
 

 

 
 

 

 

 توضیح:

از کنشگران و فعاالن حوزه محیط زیست، منابع  گروهیتری است که به عنوان محصول خرد جمعی این نوشته، بخشی از نامه طوالنی

کنند، گردآوری و تدوین شده استان کشور، فعالیت می 31نهاد این حوزه در دمطبیعی و مدیریت منابع آب و انرژی که در قالب تشکلهای مر

 ، تقدیم دولت محترم جمهوری اسالمی ایران شود.1400جمهوری بود و قرار بود در اولین فرصت پس از برگزاری انتخابات ریاست

کلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور مبنی نهاد عضو شبکه تشبا این حال، با توجه به درخواست اغلب مدیران تشکلهای مردم

در با دولت، گری و شراکت نهادهای اجتماعی بانی، مطالبههایی که با هدف ایفای نقش دیدهبر وجه پیمانی و میثاقی چنین نظرات و نوشته

از آنجا که محیط زیست، منابع طبیعی و منابع آب و انرژی، از آن دسته موضوعات و  د وشوننگاشته می روند و فرآیند توسعه پایدار کشور

چه هدف، برنامه یا رویکردهایی،  فارغ از اینکه چه کسی یا کسانی باها و ها و گروهها و دستههای عملکردی هستند که فراتر از جناححوزه

و نیز با عنایت به لزوم توجه دادن قاطبه مردم عزیز کشورمان و همچنین سایر قوا و نهادهای شوند ایی کشور میدار مدیریت قوه اجرعهده

های پیش روی مدیریت کالن  کشور ، به مسائل و مشکالت این حوزه، به عنوان ابرچالشمسؤول در ساختار نظام تدبیر و حکمروایی کشور

در این ساعات نهایی منتهی ی خالصه و کوتاه، تهتا بخشهایی از آن، در چارچوب این نوشکه نیازمند توجه و اقدام فوری هستند، مقرر شد

مندان محیط موم عالقمندان دغدغهجمهوری، به سمع و نظر نامزدهای حاضر در میدان رقابت انتخاباتی و همچنین عبه انتخابات ریاست

 زیست و منابع طبیعی و منابع آب و انرژی برسد.

 منتشر خواهد شد. 1400ذکر این نکته ضروری است که متن تفصیلی نامه، در آغاز رسمی فعالیت دولت سیزدهم در مرداد 

 

 

 جمهور آیندهای به رئیسنامه

 

 رئیس محترم دولت سیزدهم

 

 با سالم و آرزوی توفیق؛

 

آید، برخی از مهمترین مسائل و موضوعاتی است که شایسته است بدون درنگ و با تمهید احتراما آنچه در پی می

فوری مقدمات و تجهیز کافی ملزومات و بسیج همه امکانات، با استفاده از توان فنی و کارشناسی غیرقابل کتمان 

دلسوز و  یو فرهیخته نخبهجوانان گیری از کمک همه ی جهانی و با بهرهداخلی و توجه به آخرین دستاوردها

تان، ایرانی در هر نقطه از جهان، در کانون توجه و تمرکز شما مسؤول محترم اجرایی کشور و همکاران محترممند دغدغه

 م و اجرا قرار گیرد.ریزی، تدوین برنامه اقداجهت برنامه

 ومفهومی ذات  ها در فرآیند توسعه پایدار که مبتنی بردولتنهاد، به عنوان شرکای بدیهی است تشکلهای مردم

محیط زیست و منابع مرتبط با فراجناحی و فرادولتی و فرابخشی بودن موضوع و حوزه عمل نیز  ی خود وهویتبنیان 

و حزبی و گروهی، نسبت به هیچ دولتی، ، دارای هیچگونه تعلق سیاسی و جناحی نابع آب و انرژیطبیعی و مدیریت م

  های گذشته و در تعامل با همهاله، همچون همه سـنیستند، مثل همیش ایدهیرگونه تفکر، رویکرد، گفتمان و عقبا ه
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میت جدی که در دولت آینده برای فهم درست اهاراده واقعی و عزم شاءاهلل با انها، این آمادگی را دارند که دولت

شراکت، از این  در انجام وظایف خود در چارچوبتوسعه کشور وجود دارد،  زیست و منابع طبیعی در مسیرمحیط 

موانع و مشکالت و یا کاستن از تبعات همه توان کارشناسی، فنی، دانشی و منابع انسانی خود در راستای گذر از 

 ویرانگر، بهره گیرند.ی هاها و تخریبآسیب

 های مرتبط با مدیریت جامع و کاربردی حوزه تغییر اقلیم، گرمایش جهانی ریزی و تدوین برنامهبرنامه

 و تغییرات آب و هوایی

  فاظتها، آلودگی هوا، ححفاظت از تاالب جانبه قوانین اختصاصیو همهاجرای بدون تنازل و جدی 

