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 كل كشور 1396بررسي اليحه بودجه سال 

 بخش محيط زيست. 47

 

 

 

 

 چكيده

ی اطالعات گردآورریزی متضمن حرکتی فراتر از ساله دولت است و جریان بودجهبودجه، برنامه مالی یک

با  1396و اعتبارات مربوط به عمليات دولت در سندی مصوب است بررسی انطباق الیحه بودجه سال 

موضوع است که این الیحه  بيانگر این احكام برنامه ششم توسعه و مقام معظم رهبری ابالغی یهااستيس

و در عمل ادامه  داشته هابرنامهفصول و  بندیشكلی در نحوه تقسيم تغييراتی نسبت به الیحه سال گذشته

دهد که کل کشور در بخش محيط زیست، نشان می 1396روند قبلی است. بررسی الیحه بودجه سال 

محيط زیست  ميليارد ریال است. این درحالی است که سهم بودجه امور 5.207ميزان اعتبارات این بخش 

کشور  ی اصلی برنامه ششم توسعههابا توجه به اینكه یكی از اولویت .درصد است 18/0 در بين سایر امور

 ادامه روند کنندهاعتبارات بيان نحوه تخصيص لكن ،محيط زیست است بخش یهاحل معضالت و چالش

مشكالت ناشی سو و از یک جاری ماهه سال 9 تخصيص ناچيز اعتبارات دربا توجه به همچنين است.  قبلی

، عدم تخصيص اعتبارات در سال 1395های مرتبط با برنامه در سال از عدم اجرای کامل برنامه و شاخص

 . گرددمی 1396سال در جاری موجب بروز مشكالت 

ها، نحوه ی اجرایی دستگاههامنطبق با اولویت هااجرای برنامهبه اهميت توزیع اعتبارات در لذا با توجه 

تواند باعث عدم تحقق بخشی از متغيرها و این مهم می وتوزیع اعتبارات ناکارآمد فاقد اثربخشی بوده 

  .شودال آتی سدر ریزی ی بودجههاشاخص

 

 مقدمه

تواند از چند جنبه اساسی می 1396اهميت و جایگاه پرداختن به بودجه بخش محيط زیست در سال 

کشورهای آلودگی شدید هوای کالنشهرها، خيمه سهمگين ریزگردهای مورد بررسی قرار گيرد. اول اینكه 

ها، تداوم های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانهعربی بر آسمان کشور، انباشت آلودگی

همراه های حفاظت شده بهات وحش، تخریب جنگلهای ایران، وضعيت بغرنج حيتخریب و ویرانی تاالب

ها اسفبارتر از این سالدر محيطی دیگر، وضعيت مدیریت محيط زیست ایران را هزاران مشكل زیست

های آن با سایر واسطه کنش و واکنشبه توان گفت محيط زیستبنابراین می. دهدقبل نشان می

، یاقتصاداز نظر  .شودیمای بسيار فراگير محسوب حوزه ،، اجتماعی و فرهنگییاقتصادهای بخش
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 ،نظر اجتماعی محل زیست سالم های توليد و عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی است. ازکننده نهادهتأمين

های طبيعی و اقليمی کند و از نظر فرهنگی دربرگيرنده ویژگیای سالم مهيا میبستری شاداب و جامعه

یابد. لی و هویت ميهنی و تاریخی هر کشور در انطباق با آن تكوین و تكامل میسنن م است که آداب و

، زمين کرهستیزهمجوار از مقياس خرد تا مقياس کالن ی هابومارتباطات افقی و عمودی بين زیست

المللی و ، محيط زیست را به حوزه تعامالت یا تقابالت بينیاسيسفارغ از هرگونه مرزبندی حقوقی و 

هایی چون گرمایش جهانی و تغيير اقليم دامنه با ظهور بحران راًياخای تبدیل کرده است و منطقه

 اثرگذاری آن حتی از مرزهای فيزیكی جو کره زمين نيز فراتر رفته است.

های قانونی و اسناد باالدستی و برقراری نظام کنترلی و حاکميتی در وجود زیرساختپرواضح است که 

نكته  .آوردالزمه حفاظت از محيط زیست را فراهم می و مالی، های انگيزشی و تشویقیشوقکنار استفاده از م

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

محيطی در سيستم های زیستمحيطی و عدم محاسبه تخریبعدم توجه جدی به مسائل اقتصاد زیست. است

نتيجه ضعف پایبندی  درمحيطی و اقتصادی کشور و عدم وجود باور کافی به اهميت و ضرورت مباحث زیست

اصلی این ازجمله دالیل  ی ابالغی مقام معظم رهبریهااستيسو  ای کشورهای توسعهبه اجرای برنامه

های ساليانه، ریزیهای توسعه و بودجهمحيطی در برنامههاست، زیرا الزامات و مالحظات زیستتخریب

ای و تأمين بندی بين اهداف برنامهی که عدم اولویتطوربهآید. صورت واقعی ملحوظ و به اجرا در نمیبه

 اعتبارات، دستيابی به اهداف را با مشكل مواجه خواهد ساخت.

های ای در بخش محيط زیست و بيان چالشاین گزارش، ابتدا با تحليل اعتبارات قوانين بودجه در

 1396و برنامه در الیحه بودجه سال فصل امور،  براساسها موجود در آن، به بررسی دقيق این بخش

 شود.پرداخته می

 

 . بررسي بودجه بخش محيط زيست1

 در بخش محيط زيست 1396سال  بودجهو كليات اليحه  اعتبارات. مروري بر 1-1

 شودیمندیده  امور و فصول بندیتقسيم در نحوه بسيار زیادی تغييرات 1396در الیحه بودجه سال 

 1396در الیحه بودجه پيشنهادی سال  فصل 48به  1395در قانون بودجه سال  فصل 50از  تعداد فصول

محيط  ولفص حذف یكی از 6139اساسی در الیحه بودجه سال ی از تغييرات كی 1شده است. تبدیل

 ی شهریهاپساب تبدیل شده است و فصل مدیریت فصل به چهار فصل 5که از طوریهب زیست است

                                                 
های حفاظت است. این فصل دارای برنامه طرح بوده 14برنامه و  7فصل محيط زیست دارای  فصل بوده است و 21دارای  1394بودجه سال  قانون .1

