آييننامه اجرايي کنوانسيون تغيير آب و ھوا و پروتکل کيوتو
24/5/1388شماره /١٠٤٥٤٨ت٣٩٢١٣ک
آييننامه اجرايي کنوانسيون تغيير آب و ھوا و پروتکل کيوتو
وزارت امور خارجه ـ سازمان حفاظت محيط زيست
وزيران عضو کميسيون امور زيربنايي ،صنعت و محيط زيست در جلسه مورخ  4/12/1387بنا به پيشنھاد شماره
١/١٩٨٤١٤ـ  ١٠٠/١١٤مورخ  ١٣٨٦/١٠/٣٠وزارت امور خارجه و به استناد اصل يکصدوسي و ھشتم قانون اساسي
جمھوري اسالمي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره /١٦٤٠٨٢ت٣٧٣ھ مورخ  ،١٣٨٦/١٠/١٠آييننامه اجرايي
کنوانسيون تغيير آب و ھوا و پروتکل کيوتورا به شرح زير تصويب نمودند:

آييننامه اجرايي کنوانسيون تغيير آب و ھوا و پروتکل کيوتو

فصل اول :تعاريف
ماده ١ـ در اين آييننامه اصطالحات و عبارات زير در معاني مربوط به کار ميروند و معادل انگليسي آنھا در
پيوست که تأييد شده به مھر پيوست تصويبنامه ھيئتوزيران است ،ذکر شده است.
الف ـ کنوانسيون تغيير آب و ھوا :توافقنامه چندجانبه بينالمللي در مورد تغيير آب و ھوا که در اجالس سران
زمين در سال  ١٩٩٢در ريودوژانيرو برزيل به تصويب رسيد که از اين پس »کنوانسيون« ناميده ميشود .اين
کنوانسيون در تاريخ  6/3/1375به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و از تاريخ  ١٣٧٥/٧/٢٤براي جمھوري
اسالمي ايران الزماالجرا شده است.
ب ـ پروتکل کيوتو :سند الحاقي به کنوانسيون ملل متحد در مورد تغيير آب و ھوا که در سومين کنفرانس
متعاھدين در  ١١نوامبر  ١٩٩٧در شھر کيوتوي ژاپن تصويب شد که از اين پس »پروتکل« ناميده ميشود .اين پروتکل
در تاريخ  ١٣٨٤/٣/١٠به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و از تاريخ  ١٣٨٤/٨/٣٠براي جمھوري اسالمي ايران
الزماالجرا شده است.
ج ـ کنفرانس متعاھدين به کنوانسيون تغيير آب و ھوا :اجالسي که ساالنه با شرکت تمامي کشورھاي عضو
کنوانسيون برگزار ميگردد و از اين پس کنفرانس متعاھدين ناميده ميشود.
د ـ کارگروه ملي تغيير آب و ھوا :متشکل از نمايندگان وزارتخانهھا و سازمانھاي مرتبط که تعيينکننده
سياستھا و راھبردھاي اجرايي کشور در ارتباط با کنوانسيون و پروتکل در کشور ميباشد و از اين پس »کارگروه
ملي« ناميده ميشود.
ھ ـ مکانيسم توسعه پاک :مكانيسمي كه ذيل پروتكل كيوتو به منظور كمك به توسعه پايدار كشورھاي در حال
توسعه از يك سو و كمك به انجام تعھدات كشورھاي توسعهيافته در جھت كاھش انتشار گازھاي گلخانهاي از سوي
ديگر پيشبيني شدهاست.
و ـ مرجع صالحيتدار ملي :دستگاه مسئول در سطح ملي به عنوان مرجع رسمي ھماھنگي و تأييد نھايي
پروژهھاي مکانيسم توسعه پاک.
ز ـ ھيئت بينالدول تغيير آب و ھوا :نھاد بينالمللي که در سال  ١٩٨٨مشترکاً توسط سازمان ھواشناسي
جھاني و برنامه محيط زيست ملل متحد تأسيس گرديد تا به بررسي يافتهھاي علمي در زمينه تغيير آب و ھوا
بپردازد.
ح ـ تسھيالت محيط زيست جھاني :مکانيسم مالي بينالمللي که در سال  ١٩٩٤با ھدف تأمين مالي
پروژهھاي مرتبط با تغيير آب و ھوا ،تنوع زيستي ،آبھاي بينالمللي و اليه ازن تأسيس گرديد.