تدوین و  و عامل تخریب همچون قانون معادن قوانین صالح روزآمداز خاک، مدیریت پسماند و ... و ا

 و ... ، قانون معادنقانون ارزیابی ،قانون آب ایحی چونوتصویب ل

 کارهای ر حکمروایی آبی کشور و تدوین سازوبازنگری و تغییر فوری سیاستهای مرتبط با ساختا

 ایحوضهو اصالح سیاستهای انتقال آب بین ب به صورت متوازن و پایدارروزآمد تخصیص آ

  محیط زیست و منابع های کلی نظام در حوزه سیاستهر یک از لوایح مربوط به و تصویب تدوین

آوری تاب، انگاری محیط زیستیطبیعی و ارائه آن به مجلس شورای اسالمی، به ویژه در خصوص جرم

کربن، اخالق و فرهنگ حسابرسی محیط زیستی، اقتصاد کمکنترل تخریب سرزمین، ، و پایداری

 محیط زیستی و ...

 دپذیر های پاک و تجدیبرداری از انرژیهای مورد نیاز تولید و بهرهبسترسازی سریع و تهیه زیرساخت

 اهش مرحله به مرحله شدت انرژی در کشورریزی هدفمند جهت کو برنامه

 بومی و اثرات اجتماعی و پیشنهاد های نیازمند ارزیابی اثرات زیستای گسترش شمول پروژهتالش بر

 آنها به مجلس شورای اسالمی

  و تفکیک منابع طبیعی در نظام حکمروایی  محیط زیست وتعریف و پیشنهاد ساختار جدید حفاظت

 و تنظیم مناسبات فیمابین برداراز بخش بهره یحفاظتی، آموزشی و ترویجبخش 

 با  کشور محیط زیست و منابع طبیعیتخصیص بودجه مورد نیاز ری جهت گذاریزی و سیاستبرنامه

، به ویژه های طبیعی کشورها و داراییتعیین ارزش اقتصادی اکولوژیک برای کلیه سرمایهتوجه به 

های شناختن آنها به عنوان سرمایهرسمیتثری  و بهها، با رویکرد حفاظت حداکها و تاالبجنگل

 نسلیغیرقابل برداشت بین

  تقویت زیرساختهای قانونی، سیاستی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت مردمی در حفظ و بهبود وضعیت

ی اجتماعی محیط زیست و منابع طبیعی کشور از طریق تسهیلگری ایجاد و فعالیت بانو دیده

 در این حوزه محورو اجتماع نهادتشکلهای مردم

  کمک به ارتقاء جایگاه آموزش و ترویج فرهنگ محیط زیستی از طریق تقویت زیرساختهای مورد نیاز

 و تخصیص بودجه الزم برای کلیه دستگاههای دولتی و غیردولتی مرتبط

 ایجاد و روزآمد موردنیاز در حوزه دیپلماسی محیط زیستی و  هاینامهتدوین و تصویب لوایح و آیین

 ایتعاملی، رقابتی و کنشی و واکنشی مناسب منطقهسازوکارهای تقویت 
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 مند و قابل استفاده عمومی جهت تحقق شفافیت حداکثری و های نظامبالدرنگ سامانه ایجاد

دسترسی آزاد به اطالعات منابع و مصارف همه بخشهای مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و 

 منابع آب و انرژی کشور

 زیرساختهای مناسب وجه فوری و جدی به نظامات و دانش بومی جوامع محلی و ایجاد و تقویت ت

تحقق حکمروایی شناختن و به رسمیتقانونی، سیاستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهت 

 ای و محلیمنطقه

 

پیشاپیش به نمایندگی از سوی بیش از هزار تشکل فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و صیانت از 

 .دار را آرزومندیمهای مبتنی بر توسعه پایبرنامهتوفیق در عمل به  برای جنابعالی،منابع آبی کشور، 

 ؤولیت دولت شما، مورد توجه، رصد،در طول دوره مس جامعه مدنی،الذکر، به عنوان میثاق موارد فوقبدیهی است 

شاءاهلل در همه این موارد و سایر موضوعاتی که در داشت و ان نهاد قرار خواهدگری تشکلهای مردمو مطالبه بانیدیده

 مندرج است، شاهد عملکرد ویژه و مناسب دولت تحت مسؤولیت حضرتعالی باشیم. این نامهمتن تفصیلی 

 

 

 با احترام دوباره

 شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور
 صادق پناهی

 استان اردبیل

 مسعود موالنا

 استان مازندران

 سعید طهماسبیان

 استان تهران

 احمد رحمانی

آذربایجان استان 

 شرقی

موتیمحمد اله  

 استان قزوین

 محمدرضا پاداش

 استان گلستان
 

محمدحسن 

 کلیدری

استان خراسان 

 رضوی

 
 

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 شورای محترم عالی شبکه ملی

 داوری شبکه ملیشورای محترم نظارت و 
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