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س  و کاری شیپ    فاھم  ھم
  

ت  ط ز ت  فا   سازمان 
  و 

ان شاورزی ا عادن و   ، نا ی،  ق بازرگا   ا

  
   



2 
 

  مقدمه:
اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به ضرورت حفاظت محيط زيست به عنوان وظيفه و مسئوليت عمومي براي 

ور در در فرايند توسعه كشها بي توجهيغفلت ها و تاكيد نموده، ليكن برخي پايداري حيات نسل حاضر و نسل هاي آينده، 
زهاي كشور، تامين نيابراي  هوا و تنوع زيستي آب، خاك، پايه نظيردهه هاي اخير، از جمله فشار بيش از ظرفيت مجاز به منابع 

 ان طرحشرايط فقدفضاي كشور براي فعاليت هاي مختلف در تخصيص اتخاذ سياست هاي غير مدبرانه در مورد شيوه هاي 
آمايش سرزمين و طرح هاي كالبد ملي، تاكيد و تمركز صرف بر جنبه هاي ساخت و ساز به عنوان موتور توسعه به جاي 

 سونگر، برخورد تزييني و دست دوم به موضوع حفاظت محيط زيست در طرح هاي توسعه، ناديده گرفته شدنمالحظات همه 
نقش بخش خصوصي و مشاركت مردم به عنوان دو ركن اصلي حكمراني خوب و تمركز بالمنازع دولت بر تمام شئونات امر 

آسيب هاي بسيار جدي و در مواردي برگشت ناپذير سبب بروز توسعه و باالخره غفلت از ديپلماسي آب در سطح منطقه اي 
  به محيط زيست كشور وارد شود. 

 تبديل شده شورهاكتوسعه پايدار به يكي از مهمترين مسائل تحقق ريزي كالن اقتصادي متضمن روزه برنامهام با توجه به اينكه
 . گذار به سوي اقتصاد پايدارشودتلقي ميزيستي  از ميزان پايداري اقتصادي، اجتماعي و محيط تابعيرشد و توسعه پايدار  و

، عمومي و خصوصي است، با عنايت به منويات مقام معظم رهبري در نيازمند همكاري و هماهنگي همه جانبه بين بخش دولتي
صنعت كم  وبز گسترش اقتصاد سبر سياستهاي كلي محيط زيست  تاكيدحمايت از محيط زيست و توسعه پايدار و با توجه به 
سركار  ت به نمايندگيزيسسازمان حفاظت محيطنامه ميان اين تفاهم ،افزاكربن، در راستاي اتخاذ رويكردي چندجانبه و هم

به  اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزيو  شودميناميده  سازمانخانم دكتر معصومه ابتكار كه از اين پس به اختصار 
  .گرددبه شرح زير منعقد مي ،شودناميده مي اتاقكه از اين پس به اختصار  يشافعمهندس غالمحسين نمايندگي جناب آقاي 

  : هدف1ماده 
گسترش  وو نيل به اهداف توسعه پايدار  حفاظت از محيط زيستدولت و بخش خصوصي در راستاي تعامل و همكاري افزايش 

  اقتصاد سبز با استفاده از ظرفيت هاي قانوني و اجرايي موجود.
  

  دو نهاد و چارچوب هاي همكاري : مواضع مشترك2ماده 
  الف) مواضع مشترك دو نهاد

خصوصي در اجراي نقشه راه و دستورالعمل تحقق تعهدات بين المللي كشور از جمله در كاهش تبيين جايگاه بخش  -١
   گازهاي گلخانه اي

سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان يك نهاد حاكميتي و فرابخشي و متولي محيط زيست كشور نقش  ءضرورت ارتقا -٢
 وسعه پايدار به منظور تحقق ت

 به منظور تحقق توسعه پايدار بديل كشور عرصه هاي بيپايدار و مديريت تاكيد بر اصل حفاظت از محيط زيست  -٣

ازگار از فناوري هاي س استفاده، توليدي و خدماتي بخش خصوصي براي توليد و و حمايت از واحدهاي صنعتي تشويق -۴
  با محيط زيست
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  ب) چارچوب همكاري هاي دو نهاد
 ابعاد توسعه بر مبناي توان و ظرفيت زيست بومي كشور پيشبردتالش به منظور  -١

 طرفينسطح آگاهي هاي عمومي با استفاده از ظرفيت هاي سازي، اطالع رساني و ارتقاء فرهنگتالش جهت  -٢

 نياز سنجي و انجام پروژه هاي تحقيقاتي، كاربردي و ترويج فن آوري هاي نوين زيست محيطي با همكاري دو طرف -٣

به روز رساني قوانين جاري كشور متناسب با سياست هاي كلي محيط زيست و با رويكرد اقتصاد  منظور همكاري به -٤
 سبز 

 در چارچوب قوانين و همكاري در زمينه تقويت منابع صندوق ملي محيط زيست براي كمك به بخش خصوصي -٥
  مقررات مربوطه