ط ـ اقدامات مقابلهاي :فعاليتھاي کشورھاي صنعتي در جھت کاھش انتشار گازھاي گلخانهاي.
ي ـ گزارش کشوري :گزارشي که در زمينه تغيير آب و ھوا توسط کارگروه ملي بر اساس گزارش دستگاھھا و
به منظور تبيين وضعيت برنامهھاي اجرايي دستگاھھاي ذيربط تھيه و به ھيئتوزيران ارائه ميشود.

فصل دوم :سياستھا و راھبردھا
ماده٢ـ سياستھا و راھبردھاي اجرايي کشور در ارتباط با کنوانسيون و پروتکل به شرح زير تعيين ميگردد:

ـ تھيه و ارائه مستمر گزارشان ملي با مشارکت ھمه نھادھاي ذيربط از طريق:
1
ـ١ـ ايجاد ساختار جھت محاسبه ميزان انتشار گازھاي گلخانهاي بهطور مستمر توسط سازمانھاي ذيربط.
1
ـ ٢ـ تقويت و تکميل شبکه پايش و مشاھدات تغيير آب و ھوايي و اثرات آن.
1
تبصره ـ گزارش ملي عبارتست از گزارشاتي که براساس مصوبات اجالس اعضا و طبق دستورالعمل دبيرخانه
کنوانسيون تدوين و در دورهھاي تعيين شده به دبيرخانه کنوانسيون ارائه ميگردد.
ـ افزايش سھم منابع انرژي کم کربن در سبد انرژي کشور در راستاي کاھش روند انتشار گازھاي گلخانهاي از
2
طريق:
ـ ١ـ توسعه و ھدايت سرمايهگذاري در جھت توليد انرژي پاک.
2
ـ ٢ـ توسعه فناوريھاي پاک و نوين در کشور.
2
ـ استفاده مؤثر و بيشتر از ھمکاري و کمکھاي دوجانبه ،منطقهاي و بينالمللي در جھت تحقق ھدف
3
کنوانسيون از طريق ذيل:
ـ١ـ تالش در جھت استفاده بيشتر و بھينه از تسھيالت محيط زيست جھاني در ايران
3
ـ ٢ـ تالش در جھت استفاده بيشتر و بھينه از تسھيالت بانک جھاني و صندوقھاي چندجانبه.
3
ـ٣ـ تالش در جھت انتقال فناوريھاي پاک و نوين به کشور.
3
ـ٤ـ استفاد از منابع مالي بانک توسعه اسالمي
3
ـ  ٥ـ ھمکاري و ھماھنگي با اوپک در زمينه ھدف کنوانسيون جھت ارتقاي ابعاد مختلف توليد و مصرف نفت و
3
گاز.
ـ آموزش و تحقيقات در زمينه موضوعات تغيير آب و ھوايي با شيوهھاي ذيل:
4
ـ١ـ تخصيص بخشي از اعتبارات و امکانات پژوھشي دستگاھھاي مرتبط در جھت ھدف کنوانسيون در قالب
4
برنامهھاي پنج ساله توسعه
ـ٢ـ الزام به تشکيل و فعالسازي واحدھاي تغيير آب و ھوا در کليه وزارتخانهھاي ذيربط.
4
ـ٣ـ برنامهريزي و اجراي برنامهھاي اطالعرساني عمومي.
4
ـ٤ـ تالش در جھت ارتقاي برنامهھاي آموزشي تخصصي مرتبط
4
ـ ٥ـ استفاده بھتر و بيشتر از امکانات آموزشي ھيئت بينالدول تغيير آب و ھوا.
4
ـ ٦ـ حمايت از پروژهھاي دانشجوئي و دانشگاھي مرتبط.
4
ـ٧ـ استفاده از اھرمھاي انگيزشي اقتصادي به منظور ھدايت بخشي از فعاليتھاي تحقيق و توسعه صنعتي
4
کشور در جھت ھدف کنوانسيون.
ـ آمادگي جھت مقابله و مديريت پيامدھاي سوء تغيير آب و ھوا از طريق:
5
ـ١ـ بھينهسازي مصرف منابع
5
ـ٢ـ اصالح الگوھاي توليد و مصرف
5
ـ٣ـ حمايت مالي از برنامهھاي جبراني
5
ـ٤ـ ايجاد امنيت غذائي.
