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آموزش و پژوهش
تنفیذ ماده 981قانون برنامه پنجم توسعه (با اصالحات)

ماده 1

سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط برنامه جامع آموزش
همگانی محیط زیست کشور را بازنگری کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره  -1دولت موظف است اعتبارات الزم برای اجرایی شدن برنامه مذکور را در بودجه دستگاه
های ذیربط لحاظ نماید.
تبصره  -2دولت مکلف است عالوه بر اعتبارات متعارف آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست،
اعتباراتی را برای تولید و پخش برنامه از صدا و سیما در اعتبارات سازمان حفاظت محیط زیست
پیش بینی نماید.
تنفیذ ماده 981قانون برنامه پنجم توسعه (با اصالحات)

ماده 2

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به ایجاد ،توسعه و
بهروزرسانی نظام اطالعات زیست محیطی کشور در سطوح ملی ،منطقه ای و استانی اقدام نماید.
تبصره -آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سایر دستگاه
های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پیشنهادی جدید  -بسیج عمومی برای حفاظت از محیط زیست

ماده 3

زمینه های مناسب برای تسهیل در ایجاد و توانمند شدن سازمان های مردم نهاد ،جوامع بومی و
محلی و افزایش نقش آنان در حفاظت و بهبود شرایط محیط زیست باید ایجاد شود.
تبصره -آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سایر دستگاه
های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
پیشنهادی جدید  -پژوهش های کاربردی و دانش بنیان

ماده 4

دستگاه های دولتی موظفند حداقل نیم درصد از اعتبارات خود را صرف پژوهش های مرتبط با
محیط زیست نمایند.
تبصره  -1کارخانه ها و کارگاه ها موظفند حداقل  11درصد از یک در هزار فروش خود ( موضوع
بند د ماده  54قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) را صرف پژوهش
های مرتبط با محیط زیست نمایند.
تبصره -2آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سایر دستگاه
های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
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حکمرانی مطلوب محیط زیستی
تنفیذ نظام ارزیابی راهبردی  -ماده  981قانون برنامه پنجم توسعه (با اصالحات)
از سال سوم برنامه ،کلیه تصمیمات کالن کشور (از قبیل سیاست ها ،قوانین ،مقررات و مصوبات) و همچنیین
کلیه طرح ها و برنامه های کالن کشور (از قبیل زیر ساخت ها و طرح های توسعه ملی) که بالقوه (به تنهایی
و یا به صورت تجمعی) می توانند بر محیط زیست تاثیر گذار باشند ،در صورتی معتبر هستند که مورد "ارزیابی
ماده  5راهبردی زیست محیطی" قرار گرفته و تبعات غیر قابل قبول بر محیط زیست نداشته باشند.
تبصره " -نظام ارزیابی راهبردی زیست محیطی" شامل موارد مشمول ،شاخص های پایداری ،فرایند اجرایی
و توانمند سازی ،توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی تدوین و به
تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نظام شاخص های پایداری  -تنفیذ ماده  985قانون برنامه پنجم توسعه (با اصالحات)
از سال دوم برنامه بهرهبرداری از منابع طبیعی و منابع پایه به ویژه منابع آب سطحی و زیر زمینی ،جنگل ها و
مراتع حداکثر در حد ظرفیت تحمل اکوسیستم مجاز می باشد.
ماده 6
تبصره – "نظام شاخص های پایداری" توسط سازمان حفاظیت محییط زیسیت و بیا همکیاری دسیتگاههای
مسئول تدوین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ساختارهای فرابخشی محیط زیست  -تنفیذ ماده  06قانون برنامه چهارم توسعه کشور (با اصالحات)
دولت موظف است ساختارهای فرابخشی و بخشی مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی را متناسب با شرایط
کنونی محیط زیست مورد بازنگری ،تقویت و توانمندسازی قرار دهد.
ماده  7تبصره  -سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است با هماهنگی سازمان حفاظیت محییط زیسیت و وزارت
جهاد کشاورزی الیحه قانونی "اصالح ساختارهای فرابخشی و بخشیی محییط زیسیت" را تیدوین و پی از
تصویب هیات وزیران به مجل شورای اسالمی ارائه نماید.

