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 كل كشور 2945بررسي اليحه بودجه سال 

 محيط زيستبخش  .92

 

 

 
 

 

 دهکيچ

 اطالعات یگردآورریزی متضمن حرکتی فراتر از سااله دولت است و جریان بودجه بودجه، برنامه مالی یک

 یکارکردهافرآیند بررساای و تحلیل از و اعتبارات مربوط به عملیات دولت در سااندی مصااوب اساات و   

بررسای انطباق الیحه بودجه سال  ها نیز در خود دارد. مدیریت بخش عمومی، گزینش منابع و انجام هزینه

اهداف برنامه  و توسعهبرنامه شاشم   یشانهاد ی، احکام پیمقام معظم رهبر یابالغ یهااسات یسا با  1931

شکلی در  یاترییتغ پنجم توسعه کشور بیانگر این موضوع است که این الیحه نسبت به الیحه سال گذشته

است. بررسی الیحه بودجه  یو در عمل ادامه روند قبل داشاته  هابرنامهامور و فصاول و   یبندمینحوه تقسا 

 اردمیلی 1131میزان اعتبارات این بخش دهد که بخش محیط زیست، نشان میدر کل کشور  1931سال 

در  .درصد است 13/1 محیط زیست در بین سایر امور ریال اسات. این درحالی اسات که سهم بودجه امور  

خش ن بیبه ا مسئوالن ژهیتوجه و دهندهنشان سات یط زیسات به امور مح یط زیل فصال مح یتبد نگاه اول

با ه ذکر اساات کاساات. همینین الزم به یقبل ادامه روند کنندهانیاعتبارات ب صینحوه تخصاا نیکاساات ول

 19اعطای تخصاایص  ملی وای های تملک دارایی ساارمایهطرح اعتبارات درصاادی 21تخصاایص توجه به 

مشکالت ناشی از عدم اجرای کامل سو و از یک جاری ماهه سال 3 ای درهزینه اعتباراتبه  منابعدرصدی 

، عدم تخصیص کامل اعتبارات در سال جاری موجب 1931های مرتبط با برنامه در سال برنامه و شااخص 

 .گرددمی 1931سال در بروز مشکالت 

 

 مقدمه

تواند از چند جنبه اساسی می 1931اهمیت و جایگاه پرداختن به بودجه بخش محیط زیسات در ساال   

آلودگی شااادید هوای کالنشاااهرها، خیمه ساااهمگین ریزگردهای مورد بررسااای قرار گیرد. اول اینکه 

های نفتی و سااموم کشاااورزی در سااواحل دریا و عربی بر آساامان کشااور، انباشاات آلودگیکشااورهای 

های های ایران، وضاااعیت بغرنی حیات وحش، تخریب جنگلها، تداوم تخریب و ویرانی تاالبرودخااناه  

در محیطی دیگر، وضعیت مدیریت محیط زیست ایران را همراه هزاران مشاکل زیسات  حفاظت شاده به 

نش و کواسااطه به سااتیط زیتوان گفت محین میبنابرا. دهدها اساافبارتر از قبل نشااان می این سااال

ر محسااوب یار فراگیبساا یاحوزه ،یو فرهنگ ی، اجتماعیاقتصاااد یهار بخشیآن با سااا یهانشکوا
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ظر ن است. از ید و عامل اثرگذار بر رشاد اقتصاد یتول یهاننده نهادهکنی، تأمیاقتصااد از نظر  .شاود یم

نده ریدربرگ یند و از نظر فرهنگکیا میسالم مه یاشاداب و جامعه یبستر ،ست سالمیمحل ز یاجتماع

شور در انطباق کهر  یخیو تار یهنیت میو هو یسنن مل ه آداب وکاسات   یمیو اقل یعیطب یهایژگیو

اس خرد تا یهمجوار از مق یهابومساااتین زیب یو عمود یابد. ارتباطات افقییامل مکن و تیوکباا آن ت 

ساات را به حوزه یط زی، محیاساایسااو  یحقوق ی، فارغ از هرگونه مرزبندنیزم کرهسااتیزالن کاس یمق

ش یماچون گر ییهابا ظهور بحران راًیاخرده اساات و کل یتبد یاو منطقه یالمللنیا تقابالت بیتعامالت 

 ز فراتر رفته است.ین نیره زمکجو  یکیزیف یاز مرزها یآن حت یم دامنه اثرگذاریر اقلییو تغ یجهان

 یتیمکو حا ینترلکنظام  یو برقرار یو اسناد باالدست یقانون یهارساختیوجود زه کپرواضح است 

 .آوردیست را فراهم میط زیالزمه حفاظت از مح ،یو مال یقیو تشو یزشیانگ یهانار استفاده از مشوقکدر 

گسترش تخریب محیط زیست در  بهای شود دالیل و روند رو نکته اساسی دیگر که باید بدان توجه ویژه

 محیطیهای زیستمحیطی و عدم محاسبه تخریبعدم توجه جدی به مسائل اقتصاد زیست. کشور است

یجه نت درمحیطی و در سیستم اقتصادی کشور و عدم وجود باور کافی به اهمیت و ضرورت مباحث زیست

ل ازجمله دالی یمقام معظم رهبر یابالغ یهااستیسو  ای کشورهای توسعهضعف پایبندی به اجرای برنامه

های ریزیهای توسعه و بودجهمحیطی در برنامههاست، زیرا الزامات و مالحظات زیستاصلی این تخریب

و  یابندی بین اهداف برنامهکه عدم اولویت یطوربهآید. صورت واقعی ملحوظ و به اجرا در نمیسالیانه، به

 تأمین اعتبارات، دستیابی به اهداف را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

های ای در بخش محیط زیست و بیان چالشدر این گزارش، ابتدا با تحلیل اعتبارات قوانین بودجه

 1931و برنامه در الیحه بودجه سال فصال  امور،  براسااس ها موجود در آن، به بررسای دقی  این بخش 

 شود.پرداخته می

 

 . بررسي بودجه بخش محيط زيست2

 در بخش محيط زيست 2945سال  بودجه. مروري بر منابع و كليات اليحه 2-2

 شودیمده ید امور و فصاول  یبندمیتقسا  در نحوه یادیار زیبسا  راتییتغ 1931حه بودجه ساال  یدر ال

 فصل 22از  و تعداد فصول است شاده  امور دهگانه به لیتبد امور چهارگانه 1931در ساال   هک یطوربه

 فصل ل شدنیتبد 1931حه بودجه سال یدر ال یرات اساسییاز تغ یکی 1.شده است لیفصل تبد 11به 

امور  (درصد 11/21ل بودجه )کاز  اعتبارات ن سهمیشتریب .سات اسات  یط زیمح امور سات به یط زیمح

                                                 
های حفاظت است. این فصل دارای برنامه طرح بوده 11برنامه و  7فصل محیط زیست دارای  فصل بوده است و 21دارای  1931بودجه سال  قانون .1

ی برداری خشکی، حفاظت و بهرههاگونهها و بومها و تجهیزات، حفاظت از زیستها و پسماندها، ساختماناز طبیعت و تنوع زیستی، مدیریت آالینده

 است. های کاربردی بودهپژوهشبرنامه های شنا و های داخلی و دریایی، برنامه ساماندهی سواحل و طرحهای آبها و گونهبوماز زیست

2 
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 13/1ساات )یط زیمح امور زان بهیم نیمترکو  افته اسااتیاختصااا   یرفاه اجتماع به امور چهارگانه

نده دهنشان در نگاه اول گانهده ست به اموریط زیل شدن فصل محیافته اسات. تبد ی اختصاا   (درصاد 

 نندهکانیب ص اعتباراتین نحوه تخصیکول ،سات اسات  یط زیبخش و معضاالت مح  ژه دولت بهیتوجه و

 تسیط زیمح یهافصل .شده استم یتقس فصال  پنیبه  سات یط زیامور مح .باشاد یم یادامه روند قبل

اهش ک، فصل یو صنعت یی، روستایشاهر  یهاپسااب ت یریمد فصال ، ت پساماند یریفصال مد  :از تندعبار

دجه . در الیحه بوستیط زیدر امور مح   و توسعهیتحق و فصل یستیز یهاگونهاز  فصل حفاظت ،یآلودگ

 ینیبشیال پیر اردیلیم 1131ای سااارمایههای ای و تملک داراییمیزان کل اعتبارات هزینه 1931ساااال 

 درواقع خود اختصااا  داده اساات.را به گانهبودجه امور ده ،از کل یدرصااد 13/1شااده اساات. این اعتبار 

 حهیدر ال الیر اردیلیم 1131به  1931در سااال  الیون ریلیم 9111111ساات از یط زیاعتبارات امور مح

 بوده است. یدرصد 13رشد  یدارا ستیط زیمح امور اعتبارات زانیم .ده استیرس 1931سال 

دلیل عدم توجه جدی به امور حفاظتی و توساااعه پایدار )در طی چند در بخش محیط زیسااات به

منظور جلوگیری از تخریب و حفاظت، بیشترین اعتبارات امور های اخیر بهساال گذشاته( در طی ساال   

، میزان اعتبارات 1931الیحه بودجه سااال های عمرانی بوده اساات و در محیط زیساات متعل  به پرو ه

درصااد از کل اعتبارات امور محیط زیساات را   11ریال(  اردمیلی 2111ای )های ساارمایهتملک دارایی

( ریال اردیلیم 2131) یانهیهزاز اعتبارات متعل  به اعتبارات  درصااد 11دهد و خود اختصااا  میبه

 یانهیهز زان اعتباراتیم 1931حه بودجه سال یدر ال در سال گذشته هکر است کالزم به ذ البته اسات. 