5
ـ  5ـ مديريت تأسيسات و تجھيزات.
5
ـ ظرفيت سازي جھت استفاده از توان ساز و کار توسعه پاک از طريق:
6
ـ١ـ ايجاد ظرفيت و تسھيالت قانوني
6
ـ٢ـ تالش در جھت طراحي ،توسعه و اجراي پروژهھاي مربوط به صورت يکجانبه و يا چندجانبه.
6
ـ٣ـ آموزش و انتقال فناوري در چارچوب پروژهھاي مکانيسم توسعه پاک.
6
ـ آمادگي و ظرفيتسازي براي تعھدات آتي احتمالي کاھش انتشار گازھاي گلخانهاي.
7
ـ١ـ به ھنگام سازي و تصويب استانداردھاي زيست محيطي مقتضي.
7
ـ٢ـ تالش در جھت کاھش توليد گازھاي گلخانهاي.
7
ـ ايجاد تنوع اقتصادي جھت کاھش آسيبھاي ناشي از کاھش درآمدھاي نفتي در اثر اقدامات مقابلهاي.
8
ـ١ـ تالش در جھت توازن و تنوع در بخشھاي اقتصادي کشور با تأکيد بر فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولي.
8
ـ٢ـ ايجاد ارزش افزوده در بخش پائيندستي صنعت نفت و گاز.
8

فصل سوم :ساختار و وظايف کارگروه ملي
ماده٣ـ در راستاي نيل به سياستھا و راھبردھاي تعيين شده در فصل اول ،کارگروه ملي تغيير آب و ھوا براي
اجرا و پيگيري بھينه امور کنوانسيون و پروتکل با مشارکت نمايندگان رسمي و تاماالختيار سازمان حفاظت محيط
زيست و وزارتخانهھاي امور خارجه ،جھاد کشاورزي ،راه و ترابري )سازمان ھواشناسي( ،صنايع و معادن ،کشور،
نفت ،نيرو و معاونت برنامهريزي و نظارت راھبردي رئيسجمھور در سازمان حفاظت محيطزيست کشور تشکيل و
وظايف زير را به عھده ميگيرد:
ـ انجام امور تخصصي مربوط به کنوانسيون و پروتکل در سطح ملي و بينالمللي.
1

ـ نظارت بر تھيه و ارائه مستمر گزارشات کشوري ساليانه در خصوص موضوعات تغيير آب و ھوائي کشور با
2
مسئوليت سازمان حفاظت محيطزيست و مشارکت دستگاهھاي ذيربط.
ـ برنامهريزي و پيگيري سياستھاي اجرايي مقتضي در رابطه با ھدف کنوانسيون و پروتکل.
3
ـ برنامهريزي جھت پيشگيري و کاھش آثار سوء ناشي از تغيير آب و ھوا در کشور.
4
ـ انجام وظايف شوراي ھماھنگي کنوانسيون ،موضوع بند ) (٢تصويبنامه شماره /١٠٤٨٦ت ٣١٦٤٧ه مورخ
5
.١٣٨٤/٢/٢٦
ـ بررسي و اولويتبندي پروژهھاي پيشنھادي دستگاھھاي عضو و پيگيري تأمين اعتبار آنھا از منابع داخلي و
6
خارجي.
تبصره١ـ رئيس و دبير کارگروه از سوي رئيس سازمان حفاظت محيطزيست تعيين خواھند شد و دبيرخانه
کارگروه در سازمان مذکور مستقر خواھد بود.
تبصره٢ـ کارگروه ملي در جھت انجام بھينه وظايف تخصصي خود ميتواند کارگروهھاي فرعي را ساماندھي و
تشکيل دھد و کارگروهھاي مرتبط موجود در چارچوب کارگروه ملي تغيير آب و ھوا ساماندھي و مورد بازنگري قرار
خواھند گرفت.
تبصره٣ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راھبردي رئيسجمھور مکلف است معادل پنجدرصد بودجه ساليانه سازمان
حفاظت محيطزيست به اعتبارات سازمان مذکور اضافه نمايد تا در راستاي انجام امور کارگروه ملي مصرف شود.