ماده 8

ماده 9

پیشنهادی جدید  -ایمنی زیستی
دولت موظف است با ایجاد ساختاری توانمند (به صورت مستقل و یا وابسته به دستگاه هیای اجراییی) نیمن
تدوین استانداردهای الزم ،بر تولید ،واردات و مصرف مواد تراریخته کنترل و نظارت جدی اعمال نماید.
تبصره – اساسنامه ساختار مذکور در سال اول برنامیه توسیط سیازمان حفاظیت محییط زیسیت بیا همکیاری
وزارتخانه های جهادکشاورزی ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،امور اقتصادی و دارایی و سازمان استاندارد،
تدوین و به تصویب هیات دولت رسیده و در صورت نیاز به صورت الیحه به مجلی شیورای اسیالمی ارائیه
گردد.
پیشنهادی جدید  -محیط زیست مناطق آزاد
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ،وظایف ،اختیارات و مسئولیت های سازمان حفاظت محیط زیست از اختیارات
تنفیذی مدیران این مناطق مستثنی بوده و سازمان حفاظت محیط زیسیت مکلیف اسیت بیا رعاییت قیانون
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ی صنعتی و اصالحات بعدی آن نسبت به ایجاد و تقویت ساختار سیازمانی
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حفاظت محیط زیست در این مناطق اقدام نماید.
ارزش اقتصادی محیط زیست و منابع طبیعی  -تنفیذ ماده  51قانون برنامه چهارم توسعه

ماده 11

ماده 11

( تبصره 2ماده  912قانون برنامه پنجم توسعه ) (با اصالحات)
دولت مکلف است از سال دوم برنامه ،ارزش اقتصادی منابع طبیعی و زیستمحیطیی و هزینیههیای ناشیی از
آلودگی و تخریب محیط زیست را در فرایند توسعه ،در امکانسنجی طرح های تملك داراییهای سرمایهای و
تعیین خسارات و در حساب های ملّی منظور نماید.
تبصره  -دستورالعمل محاسبه ارزش منابع و هزینههای زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست و
با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سایر دستگاههای مرتبط ،تنظیم و به تصویب هیات وزیران
می رسد.
پیشنهادی جدید  -اقتصاد سبز
وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است مالیات سبز و حسابداری سبز را به عنوان یکی از ارکان مالییاتی کشیور
درخصوص کاالها یا فرآیندهای آالینده و مخرب محیط زیست در کلیه فعالیت های اقتصیادی وارد نمایید.
درآمد حاصل از این بند به صندوق ملی محیط زیست واریز می شود تا صرف رفع آلودگی و احییای محییط
زیست شود.
پیشنهادی جدید  -اقتصاد سبز
دولت مکلف است از فعالیت ها و مشاغل سبز و رفع معضالت زیسیت محیطیی بیرای کلییه فعالییت هیای
اقتصادی (سبز سازی مشاغل) حمایت نماید .این حمایت به صیورت اعطیای تسیهیالت از طرییق وزارت

ماده 11

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در حد  ،%31تضمین سود تسهیالت مالی و بانکی خواهد بود.
تبصره  -آیین نامه اجرایی این ماده طی سال اول برنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری
وزارت اقتصاد و دارایی ،وزارت تعیاون ،کیار و رفیاه اجتمیاعی ،سیازمان میدیریت و برنامیه رییزی و سیایر
دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
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محیط زیست انسانی (منابع زیستی)

ماده 13

ماده 14

ارزیابی زیست محیطی  -تنفیذ ماده 912قانون برنامه پنجم توسعه (با اصالحات)
طرح ها و پروژه های تولیدی ،خدماتی ،زیربنایی ،معدنی و عمرانی که به تصویب شورایعالی محیط زیسیت
مشمول ارزیابی هستند ،باید پیش از اجرا و در مرحله امکان سنجی و مکان یابی ،میورد مطالعیات ارزییابی
اثرات زیست محیطی قرار گرفته و نتایج آن به تائید سازمان حفاظت محیط زیست برسد .رعایت مالحظات
و نتایج حاصل از ارزیابی الزامی است.
تبصره  : 1دستگاههای صادر کننده مجوز موظف به رعایت مفاد این بند در هنگام صدور مجوز میی باشیند.
مسئولیت قانونی جبران خسارت حاصل از تخریب و یا آلودگی منابع زیستی ناشی از عدم اجرای این بند بیه
عهده دستگاه ذیربط خواهد بود.
تبصره  :1مبادله موافقتنامه برای طرح ها و پروژه های مشمول ،قبل از انجام ارزیابی و اخیذ تاییید سیازمان
حفاظت محیط زیست ،در حد انجام مطالعات امکان سنجی و ارزیابی اثرات زیست محیطی مجاز می باشد.
تبصره  -3متخلفینی که بدون انجام ارزیابی مبادرت به اجرای این گونه طرحها و پیروژه هیا نماینید مشیمول
مجازات ماده  691قانون مجازات اسالمی خواهند شد.
پایش آلودگیها  -تنفیذ ماده 912قانون برنامه پنجم توسعه (با اصالحات)
کلیه واحدهای ی که بالقوه امکان آالیندگی دارند ،موظفند طبق نظر سازمان حفاظت محیط زیست از طرییق
پایش بر خط و یا از طریق آزمایشگاه های مورد تائید سازمان میذکور ،نسیبت بیه نمونیه بیرداری و پیایش
آلودگی خود مطابق نوابط و استانداردهای محیط زیسیت اقیدام و نتیجیه را در چیارچوب خوداظهیاری بیه
سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند.

