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 چکیده

زمینة  در خود را می بایست مدرنی سازمان هر ها، سازمان در سبز مدیریت استقرار فرهنگ توسعة هدف راستای در

 که جایی آن دهد. از قرار اولویت در را آن و نموده ایفا درستی به زیست محیط حفظ مانند اجتماعی های مسئولیت

 استقرار اهمیت به توجه با و باشد می دولت های اولویت جز مختلف های ارگان و سازمان ها در سبز مدیریت استقرار نظام

 و سازمان ها  باشد می جامد زاید مواد مدیریت و کاغذ انرژی، آب، مختلف منابع مصرف کاهش راستای سبز در مدیریت

 همه سازمان ها در نظام مدیریت سبز اجرای باشند. لذا عرصه در سبز مدیریت فرهنگ توسعه امر پیشگام بایست می

منظور صرفه جوئی در منابع  به حمایت حقوقی دستگاه های اجرایی بررسی به مقاله ایندر رسد.  می نظر به ضروری امری

 )مدیریت مختلف منابع مصرف صحیح مدیریت های چهارچوب و اهداف نمودن مشخص و از توصیف پس و ذخایر کشور

جهت حمایت حقوقی شود.  ارایه مدیریتی راهکارهای تا ،است شده پرداخته سازمان ها در مصارف منابع بررسی سبز( به

آلودگی محیط زیست و قانون اساسی، 131اصل و  05از نظام مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی و اهداف آن، اصل 

کلیه قانون برنامه ششم توسعه 11-30ممنوع اعالم شده است. بر اساس مواد های اجرایی کلیه دستگاه تخریب آن برای 

می  برای تحقق اهداف برنامه مدیریت سبز یانجام اقداماتبه دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی، موظف 

قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی و  135، در اجرای ماده 1330قانون بودجه مصوب  1و در ماده  باشند

درصد از اعتبارات مندرج در قانون را مطابق آیین نامه اجرایی این ماده  1موسسات نهادهای عمومی و غیر دولتی مجازند 

 ای مصرف بهینه منابع پایه ومحیط زیست هزینه نمایند.به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست ه

 .حمایت حقوقیسبز،  مدیریت نظام، زیست محیط حفظ ،سازمان، سبز مدیریت کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

 بی های مهاجرت هجوم مورد چنان آن یک شهر وقتی می شوند. تلقی بزرگ شهرهای جمعیت، نفر میلیون یک باالی جوامع شهری، طراحی در

 شهر توان نمی دیگر را مجموعه این کند، رشد کنترل قابل غیر و ریزی برنامه خود بدون و بلعیده را کوچک شهرهای و روستاها که قرارگیرد رویه

 دیگر ی شهرها برای نه تنها کننده  رشد های غول این .اند کرده نامگذاری "شهر غول" یا و " شهر کالن" ، "ابرشهر" را ها چنین مجموعه نامید.

 بیمارتر روز هر و برده رنج خطرناکی و حاد های بیماری از نیز خود بلکه شوند، می تر کوچک جوامع نابودی باعث و هستند ساز مسئله روستاها و

 آلودگی کنترل، غیرقابل رافیکت جمعیت، تراکم: از عبارتند ها آن مهمترین. دهند می نشان را خود مختلف های چهره با معضالت این .شوند می

 حل راه بدون ظاهر در و دشوار مسائل بسیاری و فاضالب دفع و آب برق، توزیع مانند زیربنائی سیساتأت در آشکار کمبودهای زباله، از ناشی
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 اهداف به نیل برای جهانیان معضل، این به توجه با .میشود مطرح متداول غیر های شیوه با مدیریت جوامع، چنینی این رشد با نتیجه در .اساسی

 .اند کرده انتخاب ای رشته بین راهکارهای  Interdisciplinary مناسب ابزار عنوان به 21 دستورکار چارچوب در را پایدار، توسعه

 زندگی که اکولوژیکی های دهکده ساکنان بر عالوه حاضر حال در. باشد می جهانیان تایید مورد راهکارهای از سبز مدیریت زمینه این در

 ظرن مد ها طراحی در تواند می نیز« شناسی بوم مرکز» تحت عنوان درسوئد. کنند می تجربه جهان کنار و گوشه در عمالً را طبیعت با سازگار

 فراهم و طبیعت های چرخه با سازگار زندگی یک برای نیاز مورد امکانات ایجاد سوئد، پیشنهادی شیوه طبق .گیرد قرار ریزان برنامه

 با راستای در زندگی عادی شیوه یا خود روزمره زندگی تطبیق و فراگیری در شهروندان و مدیران دانش ارتقاء برای آموزشی فضاهای آوردن

 .باشد می جهان در اجراء قابل روشی پایدار، توسعه راستای در زندگی عادی شیوه یا Life Styleاصالح  محیطی زیست الگوی

 محسوب پایدار توسعه به دستیابی عوام ترین مهم از منابع بهینه مصرف همچنین و آن تخریب و آلودگی از جلوگیری زیست، محیط از حفاظت

 های حل راه و ببرد بین ذره زیر را ما اطراف واقعی دنیای و روزمره زندگی که داریم لمس قابل مدیریتی به یافتن دست به نیاز لذا. شود می

 در سبز مدیریت نظام تازگی به زمینه این در. دهد قرار عام طور به مردم و مجریان مدیران، اختیار در الگو صورت به را ساده و موضعی منطقی،

 .است شده مطرح)از جمله کشور ما جمهوری اسالمی ایران( جوامع از برخی

 برنامه انهدام تا تولید مرحله از تولیدات برای قبالً .نمود اصالح به اقدام و شد قدیمی صنایع وارد توان می سبز محیط حفاظت برای یهایطرح 

 تنها نه تجاری بزرگ های شرکت محصوالت بود. در و قطعات بازیافت تا تولید بفکر باید وری بهره و سبز طراحی در که حالی در شد می ریزی

 .شودی م تلقی استاندارد عملیاتی کارهای از بخشی اکنون سبز وری هرهب هب توجه بلکه اند نموده معطوف زیست محیط به اصیخ توجه

 

 مفاهیم-1

 مفهوم مدیریت سبز-1-1
مجموعه ای از مطالعات و اقدامات جامع، هدفمند و مستمر در سطوح مختلف دستگاه های دولتی و غیر دولتی جهت استفاده بهینه از منابع و 

 (1، ص 1330، 1515 سبز مدیریت دستورالعمل) حفظ محیط زیست)دستیابی به مدیریت سبز( می باشد. 

 

 و اهداف آن مدیریت سبزنظام مفهوم -1-2
 دولتی غیر و دستگاه های دولتی مختلف سطوح در که است مستمری و هدفمند جامع، اقدامات و مطالعات از ای مجموعه سبز، مدیریت نظام

 با شرکتها، از فزایندهای تعداد امروزه .بخشد تداوم و ارتقاء سبز مدیریت وضعیت به لنی جهت در را سازمان موجود وضعیت تا گیرد می صورت

 این. دارند کارشان و کسب اصول به توجه با پایدار توسعه سازی چهریکپا به نیاز محیطی، زیست ذینفعان و نظارتی فشارهای شافزای به توجه

 ( 4931شعیبی ،  و امینی راد )نامیده می شود. سبز مدیریت ادبیات، در ادغام

 

 اهداف نظام مدیریت سبز-1-2-1

 شرکت و دولت ای سرمایه و ای هزینه اعتبارات در جویی صرفه( 2؛  مربوطه اجرایی نامه آیین و توسعه پنجم برنامه قانون 135  ماده اجرای(1