بود. همینین یکی از نکات منفی این  را شااامل شااده ل اعتباراتکاز  درصااد 11 سااتیط زیبخش مح

 11 ین اعتبارات استانیدرصدی کل اعتبارات این امور به اعتبارات استانی است و ا 11الیحه تخصایص  

ال در قانون بودجه یر اردیلیم 1517از )افته است یش یافزا 1931درصاد نسابت به قانون بودجه ساال    

در بحث اعتبارات  ،ده اساات(یرساا 1931حه بودجه سااال یال در الیر اردیلیم 2715به  1931سااال 

های دلیل عدم تخصیص بودجه مصوب شده به بخش محیط زیست و گنجاندن آن در بخشاساتانی، به 

تنها کمک شااایانی به این بخش نخواهد کرد، بلکه ، نهاعتباراتن یرسااد افزایش انظر میغیرمرتبط، به

 این مسئله به یک معضل در بحث بودجه امور محیط زیست تبدیل شده است.
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 2945و  2949هاي اي برحسب امور در سالهاي سرمايهاي و تملک دارايي. مقايسه اعتبارات هزينه2جدول 
 )میلیون ریال(

عنوان فصلفيرد

 مصارف

 جمع كل
حه يدرصد رشد ال

 2945بودجه سال 

 به قانون سال

2949 

 سهم جمع كل اعتبارات

 يو اختصاص يعموم يهانهيهز
 يهايياعتبارات تملک دارا

ياهيسرما
 )درصد(

 قانون بودجه اليحه بودجه قانون بودجهاليحه بودجه قانون بودجه

 2949سال 

 اليحه بودجه

 2945سال 

 اليحه بودجه قانون بودجه

 2945سال  2949سال  2945سال  2949سال 2945سال  2949سال 

 -17 51911153 119151759 11711151 22951712 13119219 111711191 عمومی امور خدمات 1

 19 915111112 921113293 12717115 11129217 911739111 911391332 و امنیتی امور دفاعی 2

 27 11971131 15912111 1111319 1115195 11271711 12739312 امور قضایی  9

 -11 291219115 211111111 17112919 211921171 11159211 11121331 امور اقتصادی 1

 13 1131112 9111111 2111213 1213171 2131139 1731111 امور محیط زیست 1

1 
 عمران مسکن، امور

 و روستایی شهری
2113975 9117119 13133151 11311121 11713112 17319199 12 

 1 115935199 111317753 11112171 11791191 117391313 931221113 امور سالمت 7

5 
 تیترب امور فرهنگ، 

 و گردشگری بدنی
1711713 13951115 1113151 23711211 11921211 73112391 133 

 21 132113997 931131191 92125715 25711197 113311113 912573335 و پژوهش امور آموزش 3

 -11 121112111 1913211111 2171179 11511311 113191332 1912991131 امور رفاه اجتماعی 11

- 0622261192 0219290121 926542501 219100222 9201151954 0906960121گانهامور دهجمع 

 .1931الیحه بودجه سال  و 1939قانون بودجه سال  مآخذ:

 1 داخل جدول ه درکه امور یبق نیبنابرا .یاقتصاد و امور یفرهنگ و یاجتماع امور ،یتیو امن ی، امور دفاعیامور عموم :از تندعبارن امور چهارگانه یه اکوجود داشته است  امور چهارگانه تنها 1931ه در سال ک ت استیاهم حائزته کن نیوجه به اتوضيح: 

 شده است. گانهامور ده ل بهیتبد هایبندمیتقس در حال حاضر و اندشدهل به امور یتبد 1931فصل بوده و در سال  1931است در سال  آمده
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 2945اي در اليحه بودجه سال هاي سرمايهييي تملک داراهاطرحعنوان فصل و برنامه  .0 جدول
 (میلیون ریال)

 امور محیط زیست

 ی زیستیهاگونهفصل حفاظت از 

 ي آبيهاگونهو  هابومزيست پايدار از برداريبهرهبرنامه حفاظت و 

 های در معرض خطررودخانه و هاتاالب یحفاظت، پایش و احیا

 تاالب انزلی یحفاظت و احیا

 ی استان فارسهااچهیدر یمطالعه حفاظت و احیا

 مطالعه، حفاظت و احیای تاالب هامون

و بهسازي طبيعت و تنوع زيستي در سطح  يبرنامه حفاظت، احيا

 ي خشکيهاستگاهيز

 تفصیلی مناط  چهارگانه تحت مدیریت-ی توجیهی هاطرحتدوین و اجرای 

 ی جانوریهاگونهو  هابومسطح زیست حفاظت از تنوع زیستی در

 فصل کاهش آلودگی

 هاندهيآالبرنامه پايش و مديريت 

 پایش فراگیر محیط زیست

 بررسی و حفاظت محیط زیست انسانی

 ایجاد سیستم کنترل و پایش آلودگی هوا

 آالتماشین تجهیزات و نیتأمتعمیرات اساسی و 

 ریزگردها و پدیده گردوغبار مطالعات جامع مدیریت مقابله با

 توسعه در امور محیط زیست فصل تحقی  و 

 فرهنگ و اخالق محيط زيستي يبرنامه ارتقا

 ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی

 محیطیزیسترسانی تدوین برنامه آموزشی، تحقیقاتی و پیام

 برنامه توسعه دولت الکترونيک

 کشور محیطیزیستایجاد نظام جامع آمار و اطالعات 

 .خذ: همانآم
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 )میلیون ریال(     محيط زيست اي فصولهاي سرمايهاي و تملک دارايي. مقايسه اعتبارات هزينه9 جدول

 عنوان رديف

 مصارف

 جمع كل

 2945 سالاليحه بودجه 

از  يکهر  سهم

 لكفصول به 

هاي عمومي و هزينه

 اختصاصي

هاي تملک دارايي

 ايسرمايه

 2949 سالبودجه  قانون
 سالاليحه بودجه 

2945 

21911175999251977 9/1 ت پسماندیریفصل مد 1

2

ت یریمد فصل

، یشهر یهاپساب

 یو صنعت ییروستا

7311913111125117 5/2 

9 913313 یاهش آلودگکفصل11117151115929/13

1
از  فصل حفاظت

 یستیز یهاگونه
11972111113515271711327/11

1
   و توسعهیتحق فصل

 ستیط زیدر امور مح
9115911121111125911/11

094224921112139942960222 مجموع

 مآخذ: همان.

 

 اي بخش محيط زيست برحسب برنامههاي سرمايهاي و تملک دارايي. مقايسه اعتبارات هزينه9جدول 
 )میلیون ریال(

ف
دي

ر
 

 عنوان

 مصارف
 جمع كل

 ايهاي سرمايهتملک دارايي هاي عمومي و اختصاصيهزينه

 سالقانون بودجه 

2949 

اليحه بودجه 

 2945 سال

قانون بودجه 

 2949سال 

اليحه بودجه 

 2945 سال

قانون بودجه 

 2949 سال

اليحه بودجه 

 2945 سال

1 

 پساب شیبرنامه پا

و  یی، روستایشهر

 یصنعت

- 73119-13111-125117 

2 
ش و یبرنامه پا

 هاندهیآالت یریمد
- 913313-111171-511159 

9 

 یارتقا برنامه

 و اخالق فرهنگ

 یستیط زیمح

- 112522-112111-211522 

1 
برنامه حفاظت از 

 طبیعت و تنوع زیستی
1 533111533111 

1
های برنامه پژوهش

 کاربردی
151131 1711171 1151131171117 

1

حفاظت از برنامه 

ها و بومزیست

 های خشکیگونه

391511 113199711113913915111791217

7

برنامه مدیریت 

ها و آالینده

 پسماندها

121155 21911129279175999112529251977
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ف
دي

ر
 

 عنوان

 مصارف
 جمع كل

 ايهاي سرمايهتملک دارايي هاي عمومي و اختصاصيهزينه

 سالقانون بودجه 

2949 

اليحه بودجه 

 2945 سال

قانون بودجه 

 2949سال 

اليحه بودجه 

 2945 سال

قانون بودجه 

 2949 سال

اليحه بودجه 

 2945 سال

5

برنامه حفاظت و 

برداری از بهره

ها و بومزیست

های های آبگونه

داخلی و ) یاب

 دریایی(

217171 1113211125315217171
371512 



3
ها برنامه ساختمان

 و تجهیزات
1 15711157111

11

برنامه ساماندهی 

های سواحل و طرح

 شنا

9111 19111

11 
برنامه توسعه دولت 

 یکترونکال
 91317 11111 71317

0.942.249202.42150.222.0649.225.6929.942.960 2.146.965 مجموع

 .همان خذ:آم

 .باشدینممنطقی  با یکدیگرآنها  درصد تغییرات مقایسه آمده است هابرنامه در عناوین تغییراتی که به با توجهتوضيح: 

 

 هشاات از باشاد یم برنامه هشات و  فصال  پنی یدارا سات یط زیامور مح دیان گردیب هکطور همان

 (.1 و 9)جداول  است یاهیسرما یهاییدارا کاعتبارات تمل یبرنامه دارا هفت ستیط زیامور مح برنامه

 از: تندعبار 1931حه بودجه سال یدر ال ستیط زیامور مح یهاطرحو  هابرنامهفصول و 

 ،پسماندهابر  نظارت و تیریبرنامه مد شامل پسماند تیریفصل مد

 ،ینعتو ص ییروستا ،یشهر پساب شامل برنامه یو صنعت یی، روستایشهر یهاپساب تیریمد فصل

 ،هاندهیآال تیریمد و شیبرنامه پا شامل یآلودگ اهشک فصل

و  هابومستیز از داریپا برداریبهرهو  حفاظت برنامه شامل یستیز یهاگونهاز  حفاظت فصل

 ،یکخش یهاگاهستیز در سطح یستیو تنوع ز عتیطب یبهساز و ایاح حفاظت، ، برنامهیآب یهاگونه

