
سند ملی حفاظت 
از محـیــط زیـست

حــضـرت آیــت اللـه خـامـنـه ای در تـاریخ    94/8/26 مروری بر سیاست های کلی محیط زیست

در نامه ای به رؤسای قوا، سیاست های کلی محیط زیست 

  KHAMENEI.IR را ابالغ کردند. پایگاه اطالع رسانی

این ابالغیه  را به صورت اینفوگرافیک منترش میکند.

حامیت و تشویق از فناوری  های سازگار با محیط زیست 
با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز

استقرار نظام حسابرسی  
زیست  محیطی در کشور

با لحاظ ارزش ها و هزینه های زیست محیطی

 در حساب های ملی

مدیریت مالی و حسابرسی
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اصالح الگوی تولید در بخش  های 
مختلف اقتصادی و اجتامعی

بهینه سازی الگوی مرصف آب، 
منابع، غذا، مواد و انرژی

تلفات آب در 
مرصف   خانگی  ایرانیان

ایران بیش از دو برابر  %22
مرصف متوسط جهان

متوسط مرصف 
حاملهای انرژی در جهان

تولید و مصرف

ترویج 
مواد سوختی 

سازگار با محیط زیست

توسعه ی حمل و نقل 
عمومی سبز  و غیرفسیلی 

از جمله برقی

افزایش حمل و نقل همگانی
 به ویژه در کالن شهر ها

حمل و نقل

تقویت فرهنگ دینِی مشارکت و مسئولیت پذیری اجتامعی
به ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در متام سطوح و اقشار جامعه

مبتنی بر ارزش ها و الگوهای 

سازنده ی ایرانیـ  اسالمی

دین و اخالق

ترویج و نهادینه  سازی فرهنگ
و اخالق زیست محیطی

تدوین منشور 
اخالق محیط 

زیست

توسعه   و شناخت پدیده های  نوظهور زیست  محیطی  و  مدیریت آن

ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره مندی
 از فناوری های نوآورانه ی زیست محیطی

و تجارب سازنده ی بومی 

در زمینه ی حفظ 

تعادل  زیست بوم ها 

و پیشگیری از آلودگی 

و تخریب محیط زیست

علم

گسرتش سطح 
آگاهی دانش و بینش 

زیست  محیطی 
جامعه

الزام به استاندارد ها ی  زیست   محیطی
در قوانین و مقررات، برنامه های توسعه و آمایش رسزمین

جرم انگاری تخریب محیط زیست 
و مجازات بازدارنده ی آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام به جربان خسارت

قانون گذاری

هکتار قلمرو 

مناطق بیابانی کشور

مناطق بیابانی

مناطق غیربیابانی

مقابله با  تهدیدات زیست  محیطی 
نظیر بیابان زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل رسایت دهنده ی میکروبی و رادیواکتیو

پیشگیری و مامنعت از انتشار
 انواع آلودگی  های غیر مجاز

آالینده ها

40.000.000
پایش مستمر و کنرتل منابع و عوامل آالینده 

هوا، آب، خاک، آلودگی های صوتی،  امواج و اشعه های مخرب 

و تغییرات نامساعد اقلیم تالش برای ایجاد و تقویت 
نهادهای  منطقه ای 

برای مقابله با گرد و غبار 
و آلودگی های آبی

مدیریت  آبها

از طریق اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری

تعـادل بخشـی و حفاظـت کیفـی آب های زیرزمیـنی

مدیریت عوامل کاهش بهره  برداری 
از آب  های زیرزمینی و  تبخیر  و  کنرتل ورود آالینده  ها

مدیریت جامع، هامهنگ 
و نظام مند منابع حیاتی

مدیریتی

)از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی( 

مبتنی بر توان  و پایداری زیست بوم به ویژه 

با افزایش ظرفیت ها  و توامنندی های 

حقوقی و ساختاری مناسب  همراه با 

رویکرد مشارکت مردمی

ایجاد نظام یکپارچه ی
 ملی محیط زیست

اقدامات  اجرایی

اصالح 
رشایط زیستی 

اعامل محدودیت 
قانومنند در بهره برداری 
از منابع زیست  محیطی

متناسب با توان اکولوژیک 

)ظرفیت قابل تحمل و توان 

بازسازی( 

آنها بر اساس معیارها و 

شاخص های پایداری

حفاظت،  احیاء،  بهسازی و  توسعه منابع   طبیعی تجدیدپذیر
)مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تاالب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و 

تنوع زیستی به ویژه حیات وحش(

مدیریت اکوسیستم های  ارزشمند

حفاظت از  منابع ژنتیک به منظور برخوردار ساخنت جامعه 
از محیط زیست سامل و رعایت 

عدالت و حقوق بین نسلی

)از قبیل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی(

و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین املللی

تهیه ی اطلس 
زیست بوم کشور

گستـر ش 
اقتصاد  سبز   

)اقتصادی که موجب افزایش رفاه و 

حقوق اجتامعی و کاهش خطرات 

unep :محیط زیست شود .(منبع

گسرتش صنعِت کم کربن

با استفاده از عوارض و مالیات سبز

گرمایی

آبی

بادی

استفاده از 
انرژی های پاک

صنعت

خورشیدی

امواج

ـــری از ظرفیت هـــا  ـــا بهره گی ـــت  پســـامند و پســـاب ب مدیری
ــت محیطی ـــی و زیسـ ـــی، طبیع ــادی، اجتامع ــای اقتصـ و توامنندی هـ

ارزش پسامند خشک روزانه تهران که دفن می شودهزینه خدمات شهری تهران در هر روز

 انتشـار گازهای
4تنگلخــانــــه ای

میانگین 9تن
رسانه جهان

ســــرانه    ایــــران

خدمات 
زباله هایشـهـری

خشک

تومان1,000,000,000 900,000,000 تومان

دیپلماسی

توسعه ی مناسبات و 

مشارکت و همکاری های 

هدفمند و تأثیرگذار 

دوجانبه، چندجانبه، 

منطقه ای و بین املللی در 

زمینه ی محیط زیست

بهره گیری مؤثر از 

فرصت ها و مشوق های 

بین املللی  در حرکت به 

سوی  اقتصاد کم کربن

و تسهیل انتقال و توسعه ی 

فناوری ها و نوآوری های مرتبط

HTTP://GOO.GL/SLQZON   منبع: ایرنا

HTTP://GOO.GL/CTZBT4   منبع: فارس

HTTP://GOO.GL/BDNIA2   منبع: مهر 88/1/1

استفاده ازمحصوالت 
کشاورزی سامل و ارگانیک


