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ّاي بْبَد  تَصيِ

باسدّي اًزصي در 

 ّا تواهي بخش
 

 

 ّاي باسدّي اًزصي آٍري اطالعات ٍ شاخص جوع -1

ٞبي  وٙٙذٌبٖ ٟ٘بيی ٚ فشكت ٞب، ثبصاسٞب، ٔلشف اطالػبت لبثُ اػتٕبد، ثٝ ٔٛلغ ٚ تفضیّی اص فٙبٚسي

ٞب  دِٚت. ٞبي ثبصدٞی ا٘شطي تبثیشٌزاس اػت ٞب ٚ اػتشاتظي ٞب ثش  ػیبػت جٛيی دس تٕبٔی ثخؾ كشفٝ

إِّّی ٘ظیش  ي ٔشجغ ثیٗٞب آٚسي ؿٛد ٚ ٕٞچٙیٗ اػتفبدٜ اص دادٜ ٞبيی جٕغ ثبيؼتی دس تؼییٗ ايٙىٝ چٝ دادٜ

 .  ٔـبسوت ٕ٘بيٙذ IEAٞبي ثبصدٞی ا٘شطي  ثٙذي دادٜ لبِت

 

 ّاي اجزايي ّا ٍ بزًاهِ استزاتضي -2

ٞبي ثبصدٞی  ٞب ٚ فشكت ٞبي اػتفبدٜ ا٘شطي، ثبصاسٞب، فٙبٚسي ٞب ثبيؼتی ثش ٔجٙبي تحّیُ دادٜ دِٚت

ثٟجٛد ثبصدٞی ا٘شطي دس التلبدٞبي داخّی خٛد  ٞبي اجشايی سا ثشاي ٞب ٚ ثش٘بٔٝ ا٘شطي، استمبي اػتشاتظي

 :ٞبي اجشايی ٕ٘ٛ٘ٝ ثبيؼتی ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثبؿٙذ ٞب ٚ ثش٘بٔٝ اػتشاتظي. ؿىُ دٞٙذ

 ٝپزيش دس ثخؾ ثبصدٞی ا٘شطي ٚ دس كٛست أىبٖ تالؽ  ٞبي تٛجیٝ ٌزاسي ؿٙبػبيی ٔٛا٘غ ا٘جبْ ػشٔبي

 . جیٝ التلبدي ٚجٛد داسددس جٟت حزف يب ٔیٙیٕٓ وشدٖ ٔٛا٘غ دس جبٞبيی وٝ تٛ

 ٞبي ٔختّف ٚ  ثٙذي الذأبت دس ثخؾ ٞبي لبثُ دػتیبثی ثٝ ثٟجٛد ثبصدٞی ا٘شطي ٚ اِٚٛيت فشكت

 . ٞبي دِٚت ثش سٚي آٟ٘ب تبثیش صيبدي داسد وٙٙذٌبٖ ٟ٘بيی وٝ ػیبػت ٔلشف

 ٞبي اسصيبثی تٙظیٓ اٞذاف ٔـخق، ثش٘بٔٝ صٔب٘جٙذي ٚ ايجبد سٚؽ. 

 ٔحیطی ٚ  ٞب ٚ الذأبت ا٘شطي، صيؼت ػبصي اػتشاتظي تٍی ٚ يىپبسچٝحلَٛ اطٕیٙبٖ اص پیٛع

 . التلبدي

 ُإِّّی ٞبي ػبيش وـٛسٞب ٚ ٟ٘بدٞبي ثیٗ دس ٘ظش ٌشفتٗ تجشثیبت ٚ تحّی. 

 .ٞبي ٘ٛظٟٛس سا تبٔیٗ ٕ٘بيٙذ ٞب ٚ الذأبت اجشايی ثبيؼتی پیٛػتٍی ٚ ٕٞبٍٞٙی ثب فٙبٚسي اػتشاتظي
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 رقابتي با تصَيب هقزرات هٌاسبايجاد باسارّاي  -3

ٞبي  ٞبي ا٘شطي سا ثبصٍ٘شي ٕ٘بيٙذ تب ٔطٕئٗ ؿٛ٘ذ لیٕت اي ٔمشسات ٚ يبسا٘ٝ ٞب ثبيؼتی ثلٛست دٚسٜ دِٚت

ٞبي  ٞبي ػشضٝ ٚ تحٛيُ ا٘شطي ؿبُٔ ٞضيٙٝ ٞبي ا٘شطي ا٘ؼىبع دٞٙذٜ تٕبٔی ٞضيٙٝ خشدٜ فشٚؿی حبُٔ

 .دِٚت ٞؼتٙذ

 

 باسدّي اًزصيگذاري بخش خصَصي در  سزهايِ -4

ٞبي  ػبصي ٌزاسي ثخؾ خلٛكی سا دس صٔیٙٝ ثبصدٞی ا٘شطي ثب حٕبيت اص ظشفیت ٞب ثبيؼتی ػشٔبيٝ دِٚت

ٞبي ثبصدٞی  ٌزاسي، اػطبي ٚاْ ٚ پظٚٞؾ ٌیشي ٚ كحٝ ٞبي ا٘ذاصٜ ثبصدٞی ا٘شطي، اػتب٘ذاسدػبصي پشٚتىُ