 برای ها ساختار و ها فرایند بهبود و اصالح( 0؛ زیست محیط و پایه منابع از حفاظت(1؛  منابع بهینه مصرف های سیاست اعمال( 3؛ دولتی های

 سازی فرهنگ با مصرف فرهنگ الگوی اصالح( 7؛ سبز وری بهره و مدیریت نظام استقرار( 6؛ (مصرف ساختار اصالح مانند)زیست محیط حفاظت

 در انرژی مصرف الگوی اصالح( 1؛ دولتی غیر عمومی نهادهای و اجرایی دستگاههای و ها وزارتخانه در مصرف بهینه فرهنگ اشاعه و پایدار

 امکانات از بهتر استفاده و دولتی های شرکت و دستگاهها وری بهره ارتقاء( 3؛ ساختمان مهندسی و ساخت طراحی، بر صحیح نظارت با ساختمان

 ایجاد(11؛ دولتی های دستگاه در تجهیزات و اولیه مواد ، کاغذ ، انرژی ، برق ، آب سوخت، مصرف سازی بهینه و مصرف الگوی رعایت(15؛ موجود

؛ جویی صرفه محل از پایه منابع و مواد مصرف کاهش جهت دولتی غیر عمومی نهادهای و دولتی دستگاههای برای مناسب اجرایی کار و ساز

 ها سیستم اجرای(11؛ دولتی وغیر دولتی شرکتهای و دولت درآمدی منابع افزایش(13؛ عمومی مشارکت جلب و سازی فرهنگ با آموزش( 12
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 حرفه هداشتب و ایمنی مدیریت سیستم محیطی، زیست مدیریت سیستم کیفیت، مدیریت سیستم)  زیست محیط و نوین مدیریت های ابزار و

 اطالع برای سبز مدیریت و محیطی زیست اطالعات بانک تشکیل( 10؛ ( ...و ملی استاندارد ، وری بهره مدیریت انرژی، مدیریت سیستم ، ای

 ارزیابی(17؛ آن از بهینه استفاده و زمان مدیریت به توجه(16؛ سبز مدیریت پورتال در نوآوری و تجارب از استفاده و اطالعات تبادل و رسانی

   (https://igm.doe.ir) .اظهاری خود طریق از دولتی غیر عمومی غیر نهادهای و مؤسسات و اجرایی های دستگاه عملکرد

 

 مفهوم طراحی سبز-1-2 
 نظر در توزیع تولید، اولیه، مواد کسب روند در را محصول ایمنی و انسان سالمت محیطی، زیست کام شرح باید شرکت که است معنی این به

 توسعه منظر از مجدد استفاده و بازیابی فروش، ت،خسا مختلف اثرات به باید میان این در. است منبع در آلودگی از جلوگیری آن هدف و بگیرد

 ) .نمود استفاده تأمین زنجیره توسعه برای اصلی عنوان به( بازیافت و مجدد استفاده ،شکاه( بازیافت اقتصاد گزینه سه از و نموده توجه پایدار

 (1، ص4931 شعیبی ، و امینی راد

 

 مفهوم مواد سبز -1-3
 ایجاد کمتر صدای و سر و نموده مصرف کمتر انرژی و منابع که دارد اشاره موادی به شود می نامیده نیز محیطی زیست آگاهی مواد که سبز مواد

 شرکت بنابراین،. است مدیریت وری بهره تمام از تر بزرگ بسیار سبز وری بهره .شود نمی زیست محیط نابودی موجب و بوده غیرسمی نماید، می

 ها هزینه شکاه و اقتصادی بازده بردن باال و محیطی زیست اهداف به رسیدن برای سبز مواد از محصوالت، اصلی عملکرد حفظ کنار در باید ها

 (، همان4931شعیبی ،  و امینی راد ) .شود انتخاب محیط از لمستق و بازیابی سهولت با مواد باید مواد، انتخاب روند در .نمایند استفاده

 

 مصرف سبز-1-4
 مضر زیست محیط برای است ممکن که زائدی محصول با مقابله و استفاده برای زیست محیط با سازگار دماتخ و محصول انتخاب در تالش یعنی

 محصوالت از بسیاری. باشند می ضرر بی زیست محیط برای واقعی طور به شوند، می نامیده سبز اصطالحاً که محصوالتی از کمی تعداد تنها .باشد

 عمر هخچر لک در زیست محیط دوستدار محصوالت گروه در گرفتن قرار از را آن که داشته را تولید لمراح از یخبر در سازگاری توانایی تنها

 اصلی محدوده سه. است مضر سبز مصرف برای و شود می مشتریان فریب و گمراهی موجب معموالً بازاریابی پدیده این. نماید می منع محصول

 ممکن که محصولی مصرف از اجتناب مصرف، فرآیند طی در آلودگی از اجتناب زیست، محیط با سازگار ضرر بی محصول مصرف شام سبز مصرف

 محصول مصرف راهنمای درستی به اگر زیست، محیط با سازگار و وبخ تصویر یک با شرکت که نیست شکی .باشد می کند، آلوده را محیط است

  (همانشعیبی،  و امینی راد ) .نماید می جلب را مشتریان اعتماد باشد، شده مشتریان برای سبز

 

 کارگروه مدیریت سبزمفهوم  -1-5
تشکلی است از کارگزاران و مسئولین  آگاه و اثرگذار در حوزه مدیریت سبز سازمان تشکیل شده و با هدف دستیابی به شاخص های تعیین شده 

ص ، 1330، 1515 سبز مدیریت دستورالعملسازمانی و نظارت بر صرفه جویی آب، انرژی و کاهش مصارف روزمره منابع فعالیت می نمایند.) 

6) 

 

 

 

 ایستگاه سبز فهومم -1-6
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 مکان یا مکان هایی تعبیه شده در مسیر پرتردد ساختماه ساختمان های اداری سازمانها  به منظور جمع آوری مواد تفکیک شده توسط کارکنان.

 (7، همان، ص 1515 سبز مدیریت دستورالعمل) 

 

 مفهوم اتاق سبز -1-7
منظور تجمیع کاالهای جمع آوری شده در ایستگاه های سبز جهت بازیافت و استفاده فضای بسته ای می باشد که در داخل محوطه سازمان به 

 ، همان(1515 سبز مدیریت دستورالعمل)  مجدد توسط سازمان های بیرونی یا خود سازمان قرار گرفته است.

 

 مفهوم سیستم دفتر سبز -1-8
، 1515 سبز مدیریت دستورالعمل)  زی و تحقق شاخص های مدیریت سبز.مجموعه فرآیندها و اقدامات الزم و تعریف شده در راستای پیاده سا

 همان(
 

 جهان در سبز مدیریت نظام گیری چگونگی شکل -2

"Agenda" تابستان در زمین اجالسیا هزاره سوم میالدی می باشد.  21به منزله ورود به قرن  21و « دستور کار»به معنی 

 رسیدند توافق به کامالً موضوع چندین مورد در جهانی همایش این در کنندگان شرکت ،دش برگزار ریودوژانیرو شهر درخورشیدی( 1371)1332

 .باشد می پایدار توسعه به دسترسی آن اصلی هدف و است گردیده تدوین فصل 15 در خود که بود "Agenda 21" ها آن از یکی که

 توسعه و حفظ پایداری؛ و جمعیت مصرف؛ الگوی تغییر فقر؛ با مبارزه المللی؛ بین های همکاری مقدمه؛ :از عبارتند 21 دستورکار های سرفصل

 جنگل با مبارزه زمینی؛ منابع پایدار مدیریت ؛(اتمسفر) جو از حفاظت پایدار؛ توسعه زمینه در گیری تصمیم بشر؛ پایدار اسکان انسان؛ بهداشت