، یستیط زیمح و اخالق فرهنگ یارتقا برنامه شامل ستیط زیمح در امور توسعه   ویتحق فصل

 .یکترونکدولت ال ، برنامه توسعهیاربردک یهاپژوهش برنامه

 قبل یهاسالهمانند  یاهیسرما یهاییدارا کتمل اعتبارات صیزان تخصیم دهدیمنشان  1جدول 

رفته صورت نگشور ک محیطیزیست یهاچالشو  معضالت صینحوه تخص یبرا یخاص یبندتیو اولو بوده

نون قا ن بخش )نسبت بهیا یهاطرح یاهیسرما یهاییدارا کتمل رشد اعتبارات زانیم نیشتریب است

 مارآ جامع نظام جادیا شرب تهران، آب یاز آلودگ یریجلوگ طرح ب متعل  بهیترت( به1931بودجه سال 

در  یستیاز تنوع ز حفاظت آالت،نیو ماش زاتیتجه نیتأمو  یاساس راتیتعم ،محیطیزیست و اطالعات
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 متعل  باشدیم کاهش یه داراک رشد زانیم نیمترکبوده است.  یجانور یهاگونهو  هابومستیز سطح

 کملت اعتبارات ن سهمیشتریب بوده است. گردوغبار یهادهیپدو  زگردهایمقابله با ر مطالعات جامع به

 یهارودخانهو  هاتاالب یایو اح شیپا حفاظت،به طرح  1931حه سال یدر ال یمل یاهیسرما یهاییدارا

 افته است.ی اختصا ( درصد 21) خطردر معرض 

 

 2945حه بودجه سال يملي ال ياهيسرما يهاييدارا کتمل يهات اعتبارات طرحيسه وضعي. مقا5جدول 

 ال(یون ریلی)م          2949سال نسبت به مصوب 

 عنوان طرح فيرد
سال  قانون

2949 

سال حه يال

2945 

حه يال راتييتغ درصد رشد

 نسبت به 2945 سال بودجه

 2949قانون بودجه سال 

1 

 یلیا تفص یهیتوج یهاطرح ین و اجرایتدو

ت سازمان حفاظت یریمناط  چهارگانه تحت مد

 ستیط زیمح

79111 71111 2 

2 
ها ومبستیدر سطح ز یستیحفاظت از تنوع ز

 یجانور یهاو گونه
71111 111111 111 

9 
ها و تاالب یایش و احیحفاظت، پا

 در معرض خطر یهارودخانه
291111 212111 7 

1 
جاد نظام جامع آمار و اطالعات یا

 شورک یطیمحستیز
11111 11111 115 

1 
و  یقاتی، تحقین برنامه آموزشیتدو

 یطیمحستیز یرسانامیپ
11111 32111 13 

 1 11111 11111 یتاالب انزل یایحفاظت و اح 1

7 
استان  یهااچهیدر یایمطالعه، حفاظت و اح

 فارس
05222 11111 71 

 11 11111 11111 تاالب هامون یایمطالعه، حفاظت و اح 5

 13 77111 11111 ستیط زیر محیش فراگیپا 11

 5 11111 11111 یست انسانیط زیو حفاظت مح یبررس 11

 75 21111 11211 یستیط زیمنابع مح یاقتصاد یارزشگذار 12

 31 11111 91111 واه یش آلودگینترل و پاکستم یجاد سیا 19

11 
زگردها و یت مقابله با ریریمطالعات جامع مد

 ده گردوغباریپد
22111 21111 3- 

 971 111111 21111 آب شرب تهران یاز آلودگ یریجلوگ 11

11 
تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و 

 آالتماشین
71111 111111 119 

 91 2062222 512111 جمع كل

 همان. خذ:آم
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با قانون  2945شور در سال كل كست يط زيحه بودجه بخش محيال يسه ساختاري. مقا0-2

 2949بودجه سال 

 یردکعمل یزیرنظام بودجه یو در راستا 1931سه با قانون بودجه سال یدر مقا 1931حه بودجه سال یال

شرح به یرات اساسییتغ )براساس جداول مشروحه فوق( داراین برنامه ششم توسعه یتدو یهااستیسو 

 باشد:یل میذ

 :2949قانون بودجه سال 

 .باشدیم فصل 21امور و  چهارطور کلی شامل هب -

بندی با شماره طبقه (امور چهارگانه از) یامور اقتصاد لیذ 1931فصل محیط زیست در سال  -

 ده است.یلحاظ گرد 11111111

 .باشدیمبرنامه  هفتفصل محیط زیست شامل  -

 :2945حه بودجه سال يال

 .باشدیمفصل  11امور و  11شامل  -

بندی با شماره طبقه (از امور دهگانه)مجزا  یبخش محیط زیست در امور 1931حه سال یدر ال -

 .بندی گردیده استعنوان امور محیط زیست طبقهبه 1111111

برنامه دارد که در  سهالی  یککه هر فصل بین  باشدیمفصل مجزا  پنیامور محیط زیست شامل  -

 .باشدیمبرنامه  هشتمجموع شامل 

 از: تندعبار 1931 سال بودجه قانون به نسبت 1931سال  حه بودجهیال یهابرنامه راتییتغ 

 و  تیریمد برنامه :از تندعباره ک ل به دو برنامه شده استیتبد و پسماندها هاندهیآالت یریمد برنامه

 .هاندهیآال تیریو مد شیو برنامه پا بر پسماندها نظارت

 کیشخ یهاگونهو ها بومستیز عتیطب حفاظت از و برنامه یستیتنوع ز و عتیحفاظت از طب برنامه 

 ده است.ش کیخش یهاگاهستیز در سطح یستیو تنوع ز عتیطب یبهساز ،ایاح حفاظت، ل به برنامهیتبد

  ل بهیتبد ییایو در یداخل یهاآب یهاوگونهها بومستیاز ز داریپا یبرداربهرهحفاظت و  برنامه 

 شده است. یآب یهاگونهو هامبوستیاز ز داریپا برداریبهرهبرنامه حفاظت و 

   حذف شده است شنا یهاطرحو  سواحل یزات و برنامه ساماندهیو تجه هاساختمانبرنامه. 

 یشهر شیپا و برنامه یکترونکبرنامه توسعه دولت ال ،محیطیزیستاخالق  و یفرهنگ یارتقا برنامه ،

 .اضافه شده است یو صنعت ییروستا

 1931ست در بودجه سال یط زیده محکپژوهش یبرا یانهیبودجه هز یف اختصاصیجاد ردیا. 

 1931ست در بودجه سال یط زیده محکپژوهش یبرا یف درآمد اختصاصیجاد ردیا. 
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 2945. برآورد اعتبارات سازمان حفاظت محيط زيست در اليحه بودجه سال 9-2

 99با افزایش  1931ریال در سااال  اردمیلی 1211میزان اعتبارات سااازمان حفاظت محیط زیساات از  

بینی شااده اساات. در الیحه بودجه پیش 1931ریال در الیحه بودجه سااال  اردیلیم 1132به  یدرصااد

های درصاااد و میزان اعتبارات تملک دارایی 17ای این ساااازمان میزان اعتبارات هزینه 1931ساااال 

میزان کل اعتبارات سااازمان حفاظت محیط درصااد افزایش داشااته اساات.  11ای این سااازمان ساارمایه

 است.خود اختصا  داده را بهکل اعتبارات امور محیط زیست  درصد 91حدوداً  زیست

دهد که بودجه ای این ساااازمان نشاااان میهای سااارمایهبررسااای میزان اعتبارات تملک دارایی

ریال است. این  اردمیلی 1111این سازمان  1931سال  ایهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی پیشنهادی

را  1931ه بودجه سال درصاد کل اعتبارات ساازمان حفاظت محیط زیست در الیح   5/72میزان اعتبار 

 خود اختصا  داده است.به

دارای  هابرنامهل کدارد  برعهدهای که ساازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت آن را  برنامه 11از 

ریال  اردیلیم 192ای میزان اعتبارات هزینه 1931ای هساااتند. در الیحه بودجه ساااال اعتبارات هزینه

 (.1جدول کل اعتبارات این سازمان بدان تعل  گرفته است ) درصد 2/27بینی شده است که پیش

 

 ستيط زيسازمان حفاظت مح ،2945حه بودجه سال يال .6 جدول
 (الیون ریلیم)

 2949مصوب سال  شرح
 حهيال

 2945 سال
 2949نسبت به مصوب  حهيدرصد ال

 17 192،511 ایبودجه هزینه

 11 1،111،111 ایهای سرمایهییی تملک داراهاطرح

 99 2،540،125 جمع كل

 .همان خذ:آم

 

با توجه  نکافته ولیش یدرصد افزا 99، 1931 سال الیحه در زیست محیط حفاظت بودجه سازمان

 و باشاادیمدرصااد مساااحت کشااور در مالکیت و یا تحت مدیریت این سااازمان    51به اینکه بیش از 

و با وجود گستردگی وظایف و معضالت متعدد ) باشدیم دستگاهیفرا یتین سازمان مسئولیا تیولئمسا 

 یهاجنگلبین رفتن  ازجمله بحران آب، آلودگی هوا، ریزگردها، نابودی تنوع زیستی، فرسایش خاک، از

