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چالشقانون

اشاره:
اش��اره: مجموعه گزارش های مركز پژوهش های مجلس شورای 
اس��المی، بر اساس ماده 1 و 2 قانون شرح وظايف مركز پژوهش 
های مجلس ش��ورای اسالمی و به عنوان بازوی پژوهشی مجلس 
ش��ورای اسالمی تهيه و منتشر می شود. گو اينکه بر اساس يکی 
از مطالعات انجام ش��ده توسط همين مركز )ميزان بهره مندي از 
اطالع��ات و تأثير آن بر فرايند قانونگذاري(، توليدات پژوهش��ی 
تاكنون مورد اس��تقبال و اس��تفاده نمايندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی قرار نگرفته اس��ت و بخش مح��دودی از مصوبات )22 
درصد( با نظر دستاوردهای مطالعاتی مركز پژوهش ها همخوانی 
دارد. بدون ترديد مركز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی 
در روند تحول قانونگذاری س��نتی كش��ور نقش مهمی دارد. در 
همه برنامه های توس��عه پنج س��اله برای حل مش��کالت زيست 
محيطی كشور سياستگذاری و هدف گذاری های متعدد صورت 
گرفته اس��ت اما به داليل نامعلوم، اجرايی نشده اند. اين نوشتار 
به معرفی، نقد و بررسی گزارش »جايگاه محيط زيست در برنامه 
های توسعه كشور« منتشر شده از سوی اين مركز می پردازد كه 

هم اكنون از نظر خوانندگان می گذرد:

امامصادق)ع(: با احمق مشورت نکن و از دروغگو ياری مجو 
و به دوستی زمامداران اعتماد مکن.

معرفی گزارش 
شناسنامه گزارش 

عنوان گزارش: جايگاه محيط زيس��ت در برنامه های توس��عه 
كشور

شماره مسلسل: 14555
كد موضوعی: 250

تاريخ انتشار: 1394/09/09
معاونت: پژوهش های زيربنايی و امور توليدی

دفتر: مطالعات زيربنايی )گروه آب و محيط زيست(
تهيه و تدوين: الهه سليمانی

ناظر علمی: جمال محمدولی سامانی
شمارگان: نامشخص

تعداد صفحات: 35 صفحه
ويراستار تخصصی: ندارد

ويراستار ادبی: حسين صدری نيا
ناشر: مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی

قيمت: نامشخص
در چکيده گزارش اينگونه آمده اس��ت: برنامه ها و سياس��ت 
های حفاظت از محيط زيس��ت زمانی می توانند به نحو ريشه 
ای بر مشکالت زيست محيطی فائق شوند و از بروز معضالت 
و مخاطرات زيس��ت محيطی در آينده پيشگيری نمايند و به 
عنوان بستر توسعه كاركرد مطلوبی داشته باشند كه در كليه 
سطوح برنامه ريزی و از بدو شروع آن فعاالنه در فرآيند برنامه 
ريزی های توس��عه قرار گرفته و در تعامل تنگاتنگ با س��اير 
بخش ها تصويب و اجرا ش��وند. خوش��بختانه اين موضوع در 
خالل چند سال گذشته و به ويژه برنامه چهارم و پنجم توسعه 
بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و وزن و اثرگذاری 
محيط زيست در برنامه های توسعه افزايش يافته و به تدريج 
دامن��ه آن به بخ��ش های مختلف اثرگذار بر محيط زيس��ت 
گسترش يافته اس��ت، به نحوی كه بازتاب آنها را می توان به 
ص��ورت افزايش احکام در برنامه های توس��عه به ويژه برنامه 
چهارم توسعه مشاهده كرد. افزايش احکام مرتبط با حفاظت 
از محيط زيست و تسری آنها به بخش های مختلف در خالل 
برنامه های گذشته از تغيير نگرش ها در اين خصوص حکايت 
دارد، ب��ه نحوی كه رويکردهای حفاظت از محيط زيس��ت از 
رويکردهای واكنشی و انفعالی به سوی رويکردهای پيگيرانه و 
فعال معطوف ش��ده و هر برنامه نسبت به برنامه گذشته روند 