مدیریت سبز  -تنفیذ ماده  916قانون برنامه پنجم توسعه کشور (با اصالح نگارشی)
کلیه دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی موظفند ،در راستای اجرای مدیریت سبز نسیبت بیه اقیداماتی از
قبیل :مدیریت مصرف انرژی ،آب ،مواد اولیه و تجهیزات ،کاهش تولید پسماند و بازیافیت آن و بازچرخیانی
پساب اقدام نمایند.
تبصره  –1دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی مجازند تا یك درصد از اعتبارات ساالنه خود را به اجرای
این امر اختصاص دهند.
تبصره  -1آئین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محییط زیسیت بیا همکیاری وزارت اقتصیاد و
ماده 15
دارایی ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،وزارتخانه های صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی ،نفت ،نیرو،
و کشور ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
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پیشنهاد جدید :مالیات سبز

ماده 16

الف – واحدهای تولیدی و خدماتی از جمله واحدهای صنعتی ،معدنی ،کشاورزی و تجاری که به تشخیص
سازمان حفاظت محیط حد مجاز و استانداردهای حفاظت محیط زیست را رعایت نمی کنند به ماخذ فیروش
یا درآمد ارائه خدمات و با توجه به سطح آلودگی ،مشمول  1/5 ،1 ،1/5و یا  1درصد مالیات سبز خواهند شد.
دستورالعمل تعیین سطح آلودگی توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و اعالم خواهد شید .سیازمان
حفاظت محیط زیست موظف است در اسفند ماه هر سال فهرست واحدهای آالینده و سطح آالیندگی آن ها
را اعالم نماید و در صورت لزوم یکبار در شهریور ماه نسبت به بازنگری فهرست مذکور اقدام نماید.
ب -واحدهای سبز برگزیده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست مشمول  1درصد معافیت مالیاتی در
سال بعد خواهند شد .دستورالعمل انتخاب واحدهای سبز توسط سیازمان حفاظیت محییط زیسیت تیدوین و
اعالم خواهد شد.
ج – مالیات بر ارزش افزوده کاالهای آالینده یا مخرب محیط زیست یك واحد درصد بیشیتر و مالییات بیر
ارزش افزوده کاالهای سازگار با محیط زیست یك واحد درصد کمتر از سایر کاالها تعیین می شود .سازمان
حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان استاندارد ،فهرسیت
کاالهای مذکور را تهیه و در صورت امکان با عالمت مخصوصی مشخص نماید.

نظام عوارض و جرائم آلودگی و تخریب محیط زیست  -تنفیذ ماده  961و  931قانون برنامه سوم

ماده 17

توسعه (با اصالحات)
الف  -از واحدهائی که فعالیت های آن ها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد ،جریمه متناسیب بیا
خسارت وارده اخذ و به صندوق محیط زیست واریز میگردد تا برای حماییت از کیاهش آلیودگی واحیدها و
طرح های حفاظت کیفی منابع آب هزینه شود.
ب ی هزینههایی صرف شده برای کاهش آلودگی واحدهای تولیدی ،به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی
واحدها منظور میشود.
تبصره -آئین نامه اجرایی این ماده در سال اول برنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاههای
ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

سموم و کود شیمیایی  -تنفیذ بند ب ماده  09قانون برنامه چهارم توسعه (با اصالحات)
ماده 18

از سال دوم برنامه ،مصرف سموم ،کودهای شیمیایی و آفت کش ها بیش از حد مجاز ممنیو اسیت .وزارت
کشاورزی موظف است عرنه محصوالتی که مفاد این ماده را رعایت نکرده اند ممنو نماید.
تبصره – حد مجاز استفاده از انوا سموم ،کودهای شیمیایی و آفت کش ها توسط وزارت جهاد کشاورزی با
همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان استاندارد کشور تعیین خواهد شد.