سایر  بودجه در مقابلسازمان  ، بودجه در نظر گرفته شده برای این(شامال و غیره  یهاجنگلزاگرس و 

 .است (درصد 11/1) بسیار ناچیز هادستگاه

 حفاظت محیط زیست سازمان ایی سرمایههاییداراتملک  اعتبارات چگونگی روند رشاد  1 نمودار

 .دهدیمرا نشان 
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 سازمان حفاظت محيط زيست  ايي سرمايههاييدارا تملک مصوب اعتبارات . مقايسه2 نمودار

 ()اليحه 2945سال  تا 2942از سال  كشور

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .1931بودجه سال  قانون و 1931بودجه سال  حهیال خذ:آم

 

 دهدیمست نشان یط زیسازمان حفاظت مح یاهیسرما یهاییدارا کتمل ص اعتباراتینحوه تخصا 

اعتبارات  (میلیارد ریال 133) درصد 21تنها  1931سال  یالیر اردیلیم 591 مصوب ل اعتباراتکاز  هک

 (7جدول است ) افتهیص  یتخص

 

 ( سازمانياهيسرما يهاييدارا ک)اعتبارات تمل 2949بودجه سال  يردکت عمليوضع .1جدول 

 )میلیون ریال(   حفاظت محيط زيست كشور

 ص به مصوبينسبت تخص ماهه( 4) صيتخص اعتبار مصوب

591،111 133،111 21% 

 .1931، سازمان حفاظت محیط زیست مأخذ:
. 
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 2949سال  ،سازمان حفاظت محيط زيست ايهاي سرمايهيياعتبارات تملک دارا .1جدول 
ریال( میلیون)   

 فيرد
شماره 

 يبندطبقه
 عنوان طرح

مصوب سال 

2949 

جمع 

 صيتخص
 صيدرصد تخص

1 11111212 

 یلیتفص -یهیتوج یهاطرح ین و اجرایتدو

ت سازمان یریمناط  چهارگانه تحت مد

 ستیط زیحفاظت مح

79،111 7،111 22 

2 11111219 
در سطح  یستیحفاظت از تنوع ز

 یجانور یهاو گونه هابومستیز
71،111 21،111 92 

9 11111211 
و  هاتاالب یایو اح شیحفاظت، پا

 در معرض خطر یهارودخانه
291،111 117،111 52 

1 11111211 
جاد نظام جامع آمار و اطالعات یا

 شورک محیطیزیست
11،111 2،111 29 

1 11111211 
و  یقاتی، تحقین برنامه آموزشیتدو

 محیطیزیست یرسانامیپ
11،111 5،111 29 

 22 1،111 11،111 یتاالب انزل یایحفاظت و اح 11111215 1

7 11111213 
استان  یهااچهیدر یایمطالعه، حفاظت و اح

 فارس
21،111 1 2 

 2 1 11،111 تاالب هامون یایمطالعه، حفاظت و اح 11111211 5

 29 7،111 11،111 ستیط زیر محیش فراگیپا 11115111 3

 02 3،111 11،111 یست انسانیط زیو حفاظت مح یبررس 11115111 11

 01 9،111 11،211 یستیط زیمنابع مح یاقتصاد یارزشگذار 11115117 11

 02 7،111 91،111 هوا یش آلودگینترل و پاکستم یجاد سیا 11115111 12

19 11115112 
ها زگردیت مقابله با ریریجامع مد مطالعات

 ده گردوغباریو پد
22،111 2،111 4 

11 11111111 
زات و یتجه نیتأمو  یرات اساسیتعم

 آالتنیماش
71،111 11،111 29 

 09 244،522 192،922 لكجمع 

 .1931بودجه سال  قانون و 1931حه بودجه سال یالخذ: آم

 

 .دهدیمرا نشان  حفاظت محیط زیست سازمان ایهزینه اعتبارات چگونگی روند رشد 2 نمودار
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 )الیحه(  2945تا سال  2942از سال  حفاظت محيط زيست سازمان ايهزينه اعتبارات . مقايسه0 نمودار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .همان خذ:آم

 

 ل اعتباراتکاز  هک دهدیمست نشان یط زیسازمان حفاظت مح ایهزینه ص اعتباراتینحوه تخصا 

 است. افتهی (الیر اردیلیم 299ص )یاعتبارات تخص درصد 19 ،1931سال  یالیر اردیلیم 971 مصوب

 

 ( سازمان حفاظت محيط زيستيانهي)اعتبارات هز 2949بودجه سال  يردکت عمليوضع. 1جدول 
(الین رویلیم)  

ص به ينسبت تخصدرصد  ماهه( 4) صيتخص اعتبار مصوب

 مصوب

971،191 299،711 19 

 .1931 حفاظت محیط زیست،سازمان خذ: أم

 

 با احکام برنامه پنجم توسعه در بخش محيط زيست 2945بررسي انطباق اليحه بودجه سال . 0

بخش  یهاطرحو  هابرنامه یبنددر سااااختار و طبقه یادیز راتییتغ 1931حه بودجه ساااال یدر ال -

ه صورت نگرفت یدر محتو یرات اساسییه تغکر است کالبته الزم به ذ .اعمال شاده است  سات یط زیمح

 اعمال شده است یراتییتغ یبنددسته یهاقالبدر  تنها است و

ها برنامهو  هاطرح یبنددسااته و شااده اساات سااتیط زیمح ل به اموریتبد سااتیط زیفصاال مح

ن کیول ،ل به برنامه شااده اسااتیموارد طرح تبد یعنوان مثال در برخبه .داشااته اساات یلکرات شااییتغ

 نداشته است. یچندان رییامر تغ تیماه

های هایی که دارای اعتبارات تملک داراییمحیط زیسااات )تعادادی از برناامه   نگااهی باه امور    -

های مرتبط با این ها و طرحای برنامههای بودجهدهد که برخی از ردیفباشاند( نشان می ای میسارمایه 

 اند.حذف شده 1931امور بدون رسیدن به نتیجه مطلوب در الیحه پیشنهادی سال 
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ها و پسااماندها قرار کاهش آلودگی هوای کالنشااهرهای کشااور باید در اولویت برنامه مدیریت آالینده -

دهد که برخی کالنشهرهای کشور دارای آلودگی بسیار باالتری از های صاورت گرفته نشان می گیرد. بررسای 

 نیمهمترگیری کرد که یکی از نتیجه توانمی گونهنیاحاد مجااز اساااتانداردهای جهانی هساااتندی بنابراین   

ه دهد کمذکور، آلودگی هواست. آخرین برآورد بانک جهانی نشان می یکالنشهرهامحیطی مشاکالت زیسات  

درصااد تولید ناخالص داخلی اساات،  1/1هزار میلیارد ریال معادل  11خسااارات سااالیانه آلودگی هوا در ایران 

د ناخالص یدرصد تول 17/1میلیون دالر یعنی  111ی سالیانه ومیر ناشی از آلودگی هوای شهرخساارت مر  

درصد از  11/1میلیون دالر و  121های بیماری ناشی از آلودگی هوای شهری همینین نشاانه  1اسات.  یداخل

درصد  12/1میلیون دالر و  21تولید ناخالص داخلی در ساال اسات. ازساوی دیگر هزینه آموزش در این زمینه    

 11/1میلیون دالر و  11داخلی و خسااارات ناشاای از آلودگی هوای شااهری به مراکز تفریحی   از تولید ناخالص 

های اعتبارات تملک دارایی 1931لکن در الیحه پیشاانهادی بودجه سااال  2درصااد تولید ناخالص داخلی اساات،

هت ای جگونه بودجهای تنها برای سایساتم کنترل و پایش آلودگی هوا اختصا  داده شده است و هی   سارمایه 

 یالدر ح نیا صورت اختصاصی ارائه نشده است.کاهش آلودگی هوا برای کالنشاهرها در فصال محیط زیسات به   

 .باشدیم شهرهاالنک یهوا یآلودگمعضل  یشور در سال جارک یاز معضالت اساس یکیه کاست 

 

اي و هاي سرمايههاي تملک دارايينگاهي بر مشکالت موجود در تخصيص اعتبار طرح. 9

 2945اي بخش محيط زيست در اليحه بودجه سال هزينه

دهد که پیامدهای اصلی عدم تعیین و تخصیص اعتبارات الزم در این های انجام شاده نشان می بررسای 

 از: تندعباربخش 

ها و متقبل شدن حساب قراردادهای طرحااا وقفه در اجرای مصوبات ااا تأخیر در پرداخت و تصفیه

 قراردادها،هزینه تعدیل 

هاای عمرانی و متوقف شااادن امکاانات حفاظتی،   آور در بخش پرو ههاای زیاان  افزایش هزیناه  -

 های پرسنلی و پرداخت تعهدات، ازسوی دیگر عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز،پرداخت

ها و عدم دسترسی به اهداف طرح با توجه به عدم تأمین اعتبار مورد ااا متوقف ماندن فعالیت طرح

منظور تجهیز ساااختار حفاظتی محیط زیساات و رشااد امکانات و تجهیزات اجرایی، بازسااازی و   به نیاز

افزاری ای و تجهیزات نرممحیطی شهری و منطقههای ملکی، خودروهای گشت زیستترمیم سااختمان 

د اتوان مصادی  آن را در بحث آلودگی هوای کالنشهرها و تأثیر آن بر سالمتی آحافزاری که میو سخت

                                                 
1. Rural Development Water and Environment Department Middle East and North African Region the World 

Bank, 2005. 