برداری ی خشكی، حفاظت و بهرههاگونهها و بومها و تجهيزات، حفاظت از زیستها و پسماندها، ساختماناز طبيعت 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
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رفاه  به امور گانهدهاز کل بودجه امور  اعتبارات بيشترین سهم .شده است روستایی و صنعتی حذف

 (درصد 18/0محيط زیست ) امور ميزان به و کمترین استاختصاص یافته  (درصد 20/25) اجتماعی

 در نگاه اول )در دو سال اخير( گانهده یافته است. تبدیل شدن فصل محيط زیست به امور اختصاص

 نحوه تخصيص اعتبارات لكن ،بخش و معضالت محيط زیست است دهنده توجه ویژه دولت بهنشان

ی محيط هافصل .تقسيم شده است فصل چهاربه  امور محيط زیست .باشدیم ادامه روند قبلی کنندهبيان

 زیستی و فصل یهاگونهاز  فصل کاهش آلودگی، فصل حفاظت، فصل مدیریت پسماندتند از: عبار زیست

 ای و تملکميزان کل اعتبارات هزینه 1396. در الیحه بودجه سال در امور محيط زیست تحقيق و توسعه

درصدی از کل  18/0بينی شده است. این اعتبار ميليارد ریال پيش 5.207این بخش  ایی سرمایههادارایی

 ميليارد 4.491اعتبارات امور محيط زیست از  واقع در خود اختصاص داده است.را به گانهبودجه امور ده

محيط امور  اعتبارات ميزان رسيده است. 1396سال  در الیحه ميليارد ریال 5.207به  1395در سال  ریال

 درصدی بوده است. 16رشد  دارای زیست

دليل عدم توجه جدی به امور حفاظتی و توسعه پایدار )در طی چند سال در بخش محيط زیست به

منظور جلوگيری از تخریب و حفاظت، بيشترین اعتبارات امور محيط های اخير بهگذشته( در طی سال

 ، ميزان اعتبارات تملک1396یحه بودجه سال های عمرانی بوده است و در الزیست متعلق به پروژه

خود درصد از کل اعتبارات امور محيط زیست را به 44ميليارد ریال(  2.332ای )ی سرمایههادارایی

 ( است.ریال ياردليم 2.875ی )انهیهزاز اعتبارات متعلق به اعتبارات  درصد 56دهد و اختصاص می

بخش  ایهزینه اعتبارات سهم ميزان 1395الیحه بودجه سال در  در سال گذشته ذکر است کهشایان 

 نيز 1396سال  و این سهم در الیحه بودجه بود را شامل شده از کل اعتبارات درصد 56 محيط زیست

کل  اعتبارات استانی از درصدی 58 سهمهمچنين یكی از نكات منفی این الیحه  .است ثابت مانده

یافته  کاهش 1395درصد نسبت به قانون بودجه سال 12بارات استانی اعتبارات این امور است و این اعت

يارد ریال در الیحه بودجه سال ليم 3.067 به 1395يارد ریال در قانون بودجه سال ليم 2.718از )است 

دليل عدم تخصيص بودجه مصوب شده به بخش محيط رسيده است(، در بحث اعتبارات استانی، به 1396

تنها کمک شایانی ، نهاعتباراترسد افزایش این نظر میهای غيرمرتبط، بهزیست و گنجاندن آن در بخش

ل شده به این بخش نخواهد کرد، بلكه این مسئله به یک معضل در بحث بودجه امور محيط زیست تبدی

 است.
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 1396و  1395هاي اي برحسب امور در سالي سرمايههادارايي اي و تملک. مقايسه اعتبارات هزينه1جدول 
 )ميليون ریال(

عنوان فصلرديف

 مصارف

 جمع كل
درصد رشد اليحه 

 1396بودجه سال

 به قانون سال

1395 

 سهم جمع كل اعتبارات

 هاي عمومي و اختصاصيهزينه
ي هادارايي اعتبارات تملک

ايسرمايه
 )درصد(

 قانون بودجه اليحه بودجه قانون بودجهاليحه بودجه قانون بودجه

 1395سال 

 اليحه بودجه

 1396سال 

 بودجهاليحه  قانون بودجه

 1396سال  1395سال  1396سال  1395سال 1396سال  1395سال

  101362964 88229689 18540719 17201486 82822245 71028203 عمومی امور خدمات 1
 511056069 419895840 13961571 13367548 497094498 406528292 و امنيتی امور دفاعی 2
 71871769 64625694 7318341 6614943 64553428 58010751 امور قضایی 3
 285050968 245765807 207971856 184142303 77079112 61623504 امور اقتصادی 4
 5207510 4491462 2332426 2001269 2875084 2490193 امور محيط زیست 5

6 
 عمران مسكن، امور

 و روستایی شهری
3087113 3504876 55066420 59488185 58153533 62933061 

 483407324 417938533 8875705 10612574 474531619 407325959 امور سالمت 7

8 

 امور فرهنگ،

و  بدنیتيترب

 گردشگری

52913793 61431487 31440266 31446981 84354059 92878468 

 558273823 509593046 35045244 33891718 523228579 475701328 و پژوهش امور آموزش 9
 735504579 626492465 2927992 2070473 732576587 624421992 امور رفاه اجتماعی 10

2171602128 2530778515 356409000 387909020 2528011128 2918687535 100گانهامور دهجمع 
 .1396الیحه بودجه سال  و 1395قانون بودجه سال  خذ:آم
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 1395نسبت به قانون بودجه سال  1396سال  در اليحه بودجه محيط زيست اي فصولي سرمايههادارايي اي و تملک. مقايسه اعتبارات هزينه2 جدول