تبصره٤ـ اعضاي کارگروه ملي که نمايندگان تاماالختيار دستگاهھا بوده و توسط باالترين مقام اجرائي دستگاه
مربوط معرفي ميشوند ،با حکم رئيس سازمان حفاظت محيطزيست به عنوان عضو کارگروه منصوب ميشوند.
تبصره  ٥ـ کارگروه ملي ميتواند حسب نياز و به صورت موردي از افراد صاحبنظر و متخصص در زمينه
کنوانسيون و پروتکل براي شرکت در جلسات )بدون حق رأي( دعوت نمايد.
ماده٤ـ دستگاهھاي عضو کارگروه موظفند در چارچوب وظايف محول شده تا پايان فروردين سال بعد گزارش ويژه
خود را جھت تنظيم گزارش کشوري در چارچوب دستورالعملي که از سوي کارگروه ملي تھيه و ابالغ خواھد شد،
تنظيم و به دبيرخانه کارگروه تحويل نمايند.
دبيرخانه کارگروه ملي موظف است گزارش کشوري ساالنه را تا پايان ارديبھشت سال بعد تھيه و به ھيئتوزيران
ارائه نمايد.
تبصره ـ کارگروه ملي موظف است ظرف يک ماه پس از تشکيل اولين جلسه ،نسبت به تدوين دستورالعمل
تنظيم گزارشات کشوري اقدام نمايد.
ماده  ٥ـ دستگاهھاي عضو کارگروه ملي مکلفند در راستاي پشتيباني از فعاليتھاي کارگروه ملي ،نسبت به
برنامهريزي و سازماندھي مناسب جھت اجراي تصميمات کارگروه ملي در دستگاه خود اقدام نمايند.
تبصره ـ كارگروه ملي در صورت وجود اعتبار از محل كمكھاي بينالمللي ،بخشي از ھزينهھاي برنامهھاي
اجرايي تكليف شده براي دستگاھھاي عضو را در چارچوب دستورالعمل داخلي خود تأمين و پرداخت خواھد نمود.
تأمين اصل ھزينه برنامهھاي اجرايي تعيين شده از سوي كارگروه ملي برعھده دستگاهھاي ذيربط بوده و معاونت
برنامهريزي و نظارت راھبردي رييسجمھور در زمينه تأمين ھزينهھاي مترتب ھمكاريھاي الزم را انجام خواھد داد.
ماده ٦ـ كارگروه ملي موظف است برنامه كلي تخصصي آموزشي مرتبط با ھدف كنوانسيون را با بھرهگيري از
امكانات ملي و بينالمللي ھر سه سال يك بار تدوين و اجرا نمايد.
برنامه آموزشي مورد اشاره توسط كارگروه ملي و با ھمكاري ساير دستگاھھاي ذيربط تھيه خواھد شد.
تبصره١ـ دبيرخانه كارگروه ملي موظف است ھر سال گزارش عملكرد ساليانه خود را در اين خصوص به كارگروه
ملي ارائه نمايد.
تبصره٢ـ بودجه الزم جھت اجراي برنامهھاي موضوع اين ماده از محل تبصره ) (٣ماده )) ٣تأمين خواھد شد.
ماده٧ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راھبردي رييسجمھور مكلف است اعتبارات الزم را براي اجراي تكاليف تعيين
شده در اين آييننامه با ھمكاري دستگاھھاي ذيربط تعيين و پس از تأمين در اختيار دستگاھھاي مذكور قرار دھد.

فصل چھارم :وظايف دستگاهھا
ماده  ٨ـ به منظور اجرايي نمودن سياستھا و راھبردھاي مذكور ،دستگاھھاي اجرايي و نظارتي كشور ضمن
ھماھنگي با كارگروه ملي وظايف زير را برعھده ميگيرند:
ـ انتشار گازھاي گلخانهاي
1
در راستاي تھيه گزارش ساالنه ميزان انتشار گازھاي گلخانهاي كشور ،دستگاھھاي اجرايي و نظارتي مرتبط
موظف ھستند در چارچوب دستورالعمل ھيئت بينالدول تغيير آب و ھوا گزارش انتشار گازھاي گلخانهاي ناشي از
فعاليتھاي حوزه عملكرد خود را در موارد زير تھيه و به كارگروه ملي ارسال نمايند.