 . ا٘شطي تؼٟیُ ٕ٘بيٙذ

 :الذأبت ثبيؼتی ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثبؿٙذ

 ٛ ٞبي ثبصدٞی ا٘شطي  ٞبي فٙی لبثُ اػتٕبد دس صٔیٙٝ فشكت ِیذ ٚ ٘ـش دا٘ؾ ثبصدٞی ا٘شطي ٚ سإٞٙبيیت

 .اي ا٘شطي ػبصي يب خذٔبت ٔـبٚسٜ ٞب اص طشيك ؿجىٝ دس تٕبٔی ثخؾ

 ٝٔٞبي ٔختّف اص جٟت دػتشػی ثٝ  ٞبي آٔٛصؿی ٚ تحلیّی دس جٟت اطٕیٙبٖ ثخـی ثٝ ثخؾ ثش٘ب

 .ثٟجٛد ثبصدٞی ا٘شطي ٘یشٚي وبس ٟٔبست ديذٜ ثشاي

 ٌُزاسي ثشاي اطٕیٙبٖ ثخـی اص پیٛػتٍی دس ٔتذِٚٛطي، غّجٝ  ٌیشي ٚ كحٝ ٞبي ا٘ذاصٜ تٛػؼٝ پشٚتى

ٞبي ثبصدٞی ا٘شطي ٚ تـٛيك ثخؾ خلٛكی ثشاي  ٌزاسي ػبصي ٔٙبفغ ػشٔبيٝ ٞب دس وٕی ثش ػذْ لطؼیت

 . فؼبِیت ثیـتش

 ٞب  ػٕٛٔی ٚ ػبيش ؿجىٝ -ٞبي خلٛكی  ٕٞىبسي ثب ٔٛػؼبت ٔبِی خلٛكی ثشاي تٛػؼٝ ٕٞىبسي

 . ٕ٘بيٙذ  ٞبي ثبصدٞی ا٘شطي سا تؼٟیُ ٔی وٝ تبٔیٗ ٔبِی پشٚطٜ

 .ي ٌؼتشؽ تحمیك، تٛػؼٝ، ٕ٘بيؾ ٚ اػتمشاسٌؼتشدٜ ثشا يٚ ٕٞىبس ئبَ يٞب يتحٕب

 

 ّا ٍ اقذاهات پايش، اجزا  ٍ ارسيابي سياست -5

ٞب سا پبيؾ، اجشا ٚ  ٞبي ثبصدٞی ا٘شطي دس تٕبٔی ثخؾ ػیبػتاي الذأبت ٚ  ٞب ثبيؼتی ثلٛست دٚسٜ دِٚت

 .سٚص سػب٘ی ٕ٘بيذ اسصيبثی ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ

 ٞب ثٝ ٕٞشاٜ ٘تبيج ثبيؼتی دس حیٗ ٚ پغ اص اجشاي آٖ، ثؼٙٛاٖ ٚسٚدي  ٞب ٚ ثش٘بٔٝ اثشثخـی ػیبػت

پبيؾ ٚ اسصيبثی ثب ٞبي جذيذ ثبيؼتی ػیؼتٓ  دس ٍٞٙبْ اجشاي ساٞىبسٞب ٚ ػیبػت. ٌیشي ٚاسد ؿٛ٘ذ تلٕیٓ

 . اي اػتمشاس يبثذ دٞی ٚ ٔشٚس دٚسٜ خط ٔجٙب ٚ ٌضاسؽ

. ٞب ثبيؼتی ثب فشايٙذي ؿفبف ٚ ػبدال٘ٝ ٔـخق ؿذٜ ٚ ثلٛست ػٕٛٔی ٌضاسؽ ؿٛد ػذْ ا٘طجبق

  .ٞبي ٔشتجط ثبيؼتی ؿفبف ثٛدٜ ٚ ثؼٙٛاٖ ػبُٔ ثبصداس٘ذٜ ػذْ ا٘طجبق ػُٕ ٕ٘بيٙذ جشيٕٝ
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ّاي سياستي  تَصيِ

 ختواىدر بخش سا
 

 اجبار كذّاي اًزصي ساختواًي ٍ استاًذارد هيٌيون عولكزد اًزصي  -6

ٞبي جذيذ ٚ دس حبَ ػبخت سا ثٝ سػبيت وذٞبي ا٘شطي ٚ اػتب٘ذاسدٞبي ٔیٙیٕٓ  ٞب ثبيؼتی تٕبٔی ػبختٕبٖ دِٚت

اػتب٘ذاسدٞبي وذٞبي ا٘شطي ٚ . ٞبي طَٛ ػٕش ػبختٕبٖ اِضاْ ٕ٘بيٙذ ػّٕىشد ا٘شطي دس جٟت ٔیٙیٕٓ وشدٖ ٞضيٙٝ

 .ثشداي ٕ٘بيٙذ ػّٕىشدي ثبيؼتی اجشا، ثطٛس ٔٙظٓ تمٛيت ٚ اص سٚيىشدي جبٔغ وٝ ؿبُٔ پٛػتٝ ٚ تجٟیضات ثبؿذ، ثٟشٜ

 

 ّاي با هصزف اًزصي خالص صفز ّذفگذاري بزاي ساختواى -7

ؿٛيك ٚ ٞبي ثب ٔلشف ا٘شطي كفش، ت ٞب ثبيؼتی دس كٛست داؿتٗ تٛجیٝ التلبدي دس طَٛ ػٕش ػبختٕبٖ دِٚت

 :ٞب ثبيؼتی ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثبؿٙذ ػیبػت. ٞب دس ثبصاس ا٘جبْ دٞٙذ ٞبي الصْ جٟت ٌؼتشؽ ايٗ ػبختٕبٖ حٕبيت

 2020ٞبي ثب خبِق ٔلشف ا٘شطي كفش دس ػبخت ٚ ػبصٞبي جذيذ تب ػبَ  ٞذفٍزاسي ثشاي ػٟٓ ػبختٕبٖ •

ثشاي اػتب٘ذاسدٞبي اججبسي ٔیٙیٕٓ ٞبي ثب خبِق ٔلشف ا٘شطي كفش ثؼٙٛاٖ ٔشجؼی  اػتفبدٜ اص ػبختٕبٖ •

 ػّٕىشد ا٘شطي دس ثبصٍ٘شي ٚ ثٝ سٚصسػب٘ی وذٞبي جذيذ ػبختٕب٘ی

 

 ّاي هَجَد بْبَد باسدّي ساختواى -8

ٞبي ٔٛجٛد ثب تبویذ ثش  ٞب سا جٟت ثٟجٛد ثبصدٞی ا٘شطي دس ػبختٕبٖ اي اص ػیبػت ٞب ثبيؼتی ٔجٕٛػٝ دِٚت

 :ٞب ثبيؼتی ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثبؿٙذ ػیبػت. ٞب اجشا ٕ٘بيٙذ پٛػتٝ ٚ ٘ٛػبصي ػیؼتٓ

 . ٞبي ٔٛجٛد يه صٔبٖ ٚ ٘شخ ٘ٛػبصي ثشاي وبٞؾ ٔمشٖٚ ثلشفٝ ٔلشف ا٘شطي دس ػبختٕبٖ •

وٙٙذٜ  اي ٔلشفٜ سػبيت اػتب٘ذاسدٞبي ٔیٙیٕٓ ػّٕىشد ا٘شطي ثشاي وُ ػبختٕبٖ ؿبُٔ پٛػتٝ ٚ ػیؼتٓ •

 . ا٘شطي دس صٔبٖ ٘ٛػبصي

 :ٞبي ٔٛجٛد ٘ظیش ا٘ی كبحجبٖ ٚ ػبوٙیٗ ثشاي ثٟجٛد ثبصدٞی ا٘شطي دس ػبختٕبٖساٞىبسٞبيی ثشاي پـتیت •

 َٞبي ا٘شطي ثٙذي ٚ طشح تبيیذيٝ ٞبي ستجٝ ٕٔیضي ا٘شطي، ٔذ. 

 ٞبي جذيذ پٛػتٝ ػبختٕبٖ ٚ تٛػؼٝ ٘فٛر ٔحلٛالت جذيذ ثب  ٌزاسي دس ػیؼتٓ ٞبي ػشٔبيٝ ٔـٛق

 . ثبصدٞی ثبال دس ثبصاس

  ثشاي ثٟجٛد ویفیت ٚ لبثّیت اطٕیٙبٖ خذٔبت اكالح ٚ ٘ٛػبصي ػبختٕب٘یآٔٛصؽ ٚ ػبيش الذأبت 

 ٞبي تبٔیٗ ٔبِی سػب٘ی دس خلٛف ٌضيٙٝ اطالع . 

 ٖٞبي ثخؾ ػٕٛٔی تؼٟذ لٛي دِٚتی ثشاي ثٟجٛد ثبصدٞی ػبختٕب . 

 

 



5 

 ّاي اًزصي ساختواى ّا يا بزچسب گَاّيٌاهِ -9

سػب٘ی ثٝ ٔبِىیٗ، ػبوٙیٗ ٚ  ٞبي الصْ سا جٟت آٌبٞی أٝٞبي ػّٕىشد ا٘شطي يب ٌٛاٞیٗ ٞب ثبيؼتی ثشچؼت دِٚت

.  خشيذاساٖ ػبختٕب٘ی اِضاْ ٕ٘بيٙذ

 

 ّاي ساختواى بْبَد عولكزد اًزصي اجشا ٍ سيستن -10

ثٝ  HVACٞبي  ٞب ٚ ػیؼتٓ ٞبيی سا ثشاي ثٟجٛد اجضاي اكّی ػبختٕبٖ ؿبُٔ پٙجشٜ ٞب ثبيؼتی ػیبػت دِٚت

ثؼتٝ ػیبػتی ثبيؼتی ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثٛدٜ . ٞبي ٔٛجٛد ٚ جذيذ ثشلشاس ٕ٘بيٙذ ٔبٖٔٙظٛس ثٟجٛد ػّٕىشد ا٘شطي ػبخت

 :ٚ تٛػط دِٚت ا٘جبْ ؿٛد

 :اي وٝ ؿبُٔ ٔٛاسد صيش اػت ٞب ٚ ػبيش ػطٛح ؿیـٝ ثٟجٛد ػّٕىشد وّی ا٘شطي پٙجشٜ •

 ٝ٘ٛع اي ٔٙبػت دس يه  اِضأبت ػّٕىشدي ٚ سإٞٙبيی ثشاي ٔـخق ٕ٘ٛدٖ ثیـتشيٗ ػٟٓ ػطٛح ؿیـ

 .ٔـخق ػبختٕبٖ

 ٜاي ثب ٞذف ٔیٙیٕٓ وشدٖ  ٞب ٚ ػبيش ػطٛح ؿیـٝ اػتب٘ذاسدٞبي ٔیٙیٕٓ ػّٕىشد ا٘شطي ثشاي پٙجش

 . ٞبي طَٛ ػٕش ٞضيٙٝ

 ٝٞب ثٝ ٘لت ثشچؼت ػٕىشد ا٘شطي ثش پبيٝ تؼت اػتب٘ذاسد ٚ ٔٛسد تبيیذ  ٞب ٚ پٙجشٜ اِضاْ ػبص٘ذٌبٖ ؿیـ

 . ٔحلٛالت

 :ؿبُٔ HVACي ٞب وبٞؾ تمبضبي ا٘شطي ػیؼتٓ •

 ٓٞبي  اػتب٘ذاسدٞبي ٔیٙیٕٓ ػّٕىشد ا٘شطي ثشاي ػیؼتHVAC ٝٙٞبي طَٛ ػٕش ثب ٞذف وبٞؾ ٞضي . 

  اِضاْ ػبص٘ذٌبٖ ٔحلٛالتHVAC  ثٝ ٘لت ثشچؼت ا٘شطي ثش پبيٝ تؼت اػتب٘ذاسد ٚ ٔٛسد تبيیذ

 . ٔحلٛالت

 ٗوٝ طشاحی، ا٘ذاصٜ ٔٙبػت، ٘لت ٚ آٔٛصؽ طشاحبٖ، ٔبِىیٗ ٚ ػبيش افشاد ٔٛثش دس جٟت اطٕیٙبٖ يبفتٗ اص اي

ثب ٞذف ٔبوضيٕٓ وشدٖ ػّٕىشد ا٘شطي ٚ ٔیٙیٕٓ ٞضيٙٝ طَٛ ػٕش ا٘جبْ  HVACٞبي  ٍٟ٘ذاسي ػیؼتٓ

 . ؿٛد ٔی

ٞبي  ٌزاسي ٔٙبػت فشكت ا٘شطي ٚ ٞذفٞبي وٙتشِی ثشاي وبٞؾ ٔلشف  استمبي ٔذيشيت ا٘شطي ٚ ػیؼتٓ •

 . جٛيی ا٘شطي كشفٝ
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ّاي  تَصيِ

تجْيشات سياستي در 

 ٍ لَاسم خاًگي 
 

 ّا ٍ استاًذاردّاي هيٌيون عولكزد اًزصي در تجْيشات ٍ لَاسم خاًگي اجبار بزچسب -11

ٞب ٚ اػتب٘ذاسدٞبي ٔیٙیٕٓ ػّٕىشد  ٞب ثبيؼتی ثب اػتفبدٜ اص تجشثیبت جٟب٘ی ثلٛست ٔٙظٓ ثشچؼت دِٚت

 :ثبيؼتیٞب  دِٚت. ا٘شطي سا دس تٕبٔی تجٟیضات ٚ ِٛاصْ خبٍ٘ی استمب دٞذ

ٞب ٚ اػتب٘ذاسدٞبي ٔیٙیٕٓ ػّٕىشد ا٘شطي ثشاي تجٟیضات ٚ ِٛاصْ خبٍ٘ی وٝ  ثٙذي ثشچؼت اِٚٛيت •

 داساي ثیـتشيٗ تبثیشات ٚ ٔٙبفغ التلبدي، ا٘شطي ٚ صيؼت ٔحیطی ٞؼتٙذ ٚ ٕٞچٙیٗ دس ٘ظش ٌشفتٗ آٟ٘ب دس

تجٟیضات ٚ ِٛاصْ خبٍ٘ی ٔتلُ ثٝ ٞبي ٘ٛيٗ ٚ ٘ٛظٟٛس ٘ظیش  ٞب، ٔؼشفی فٙبٚسي ٞبي جذيذ يب جبيٍضيٙی فشٚؽ

 . ؿجىٝ

اختلبف ٔٙبثغ جٟت پبيؾ ا٘طجبق، تبيیذ كحت ػّٕىشد اػالٔی ٚ اجشاي اججبسي اػتب٘ذاسدٞبي  •

 ٔیٙیٕٓ ػّٕىشد ا٘شطي

 

 گيزي بزاي تجْيشات ٍ لَاسم خاًگي ّاي اًذاسُ استاًذاردّاي تست ٍ پزٍتكل -12

ٌیشي اطٕیٙبٖ  ٞبي ا٘ذاصٜ ي اػتب٘ذاسد ٔحلَٛ ٚ پشٚتىُٞب سٚصسػب٘ی ٔٙظٓ تؼت ٞب ثبيؼتی اص ثٝ دِٚت

ٞبي اػتب٘ذاسد ٚ  ٞبي ّٔی سا ثب ٌؼتشؽ اػتفبدٜ اص تؼت ٞب ٕٞچٙیٗ ثبيؼتی ػیبػت دِٚت. حبكُ ٕ٘بيٙذ

ٞبي  ص٘ی ٔحلٛالت ٚ وبٞؾ ٞضيٙٝ ٌیشي ثب ٞذف ٔمبيؼٝ ػّٕىشد، ٔحه إِّّی ا٘ذاصٜ ٞبي ثیٗ پشٚتىُ

 . ٘ذا٘طجبق كٙبيغ ٕٞبًٞٙ ٕ٘بي

 

 ّاي اًتقال باسار بزاي تجْيشات ٍ لَاسم خاًگي سياست -13

ٞب ثبيؼتی الذأبت تـٛيمی الصْ سا جٟت ؿتبة ثخـیذٖ ثٝ ا٘تمبَ ثبصاس تجٟیضات ٚ ِٛاصْ خبٍ٘ی ثٝ  دِٚت

 :تٛا٘ٙذ ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثبؿٙذ ايٗ الذأبت ٔی. ٞبي ٘ٛيٗ ٚ ثب ثبصدٜ ثبال ا٘جبْ دٞٙذ ػٕت فٙبٚسي

ٞبي تٛافمی ٚ ػبيش ساٞىبسٞبي حٕبيتی ثب تٕشوض ثش  ٞبي خشيذ، طشح ي ٔبِی، ثش٘بٔٝٞب ٔـٛق •

 . ٔحلٛالت ٔٛجٛد وبساي ا٘شطي ٚ ٔمشٖٚ ثٝ كشفٝ

إِّّی ثشاي افضايؾ تمبضبي تجبست تجٟیضات ٚ ِٛاصْ خبٍ٘ی وبسا   ٞبي ثیٗ تٛػؼٝ ٕٞىبسي •
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ّاي  تَصيِ

سياستي بخش 

 رٍشٌايي 
 

 ّاي رٍشٌايي ًاكارا ًوَدى هحصَالت ٍ سيستنخارج اس ردُ  -14

ٞبي وٙتشِی ٚ  ٞب، ػیؼتٓ ٞبي ٘بوبساي سٚؿٙبيی ٘ظیش الٔپ ٞب ثبيؼتی ػشيؼبً ٔحلٛالت ٚ ػیؼتٓ دِٚت

 :ٞب ثبيؼتی دِٚت. ٞبي ٘بوبسا سا دس كٛست أىب٘پزيشي فٙی ٚ التلبدي جبيٍشيٗ ٕ٘بيٙذ ثبالػت

ٔٓ اػتب٘ذاسدٞبي ػّٕىشد ا٘شطي سا ثشاي ٔحلٛالت سٚؿٙبيی ویفیت سٚؿٙبيی، لبثّیت اطٕیٙبٖ ٚ ٔیٙی •

 . ٔٛجٛد ٚ جذيذ تٙظیٓ ٕ٘بيٙذ

ٌیشي  اي ا٘ذاصٜٜ إِّّی ٚ پشٚتىُ ٞبي اػتب٘ذاسد ثیٗ سٚص سػب٘ی ٔٙظٓ تؼت اص تٛػؼٝ، اػتفبدٜ، ثٝ •

كٙبيغ ٞبي ا٘طجبق  ص٘ی ػّٕىشد ثٝ ٔٙظٛس تجبست ٔحلٛالت ٚ وبٞؾ ٞضيٙٝ ثشاي ا٘جبْ ٔمبيؼٝ ٚ ٔحه

 . ٕٞچٙیٗ ايٗ اػتب٘ذاسدٞب سا ثؼٙٛاٖ حبٔی اِضأبت اػتب٘ذاسدٞبي ّٔی لشاس دٞٙذ. حٕبيت ٕ٘بيذ

 

 ّاي كاراي رٍشٌايي سيستن -15

حلَٛ اطٕیٙبٖ اص . ٞبي سٚؿٙبيی سا اِضأی ٕ٘ٛدٜ ٚ استمب دٞٙذ ٞب ثبيؼتی طشاحی ٚ ٔذيشيت ػیؼتٓ دِٚت

ايٗ ٔٛضٛع ثب استمبي وذٞبي ػبختٕب٘ی، اػتفبدٜ اص سٚؿٙبيی طجیؼی ٚ اِضاْ ٔیٙیٕٓ ػّٕىشد ا٘شطي 

ٞب،  يٓ ٔؼٕبسٞب، ػبص٘ذٜػبصي ٚ آٔٛصؽ ٔؼتك ػبيش ساٞىبسٞب ؿبُٔ آٌبٜ. ٌیشد ٞبي سٚؿٙبيی كٛست ٔی ػیؼتٓ

 . ٌشدد ٔبِىیٗ ٚ ٔذيشاٖ ٔی
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ّاي سياستي  تَصيِ

بخش حول ٍ ًقل 
 

 

 استاًذاردّاي اجباري باسدّي سَخت خَدرٍّا -16

. سٚص سػب٘ی ٕ٘بيٙذ اي تٙظیٓ ٚ ثٝ ٞب ثبيؼتی اػتب٘ذاسدٞبي ثبصدٞی ػٛخت سا ثشاي خٛدسٚٞبي جبدٜ دِٚت

 :اػتب٘ذاسدٞبي ثبصدٞی ػٛخت ثبيذ

 . ثه سا ٔؼشفی ٚ ثلٛست ٔٙظٓ تمٛيت ٕ٘بيذاػتب٘ذاسدٞبي اججبسي ثبصدٞی ػٛخت خٛدسٚٞبي ع •

ٌیشي ثبصدٞی ػٛخت خٛدسٚٞبي ػٍٙیٗ سا ٔؼتمش ٚ اػتب٘ذاسدٞبي ثبصدٞی  ٞبي تؼت ا٘ذاصٜ سٚيٝ •

 . ػٛخت ايٗ خٛدسٚٞب سا تٙظیٓ ٕ٘بيٙذ

 . ٞبي تؼت ثبصدٞی ػٛخت خٛدسٚٞب سا افضايؾ دٞٙذ لبثّیت ا٘طجبق سٚؽ •

 

 راّكارّايي بزاي بْبَد باسدّي سَخت خَدرٍّا -17

ٞب ثبيؼتی ساٞىبسٞبيی اص لجیُ  ػالٜٚ ثش اػتب٘ذاسدٞبي اججبسي ثبصدٞی ػٛخت خٛدسٚٞب، دِٚت

ٞبي ٘ٛيٗ  ٚ ؿتبة ثخـی ثٝ فٙبٚسيٞب سا ثشاي تمٛيت ثبصدٞی خٛدسٚٞب  ٞب ٚ ٔبِیبت ٌزاسي، ٔـٛق ثشچؼت

 :ايٗ الذأبت ثبيذ ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثبؿٙذ. وبساي خٛدسٚيی ا٘جبْ دٞٙذ

 ٞبي التلبد ػٛخت خٛدسٚ ثشچؼت •

 ٔبِیبت ثش خٛدسٚ ثشاي تـٛيك خشيذ خٛدسٚٞبي ثب ثبصدٞی ػٛخت ثبال  •

ثؼیبس  CO2يٙذٌی ٞبي تـٛيمی ثشاي خٛدسٚٞبي وبساي ػٛخت ٚ آال ٞبي ػبختبسي ٚ ٔذَ حٕبيت •

 پبيیٗ

 

 اجشاي غيز هَتَري كارا -18

ٞب ثبيؼتی الذأبتی سا ثشاي وبٞؾ اثشات ٔٙفی ػبيش اجضاي خٛدسٚ ٘ظیش تبيشٞب ٚ ػیؼتٓ تٟٛيٝ  دِٚت

ٞب ثشاي ثٟجٛد  دِٚت. ٞبي ثبصدٞی ػٛخت ٔذ٘ظش ٘یؼتٙذ، ثشلشاس ٕ٘بيٙذ ٔطجٛع وٝ ٔؼٕٛال دس اِضأبت تؼت

 :ٔٛتٛسي ثبيذ الذأبت صيش سا ا٘جبْ دٞٙذػّٕىشد اجضاي غیش 

ٌزاسي ٚ  يشٞب ٚ اػتمشاس ثشچؼتٌیشي ٔمبٚٔت تب إِّّی جذيذ تؼت ا٘ذاصٜ ٞبي ثیٗ ثشلشاسي سٚيٝ •

 . ٔبوضيٕٓ ٔحذٚدٜ ٔمبٚٔت تبيش خٛدسٚٞبي جبدٜ اي
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ي پبيؾ ٞب ايٗ ٔٛسد ثبيؼتی ؿبُٔ ػیؼتٓ. ثشلشاسي ساٞىبسٞبيی ثشاي استمبي ػطح ثشآٔذٌی تبيشٞب •

 .  اي جذيذ ثبؿذ فـبس تبيشٞب دس خٛدسٚٞبي جبدٜ

ٞب دس  ٞبي تٟٛيٝ ٔطجٛع يب ؿَٕٛ ثبصدٞی ايٗ لجیُ ػیؼتٓ ٔؼشفی اِضأبت ثبصدٞی ا٘شطي ػیؼتٓ •

 .تؼت التلبد ػٛخت خٛدسٚٞب

 

 بْبَد باسدّي عولكزدي خَدرٍّا با راًٌذگي با صزفِ يا سايز راّكارّا -19

اثٙذ وٝ الذأبتی دس جٟت افضايؾ ثبصدٞی ػّٕىشدي خٛدسٚٞبي ػجه ٚ ػٍٙیٗ ٞب ثبيذ اطٕیٙبٖ ي دِٚت

 . اػت CO2ٞبيی وّیذي ثشاي ثٟجٛد ثبصدٞی ا٘شطي ٚ وبٞؾ  ٘ظیش سا٘ٙذٌی ثب كشفٝ ٔحشن

 :اي اص الذأبت سا ثشاي ثٟجٛد ثبصدٞی ػّٕىشدي خٛدسٚٞب ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثشلشاس ٕ٘بيٙذ ٞب ثبيذ دػتٝ دِٚت

 دٌی ثبكشفٝ ثؼٙٛاٖ ثخـی اص آٔٛصؽ سا٘ٙذٌیاِضاْ سا٘ٗ •

 ٌبٖ ثٝ تبٔیٗ تجٟیضات ثبصخٛسد دٞٙذٜ دس خٛدسٚٞبي جذيذاِضاْ ػبص٘ذ •

 

 باسدّي سيستن حول ٍ ًقل -20

اي يب ٔحّی ٚ  ٞبيی سا ثشاي افضايؾ ثبصدٞی وّی ػیؼتٓ حُٕ ٚ ٘مُ ّٔی، ٔٙطمٝ دِٚت ثبيذ ػیبػت

ثشاي دػتیبثی ثٝ ايٗ ٞذف . ٞبي وبساي ا٘شطي اجشا ٕ٘بيذ ػٕت سٚؽٕٞچٙیٗ ا٘تمبَ ٔؼبفشاٖ ٚ ٘بٌٚبٖ ثٝ 

 :ٞبيی سا ثشلشاس ٕ٘بيذ وٝ اطٕیٙبٖ يبثٙذ ٞب ثبيؼتی ػیبػت دِٚت

ٔحیطی ٚ التلبدي ػیؼتٓ حُٕ ٚ  ٞبي ٔشتجط ثب أٙیت ػشضٝ ا٘شطي، صيؼت وٙٙذٌبٖ ٞضيٙٝ اػتفبدٜ •

 . پشداص٘ذ ٘مُ سا ٔی

٘مُ ثلٛست وبساي ا٘شطي، التلبدي ٚ دٚػتذاس ٔحیط صيؼت ٞبي حُٕ ٚ  ٞبي سٚؽ صيشػبخت •

 . ؿٛ٘ذ ٜ ؿذٜ ٚ ٍٟ٘ذاسي ٔیػبخت

ٞبي تمبضبي ا٘شطي حُٕ ٚ ٘مُ ٔحبػجٝ ٚ  ٞبي تٛػؼٝ تجبسي ٚ ؿٟشي ٔحذٚديت سيضي دس ثش٘بٔٝ •

 .ٌیشد ٔذ٘ظش لشاس ٔی
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ّاي  تَصيِ

سياستي بخش 

 صٌعت 
 

 هذيزيت اًزصي در صٌايع -21

ثش  ٞبي ٔذيشيت ا٘شطي، كٙبيغ ا٘شطي يب ػبيش پشٚتىُ ISO 50001ٞب ثبيؼتی ثشاي اجشاي اػتب٘ذاسد  دِٚت

الذأبت داساي تٛجیٝ التلبدي ثبيؼتی اجشا ؿذٜ ٚ . ثضسي سا اِضاْ ٚ ػبيش ٚاحذٞبي كٙؼتی سا تـٛيك ٕ٘بيٙذ

الذأبت . اي ٌضاسؽ ؿٛد ٞبي ا٘جبْ ؿذٜ تٛػط ٚاحذٞبي كٙؼتی ثبيؼتی ثلٛست دٚسٜ ٘تبيج فؼبِیت

 :َ ٔٛاسد صيش ثبؿذٔذيشيت ا٘شطي ثبيؼتی ؿبْ

ٌیشي ٚ ٔؼتٙذػبصي ٔلبسف  ص٘ی، ا٘ذاصٜ اسصيبثی ٚ ٔؼتٙذػبصي ٔلبسف ا٘شطي ثب ٔحهؿٙبػبيی،  •

 ا٘شطي

 جٛيی ا٘شطي ٞبي كشفٝ اجشاي الذأبت ثشاي دػتیبثی ثٝ فشكت •

 . جٛيی ا٘شطي ؿٙبػبيی ؿذٜ ٚ الذأبت كٛست ٌشفتٝ ٞبي كشفٝ ٘ـش ٚ اػالٖ ػٕٛٔی فشكت •

 

 ّا ٍ تجْيشات راًذهاى باال سيستن -22

ٞب ثبيذ اػتب٘ذاسدٞبي ٔیٙیٕٓ ػّٕىشد ا٘شطي سا ثشاي ٔٛتٛسٞبي اِىتشيىی ٚ ػبيش تجٟیضات كٙؼتی  دِٚت

ػبصي ثبصدٞی ا٘شطي دس طشاحی ٚ ػّٕیبت  ايجبد ٕ٘ٛدٜ ٚ ثؼتٝ الذأبت سا ثشاي ؿٙبػبيی ٔٛا٘غ ثٟیٙٝ

 :ٞب ثبيذ ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثبؿٙذ ػیبػت. ٞب ٚ فشايٙذٞبي كٙؼتی اجشا ٕ٘بيذ ػیؼتٓ

اججبس اػتب٘ذاسد ٔیٙیٕٓ ػّٕىشد ا٘شطي ثشاي ٔٛتٛسٞبي اِىتشيىی ٚ ػبيش تجٟیضات كٙؼتی اص لجیُ  •

 . ٞب ٚ ثٛيّشٞب تشا٘ؼفٛسٔبتٛسٞبي تٛصيغ، وٕپشػٛسٞب، پٕپ

يٙذٞبي ػبصي ثبصدٞی ا٘شطي دس طشاحی ٚ ػّٕیبت فشا ػجذ ػیبػتی جبٔغ ثشاي ؿٙبػبيی ٔٛا٘غ ثٟیٙٝ •

تٛا٘ٙذ  الذأبت ٔی. ٞبي تِٛیذ ٕٞضٔبٖ ٔحشن اِىتشيىی، آة ٌشْ ٚ ثخبس ٚ ػیؼتٓ كٙؼتی اص لجیُ ٔٛتٛسٞبي

ٞبي فٙی ٚ  ٞب، ٔؼتٙذػبصي ٚ تٛكیٝ ؿبُٔ تبٔیٗ اطالػبت ػّٕىشد تجٟیضات، اثتىبسات آٔٛصؿی، ٕٔیضي

.   ٞبي اسصيبثی ػیؼتٕی ثبؿذ پشٚتىُ
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 (SMEs)بٌگاُ ّاي كَچك ٍ هتَسط  خذهات باسدّي اًزصي بزاي -23

ٞب ثبيذ ثؼتٝ ػیبػتی طشاحی ؿذٜ ٔخلٛف كٙبيغ وٛچه ٚ ٔتٛػط سا تٛػؼٝ دادٜ ٚ اجشا  دِٚت

 :ثبيؼتی ؿبُٔ ٔٛاسد صيش ثبؿٙذ SMEsالذأبت تؼییٗ ؿذٜ ثشاي ثٟجٛد ثبصدٞی ا٘شطي دس . ٕ٘بيٙذ

دػبٖ ٚاجذ كالحیت ا٘جبْ ؿذٜ ٚ ٞبي ا٘شطي ثٛػیّٝ ٟٔٗ ػیؼتٕی ثشاي اطٕیٙبٖ اص ايٙىٝ ٕٔیضي •

 . ثؼِٟٛت لبثُ دػتشػی اػت SMEsاي تٕبٔی ثش

تٟیٝ اطالػبت ثبویفیت ٚ ٔشتجط دس ٔٛسد تجشثیبت اثجبت ؿذٜ ثبصدٞی ا٘شطي ٔٙبػت ثشاي ٞش ثخؾ  •

 . كٙؼتی

اي طشاحی  اػتفبدٜ ؿذٜ ٚ ثٍٛ٘ٝ SMEsص٘ی ػّٕىشد ا٘شطي وٝ ثتٛا٘ذ ثٝ ػِٟٛت تٛػط  اطالػبت ٔحه •

 . إِّّی ٚ دسٖٚ التلبدي سا فشاٞٓ ٕ٘بيذ ؿٛد وٝ لبثّیت ٔمبيؼٝ ثیٗ

 

 ّاي هكول بزاي حوايت باسدّي اًزصي در صٌايع سياست -24

ػبصي  ٞبي ا٘شطي، ٔحّی ٞبي كٙؼتی سا ثب حزف يبسا٘ٝ ٞب ثبيذ ثٟجٛد ثبصدٞی ا٘شطي دس ثخؾ دِٚت

ٞبي ٞذفٕٙذ ٚ حلَٛ اطٕیٙبٖ اص دػتشػی ثٝ ٔٙبثغ ٔبِی، حٕبيت  تبٔیٗ ٔـٛقٔحیطی،  ٞبي صيؼت ٞضيٙٝ

 . ٕ٘بيٙذ

ٞبي ثٟجٛد ثبصدٞی ا٘شطي ٜ ٌزاسي التلبدي دس پشٚط ٞب ثبيذ الذأبت صيش سا ثشاي استمبي ػشٔبيٝ دِٚت •

 :ا٘جبْ دٞٙذ

 ٝ٘ي ٘ظیش ٞبي ٞبي خبسجی ا٘شطي اص طشيك ػیبػت ػبصي ٞضيٙٝ ٞبي ا٘شطي ٚ ٔحّی حزف يبسا

 . ٌزاسي وشثٗ لیٕت

 ٝٞبي ٔبِی ٘ظیش  ٌزاسي دس تجٟیضات ٚ فشايٙذٞبي وبساي ا٘شطي ثب ايجبد اٍ٘یضٜ تـٛيك ػشٔبي

ثٛيظٜ كٙبيغ وٛچه ٚ )ٌزاسي وبسايی ا٘شطي دس كٙبيغ  ٞبي ٔبِیبتی ثشاي ػشٔبيٝ ٔـٛق

يك وٙتشَ تٛػؼٝ ٔـبسوت ٔبِی ثخؾ خلٛكی دس استمبي ثبصدٞی ا٘شطي كٙبيغ اص طش(. ٔتٛػط

سيؼه يب تضٕیٗ ٚاْ ٔٛػؼبت ثخؾ خلٛكی ٚ آٔبدٜ ػبصي ثبصاس ثشاي لشاسدادٞبي ٔجتٙی ثش 

 . ػّٕىشد ا٘شطي
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يَتيليتي 

 
 

 يَتيليتي ّا ٍ باسدّي هصزف ًْايي اًزصي -25

ٞبيی ثشاي اطٕیٙبٖ اص اثشثخـی التلبدي ٚ لبثّیت اثجبت ثٟجٛد  ٞب ثبيؼتی ٔمشسات ٚ ػیبػت دِٚت

 . ٞب تٙظیٓ ٕ٘بيٙذ ثبصدٞی ا٘شطي ٟ٘بيی يٛتیّیتی

 :ٞب ثبيذ ٔٛاسد صيش سا ٔذ٘ظش داؿتٝ ثبؿٙذ دِٚت

ا ثبصاسٞبي ػٕذٜ خشيذ ٔٙبثغ يٞبي لبثُ اثجبت ثبصدٞی ا٘شطي دس ثخؾ  حلَٛ اطٕیٙبٖ اص ايٙىٝ ٌضيٙٝ •

 . ٞبي ػشضٝ ا٘شطي سا داسد فشٚؿی لبثّیت سلبثت ثب ٌضيٙٝ

ثشاي ( ثؼٙٛاٖ ٔثبَ تٙظیٓ يٛتیّیتی، ػشضٝ وٙٙذٜ خشد يب ٟ٘بد ثبِث)اِضاْ ٟ٘بد ٔٙبػت ثخؾ ا٘شطي  •

 . تحٛيُ يٛتیّیتی ثٝ ٔلشف وٙٙذٜ ٟ٘بيی ثب ثبصدٞی ا٘شطي اثشثخؾ

ٞبي اطالػبتی ٚ فٙبٚسي تبٔیٗ ؿٛ٘ذ تب  ٌزاسي ا٘ؼىبػی ٚ حٕبيت ٘شطي ثب لیٕتاِضاْ ايٙىٝ ٔـتشيبٖ ا •

 . فٟٓ ثٟتشي اص ٔذيشيت ٔلبسف ا٘شطي پیذا وٙٙذ

 .ٞبي يٛتیّیتی ثؼٙٛاٖ ٔىب٘یضٔی ثشاي ثبصدٞی ا٘شطي ٌیشي اص تؼشفٝ ثٟشٜ •