مدیریت پسماند  -تنفیذ بند ج ماده  09قانون برنامه چهارم توسعه کشور (با اصالحات)
وزارت کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط موظف است
ماده 19
تا پایان سال سوم برنامه نسبت به رفع معضل دفن غیر بهداشتی و پراکندگی زبالیه در طبیعیت ،منیابع آب
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سطحی و دریا در شهرها و استانهای بحرانی اقدام و در طول برنامه در استانهای حاشیه دریای خزر دفین را
متوقف کند.
آلودگی هوا  -تنفیذ ماده  02قانون برنامه چهارم توسعه کشور (با اصالحات)

ماده 11

وزارت کشور ،شهرداری ها و نیروی انتظامی حسب مورد موظف هستند از سال دوم برنامیه نسیبت بیه ایجیاد
شبکه مراکز معاینه فنی مکانیزه غیر دولتی با ظرفیت کافی و اعتبار یکسان در سطح کشور اقدام نمایند .کلییه
مراکز معاینه فنی کشور در صورت داشتن الزامات شبکه ،می توانند به آن بپیوندند ،در غیر اینصیورت معاینیه
فنی آن ها معتبر نمی باشد و در شهرهایی که هوای آن ها به علت تردد خودروها آلوده است اقیدامات زییر را
بعمل آورند:
 از سال اول برنامه ،مناطق کم انتشار شهری را تعیین و در صورت تردد خودروهای فاقد معاینه فنی در اینمناطق ،در مورد آن ها اعمال قانون نماید.
 از سال دوم برنامه خودروهای فاقد معاینه فنی را از طریق بانك اطالعیاتی مراکیز مکیانیزه معاینیه فنییشناسایی و به تدریج در مورد آن ها اعمال قانون نماید.
 از سال دوم برنامه برای خودروهای فاقد استاندارد آلودگی (یورو 1یا باالتر) محدودیت های زمانی و مکانیاعمال نماید.
 از سال دوم برنامه ،برای موتورسیکلت های کاربوراتوری محدودیت های زمانی و مکانی اعمال نموده و درسال های بعد دامنه محدودیت ها را گسترش دهد.
 از ابتدای برنامه به تدریج خودروهای فرسوده سبك و سنگین را متوقف و به پارکینگ انتقیال دهید .ایینخودروها فقط برای اسقاط قابل ترخیص می باشند.
 مالکان خودروهای فرسوده ای که به پارکینگ منتقل شده اند ،موظفند حداکثر تیا  6میاه از تیاریض نیبطخودرو برای اسقاط ،ترخیص و تسویه حساب (پرداخت هزینه های حمل ،پارکینگ ،جرایم و غیره) مراجعه
کنند ،در غیر این صورت ،خودروی آن ها متروکه محسوب و از مالکیت آن ها خیارج میی شیود .نییروی
انتظامی مجاز است خودروها ی متروکه را فقط اسقاط و به عنوان قرانه بیه فیروش رسیاند.در آمیدهای
ناشی از فروش در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار میگیرد تا بابت هزینه حمل و نقل،
پارکینگ و سایر نیازهای نیروی انتظامی به مصرف برسد.
 مالکین خودروهای متروکه موظف هستند کلیه بدهی های خود را تسویه نمایند .مالکینی که بدهی خود راتسویه نکنند ،در لیست سیاه شماره گذاری قرار می گیرند و تا  11سال از تاریض نیبط ،مجیاز بیه شیماره
گذاری خودرو نمی باشند.
ج -از سال دوم برنامه ،خرید و فروش خودروهای فرسوده ممنو بوده و دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی
مجاز به صدور سند و شماره گذاری این خودروها نمی باشند.
د -وزارت صنعت ،معیدن و تجیارت موظیف اسیت از سیال دوم برنامیه تولیید و واردات موتورسییکلت هیای
کاربوراتوری را متوقف نماید.
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تغییر اقلیم  -تنفیذ ماده  02قانون برنامه چهارم توسعه کشور (با اصالحات)

ماده 11

ماده 11

– وزارت نفت موظف است تا پایان برنامه قیمت فروش داخلی و خارجی انوا سوخت ها را یکسیان سیازی
نماید و به تصدی گری دولت در زمینه توزیع سوخت خاتمه دهد.
– وزارت نیرو موظف است قیمت برق را در حدی تعیین نماید که تولید ،انتقال و توزیع برق اقتصادی شده و
بخش خصوصی بدون اخذ یارانه نسبت به انجام این امور اقدام نماید.
– سازمان حفاظت محیط زیست موظف است حد مجاز انتشار کربن را بیرای واحیدهای انیرژی بیر و فلرهیا
تعیین نموده و در صورتی که انتشار کربن آن ها بیش از حد مجاز است ،می توانند نسبت به خرید اعتبیار
کربن اقدام و یا مشمول جرایم زیست محیطی گردند.
تبصره  -آئین نامه اجرایی این ماده در سال اول برنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیسیت و بیا مشیارکت
دستگاه های ذیربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
انرژی های پاک  -تنفیذ ماده  931قانون برنامه پنجم توسعه
وزارت نیرو موظف است برای رساندن سهم انرژی های تجدید پذیر به حداقل  5درصد مصرف برق کشور:
 در مکان های مناسب برای مزار بادی یا خورشیدی ،نسبت به ایجاد شهرک های انرژی پاک اقدام نمودهو زیر ساخت های الزم از قبیل ،شبکه ،پست های برق ،راه های دسترسی و امکانات رفاهی را پیش بینی
نماید.
 قیمت تضمینی خرید برق تجدیدپذیر را با توجه به نو آن (باد ،خورشید و  )...به شکلی تعیین نماید کیهتولید انرژی های تجدید پذیر از نظر اقتصادی دارای جذابیت الزم باشد .قیمت فوق سیاالنه بیا توجیه بیه
عواملی مثل تورم و تغییر نرخ ارز بازنگری گردد.
 نسبت به ایجاد صندوق توسعه انرژی های تجدید پذیر برای حمایت از بخش خصوصی اقدام نماید .از هرکیلووات برق ،در سال اول برنامه مبلغ  51ریال اخذ و به این صندوق واریز می گردد .این مبلغ تیا پاییان
برنامه ساالنه  11ریال انافه خواهد شد .تسهیالت این صندوق فقط برای گسترش انرژی هیای تجدیید
قابل استفاده و بازپرداخت آن می تواند نقدی یا به صورت برق باشد.
پیشنهاد جدید :فعالیت های معدنی
 وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است در صدور و تمدید پروانه های اکتشاف و بهره برداری معیادن،نوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی را رعایت نماید و نوابط مذکور را در تعهدات بهیره بیردار لحیا
نماید.

