کاربزگ ارایه شبکه بزنامه پژوهش های داخلی
 )1نام گزوه پژوهشی:
اقتصاد هحیظ صیست
 )2سمینه ( های) کار گزوه پژوهشی:
کاستشد داًص  ،فٌَى ٍ اتضاس ّای اقتصادی دس هذیشیت یکپاسچِ هحیظ صیست ٍ تَسؼِ پایذاس
 )3موضوع و اهذاف شبکه بزنامه گزوه:
 اسصشگزاسی اقتصادی صیستتَمّای عثیؼی
 اقتصاد ٍ سضذ سثض
 کاستشد اتضاسّای اقتصادی دس هذیشیت هحیظصیست
 )4محور های شبکه بزنامه و اهذاف مورد نظز اس اجزای هز محور:
هحَس ّای فؼالیت ایي گشٍُ ٍ اّذاف هَسد ًظش تِ ضشح صیش ّستٌذ:
 -1اسصضگزاسی اقتصادی صیستتَمّای عثیؼی
اسصشگزاسی اقتصادی تالضی است تشای تؼییي اسصشّای پَلی خذهات اکَسیستوی کِ ضاهل ّش دٍ ًَع خذهاتی هیضَد کِ
ّن دس تاصاس هؼاهلِ هیضًَذ (اصخولِ خذهات تَلیذی ٍ تؼضی اص خذهات فشٌّگی) ٍ ّن آىّایی کِ دس حال حاضش تِعَسکلی دس
تاصاس ،تشای آىّا اسصش هطخصی دس ًظش گشفتِ ًویضَد ( .تِػٌَاىهثال ،خذهات تٌظیوی اصخولِ حفاظت ساحلی ٍ کٌتشل
فشسایص) .اعالػات ًتیدِای آى هیتَاًذ دس ٌّگام اتخار تصویوات هذیشیتی تِ یک تحلیل ّضیٌِ – فایذُ ٍاقؼی تصوین ،تا دس
ًظش گشفتي خویغ هالحظات اقتصادی ،اختواػی ٍ هحیظ صیستی هٌدش گشدد .تذیْی است کِ استٌاد تِ هقادیش کوی ٍ سیالی دس
تیاى اسصش ّش هٌثغ  ،اتضاسی کاسا ٍ هَثش دس خْت تَخیِ اّذاف تَسؼِ پایذاس ٍ حفاظت اص هحیظ صیست خَاّذ تَد.

 -2اقتصاد ٍ سضذ سثض
اقتصاد سثض اقتصادی است کِ دس آى سضذ دسآهذ ٍ اضتغال اص عشیق سشهایِگزاسیّای ػوَهی ٍ خصَصی تشای کاّص اًتطاس
کشتي ٍ آلَدگی  ،افضایص ٍ تْثَد کاسایی اًشطی ٍ هٌاتغ ٍ پیطگیشی اص اتالف تٌَع صیستی ٍ خذهات صیست تَهی حاصل ضَد .تش
اساع ایي تفکش ،هٌاتغ عثیؼی ٍ صیستتَمّا اصخولِ خٌگلّا ،هشاتغ ،سٍدخاًِّا ،دسیاّا ،گًَِّای گیاّی ٍ خاًَسی ٍ صهیيّای
صساػی حاصلخیض ،تِػٌَاى سشهایِ عثیؼی هحسَب هیضًَذ کِ هیتایذ اسصش اقتصادی ٍاقؼی آىّا دس هحاسثات اقتصاد هلی
ٍاسد گشدد ٍ تش هثٌای استفادُ ٍ هذیشیت اصَلی آىّا ،هَخة افضایص سضذ اقتصادی ،ایداد اضتغال ٍ سفاُ اختواػی گشدد .تٌاتشایي
تایذ تِتذسیح سشهایِگزاسی تیطتشی دس تخصّای سثض ٍ اصخولِ تخصّای اًشطیّای ًَ ،گشدضگشی عثیؼی ،کطاٍسصی پایذاس ٍ
اسگاًیک ،صٌایغ تاصیافت ،ساختواى سثض ٍ  ...صَست پزیشد ٍ توشکض سشهایِگزاسیّای اقتصادی تِتذسیح اص تخصّای صٌؼتی

ّضیٌِآٍس ٍ هخشب تِ سوت تخصّای سثض ساصگاس تا هحیظصیست کِ دسػیيحال هیتَاًٌذ هٌدش تِ تَلیذ تیطتش اقتصادی ضًَذ،
تغییش خْت یاتذ.

