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عنوان طرح پژوهشي:  -1-1
 هاي كالن اقتصادي جهت نيل به توسعه پايدارسياست 
مدير طرح پژوهش -1-2

 سيد احمدرضا جاللي نائيني نام و نام خانوادگي:

 

 - ناظر طرح پژوهشي: زيستسازمان محيط حفاظت محيط كارفرما:
 29/12/1384 پروژه:تاريخ پايان  01/01/1382 تاريخ شروع پروژه:

 

 مدارك موجود: -2

 گزارش نهايي مكتوب            
 )Wordنسخه ديجيتال (           
 )PDFنسخه ديجيتال (           
 نسخه اسكن شده           

 )Wordنسخه ديجيتال (            مقاله            
 )PDFنسخه ديجيتال (           

 

 كليات طرح پژوهش: -3
 هاي كالن اقتصادي جهت نيل به توسعه پايدار كشورسياست: عنوان.  
 :هاي توسعه پايدار در كشور چگونه است؟وضعيت شاخص مساله تحقيق 
 و ارائه راهكارهاي اقتصادي جهت نيل به توسعه پايدار. هاي توسعه پايدار در كشوربررسي وضعيت شاخص :هدف 
 1345 -1378 :قلمرو زماني. 
 ايران. :قلمرو مكاني 
 :كه با استناد به منابع و آمارهاي موجود به انجام رسيده است. تحليلي -توصيفي روش تحقيق 
 :مدل مورد استفاده - 
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 :طرح در هفت گزارش سازماندهي شده است.اين  خالصه فصول 

اقتصادي مؤثر مدت و بلندمدت تعاريف، معيارهاي توسعه پايدار، اقتصاد محيط زيست و عوامل كوتاه«اول  گزارشدر  -
 ارائه شده است. »بر رشد پايدار

 اختصاص يافته است. »هاي بزرگ صنعتيمحيطي در بنگاهبررسي وضعيت آاليندگي زيست« بهگزارش دوم  -

 را مورد بررسي قرار داده است. »ساختار بازار و توسعه اقتصادي«گزارش سوم  -

بررسي شده  »هاي بزرگ صنعتيآاليندگي بنگاهالگوي مصرف انرژي و ارتباط آن با وضعيت «گزارش چهارم در  -
 است.

 پرداخته است. »وري و رشد پايدارجمعيت، سرمايه انساني، كارايي، بهره« به بررسيگزارش پنجم  -

 را مدنظر قرار داده است. »توزيع درآمد و فقر«گزارش ششم  -

 را ارائه نموده است. »پايدارمحيطي و اقتصاد كالن براي توسعه هاي زيستمجموعه سياست«گزارش هفتم  -

 :برخي از مهمترين نتايج طرح به شرح زير است: نتايج 

 هاي بزرگ صنعتي كشور داراي فاضالب صنعتي هستند.سوم از بنگاهيك -1

داراي فاضالب خصوصي هاي صنعتي بخش بنگاهاز  درصد 30و هاي صنعتي در بخش عمومي بنگاهدرصد از  45 -2
 هستند. صنعتي

 باشند.هاي منابع آب و كشاورزي ميهايي كه داراي فاضالب صنعتي هستند جزو آاليندهبنگاهسوم از يك -3

 96هاي خصوصي (متر مكعب) بيش از دو برابر بنگاه 227هاي عمومي (متوسط ميزان آلودگي ايجاد شده در بنگاه -4
 متر مكعب) است.

هاي خصوصي در سطح كدهاي دورقمي به بنگاه هاي عمومي نسبتمحيطي بنگاهباالتر بودن ميزان آاليندگي زيست -5
 شود.ديده مي

 تر از كاركنان بخش خصوصي است.تحصيالت سرانه كاركنان بخش عمومي پايين -6

 سابقه كار سرانه كاركنان بخش عمومي باالتر از كاركنان بخش خصوصي است. -7
 

 واژگان كليدي: -4

 زيست، مصرف انرژي، فقر و توزيع درآمد. محيط هاي صنعتي،هاي اقتصاد كالن، توسعه پايدار، بنگاهسياست
Macroeconomic Policies, Sustainable Development, Industrial Companies, Environment, Energy 
Consumption, Poverty and Income Distribution.
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 پيوست:
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 4از 4 شماره صفحه: 
 هاي سياستي قابل استخراج از طرح:توصيه -5

هاي ها و سياستعنوان سياست راهكارهاي سياستي جهت نيل به توسعه پايدار را ذيل دو ،محقق در گزارش پاياني طرح
 ها بيان شده است.، ارائه نموده است كه در ذيل برخي از آناد كالن جهت نيل به توسعه پايداراقتص
 ها:سياست 
ها و بدست آوردن از آاليندههاي اجتماعي ناشي هايي براي تخمين هزينهها و پروژهدر بعد كالن اجراي برنامه -

 زيست.معيارهاي كمي ميزان بهينه اقتصادي تخريب محيط

زيست و تعيين نوع خاص آلودگي ايجاد شده توسط كننده محيطهاي عمده آلودهدر بعد خرد بررسي و تعيين بخش -
محيطي براي تهاي مربوطه در محيط زيست. الزامي شدن ارزيابي اثرات زيسهر يك و نقاط پذيرنده آلودگي

 هاي اقتصادي.هاي صنعتي براي تعيين دقيق اثرات آاليندگي پروژهپروژه

پذيري زيست جهت بررسي امكانكننده محيطهاي عمده آلودهبررسي نهادها، امكانات و لوازم هر بخش از بخش -
 سازي آثار بيروني.اجراي روش دروني

 سازي انتشار آلودگي در هر بخش.كنترلي براي بهينههاي انگيزشي و ترين تركيب سياستتعيين مناسب -

 هاي اقتصاد كالن جهت نيل به توسعه پايدار:سياست 
 هاي عمراني و جاري.انظباط مالي و تخصيص بهينه بودجه به فعاليت -

هاي معتبر پولي هاي اقتصادي. اجراي منضبط سياستگذاري پولي براي كاهش تورم و ريسك فعاليتاصالح سياست -
 شود.باعث كاهش نوسانات اقتصادي و ثبات بيشتر در فضاي اقتصاد كالن مي

گردد كه بكارگيري اين انداز ملي مياستفاده و تخصيص مطلوب منابع بخش دولت اقتصادي منابع باعث افزايش پس -
 دهد.مي گذاري در سرمايه فيزيكي و انساني پتانسيل رشد اقتصادي كشور را افزايشاندازها براي سرمايهپس

 اي دولت.هاي يارانهتجديد نظر در سياست -

 جويي در منابع اقتصادي.محيطي و صرفههاي زيستايجاد زيرساختي اقتصادي با توجه به اولويت -

 جويي در منابع اقتصادي.تشويق مالي براي استفاده از فناوري جديد جهت صرفه -
 