الف ـ وزارت نيرو :مصرف سوخت در نيروگاھھاي حرارتي ،صنايع ،حمل و نقل ،واحدھاي تجاري و مسكوني،
كشاورزي و استخراج ذغال سنگ و سوختھاي جامد و تصفيهخانهھاي فاضالب شھري به روش بيھوازي.
ب ـ وزارت نفت :فرآيندھاي اكتشاف ،استخراج ،پااليش و انتقال نفت خام ،گاز و فرآوردهھاي نفتي و انتشارات

احتراقي و فرآيندي واحدھاي پتروشيمي.
پ ـ وزارت صنايع و معادن :آاليندهھاي فرآيندي صنايعي نظير سيمان ،آھن ،فوالد و آلومينيوم و تصفيهخانه
فاضالبھاي صنعتي.
ت ـ وزارت جھاد كشاورزي :بخش دام ،زراعت و جنگلھا و مراتع.
ث ـ وزارت كشور :مراكز دفن پسماند.
تبصره١ـ ھر يك از دستگاھھاي يادشده موظفندساز و كار الزم را براي توليد مستمر اطالعات مورد نياز تھيه
گزارش انتشار در دستگاه خود پيشبيني و منظور نمايند.
تبصره٢ـ مركز آمار ايران موظف است آمار انتشار سرانه گاز دياكسيدكربن و انتشار گاز دياكسيدكربن به ازاي
توليد ناخالص داخلي را در سالنامه آماري كشور منظور نمايد.
تبصره٣ـ مسئوليت تلفيق گزارشات بخشي و توليد گزارش كشوري بر عھده كارگروه ملي ميباشد و در اين
راستا كارگروه ملي بانك اطالعات رايانه را در محل دبيرخانه خود راهاندازي خواھد نمود.
ـ سياستھاي كاھش انتشار گازھاي گلخانهاي
2
دستگاھھاي عضو كارگروه ملي موظفند در راستاي كاھش انتشار گازھاي گلخانهاي اقدامات زير را انجام دھند:
الف ـ گزارش روند انتشار گازھاي گلخانهاي را براساس ادامه وضع موجود و اجراي برنامهھاي مصوب در افق
چشمانداز بيست ساله ،ظرف يك سال پس از تاريخ ابالغ اين آييننامه تھيه نمايند.
ب ـ سياستھاي كاھش انتشار را در چارچوب حوزهھاي عملياتي سازمان متبوع خود بررسي ،تھيه و ارائه
نمايند.
پ ـ ساليانه گزارشي از وضعيت اجراي سياستھاي كاھش انتشار در حوزهھاي عملياتي دستگاه متبوع خود را
با تأكيد بر اثر اجراي ھر سياست در كاھش روند انتشار ،به كارگروه ملي گزارش دھند.
ـ آسيبپذيري و سازگاري با تغيير آب و ھوا
3
دستگاھھاي اجرايي آسيبپذير از موضوع تغيير آب و ھوا از جمله وزارتخانهھاي بھداشت درمان و آموزش پزشكي،
جھاد كشاورزي ،صنايع و معادن ،كشور ،مسكن و شھرسازي ،نفت ،نيرو و سازمان بنادر و دريانوردي مكلفند پس از
يك سال از ابالغ اين آييننامه ،عالوه بر بررسي و شناسايي آسيبھاي ناشي از تغيير آب و ھوا بر فعاليتھاي خود و
ارائه گزارش آن به كارگروه ملي ،اقدامات زير را در جھت كاھش اثرات سوء تغيير آب و ھوا و سازگاري انجام دھند:
الف ـ وزارت جھادكشاورزي مكلف است:
ـ طرح جامع بھينهسازي مصرف آب در بخش كشاورزي را با تأكيد بر مشخص نمودن مكانيسمھاي مالي و
1
اجرايي آن ظرف يك سال تھيه و به تصويب ھيئتوزيران برساند.
ـ ظرف يك سال ،ساز و كار اجرايي الزم و كافي براي بيمهگذاري فعاليتھاي كشاورزي كه به نحوي از انحاء از
2
خشكساليھاي احتمالي آسيبپذير ميباشند ،را تھيه و به تصويب ھيئت وزيران برساند.
