و ایجاد تشکل های آب بران 

کشاورزی
 •  غال��ب ب��ودن نظ��ام به��ره ب��رداری خ��رد مالک��ی و ع��دم توفیق در 

یکپارچه سازی اراضی
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جدول پ )6(: فرصت ها و تهدیدهای بخش کشاورزی و امنیت غذایی 

تهدیدفرصت

•  تن��وع اقلیمی و توان زیس��تی در کش��ور، فون و فلور بخش 
کشاورزی و دامی در سازگاری با اثرات تعییر اقلیم

•  ت��وان بالقوه در معرفی گونه های جدید و س��ازگار با ش��ریط 
اقلیمی آتی در کشاورزی 

•  افزایش عملکرد در بعضی از محصوالت کشاورزی )با توجه 
)CO2 به افزایش دما، افزایش طول دوره رشد و افزایش

•  امکان ایجاد افزایش ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری 
کشور به منظور سازگاری با تغییر اقلیم در بخش کشاورزی

•  وجود انگیزه کافی در تشکل های غیر دولتی مرتبط در حرکت 
به سمت کشاورزی سازگار

•  امکان مناس��ب در انس��جام بخش��ی و ایفای نق��ش پر رنگ 
ترویجی با همکاری تشکل های غیر دولتی به منظور سازگاری 

بیشتر
•  امکان بهره گیری از کمک های فنی و مش��اوره ای بین المللی 

در زمینه سازگاری
•  امکان روزآمدسازی برنامه جامع کشور در بخش کشاورزی با 

توجه به ظرفیت های زیستی و توان اقلیمی
•  امکان بکارگیری نیروی انسانی کارآمد در بدنه دانشگاهی و 
موسسات تحقیقاتی و بکارگیری به منظور تبیین و پیاده سازی 

الگوی کشاورزی سازگار
•  امکان جذب س��رمایه بخش خصوصی در زمینه کش��اورزی 

سازگار با توجه به استراتژیک بودن امنیت غذایی
•  وجود امکان مناسب در سطح منطقه برای توسعه کشاورزی 

فراسرزمینی و استفاده بهینه از آب مجازی
•  امکان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در توسعه کشاورزی 

سازگاری
•  امکان تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی از طریق توسعه 

صنایع تبدیلی و تکمیلی
•  پتانس��یل مناسب در معیشت جایگزین در مناطق روستایی 

)گردشگری کشاورزی و اکوتوریسم(
•  امکان استفاده از اراضی و آب های شور )شور ورزی( 

•  امکان تغییر ساختار مدیریتی سنتی به مدیریت مدرن
•  ض��رورت ایج��اد درآمدهای مکمل از جمل��ه از طریق ایجاد 
پهنه هایی برای سلولهای خورشیدی در کنار مزارع کشاورزی در 
راستای کاهش بیکاری و افزایش درآمدها در بخش کشاورزی

•  نوسانات زمانی و مکانی پدیده تغییر اقلیم  و همچنین تغییر در شدت 
و مدت وقایع حدی متاثر از تغییر اقلیم

•  افزای��ش تواتر و پهنه های متأثر از طوفان های گرد و غبار و تش��دید 
بیابان زایی و فرس��ایش آبی و بادی متأثر از تغییر اقلیم در س��طح ملی 

و منطقه ای 
•  کاهش کمیت و کیفیت منابع آب قابل برنامه ریزی برای اس��تفاده در 

کشاورزی
•  گسترش پهنه های شور و غیر حاصل خیز ملی با توجه به تغییر الگوی 

اقلیمی کشور
•  افت تولید )کمی و کیفی( در برخی از محصوالت و اقالم کش��اورزی 

اساسی متاثر از تغییر اقلیم
•  افزایش جمعیت آفات و بیماری های کشاورزی

•  بح��ران در تأمین پایدار محصوالت کش��اورزی مورد نیاز با توجه به 
تغییر گسترده اقلیم کشور

•  تغییر در الگوی سنی و نفوس جمعیت روستایی به عنوان نیروی مولد 
بخش کش��اورزی به منظور تولید خ��ود اتکا متأثر از اثرات کالن تغییر 

اقلیم
•  گس��ترش مهاجرت ناشی از تغییر اقلیم از روستا به شهر و تعارضات 

منطقه ای
•  صعوبت در دسترس��ی مناس��ب ب��ه فناوری های مورد نی��از و مرتبط 

باکشاورزی سازگار در سطح بین الملل
•  نامش��خص بودن وضعیت مالکیت اراضی کشاورزی و امکان تبدیل 

قطعات بزرگ به اراضی کوچک
•  نامتناسب بودن الگوی غذایی )متناظر با رژیم گیاهی و پروتئینی( با 

شرایط اقلیمی در کشور
•  فقدان برنامه ریزی صحیح برای تحقیقات، تولید و کشت محصوالت 
کش��اورزی و باغی سازگار با شرایط کم آبی و خشکسالی، که می تواند 

فشار بر این حوزه را کاهش دهد
•  تش��دید فشارها و اس��تفاده از منابع آب های زیرزمینی و پیامدهای 

محیط زیستی ناشی از آن برای کشور
•  کاهش سهم بخش کشاورزی از مجموع درآمدها و GDP کشور

•  غیرعملی ش��دن بسیاری از طرحهای خودکفایی در تولید و صادرات 
اقالم کش��اورزی به عنوان موانعی در راس��تای حرکت بس��وی اقتصاد 

مقاومتی 
•  افزایش وابستگی کشور به واردات محصوالت کشاورزی به ویژه اقالم 

و کاالهای اساسی و از دست رفتن بخشی از درآمدهای کشور
•  افزایش فشار بر سایر بخشهای اقتصادی در نتیجه تشدید بیکاری و 

مهاجرت کشاورزان به شهرها
•   جابجا شدن مفهوم امنیت غذایی با طرح توسعه کشاورزی
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جدول پ )7(: نقاط قوت و ضعف بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی )منابع زیستی(

نقاط ضعفنقاط قوت

 • عضویت در پروتکل ها و کنوانسیون های بین  المللی
  تن��وع زیس��تی و مناب��ع طبیع��ی ب��ه منظ��ور ایجاد 
ظرفیت در همکاری های دو و چند جانبه بین  المللی 

•  وجود اس��ناد باالدس��تی در تأکید ب��ر حفظ و احیا 
منابع طبیعی، تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی کشور 
)ش��امل: اصل 50 قانون اساسی، سند کالن برنامه 
آمایش منابع طبیعی و محیط زیست، بندهای 58، 
59 و 60 قانون برنامه توس��عه چهارم و بندهای 6، 