ماده 13

 بهره بردارانی که نوابط زیست محیطی فعالیتهای معدنی را رعایت ننماینید ،موظیف انید بیا تشیخیصسازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازسازی مناطق تخریب شده اقدام نماید .در غیر اینصورت جریمه
ای معادل دو برابر خسارت وارده به آنها تعلق می گیرد .جریمه مذکور به صندوق ملی محیط زیست وارییز
تا صرفا صرف بازسازی مناطق تخریب شده فوق و مازاد آن صرف بازسازی سیایر منیاطق تخرییب شیده
گردد.
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 استخراج معادن در مناطق چهارگانه محیط زیست ممنو می باشد.تبصره  -1آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دسیتگاه هیای
ذیربط حداکثر تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
آب  -تنفیذ ماده  916قانون برنامه پنجم توسعه کشور (؟؟؟؟)

ماده 14

در راستای ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت از سفرههای آب زیرزمینی در کلیه دشت های کشور:
الف -وزارت نیرو موظف است برداشت ساالنه آب از سفره های زیرزمینی کشور را به  91درصد تغذییه سیال
گذشته کاهش دهد .به این منظور اقدامات زیر انجام گردد:
 -1تعداد چاه ها با اولویت چاه های غیر مجاز در حد فوق کاهش یابد و تمامی بهره برداران شناسیایی و
تحت نظارت قرار گیرند.
 -1حجم آب برداشت شده چاه های فعال با نصب کنتورهای حجمی کنترل نماید .هزینة کنتور و نصیب
آن به عهده مالکان چاه است.
 -3تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هر منطقه صورت گیرد
 -4سهم آب کشاورزی را هر سال بیش از ده درصد کاهش داده تا در پایان برنامه به کمتیر از 51درصید
آب تجدید برسد.
 -5ایجاد هرگونه دریاچه مصنوعی ،آب نما و مشابه آن با استفاده از منابع آب زیرزمینیی ممنیو بیوده و
مواردی که در  4دهه اخیر ایجاد شده اند ،باید طی برنامه ای که وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط
زیست تدوین می نماید تا پایان برنامه برچیده شوند.
 -6با تشکیل پلی آب نسبت به جلوگیری از مصارف بی رویه و هدر رفت آب اقدام نماید.
ب -وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است در صادرات و واردات کشور موازنه مثبت آب مجازی را
رعایت نماید.
ج ی وزارت جهاد کشاورزی موظف است مصرف آب در بخش کشاورزی را به میزان مذکور در این ماده کاهش
دهد .به این منظور اقداماتی از قبیل فعالیت های زیر انجام گردد:
 -1اصالح الگوی کشت به محصوالت با نیاز آبی کمتر
 -1اصالح روشهای آبیاری
 -3خرید مزرعه در خارج از کشور
 -4در صورت لزوم ،کاهش تولید کشاورزی
 -5توقف کشاورزی در مناطقی که با بحران آب مواجه هستند
د -سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با تخریب محیط زیست از طریق مصارف غیر متعارف و ییا
هدر دادن منابع آب توسط کاربران بخش های مختلف صنعتی ،کشاورزی ،خدماتی و خانگی بعنوان متخلف
برخورد قانونی نماید .این بند نافی تکالیف سایر دستگاه ها در زمینه برخورد با متخلفین نمی باشد.
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فاضالب -پبشنهاد جدید
در راستای کاهش آلودگی و استفاده مجدد از پساب ها وزارت نیرو موظف است:
 -1نسبت به احداث و توسعه شبکه جمع آوری فانالب با اولویت شهرهایی که دارای مشیکل آلیودگی و
یا کمبود منابع آب هستند بویژه مناطق ساحلی و فانالب های ورودی به منابع آب ،اقدام نماید.
 -1سرمایه گذاران می توانند با کسب مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث شیبکه جمیع آوری و تصیفیه
خانه فانالب در شهرها و مناطق مختلف اقدام نماید .پساب تصفیه شیده در میدتی کیه وزارت نییرو
تعیین می کند متعلق به سرمایه گذار می باشد.
محیط زیست دریایی و سواحل
ساماندهی سواحل  -تنفیذ با اصالح ماده  03قانون برنامه چهارم توسعه