تکاملی را تجربه كرده است. 
در مقدمه گزارش پيرامون اهميت محيط زيس��ت در جامعه 
اينگونه آمده است: امروزه اغلب مشکالت و تنگناهای زيست 
محيطی، صرفا يك موضوع محلی و يا حتی ملی به شمار نمی 
آيند زيرا با توجه به وابستگی متقابل و غيرقابل تفکيك محيط 
زيس��ت با مباحث كالن اجتماع��ی از جمله اقتصاد، فرهنگ، 
توسعه، سياست و بسياری ديگر از جنبه های مادی و معنوی 
حيات انس��ان ها، در واقع هر مش��کل زيست محيطی در هر 
منطقه و حتی در محدوده مرزهای قراردادی يك كشور، می 
تواند مش��کلی برای كل جهان و نوع بشر به شمار آيد. كشور 
ما به دليل ظرفيت ه��ای اقليمی و موقعيت های جغرافيايی 
خاص خود، از شرايط ويژه زيست محيطی برخوردار است كه 
نه تنها بين كش��ورهای جهان ك��م نظير، بلکه در مواردی بی 
بديل است. متأسفانه در چند دهه اخير كشور ما شاهد تخريب 
و نابودی عناصر محيط زيست خود بوده است به نحوی كه در 
محيط زيست كشور عوامل نگران كننده ای از جمله: تخريب 
جنگل ها و مراتع، آلودگی آب ها، آلودگی هوا، تخريب خاك 
و مانند آن به چشم می خورد كه بحران های زيادی را به بار 

آورده است. 

در بخش بيان مساله گزارش در باره ضرورت های امور زيست 
محيطی در جامعه آمده اس��ت: پيش ش��رط قرار گرفتن هر 
جامعه ای در مدار توس��عه پايدار، حفظ پايداری كاركردهای 
محيط زيست است. زيرا كاركردهای همه نظام های اقتصادی، 
اجتماعی به پايداری محيط زيست بستگی دارد. به همين علت 
در خالل س��ال های اخير برنامه ري��زی و تدوين راهبردهای 
گوناگون برای بهره برداری پايدار از منابع به عنوان يکی از مهم 
ترين مس��ائل اقتصادی، زيست محيطی و اجتماعی در كانون 

توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. 
در بخش محيط زيس��ت در اسناد باالدستی از قوانين زير ياد 
ش��ده است: اصل پنجاهم قانون اساسي، بخشي از سند چشم 
انداز جمهوري اس��المي ايران در افق 1404، سياس��ت هاي 
كلي نظام در حوزه هاي مختلف، بخشي از سياست هاي كلي 
نظام جمهوري اس��المي ايران مرتبط با محيط زيست كشور، 
سياست هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران در مورد منابع 
آب، سياست هاي كلي نظام جمهوري اسالمي ايران در مورد 
انرژي، سياس��ت هاي كلي نظام جمهوري اس��المي ايران در 
مورد پيش��گيري و كاهش خطرات ناش��ي از سوانح طبيعي و 
حوادث غيرمترقبه، سياست هاي كلي نظام جمهوري اسالمي 
ايران در مورد بخش معدن و  قوانين دائمي و خاص مرتبط با 

محيط زيست كشور. 
در بخش نگاهي به وضعيت محيط زيست و هزينه هاي ناشي 
از تخري��ب آن مطالب زير آمده اس��ت: در حال حاضر منابع 
محيط زيستی در رديف ساير منابع كمياب قرار داشته و چون 
آينده توسعه اقتصادی به اين منابع وابسته است در استفاده از 
آنها بايد عقالنيت اقتصادی رعايت گردد. لذا منطق اقتصادی 
حک��م می كند كه اگر از يك عامل برای توليد اس��تفاده می 
كنيم، بايد س��همی را كه متناسب با ارزش توليد آن است در 
نظر بگيريم. زيرا امروزه تأثير متقابل اقتصاد و محيط زيس��ت 
بر يکديگر واقعيتی غيرقابل چش��م پوش��ی است، به گونه ای 
كه هر تصميم اقتصادی مس��تقيما بر محيط زيست تأثير می 
گذارد و سياست های زيست محيطی نيز اقتصاد را متأثر می 
كنند. حوزه های اصلی چالش و چارچوب اصلی دسته بندی 
چالش های بخش محيط زيس��ت در طی س��ال های برنامه 