  اتاق اقدامات  :3ماده 
ظرفيت هاي نهادي خود در مركز و كليه استان هاي كشور براي تحقق اهداف اين تفاهمنامه  اتاق ايران با استفاده از كليه توان و

با سازمان همكاري خواهد نمود و براي اولين گام در اين راستا ايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه پايدار را در كارخانجات و 
محيط زيست از جمله در جهت كاهش تاثير سازگار با  يواحدهاي صنعتي تحت پوشش خود به منظور ارتقاي فناوري ها

  را پيگيري و الزامي نمايد. ي و نيز بازيافت و بازچرخاني آب مستقيم و غير مستقيم گازهاي گلخانه ا
   سازماناقدامات  :4ماده 

سازمان با همكاري اتاق ايران اقدام به تعيين و تدوين شاخص هاي الزم براي دريافت برچسب هاي زيست محيطي توسط 
واحدهاي صنعتي ، تجاري و خدماتي مي نمايد و پس از اطالع رساني الزم در سطح كشور اين برچسب بر واحدهاي صنعتي 

مطرح و برنامه عملياتي ذيربط به تصويب  5موضوع ماده راهبردي  كميتهو خدماتي تعلق مي گيرد. جزئيات اين فرايند در 
  كميسيون مذكور خواهد رسيد. 

  همكاري هاي طرفين: شيوه 5ماده 
راهبردي (استراتژيك) و  كميتهبه موجب اين تفاهم نامه دو طرف موافقت مي نمايند كه برنامه هاي همكاري خود را در دو 

  به شرح زير سازماندهي نمايند: عملياتي  
طح ممكن در باالترين سمشتركي متشكل از دو نفر از مديران هر يك از دو نهاد  كميتهبراي اين منظور  راهبردي: كميتهالف: 

تشكيل خواهد شد. بررسي مسائل كالن زيست محيطي كشور ونظارت عاليه بر فعاليت هاي سطح عملياتي مندرج در اين 
اصالح قوانين موجود از وظايف اصلي اين  براي پيشنهاد همكاري هاي دو نهاد  به منظورتفاهمنامه و همچنين زمينه سازي 

 كميسيون خواهد بود. 

روز پس از امضاي تفاهم نامه به يكديگر معرفي و ظرف مدت يك  15مذكور در اين ماده ظرف مدت  كميته: اعضا 1تبصره 
  خود را تهيه و تصويب خواهد نمود. شيوه نامه عملي ماه پس از تشكيل شرح وظايف كامل و 

 شترك بين اين صنوف و سازمان حفاظتماهيت فعاليت هاي صنفي ايجاب مي نمايد كه همكاري هاي م عملياتي: كميتهب: 
محيط زيست براي حل و فصل مسائل جاري سازماندهي شود، بدين منظور كارگروه هاي مشتركي بين كميسيون هاي تخصصي 
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اتاق ايران و سازمان تشكيل خواهد شد. تعيين زمينه هاي همكاري هاي تخصصي، مصاديق و ابعاد آن از جمله اهداف و وظايف 
  ها خواهد بود.  اين كارگروه

واهد ختشكيل  طرفين با هماهنگياز نمايندگان دو طرف خواهد بود كه : هر يك از كارگروه ها متشكل از سه نفر 2تبصره 
   شد.

  سطح راهبردي خواهد رسيد.  كميتهتشكيل كارگروه ها و شيوه اداره آنها به تصويب  يباتتتر: 3تبصره 
: دبيرخانه سطح راهبردي در محل مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق ايران و دبيرخانه سطح عملياتي 4تبصره 

  اتاق مستقر خواهد شد.  تخصصيكميسيون هاي  محل دبيرخانهدر 
زارشي از عملكرد و نسبت به تهيه و تدوين گ ساالنهاين تفاهم نامه موظف است  5كميته راهبردي مندرج در ماده : 6ماده 

ارائه نمايد. بر حسب مورد و تصميم جلسه مشترك  به مقامات عاليه طرفين اين تفاهم نامهاقدام و حسن اجراي اين تفاهم نامه 
  مذكور نتايج عملكردها مي تواند به رده هاي مختلف مديريتي كشور ارائه گردد. 

 پس از انقضاي مدت مذكور با تغييرات اصالحيو  مدت اين تفاهم نامه از تاريخ امضا و مبادله سه سال تعيين مي شود :7ماده  
  . شدتمديد خواهد توافق طرفين مورد 
تبصره در دو نسخه به امضاي طرفين رسيده و از تاريخ امضا  4ماده و  7شامل  25/10/1395اين تفاهم نامه در تاريخ . :8ماده 

  تبر مي باشد. مع
  

  غالمحسين شافعي              معصومه ابتكار       
  ايرانبازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اتاق             سازمان حفاظت محيط زيست       

  