 -3کاستشد اتضاسّای اقتصادی دس هذیشیت هحیظصیست
اکَسیستن ّا هٌطأ تَلیذ ٍ ػشضِ خذهات ٍسیؼی تشای خَاهغ اًساًی دس سشتاسش دًیا تَدُ ٍ یکی اص ػٌاصش هْن تشای
تأهیي سفاُ اقتصادی ٍ تْضیستی تِ ضواس هیآیٌذ .ضوي ایي کِ اهشٍصُ ،تالش تشای هذیشیت صحیح ٍ اصَلی
اکَسیستنّا ،پیص ضشط خلَگیشی اص تشٍص پیاهذّای ًاضی اص سَء هذیشیت آىّا تلقی هیضَدّ ،یچ ًظام اقتصادی ًیض
ًوی تَاًذ تذٍى حوایت ًظامّای تَمضٌاختی (هٌاتغ صًذُ ٍ غیشصًذُ ٍ سٍاتظ هتقاتل تیي آًْا) تِ حیات خَد اداهِ دّذ.
تشسسی ػولکشد تسیاسی اص ًْادّای دست اًذسکاس حفاظت اص هحیغضیست دس خْاى دس عی دِّّای اخیش ٍ اص خولِ دس
ایشاى ،اص ایي ٍاقؼیت حکایت داسد کِ توشکض خْت گیشیّا ٍ سیاستّای حفاظت اص هحیظصیست ،تیطتش هتکی تش
اػوال سیاست ّای دستَسی ٍ اسضادی تَدُ ٍ کوتش اص سٍیکشدّای اقتصادی کِ دس چاسچَب اتضاسّای اقتصادی تیاى
هیضًَذ ،سَد تشدُ ضذُ است .تٌاتشایي استفادُ اص اتضاسّای اقتصادی دس کٌاس قَاًیي ٍ هقشسات هیتَاًذ ًقص اساسی ٍ
تؼییي کٌٌذُ ای تشای حفاظت اص هحیغضیست ایفا کٌذ .دس حال حاضش اتضاسّای هختلفی دس ایي صهیٌِ ٍخَد داسد کِ تایذ
دس اًتخاب ایي اتضاسّا دقت کافی داضت ٍ اهکاى استفادُ اص یک اتضاس دس توام اکَسیستنّای دًیا ٍخَد ًذاسد.
کاستشد اتضاسّای اقتصادی هختلف دس ساستای پایذاسساصی هٌاتغ هالی کٌتشل اًَاع آلَدگیّا چٌذیي هضیت سا داساست اص
خولِ دس ًظش گشفتي خَایضی تِ هٌظَس تطَیق سفتاسّای هٌاسة صیست هحیغی ،افضایص هیضاى ػَاسض ٍ خشاین تِ
هٌظَس کوک هالی تِ فؼالیتّای کٌتشل آلَدگی آب ٍ حصَل اعویٌاى اص ایي هَضَع کِ هیتَاى تِ اّذاف کیفی
هحیظ صیست تا کوتشیي ّضیٌِ دست یافت .اتضاسّای اقتصادی سٍضي هیساصًذ کِ هحیظصیست هٌثؼی ًاهحذٍد ًیست،
حتی اگش تشای آى تاصاس هطخصی ٍخَد ًذاضتِ تاضذ .تٍِیظُ ٌّگاهی کِ اخشای تشخی عشحّای تَلیذی هٌدش تِ
تخشیة هحیظصیست هیضَد ،اسصیاتی اقتصادی هحیظصیست هیتَاًذ کویاتی ًْادی تِ ًام هحیظصیست سا ًوایاى ساصد.
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تاریخ ارایه درخواست

تاریخ تصویب گزوه تخصصی.............

عنوان سمینه فعالیت گزوه

کاستشد داًص  ،فٌَى ٍ اتضاس ّای اقتصادی دس هذیشیت یکپاسچِ هحیظ صیست ٍ تَسؼِ پایذاس
 اسصشگزاسی اقتصادی صیستتَمّای عثیؼی
 اقتصاد ٍ سضذ سثض

محور شبکه بزنامه
اهذاف اصلی و کالن شبکه
بزنامه

کاستشد اتضاسّای اقتصادی دس هذیشیت هحیظصیست
تَسؼِ ٍ ّذایت تحقیقات اقتصاد هحیظ صیست ،اسصیاتی اثشات آسیة ّای هحیظ صیست تش
کیفیت صًذگی ٍ هحاسثِ ّضیٌِ ّای سالهت خاهؼِ