ب ـ سازمان جنگلھا ،مراتع و آبخيزداري كشور موظف است:
ـ تا پايان برنامه پنجم توسعه ،طرح شناسائي و احياي مراتع در حال تخريب واقع در قطبھاي دامپروري كشور
1
را تھيه و اجرا نمايد.
ـ جھت كاھش فشار بر مراتع مجاز است حداكثر معادل نيم درصد از مراتع كشور را جھت علوفه كاري به
2
متقاضيان حقيقي و حقوقي اجاره دھد.
ـ به منظور ظرفيتسازي در منابع ترسيب بيولوژيكي دياكسيدكربن و در راستاي حمايت از برنامه اقدام ملي
3
بيابانزدائي ،سطح جنگلھاي كشور را در طول برنامه پنجم توسعه به ميزان پنج درصد از طريق ايجاد جنگلھاي
مصنوعي افزايش دھد.
پ ـ بانك مركزي جمھوري اسالمي ايران موظف است با تأييد كارگروه ملي بحران و بالياي طبيعي ،تسھيالت
الزم را جھت تمديد بازپرداخت وامھاي فعاليتھاي كشاورزان آسيبديده براي يك سال زراعي فراھم نمايد.
ت ـ وزارت نيرو مكلف است:
ـ حداقل معادل پنجاه درصد درآمد ناشي از صدور مجوز حفرچاه يا فروش آب در آبخوان دشتھاي ممنوع را
1
صرف ايجاد طرح تغذيه مصنوعي جھت صيانت از منابع آب زيرزميني در قبال پديده خشكسالي نمايد و گزارش
عملكرد ساليانه خود را در دو نسخه جداگانه به كارگروه ملي و سازمان بازرسي كل كشور ارسال نمايد.
ـ به منظور پيشبيني منابع آب زيرزميني پايدار و قابل دسترسي در دورهھاي خشكسالي جھت تأمين آب
2
شرب مراكز سكونتي كشور ،ظرف يك سال ،طرح جامع شناسائي آزادسازي ،حفاظت و تجھيز سفرهھاي داراي
منابع آب قابل شرب را تھيه و پس از تصويب ھيئت وزيران به تأييد شوراي عالي امنيت ملي برساند.
ـ طرح جامع مديريت منابع آب كشور را ظرف دو سال با توجه به موضوع تغيير آب و ھوا بازنگري و پس از تأييد
3
كارگروه ملي به تصويب ھيئتوزيران برساند.
ث ـ وزارت مسكن و شھرسازي مكلف است ضوابط و مقررات مربوط به جانمائي تأسيسات و تجھيزات شھري و
منطقهاي نوار ساحلي كشور را براساس قابليت آسيبپذيري آنھا نسبت به تغييرات تراز آب كه توسط دستگاه
اجرايي ذيربط اعالم ميشود ،بازنگري و در طرحھاي مربوط ملحوظ نموده و نتيجه اقدامات به عمل آمده را به كارگروه
ملي گزارش نمايد.
ج ـ وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشكي مكلف است آثار سوء و تبعات منفي ناشي از تغيير آب و ھوا بر

بھداشت عمومي كشور از جمله شناسايي مناطق مستعد براي شيوع بيماريھا و برنامهھاي اجرايي الزم جھت
جلوگيري از شيوع و درمان اين بيماريھا را تدوين و ظرف يك سال از تاريخ ابالغ اين آييننامه به كارگروه ملي گزارش
نمايد.
چ ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راھبردي رييسجمھور مكلف است اعتبارات الزم براي احداث و افزايش ظرفيت
سيلوھاي نگھداري كاالھاي كشاورزي استراتژيك را تأمين و در اختيار وزارت بازرگاني قرار دھد.
ـ آسيبپذيري اقتصادي ناشي از اقدامات مقابلهاي ـ تنوع اقتصادي
4
الف ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راھبردي رييسجمھور مكلف است ظرف دو سال استراتژي برنامه تنوع
اقتصادي كشور با رويكرد كاھش آسيبپذيري از اثرات اقدامات مقابلهاي با پديده تغيير آب و ھوا را تدوين و به تصويب
ھيئت وزيران برساند.
ب ـ معاونت مذكور مكلف است با ھمكاري وزارت نفت زمينهھاي ايجاد ارزش افزوده در بخش پاييندستي
صنعت نفت و گاز را بررسي و به انجام برساند.