پنجم توسعه عبارتند از:
الف( چالش هاي حوزه نظام سياست گذاري، حکمراني، تنظيم 

گري و مديريت محيط زيست
� عدم تکميل فرآيند تعيين ارزش اقتصادي زيس��ت بوم ها و 

منابع زيستي
� ضعف ارزيابي و كنترل آثار زيس��ت محيطي در طرح جامع 

آمايش سرزمين و توسعه پايدار
� ضعف س��اختار حکمراني محيط زيست كشور و ناهماهنگي 

بخشي و فرابخشي
� ع��دم كارآي��ي قوانين، آيي��ن نامه، ضوابط و دس��تورالعمل 

اختصاصي درخصوص حفاظت از محيط زيست
� بي توجهي به جايگاه نهادهاي مدني و سازمان هاي غيردولتي 

در تصميم گيري ها و فعاليت هاي اجرايي
� ناكافي بودن منابع آمار و اطالعات مورد نياز مرتبط با محيط 

زيست كشور
� ناهماهنگي بخش��ي و فرابخش��ي در اجراي برنامه آموزش 

همگاني محيط زيست
ب( چالش هاي حوزه حفاظت از منابع و تنوع زيستي و احيا 
و حفاظت اكوسيستم ها و زيست بوم هاي حساس و تخريب 

شده
� ضعف در پايش و نظارت دقيق بر توليد و انتشار آالينده هاي 

منابع زيستي
� ضعف در نظام و اعمال فرآيندهاي حفاظت، ارزيابي، پايش، 

احيا و نظارت بر بهره برداري اجزاي تنوع زيستي
� اجرا نشدن برنامه هاي احيا و حفاظت اكوسيستم ها و زيست 

بوم هاي حساس و تخريب يافته
ج( چالش هاي حوزه روابط و همکاري هاي بين المللي زيست 

محيطي
د( چالش هاي حوزه تحقيقات، نوآوري و فناوري هاي اولويت 

دار كشور
ه�( چالش هاي حوزه حفاظت و توسعه منابع آب كشور

و( چال��ش هاي حوزه بهره وري توليد، انتقال، توزيع و مصرف 
انرژي

ز( چالش هاي حوزه پيشگيري از انواع آلودگي ها و كنترل و 
كاهش عوامل آالينده و تهديدكننده هوا

در بخش اولويت هاي راهبردي محيط زيست عناوين زير قيد 
شده است:

� ايج��اد مديري��ت يکپارچه و كارآمد كاه��ش آلودگي هواي 
كالنشهرها

� احياي مديريت حوضه اي آب با اولويت تعادل بخشي منابع 
زيرزميني

� مديريت انرژي در جانب عرضه و تقاضا
� اعمال مديريت آب محور و افزايش بهره وري آب كشاورزي

� اجراي ج��دي برنامه مديريت خاك، پس��ماند و فاضالب و 
تکميل مقررات آن

� ارتقاي كارآمدي در حفاظت منابع طبيعي و تنوع زيستي
- فعال نمودن صندوق ملي محيط زيست

� آموزش و ترويج سواد، اخالق، رفتار و عمومي سازي فرهنگ 
محيط زيست

� ارتقاي ديپلماس��ي آب و احياي ديپلماسي محيط زيست با 
تأكيد بر معضل ريزگردها

� توانمندسازي ساختاري و اقتدار محيط زيست در حاكميت
� ارزيابي زيست محيطي - اجتماعي در همه طرح ها و لحاظ 

جدي اقتصاد محيط زيست
� اعمال رويکرد هزينه- فايده زيست محيطي كليه بخش ها در 

حساب هاي ملي
� لحاظ آمايش س��رزمين با محوريت آب و محيط زيست در 

برنامه ها و طرح هاي توسعه
در بخش مقايسه ساختار سياست هاي كلي برنامه چهارم، پنجم 
و ششم توسعه كشور در بخش محيط زيست عناوين زير مورد 