 .1955. ارزیابی عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست کشور، 2
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( قانون برنامه پنجم جهت اجرای وظایف و امور محوله به ساااازمان 139( و )132جامعه )مطاب  مواد )

بر عزم ملی نیازمند تأمین اعتبار ها، عالوهحفاظت محیط زیسااات در راساااتای کاهش و حذف آالینده

 .د( ذکر کردباشها میبوسمتناسب با انجام اموری از قبیل جایگزینی موتورسیکلت، خودرو و مینی

ها و ابنیه و سااایر ، تکمیل ساااختمانیدانیممطاب  اقلیم آب و هوایی کشااور فصاال انجام امور  -

برنامه پنجم توسااعه نیز همانند  باشااد. در سااال چهارمماهه اول سااال می 1عملیات اجرایی در کشااور 

جرای این مهم در بهمن ، اهاموافقتنامهروزه جهت مبادله  11سانوات گذشته علیرغم تعیین بازه زمانی  

کرد اعتبار در و اسافندماه انجام شاده که این مسئله باعث بروز مسائل مهم ذیحسابی در جذب و هزینه  

سطوح ملی و استانی و تمرکز هزینه و انتقال آن به پایان سال مالی و در نتیجه کاهش کیفیت هزینه و 

کاهش و در چارچوب ضوابط و قانون بودجه وری آن گردیده اسات که باید بازه زمانی این موضاوع   بهره

 سنواتی اجرایی گردد.

 

 شوركل ك 2945حه بودجه سال يال يهاست در ماده واحده و تبصرهيط زيمح. 9

 ست در ارتباط هستند:یط زیماً با محیه مستقک ییهاتبصره

مانده  یباق برعالوه (نانسی)فا یخارج یمال نیتأم التیتسه سقف 1931در سال  ـ« 9»تبصره 

 اقتصاد ی. شوراشودیمن ییتع ( دالر11111111111ارد )یلیم پنجاه یالیرمعادل  قبل، یهاسال هیسهم

 ،یه فنیتوج یدارا یهاطرح را به التین تسهیا مصلحت نظام صیمجمع تشخ مصوب قانون براساس

 از محلصرفاً  طرح منابع و سود . بازپرداخت اصلدهدیم اختصا  محیطیزیستو  یمال ،یاقتصاد

 طرح بیتصو زمان بودجه در قانون طرح شده ینیبشیپ ا منابعیو  برداریبهره در دوران طرح داتیعا

 .باشدیم قابل پرداخت

ه پروانه ک سنگ آهن کنندهاستخراج یوحقوق یقیحق ه اشخا یلک - «1» تبصره «الف»بند 

 ابعهت یهاشرکت ( ودرویمیران )ایا یمعدن عیصنا و معادن یو نوساز توسعه به نام سازمانآنها  برداریبهره

ه پروان ح  انتفاع بابت فندموظ باشندیمتابعه  یهاشرکتو  ورکمذ با سازمان قرارداد فاقد یول ،است

حساب  به خود را محصوالت ( مبلغ فروش%21ست درصد )یب 1931در سال  از معادن فوق برداریبهره

 صورت در نند.کپرداخت  شورکل ک یدارخزانه نزد ن قانونیا 1 جدول 191113 فیرد یدرآمد عموم

 :شودیم ر پرداختیبه شرح ز و یانکصورت پلبه انتفاع ح  د،یره تولیزنج لیمکت یبرا یگذارهیسرما

 ،فروش ( مبلغ%21ست درصد )یب معادل شده یبندو دانه خام سنگ آهن صورتبه فروش محصول -

 یهایسازگندله یبرا یلیتحو یها( شامل افشرهنسانترهکافشرده ) صورتبه محصول فروش  -

 ،( مبلغ فروش%1/11درصد ) میونشانزده معادل تکاز شر به خارج یفروش و افشرده تکدرون شر

 ،افشرده ( مبلغ فروش%19زده درصد )یمعادل س صورت گندلهبه فروش محصول -
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 ،افشرده فروش( مبلغ %11ده درصد ) معادل یبه صورت آهن اسفنج فروش محصول  -

مجموعه  را در داخل (یورآارزش )فر رهیه زنجک ردیگیمتعل   ییهاشرکتبه صرفاً  موارد فوق -

از محل سود  قانون تجارت تیرعا با ءن جزیا موضوع یهاشرکته کیدهند. در صورت انجام تکشر همان

( %11ده درصد ) زانیبه م نندک یدستنییپا یع معدنیو صنا در معادن یگذارهیبه سرما خود اقدام

 .شودیم محاسبه برداریبهره ح  انتفاع عنواناز محل سود، به صورت گرفته یگذارهیسرما

ارد یلیم صدیچهارهزار و س و مبلغ 191129 فیرد موضوع ( درآمد%11پنجاه درصد ) -

زان یبا م متناسب ن تبصرهیا 191113 فیرد موضوع زیوار مبالغ از الیر (1.911.111.111.111)

-121 و 191111-52 یهافیرد  یاز طر شورکل ک یدارخزانه توسط افتهی صیتخص صورتبه یافتیدر

ست درصد یب و رانیا یمعدن عیو صنا معادن یو نوساز توسعه( سازمان %51درصد ) )هشتاد 191111

تا  ردیگیمقرار  و تجارت صنعت وزارت اریاخت ( درشورک یمعدن تشافکو ا یشناسنیزم ( سازمان21%)

و  یمعدن یهاساختریز جادیو ا محیطیزیست، یاربردک یپژوهش یهاطرح ،یتشافکا یهاطرح جهت

  یاز طر ءن جزیاآمد از در الی( ر911.111.111.111ارد )یلیم صدیسمبلغ  نه شود.یهز یمعدن یمنیا

 .شودیم یمعدن یهاساختریصرف ز 191111111 طرح

 استان نیمع خزانه به حساب ءن جزیا موضوع معادناز  یکهر  1931سال آمد درات بر یمال -

 .شودیم زیوار معدن محل استقرار

 

 2945بودجه سال  حهير اليناپذالت و الزامات اجتنابکموانع، مش. 5

سند  و یه در اصل پنجاهم قانون اساسکاست  یتیمکست موضوع حایط زیه حفاظت محکنیبا توجه به ا

و  یمقام معظم رهبر یست ابالغیط زیمح یلک یهااستیسو  1111ران در اف  یانداز توسعه اچشم

رتی بخشی از وظایف نظاژه قرار گرفته است و در راستای تحق ید وکیأحه برنامه ششم توسعه مورد تیال

غلب ه اک ییبسزا ریتأثست و یط زیهای فصل محو حاکمیتی و اثرگذاری مستقیم آن در اجرای برنامه

، یران، انتظارات ملیا یاسالم یدولت جمهور یتیمکو حا یعد نظارتت بُیها در تقوا، پرو ههن طرحیا

فاد یا یعد اجتماعو ....( و حوزه سالمت و بهداشت در بُ هاونیکنوانس، هامعاهدهمناسبات، ) یالمللنیب

 یریناپذاز موارد تبعات جبران یدر برخ محیطیزیست یهاتیفعالو  هابرنامه ید و عدم اجراینمایم

زگردها، یو مهار گردوغبار و ر یریشگینده هوا، پیش منابع آالینترل و پاک، محیطیزیستش یژه در پایوبه

ات یح یهایماریو ب یسالکخش آثاردر معرض خطر، مقابله با  یهاها و تاالباچهیدر یایحفاظت و اح

ت در یران براساس عضویا یاسالم یدولت جمهور برای یالمللنیو تعهدات ب کندوارد می وحش

 یدر خطر انقراض و پسماندها یو جانور یاهیگ یهارات آب و هوا، رامسر، گونهییها ازجمله: تغونینوانسک

ه ک یه خداوندین امانت گرانمایست، ایط زیحفاظت از مح یدر راستا یه همگکآنها  و دفع کخطرنا
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 داشت. خواهد یداشته باشند، در پ یرو به رشد یات اجتماعیآن حد در یبا یآت یهانسلنسل امروز و 

همیون حفاظت، احیا و  یل اموریمکرو و ضرورت انجام و تشیپ یهاچالشمنظور رفع موانع و لذا به

ا و یحا حفاظت، یهارساختیل زیمکتجدیدناپذیر، ت محیطیزیستوری با رویکرد توسعه پایدار از منابع بهره

 یپارچه ملیکجاد نظام ی، ایاتیمند منابع حت جامع، هماهنگ و نظامیریبه جهت مد یستیمنابع ز یبهساز

، دانش یگسترش سطح آگاه ست،یط زیب محیو تخر یو ممانعت از انتشار انواع آلودگ یریشگیست، پیط زیمح

عوامل  منابع و نترلکش مستمر و ی، پایستیط زیت فرهنگ و اخالق محیجامعه و تقو محیطیزیستنش یب و

از  یریگدات الزم جهت بهرهیجاد تمهیشور و اکست یط زیمح یز و ساماندهیو تجه کنده هوا، آب، خایآال

 باشد:یر میناپذل از الزامات اجتنابیجاد موارد مشروحه ذیشدن لزوم ابقاء، اصالح و ا یین مناط  اجرایت نویریمد

 1931حه سال یدر ال 1931قانون بودجه سال  «13»تبصره  «و»بند  «2»جزء اعتبارات  یابقا 

، حفاظت یالسکر گردوغبار و خشینظ ییهادهینده پدیو مقابله به روند فزا یریشگیبه منظور پ»شور کل ک

ست یط زیمح یلک یهااستیس «7»با استناد به بند  «شیو پا ایاح شور،ک یهااچهیها و دراز تاالب

ر ینظ یطیمحستیدات زیم و مقابله با تهدیرات اقلییت تغیریمد»بر یمبن یمقام معظم رهبر یابالغ