104 و 187 برنامه توسعه پنجم و ...(
•  وج��ود غن��ای گون��ه ای در منابع زیس��تی و تنوع 
طبیعی و منحصر بفرد کش��ور در اکوسیس��تم های 

خشکی، آبی و فی مابین
•  وجود تنوع اقلیم به عنوان عامل تأثیر گذار در تنوع 

زیستی 
•  وج��ود گونه های ش��اخص گیاه��ی و جانوری در 

ارزیابی روند تغییر اقلیم
•  وجود صندوق ملی محیط زیس��ت در حمایت از 

تنوع زیستی و منابع طبیعی کشور
•  دارا ب��ودن توانمندی ه��ای الزم در بخش ه��ای 
پژوهش��ی، تحقیقاتی و آموزشی به منظور مقابله با 
تغییر اقلیم و حفاظت از منابع طبیعی و تنوع زیستی
•  وجود تصویر نسبی از وضعیت تنوع زیستی فون-

فلور و منابع طبیعی ملی
•  وج��ود عرصه های بکر در منابع طبیعی کش��ور به 

منظور حفظ و کمک در سازگاری بیشتر
•  وجود جلوه ها و مناظر قابل ارائه در اکوتوریس��م 
جهت جلب حساس��یت و حمایت س��رمایه گذاران 
برای اجرای برنامه کالن س��ازگاری با اثرات تغییر 

اقلیم در سطوح ملی و بین المللی

•  عدم قطعیت در نتایج شبیه سازی مدل های تغییر اقلیم بر بخشهای منابع طبیعی/ و 
تنوع زیستی برای دوره های آتی و کاستی شدید داده های مورد نیاز

•  ضعف کارشناسی در پایش و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر بخشهای منابع طبیعی، 
تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی

•   حساسیت اندک تصمیم گیران و تصمیم سازان به مقوله تغییر اقلیم و اثرات سوء 
آن بر تنوع زیستی و منابع طبیعی در دستگاه های متولی

•  فقدان زیرساخت های فنی و اداری در بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بخشهای منابع 
طبیعی/  و تنوع زیستی

•  ضعف در سیاست گذاری و ارائه راهبردهای کالن ملی در بخش های تنوع زیستی 
و منابع طبیعی، به منظور توجه به اثرات تغییر اقلیم و تدوین برنامه های سازگاری 

در سطح ملی
•  نبود اس��تانداردها و دس��تورالعمل های الزم برای ارائ��ه راهکارهای قابل اجرای 

سازگاری
•  عدم وجود سازوکار مناسب و ضعف بخش عمومی و خصوصی در تأمین منابع 
مالی سازمان های مردم نهاد )به عنوان رکن تأثیر گذار در حفظ منابع طبیعی و تنوع 

زیستی( جهت فعالیت در عرصه محیط زیست و تغییر اقلیم 
•  عدم وجود پایگاه اطالعاتی مناسب در زمینه های زیستی، بوم شناختی و تنوع ژنی 

برای اغلب گونه ها و زیستگاه های کشور 
•  س��رعت روز افزون تخریب در مقابل فرآیند احیا در منابع زیستی ملی )آسیب 
دیدگی شدید اکوسیستم های خشکی و آبی و فراهم شدن موجبات انقراض گونه ها 

یکی پس از دیگری(
•  کمبود در فرآیند سیستم جامع پایش محیطی کشور

•  دسترسی اندک به اطالعات منابع طبیعی و تنوع زیستی برای محققین بدون ورود 
به بروکراسی اداری در سطح ملی )گردش کند اطالعات( 

•  ناس��ازگاری برخی از  سیاس��ت ها، رویکردها و قوانین چالش برانگیز توس��عه 
صنعتی و شهری از منظر تنوع زیستی و منابع طبیعی در سطح ملی

•  ضعف در ظرفیت سازی همکاری  بین بخشی و بین قوه ای برای حفاظت از منابع 
طبیعی و تنوع زیستی

•  عدم مقابله مناسب با اقدامات تخریبی در حوضه منابع طبیعی و تنوع زیستی
•  ضع��ف در درک متقاب��ل ارزش های منابع طبیعی نزد جامعه و تصمیم گیران امر 
توسعه و عدم گزارش دهی ارزش های منابع طبیعی و تنوع زیستی به صورت کمی 

و کیفی
•  ضعف در نظارت بر قوانین موجود در عرصه منابع طبیعی و تنوع زیستی

•  ضعف در جذب، حفظ و به کارگیری نیروهای متخصص در دستگاه های ذی ربط
•  وجود تنوع اکوسیس��تم های حساس و آس��یب پذیر و گونه های در معرض خطر 

نسبت به تغییر اقلیم در کشور )مدیترانه ای، مانگرو و خشک-نیمه خشک(
•  بی توجهی به موضوع حفاظت از منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده و بکارگیری 
صحیح ارزیابی اثرات زیست محیطی )EIA( در تدوین و اجرای طرحهای عمرانی 

کشور
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جدول پ )8(: فرصت ها و تهدیدهای بخش منابع طبیعی و تنوع زیستی )منابع زیستی(

تهدیدفرصت

•  افزایش تمایل مجامع ملی/ بین المللی جهت سرمایه گذاری 
کالن در بخ��ش منابع طبیعی وتنوع زیس��تی به منظور کاهش 

اثرات تغییر اقلیم
•  امکان افزایش انعقاد تفاهم نامه های مشترک بین کشورهای 

تأثیر پذیر از تغییرات اقلیم
•  امکان ایجاد مشارکت و عالقمندی در سازمان ها و بنگاه های 
بین الملل��ی به منظ��ور دریافت کمکه��ای کالن در بخش منابع 

طبیعی و تنوع زیستی
•  افزایش ارتباط در اخذ کمک های مالی از سازمان های مرتبط  

بین المللی
•  دریافت حمایت موثرتر برای ظرفیت سازی، در سازگاری با 
محیط و جذب تکنولوژی با استقرار تمامی زیر ساختارهای ملی

•  تحریم ه��ای بین المللی و عدم دسترس��ی به تکنولوژی های کارآمد و 
دوستدار محیط زیست 

•  حذف سریع گونه های حساس به تغییر اقلیم
•  در مع��رض خط��ر ق��رار گرفتن گونه ه��ای بومی و بروز و گس��ترش 

گونه های مهاجم
•  اخت��الل در ت��وازن اکوسیس��تم )ع��دم ت��وازن در چرخ��ه غذای��ی، 

مهاجرت های گسترده حیات وحش و ...(
•  فشار مضاعف ناشی از امنیت غذایی بر تنوع زیستی کشور

•  اثر هم افزایی خشکی و خشکسالی متأثر از تغییر اقلیم بر منابع طبیعی 
و تنوع زیستی