 مدیریت زیستی؛ تنوع از حفاظت روستایی؛ پایدار توسعه و کشاورزی ترویج کوهستان؛ پایدار توسعه خشکسالی؛ و گستری بیابان با مبارزه زدائی؛

 زائد مواد مدیریت سمی؛ شیمیایی مواد مدیریت شیرین؛ آب منابع مدیریت و حمایت ها؛ اقیانوس مدیریت و حفاظت زیستی؛ آوری فن صحیح

 پایدار؛ توسعه و زنان عمده؛ های گروه نقش تقویت رادیواکتیو؛ پسماندهای مدیریت ها؛ فاضالب و جامد پسماندهای صحیح مدیریت خطرناک؛

 نقش تقویت ؛(ها شهرداری)محلی های مقام دولتی؛ غیر های سازمان نقش تقویت بومی؛ مردم نقش تقویت پایدار؛ توسعه در نوجوانان و کودکان

 مالی؛ تامین منابع و ها مکانیسم کشاورزان؛ نقش تقویت آور؛ وفن علمی جامعه صنعت؛ و تجارت نقش تقویت کارگری؛ های اتحادیه و کارگران

 پایدار؛ توسعه برای سازی توانمند ای؛ حرفه های ش آموز و عمومی آگاهی پایدار؛ توسعه خدمت در علم محیطی؛ زیست لحاظ از آوری فن انتقال

« ساده زبان به 21کار دستور» کتابچه از الذکر فوق عناوین .گیری تصمیم برای اطالعات المللی؛ بین حقوقی اسناد پایدار؛ توسعه برای سازماندهی

 کیدأت به الزم. است شده ارائه گردیده، ترجمه نیز فارسی به و یافته انتشار 1311 بهار در UNDP متحد ملل سازمان عمران برنامه توسط که

 همایش( 2552)سپتامبر 1311 ماه شهریور در میالدی، سوم هزاره به ورود به توجه با ،ژانیرو دو ریو جهانی کنفرانس از پس سال ده که است

"Rio+10" اجالس در .گردید برگزار ژوهانسبورگ در بشر اجالس ترین عظیم عنوان به و جهان سراسر از نفر هزار صد یک از بیش حضور با 

 راستای در که حاصل نتایج مهمترین جهان، کشورهای سران حضور با دیگر بار ،" ریو" اجالس مصوبات بر تاکید بر عالوه ژوهانسبورگ در سران

 CBOsچارچوب در مردمی های تشکل بر و شد اتخاذ جهان زیست محیط تخریب از جلوگیری و مختلف معضالت رفع فقیر، مردم زندگی بهبود

 (.Gawor, Leszek(2008), 16, 126-134 )تأکید نمود.

 

 

 

 

 سبز دولت نظام طراحی در جهانی های اجالس از شده استفاده پایه مبانی-3
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 طبیعی، منابع از ظت حفا بر کیدأت و 2552ژوهانسبورگ و1332ریودوژانیرو 1372 استکهلم جهانی های اجالس از حاصل نتایج به توجه با

 دستیابی جهت هماهنگ حرکت به جهان سراسر کشورهای و جوامع تمامی در مردمی آحاد کلیه از دعوت و یی و ج صرفه منابع، بهینه مصرف

 نظام استقرار در 21 عنوان تحت های فعالیت با که تحوالتی به توجه با و "Agenda" با و دارد تداوم و شده آغاز جهان در پایدار توسعه به

 (1331،شیروئی ) .است شده تدوین و طراحی نقش بر کیدأت CBOs راستا این در کشورمان در سبز دولت طرح سبز، مدیریت

 1312 فروردین 17 در و گردید پیشنهاد« وزیران محترم هیات» دولتی سطح باالترین از سبز مدیریت نظام استقرار موضوع ما کشور در

 پایه اصول تدوین به سبز دولت دبیرخانه ایجاد با تا گردید ابالغ ریزی برنامه و مدیریت سازمان و زیست محیط حفاظت سازمان به ای -مصوبه

 زیرمجموعه و ها سازمان در سبز دولت نظام استقرار به اقدام سبز دولت دبیرخانه با الزم هماهنگی با اجرایی های دستگاه کلیه تا شود پرداخته

 و 21 دستورکار راستای در سبز حرکت برای را راه وزیران محترم هیات مصوب کشور بودجه قانون 25 تبصره «پ» بند. بنمایند خود های

 استقرار و طراحی چگونگی به مقاله این در .د نمو باز کشور در پایدار توسعه اهداف بر منطبق صورتی به چهارم توسعه برنامه اهداف به دستیابی

 اجرایی و ساده بسیار روندی با جامعه در مردم عموم و ها خانواده در آن گسترش برای نظر مورد روش و دولتی های دستگاه در سبز دولت نظام

 (LI Xiongyi, WANG Wei, 2007 ).شد خواهد پرداخته

 

 ایران اسالمی جمهوری در سبز مدیریت نظام طراحی چگونگی -4
 های سیاست اعمال و دولت جاری های هزینه کاهش هدف با سبز مدیریت نظام استقرار و طراحی بار، اولین برای ،1312 سال بودجه قانون در

و پس  تهیه 17/1/1312 تاریخ در مزبور قانونی بند اجرایی نامه آئین آن تبع به و شدهزیست پیش بینی  محیط از حفاظت و منابع بهینه مصرف

 دستگاه شامل فقط مزبور مصوبه که این علت .است شده ابالغ دولتی های شرکت و ها سازمان و ها وزارتخانه به اجرا برای وزیراناز تصویب هیأت 

 و دارند ملی اقتصاد در توجهی قابل سهم دولتی های شرکت و ها دستگاه اوالً که دانست موضوع این در توان می را است دولتی های شرکت و ها

 حال عین در .باشد می پرداخت قابل دولتی های دستگاه به فقط که است بودجه اختصاص نیازمند سبز مدیریت برنامه اجرای ثانیاً

 یک عنوان به خود، آمیز موفقیت تداوم در و شده آغاز دولتی بخش از تواند می سبز مدیریت نظام استقرار و طراحی شروع که رسد می نظر به

 برنامه اهداف تحقق زمینه در جهانی تحوالت به توجه با هرحال به .یابد تسری خانگی بخش در نیز و تعاونی و خصوصی واحدهای در معیار، و الگو

 دستگاه در را سبز مدیریت نظام استقرار و طراحی آغاز توان می ساختارها و فرآیندها اصالح ها، هزینه کاهش زیست، محیط حفظ پایدار، توسعه

. داشت معمول مزبور نظام تکامل و نظارت اجرا، استقرار، طراحی، برای را الزم تمهیدات و ها زمینه و گرفت نیک فال به دولتی های شرکت و ها

 مهمترین جمله از که آورد همراه به را مهمی های یافته و ها خروجی تواند می آن مند نظام و هدفمند اجرای و سبز مدیریت نظام مفاد احیطر

 (2، ص 4939 ،ریاحی: )نمود اشاره زیر موارد به توان می ها آن

 ؛انرژی های حامل و اقالم سایر و گازوئیل بنزین، برق، آب، رویه بی مصرف از اجتناب 

 ؛شدنی مصرف اقالم سایر و اولیه مواد کاغذ، رویه بی مصرف از اجتناب 

 ؛آب چرخانی باز و تصفیه ضایعات، بازیافت 

 ؛زندگی و کار های محیط کننده آلوده عوامل و حشرات با مبارزه 

  ؛تولید و کار های محل در سبز فضای توسعه و نگهداری 

 ؛اختیار در ازمنابع بهینه استفاده برای نها آ بینش و وتغییرنگرش ومدیران کارکنان آموزش 