 .«و .... یسالکزگردها، خشیژه ریوه، گردوغبار بییزاابانیب

 با استناد به  -(11111111) یبندبا شماره طبقه ییایست دریط زیو حفاظت مح یطرح بررس

ون حفاظت ینوانسک المللیبین تعهدات و 1یمقام معظم رهبر یست ابالغیط زیمح یلک یهااستیس

 .ربطیذ یهالکتوو پر یون راپمینوانسکخزر و  یایست دریط زیمح

از  یکی فردخزر و سواحل آن به عنوان منزلگاه جانوران و گیاهان منحصربه یایطبیعت بسته در -

 در مقابل رین بوده که در چند دهه اخیاره زمیست سیط زیاز مح یاران و چرخهیبا ارزش ا یعیمنابع طب

روبرو  یکو ولکده و با بحران ایننده گردکپذیر و شهای کشاورزی و صنعتی و نفتی بسیار آسیبآلودگی

ی های آبعنوان یکی از مهمترین پهنهگر منطقه خلیی فارس و دریای عمان نیز بهیاز طرف د استی بوده

فرد ، اکوسیستمی منحصربهخصو  منابع نفتی غنیلحاظ تنوع زیستی، منابع شیالتی و بهجهان به

 یدگآلورویه موجب تخریب و برداری پرشتاب و بیهای انسانی و بهرهرود، متأسفانه فعالیتشمار میبه

 یر اقدامات هستند. طرح بررسیو سا ده و نیازمند پایش مستمرشحساس و شکننده  یهاستمیاکوساین 

ازی و بازس همیون پایش و مدیریت منابع آالینده دریا، احیا یفیبا وظا ییایست دریط زیو حفاظت مح

ام دریایی، انج -مناط  حساس ساحلی یهانقشهدیده، تهیه اطلس و های حساس ساحلی آسیبزیستگاه

و استانداردها در  هادستورالعملن یمرتبط و تدو یستیز یهادرخصو  گونه یاربردکه و یمطالعات پا

 مجزا دارد. یاز به ادامه طرحینآنها  یروزرسانهو ب یازنگردست اقدام بودن و لزوم ب

                                                 
ویژه حیات وحش و اعمال تجدیدپذیر مانند دریا، دریاچه، رودخانه، تاالب، تنوع زیستی به، بهسازی و توسعه منابع یحفاظت، احیا»بر مبنی .1

های آنها براساس معیارها و شاخص (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی)برداری از این منابع متناسب با توان اکولو یک محدودیت قانونمند در بهره

 «.ندی حساس و ارزشمهاستمیاکوسپایداری، مدیریت 
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 عت تهران با وسعت یطب ک( پار11111111) یبندعت تهران با شماره طبقهیطب کجاد پاریطرح ا

با سال  یطرح یدارا یو تفرج یسبز، آموزش یجاد فضاهایبا ا یتار در داخل محدوده شهرکه 271

 باشد.یآن م ید اجرایر الزم به تمدیموارد زه با توجه به کباشد یم 1939خاتمه 

ارزش باالی کارکردها و خدمات اکوسیستمی پارک پردیسان برای بازدیدکنندگان در مقیاس  -

 هاتساخعملکرد شهری، ایجاد ریه تنفسی برای کالنشهر تهران و لزوم حفظ این خدمات با تکمیل زیر

 و کارکردهای پایه در پارک پردیسان.

 .برق و انر ی یهاستمیسعدم اجرای عناصر زیربنایی نظیر راه دسترسی، شبکه آب و فاضالب،  -

 یمدیریت مشارکتی تکمیل زیربناها یهاستمیسبدیهی است جهت مشارکت بخش خصوصی یا سایر 

 .باشدیمالزامی  فوق

و  گذشتهعدم رسیدگی و نگهداری مناسب ابنیه و ساختارهای موجود پارک در سنوات  -

 .آنهادیدگی و بعضاً تخریب برخی از عناصر و لزوم بازسازی آسیب

تمام و دیون به پیمانکاران و مشاوران طرح باقیمانده از سنوات و قراردادهای نیمه هاتیفعالوجود  -

 حساب با پیمانکاران و مشاوران.و تسویه هاتیفعالگذشته و لزوم تکمیل 

  براساس  ،(11111117) یبندزیست کشور به شماره طبقهطرح تجهیز و ساماندهی محیط

 1یمقام معظم رهبر یست ابالغیط زیمح یلک یهااستیس

 نیترارزشو با  نیمهمتراز  یکی (و مراتع ها)جنگلتجدیدشونده  یعیه منابع طبکنینظر به ا

ار مهم و با یبس هاانسان یو اجتماع یات اقتصادیو مواهب الهی است و نقش آن در ح یمل یهاهیسرما

ش یبا توجه به افزا  برخوردار است و حفظ و حراست از این سرمایه ملی یاژهیوت یارزش و از اهم

 این در یفکیویمّکرات یی. عوامل متعددی موجب تغگرددیمش احساس یش از پیت بیروزافزون جمع

ب، تراکم الی، سیسوزآتش ،یعیطب یای، بالیعیاز: انقراض طب تندعبارآنها  از یه برخک  گردندیممنابع 

ه شناخت  بیتخر یاز عوامل اصل یکی یسوزآتشکه در این رهگذر  یاهیگ یهایماریبت، آفات و یجمع

استا ن ری. در اسازدیمرا وارد  یامالحظهانه خسارت قابل یسریع و ویرانگر سال آثارلحاظ ه بهکشده است 

 تیریمد یز و ساماندهیتجه الزاماتاز  یکین موضوعات یا، مقابله و مواجهه با یریشگیمنظور پو به

د در یار و صکن شیزات متخلفیادوات و تجه تیگذرا به وضع یباشد. با نگاهیت میریمناط  تحت مد

انات کاز ام نکتا حد مم اند بلکهنکاستهز در گذر زمان نه تنها از تخلفات یگرن قشر قانونیه اک میابییم

ار یبا برد و دقت بس یهاسالحبا  ینی. متخلفاندبردهز بهره یتخلفات خود ن انجامزات روز جهت یو تجه

                                                 
 ویژه حیات وحش و اعمال محدودیتحفاظت، احیا، بهسازی و توسعه منابع تجدیدپذیر مانند دریا، دریاچه، رودخانه، تاالب، تنوع زیستی به»بر مبنی .1

، های پایداریشاخص آنها براساس معیارها و (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی)برداری از این منابع متناسب با توان اکولو یک قانونمند در بهره

و  مدیریت تغییرات اقلیم –« المللیآنها تا سطح استانداردهای بین یی حساس و ارزشمند و حفاظت از منابع  نتیک و ارتقاهاستمیاکوسمدیریت 

 . سوزی و...محیطی نظیر خشکسالی، آتشمقابله با تهدیدات زیست
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ات وحش یح یه پا به پاک ییهاکلتیموتورسا ی نورددیمرا در  یه هر تپه ماهورک ییو خودروها باال

 غالباًت لیکموتورس گان حفاظت با خودروها ویپرسنل  یین فضایچن در ندازند.یب او را از نفس تا روندیم

 یاطقهمن و ییط متفاوت آب و هوایشرا یه جوابگوک لتیکخودروها و موتورس و ا اسقاطیر و یازمند تعمین

 .ندینمایمشورمان حفاظت کست یط زینابرابر با به خطر انداختن جان خود از مح یدر رقابت باشدینم

 یحطرا ا به لحاظیا فرسوده ی ها یقا گاهاً و ن منوال استیز وضع بر همین یو باتالق یآب یهاطیمح در

 گردند.یرقابل استفاده میغ بعضاً یط مالیبوده و با توجه به شرا یادیازمند سوخت زین موتور جلو برنده

 1(11115111) یبندت پسماندها با شماره طبقهیریطرح مد  

مندرج در قوانین مدیریت  یهادستورالعملازمان حفاظت محیط زیست تدوین کلی ضوابط و س -

منظور گیری از صندوق ملی محیط زیست بهاجرایی آن، تعیین سازوکار جهت بهره یهانامهینیپسماند و آ

پژوهشی، کاربردی و اجرایی مرتبط، نظارت بر اجرای ضوابط و قوانین مربوطه و  یهاطرححمایت از 

اجرایی، تعریف چارچوب اجرایی و حمایتی جهت استفاده  یهادستگاهعملکرد  انه ازیدریافت گزارش سال

تعیین  ،کاال با هدف کاهش تولید پسماند در فرآیند صنعتی محیطیزیستگذاری از سیستم برچسب

از قانون مدیریت پسماند در خصو  پسماندهای  (12)دستورالعمل اجرایی جهت اعمال تبصره ذیل ماده 

 یاسالم یف جمهوریالکمجدد طرح مورد اشاره با توجه به ت یای، لذا احرا در دست اقدام و اجرا داردویژه 

 باشد.یمورد نظر سازمان م ،یالمللنیمجامع ب یران ازسویا

 سید موعد اهداف توسعه هزارهرا سرب -« ستیط زیدار و محیتوسعه پا» یشنهادیطرح پ 

(MDGs)   2111بر ایجاد چارچوبی جدید برای توسعه جهانی پس از  ،21در اجالس ریو+ 2111تا سال 

 توسعه کار دستور ،2112  وئن در 21یکی از دستاوردهای اصلی کنفرانس ریو+ه کاز آنجا کید گردید. أت

 فوری اقدامات انجام»الن آن کو ازجمله اهداف  باشدیم (SDG) پایدار توسعه اهداف و 2111 از پس

ی ، دریاها و منابع دریایی براهاانوسیاقحفاظت و استفاده پایدار از »، «آن آثار و اقلیم تغییر با مبارزه برای

 دارپای مدیریت زمینی، یهاستمیاکوس از پایدار استفاده ارتقای و بازسازی حفاظت،»و  «توسعه پایدار

 وعتن کاهش ساختن متوقف و زمین تخریب ساختن معکوس و متوقف زایی وبا بیابان ، مبارزههاجنگل

در اجالس سران در  یاست محترم جمهورید رکیأو ت دییتأت به یو با عنا ن اساسیهم استی بر «زیستی

پیوستگی محیط زیست و توسعه شور و همکدار در ینمودن اهداف توسعه پا ییبر اجرا یجار مهرماه سال

 ییجهت همسو بودن با اجرا درکه است  یضرور بحث توسعه پایدار یو اساس یه اصلیپاعنوان اقتصادی به

 .شودن امر یبه ا یاژهیوتوجه  یالمللنیو ب یامنطقه ،ین موضوع در سطوح ملیشدن ا

                                                 
 ینقل و امحاوملح ایجاد یک حاکمیت جامع بربازل مبنی بر  یون بازل، با توجه به هدف اصلی کنوانسیونالمللی کنوانسقانون مدیریت پسماند و تعهدات بین .1

کانیسم مباشد و میصولی آنها اسوء و یا مدیریت غیرآثار حفاظت از سالمت انسان و محیط زیست در برابر  منظورپسماندهای خطرناک و سایر انواع پسماندها به

کاهش اندازه و خطر و محیطی آنها سایر انواع آن، مدیریت صحیح زیست نقل پسماندهای خطرناک ووکنترل و کاهش حمل»نیز  دستیابی به این هدف

 باشد.می« اطمینان از نزدیکی محل امحا به محل ایجاد ،پسماندهای خطرناک
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 در مناط  تحت ین حفاظتینو یهاستمیاز س یمندبا بهره یتکحفاظت مشار» یشنهادیطرح پ 

 1یمقام معظم رهبر یست ابالغیط زیمح یلک یهااستیسبر اساس  -«تیریمد

 غیرمجاز یهاتیفعال و هاستگاهیز کنترل در لهئمس نیمهمتر شده حفاظت مناط  در گشت مدیریت -

 براساس و سنتی طورهب عملیات این کشورها، بیشتر وحش حیات مدیریت کنونی ، در ساختارباشدیم

 صورت منطقه توپوگرافی و هوایی و آب شرایط اختیار، در پرسنل تعداد میزان امکانات، تجربی، بندیمنطقه

محیطی زیست یهاسازمان و طبیعی منابع از حفاظت مسئول دولتی یهاارگان دراز سالیان تجربه .ردیگیم

 غیرمجاز شکار باالی بسیار حجم پاسخگوی سنتی، روش بر صرف تکیه که کرده را ثابت نکته این المللیبین

 نقاط از بسیاری اصولی، ریزیبرنامه عدم دلیلبه ،باشدینم شده مناط  حفاظت زیاد وسعت به توجه با

 وقوع محل شده، رها نقاط همین ،دهدیم نشان آمارها ،شوندیم رها نظارت بدون مناط  درون حساس

 حضور عدم از زیست، یگان محیط تردد و مسیرهای منطقه به آگاهی با شکارچیان. باشندیم غیرمجاز شکار

 (MIST)میست  چون نوینی ابزارهای کشورها، بعضی در) ندینمایم را استفاده نهایت نقاط از بعضی درآنها 

 کدام هر که اندبوده استفاده مورد (CyberTracker) سایبرترکر (CITES-MIKE)مایک سایتیس

 تجهیزات به نیاز نبودن، رایگان ،GIS یهاستمیس با فنی آشنایی به کاربران مبرم نیاز ازجمله مختلف دالیلبه

 جامع پاسخگوی اندنتوانسته ... و بودن زبانهتک ای،منطقه مختلف شرایط در کاربرد عدم فراوان، و تخصصی

 (سیتیسا) خطر معرض در یهاگونه تجارت کنوانسیون دبیرخانه پیش باشند(. چندی حفاظتی نیازهای

 چون حفاظتی المللیبین نهادهای و (CITES-MIKE) مایک سایتیس سیستم کنندهمعرفی عنوانهب

 حیات از حفاظت جمعیت و (IUCN) حفاظت جهانی اتحادیه (WWF) وحش حیات جهانی صندوق

 با شده حفاظت مختلف مناط  در اجرا قابل سیستمی معرفی و تدوین از که نمودند تواف  (WCS) وحش

 معرفی تواف  این حاصل .نمایند حمایت بانیجنگل و بانیمحیط یهاگشت مدیریت برای آسان کاربری

 ،باشدیم اندازیراه یا و اجرا حال در جهان کشورهای از بسیاری در اکنونهم که باشدیم اسمارت سیستم

 شورکست یط زیگان حفاظت محیا در حوزه یمحور و آموزش پوت پژوهشیحما دار،یمنظور حفاظت پاهبلذا 

 یدهاواح یوربهره یمنظور ارتقاافته )مناط  چهارگانه( بهیت یریمد یهابومستیرد حفظ و توسعه زیکبا رو

 توسعه و»در قالب  (ت هدفیو جمع یژه جوامع محلیوبه)رندگان یگخدمات یتمندیرضا شیافزا ،یاتیعمل

گان ی یمندسازنآموزش و توا»و  «یپژوهش و مطالعات راهبرد»و  «ستیط زیگان حفاظت محی یسازمانده

 د.ینمایر میناپذاجتناب یامررا شدن طرح مورد اشاره  ییب و اجرای، تصو«ستیط زیحفاظت مح

  

                                                 
ویژه حیات وحش و اعمال محدودیت رودخانه، تاالب، تنوع زیستی بهبر حفاظت، احیا، بهسازی و توسعه منابع تجدیدپذیر مانند دریا، دریاچه، مبنی .1

، های پایداریآنها براساس معیارها و شاخص (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی)برداری از این منابع متناسب با توان اکولو یک قانونمند در بهره

مقابله  مدیریت تغییرات اقلیم و –المللی آنها تا سطح استانداردهای بین یارتقای حساس و ارزشمند و حفاظت از منابع  نتیک و هاستمیاکوسمدیریت 

 . سوزی و ...محیطی نظیر خشکسالی، آتشبا تهدیدات زیست
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 بندي و پيشنهادهاجمع

که دارای ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی و است سند سیاستگذاری سالیانه دولت  نیمهمتر، بودجه

با شود. یمحسوب م یراث ارزنده هر کشوریو م یه ملیعنوان سرماهست بیط زیمح .باشدحقوقی می

ط یل محقات مسائیزان توفی، میقانون اساس ن کشور مخصوصاًیست در قوانیط زیژه محیگاه ویجاتوجه به 

های ای و تملک داراییمحیطی کشور، علیرغم رشد تخصیص اعتبارات هزینهست و عوامل زیستیز

در  محیطیزیست یرا الزاماتاست، ز یاافتهیت باثبات و سازمانیای طی دو سال اخیر، فاقد وضعسرمایه

توسعه و  یهاافته و در برنامهیخود را ن یگاه واقعیکشور تاکنون جا یزیرو بودجه یزیرنظام برنامه

 ملحوظ و یها و بودجه سنواتدر متن برنامه یصورت واقعمحیطی بهانه، مالحظات زیستیسال یهابودجه

وسط ت. یکی از دالیل اثبات این امر نتایی گزارش بررسی شاخص عملکرد محیط زیست دیآیدرنمبه اجرا 

کشور جهان با  192ایران از میان دهد باشد که نشان میمی 1مرکز سیاستگذاری و قوانین دانشگاه ییل

با کسب  2111جهان قرار گرفته است، این درحالی است که در سال  111در مقام  79/12کسب نمره 

 جهان قرار داشته است. 17در رتبه  3/71میالدی با نمره  2115جهان و در سال  75در مقام  11نمره 

ها و متغیرها در دو سال اخیر نشان از بهبود البته الزم به ذکر است که تحلیل وضعیت اجرای برنامه

ن و مقررات های مندرج در برنامه پنجم توسعه و سایر قوانیها و مأموریتنسبی شرایط تحق  برنامه

محیطی و عدم توجه کافی به مباحث های زیستدلیل گستردگی تخریباما به ،متناظر دارد

 کننده است.ن( نگرانییند و پاکُمحیطی ادامه این روند رشد )زیست

دهد که نشان می 1931انطباق مواد قانون برنامه پنجم توسعه با الیحه بودجه سال ازساوی دیگر،  

و اهداف کالنی که در این برنامه دیده شاااده بود بدون رسااایدن به نتیجه مطلوب از ها تعدادی از طرح

اند، لذا با توجه به اینکه فرآیند تخریب محیط زیست و ایجاد ای این الیحه حذف شدههای بودجهردیف

 ها وباشد اجرای برخی طرحآن می یناپایداری در آن دارای سارعت بیشاتری نسبت به بازسازی و احیا  

ها و مدت امکانپذیر نبوده که بر این اسااااس باید مدت اجرای طرحهاا بعضااااً در یک برنامه میان رو هپ

ت ، مدیریستیزها نظیر تجهیز و ساماندهی محیط های اصالی فعالیت دستگاه های مرتبط با حوزهپرو ه

مرتبط حداقل تا پایان های ها و پرو هروزآوری فعالیت، حفاظت محیط زیست انسانی و... با بهپساماندها 

 برنامه ششم توسعه تمدید گردد.

 مبرنامه پنج و یمقام معظم رهبر یابالغ یهااستیساین الیحه با  درخصو با توجه به ارزیابی که 

 های مباحث کالنکه یکی از عمده ضعفکرد گیری گونه نتیجهتوان اینصورت گرفته است می توسعه

ت. یافته در این زمینه اسهای تخصیصو بودجه هابرنامهبندی صحیح عدم تخصیص و اولویت یطیمحستیز

                                                 
1. Environmental Performance Index, 2012, Yale Center for Environmental Law &Policy, Yale University 

)EPI), 2012. 
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ورت ص نیاعلت عدم تخصیص منابع پایین بوده است در های گذشته بهاگر عملکرد و تحق  اهداف سال

 گشا نیست.افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته و آنگاه طب  روال، تخصیص کمتر گره

 اعتبارات درصدی 19و  ایهای تملک دارایی سرمایهاعتبارات طرح یدرصد 21با توجه به تخصیص 

های از یکسو و مشکالت ناشی از عدم اجرای کامل برنامه و شاخصسال جاری  ماه اول 3 در ایهزینه

سال در  ی، عدم تخصیص کامل اعتبارات در سال جاری موجب بروز مشکالت1931مرتبط با برنامه در سال 

ه توان به پیامدهای اصلی عدم تعیین و تخصیص اعتبارات الزم در این بخش را میزجملاگردد می 1931

ها و متقبل شدن حساب قراردادهای طرحمحیطی، تأخیر در پرداخت و تصفیههای زیستتشدید تخریب

های عمرانی منجر به متوقف شدن امکانات آور در بخش پرو ههای زیانهزینه تعدیل قراردادها، هزینه

 ها اشاره کرد.ها و عدم دسترسی به اهداف طرححفاظتی، متوقف ماندن فعالیت طرح

درصد در  21/1از از بودجه عمومی کشور  شورکست یط زیمح یدستگاه متول ساهم بودجه مصوب 

 تخصیصدر سال سوم کاهش یافته است که این موضوع در کنار  درصد 19/1ساال اول برنامه پنجم به  

درصد در سال  19درصاد در سال اول برنامه به   71ای از ی سارمایه یتملک داراکاهش تخصایص منابع  

 11گردیده است، ضمن آنکه تخصیص  هابرنامهای در اجرای ساوم برنامه موجب بروز مشاکالت عدیده  

منابع در سال دوم برنامه موجب عدم اجرای وظایف و انتقال آن به سال بعدی برنامه گردیده که  درصاد 

پیشاانهاد  .ده اسااتشااها فعالیت یبرآیند این محورها ساابب کاهش اثربخشاای و کارآیی در حوزه اجرا

ل متخصیص کا ،د با توجه به سهم اندک اعتباری سازمان حفاظت محیط زیست از منابع اعتباریشومی

 .شودمنابع آن لحاظ 

ها در سال چهارم برنامه نیز همانند سنوات گذشته به ذکر است که ساختار موافقتنامه الزم همینین

سعه، ام برنامه ششم توکگردد این ساختار مطاب  احمتغیر و دارای ساختار ناکارآمدی بوده که پیشنهاد می

 دد.ای تنظیم و مبادله گرهای زائد و سلیقهحذف فرم با

با توجه به اینکه فرآیند تخریب محیط زیست و ایجاد ناپایداری در آن دارای سرعت بیشتری نسبت به 

 ،مدت امکانپذیر نبودهها بعضاً در یک برنامه میانها و پرو هاجرای برخی طرح ،باشدآن می یبازسازی و احیا

ر نظی ،های اصلی فعالیت سازمانهای مرتبط با حوزهها و پرو هگردد مدت اجرای طرحپیشنهاد می بنابراین

ها یتروزآوری فعالی و... با بهیای، حفاظت محیط زیست درپسماندها، مدیریت ستیزتجهیز و ساماندهی محیط 

 .دشوهای مرتبط در برنامه ششم توسعه لحاظ و پرو ه

 :استشرح ذیل بهپیشنهادهای این گزارش در بخش محیط زیست  نیمهمتر

قانون برنامه  1(15ماده )« ب»، در راستای اجرای بند ستیزا توجه الزم به صندوق ملی محیط 

                                                 
قانون اساسی جمهوری اسالمی  هشتادوپنجمو  هفتادودومشود، با رعایت اصول به دولت اجازه داده می انون برنامه چهارم توسعه:( ق61ماده ). 1

وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس  «صندوق ملی محیط زیست»های وارد به محیط زیست و تخریب آن ایران برای تقلیل آالینده

گردد. اساسنامه داخلی و خارجی تأمین می یردولتیهای بخش غهای مذکور از طری  کمککند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیت
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قانون برنامه پنجم توسعه مصوب  1(157ماده )« 2»مجلس و بند  11/1/1959چهارم توسعه مصوب 

 .مجلس 11/11/1953

کاربرد فناوری اطالعات در ارتقا و حفظ محیط زیست کشور در راستای سیاست ا آموزش، پژوهش و 

 قانون برنامه پنجم توسعه. 2(153سازی در راستای اجرایی شدن ماده )ترویجی و فرهنگ

های آلی بازیافت در شهرهای بزر ، شهرهای ساحلی و حاشیه ا توجه الزم جهت استقرار روش

 قانون برنامه پنجم، 9(131) ها در راستای اجرای مادهتاالب

و در نهایت دفع کلیه پسماندهای  یخطرسازیبسازی، های خنثیا توجه الزم جهت تکمیل سیستم

 قانون برنامه پنجم توسعه، 1(139ماده )« الف»بیمارستانی، عفونی و... در راستای اجرای بند 

  

                                                 
و  ریزی کشور تهیهی و سازمان مدیریت و برنامهصندوق ملی محیط زیست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارای

 خواهد رسید. رانیوز به تصویب هیئت

 ( قانون برنامه پنجم توسعه:211ماده ). 1

ال دوم س یانحداکثر تا پا یستیو تنوع ز یعیمنابع طب یست،ز یطاز مح یدارپا یبردارو بهره یامنظور حفاظت، احبه شودیبه دولت اجازه داده م (الف

 انجام دهد: یاقدام قانون یرمه نسبت به موارد زبرنا

 «یستز یطمح یصندوق مل»اصالح اساسنامه  .2

 ماده را خواهند داشت. ینتحق  مفاد ا یکامل با دولت برا یهمکار هایو شهردار یو انتظام ینظام ینهادها ،قوه قضائیه ـ« 2»تبصره 

 .یدو اعالم نما ییرا شناسا یطیمحیستز یباال یتبا حساس یاییو در یمناط  ساحل یست،ز یطسازمان حفاظت مح ـ« 0»تبصره 

 یو جهاد کشاورز یمسکن و شهرساز یرو،ن یهاوزارتخانه یبا همکار یستز یطماده توسط سازمان حفاظت مح ینا ییاجرا نامهیینآـ « 9»تبصره 

 .رسدیم یرانوز ئتیه یبو به تصو یهو معاونت ته

 مکلف است: یستز یطسازمان حفاظت مح برنامه پنجم توسعه:( قانون 214ماده ) .2

از  دارتیاثرگذار و اولو یهابر گروهید و با تأک یستز یطمنظور حفظ محبه یداربه توسعه پا یابیو دست یعموم هاییآگاه یارتقا یدر راستا (الف

 طیحفاظت مح عالی یشورا یشنهادمربوط را با پ ییاجرا نامهیینآ ،یرانا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ی،برنامه پنجم توسعه اقتصاد یابتدا

 یهامهبرنا یملزم به اجرا یرانا یاسالم یجمهور یمایو صداوس یدولت یهارسانه ربط،یذ یهادستگاه یهبرساند. کل رانیوزیئت ه یبزیست به تصو

 .باشندیم یماده قانون ینوجه موضوع ا یافتبدون در یآموزش

 یابیو ارز یرساناطالع یش،پا ینهتا زم یدنما یجادسال اول برنامه پنجم ا یانتا پا یو استان یمل ی،اکشور را در سطوح منطقه یطیمحیستنظام اطالعات ز (ب

 .یندنما ینظام همکار ینا دنکریی و اجرا ینمکلفند در تدو یربطذ یهافراهم گردد. دستگاه یطیمحیستز

موظفند جهت کاهش اعتابارات  یردولتیغ یعموم یو مؤسسات و نهادها ییاجرا یهادستگاه یهکل برنامه پنجم توسعه:( قانون 242ماده ). 9

 آب، مواد ی،مصرف انر  یریتسبز شامل مد یریتبرنامه مد یاجرا یبرا یط زیستو مح یهمنابع پا ینهمصرف به هاییاستدولت، اعمال س ایینههز

که توسط سازمان حفاظت  اینامهیین( طب  آیهنقل ئطها و وسا)در ساختمانآنها  یافتد جامد و بازئ)شامل کاغذ(، کاهش مواد زا یزاتو تجه یهاول

 .ینداقدام نما یدخواهد رس یرانوز ئتیه یبو به تصو یهته یربطذ یهادستگاه یو معاونت با همکار یستز یطمح

 یهحاش یو شهرها یساحل یو شهرها یتهزار نفر جمع 211 یباال یشهرها یشهردار ( قانون برنامه پنجم توسعه:249ماده )« الف»بند  .1

ا ب یدجد هاییو فناور یننو یهاخود را با روش یسال چهارم برنامه، پسماندها یانتا پا فندموظ یپسماند شهر یریتمد یدر راستا یداخل یهاتاالب

ونه شهرها گینبرنامه، هرگونه دفن پسماندها در ا یانی. از سال پایندنما یافتکمپوست( باز ی)ورم وسالکرم پ یل( از قبیک)ارگان یآل یهاروش یتاولو

 مطلقاً ممنوع است.
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