•  تنوع و افزایش جمعیت آفات و نقش مخرب آنان در منابع طبیعی
•  کاهش تنوع و میزان گردش��گری و اختالل در معیشت جوامع محلی 

در معرض خطر آسیب 
•  افزایش آتش س��وزی در جنگل ها و مراتع کشور و آزادسازی کربن 

ذخیره شده به محیط
•  رش��د مهاجرت های اقلیمی جوامع بهره بردار و جوامع بومی محلی در 

مناطق آسیب دیده متأثر از تغییر اقلیم
•  واردات ب��دون نظارت و ارزیابی گونه های مهاجم بیگانه و همچنین 
محصوالت تراریخته )اصالح شده ژنتیکی( به کشور توسط دستگاه های 
دولتی و بخش خصوصی از جمله تهدیداتی اس��ت که مشخصا میتواند 

مدنظر قرار گیرد
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جدول پ )9(: نقاط قوت و ضعف بخش بهداشت

نقاط ضعفنقاط قوت

•  توانمندی نظام سالمت در راستای تعیین اولویت های سالمتی و 
انعطاف پذیری جهت اصالح حیطه های عملکردی

•  وج��ود قانون هیئت امنا و قدرت تصمیم گیری در هر س��طح  بر 
اساس اولویت های محلی و منطقه ای از جمله اولویت های مربوط 
به س��ازگاری با تغییر اقلیم در چارچوب  سیاست های کالن نظام 

سالمت
•  وج��ود نظام جمع آوری و پردازش اطالعات بهداش��تی و اجرای 

نظام ثبت مرگ و میر و بیماری ها بر حسب علل در تمام سطوح
•  نظام آموزش مداوم جامعه پزش��کی در کلیه حیطه ها و دسترسی 
به فن آوری های پیشرفته  آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی 

و تشخیصی
•  وجود انجمن های علمی پزشکی و کمیته های فنی تصمیم سازی 

همکار با دولت  
•  وجود شبکه گس��ترده بهداشتی و درمانی )PHC( در کلیه مناطق 

کشور
•  وجود برنامه ارتقاء کیفیت ش��بکه اورژانس )پیش بیمارستانی و 

بیمارستانی( 
•  توسعه خدمات جامعه محور توسط رابطین بهداشتی

•  اجرای نظام تصمیم گیری مبتنی بر ش��واهد در ش��بکه بهداش��ت 
ودرمان 

•  وجود شبکه  گسترده اطالعات و ارتباطات با سازمان های مرتبط 
بین  المللی 

•  وجود ش��بکه گسترده بیمارس��تانی و تجهیزات آزمایشگاهی و 
تشخیصی پیشرفته

•  وجود قوانین و دستورالعمل های مدون در مورد نظارت و کنترل 
مواد غذایی، دارویی و بهداشت محیط و کار

•  وج��ود نظام نظارت بر بهداش��ت محیط، بهداش��ت حرفه ای و 
سالمت شاغلین

•  وج��ود نظام مراقبت بیماری های واگیر )بیماری های منتقله از 
حشرات و منتقله از آب و غذا(

•  وجود بستر سامانه الکترونیکی برای ثبت اطالعات بهداشتی
•  وجود زیرساختارهای قابل اعتماد در محیط های کاری به منظور 
پایش و مداخله و ارائه خدمات بهداش��ت کار و سالمت شغلی در 

مواجهه با تغییرات اقلیم مجهز به سیستم های ثبت و گزارش دهی
•  وجود ش��ورای عالی س��المت و امنیت غذایی در س��طوح ملی، 

استان و شهرستان
•  وجود س��ند ملی پیش��گیری و کنترل بیماری ه��ای غیرواگیر و 

عوامل خطر مرتبط

•  جامع نبودن ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر سالمت
•  کمبود منابع انسانی ماهر در بخش سالمت کشور

•  توسعه نامتوازن برنامه های بخش سالمت با گذار سریع فراگیری 
بیماری ها 

• اجرای ناکافی س��ازوکارهای حاکمیتی نظام س��المت ب��ه ویژه در 
نظارت و اجرای قوانین و پایش و ارزشیابی آنها

•  توسعه ناکافی نظام مراقبت بیماری های واگیر و غیر واگیر
•  توزیع ناعادالنه یارانه های سالمت 

•  ناعادالنه بودن تامین مالی و ضعف در س��ازوکارهای تخصیص و 
جذب منابع مالی بخش سالمت

•  عدم تناس��ب کمی و کیفی منابع )انسانی، فیزیکی و تجهیزات( با 
نیازهای موجود کشور و پایین بودن بهره وری از منابع موجود

•  عدم پیش بینی برنامه های مقابله با تغییرات اقلیم در ساختار برنامه 
های سالمت شغلی و بهداشت حرفه ای کشور
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ادامه جدول پ )9(: نقاط قوت و ضعف بخش بهداشت

نقاط ضعفنقاط قوت

•  وجود سند ملی امنیت غذا و تغذیه
•  وجود طرح تحول نظام سالمت

•  وج��ود کارگ��روه بهداش��ت- درم��ان و توانبخش��ی در حوادث 
غیرمترقب��ه و ظرفیت های بین المللی به منظور آمادگی و مقابله 

با شرایط اضطرار 
•  وجود شاخص های عدالت در سالمت

 •  وج��ود ماده قانونی پیوس��ت س��المت برای ط��رح های بزرگ
 توسعه ای

•  مصوبه دولت در خصوص برنامه مقابله با گرد و غبار و خشکسا لی
•  وجود مراکز تحقیقاتی متعدد در حوزه سالمت

 •   به روز نبودن برنامه ها و سیاس��ت های اجرایی جهت سازگاری با 
اثرات تغییر اقلیم در بخش سالمت 

 •  جام��ع نب��ودن م��اده قانون��ی پیوس��ت س��المت برای ط��رح های 
توسعه ای در برنامه پنجم

•  سرمایه گذاری ناکافی در امر تحقیقات کاربردی
GDP پایین بودن سهم بخش سالمت از  •

•  عدم وجود زمینه مناسب اجتماعی، فرهنگی و حقوقی برای فعالیت 
بخش غیر دولتی و شوراهای مردمی در بخش سالمت

جدول پ )10(: فرصت ها و تهدیدهای بخش بهداشت

تهدیدفرصت

•  ام��کان ادغ��ام محوره��ای برنامه مل��ی س��المت و رویکردهای 
س��ازگاری جهت کنترل ریس��ک فاکتورهای مول��د بیماری های 

مرتبط با تغییر اقلیم
•  امکان ایجاد هماهنگی بین بخش��ی به منظ��ور اجرای برنامه های 

توسعه ای در راستای سازگاری  با تغییر اقلیم 
•  امکان اجرای طرح های مختلف در راس��تای پیشگیری و کنترل 