پ ـ وزارت نفت مكلف است تراز جامع ھيدروكربوري جاري ،ميان مدت و بلند مدت كشور را جھت بھرهگيري در
برنامهريزيھاي كالن تنوع اقتصادي تھيه و پس از تصويب ھيئت وزيران پيگيري و با ھمكاري وزارتخانهھا و
دستگاھھاي اجرايي ذيربط اجرا نمايد.
ـ شبكه پايش تغييرات آب و ھوايي
5
الف ـ سازمان ھواشناسي كشور مكلف است:
با ھمكاري وزارت نيرو ،وزارت جھادكشاورزي ،سازمان فضايي ايران ،مركز ملي اقيانوسشناسي و سازمان
جنگلھا ،مراتع و آبخيزداري كشور ظرف يك سال پس از ابالغ اين آييننامه ،طرح جامع سيستم پايش تغيير آب و ھوا
را مشتمل بر توانمنديھاي موجود و نيازمنديھاي مقتضي به ھمراه برنامه عمل جھت پوشش مكاني و زماني
شبكه پايش مورد اشاره تھيه و به تصويب ھيئتوزيران برساند و با ھمكاري سازمانھاي مرتبط ساالنه گزارشي از
اقدامات انجام شده در زمينه تقويت شبكه پايش تغيير آب و ھوا در زمينهھاي ھواشناسي ،منابع آب ،نواحي
ساحلي و داخلي را تھيه و به كارگروه ملي ارائه نمايد.
ب ـ سازمان بنادر و دريانوردي مكلف است با ھمكاري مركز ملي اقيانوس شناسي ،وزارت جھاد كشاورزي،
وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيطزيست نسبت به بررسي و ثبت تغييرات ساليانه داغ آب آبھاي آزاد و درياي
مازندران و تغييرات و پيامدھاي ھمراه آن )تغييرات كاربري اراضي ،تغييرات اكولوژيك و بيولوژيك و غيره( اقدام و مراتب
را به كارگروه ملي گزارش نمايد.
ـ آموزش ،تحقيقات و اطالعرساني عمومي
6
الف ـ مراكز آموزشي و پژوھشي زير نظر وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و وزارت بھداشت ،درمان و آموزش
پزشكي مكلفند پنج درصد از اعتبارات پژوھشي خود را صرف تحقيق و توسعه در زمينه موضوعات مرتبط با تغيير آب و
ھوا نمايند.
ب ـ كارگروه ملي مكلف است ساالنه شصت ساعت برنامهھاي اطالعرساني عمومي در مبحث تغيير آب و ھوا
و پيامدھاي اقتصادي و زيستمحيطي آن تھيه و در اختيار وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمي قرار دھد تا وزارت مزبور
ضمن تأمين ھزينه پخش ،ھماھنگي الزم را در اين خصوص با سازمان صدا و سيماي جمھوري اسالمي ايران به
عمل آورد.
پ ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است فعاليتھاي پژوھشي واحدھاي صنعتي را كه در راستاي كاھش
توليد گازھاي گلخانهاي در بخش صنعت انجام ميگيرد ،جزء معافيتھاي مالياتي موضوع بند ) (٨ماده ) (١٤٨قانون
مالياتھاي مستقيم تلقي نمايد.
ت ـ دستگاھھاي عضو كارگروه ملي ،برنامهھاي آموزشي مرتبط با تغيير آب و ھوا در حيطه وظايف خود را ھمراه
با تعيين ضرورت و نيازھاي موجود تھيه و به كارگروه ملي جھت تدوين فعاليتھاي آموزشي موضوع ماده ) (٥ارائه
خواھند نمود.
ـ شناسايي نيازھاي تكنولوژيكي در راستاي كاھش انتشار ،انطباق و ظرفيتسازي جھت تحصيل آنھا
7
الف ـ دستگاھھاي عضو كارگروه ملي موظفند گزارشي از نيازھاي تكنولوژيكي در زمينه كاھش انتشار يا
انطباق در حوزهھاي عملياتي خود را تدوين و تا يك سال پس از ابالغ اين آييننامه به كارگروه ملي ارايه نمايند .