 ؛منابع در جویی صرفه و محیطی زیست ل مسای رفع و حل ی برا ومدیران کارکنان مشارکت جلب 

 ؛ها شرکت و ها سازمان فیزیکی امکانات سایر و پارکینگ ها، اتاق ها، ساختمان از استفاده و جانمایی در مجدد مهندسی و بازنگری 

 و خارجی و داخلی مختلف های دستگاه با اطالعات تبادل و رسانی اطالع برای سبز مدیریت و ی محیط زیست اطالعات بانک تشکیل 

 ؛ها آن های نوآوری و تجارب از استفاده

 ؛ها آن درآمدی منابع افزایش و دولتی های شرکت و دولت های هزینه کاهش 

 زیست محیط حفظ برای پایدار توسعه و سبز جامعه جهانی نظام به پیوستن. 
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 مشارکت گرو در آن کامل تحقق و است متعالی برنامه و فکر یک دولتی های شرکت و ها دستگاه برای سبز مدیریت نظام برنامه که نیست تردیدی

 متعال خداوند تاییدات با است امیدوار زیست محیط حفاظت سازمان .باشد می کشور توسعه به مندان عالقه و ها ن سازما کارکنان همه مجدانه

 اجرای برای را الزم های زمینه حاضر مصوبه مشمول دولتی های شرکت و ها دستگاه کلیه کارکنان و مدیران و مسئوالن همیاری و همکاری و

 (1همان، ص  ،ریاحی) .سازد هموار آینده های سال و جاری سال در سبز مدیریت نظام کامل و جامع

 

 نظام دولت سبزعملکرد  -5 
 در متخصص مشاورین همکاری با زیست محیط حفاظت سازمان اجرائی، های دستگاه در سبز مدیریت بهینه اجرای تسهیل و تبیین جهت در

 زیر موارد به توان می مهمترین جمله از که نمود تدوین و تهیه را الزم مستندات و نمود آغاز را اقداماتی و مطالعات مجموعه سبز مدیریت زمینه

 :نمود اشاره

 حامل آب، مصرف در جوئی صرفه راهکارهای و ها روش شامل دولتی های دستگاه برای اجرائی های دستورالعمل و راهنماها تهیه -

 .دولتی های شرکت و ها سازمان فعالیت تفکیک به ...و ضایعات بازیافت اداری، لوازم و مصرفی مواد و کاغذ نقلیه، وسائط انرژی، های

 بروشور، پوستر، انواع طراحی شامل رسانی اطالع و محیطی زیست فرهنگ اشاعه زمینه در مختلف های دستورالعمل و راهنماها تهیه 

 های دستگاه برای تخصصی و عمومی هدفمند، آموزشی های دوره برگزاری سبز، دولت معرفی های همایش برگزاری راهنما، دفترچه

 .داوطلب اجرایی

 تابعه اجرایی های دستگاه در سبز مدیریت نظام استقرار جهت پایلوت های سازمان سبز های گروه تربیت و توانمندسازی. 

 گزارش  نظام افزار نرم تدوین جهت ریزی برنامه و سبز مدیریت فرهنگ اشاعه جهت (سبز دولت سامانه) سایت وب استقرار و طراحی 

 .دولت به ساالنه گزارش ارائه در تسهیل منظور به سبز مدیریت زمینه در اجرایی های دستگاه عملکرد ارزیابی و گیری

 استاندارد مشابه خاص استانداردهای تدوین شامل محیطی زیست مدیریت نظام استاندارد طراحی  ISO 14001 ها، سازمانبرای 

 ... .و محیطی زیست دیپلم ارائه و محیطی زیست استاندارد سیستم استقرار برای اجرایی های دستگاه و دولتی های شرکت

 کارکنان معرفی و دولتی های دستگاه در سبز مدیریت ای ر اج های فعالیت بهبود جهت در کارکنان مشارکت نظام تدوین و طراحی 

 .آنها به جوایز اعطاء و جامعه به زمینه این در برتر و ساعی واحدهای و

  منابع بهینه مصرف راهنماهای و اولیه مواد و انرژی آب، مصرف کنترل جداول و ها لیست چک تدوین و تهیه. 

  دولتی های شرکت و اجرایی های دستگاه ها، سازمان در مناسب محیطی زیست مدیریت نظام استقرار. 

 های آموزش و توجیهی های کارگاه برگزاری بر عالوه ها نآ در سبز مدیریت نظام استقرار و اجرایی های دستگاه در مصوبات اجرای زمینه در 

 دولت دبیرخانه اقدامات این قاطع ی ا اجر منظور به باشد، می انجام دست در ایران( کارشناسان )گروه سبز دولت مشاورین توسط که عمومی

 خاطرنشان را زیر مشروحه مهم بسیار نکته چهار الزم اقدامات در تسریع برای دبیرخانه این و نمود آغاز1312اسفند  25 از رسماً را خود کار سبز

 (1همان، ص  ،ریاحی) :نماید می

 گروه کار و اعضاء و اجرائی دستگاه نماینده و بوده دستگاه خود عهده به اجرایی دستگاه هر در سبز مدیریت کردن پیاده اصلی مسئولیت (الف

 راهنماها زیست محیط حفاظت سازمان(ب. بود خواهند دار عهده خود سازمان در را مهم کار این مدیریت و هدایت ،«سبز گروه» مربوطه تخصصی

 تدوین و تهیه اما، دهد می قرار ها دستگاه ر اختیا در را است نموده تدوین و تهیه مشاور توسط که الزم عمومی ترویجی و آموزشی مطالب و

 های دستگاه خود عهده به ذیربط منابع از استفاده با و ها دستگاه فعالیت و ماموریت نوع برحسب ،زمینه این در الزم تکمیلی و تخصصی مطالب

 اجرایی دستگاه عهده به سازمان در سبز مدیریت اهداف تحقق برای الزم های دستورالعمل اجرای پیگیری و کنترل و نظارت(ج. است اجرایی

 الگوها بهترین تا نمایند منعکس سبز دولت دبیرخانه به گیری گزارش نظام قالب در زمینه این در مهم آوردهای دست حاصل است ضروری و است

 شده معرفی اجرایی های دستگاه عموم به سبز دولت سامانه همچنین و سبز دولت خبرنامه طریق از و انتخاب استانی و ملی سطح در ها نمونه و

 به موکول و منوط اول، درجه در اجرائی، دستگاه هر در سبز مدیریت کردن پیاده موفقیت که این کالم خالصه(د. گردند برخوردار الزم جوایز از و
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 هماهنگ و کننده کمک گر، تسهیل نقش میان، این در سبز، دولت دبیرخانه و بوده اجرایی دستگاه آن کارکنان و مدیریت مجدانه مساعی و تالش

  (5همان، ص  ،ریاحی) .نمود خواهد ایفا را کننده

 

 «سبز مدیریت» برای پایه اجرائی دستورالعمل -6 

 (https://igm.doe.ir) :شود می خالصه زیر شرح به سرفصل 1 در «سبز مدیریت» استقرار برای اجرائی های دستورالعمل

 

 سفرهای کاری -6-1

 توان می سازمان، هر نیاز مورد کاالهای نقل و حمل و ها ت ماموری شهر، سطح در کارکنان شدن جابجا زمینه در دستورالعمل ارائه مورد در

 تعاونی شخصی، اتومبیل شهری، عمومی نقل و حمل شبکه اداری، سرویس: نمود تفکیک زیر شرح به زیرمجموعه چند به را موضوع این

 جابجا های روش از یک هر در کارکنان وقت و انرژی در جویی صرفه . پیاده و دوچرخه مسافرکش، آژانس، خطی،تاکسی، تاکسی اتومبیل،