بیماری های واگیر و غیر واگیر متاثر از تغییر اقلیم 
•  امکان استفاده از نیروهای داوطلب در ارائه خدمات سالمت

•  امکان ایجاد دیپلماس��ی فعال و مناس��ب در س��طح بین الملل به 
منظور توسعه توان کارشناسی و فنی کشور

 •  ام��کان اس��تفاده از تجارب موفق در بخش س��المت در س��طح
 بین  المللی

•  وجود ظرفیت فرهنگی و اجتماعی مناس��ب در راستای افزایش 
آگاهی عمومی در خصوص مسائل مرتبط با سالمت

•  افزایش سطح سواد جامعه به ویژه زنان 
•  رش��د توان علمی و منابع انس��انی در زمینه توس��عه فنی لوازم و 

تجهیزات پزشکی 
•  وجود مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه بهداشت و سالمت

•  امکان شیوع بیماری های منتقله از آب و غذا، ناقلین، بیماری های 
نوپدید و بازپدید و سوءتغذیه در اثر تغییر دما و بارش

•  افزایش ریسک نسبی بیماری اسهال و ابتال به بیماری های ریوی 
و قلبی در مقابل افزایش دما

•  کاهش ظرفیت دسترسی به آب سالم 
•  افزایش توات��ر طوفان های گرد و غبار و به دنبال آن بیماری های 

آسمی، تنفسی، آلرژی و قلبی
•  مس��تعد بودن کش��ور به آلودگی ه��وا، ریزگردها، گ��رد و غبار و 
بیابانزایی به واسطه ی اقلیم خشک و نیمه خشک، محدودیت آب در 
دسترس، پوشش جنگلی کم و افزایش وقایع حدی از جمله سیالب، 

خشکسالی، گردبادها، امواج حرارتی، طوفان ها و غیره
•  مهاجرت از کشورهای دیگر و جابجایی جمعیت درون کشوری به 

دلیل اثرات تغییر اقلیم
•  توسعه و تغییر صنایع و مشاغل به شکل ناپایدار و بدون پیوست 

سالمت
•  ناکافی بودن دانش سالمت در گروه های آسیب پذیر





پیوست ها
ضمیمه2: گزارش مختصر نشست های 
هم اندیـشی کارشناسی برنامه راهبرد 

ملی تغییر اقلیم

برنامه راهبـرد ملی تغـییر اقلیـم
National Strategic Plan on Climate Change
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جدول پ )11(: اسامی اعضاء پنل

جلسه پنجمجلسه چهارمجلسه سومجلسه دومجلسه اولردیف

1
آقای دکتر شمس 

اردکانی
)رئیس پانل(

آقای دکتر حجت
)رئیس پانل(

آقای دکتر حجت
)رئیس پانل(

آقای دکتر ناصری
آقای دکتر سلطانیه

)رئیس پانل(

آقای دکتر حجت2
آقای دکتر

 پنجه شاهی
آقای دکتر ناصریآقای مهندس احدیآقای دکتر ناصری 

آقای مهندس احدیآقای مهندس شاکریآقای دکتر ناصریآقای دکتر سلطانیه3

4
خانم مهندس

 سجده  ای
--آقای مهندس کامیابآقای مهندس احدی

--آقای دکتر حسینی-آقای دکتر رشیدی5

--آقای دکتر رشیدی-آقای دکتر ناصری6

--آقای مهندس احدی-آقای مهندس احدی7

جدول پ )12(: اسامی افراد اتاق فکر

اسامی/  سمتردیف

آقای دکتر حجت/ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس1

آقای دکتر سلطانیه/ عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف2

آقای مهندس شاکری/ رئیس دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت3

آقای دکتر ناصری/ مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا4

آقای مهندس احدی/ معاون طرح ملی تغییر آب و هوا5

نشست هم اندیشی بررسی چالش ها و راهکارهای اجرای  سیاست های ملی کاهش انتشار با اثرات کالن تغییر آب و هوا
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جدول پ )14(: وضعیت نسبت افراد شرکت کنندگان دستگاه های مختلف

شماره 
جلسه

وزارت 
نیرو

وزارت 
نفت

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت

سازمان 
حفاظت 
محیط 
زیست

وزارت 
امور 
خارجه

ریاست 
جمهوری

وزارت
 امور 

اقتصادی و 
دارائی

شرکت های 
خصوصی

دانشگاه ها

61144-1012211اول

74-2-7-115دوم

73-3-14818سوم

71-5-8315چهارم

171-64251پنجم

493263611624213جمع کل

جدول پ )13(: وضعیت تعداد اعضاء پنل و شرکت کنندگان

عنوان/تاریخ
تعداد اعضاء 

پنل
تعداد کل 

شرکت کنندگان

تعداد افراد 
دستگاه های 

دولتی

تعداد افراد 
شرکت های 

خصوص

تعداد اساتید 
دانشگاهی

76042144جلسه اول: نقاط قوت و ضعف 93/8/5

4362574جلسه دوم:فرصتها و تهدیدها 93/9/24

74431103جلسه سوم: ارایه راهکارها 93/11/8

2302271جلسه چهارم: ارایه راهکارها 93/12/16

3271891جلسه پنجم: ارایه راهکارها 94/1/31

231971384713جمع کل

نشست هم اندیشی بررسی چالش ها و راهکارهای اجرای  سیاست های ملی کاهش انتشار با اثرات کالن تغییر آب و هوا
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جدول پ )15(: اسامی اعضاء پنل

جلسه چهارمجلسه سومجلسه دومجلسه اولردیف

1
آقای دکتر ناصری 

)رئیس پنل(
آقای مهندس مقدسی

)رئیس پنل(
آقای مهندس دائمی

)رئیس پنل(
خانم دکتر زهرایی

)رئیس پنل(

آقای دکتر نیریزیآقای مهندس مقدسیآقای دکتر نیریزیآقای دکتر فهمی 2

آقای دکتر ناصریآقای دکتر ثقفیانآقای دکتر ثقفیانآقای دکتر نظری3

آقای دکتر فهمیآقای دکتر ناصری آقای دکتر ناصری آقای دکتر مساح بوانی4

آقای مهندس همتی--آقای دکتر پور اصغر5

نشت هم اندیشی بررسی چالش ها و راهکارهای اجرای سیاست های ملی آسیب پذیری و سازگاری 
با اثرات کالن تغییر آب و هوا بر منابع آب کشور

جدول پ )16(: اسامی افراد اتاق فکر

اسامی/  سمتردیف

خانم دکتر زهرایی/ عضو هیأت علمی دانشگاه تهران1

آقای دکتر مرید/ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس2

آقای دکتر ثقفیان/ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی3

آقای مهندس همتی/ مشاور مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب4

آقای دکتر فهمی/ معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا5

آقای دکتر سلیمانی/ عضو شورایعالی جنگل ها و مراتع، سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری6