كارگروه ملي موظف است ضمن تلفيق گزارشات بخشي ،گزارش كشوري در زمينه نيازھاي تكنولوژيكي را با تكيه بر
اولويت بخشھاي مختلف تدوين و به مرجع ملي تسھيالت محيطزيست جھاني ارسال نمايد.
ب ـ بانك مركزي جمھوري اسالمي ايران مكلف است در راستاي حمايت از احداث نيروگاهھاي توليد برق از
منابع تجديدپذير ،از محل اعتبارات ناشي از بھينهسازي مصرف انرژي )عوارض حاصل از عدم رعايت استانداردھاي
مصرف انرژي( تسھيالت بانكي كمبھره در اختيار متقاضيان مربوط قرار دھد.
پ ـ واردات ماشينآالت آن دسته از صنايعي كه با استفاده از توان فني يا مالي مجامع منطقهاي و بينالمللي
در كشور احداث ميشوند ،مشروط به اينكه توسط كارگروه ملي در راستاي فناوريھاي پاك تشخيص داده شوند ،از
عوارض گمركي معاف ميباشند.
ـ توانمندسازي ملي در جذب پروژهھاي مكانيسم توسعه پاك
8
الف ـ مرجع صالحيتدار ملي موظف است:

ـ ضمن تدوين برنامهھاي الزم جھت بھرهمندي بھتر و بيشتر از توان مكانيسم توسعه پاك ،ساالنه گزارشي از
1
اقدامات انجام شده در اين زمينه را به كارگروه ملي ارائه نمايد.
ـ با ھمكاري سازمانھاي مجري پروژهھاي مكانيسم توسعه پاك موانع موجود در جذب اين پروژهھا در كشور را
2
شناسايي نموده و راھكارھاي الزم در رفع اين موانع را ارائه نمايد.
ب ـ آن دسته از پروژهھاي مكانيسم توسعه پاك كه به ھزينه و اجراي كشورھاي توسعه يافته در كشور مطرح
ميشوند ،از شمول طرح در كميسيون اقتصاد مستثني بوده و با مجوز باالترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط اجرا و
واردات تجھيزات و ماشينآالت الزم در اين خصوص بالمانع ميباشند.
تبصره ـ نظر به اينكه در اجراي اينگونه پروژهھا از منابع مالي دولت ھزينه نميشود و مشمول طرح در شوراي
اقتصاد و قانون مجازات تباني در معامالت دولتي ـ مصوب ١٣٤٨ـ نميباشد لذا در جھت تسريع در جذب سرمايهھاي
خارجي ،اينگونه طرحھا از شمول دستورالعمل اجرايي شماره  ١٠٥/١٨٠٨٩مورخ  ١٣٨١/٢/٩سازمان مديريت و
برنامهريزي كشور )سابق( درخصوص استفاده از حداكثر توان مھندسي شركتھاي داخلي خارج ميگردند.
ـ ھمكاريھاي دوجانبه ،منطقهاي و بينالمللي در جھت تحقق ھدف كنوانسيون
9
الف ـ دستـگاھھاي اجرايـي از جمله موارد زير كه در جھت تحقـق ھدف كنوانسـيـون به صورت دوجانبه،
منطقهاي يا بينالمللي با ديگر كشورھا يا سازمانھا ھمكاري مينمايند موظفند گزارش عملكرد ادواري خود را
مشتمل بر موضوعات عملكرد ،فرصتھاي ھمكاري ،موانع و مشكالت و پيشنھادات به كارگروه ملي ارائه نمايند:
ـ وزارت امور خارجه :تسھيالت محيط زيست جھاني
1
ـ سازمان ھواشناسي كشور :ھيئت بينالدول تغيير آب و ھوا
2
ـ وزارت جھاد كشاورزي :سازمان خواروبار كشاورزي ملل متحد
3
ـ وزارت صنايع و معادن :سازمان توسعه صنعتي ملل متحد
4
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي :بانك جھاني
5
ـ وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشكي :سازمان بھداشت جھاني
6
ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راھبردي رييسجمھور :برنامه عمران ملل متحد
7
ب ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است پيشنھاد الزم را به منظور طرح در بانك توسعه اسالمي براي
بھرهمندي كشورھاي عضو از تسھيالت بانك مذكور درخصوص تغيير آب و ھوا ارائه و پيگيري نمايد.
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