ماده 15

دولت موظف است به منظور ساماندهى سواحل در طول برنامه نسبت به اسیتقرار میدیریت یکپارچیه سیواحل
شمال ،جنوب و جزایر کشور با در نظر گرفتن موارد زیر اقدام نماید.
 -1تعیین حریم سواحل
 -1تعیین کاربری های مجاز بدون ایجاد هر گونه سازه در حریم سواحل
 -3آزادسازی سواحل از کاربری های مغایر با کاربری تعیین شده اعیم از دولتیی ،خصوصیی ،عمیومی و
نظامی
تبصره  -1هرگونه ساخت و ساز مغایر با کاربری تعیین شده در حریم سواحل ممنو می باشد.
تبصره  –1طرح مدیریت یکپارچه سیواحل توسیط وزارت راه و شهرسیاز بیا همکیاری سیازمان میدیریت و
برنامهریز کشور ،سازمان حفاظت محیط زیست ,وزارتخانه های کشور ,جهاد کشاورز  ,نیرو و عندالزوم سایر
دستگاهها ذ ربط تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ذخائر و رفع آلودگی  -تنفیذ با اصالح بند الف ماده  08قانون برنامه چهارم توسعه

ماده 16

به منظور حفاظت ,احیا و بازساز ذخایر و رفع آلودگى و شیوهها بهرهبردار پایدار از سواحل و محیط ها
دریایى کشور:
– سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در طول برنامه نسبت به تهیه و اجرای برنامه ملی حفاظت از
محیط زیست دریایی شامل بررسی ونعیت موجود ،منشا یابی و ارائه راه حیل بیا تککیید بیر حفاظیت از
زیست بوم ها و گونه های در معرض خطر و تهدید مناطق ساحلی و دریایی و پهنیه بنیدی اکولوژییك
مناطق حساس و شکننده در این عرصه ها اقدام نماید.
– وزارت جهاد کشاورزی موظف است با حذف شیوه های صید مخرب نسبت به اجرای شیوه های اصولی
تولید و بهره برداری پایدار از منابع آبزی شیالتی درسواحل و دریاها با تککید بر گونه هیای بیومی اقیدام
نماید.
– وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه ،تاسیسات الزم برای دریافت ،تصفیه و مدیریت آب
توازن ،فضوالت و مواد زائد نفتی و غیر نفتی دریافتی از شناورها را در کلیه و بنادر و اسکله های کشور
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ایجاد نماید .
– وزارت نفت موظف است نسبت به نوسازی خطوط فرسوده که احتمال نشت آلودگی دارند ،بویژه در دریا
و مناطق ساحلی اقدام نمایند.
– کلیه مراکز صنعتی ،تولیدی ،پاالیشگاهی ،نیروگاهی ،پتروشیمی ،معدنی موظفنید نسیبت بیه بازیافیت و
بازچرخانی پساب تولیدی در مناطق ساحلی اقدام کنند به نحوی که پساب ورودی (به درییا) در حیداقل
حجم و با رعایت استاندارد آبهای پذیرنده مصوب سازمان حفاظت محیط زیست باشد.
تبصره  -دولت موظف است بودجه مورد نیاز را در اعتبارات ساالنه دستگاه های مذکور پیش بینی نماید.
محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی

ماده 17

الف -سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نسبت به ایجاد و استقرار نظیام میدیریت پاییدار و یکپارچیه
برای تدوین و اجرای برنامه عمل تنو زیستی در سه الیه زیستگاه ها ،گونه ها ،تنو ژنتیك در طیول برنامیه
اقدام نماید .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار الزم برای اجرای برنامیه عمیل تنیو زیسیتی را بیه
تفکیك هر سال در اعتبارات سالیانه سازمان حفاظت محیط زیست منظور خواهد نمود.
تبصره :آیین اجرایی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی و
وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب -دولت موظف است برنامه مدیریت زیست بومی و حفاظت از منابع زیستی و توسعه پایدار را بیا تاکیید بیر
زیست بوم های حساس و شکننده نظیر دریاچه ها ،تاالبها ،کوهستانهای در معرض تخریب ،آثار و پدیده های
طبیعی منحصر بفرد و ذخیره گاه های زیست کره بویژه در مناطق اولویت دار مانند زاگرس مرکزی و جنگیل
های هیرکانی و تاالب های مهم ثبت شده در کنوانسیون بین المللی رامسر را با تقویت مدیریت های بومی و
محلی به نحوی که در آئین نامه اجرایی این بند تعیین می شود تصویب و اجراء نماید.
ج -به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود نسبت به تدوین و اجرای برنامه میدیریت و حفاظیت
مناطق چهارگانه تحت اختیار خود با جلب همکاری و مشارکت و در صورت لزوم سرمایه گذاری بخیش هیای
غیر دولتی از جمله سازمان های مردم نهاد ،اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصالح در امر تنیو زیسیتی و بیویژه
جوامع محلی اقدام نماید به نحوی که نمن تقویت و بهبود ونعیت مدیریتی مناطق مذکور شرایط الزم برای
دستیابی به توسعه پایدار و استفاده خردمندانه و متناسب با ظرفیت اکولوژیك منطقه با تاکید بر طبیعت گردی
از طریق مشارکت مردمی فراهم شود.
 نحوه مشارکت مردمی و سرمایه گذاری و سایر ترتیبات و نوابطی که برای مدیریت اینگونه مناطقو تامین هزینه های حفاظت از آن ها در قالب برنامه مدیریتی الزم می باشد به موجب آئین نامه ای
خواهد بود که حداکثر طرف  3ماه پ از تصویب این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیسیت و
با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
د -به منظور حفاظت از تنو گونه های جانوری و حفظ امنیت زیستگاه ها و جلوگیری از شیکار بیی روییه و
حفاظت از گونه های جانوران وحشی حمایت شده و در معرض خطیر انقیراض ،مراجیع ذییربط و ذیصیالح و
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انتظامی مکلفند نسبت به ایجاد ممنوعیت یا محدودیت برای تولید و ورود اسلحه و مهمات شکاری و کیاهش
صدور جواز حمل اسلحه حسب تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین جمیع آوری کلییه سیالح
های شکاری غیر مجاز تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند.
 نحوه اجرای این بند به موجب دستورالعملی می باشد که مشیترکا توسیط سیازمان حفاظیت محییطزیست و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تهیه و به مورد اجراء گذاشته می شود.
 اسلحه شکاری متخلفینی که برای دومین بار یا بیشتر مرتکب شکار غیرمجاز شده باشیند الزامیا بیهحکم دادگاه نبط و تحویل انبار خلع سالح گردیده و جواز حمل سالح آنها لغو می شود.
ه -دولت موظف است برنامه جامع مقابله با مخاطرات زیست محیطی نظیر اثرات تغییر اقلیم ،وقو پدیده گرد
و غبار ،خشکسالی و کاهش منابع آب کشور از جمله خشك شدن تاالب هیا و دریاچیه هیا ،آتیش سیوزی در
مناطق جنگلی ،بیماری و مرگ و میر وسیع حیات وحش را با هدف آمادگی ،پیشگیری ،مقابله ،احیاء و بازتوانی
قابلیت های اکولوژیك منابع طبیعی کشور را تهیه و به مورد اجرا بگذارد.
 آئین نامه اجرایی این بند شامل ساز و کارهای اجرائی ،تامین و تخصیص اعتبارات و هماهنگی هایبین بخشی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که مشترکا توسط سیازمان حفاظیت محییط زیسیت،
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های نییرو ،کشیور ،جهیاد کشیاورزی تهییه و بیه
تصویب هیات وزیران برسد.
و – سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت بیه تعییین نییاز آبیی
زیست محیطی کلیه رودخانه های دائمی ( از سرشاخه تا مصب) و تاالب های مهم کشیور براسیاس میوازین
اکولوژیك اقدام نماید.
تبصره  -1وزارت نیرو مکلف است نسبت تخصیص حقابه زیست محیطی و جلوگیری از برداشیت غییر مجیاز
این حقابه اقدام نماید به نحوی که در هر حونه آبریز حقابه تخصیص داده شده کمتر از  %51منابع آب تجدید
پذیر آن حونه نباشد و در مواردی که تخصیص آب برای توسعه در حونه بدون رعایت حقابه زیست محیطی
صورت گرفته ،در تخصیص ها با منظور نمودن حقابه زیست محیطی بازنگری نماید.
تبصره  -1هرگونه سازه آبی و حفر چاه که موجب تغییر و کاهش حقابه زیست محیطی رودخانه های دائمی و
تاالب ها در حونه های آبریز تاالب های بحرانی شود تا رفع بحران ممنو و در زمان تنش آبیی منیوط بیه
نوابطی است که توسط وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و ابالغ می شود.
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ماده 18