آقای مهندس جانباز/معاون دفتر آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی7

آقای دکتر ناصری/ مدیر طرح ملی تغییر آب و هوا8

آقای دکتر مساح بوانی/ مسئول بخش سازگاری گزارش ملی سوم9
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جدول پ )18(: وضعیت نسبت افراد شرکت کنندگان دستگاه های مختلف

وزارت نیروشماره جلسه
سازمان 

مدیریت و 
برنامه ریزی

وزارت جهاد 
کشاورزی

سازمان 
حفاظت 

محیط زیست

شرکت های 
خصوصی

سایردانشگاه ها

511283108اول

4198377دوم

40105337سوم

2047425چهارم

1523528132227جمع کل

جدول پ )17(: وضعیت تعداد اعضاء پنل و شرکت کنندگان

عنوان/تاریخ
تعداد اعضاء 

پنل
تعداد کل 

شرکت کنندگان

تعداد افراد 
دستگاه های 

دولتی

تعداد افراد 
شرکت های 

خصوص

تعداد اساتید 
دانشگاهی

جلسه اول: نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و 
تهدیدها )94/2/7(

54530510

4392937جلسه دوم: بررسی راهکارها )94/2/21(

5322633جلسه سوم:بررسی راهکارها )94/3/9(

4241842جلسه چهارم:بررسی راهکارها )94/6/15(

181401031521جمع کل

نشت هم اندیشی بررسی چالش ها و راهکارهای اجرای سیاست های ملی آسیب پذیری و سازگاری 
با اثرات کالن تغییر آب و هوا بر منابع آب کشور
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جدول پ )19(: اسامی اعضاء پنل

جلسه پنجمجلسه چهارمجلسه سومجلسه دومجلسه اولردیف

1
آقای دکتر مساح بوانی

)رئیس پنل( 
آقای مهندس مقدسی 

)رئیس پنل(
آقای مهندس مقدسی 

)رئیس پنل(
آقای مهندس مقدسی 

)رئیس پنل(
آقای مهندس مقدسی 

)رئیس پنل(

2
آقای دکتر ناصری

)دبیر پنل(
آقای دکتر ناصری 

)دبیر پنل(
آقای دکتر مساح بوانی

 )دبیر پنل(
آقای مهندس مقدسی 

)رئیس پنل(
آقای دکتر ناصری 

)دبیر پنل(

آقای دکتر ناصری-خانم دکتر زهرایی3
آقای دکتر

 مساح بوانی
خانم دکتر زهرایی

آقای دکتر جعفریآقای دکتر جعفری-آقای دکتر جهانسوز4

5
آقای دکتر 

مدرس ثانوی
آقای دکتر فهمیآقای دکتر فهمی-

خانم دکتر زهرایی--آقای دکتر جعفری6

نشست هم اندیشی بررسی چالش ها و راهکارهای اجرای  سیاست های ملی آسیب پذیری و سازگاری 
با اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و امنیت غذایی

جدول پ )20(: اسامی افراد اتاق فکر

اسامی/  سمتردیف

1
آقای مهندس حسینی ثابت/ کارشناس گروه آمایش و محیط زیست، موسسه پژوهش های برنامه ریزی وزارت 

جهاد کشاورزی

خانم مهندس کیائی ضیابری/ رئیس گروه بازسازی ذخایر آبزیان سازمان شیالت ایران2

آقای مهندس گرمی راد/ مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر آبزیان سازمان شیالت ایران3

آقای مهندس شعاع حسنی/ معاون مدیر کل دفتر امور میگو و آبزیان آب شور4

آقای دکتر فریدون عوفی/ عضو هیئت علمی بخش اکولوژی منابع آبی موسسه تحقیقات علوم شیالتی5

آقای مهندس حاتمی/ کارشناس تغییر اقلیم، وزارت جهاد کشاورزی6

آقای مهندس مقدسی/ قائم مقام و رئیس شورایعالی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری7

8
آقای دکتر مساح بوانی/ هماهنگ کننده گروه های کاری آسیب پذیری و سازگاری با تغییر آب و هوا، دفتر طرح ملی تغییر 

آب و هوا

آقای مهندس محسنی/ معاون دفتر امور میوه های سرد سیری و خشك، معاونت امور باغبانی9

آقای مهندس خاکسار/ مدیر کل دفتر غالت و محصوالت اساسی10

آقای دکتر خرسندی/ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد داراب11

آقای مهندس شاهی فر/ مدیر کل دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی سازمان شیالت ایران12

آقای دکتر ناصری/ مدیر کل دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا13

خانم مهندس مقصودی/ کارشناس تغییر آب و هوا و مکانیسم توسعه پاک، دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا14
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جدول پ )22(: وضعیت نسبت افراد شرکت کنندگان دستگاه های مختلف

وزارت نیروشماره جلسه
وزارت 
جهاد 

کشاورزی
دانشگاه ها

سازمان 
شیالت

شرکت های 
خصوصی

سازمان 
جنگل ها، 
مراتع و 

آبخیزداری 
کشور

سازمان 
حفاظت 
محیط 
زیست

سازمان 
مدیریت و 
برنامه ریزی

46620450اول

54402360دوم

25101460سوم

36601561چهارم

25303481پنجم

1626202720312جمع کل

جدول پ )21(: وضعیت تعداد اعضاء پنل و شرکت کنندگان

عنوان/تاریخ
تعداد اعضاء 

پنل
تعداد کل 

شرکت کنندگان

تعداد افراد 
دستگاه های 

دولتی

تعداد افراد 
شرکت های 

خصوصی

تعداد اساتید 
دانشگاهی

جلسه اول: ارائه شفاهی و پرسش و پاسخ
)94/03/19(

62721-6

2241824جلسه دوم: نقاط قوت و ضعف )1394/04/13(

جلسه سوم:  سیاست های کلی و راهبردها 
)1394/04/29(

5191711

جلسه چهارم:  سیاست های کلی و راهبردها 
)1394/05/31(

6282116

جلسه پنجم:  سیاست های کلی و راهبردها 
)1394/07/06(

3262033

2212497720جمع کل

نشست هم اندیشی بررسی چالش ها و راهکارهای اجرای  سیاست های ملی آسیب پذیری و سازگاری 
با اثرات تغییر اقلیم بر کشاورزی و امنیت غذایی
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جدول پ )23(: اسامی اعضاء پنل