 ری بسیا های ساخت زیر زمینه این در .گردد یابی بهینه و شده بررسی سازمان «سبز گروه» جلسات در جلسه دستور عنوان به میتواند شدن،

 گسترش و اداری سرویس به مجهز جانبی های پارکینگ ایجاد مترو، و اتوبوس ماهیانه کارت تهیه :جمله از گردد، اجرا دولت سط تو بایستی

 -2-1، اداری سرویس -1-1: است گردیده تدوین مشخص های دستورالعمل زیر مختلف طرق به شدن جابجا در. سازمان سطح در سبز معابر

-1، آژانس -7-1، نارنجی تاکسی -6-1، خطی تاکسی -0-1، اتومبیل تعاونی -1-1، شخصی اتومبیل -3-1،شهری عمومی نقل و حمل شبکه

 (www.re-prisons.ir ) .ها روش تلفیق -11-1، پیاده عابرین -15-1، چرخه دو -3-1مسافرکش،  -1

 

 جامد زائد مواد -6-2

 زیرساخت سه نماید می پیشنهاد سبز دولت نظام ، اقدام هر از قبل ،«جامد زائد مواد» دیگر عبارت به یا زباله معضل با صحیح برخورد زمینه در

 بنایی زیر اقدام سه این. گیرد صورت استان هر در بازیافت سازمان خصوصه ب ذیربط ی ها سازمان همیاری با و دولتی های دستگاه توسط بنیادی

 ها، ساختمان کلیه در  ،«سبز ایستگاه» ها -دستورالعمل این اساس بر «.سبز مرکز» باالخره و «سبز اطاق» ،«سبز ایستگاه» :ایجاد از عبارتست

 ( https://jbums.org).گردد می اجراء و طراحی استان هر مرکز در «سبز مرکز» و خانه وزارت یا سازمان هر در «سبز اطاق»

 تشکل یک سازماندهی به اقدام سازمان هر در «سبز دولت» گردید اشاره که گونه همان آن اجرائی ضمانت و سازمان هر در طرح تطبیق مورد در

 نابودی به محکوم مفید، عمر پایان قبیل از دالیلی به که یی کاالها یا مواد کلیه و ضایعات جامد، زائد مواد«. سبز گروه» عنوان تحت نماید می

 سه به ها ریختنی دور این «سبز دولت» پیشنهادی طرح در .شد خواهند تفکیک مبداء از گوناگون های گروه به مختلف های سازمان در هستند،

 : گردند می تفکیک عمده گروه

 ؛سازمان مصرفی مواد و کاالها خرید از حاصل ضایعات-الف

 ؛کارکنان مصارف از ناشی ضایعات-ب

 .سازمان جاری خدمات یا فروش تولید، ضایعات-ج

 ناظر و( ائی اجر عوامل عنوان به) سازمان هر در ها آبدارخانه مسئولین ،( مبداء از کنندگان تفکیک عنوان به) کارکنان کلیه فوق، موارد انجام در

. باشند-می «سبز دولت» نظر مورد خدمات انجام بر نظارت دار عهده موظف طور به ،«سبز گروه» توسط سازمان هر محیطی زیست مسئول یا

 «.سبز مرکز» و ج(« سبز اطاق»ب( ،«سبز ایستگاه» الف( :گردد می ارائه زیر شرح به سبز های گروه زیربنایی اقدامات رئوس

 

 انرژی انواع مصرف -6-3
 هروزمر مصارف دیگر و اداری تجهیزات به مربوط انرژی و اول وهله در سرمایشی و گرمایشی روشنائی، انرژی صورت به ها سازمان مصرفی انرژی

 را ئیها دستورالعمل زمینه این در. باشد می ح مطر غیره و اینترنت همراه، تلفن قبیل از مخابراتی تجهیزات و نقلیه لوسائ سوخت قبیل از
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 مهمترین. کند می نظارت امر این بر پیگیر طور به سازمان هر در «سبز گروه» که است ه نمود ارائه ها سازمان در اجراء جهت سبز دولت دبیرخانه

 صرفه-2-3-6، روشنائی انرژی مصرف در جوئی صرفه-1-3-6 :گردد می تفکیک زیر شرح به سرمایش و گرمایش روشنائی، زمینه در مصارف این

 ( journal.qiet.ac.ir).سرمایشی انرژی مصرف در جوئیصرفه  -3-3-6، گرمایشی انرژی مصرف در جوئی

 

 آب مصرف در جویی صرفه -6-4
 دمجد بازیافت طبیعی های چرخه با و نوشیدند می دایناسورها پیش سال ها میلیون که است آبی همان کنیم می مصرف ما امروز که آب این

 آلوده را آب امروزی بشر که ای اندازه به است نتوانسته موجودی هیچ زمین کره تاریخ در گاه هیچ. است رسیده دیگر نسل به نسل هر از آن

 جازم کند، تصفیه را آن د خو عادی های ه چرخ با طبیعت که حدی در آب نمودن آلوده. بزند لطمه زیست محیط به اسفبار وضع این با میکند

 در بیعتط تنها نه که کند می آلوده را فاضالب و آب چنان آن دیگر های آالینده و شیمیایی خطرناک بسیار ترکیبات تولید با بشر امروز. است

 جاری فاضالب تصفیه مراکز سوی به فاضالب های لوله از که سیالی های بمب و حاصله نتایج بلکه نیست، آن تصفیه به قادر خود های چرخه

 .است دهش غیرممکن تقریباً بعد های نسل به آن تحویل و آب این بازیافت امکان که نمایند می حمل خود با پیچیده ترکیبات حدی در هستند،

 (پیشین ،ریاحی)

 

 کاغذ بهینه مصرف -6-5
 ستقیماًم مصرفی کاغذهای کلیه اگر. باشد می« درخت» مهم منبع این. است زمین کره روی بر اکسیژن تولید مهم منابع از یکی کاغذ اولیه مواد

 کیی مواد، بازیافت زمینه در که داشت توجه باید. داشت نخواهد وجود محیطی زیست خسارات این جبران امکان هرگز شود تهیه درختان قطع از

 مجدد فادهاست با که کرد کیدأت توان می عبارتی به. باشد می باطله کاغذهای از مجدد استفاده بازیافت، های مقوله ترین پراهمیت و ترین رایج از

 چگونگی سبز، دولت 1 تا 1 شماره مستندات در. داد نجات را تنومند درخت اصله 11 توان می باطله کاغذ تن هر ازاء به آن بازیافت و کاغذ از

 (همان ،ریاحی) .است گردیده تشریح مختلف های فعالیت انواع و اجرایی های دستگاه و ها سازمان کلیه در کاغذ بهینه مصرف

 

 مخابراتی هزینه های در جوئی صرفه -6-6
 دستگاه با راحتی به توان می تلفن دستگاه هر از و شده گسترده بسیار آن جهانی شبکه و مخابرات صنعت امروزه فناوری، و تکنیک پیشرفت با

 این کنترل که این به نظر. نمود برقرار سریع و مستقیم ارتباط جهان کشورهای کلیه با یا کشور سراسر در ها ن شهرستا با همراه گوشی یا

 ها ههزین در جوئی صرفه زمینه در لذا گیرند، می بهره امکانات این از کارکنان شده که ترتیب هر به و باشد نمی آسان ها سازمان در ارتباطات

 یجوی صرفه های روش سبز، دولت عنوان تحت شده تدوین های دستورالعمل در. شود گذارده اجراء به و گردیده تدوین مناسبی روش بایستی

 (همان ،ریاحی) .است شده ارائه زمینه این در

 