دس اقتصاد هحیظ صیست ،هَضَػاتی ّوچَى حفاظتت ٍ اسصشگتزاسی هٌتاتغ عثیؼتی ،کٌتتشل
آلَدگی ،هذیشیت هَاد صائذ ٍ تاصیافت ٍ سٍشّای الصم تتشای کاسآهتذتش کتشدى استتاًذاسدّای
اًتطاس هغشح ّستٌذ .تِ صَست هتؼاسف ،اقتصاد اتضاس هْوی تشای اخز ّش ًَع تصتویوی دستتاسُ
استفادُ ٍ یا حفظ ٍ صیاًت اص هٌاتغ عثیؼی است .دسایي تاسُّ ،ش اًتخاتی دس ساتغِ تتا اقتذاهات
پیطٌْادی اص سَی کاسگضاساى اقتصادی ،تا سضتِای اص ّضیٌِّا ٍ فَایذ اص یکستَ ٍ پیاهتذّای
احتوالی آى دس ساتغِ تا هحیظصیست اص سَی دیگشّ ،وشاُ است.
یکی اص هطکالت سایح دس اسصیاتی صحیح سیاستّا ٍ تصوینگیشیّای هشتثظ تتا هتذیشیت ٍ
توضیحات خاص و ویژه مورد
استفادُ اص هٌاتغ عثیؼی ٍ هحیظ صیستتی ،فقتذاى ٍ یتا کوثَدّتای اعالػتات کوتی ٍ کیفتی
نیاس
هَسدًیاص تشای اسصیاتی آىّا اصًظش اقتصادی است ٍ تالش تشای تشعشف کشدى آىّا دس دستتَس
کاس اقتصاد هحیظصیست قتشاس داسد .دس ایتشاى ،ػتذم کاستستت سٍیکشدّتای ًتَیي هتذیشیت ٍ
پافطاسی تش استوشاس سٍیکشدّای هذیشیتی سٌتی کِ پاسخگَی ًیاصّتای سٍص ًیستت  ،یکتی اص
چالصّای اساسی هذیشیت هحیظصیست کطَس هحسَب هیگشدد .تتشای صهیٌتِستاصی خْتت
حشکت تِ سوت یکپاسچِساصی تخصّای اقتصاد ٍ هحیظصیست دس فشایٌذ تصوینگیشی قغؼتا
تایذ ًگاُ هذیشاى تصوین گیش سا تِ ایي اتضاس خذیذ تدْیض ًوَد.
ًام ٍ اهضاء

ًام ٍ اهضاء

هذیش گشٍُ

هذیش اهَس پظٍّص

ًام ٍ اهضاء
هؼاٍى پظٍّطی پظٍّطکذُ

جذول شماره دو پیش بینی فعالیتها و اجشاء شبکه بزنامه گزوه پژوهشی اقتصاد محیط سیست
اػتثاس هَسد ًیاص (هیلیَى سیال)
صهاى هَسد ًیاص (هاُ)
صهاى اختشا
(هتتتتتاُ ٍ
سال)
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سال
سَم
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دٍم
سال
اٍل
کل
خاتوِ
ضشٍع

ٍاحذ ضواسش
ػٌَاى فؼالیت

ػٌَاى هحَس
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7

8
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12

15

15

98/6

99/6

98/8

99/7

97/5

98/6
پشٍطُ

97/5

98/4

پشٍطُ

پشٍطُ

اسائتتتتِ الگتتتتَی
تؼیتتتیي خستتتاست
اقتصتتتتتتتتادی-
هحتتتیظصیستتتتی
ًاضتتی اص گتتتشد ٍ
غثاس

تْیتتتتتتتتتتتِ
دستتتتتَسالؼول
تتتتتتتتتتشآٍسد
خستتتتتتتاسات
ًاضتتتتتتتتی اص
اًتطتتتتتتتتتتاس
آالیٌتتذُّتتای
ًفتی دس دسیا

تشسستتی قتتَاًیي
ٍ هقتتتتتتتتشسات
هَلفتتتتِّتتتتای
اقتصتتاد ستتتثض ٍ
اصتتالح قتتَاًیي
هَخَد (تا تاکیتذ
تتتش هٌتتاتغ آب ٍ
پسواًذ)

اًدتتام هغالؼتتات
تغثیقتتتتتتتی دس
صهیٌتتتتِ هتتتتذل
اقتصاد سثض

پشٍطُ

ارسشگذاری اقتصادی سیستبومهای طبیعی

12

6

12
1400/1

18
99/12

99/1

98/6

پشٍطُ

پشٍطُ

اسائتتِ پیطتتٌْاد
تتتشای تتتذٍیي
استتتتتتتتتتٌاد
تاالدستتتتتی ٍ
تتتذٍیي اصتتَل
تشًاهتتتتتتتتتِ
تتتتَخیْی تتتتِ
هٌظتتتتَس ٍسٍد
فشایٌتتتتتذّای
هتتتتشتثظ تتتتتا
اقتصتتاد ستتثض
دس اقتصتتتتتتاد
کطَس