جلسه چهارمجلسه سومجلسه دومجلسه اولردیف

1
آقای دکتر فاضل 

)رئیس پانل(
آقای دکتر فاضل 

)رئیس پانل(
آقای دکتر فاضل 

)رئیس پانل(
آقای دکتر فاضل 

)رئیس پانل(

آقای مهندس مقدسیآقای دکتر جعفریآقای مهندس مقدسیآقای دکتر جعفری2

آقای دکتر جعفریآقای دکتر ناصریآقای دکتر جعفریآقای مهندس خسروی3

آقای دکتر ناصری آقای دکتر مساح بوانی آقای دکتر ناصریآقای دکتر مساح بوانی 4

آقای دکتر مساح بوانی آقای دکتر مساح بوانی 5

نشست هم اندیشی بررسی چالش ها و راهکارهای اجرای  سیاست های آسیب پذیری و سازگاری 
با اثرات تغییر اقلیم بر منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور

جدول پ )24(: اسامی افراد اتاق فکر

اسامی/  سمتردیف

1
آقای دکتر جعفری/ عضو هیئت علمی و مشاور تغییر اقلیم موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و رئیس دبیرخانه 

 LFCCs بین المللی

آقای مهندس خسروی/ همکار دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا در UNDP- مسئول گروه مطالعات تنوع زیستی2

آقای مهندس توحیدی فر/ همکار گروه مطالعات تنوع زیستی3

آقای دکتر سلیمانی/ عضو شورایعالی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری4

آقای دکتر یکه یزدان دوست/ کارشناس مشاور دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست5

خانم مهندس رضوی/ رئیس گروه فناوری های پاک دفتر پژوهشهای محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی6

خانم مهندس ابراهیمی/ کارشناس دفتر زیستگاه ها و امور حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست7

آقای مهندس جانباز/ مشاور معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی8

آقای مهندس حاتمی/ کارشناس مسئول تغییر اقلیم وزارت جهاد کشاورزی9

آقای مهندس امینی/ معاون دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست10

آقای دکتر اشرفی پور/ عضو شورایعالی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری11

خانم مهندس ابوالقاسمی/ مدیر ملی طرح حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی- سازمان حفاظت محیط زیست12

13
آقای دکتر مساح بوانی/ هماهنگ کننده گروه های کاری آسیب پذیری و سازگاری با تغییر آب و هوا- دفتر طرح ملی تغییر 

آب و هوا- سازمان حفاظت محیط زیست

آقای مهندس سلیمانی روزبهانی/ مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب ها- سازمان حفاظت محیط زیست14
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جدول پ )26(: وضعیت نسبت افراد شرکت کنندگان دستگاه های مختلف

شماره 
جلسه

وزارت 
نیرو 

وزارت 
جهاد 

کشاورزی 

وزارت 
نفت

وزارت 
صنعت، 
معدن و 
تجارت

سازمان 
جنگل ها

سازمان 
حفاظت 
محیط 
زیست

وزارت 
امور 

خارجه 
شرکت های 

خصوصی
دانشگاه ها

01600210034اول

01000312024دوم

01300310015سوم

080058006چهارم

0470013400619جمع کل

جدول پ )25(: وضعیت تعداد اعضاء پنل و شرکت کنندگان

عنوان/تاریخ
تعداد اعضاء 

پنل
تعداد کل 

شرکت کنندگان

تعداد افراد 
دستگاه های 

دولتی

تعداد افراد 
شرکت های 

خصوصی

تعداد اساتید 
دانشگاهی

جلسه اول: ارائه شفاهی و پرسش و پاسخ
)94/02/29(

4352933

جلسه دوم: نقاط قوت و ضعف 
)94/03/17(

5312425

جلسه سوم:  سیاست های کلی و راهبردها 
)94/05/04(

4322714

جلسه چهارم:  سیاست های کلی و راهبردها 
)94/05/18(

5272205

18125102617جمع کل

نشست هم اندیشی بررسی چالش ها و راهکارهای اجرای  سیاست های آسیب پذیری و سازگاری 
با اثرات تغییر اقلیم بر منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور



پیوست ها
ضمیمه3: 

مشارکت کنندگان تدوین طرح

برنامه راهبـرد ملی تغـییر اقلیـم
National Strategic Plan on Climate Change
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بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

افراد حاضر در اتاق فکر 

سازمان یا نهادنام خانواگینام

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستاحدیمحمدصادق

حجتیوسف
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس- مشاور عالی  ریاست سازمان

 حفاظت محیط زیست

دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریفسلطانیهمحمد

واحد پژوهش و فناوری، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشورشاکریامید

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستناصریمحسن

گردانندگان نشست های مشورتی با خبرگان 

سازمان یا نهادنام خانواگینام

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستاحدیمحمدصادق

کمیته انرژی و محیط زیست ، اتاق صنایع و معادناردکانیعلی شمس

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهرانپنجه شاهیمحمدحسن

حجتیوسف
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس- مشاور عالی  ریاست سازمان حفاظت 

محیط زیست

مدیر عامل، شرکت بورس انرژیحسینیسید علی

پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتیرشیدییوسف

واحد اندازه گیری و صحه گذاری، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشورسجده ایفراز

دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریفسلطانیهمحمد

واحد پژوهش و فناوری، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشورشاکریامید

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستصادقی حریریمهتاب

بخش انرژی، محیط زیست و سوانح، برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP(کامیابمهدی

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستناصریمحسن
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سازمان یا نهادنام خانواگینام

رئیس هیأت مدیره، شرکت دایا انرژیابراهیم زادهحسام
مدیر عامل، شرکت راهبرد انرژی البرزاسالمیامیرمحمد

بخش برنامه ریزی، شرکت بهینه سازی مصرف سوختاسالمیمحمد
دفتر برنامه ریزی عرضه انرژی، وزارت نفتبیشه بانشیرزاد
دفتر پژوهش و توسعه فناوری های محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیستحق پناهپوریا
مدیر عامل، شرکتت پویا زیست آریاناخلیلی یادگاریمریم
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط  زیستخمانآزاده

دفتر استانداردهای فنی، زیست محیطی برق و انرژی، گروه محیط زیست، وزارت نیرورحیمینسترن
مدیر عامل، شرکت انرژی دایارضوینسیبه

بخش اقتصاد محیط زیست و انرژی، شرکت مهاب قدسرئیسیمحمدابراهیم
دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستشهنی دانشآذین
بخش پروژه های مکانیسم توسعه پاک، شرکت انرژی های تجدیدپذیر مهرشیردلالهام

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستصادقی حریریمهتاب
دفتر محیط زیست، سازمان بهره وری انرژی ایرانصمدیرضا

دفتر مطالعات پایه و محیط زیست، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایرانطالب بیدختیمحمود
بخش مدیریت برنامه ریزی تلفیقی، شرکت ملی نفت ایران، وزارت نفتطاهری ابهریالهام