 ها پذیرائی و سازمان ها در تغذیه -7

 سازمانها در کاری ساعات طول در -7، که اقداماتی ترین کننده آلوده و محیطی زیست عوامل ترین مخرب و ترین پرهزینه بارترین، زیان از یکی

 چای و، 13-12نهار صرف، 15:35-15نهار از قبل استراحت زمان، 1-7: صبحانه: مثال عنوان به) کارکنان تغذیه مقوله شود می انجام

 دیگر و شیرینی میوه، خصوص به و( خاص های پذیرائی) ویژه مراجعین که شود می حادتر وقتی موضوع این. باشد می 11:35-11بعدازظهر

 ضعو در) جامد زائد مواد مبداء از تفکیک انجام عدم بدلیل متاسفانه. شود اضافه سازمان پذیرائی عادی روند به شدنی فاسد غذائی مواد انواع

( باطله کاغذ بخصوص) جامد زائد مواد و تر های زباله سازمان آبدارچی دوش بر ها ریختنی دور و زایدات کلیه آوری جمع سربارشدن و( موجود

 موارد این سبز دولت مدون های دستورالعمل در. شوند می ها شهرداری زباله حمل خودروهای تحویل و شده آوری جمع دانی زباله یک در تماماً

 (همان ،ریاحی) .است شده تشریح کامالً
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 جویی صرفه هدف با ساختمان در ضروری تغییرات -8

 گردید، مطرح سرمایش تامین جهت انرژی مصارف و گرمایش جهت انرژی مصارف زمینه در انرژی در جویی صرفه بخش در که طوری به

 عملدستورال تدوین که این به نظر.  است گرفته قرار اجرایی های دستگاه استفاده مورد که دارد وجود کشور سراسر در مختلفی های ساختمان

 و اه ساختمان موجود وضع مشخصات از کامل فهرست یک تهیه با لذا باشد، نمی منطقی ها سازمان کلیه به آن ارائه و بناها این از یک هر برای

 .ستا گردیده واگذار سازمان هر «سبز گروه» عهده به ها دستورالعمل از بخش این شود، واقع مفید موارد اکثر در بتواند که کاملی جزئیات ذکر

 (همان ،ریاحی)

 

 اجرایی های دستگاه در سبز مدیریت نظام استقرار-7
-2 اجرایی های دستگاه سازی حساس-1 :گردد می خالصه زیر شرح به های دستگاه در سبز مدیریت نظام استقرار جهت کاربردی های گام

 عیینت-3 اجرایی دستگاه توسط دولت محترم هیات مصوب 1312 سال بودجه قانون( 25)  تبصره "پ" بند اجرایی نامه ن آیی مطالعه و بررسی

 در سبز گروه تشکیل زمینه در مشاوره -0 توجیهی جلسه برگزاری وقت تعیین -1 سبز دولت دبیرخانه به معرفی و سبز مدیریت امور در نماینده

 توسط سبز دولت نظام مستندات جلد دوازده مطالعه -1 سبز گروه اعضاء برای عمومی آموزش -7 احکام صدور و سبز گروه تشکیل -6 دستگاه

 خط تهیه -11 سبز مدیریت مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه اهداف تدوین - 15 سبز گروه اعضاء برای تخصصی آموزش -3 سبز گروه اعضاء

 اجرایی های فعالیت در سبز دولت دبیرخانه مشاوره از استفاده -12 سبز مدیریت نظام اهداف راستای در ای بیانیه بصورت محیطی زیست مشی

 -10 سبز دولت سامانه و ها دستورالعمل در موجود 3 و 2، 1 های فرم تکمیل -11 سبز اجرایی مدیریت اقدامات و مطالعات برنامه تهیه -13

 از مناسب لیست چک تهیه-11 سبز اتاق ایجاد -17 سبز ایستگاه واجرای طراحی -16  سبز دولت دبیرخانه به شده تکمیل های فرم ارسال

 -25 کارکنان مشارکت برای اجرایی دستگاه در سبز گروه توسط همکاری مناسب فضای ایجاد -13 سبز دولت مستندات مجموعه 3 جلد متون

 نامه بر اجرای امکان بررسی-23 تخصصی های آموزش -22 عمومی های آموزش -21 منابع بهینه مصارف جهت معنوی و مادی انگیزه ایجاد

 امکانات از استفاده با عموم به رسانی اطالع -20 ها دستگاه کارکنان و مسئولین حضور با افزایی هم جلسات تشکیل -21 سبز گروه توسط ها

 دبیرخانه به کار پیشرفت گزارش ارایه -21 ماهه شش های دوره بصورت مدیریت بازنگری -27 عملکرد گزارش تهیه - 26 سبز دولت دبیرخانه

 ( prisons.ir-www.re).سبز دولت

 

 

 

 نظام کلی های سیاست و انداز چشم سند اساسی، قانون در زیست محیط جایگاه -8

 اساسی قانون در زیست محیط جایگاه-8-1
 عمومی باشند،وظیفه داشته رشدی روبه اجتماعی حیات درآن باید بعدی های نسل و امروز نسل که زیست محیط حفاظت اسالمی درجمهوری

 منوعم کند پیدا مالزمه آن جبران غیرقابل تخریب یا و  زیست محیط آلودگی با که آن غیر و اقتصادی های فعالیت رو این از شود؛ می تلقی

 (1، ص1331،احمدی و میرمنجمی) .است

 

 

 

 انداز چشم سند در زیست محیط جایگاه-8-2
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 یعیطب وضعیت که نحوی به نمایند؛ می تالش جامعه احاد برای مطلوب زیست محیط به دستیابی جهت در ایران اسالمی جمهوری ارکان تمامی

 در جامعه و شده احیا و حفظ درآن اقلیم و خاک ، آب هوا، حیاتی عناصر و منابع ژنتیکی، ذخایر و مندان زیست ها، بوم زیست مناظر، سیمای

 .شوند می برخوردار محیطی زیست عدالت و اقصادی و اجتماعی امنیت و آرامش روانی، و جسمی سالمت و بهداشت از محیطی، چنین پناه

 ،همان(احمدی و میرمنجمی)

 

 نظام کلی های سیاست در زیست محیط جایگاه-8-3

 . مناسب وری بهره افزایش و حفاظت برای گیاهی پوشش توسعه و تجدیدشونده طبیعی منابع احیای برای ملی عزم ایجاد -

 . ها خاک حیاتی غنای بردن باال و ژنتیکی ذخایر و خاک و آب منابع از حفاظت و شناسایی -

 .آن توسعه و حفظ برای تالش و منابع ای ناپایداری عوامل مهار و طبیعی منابع از برداری بهره نظام اصالح -

 ،همان(احمدی و میرمنجمی) .حیوانی و گیاهی های گونه اصالح و ژنتیکی و محیطی زیست های فنآوری و کاربردی تحقیقات گسترش -

 

 زیست محیط حفاظت سازمان وظایف-8-4
 از ریجلوگی کنترل، ، پیشگیری طبیعی، منابع از ووحفاظت احیا مطلوب، زیست محیط به دستیابی توسعه، های برنامه و اهداف نمودن همسو

 یشگیریپ و بهسازی و بهبود حفاظت، مناسبات، در موثر و فعال مشارکت طبیعی، های اکوسیستم احیا و حفاظت زیست، محیط آلودگی و تخریب

 و ظوابط تدوین علمی، های بررسی و تحقیقات مانجا مدیریت، تحت مناطق تعیین مخرب، اقدامات از ممانعت آلودگی، گونه هر از ممانعت و

 ،همان(احمدی و میرمنجمی) و... . ها شکارگاه نگهداری و حفظ و شکار قانون اجرای آموزش، برنامه اجرای و تنظیم حفاظت، استانداردهای

 

 زیست محیط بخش اساسی مسائل-8-5
 ریبردا بهره ادواری، خشکسالی حاکم، خشک شرایط و جغرافیایی موقعیت حاکم اجتماعی اقتصادی و اکولوژیکی شرایط تهدیدات مهمترین

 فعالیتهای ناموزون توزیع کشاورزی، های نهاده رویه بی مصرف جامعه، مختلف اقشار آگاههای سطح بودن پایین ناموزون، استقرار نامعقول،

 اجرای رد ضعف فرامرزی، محیطی زیست مشکالت زیست، محیط از حفاظت به توجهی کم کشور، پذیری آسیب ، سطحی آبهای آلودگی صنعتی،

 ختهایسو مصرف رویه بی افزایش مردمی، مشارکتهای از گیری بهره در ضعف متخصص، نیروی کمبود اجرایی، تشکیالت ضعف قوانین، برخی

 ناهماهنگی سازمان، ساختار بدن قدیمی نامناسب، های شیوه از استفاده قوانین، از برخی بودن قدیمی قوانین، از برخی نارسایی فسیلی،

 در ضعف ی،رسان اطالع سیستم در ارزیابیضعف های شاخص نبود ارزشیابی، سیستم نارسایی کاری، سیاست نبود سازمان، با اجرایی دستگاههای

 (0،همان، صاحمدی و میرمنجمی) .دانش و اطالعات کمبود مجامع، با تعامل برقراری

 

 زیست محیط بخش اصلی راهبردهای-8-6
 رتغیی اثرات کاهش و کنترل مردم، نقش ارتقای ها، آالینده کاهش و کنترل ها، بوم زیست از خردمندانه برداری بهره و بومی زیست مدیریت

 ،همان(احمدی و میرمنجمی) .زیستی محیط منابع حسابرسی رویکرد اقلیم،

 

 از نظام مدیریت سبز حقوقیحمایت  -9

قانونگذار قوانینی را وضع نموده که در این قسمت از بحث  ،و اهداف آن در دستگاه های اجرایی جهت حمایت حقوقی از نظام مدیریت سبز

 به شرح موارد ذیل می باشد:قوانین خواهیم نمود. از جمله این قوانین این برخی از اشاراتی به 

ممنوع  05حق آلودگی محیط زیست و تخریب آن را ندارد و این امر با توجه به اصل اجرایی قانون اساسی، کلیه دستگاه های  05 اصلبر اساس 

وزارت بهداشت و درمان، فرهنگ و آموزش  دستگاه های اجرایی مسئول چون:، قانون اساسی 131به استناد اصل عالوه بر این  اعالم شده است.
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 یماریتشکیل شورای هماهنگی مبارزه با بموظف به  های ذیربط سازمان دامپزشکی وکلیه دستگاه عالی، دفاع و پشتیبانی، برنامه و بودجه، کشور،

 (1،همان، صاحمدی و میرمنجمی) می باشند. ورهای مذک های قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکب از اعضای دستگاه

محیطی های زیستآبی، رهاسازی حقآبهمنظور مقابله با بحران کمدولت مکلف است بهساله ششم توسعه،  در قانون برنامه پنج 30بر اساس ماده 

وری و جبران تراز آب، مینی و ارتقای بهرههای زیرزبخشی به سفرهبرای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل

و  عمل آورد به بایستی بند  11ی در این زمینه دراقداماتکه میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، به

عالوه بر آن نیز در  کشاورزان قرار دهد.وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار همچنین اذعان می دارد که 

 در اساسی قانون( 11) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست رعایت با را الزم اقداماتتا  می دارد مکلف را  دولتقانون مذکور قانونگذار  36ماده 

 حداقل نیز و دهد ارتقاء( %35)درصدسی دلمعا حداقل راآن مصرف وریبهره و استحصال وریبهره آشامیدنی، آب برداریبهره نظام اصالح جهت

. همچنین بر نماید تأمین برنامه قانون اجرای پایان تا دریا آب کردن شیرین طریق از را کشور جنوبی مناطق آشامیدنی آب( %35)درصدسی

 به همراه دستگاه های اجرایی چون: زیستدولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیطششم، قانون برنامه توسعه  31اساس ماده 

شورای  -وزارت جهاد کشاورزی  -، وزارت نیرومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، استانداری ها،فرمانداری ها، ادارات کل امور مالیاتی استان

شورای عالی  -توسعه منطقه ایشوراهای هماهنگی -شورای عالی حفاظت محیط زیست -واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی -اقتصاد

وزارتخانه های نیرو، مسکن و  -سازمان حفاظت محیط زیست -قانون اساسی(، قوه قضاییه 05هیات وزیران)در جهت تحقق اهداف اصل   -اداری

 عمل آورد:به . شهرداریها و..-نهادهای نظامی و انتظامی -وزارت کشور -معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی -شهرسازی،جهاد کشاورزی

( طرحهای بزرگ EIAمحیطی)ای و ارزیابی اثرات زیستهای توسعهها و برنامه( در سیاستSEAزیست)نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط -الف

 یکلیه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعت

 زیست.براساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط

های کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی و جوامع محلی برداری مناسب از تاالباجرای برنامه عمل حفاظت، احیاء، مدیریت و بهره -ب

های بحرانی ( تاالب%25درصد)جرای قانون برنامه، حداقل بیستطوری که تا پایان اشده در کنوانسیون رامسر بههای ثبتویژه در ارتباط با تاالببه

 و در معرض تهدید کشور احیاء شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.

زیست در قالب المللی دولت جمهوری اسالمی ایران در حوزه محیطتأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین -پ

 باشد.( قانون اساسی می120( و یکصد و بیست و پنجم)77های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم)بودجه

زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی المللی محیطهای( بینتأمین سهم دولت جمهوری اسالمی ایران در طرحهای )پروژه -ت

های مربوط به کنوانسیون المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینههای بینگذاریو حمایت از جلب کمکها و سرمایهمنظور تشویق خارجی به

 باشد.( قانون اساسی می120( و یکصد و بیست و پنجم)77رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم)

ها و مدیریت ساالنه ها، جنگلها و دشتهای حاشیه تاالبویژه در سواحل دریاها، رودخانهنظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به -ث

 ( از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب%25درصد)حداقل بیست

ارت ها در این خصوص نظها و دهیاریزیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداریسازمان حفاظت محیط -تبصره

 کند.

ست زیتحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه -ج

 انتظامی و  با همکاری دستگاههای اجرائی، نظامی)در زمان صلح(

و فاضالب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر  آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پسابتکمیل و اجرای تأسیسات جمع -چ

ب فروش پسانمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیشواحدهایی که فاضالب با آالیندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می

 خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی

 گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.سرمایهدولت مجاز است از طریق تشویق  -تبصره

 هکتار هزار پانزده و هشتصد  سازی جنگلها در سطحاحیاء، توسعه و غنی -ح
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 میلیون هکتاراجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده -خ

 میلیون و یکصد و چهل هزار هکتارهای بحرانی آن حداقل درسطح یکنونزدایی وکنترل کابیابان -د

طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با های حدنگاری)کاداستر( منابعتهیه نقشه -ذ

 رعایت قانون حدنگار)کاداستر(

محیطی با مشارکت جوامع محلی ا، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست( حفاظت از جنگله%155ارتقای پوشش صددرصد) -ر

 (%15درصد)بخشی دام و مراتع ساالنه حداقل دهمنظور پایداری جنگلها و همچنین تعادلو ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به

ها ، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختماناجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب -ز

 و وسائط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب قوانین مربوطه

 رسد.تصویب هیأت وزیران میط زیست بهنامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیآیین -تبصره

های مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار  احیای رویشگاه -ژ

 ( هکتار برسد.205.555)هزار نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاههکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به

ین ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای ا -س

 قانون

های بنزینی و از موتورسیکلت( %15درصد)بینی اعتبار الزم در بودجه ساالنه جهت از رده خارج کردن ساالنه دهاعطای تسهیالت و پیش -ش

 های برقیجایگزینی با موتورسیکلت

کردن منابع ارزی و ریالی الزم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری فراهم -ص

 هابخش خصوصی و شهرداری

های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین ت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانهاقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی الزم برای تثبی -ض

 محیطی آنهاحقآبه زیست

 وحشهای در معرض تهدید و خطر انقراض حیاتمحیط زیست و گونهعمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه تهیه، تدوین و اجرای برنامه  -ط

 های مردم نهاد توسطهای داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمانگیری از ظرفیتکشور با رویکرد بهره

 سازمان حفاظت محیط زیست

بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی  -ظ

 ( توسط سازمان حفاظت محیط زیستIUCNحفاظت از طبیعت)

 توانند برای جلوگیریباشد، میوحش میکشاورزان و دامدارانی که محصوالت آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات -ع

 از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.

ذاران گهای مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایهمحیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعالمسازمان حفاظت  -غ

صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی های مذکور دالیل را کتباً بهاقدام نماید و درصورت رد گزارشها و درخواستحداکثر ظرف مدت دوماه 

 باشد.منزله تأیید میکند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، بهنفعان اعالم مربوطه به ذی

 -ف

باشد. دولت در ارتباط با قراردادهای برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع میهرگونه بهره -1

 باشد.رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمیام میطرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتم

کن برداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشهبهره -تبصره

 در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام دولت مکلف است نسبت به اصالح آن دسته  -2

 رسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.نمی
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تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا  زده غیرقابل احیاء تا پیش ازکن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفتبرداری از درختان ریشهبهره -1تبصره

باشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً براساس این پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز می

 طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.

طرحهای عمرانی در صورت دارابودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه )کد(شناسایی با مجوز سازمان  برداشت درختان جنگلی برای -2تبصره 

 منظور زراعت چوب با تشخیصکاشت بههای دستبرداری از درختکاری و جنگلکاریجنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بالمانع است. همچنین بهره

 ر مجاز است.و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشو

نواتی های سبینی اعتبارات و امکانات در بودجه( دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیش1منظور تحقق بند)به -3

اچاق ا قجهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه ب

 چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.

دولت مکلف است تسهیالت الزم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب)سلولزی( در اختیار صاحبان  -تبصره

 صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.

انجام اقدامات ذیل به کلیه دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی، موظف ( 11-15، 33بر اساس قانون برنامه ششم توسعه،)مواد  

رسانی و ارتقای آموزش،بهینه سازی مصرف انواع حامل های انرژی، بهینه سازی مصرف اطالع :می باشند برای تحقق اهداف برنامه مدیریت سبز

ش مصرف کاغذ، مصرف بهینه مواد اولیه، کاهش تولید پسماند،بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل، بازیافت ضایعات، استفاده از آب، کاه

 .های پاک، کاربرد مواد مصرفی، مدیریت پسماندهای جامدفناوری

ای اجرایی و موسسات نهادهای عمومی و غیر قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه ه 135، در اجرای ماده 1330قانون بودجه مصوب  1در ماده 

است سیاعمال و درصد از اعتبارات مندرج در قانون را مطابق آیین نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز  1دولتی مجازند 

مصادیق مصرف اعتبارات  22/15/1333هـ مورخ 01122-/ت120173های مصرف بهینه منابع پایه ومحیط زیست هزینه نمایند. تصویب 

 موضوع مدیریت سبز در بودجه سالیانه نیز از الزامات این موضوع می باشد.

  

 

 

 نتیجه گیری
جهان امروز دارای شرایطی است که نیازمند توجه هرچه بیشتر به محیط زیست می باشد. توسعه صنعت، گسترش بیش از پیش مواد آالینده، 

ره های زیست محیطی گستع جدید و به تبع آن تولید مواد زائد نوظهور همه باعث شده است تا دامنه آلودگیافزایش جمعیت بشری، ایجاد صنای

گیری شوسیعی از جهان را دربرگیرد. دستیابی بـه اهـداف توسـعه پایـدارمستلزم مصرف بهینه از منابع در کشور می باشد. بر این اساس و برای پی

وری سبز راهبـردی بـرای افـزایش روری است اقدامات الزم برای حفظ محیط زیست انجام پذیرد. بهرهاز بروز بحرانهای زیست محیطی ض

باشد. نظام مدیریت سبز نیز، مجموعه ای از ابزار اجتماعی می -وری و عملکـرد زیست محیطی به منظور توسعه فراگیر و جامع اقتصادیبهـره

زایش بهره وری در سطح سازمان ها و شرکت ها و در نهایت سطح کشور را بدنبال خواهد داشت. های مدیریتی اجرایی می باشد که تحقق آن اف

های اداری و تجاری یکی از بخش هـای مهم مصـرف انرژی در کشور مـی باشـند، استقرار نظام مدیریت سبز در سازمان ها از آنجا که ساختمان

( داشته و منجر به ارتقا بهره وری و... )نظیر آب، انرژی، کاغذ و مدیریت مواد زاید جامدو ارگان های مختلف نقشی موثر در کاهش مصرف منابع 

برنامه جامع مدیریت دستورالعمل مدیریت سبز تهیه  15خواهد شد. در همین راستا و به منظور اجرای وظایف قانونی با هدف استقرار بند شماره 

جهت حمایت حقوقی از نظام مدیریت سبز در دستگاه های اجرایی و اهداف آن، قانونگذار قوانینی را وضع نموده که بر  .استو تدوین گردیده

ممنوع  05حق آلودگی محیط زیست و تخریب آن را ندارد و این امر با توجه به اصل اجرایی قانون اساسی، کلیه دستگاه های  05 اصلاساس 

وزارت بهداشت و درمان، فرهنگ و آموزش  دستگاه های اجرایی مسئول چون:، قانون اساسی 131ه استناد اصل بعالوه بر این  اعالم شده است.

 یماریتشکیل شورای هماهنگی مبارزه با بموظف به  های ذیربط سازمان دامپزشکی وکلیه دستگاه عالی، دفاع و پشتیبانی، برنامه و بودجه، کشور،
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رسانی اطالع :(11-30می باشند.بر اساس قانون برنامه ششم توسعه،)مواد  های مذکور ن مرکب از اعضای دستگاههای قابل انتقال بین انسان و حیوا

و ارتقای آموزش،بهینه سازی مصرف انواع حامل های انرژی، بهینه سازی مصرف آب، کاهش مصرف کاغذ، مصرف بهینه مواد اولیه، کاهش تولید 

در  .های پاک، کاربرد مواد مصرفی، مدیریت پسماندهای جامدوسایل، بازیافت ضایعات، استفاده از فناوری بهبود نظام تعمیر و نگهداری پسماند،

قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی و موسسات نهادهای عمومی و غیر دولتی  135، در اجرای ماده 1330قانون بودجه مصوب  1ماده 

قانون را مطابق آیین نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست های درصد از اعتبارات مندرج در  1مجازند 

مصادیق مصرف اعتبارات موضوع  22/15/1333هـ مورخ 01122-/ت120173مصرف بهینه منابع پایه ومحیط زیست هزینه نمایند. تصویب 
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