اًدام ظشفیتت
ستتتتتتتتٌدی
سشهایِگتزاسی
دس تخصّتای
ستتثض (حَضتتِ
آتخیض اًضلی)

اقتصاد و رشذ سبش

12

5

6

7

18

12

1400/12

98/5

99/6

97/5

پشٍطُ

پشٍطُ

تشسستتتتتتتتتتتی
ساّکاسّتتتتتتتای
تَستتؼِ اقتصتتاد ٍ
اضتتتغال ستتثض دس
تختتتتصّتتتتای
هختلتتتف هاًٌتتتذ
پستتتتتتتتتتواًذ،
گشدضتتتتتتگشی،
ضیالت ٍ ...

هغالؼتتتتتتتات
کتتتتاستشدی دس
صهیٌتتتتتتتتتتِ
اتضاسّتتتتتتتای
اقتصتتتتتتادی
قاتتتل کتتاستشد
دس هتتتتذیشیت
هحتتیظصیستتت
(تشسستتتتتتتتی
ایدتتتاد تتتتاصاس
کتتتتتتتشتي دس
ایشاى)

6

6

9

6

12

12

6

8

18
1400/6

18
1400/6

15

14

99/9

99/6

99/1

99/1

پشٍطُ

پشٍطُ

98/6
پشٍطُ

98/4
پشٍطُ

هتتتتتتتذیشیت
هٌتتتتتتاتغ آب
تشاستتتتتتتاع
سٍیکشدّتتتتای
پشداخت تتشای
ختتتتتتتتذهات
اکَسیستوی

اهکاى ستٌدی
تداست اًتطتاس
آلتتَدگی ّتتَا
دس کطتتَس تتتا
تاکیتتتتذ تتتتتش
آلَدگی َّا

هقایسِ اثتشات
ّضیٌِ -فایتذُ
عتتتشحّتتتای
اًتقتتتتال آب ٍ
عتتتشحّتتتای
هتتتتتتتذیشیت
اکَسیستتتتوی
(آتخیتتتضداسی/
احیتتتتتتتتتای
خٌگتتتتتل) دس
ضتتشایظ تغییتتش
اقلین

عشاحی ًظتامّتای
ستتتتتتتتتتتتپشدُ-
تاصپشداختتت خْتتت
هذیشیت پستواًذّا
ٍ آلتتتَدگیّتتتای
هحیظصیست

کاربزد ابشارهای اقتصادی در مذیزیت محیطسیست

خذٍل ضواسُ سِ پیص تیي تشاص هالی سِ سالِ گشٍُ پظٍّطی اقتصاد هحیظ صیست ( اسقام تِ ّضاس سیال)
ضشح
الف) خوغ هٌاتغ
هیضاى حوایت پظٍّطکذُ دس ضثکِ تشًاهِ
هیضاى حوایت اص هحل فؼالیتْای خاسی گشٍُ پظٍّطی
دس آهذ خاسی ٍ غیش تشًاهِ
ای گشٍُ

سال اٍل

سال دٍم

کل

سال سَم

عشح کاسفشهایی

سایش

ب) خوغ هصاسف
ّضیٌِ اخشای ضثکِ تشًاهِ
ّضیٌِ ّای خاسی ٍ غیش تشًاهِ ای
ج) تشاص هالی

نام و امضاء
مذیز گزوه

نام و امضاء

نام و امضاء

معاون پژوهشی پژوهشکذه

مذیز امور پژوهش

خذٍل ضواسُ چْاس  :دستاٍسد ّای اخشای ضثکِ تشًاهِ گشٍُ پظٍّطی اقتصاد هحیظ صیست

ػٌَاى دستاٍسد
اًتطاس هقاالت ػلوی – پظٍّطی
تذٍیي دستَسالؼول ٍ الگَی ساٌّوا
اسائِ ًتایح تحقیقات دس ّوایص ّا ٍ
هداهغ تیي الوللی
چاج کتاب
تشگضاسی کاسگاُ ّای تخصصی

نام و امضاء
مذیز گزوه

ٍاحذ سٌدص
هقالِ
گضاسش
هقالِ
خلذ
ًفش /ساػت

نام و امضاء
مذیز امور پژوهش

سال 97
2
3
1

هیضاى
سال  98سال  99سال 1400
3
3
3
4
4
4
4
4
4
1

1

1

نام و امضاء
معاون پژوهشی پژوهشکذه

کل
11
12
15
4