دفتر سالمت، ایمنی و محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارتعبادتیفاطمه
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیستعزیزیسید الهام

اداره عملیات بازار، سازمان بورس انرژیعسگریمحمدحسین
بخش محیط زیست، شرکت مهاب قدسقائمیزهره
پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه صنعت نفتکاشفیکاظم

سازمان ملی استانداردکریمیمرتضی

محمدباقریاعظم
پژوهشکده حقوق، محیط زیست و توسعه پایدار، موسسه مطالعات بین المللی انرژی، 

وزارت نفت

امور اوپک و مجامع انرژی، وزارت نفتمدیرقمیرضا
دفتر مدیریت سالمتی، ایمنی و محیط زیست، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت نفتمرادزادهمعصومه
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیستمقصودیماندانا
شرکت بورس انرژینجاریانریحانه
دانشگاه صنعت نفتنوفرستیجواد
دفتر انرژی زیست توده، سازمان انرژی های نو ایراننصیریجواد
بخش پروژه های مکانیسم توسعه پاک، شرکت انرژی های تجدیدپذیر مهرنودلتوحید
معاونت اقتصادی، صندوق توسعه ملی جمهوری اسالمی ایرانیافتیانرضا

بخش کاهش انتشار گازهای گلخانه ای
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بخش سازگاری با تغییر اقلیم) زیربخش مدیریت منابع آب(

افراد حاضر در اتاق فکر 

سازمان یا نهادنام خانواگینام

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانثقفیانبهرام 

معاونت آب و خاک و صنایع،  وزارت جهاد کشاورزیجانبازحمیدرضا

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهرانزهراییبنفشه 

عضو شورای عالی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداریسلیمانیحمیدرضا 

دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا، وزارت نیروفهمیهدایت

دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرسمریدسعید

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستمساح بوانیعلیرضا

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستناصریمحسن

دفتر برنامه ریزی منابع آب، شرکت مدیریت منابع آبهمتییعقوب 

گردانندگان نشست های مشورتی با خبرگان 

سازمان یا نهادنام خانواگینام

دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرسباقریعلی

پور اصغرفرزام 
امور آمایش و توسعه منطقه ای  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانثقفیانبهرام

معاونت آب و خاک و صنای،  وزارت جهاد کشاورزیجانبازحمیدرضا 

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهرانزهراییبنفشه

عضو شورای عالی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداریسلیمانیحمیدرضا 

دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا، وزارت نیروفهمیهدایت

دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرسمریدسعید

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستمساح بوانیعلیرضا

قائم مقام ریاست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورمقدسیناصر

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیستمقصودیماندانا

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستناصریمحسن

پژوهشکده علوم محیطی ، دانشگاه شهید بهشتینظریمحمدرضا 

دفتر برنامه ریزی منابع آب، شرکت مدیریت منابع آبهمتییعقوب
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سازمان یا نهادنام خانواگینام

دفتر بهره وری و اقتصاد آب و آبفا، وزارت نیروابراهیم زاده سعید

دفتر امور آب و خاک کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزیاعتماد فرروزبه

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستبابایینادیا

بخش منابع آب، گروه هواشناسی، شرکت مهندسین مشاور مهاب قدسبرادران راد رضا

دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشوربنی هاشمیسید علیرضا

مرکز سالمت محیط کار، گروه آب و فاضالب، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیبیکیایوب

دفتر توسعه شبکه  های آبیاری، وزارت جهاد کشاورزیپورثانیاسماعیل

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیستخمانآزاده

مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی، سازمان هواشناسیداالییحمیده

دفتر استانداردهای فنی، زیست محیطی برق و انرژی، گروه محیط زیست، وزارت نیرورحیمینسترن

دفتر آب و خاک، سازمان محیط زیستروستایینادیا

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستشهنی دانشآذین

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستصادقی حریریمهتاب

مشاور مدیر عامل، شرکت مهندسین مشاور مهاب قدسصلوی تبارعبدالرحیم 

دفتر مطالعات پایه و محیط زیست، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایرانطالب بیدختیمحمود

واحد اگولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیالتیعوفیفریدون

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهرانکار آموزمحمد

پژوهشکده منابع  آب، موسسه تحقیقات آبکوهیان افضلفرشاد

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیستمقصودیماندانا

دفتر آب و خاك، سازمان حفاظت محیط زیستموسی زاده رویا

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، وزارت جهاد کشاورزیمیرگوهرمجید

مدیرعامل، شرکت مهندسین مشاور طوس آبنی ریزیسعید

بخش سازگاری با تغییر اقلیم) زیربخش مدیریت منابع آب(
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بخش سازگاری با تغییر اقلیم) زیربخش کشاورزی و امنیت غذایی(

افراد حاضر در اتاق فکر 

سازمان یا نهادنام خانواگینام

واحد ارزیابی اقتصادی و اجتماعی تغییرات اقلیمی، وزارت جهاد کشاورزیحاتمیکاوه

مطالعات زیربنایی گروه کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزیحسینی ثابتسید مسعود

معاونت امور زراعت، وزارت جهاد کشاوریخاکسارکاوه

دانشکده مکانیک خاک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دارابخورسندیفرهاد 

دفتر حفظ و بهسازی منابع دریایی، سازمان شیالتشاهی فررضا 

دفتر امور میگو و آبزیان آب های شور، سازمان شیالتشعاع حسنیامیر

واحد اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیالتیعوفیفریدون 

دفتر بازساز ی ذخایر آبزیان، سازمان شیالتکرمی رادناصر

دفتر بازساز ی ذخایر آبزیان ، سازمان شیالتکیایی ضیابریکبری

معاونت امور باغبانی، وزارت جهاد کشاوریمحسنیعلی 

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستمساح بوانیعلیرضا

قائم مقام ریاست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورمقدسیناصر 

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستناصریمحسن

گردانندگان نشست های مشورتی با خبرگان 

سازمان یا نهادنام خانواگینام

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستبابایینادیا

بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشورجعفریمصطفی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه تهرانجهانسوزمحمدرضا

دانشکده مکانیک خاک، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دارابخورسندیفرهاد

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهرانزهراییبنفشه

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستشهنی دانشآذین

دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا، وزارت نیروفهمیهدایت 

دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرسمدرس ثانویسید علی محمد 

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستمساح بوانیعلیرضا

قائم مقام ریاست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورمقدسیناصر

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستناصریمحسن

پژوهشکده علوم محیطی ، دانشگاه شهید بهشتینظریمحمدرضا 
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سازمان یا نهادنام خانواگینام