الف –وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های منابع
طبیعی و دولتی واقع در مناطق چهارگانه تحت اختیار سازمان حفاظت محیط زیست تا پایان سال دوم برنامیه
نسبت به اتمام ممیزی و تفکیك ارانی ملی و دولتی از مستثنیات این ارانی در مناطق مذکور اقیدام نمایید.
سازمان ثبت اسن اد و امالک کشور باید تا انجام ممیزی و صدور اسناد ،نقشه های ارانی ملی و دولتی واقع در
مناطق مذکور را بعنوان سند رسمی پذیرفته و آنها را مالک عمل قرار دهد.
ب -به منظور تثبیت حاکمیت سازمان حفاظت محییط زیسیت در منیاطق چهارگانیه تحیت میدیریت و رفیع
تعارنات و حفظ حقوق دولت در این مناطق ،بویژه هنگام رفع تصرفات اشخاص و ممانعت از تغیییر کیاربری
ارانی ملی واقع در مناطق مذکور و طرح دعاوی در مراجع قضائی سازمان حفاظت محیط زیسیت بیه عنیوان
نماینده قانونی دولت در این ارانی شناخته می شود و هنگام طرح دعوا از پرداخت هزینه دادرسی و نظایر آن
معاف می باشد.
ج -هرگونه فعالیت و انجام عملیات عمرانی در مناطق چهارگانه تحت اختیار سازمان حفاظیت محییط زیسیت
موکول به اخذ موافقت و رعایت نوابطی است که توسط سازمان مذکور تعیین و اعالم می شود.
تبصره -تغییر کاربری ارانی از جمله باغات و ارانی زراعی خارج از حریم شهرها واقع در منیاطق چهارگانیه
مزبور و طرح آن در کمیسیون مونو تبصره یك ماده قانون حفظ کاربری ارانی زراعی و بیاغ هیا مصیوب
 1374موکول به موافقت قبلی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
د -سازمان حفاظت محیط زیست موظف است بمنظور ارتقاء کیفی حفاظت از تنو زیسیتی بیویژه در منیاطق
چهارگانه تحت اختیار آن سازمان و استاندارد سازی شیوه های حفاظتی همسو با معیارهای بین المللی نسیبت
به تدوین و اجرای جامع پایش مناطق مذکور و استقرار سیستم نظارت هوشمند در ایین منیاطق اقیدام نمایید.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز برای تدوین و اجیرای طیرح حفاظیت و
پایش هوشمند مناطق تحت مدیریت را به تفکیك هر سال در ردیف های اعتباری خاص منظور و به سازمان
حفاظت محیط زیست اختصاص دهد.
د -به منظور اعمال مدیریت یکپارچه بر مناطق چهارگانه تحت اختیار سازمان حفاظت محیط زیست ،محدوده
مناطق آزاد تجاری -صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی قبل از تصویب باید از جهت تداخل بیا محیدوده منیاطق
چهارگانه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تداخل ،موافقت سازمان مذکور اخذ شود .در هر حیال کیاربری
این مناطق تغییر نخواهدکرد.
دولت مکلف است جهت اصالح الگوی بهرهبرداری ازمنابع طبیعی و منابع زیستی ارانی اقدامات زیر را انجام
دهد:

ماده 17

 -1کاهش بهره برداری از جنگل های طبیعی به میزان  %31در هر سال به نحوی که در سال چهارم برنامه هر نو
بهره برداری از جنگل ها کامال متوقف می شود.
 -1ممنوعیت ساخت و ساز در جنگل های طبیعی
 -3تامین سوخت کافی برای جایگزینی سوخت هیزمی
-4توسعه زراعت چوب
03

شورای محیط زیست برنامه ششم توسعه  -مفاد پیشنهادی محیط زیست

-5احیاء جنگل های مخروبه با استفاده از گونه های بومی
-6محدودیت بهره برداری از مراتع و زیستگاه های طبیعی به توان بوم شناختی ( اکولوژیك) آن ها
-7تشدید مباره با قاچاق چوب و محصوالت جنگلی و مرتعی
-8حمایت از تولید دام به روش صنعتی
-9حذف سود بازرگانی واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده
-11اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه
-11اجرای عملیات بیابان زدائی و کنترل کانونهای بحران

پیشنهادی جدید -انتقال آب بین حوضه ای
ماده 18

 انتقال آب بین حونهای برای مصارف کشاورزی ممنو است . قبل از اجرای طرح های انتقال آب بین حونه ای استعالم و اخذ تائیدیه سیازمان حفاظیت محییط زیسیتالزامی است.
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