بحث و بررسی قرار گرفته است:
الف( بايدها و نبايدهاي برنامه هاي توسعه در كشور

� در برنامه بايد ميان اجزا، هماهنگی و انس��جام وجود داشته 
باشد و تمامی مواد برنامه عامدانه، مکمل يکديگر و معطوف به 

اهدافی مشخص تعريف شوند. 
� ضروری اس��ت كه برنامه ريزی با توجه به توان ساختارهای 
اداری و تش��کيالتی، دانش و نيروی انسانی موجود در كشور 
صورت گرفته و منابع مالی مورد نياز برای اجرای اهداف پيش 

بينی شده باشد. 
� اجرايی ش��دن برنامه های توسعه، منوط به مشخص نمودن 
برنامه های اجرايی اس��ت. به اين ترتيب كه برای هر بخش و 
زيربخش، اهداف، مسيرهای رش��د، نرخ های رشد، اعتبارات 
مورد نياز، چگونگی تأمين اعتبارات و... همگی در فرآيند برنامه 

ريزی مشخص شوند. 
� داشتن اهداف كمی برای فراهم شدن امکان نظارت و ارزيابی 

ضروری است. 
� برنامه بايد موضع گيری مشخصی را نسبت به اهداف مشخص 

كند نه اينکه خود به ايجاد معضالت در آينده منجر شود. 
� برنامه بايد قابليت حسابرسی از مخاطب را داشته باشد. 

� هر يك از مواد و بندهای برنامه بايد برطرف كننده مشکالتی 
باش��ند. اين كار نيازمند ارزيابی برنامه های گذشته و تعيين 

موانع عدم تحقق اهداف معين شده در آنهاست.
� در برنامه بايد الزامات هر كدام از اهداف و متولی اجرای آنها 

مشخص شود. 
� برنامه ششم بايد ضمن مشخص كردن جايگاه فعلی بخش، 

جزئيات مواد را مورد بحث قرار دهد. 
� در مواد و بندهای مختلف برنامه، بايد رويکرد، الگو و استراتژی 

مشخص باشد. 
� برنامه شش��م بايد با توجه و با تکيه بر سياست های ابالغی، 
اصل چهل و چهارم قانون اساس��ی و هدفمندسازی يارانه ها، 

رويکرد هماهنگی با اين اهداف باالسری داشته باشد. 
سپس به بررس��ي محورهاي محيط زيس��تي در برنامه هاي 

توسعه كشور بشرح زير پرداخته شده است: 
الف( جايگاه محيط زيست در برنامه دوم توسعه 

اهتمام الزم به بخش های اجتماعی و توسعه سهم آن در برنامه 
از قبي��ل: امنيت عمومی و قضايی، فرهنگ، آموزش همگانی، 
بهداش��ت و درمان، آموزش عال��ی و تحقيقات، حفظ محيط 

زيست و تربيت بدنی.
ب( جايگاه محيط زيست در برنامه سوم توسعه 

آمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ريزی 
ها مبتنی بر اصول ذيل:

- وحدت و يکپارچگی سرزمين. 
- گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای. 

- حفاظت محيط زيست و احيای منابع طبيعی.
ج( جايگاه محيط زيست در برنامه چهارم توسعه 

-كس��ب فناوری، به ويژه فناوری های نو شامل: ريز فناوری و 
فناوری های زيس��تی، اطالعات و ارتباطات، زيست محيطی، 

هوا فضا و هسته ای. 
- آمايش سرزمين به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ريزی 

ها مبتنی بر اصول ذيل:
1. وحدت و يکپارچگی سرزمين. 

2. گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای. 
3. حفاظت محيط زيست و احيای منابع طبيعی. 

- توجه به ارزش اقتصادی، امنيتی، سياسی و زيست محيطی 
آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن. 

- مهار آب هايی كه از كشور خارج می شود و اولويت استفاده 
از منابع آب های مشترك.

د( جايگاه محيط زيست در برنامه پنجم توسعه
- ارتقای شاخص های سالمت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت 

جسمی و روحی. 

- كاهش مخاطرات و آلودگی های تهديدكننده سالمت. 
- توجه به ارزش اقتصادی، امنيتی، سياسی و زيست محيطی 
آب با تسريع در اس��تحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و 
مهار آب هايی كه از كشور خارج می شود با اولويت استفاده از 

منابع آب های مشترك.
- ايجاد س��اختارهای مناس��ب برای ايفای وظايف حاكميتی 

)سياستگذاری، هدايت و نظارت(.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- عنوان گزارش تا چه اندازه بيان گر محتوی و اهميت موضوع 
آن است؟ تا حد مطلوب

- آيا نام دس��ت اندركاران تهيه و انتش��ار گزارش بطور كامل 
شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نشانی پست 

الکترونيك در گزارش قيد شده است؟ خير
الف( چکيده 

- آيا چکيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ تقريبا
- اگر چکيده به تنهايی مورد بررس��ی قرار گيرد، آيا به اندازه 

كافی خالصه و چکيده كل مقاله است؟ تقريبا
ب( فهرست

- آيا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصيلی است؟ گزارش 
دارای فهرست اجمالی است.

آيا ج��داول، نمودارها و تصاوير دارای فهرس��ت جداگانه اند؟ 
خير

پ( مقدمه 
- آيا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی 

از مشکل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله
- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله

ت( روش كار 
- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده ش��ده است؟ 

گزارش حاوی مطالعه توصيفی و گذشته نگر است.
- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ 
به سواالت تحقيق می باشد؟ خير چون با وجود اجرای چندين 
برنامه های توسعه پنج ساله در كشور، هنوز مشکالت زيست 

محيطی كشور تداوم و تشديد شده است.
- آيا روش های مورد اس��تفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ 

پيرامون روش مطالعه توضيحی داده نشده است.
- اگر يك مطالعه تحقيقاتی مش��ابه توسط محققين ديگری 
انجام ش��ود، می تواند همين نتايج را در پی داش��ته باشد؟ با 

روش های نوآورانه مطالعاتی نتايج متفاوت بدست می آيد. 
ث( يافته ها 

- آيا اين بخش به خوبی س��ازماندهی شده است؟ يافته های 
توصيفی مرتب و طبقه بندی شده است. 

- آيا نتايج به وضوح ش��رح داده ش��ده است؟ نتايج حاصل از 
گزارش بصورت تکرار مکررات در دو دهه گذش��ته قيد ش��ده 

است.
- آيا روش های آماری مناس��ب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد 

روش آماری است.
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ بله
- آيا نويسندگان مشخصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در اين 
مطالعه ثابت شده يا نه؟ بصورت تلويحی به ناكارآمدی برنامه 

های توسعه در امور زيست محيطی اشاره شده است.
- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در اين 

زمينه مقايسه شده است؟ خير
- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟ خير

چ( جداول، نمودارها و تصاوير
- آيا جداول و نمودارها ويژگی های كليدی مطالعه را نشان می دهند؟ 

بصورت محدود
- آيا ش��کلها و نمودارها ش��فاف و قابل فهم هس��تند و دارای 

باالنويس و زيرنويس مناسب می باشند؟ بصورت محدود
ح( تقدير و تشکر

- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در كار 
سپاسگزاری شده است؟ خير

خ( پيوست ها
- آيا پيوس��ت های گزارش حاوی اطالعات توصيفی اس��ت؟ 

گزارش فاقد هر گونه پيوست است. 
- آيا پيوست ها با كسب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمك می 

كند؟ گزارش فاقد هر گونه پيوست است.
- آيا پيوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ 

گزارش فاقد هر گونه پيوست است.
د( منابع

- آيا منابع كافی برای اهداف اين مطالعه وجود دارد؟ بله
- آيا سبك نوش��تن منابع منطبق با دستوالعمل های علمی 

است؟ خير
- آي��ا منابع مهم و كليدی به روز بوده ان��د و با دقت گزارش 

شده اند؟ خير

- ش��يوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش را چگونه ارزيابی 
می كنيد؟ ضعيف

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- گزارش چه اندازه يك كل س��امان مند را تشکيل می دهد؟ 
گزارش از نظر توصيف وضعيت محيط زيس��ت در برنامه های 
توسعه كشور كار مناسبی است اما ضمن آسيب شناسی ناقص 
و محدود نتوانسته است به ارائه روشی برای طرح مباحث زيست 

محيطی در برنامه های توسعه با قيد كارآمدی ارائه كند.
- انسجام و هماهنگی عناوين موجود در گزارش چگونه است؟ 

مناسب
- نحوه بسط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... 
در گزارش چگونه است؟ در بحث های سلبی مناسب اما در ارائه 
مباحث ايجابی نتوانسته است بقه ارائه برنامه مشخصی بپردازد.

- آي��ا در پاي��ان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب 
پرداخته است؟ خير

ب( نوآوری
- محتوای گزارش پيش��نهادی چه اندازه نوآورانه است؟ صرفا 
توصيف گذشته نگر امور زيست محيطی در برنامه های توسعه 

كشور است و جنبه نواورانه در بحث ندارد.
- خوان��دن اين گزارش تا چه اندازه تفکر نقادانه را ترغيب می 
كند؟ بيشتر نگرانی از چرايی الينحل ماندن مشکالت محيط 
زيستی كش��ور پس از گذشت پنج برنامه توسعه پنج ساله در 

مخاطب القاء می شود.
پ( اهميت

- اين گزارش چه نيازی )نيازهای بنيادی، تخصصی، درس��ی، 
كمك درس��ی و عمومی( را تأمين خواهد كرد؟ نياز به برنامه 

توسعه كارآمد در سطح بنيادی و تخصصی
- نس��بت حجم مطالب به اهميت موض��وع در گزارش چگونه 

است؟ تقيبا همه مطالب بصورت خالصه آمده است.
ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن

- متن گزارش تا چه اندازه روان و سليس است؟ مناسب
- س��ادگی و قابل فهم بودن گزارش چگونه است؟ در خصوص 

مباحث سلبی مناسب است.
ث( جامعيت

- گ��زارش به لحاظ موضوعی تا چه ان��دازه جامعيت دارد و 
وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ گزارش نتوانسته 
اس��ت داليل عمده ناكامی برنامه های توسعه كشور در امور 
محيط زيست را به درستی شناسايی و تحليل كند و برنامه 

منسجمی را جايگزين برنامه ها گذشته و كنونی كند.
- تا چه اندازه اس��تفاده از تصاوي��ر، نمودارها، چارت ها و ... 
توانسته است به فهم گزارش كمك كند؟ دو جدول مناسب 

در گزارش وجود دارد.
- اس��تفاده مؤلف از ساختارها و كلمات رايج در متون علمی 

و نيز سبك نويسنده چگونه است؟ مناسب
ج( اعتبار 

- اعتبار علمی گزارش را چگونه ارزيابی می كنيد؟ به دليل 
عدم توانايی در ارائه علل ناكامی ها و عدم ارائه راهکار برون 
رفت از مش��کالت موجود زيس��ت محيطی، گ��زارش دارای 

اعتبار علمی ضعيف است.
- اين گزارش تا چه اندازه مبتنی بر پژوهش های آن حوزه 

تخصصی است؟ در سطح محدود

ارزیابی اجتماعی گزارش 
ال��ف( مخاطب��ان و ذينفع��ان

- به نظر شما مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كسانی 
خواهند بود؟ ظاهرا اين گزارش برای اس��تفاده نمايندگان 

مجلس ش��ورای اس��المی تهيه ش��ده اس��ت.
- به نظر شما انتشار اين گزارش تا چه اندازه مورد استقبال 
مخاطب��ان و ذينفعان قرار گرفته اس��ت؟ تداوم و تش��ديد 
مشکالت زيس��ت محيطی در كشور نش��انه مورد استفاده 

قرار نگرفتن اين دس��ت گزارش هاس��ت.
- اين گزارش تا چه اندازه مخاطبان را به پژوهش بيش��تر 
در رابط��ه با موضوع تخصصی ترغيب می كند؟ نش��ان می 
دهد كه چگونه می توان در پنج برنامه توس��عه پنج س��اله 
مش��کالت زيس��ت محيطی كش��ور را بر روی هم انباشته 