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستبابایینادیا

حسینی ثابتسید مسعود
مطالعات زیربنایی گروه کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و 

توسعه روستایی، وزارت جهاد  کشاورزی

طرح کالن ملی بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی، دانشگاه شهید بهشتیدشت بزرگیآمنه

شورای عالی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورسلیمانی اسبوییحمیدرضا

دفتر محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزیشجاع الدینیمحمد

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستشهنی دانشآذین

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستصادقی حریریمهتاب

دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام،معاونت امور تولیدات دامی، وزارت جهاد کشاورزیصارمیتورج

دفتر کنترل سیالب و آبخوان داری، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورفاطمی قمیسید محمد

معاونت امور باغبانی، وزارت جهاد کشاورزیمحسنیعلی

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیستمقصودیماندانا

دفتر آب و خاك، سازمان حفاظت محیط زیستموسی زاده رویا

بخش سازگاری با تغییر اقلیم) زیربخش کشاورزی و امنیت غذایی(
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بخش سازگاری با تغییر اقلیم)زیربخش منابع طبیعی و تنوع زیستی(

افراد حاضر در اتاق فکر 

سازمان یا نهادنام خانواگینام

دفتر زیستگاه ها و امور مناطق، سازمان حفاظت محیط زیستابراهیمیسعیده 

طرح ملی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس مرکزی، سازمان حفاظت محیط زیستابوالقاسمیشیرین 

عضو ش��ورای عالی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخیزداریاشرفی پوررسول

دفتر حیات وحش، سازمان حفاظت محیط زیستامینیحمید 

بخش انرژی، محیط زیست و سوانح، برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP(توحیدی فرمحمد 

معاونت آب و خاک و صنایع، وزارت جهاد کشاورزیجانبازحمیدرضا

بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشورجعفریمصطفی 

واحد ارزیابی اقتصادی و اجتماعی تغییرات اقلیمی، وزارت جهاد کشاورزیحاتمیکاوه 

بخش انرژی، محیط زیست و سوانح، برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP(خسرویمحمدرضا

دفتر پژوهش های محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزیرضویمژگان 

عضو ش��ورای عالی جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، س��ازمان جنگل ها، مرات��ع و آبخیزداریسلیمانیحمیدرضا

طرح حفاظت از تاالب ها، سازمان حفاظت محیط زیستسلیمانی روزبهانیمحسن

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستمساح بوانیعلیرضا

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستناصریمحسن

دفتر تنوع زیستی و حیات وحش، سازمان حفاظت محیط زیستیکه یزدان دوستمحمود 

گردانندگان نشست های مشورتی با خبرگان 

سازمان یا نهادنام خانواگینام

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستبابایینادیا

بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشورجعفریمصطفی

بخش انرژی، محیط زیست و سوانح، برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP(خسرویمحمدرضا

ریاست، دانشگاه محیط زیستمحمدی فاضلاصغر 

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستمساح بوانیعلیرضا

قائم مقام ریاست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشورمقدسیناصر

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستناصریمحسن
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سازمان یا نهادنام خانواگینام

بخش تحقیقات حشره شناسی، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورارباب تفتیرویا

دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاناونقمجید

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستبابایینادیا

بلوکی کورندهمهدی
دفتر زیست بوم های دریایی، معاونت محیط زیست دریایی،  سازمان حفاظت محیط 

زیست

بخش انرژی، محیط زیست و سوانح، برنامه عمران سازمان ملل متحد )UNDP(توحیدی فرمحمد

حسینی ثابتسید مسعود
مطالعات زیربنایی گروه کشاورزی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و 

توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی

دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام، معاونت امور دام، وزارت جهاد کشاورزیحیدریمحمود رضا

بخش تحقیقات رستنیها، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشوردادخواهی پورکاظم

دلفان اباذریبهرام
دفتر جنگل کاری، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 

کشور

بخش خشکسالی و تغییراقلیم، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشوررحیمی بندرآبادیسیما

دفتر پژوهش های محیط زیست و توسعه پایدار کشاورزی، وزارت جهادکشاورزیرضویمژگان

بخش ژنتیک و اصالح، موسسه تحقیقات علوم دامیساور سفلیسیما

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستشهنی دانشآذین

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستصادقی حریریمهتاب

بخش ژنتیک، موسسه تحقیقات اصالح تهیه نهال بذزعباس کوهپایگانیجهانگیر

بخش ژنتیک و بانک ژن گیاهی ملی ایران،  موسسه تحقیقات اصالح تهیه نهال بذرعباسی مقدماحمد

معاونت امور دام، وزارت جهاد کشاورزیعزیزیحمید

واحد اگولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیالتیعوفیفریدون

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور، وزارت جهاد کشاورزیفاتحی مرجاحمد

بخش خشکسالی و تغییراقلیم، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری کشورگودرزیمسعود

پژوهشکده محیط زیست، دانشگاه تهرانمحمدیحامد

بخش آموزش آزاد، دانشگاه محیط زیستمیرطاهریفرشته السادات

معاونت جنگل، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشورمرتضویسید محمد

بخش تحقیقات رده بندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشورمفیدی نیستانکمحسن

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیستمقصودیماندانا

دفتر تنوع زیستی و حیات وحش، سازمان حفاظت محیط زیستیکه یزدان دوستمحمود

بخش سازگاری با تغییر اقلیم)زیربخش منابع طبیعی و تنوع زیستی(



برنــامه راهبـــرد  ملی تغییر اقلیـــم

109

بخش سازگاری با تغییر اقلیم)زیربخش بهداشت(

مشارکت کنندگان در تهیه برنامه

سازمان یا نهادنام خانواگینام

دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیارجمندپورمعصومه

مرکز مدیریت بیماری های واگیر،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیاکبریحسین

مرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیآقازادهمحراب

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستبابایینادیا

دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیپرتوی پورالهام

مرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیخلیلیفریبا

مرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذوالعلمینالهام 

مرکز مدیریت بیماری های واگیر،  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیرضاییفرشید

دفتر مدیریت خطر و بالیا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیروحینرگس

مرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیشقاقیغالمرضا

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستشهنی دانشآذین

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستصادقی حریریمهتاب

فرزانه
صادقی

 قطب آبادی
دفتر بهبود تغذیه جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیعزتیانرضا

مرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیعلی گلمهدی 

مرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیعلیزادهصفورا 

مرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیقنبرزادهمریم

مرکز سالمت محیط و کار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیملک افضلیشیدا

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیستمقصودیماندانا

دفتر طرح ملی تغییر آب و هوا، سازمان حفاظت محیط زیستناصریمحسن

دفتر مدیریت بیماری های غیر واگیر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکینجمیمهدی






