آییننامه اجرایی ماده ( )091قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
ماده  - 0در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میرود:
الف  -سازمان :سازمان حفاظت محیطزیست
ب  -دستگاههای اجرایی :دستگاههای موضوع ماده ( )222قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی
ایران(تصویب نامه مورخ  2932/2/22هیات وزیران).
ماده  -2دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اقدامات زیر را برای تحقق
اهداف برنامه مدیریت سبز انجام دهند:
الف  -اطالعرسانی و ارتقای آموزش کارکان در زمینه برنامه مدیریت سبز
ب  -بهینهسازی مصرف انواع حاملهای انرژی
ج  -بهینهسازی مصرف آب
د  -کاهش مصرف کاغذ با توجه به نوع فعالیت دستگاهها و موسسات
ه  -مصرف بهینه مواد اولیه ،مواد مصرفی و تجهیزات
و  -کاهش تولید پسماند از طریق بهرهگیری از فناوریهای مناسب و افزایش بهرهوری
ز  -بهبود نظام تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات به جای تعویض
ح  -بازیافت ضایعات ،تصفیه و بازچرخانی آب با سیستمهای مناسب
ط  -استفاده از فناوریهای پاک و سازگار با محیطزیست
ی  -کاربرد مواد مصرفی سازگار با محیطزیست
ک  -مدیریت پسماندهای جامد با تاکید بر تفکیک از مبدا
ماده  – 3سازمان موظف است به منظور انتقال سریع تجربههای موفق داخلی و خارجی،در اختیار گذاردن روشها و
فناوریهای مناسب ،ابالغ دستورالعملها و برنامههای اجرایی مرتبط با مدیریت سبز ،نسبت به بهنگامسازی مستمر «درگاه
دولت سبز» اقدام نماید.
ماده  - 4سازمان موظف است تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه ،شاخصهای مدیریت سبز را تدوین و ابالغ
نماید.
ماده  - 5معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است شاخصهای مدیریت سبز دستگا
ههای اجرایی را به عنوان بخشی از شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای یادشده (موضوع مواد ( )12و ()12
قانون مدیریت خدمات کشوری) لحاظ نماید .دستگاههای اجرایی موظفند شاخصهای اعالم شده را محاسبه و
در چارچوب شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاههای متبوع خود لحاظ نمایند.
ماده  - 6دستگاههای اجرایی موظفند گزارش ساالنه مدیریت سبز شامل اقدامات انجام شده و تحقق شاخص
های مرتبط را به سازمان ارسال نمایند تا پس از ارزشیابی و جمعبندی ،گزارش مربوط به هیات وزیران ارائه
شود.