ك��رد.
- آي��ا گ��زارش حاض��ر توانايی برط��رف ك��ردن نيازهای 

مخاطب��ان و ذينفع��ان خ��ود را دارد؟ قطع��ا خي��ر
ب( تاثيرگ��ذاری اجتماع��ی

- آي��ا گ��زارش در بحث پيرامون پديده م��ورد نظر خود از 
جامع نگ��ری و جامعه نگری قابل قبول برخوردار اس��ت؟ 
محدوديت نگرش برنامه های توسعه كشور به همه مسايل 
بوي��ژه امور زيس��ت محيطی به گونه ای اس��ت كه تاكنون 
نتوانس��ته اس��ت با جامع نگری و جامعه نگری مش��کالت 

زندگی مردم را در زمينه محيط زيس��ت حل كند.

 گردش چرخ های ریسندگی کشور 
با مشارکت بنیاد برکت

ب��ا حمايت بنياد بركت س��تاد اجرايی فرمان امام اولي��ن واحد توليدكننده 
نخ های دوخت و گلدوزی در كشور آغاز به  كار كرد.

مع��اون تامين نهاده ها و مش��اركت های اقتصادی بنياد برك��ت با اعالم اين 
خبر افزود: با س��رمايه گذاری و مش��اركت بنياد بركت در قالب اشتغال زايی 
بنگاه محور، اولين واحد توليدكننده نخ های دوخت و گلدوزی در كش��ور در 

استان آذربايجان غربی مشغول به فعاليت شده است.

هادی جوهری افزود: شركت حرير ريس اروميه به عنوان يکی از شركت های 
مش��اركتی بنياد بركت، پس از پشت سر گذاش��تن موفقيت آميز دوره توليد 
آزمايشی خود، با ظرفيت توليد ساالنه 1000 تن محصول در شهرك صنعتی 
س��لماس آغاز به كار كرده اس��ت. وی خاطرنش��ان كرد: بنياد بركت از س��ال 
1396 اقدام به س��رمايه گذاری و مش��اركت با اين ش��ركت كرده است. حجم 
س��رمايه گذاری صورت گرفته در اين شركت 100 ميليارد ريال است كه 33 
ميلي��ارد ريال از اين ميزان اعتبار به بنياد تعل��ق دارد. به گفته معاون تامين 
نهاده ها و مشاركت های اقتصادی بنياد بركت، آغاز به فعاليت اين واحد صنعتی 

اشتغال زايی مستقيم و غير مستقيم برای 175 نفر را به همراه خواهد داشت.
جوهری با اش��اره به اين كه تجهيزات شركت حرير ريس اروميه از كشورهای 
ايتاليا و چين وارد شده است، گفت: تمام مواد اوليه اين واحد صنعتی از داخل 

كش��ور تامين می ش��ود و راه اندازی آن، صرفه جويی ارزی قابل مالحظه ای را 
به همراه خواهد داش��ت. وی اظهار داش��ت: صادرات محصوالت توليدی اين 
ش��ركت از جمله نخ های دوخت و گلدوزی به كش��ورهای همسايه از جمله 

تركيه، آذربايجان، تركمنستان، عراق و ارمنستان در دستور كار است. 
معاون تامي��ن نهاده ها و مش��اركت های اقتصادی بنياد برك��ت تاكيد كرد: 
فعاليت اين واحد توليدی، عالوه بر رونق توليد داخلی و كمك به ش��کوفايی 
اقتص��ادی اس��تان آذربايجان غرب��ی، باعث ايجاد فرصت های كس��ب و كار 
در منطقه ش��ده اس��ت. جوهری با اش��اره به اين كه مدل بنگاه محور يکی از 
روش های بنياد بركت برای ايجاد اشتغال در مناطق محروم است، گفت: در 
اين مدل، ايجاد فرصت های ش��غلی و محروميت زدايی از طريق مش��اركت و 

توانمندسازی بنگاه های اقتصادی دنبال می شود. 

حل معضالت زیست محیطی؛ از شعار تا شعور!؟
»چالش قانون« گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی را معرفی، نقد و بررسی )8( میکند: 
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