 )ميليون ریال( 

عنوانرديف

 مصارف

جمع كل
 هر يک از فصول به كل سهم

)درصد(
 ايي سرمايههادارايي تملک هاي عمومي و اختصاصيهزينه

قانون بودجه 

 1395سال 

اليحه بودجه سال 

1396 

 سالبودجه  قانون 

1395 

اليحه بودجه سال 

1396 
 سال قانون بودجه

1395 

اليحه بودجه 

 1396 سال

قانون بودجه 

 1395سال 

 سالاليحه بودجه 

1396 

2030445445137833374607281377 619120  فصل مدیریت پسماند 1
279143 و صنعتی ی شهری، روستاییهاپسابمدیریت  فصل-49414--128557 - 
3309909 فصل کاهش آلودگی4476695516746208998615831068568 
41537261 زیستی یهاگونهاز  فصل حفاظت15991041169848155427527071093153379
5360836 در امور محيط زیست تحقيق و توسعه فصل28379815200082645512836366443

249019328750842001269233242644914625207510 مجموع
 خذ: همان.آم
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 اي بخش محيط زيست برحسب برنامهي سرمايههاداراييتملک اي و . مقايسه اعتبارات هزينه3جدول 
 )ميليون ریال(

ف
دي

ر
 

 عنوان

 مصارف
 جمع كل

درصد رشد اليحه بودجه 

 1395 به قانون سال 1396سال

 ايي سرمايههاداراييتملک  هاي عمومي و اختصاصيهزينه

 سالقانون بودجه 

1395 

 سالاليحه بودجه 

1396 

قانون بودجه 

 1395سال

 سالاليحه بودجه 

1396 

 سالقانون بودجه 

1395 

 سالاليحه بودجه 

1396 

 - -49414-128557- 79143 شهری، روستایی و صنعتی پساب برنامه پایش 1

4476695516746208998615831068568  309909 هاندهیآالبرنامه پایش و مدیریت  2
17181411200076000264822247814  152822 محيط زیستی و اخالق فرهنگ ارتقای برنامه 3
5445137833374607281377619120  203044 و نظارت بر پسماندها مدیریت برنامه 4

5
و  هابومزیستاز  پایدار برداریو بهره حفاظت برنامه

 بیآی هاگونه
446924 446610528918 9057349758421352344 

6
 و تنوع زیستی طبيعت و بهسازی احيا، برنامه حفاظت

 های خشكیگاهزیست در سطح
1090337 115249464093064854117312671801035

7111984 171067 ی کاربردیهابرنامه پژوهش06645171067118629
836947 توسعه دولت الكترونيک برنامه -40000-76947- 

 2875084200126923324264491462520751016 2490193 مجموع

 .همان خذ:آم
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امور محيط  برنامه 6 از باشدیم برنامه 6و  چهار فصل دارای امور محيط زیست شدبيان  طور کههمان

 (.3 و 2)جداول  ای استی سرمایههاداراییتملک دارای اعتبارات  هابرنامه همگی زیست

 از: تندعبار 1396در الیحه بودجه سال  امور محيط زیست یهاطرحو  هابرنامهفصول و 

 ،پسماندهابر  نظارت و برنامه مدیریت شامل پسماند فصل مدیریت

 ،هاندهیآال مدیریت و برنامه پایش کاهش آلودگی شامل فصل

و  هابومزیست از پایدار برداریو بهره حفاظت برنامه شامل ی زیستیهاگونهاز  حفاظت فصل

 ،خشكی یهابومزیستو  طبيعت بهسازی و اياح حفاظت، آبی، برنامه یهاگونه

مردمی در  یهاو مشارکتسازی فرهنگ برنامه شامل محيط زیست در امور توسعه تحقيق و فصل

 کاربردی،  یهاپژوهش برنامه، محيط زیست بهسازی

 ی قبلهاسالهمانند  ایسرمایه یهاداراییتملک  اعتباراتنحوه تخصيص  دهدیمنشان  4جدول 

کشور  محيطیزیست یهاچالشو  معضالت ،اعتبارات نحوه تخصيصاین  برای بندی خاصیو اولویت بوده

ها دارای رشد ميزان اعتبارات فقط در سه بخش دارای رشد بوده و در سایر طرح صورت نگرفته است

 پایش، طرح حفاظت، و پایش آلودگی هوا کنترل سيستم طرح ایجادطوری که تنها منفی بوده است به

و بيشترین کاهش رشد  بوده استدارای رشد مثبت در معرض خطر ای هو رودخانه هاو احيای تاالب

بيشترین  بوده است. محيطیزیسترسانی و پيام تحقيقاتی، ی آموزشیهابرنامه تدوینمتعلق به طرح 

 و احيای شیپا به طرح حفاظت، 1396در الیحه سال  ملی ایی سرمایههاداراییتملک  اعتبارات سهم

یافته است. اختصاص( درصد 32) خطردر معرض  یهارودخانهو  هاتاالب



 ايي سرمايههاداراييتملک هاي . مقايسه وضعيت اعتبارات طرح4جدول 

 )ميليون ریال(        1395سال  نسبت به 1396 ملي اليحه بودجه سال

 عنوان طرح رديف
سال  قانون

1395 

اليحه سال 

1396 

اليحه  تغييرات درصد رشد

 نسبت به 1396بودجه سال

 1395بودجه سال قانون 

1 

ـ تفصيلی مناطق تدوین و اجرای طرح های توجيهی 

چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محيط 

 زیست

75000 52000 6/30- 

2 
ها و بومحفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست

 های جانوریگونه
150000 115000 3/23- 

3 
های ها و رودخانهحفاظت، پایش و احيای تاالب

 خطر در معرض
252000 631000 150 

 -30 14000 20000 محيط زیستی  منابع اقتصادیگذاری ارزش 4

5 
و  تحقيقاتی، ی آموزشیهاتدوین برنامه

  محيطیزیسترسانی پيام
92000 62000 32- 

 - - 60000 تاالب انزلی  یحفاظت و احيا 6
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 عنوان طرح رديف
سال  قانون

1395 

اليحه سال 

1396 

اليحه  تغييرات درصد رشد

 نسبت به 1396بودجه سال

 1395بودجه سال قانون 

7 
استان  یهادریاچه یو احيا حفاظت مطالعه

 فارس 
44000 - - 

 - - 55000 مون ها تاالب و احيای حفاظت مطالعه 8

 -27 56000 77000 پایش فراگير محيط زیست 9

 -24 38000 50000 بررسی و حفاظت محيط زیست انسانی 10

 176 180000 65000 ایجاد سيستم کنترل و پایش آلودگی هوا 11

12 
مطالعات جامع مدیریت مقابله با ریزگردها و 

 تغيير اقليم پدیده گردوغبار و
20000 20000 0 

 30 130000 100000 آب شرب تهران جلوگيری از آلودگی 13

14 
تعميرات اساسی و تأمين تجهيزات و 

 آالتماشين
160000 140000 5/12- 

17 جمع كل
 همان. خذ:آم

 

با قانون  1396. مقايسه ساختاري اليحه بودجه بخش محيط زيست كل كشور در سال 1-2

 1395بودجه سال 

ریزی عملكردی و و در راستای نظام بودجه 1395در مقایسه با قانون بودجه سال  1396الیحه بودجه سال 

 باشد:شرح ذیل میتغييراتی به ی احكام برنامه ششم توسعه )براساس جداول مشروحه فوق( دارایهااستيس

 :1395قانون بودجه سال 

 .باشدیم فصل 50امور و  10طور کلی شامل هب -

 .باشدیمبرنامه  هفتفصل محيط زیست شامل  -

 :1396اليحه بودجه سال 

 .باشدیمفصل  48امور و  10شامل  -

از امور )مجزا  در اموری( 1395قانون بودجه سال  )همانندبخش محيط زیست  1396در الیحه سال  -

 .بندی گردیده استمحيط زیست طبقهعنوان امور به 1400000بندی با شماره طبقه (گانهده

که هر  شده است 1396بودجه سال  در الیحه تبدیل به چهار فصل فصل پنج ازامور محيط زیست  -

 .باشدیمبرنامه  6برنامه دارد که در مجموع شامل  سهالی  یکفصل بين 

 از: تندعبار 1395 سال بودجه قانون به نسبت 1396سال  ی الیحه بودجههابرنامه تغييرات 

 هوا، بررسی  آلودگی کنترل و پایش ایجاد سيستم یهاطرح دارای هاندهیآالمدیریت  برنامه پایش و

 و تجهيزات تأمينو  اساسی تعميرات، محيط زیست فراگير پایش، محيط زیست انسانی و حفاظت

و پدیده  هامدیریت مقابله با ریزگرد جامع مطالعات، تهران آب شرب جلوگيری از آلودگی، آالتماشين
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 است.و تغيير اقليم  غباروگرد

 یو احيا پایش، حفاظت یهادارای طرح ی آبیهابوماز زیست پایدار برداریو بهرهحفاظت  برنامه 

ی هاطرح، هابوماز زیست پایدار برداریبهره و حفاظت برنامه، خطر ی در معرضهاو رودخانه هاتاالب

 حفاظت، استان فارس و طرح مطالعه یهاحفاظت و احيای دریاچه مطالعه، انزلی تاالب یو احيا حفاظت

 است . مونها تاالب و احيای

 یهاطرح تدوین و اجرای یهادارای برنامه های خشكیبومزیست بهسازی و و احياحفاظت  برنامه 

 زیستی از تنوع و طرح حفاظت محيط زیست سازمان تحت مدیریت مناطق چهارگانه توجيهی و تفصيلی

 است . جانوری یهاو گونه هابومزیست در سطح

 گذاری ارزش یهاطرح دارای محيط زیست در بهسازی ی مردمیهامشارکت و ارتقایسازی فرهنگ برنامه

 است . محيطیزیسترسانی و پيام تحقيقاتی، برنامه آموزشی تدوین و طرح زیستی منابع اقتصادی

  نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند( آیين (12)هزینه )نيم در هزار ماده  –اختصاص ردیف درآمد

 ميليارد ریال  30برای صندوق ملی محيط زیست به ميزان 

 به ميزان  تعيين ردیف اعتباری تحت عنوان کاهش آلودگی هوای کالنشهرها و مقابله با گردوغبار

 ميليارد ریال 1500

  اعتباری برای توسعه و نوسازی  ی فنی وهااعتباری برای اجرای برنامه فرابخشی کمکتعيين ردیف

 ميليارد ریال 3000نقل عمومی شهری و خرید خودروها و موتور سيكلت برقی به ميزان وناوگان حمل

 ميليون ریال  4000محيطی به ميزان نهاد زیستهای مردمو سازمان هاایجاد ردیف اعتباری تقویت تشكل 

  تاالب انزلی،  ی)شامل: حفاظت و احيا 1395ملی سال ای های سرمایهطرح تملک دارایی سهتبدیل

استانی ویژه  مون( به طرحها تاالب یی استان فارس، مطالعه، حفاظت و احياهادریاچه یمطالعه و احيا

 .1396در الیحه سال 

 

 1396. برآورد اعتبارات سازمان حفاظت محيط زيست در اليحه بودجه سال 3-1

 22با افزایش  1395ميليارد ریال در سال  1.592ميزان اعتبارات سازمان حفاظت محيط زیست از 

بينی شده است. در الیحه بودجه سال پيش1396يارد ریال در الیحه بودجه سال ليم 1.956ی به درصد

ای این ی سرمایههاداراییتملک درصد و ميزان اعتبارات  5ای این سازمان ميزان اعتبارات هزینه 1396

 37حدوداً  ميزان کل اعتبارات سازمان حفاظت محيط زیستدرصد افزایش داشته است.  29سازمان 

 است.خود اختصاص داده را بهکل اعتبارات امور محيط زیست  درصد

 دهد که بودجه پيشنهادیای این سازمان نشان میی سرمایههاداراییتملک بررسی ميزان اعتبارات 

 76ميليارد ریال است. این ميزان اعتبار  1500این سازمان  1396سال  ایی سرمایههاداراییتملک اعتبارات 
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 است.خود اختصاص داده را به 1396درصد کل اعتبارات سازمان حفاظت محيط زیست در الیحه بودجه سال 

دارای اعتبارات  برنامه 5دارد  برعهدهای که سازمان حفاظت محيط زیست مسئوليت آن را برنامه 6از 

بينی يارد ریال پيشليم 456ای ميزان اعتبارات هزینه 1396ای هستند. در الیحه بودجه سال هزینه

 (.5جدول کل اعتبارات این سازمان بدان تعلق گرفته است ) درصد 23شده است که 

 

 ، سازمان حفاظت محيط زيست1396اليحه بودجه سال  .5 جدول
 )ميليون ریال(

 شرح
مصوب 

 1395سال

 اليحه

 1396 سال

نسبت به  درصد اليحه

 1395مصوب 

 5 456292 ایبودجه هزینه

 29 1500000 ایهای سرمایهی تملک داراییهاطرح

 22 1956292 جمع كل

 .همان خذ:آم

 

با توجه  لكن ،درصد افزایش یافته 22، 1396 سال الیحه در زیست محيط حفاظت بودجه سازمان

 مسئوليت و باشدیدرصد مساحت کشور در مالكيت و یا تحت مدیریت این سازمان م 80به اینكه بيش از 

ازجمله و با وجود گستردگی وظایف و معضالت متعدد ) باشدیم این سازمان مسئوليتی فرادستگاهی

زاگرس  یهابين رفتن جنگل بحران آب، آلودگی هوا، ریزگردها، نابودی تنوع زیستی، فرسایش خاک، از

ها سایر دستگاه بودجه در مقابلسازمان ، بودجه در نظر گرفته شده برای این (شمال و غيره یهاو جنگل

 .است بسيار ناچيز

 

 1395سال  ،سازمان حفاظت محيط زيست ايهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايي .6جدول 
ریال( ميليون)   

 جمع مصوب نام طرح

 ایجاد سيستم کنترل و پایش آلودگی هوا

 بررسی و حفاظت محيط زیست انسانی

 پایش فراگير محيط زیست

تجهيزات و  تأمينتعميرات اساسی و 

 آالتماشين

ریزگردها و  مطالعات جامع مدیریت مقابله با

 پدیده گردوغبار

 تاالب انزلی یحفاظت و احيا

های و رودخانه هاتاالب یو احيا حفاظت، پایش

 در معرض خطر

 ی استان فارسهادریاچه یمطالعه، حفاظت و احيا
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 جمع مصوب نام طرح

 مطالعه، حفاظت و احيای تاالب هامون

تفصيلی  -های توجيهیتدوین و اجرای طرح

مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت 

 محيط زیست

ها و بومحفاظت از تنوع زیستی در سطح زیست

 های جانوریگونه

 اقتصادی منابع محيط زیستیگذاری ارزش

رسانی تدوین برنامه آموزشی، تحقيقاتی و پيام

 محيطیزیست

 محيطیزیستایجاد نظام جامع آمار و اطالعات 

 کشور

 جمع

 .1395بودجه سال  قانونخذ: أم

 

 با احكام برنامه ششم توسعه در بخش محيط زيست 1396. بررسي انطباق اليحه بودجه سال 2

بخش محيط  یهاطرحو  هابرنامه بندیزیادی در ساختار و طبقه تغييرات 1396در الیحه بودجه سال  -

 .اعمال شده است آنها بندیدسته تغييراتی در تنها و شده استناعمال  زیست

عنوان مثال در برخی موارد طرح به .ایجاد شده است تغييرات شكلیها برنامهو  هاطرح بندیدسته در -

 امر تغيير چندانی نداشته است. لكن ماهيت ،تبدیل به برنامه شده است

ای ی سرمایههاداراییتملک هایی که دارای اعتبارات محيط زیست )تعدادی از برنامه امورنگاهی به  -

های مرتبط با این امور بدون ها و طرحای برنامههای بودجهدهد که برخی از ردیفباشند( نشان میمی

 اند.حذف شده 1396رسيدن به نتيجه مطلوب در الیحه پيشنهادی سال 

تهدیدات ، توسعه به بخش محيط زیست راهبردی برنامه ششم بدون توجه به اولویت دولت پيشنهادیالیحه  در -

ابالغی مقام معظم  یهاو سياست محيطیزیست مباحث نسبت به کشور المللیبين تعهدات و محيطیزیست

  بند( تدوین شده است . 15)در  رهبری

مقام معظم رهبری و با توجه به اینكه بودجه سال ی کلی محيط زیست ازسوی هانظر به ابالغ سياست

، هاگيری و اجرای برنامهجهت در ساماندهیای عنوان سال اول برنامه ششم توسعه دارای اهميت ویژههب 1396

و نيل به اهداف مندرج در سند اجرایی پيوست برنامه دارد که بر این اساس نظر به تعيين موضوع  هافعاليت

موانع و ، گانه الیحه بودجهچهاری هاوان یكی از موضوعات خاص برنامه ششم و اولویتعنهمحيط زیست ب

 گردد.مشاهده می 1396ی ذیل در امور محيط زیست الیحه بودجه سال هامحدودیت

عنوان هعملياتی بریزی قانون برنامه پنجم توسعه و تعيين الگوی بودجه (219)با عنایت به ماده  (الف

 هاو فعاليت ها، طرحهاایجاد ارتباطات خطی و منطقی بين برنامه، 1396قانون بودجه سال رویه حاکم بر 
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حفاظت و »شود که بر این اساس با توجه به تعریف برنامه عنوان مهمترین شرط استقرار قلمداد میهب

ذیل امور محيط زیست در الیحه و وجود معاونت تخصصی محيط  «ی آبیهابومبرداری پایدار از زیستبهره

ارائه پيشنهاد  با وجود، زیست دریایی با دفاتر زیرمجموعه در ساختار مصوب سازمانی و وظایف مرتبط با آن

( و ارسال آن در قالب 2قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ) (23)طرح جدید طبق دستورالعمل ماده 

طرح بررسی محيط »ی سازمان حفاظت محيط زیست هادر فهرست طرح، 1396حه بودجه سال سامانه الی

 لحاظ نشده است. «زیست دریایی

الحاق کشور جمهوری اسالمی ایران به  درخصوصبا توجه به مصوبه مجلس شورای اسالمی  (ب

تعهدات کشور در سطوح ملی، ی مطالعاتی و عملياتی برای اجرای هاموافقتنامه پاریس و لزوم اجرای برنامه

ی اجرایی برنامه هاعنوان یكی از اولویتهبای تعيين متغير کاهش انتشار گازهای گلخانه، المللیبين وای منطقه

 هاعنوان پيوست برنامه ششم در تعریف فعاليتهسند اقتصاد کم کربن ب درخصوصت وزیران ئمصوبه هي، ششم

 .لحاظ نگردیده است «مدیریت و کنترل تغييرات اقليم» موضوع های ذیل برنامههاو طرح

ها، نحوه ی اجرایی دستگاههامنطبق با اولویت هابا توجه به اهميت توزیع اعتبارات در اجرای برنامه (ج

تواند باعث عدم تحقق بخشی از متغيرها و فاقد اثربخشی بوده که این مهم می و توزیع اعتبارات ناکارآمد

  شود.عملياتی در سال آتی ریزی بودجهی هاشاخص

 

اي و ي سرمايههاداراييتملک هاي نگاهي بر مشكالت موجود در تخصيص اعتبار طرح. 3

 1396اي بخش محيط زيست در اليحه بودجه سال هزينه

دهد که پيامدهای اصلی عدم تعيين و تخصيص اعتبارات الزم در این های انجام شده نشان میبررسی

 از: تندعباربخش 

ها و متقبل شدن حساب قراردادهای طرحـ وقفه در اجرای مصوبات ـ تأخير در پرداخت و تصفيه

 هزینه تعدیل قراردادها،

های عمرانی و متوقف شدن امكانات حفاظتی، آور در بخش پروژههای زیانافزایش هزینه -

 عتبار مورد نياز،های پرسنلی و پرداخت تعهدات، ازسوی دیگر عدم تخصيص اپرداخت

با توجه به عدم تأمين اعتبار مورد  هاها و عدم دسترسی به اهداف طرحـ متوقف ماندن فعاليت طرح

منظور تجهيز ساختار حفاظتی محيط زیست و رشد امكانات و تجهيزات اجرایی، بازسازی و ترميم نياز به

افزاری و و تجهيزات نرم ایمحيطی شهری و منطقههای ملكی، خودروهای گشت زیستساختمان

توان مصادیق آن را در بحث آلودگی هوای کالنشهرها و تأثير آن بر سالمتی آحاد که می)افزاری سخت

جامعه جهت اجرای وظایف و امور محوله به سازمان حفاظت محيط زیست در راستای کاهش و حذف 

 ذکر کرد. را (،هاآالینده
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ها و ابنيه و سایر عمليات ی، تكميل ساختماندانيمانجام امور مطابق اقليم آب و هوایی کشور فصل  -

نيز همانند سنوات گذشته عليرغم تعيين بازه  جاریباشد. در سال ماهه اول سال می 6اجرایی در کشور 

که این مسئله باعث  انجام خواهد شد تأخيربا ، اجرای این مهم هاموافقتنامهروزه جهت مبادله  15زمانی 

کرد اعتبار در سطوح ملی و استانی و تمرکز هزینه و انتقال مهم ذیحسابی در جذب و هزینه بروز مسائل

ه است که باید بازه زمانی این شدوری آن آن به پایان سال مالی و در نتيجه کاهش کيفيت هزینه و بهره

 .شودموضوع کاهش و در چارچوب ضوابط و قانون بودجه سنواتی اجرایی 

 

 كل كشور 1396هاي اليحه بودجه سال ماده واحده و تبصره محيط زيست در. 4

 هایی که مستقيماً با محيط زیست در ارتباط هستند:تبصره 

 1396در سال  مصلحت نظام مجمع تشخيص 27/10/1389مورخ  0101/66631شماره مصوبه با رعایت (الف

ریالی  ی قبل، معادلهاسهميه سال بر باقيماندهعالوهها طرح برای مالی خارجی )فاینانس( تأمين سقف تسهيالت

 ی بخشهارا به طرح تسهيالت مذکور اقتصاد شود. شورایمی ( دالر تعيين50.000.000.000پنجاه ميليارد )

 ی بخشهادهد. طرحمی اختصاص، باشند محيطیزیستو  مالی، فنی، اقتصادی توجيه که دارای دولتی

از  توانندمی ی عاملهاالزم به بانک یهانيز با سپردن تضمين غيردولتی نهادهای عمومی و و تعاونی خصوصی

مالی خارجی  از محل تسهيالت ی مصوب که منابع آنهاهااستفاده کنند. در مورد کليه طرح مذکور تسهيالت

تمكين  از برای استفاده اولویت تأیيدمنظور ذیربط )به اجرایی دستگاه یهتأیيد اخذ، شوندتأمين می)فاینانس( 

 جمهوری اسالمی بانک مرکزی ،(دولتی ضمانت صدور منظورو دارایی )به امور اقتصادی خارجی( وزارت مالی

 برای کنترل و بودجه کشور )صرفاً برنامه و سازمان( کشور تراز ارزی تعادل و مدیریت منظور کنترلایران )به

و  بوده ضروری (ایی سرمایههای تملک داراییهاو طرح های شرکتهاشامل طرح بخش دولتی یهاطرح

 بودجه در قانون شده بينیپيش و یا منابع ارزی طرح از محل عایدات هاطرح هر یک از اصل و سود بازپرداخت

اعم از  هاطرح خارجی مالی بخش تأمينبرای  صرفاً، مالی خارجی تسهيالت استفاده از باشد.می قابل پرداخت

 کاال و خدمات مجاز است.

جمهوری  دولت منوط به تضمين قانونی با مجوز مالی خارجی از تسهيالت استفاده که در مواردی

 کارگزار خارجی یهابانک از منابع مالی اخذ شده تسهيالت یهاو هزینه اصل بر بازپرداختمبنی اسالمی

 پس از تصویب و دارایی مجاز است امور اقتصادی وزیر باشد،می المللیبينای توسعه مؤسساتو  هاو بانک

ی هاطرح برای مورد نياز کلی و یا اختصاصی یهاضمانتنامه از طرف دولت به نمایندگی وزیران هيئت

 نماید. آن را تفویض امضای و یا اختيار را صادر مذکور

 برای عامل توسط بانک تعهد ایفای امكان، که به هر دليلیدر صورتی شودمی به دولت اجازه داده 
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نامه رب سازمان با پيشنهاد، فراهم نباشد غيردولتی عمومی نهادهای و تعاونی و خصوصی ی بخشهاطرح

 صادره تضامين نسبت به پرداخت سنواتی بودجه سرجمع از محل وزیران هيئت تصویب و کشور و بودجه

 باشد.نمی تعهدات در انجام عامل بانک وظایف افین امر کند. این اقدام

ی هااز بانک الزم تضمين پس از اخذ و دارایی وزارت امور اقتصادی ی غيردولتیهاطرح درخصوص

 نسبت به صدور صادر شده است هاطرح از مجریان وثایق مناسب و کافی اخذ که به پشتوانه عامل

 نماید.می اقدام بازپرداخت ضمانتنامه

 علوم ، بنيانی دانشهاطرح با اولویتای ی زیربنایی و توسعههاطرحبرای  شودمی دولت اجازه داده به

این  «الف»در بند  و فرهنگ و هنر، با رعایت سقف مقرر محيطی، زیستب و خاکآ، کشاورزی، و تحقيقات

( 5.000.000.000بالعوض یا اعتباری تا مبلغ پنج ميليارد )، تسهيالت مالی یا تضمين نسبت به اخذ تبصره

 اقدام نماید. المللیبينو  خارجی مالی مؤسسات، هادولت از دالر

 

 1396بودجه سال  ناپذير اليحهموانع، مشكالت و الزامات اجتناب. 5

انداز توسعه حاکميتی است که در اصل پنجاهم قانون اساسی و سند چشم یحفاظت محيط زیست موضوع

و الیحه برنامه ششم توسعه  مقام معظم رهبریی کلی محيط زیست ابالغی هااستيسو  1404ایران در افق 

بخشی از وظایف نظارتی و حاکميتی و اثرگذاری مستقيم  مورد تأکيد ویژه قرار گرفته است در راستای تحقق

ها در تقویت بُعد ها، پروژهبسزایی که اغلب این طرح ريتأثهای فصل محيط زیست و آن در اجرای برنامه

، هامعاهدهمناسبات، ) یالمللهوری اسالمی ایران، انتظارات ملی، بيننظارتی و حاکميتی دولت جم

و  هابرنامهاین عدم اجرای  ،دننمایو ....( و حوزه سالمت و بهداشت در بُعد اجتماعی ایفاد می هاونيکنوانس

 داشت. ناپذیری در پی خواهدمحيطی در برخی از موارد تبعات جبرانی زیستهاتيفعال

رو و ضرورت انجام و تكميل اموری همچون حفاظت، احيا و ی پيشهاچالشمنظور رفع موانع و لذا به

احيا و  های حفاظت،محيطی تجدیدناپذیر، تكميل زیرساختوری با رویكرد توسعه پایدار از منابع زیستبهره

ایجاد نظام یكپارچه ملی مند منابع حياتی، بهسازی منابع زیستی به جهت مدیریت جامع، هماهنگ و نظام

گسترش سطح آگاهی، دانش  محيط زیست، پيشگيری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی و تخریب محيط زیست،

محيطی جامعه و تقویت فرهنگ و اخالق محيط زیستی، پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل بينش زیست و

کشور و ایجاد تمهيدات الزم جهت ابقا، اصالح و  آالینده هوا، آب، خاک و تجهيز و ساماندهی محيط زیست

 باشد:ناپذیر میموارد مشروحه ذیل از الزامات اجتناب ،ایجاد

  ی کلی محيط زیست ابالغی هااستيسطرح بررسی و حفاظت محيط زیست دریایی با استناد به
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المللی کنوانسيون حفاظت محيط زیست دریای خزر و کنوانسيون و تعهدات بين 1مقام معظم رهبری

 .های ذیربطتكلوراپمی و پر

یكی از  فردجانوران و گياهان منحصربه زیستگاهعنوان طبيعت بسته دریای خزر و سواحل آن به -

دهه اخير در مقابل  ای از محيط زیست سياره زمين بوده که در چندمنابع طبيعی با ارزش ایران و چرخه

پذیر و شكننده گردیده و با بحران اکولوژیک روبرو های کشاورزی و صنعتی و نفتی بسيار آسيبآلودگی

های آبی عنوان یكی از مهمترین پهنهاز طرف دیگر منطقه خليج فارس و دریای عمان نيز به است؛ بوده

فرد نفتی غنی، اکوسيستمی منحصربه خصوص منابعلحاظ تنوع زیستی، منابع شيالتی و بهجهان به

ی آلودگرویه موجب تخریب و برداری پرشتاب و بیهای انسانی و بهرهرود، متأسفانه فعاليتشمار میبه

و سایر اقدامات هستند. طرح بررسی  ده و نيازمند پایش مستمرشی حساس و شكننده هاستمياکوساین 

و بازسازی  پایش و مدیریت منابع آالینده دریا، احياو حفاظت محيط زیست دریایی با وظایفی همچون 

دریایی، انجام  -ی مناطق حساس ساحلیهانقشهدیده، تهيه اطلس و های حساس ساحلی آسيبزیستگاه

و استانداردها در  هادستورالعملهای زیستی مرتبط و تدوین مطالعات پایه و کاربردی درخصوص گونه

چرا که این طرح مورد  روزرسانی آنها نياز به طرحی مجزا دارد.هدست اقدام بودن و لزوم بازنگری و ب

های ابالغی مقام معظم رهبری بوده و حذف آن در )لوایح و قانون بودجه در طی دو سال تأکيد سياست

 باشد.اخير( بدون رسيدن به نتيجه مطلوب صحيح نمی

 ابالغی  ،ی کلی محيط زیستهااستيسبراساس  ز و ساماندهی محيط زیست کشورطرح تجهي

 2مقام معظم رهبری

  توسعه پایدار و محيط زیست»طرح پيشنهادی » 

بر ایجاد  ،20در اجالس ریو+ 2015تا سال  (MDGs)  سيد موعد اهداف توسعه هزارهرا سرب 

یكی از دستاوردهای اصلی از آنجا که کيد گردید. أت 2015چارچوبی جدید برای توسعه جهانی پس از 

 باشدیم (SDG) پایدار توسعه اهداف و 2015 از پس توسعه کار دستور ،2012 ژوئن در 20کنفرانس ریو+

حفاظت و استفاده »، «آن آثار و اقليم تغيير با مبارزه برای فوری اقدامات انجام»و ازجمله اهداف کالن آن 

 پایدار استفاده ارتقای و بازسازی حفاظت،»و « دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار ،هاانوسياقپایدار از 

 تخریب ساختن معكوس و متوقف زایی وبا بيابان ، مبارزههاجنگل پایدار مدیریت زمينی، یهاستمياکوس از

                                                 
ویژه حيات وحش و اعمال محدودیت حفاظت، احيا، بهسازی و توسعه منابع تجدیدپذیر مانند دریا، دریاچه، رودخانه، تاالب، تنوع زیستی به»بر مبنی .1

های پایداری، آنها براساس معيارها و شاخص (بازسازی ظرفيت قابل تحمل و توان)برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک قانونمند در بهره

 «.ی حساس و ارزشمندهاستمياکوسمدیریت 

ویژه حيات وحش و اعمال محدودیت حفاظت، احيا، بهسازی و توسعه منابع تجدیدپذیر مانند دریا، دریاچه، رودخانه، تاالب، تنوع زیستی به»بر مبنی .2

های پایداری، آنها براساس معيارها و شاخص (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازی)برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک قانونمند در بهره

مدیریت تغييرات اقليم و  –« المللیبينآنها تا سطح استانداردهای  یی حساس و ارزشمند و حفاظت از منابع ژنتيک و ارتقاهاستمياکوسمدیریت 

 . سوزی و...محيطی نظير خشكسالی، آتشمقابله با تهدیدات زیست
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و تأکيد ریاست  دیيتأو با عنایت به  است؛ بر همين اساس« زیستی تنوع کاهش ساختن متوقف و زمين

پيوستگی محيط زیست و توسعه محترم جمهوری بر اجرایی نمودن اهداف توسعه پایدار در کشور و هم

ضروری است که در جهت همسو بودن با اجرایی  بحث توسعه پایدارپایه اصلی و اساسی عنوان اقتصادی به

 به این امر شود.ی اژهیوالمللی توجه ای و بينمنطقه شدن این موضوع در سطوح ملی،

  های نوین حفاظتی در مناطق تحت مندی از سيستمحفاظت مشارکتی با بهره»طرح پيشنهادی

 1ی کلی محيط زیست ابالغی مقام معظم رهبریهااستيسبراساس  -«مدیریت

 یهاتيفعال و هاستگاهیز کنترل در مسئله نیمهمتر شده حفاظت مناطق در گشت مدیریت -

 و سنتی طوربه عمليات این کشورها، بيشتر وحش حيات مدیریت کنونی در ساختار، باشدیم غيرمجاز

 توپوگرافی و هوایی و آب شرایط اختيار، در پرسنل تعداد ميزان امكانات، تجربی، بندیمنطقه براساس

 و طبيعی منابع از حفاظت مسئول دولتی یهاارگان دراز ساليان تجربه .رديگیم صورت منطقه

 پاسخگوی سنتی، روش بر صرف تكيه که کرده را ثابت نكته این المللیمحيطی بينزیست یهاسازمان

 عدم دليلبه ،باشدینم شده مناطق حفاظت زیاد وسعت به توجه با غيرمجاز شكار باالی بسيار حجم

 نشان آمارها ،شوندیم رها نظارت بدون مناطق درون حساس نقاط از بسياری اصولی، ریزیبرنامه

و  منطقه به آگاهی با . شكارچيانباشندیم غيرمجاز شكار وقوع محل شده، رها نقاط همين ،دهدیم

 )در ندینمایم را استفاده نهایت نقاط از بعضی حضور آنها در عدم از زیست، یگان محيط تردد مسيرهای

 سایبرترکر  (CITES-MIKE)مایک سایتيس (MIST)ميست  چون نوینی ابزارهای کشورها، بعضی

(CyberTracker)  به کاربران مبرم نياز ازجمله مختلف دالیلبه کدام هر که اندبوده استفاده مورد 

 در کاربرد عدم فراوان، و تخصصی تجهيزات به نياز نبودن، رایگان ،GIS یهاستميس با فنی آشنایی

باشند(.  حفاظتی نيازهای جامع پاسخگوی اندنتوانسته ... و بودن زبانهتک ای،منطقه مختلف شرایط

 کنندهمعرفی عنوانبه (سيتیساخطر ) معرض در یهاگونه تجارت کنوانسيون دبيرخانه پيش چندی

 حيات جهانی صندوق چون حفاظتی المللینهادهای بين و (CITES-MIKE) مایک سایتيس سيستم

 (WCS) وحش حيات از حفاظت جمعيت و (IUCN) حفاظت جهانی اتحادیه (WWF) وحش

 آسان کاربری با شده حفاظت مختلف مناطق در اجرا قابل سيستمی معرفی و تدوین از که نمودند توافق

 سيستم معرفی توافق این حاصل نمایند. حمایت بانیجنگل و بانیمحيط یهاگشت مدیریت برای

، لذا باشدیم اندازیراه یا و اجرا درحال جهان کشورهای از بسياری در اکنونهم که باشدیم اسمارت

محور و آموزش پویا در حوزه یگان حفاظت محيط زیست کشور حمایت پژوهش منظور حفاظت پایدار،هب

                                                 
ویژه حيات وحش و اعمال محدودیت بر حفاظت، احيا، بهسازی و توسعه منابع تجدیدپذیر مانند دریا، دریاچه، رودخانه، تاالب، تنوع زیستی بهمبنی .1

های پایداری، آنها براساس معيارها و شاخص (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازی)ز این منابع متناسب با توان اکولوژیک برداری اقانونمند در بهره

مدیریت تغييرات اقليم و مقابله  –المللی آنها تا سطح استانداردهای بين یی حساس و ارزشمند و حفاظت از منابع ژنتيک و ارتقاهاستمياکوسمدیریت 

 . سوزی و ...محيطی نظير خشكسالی، آتشبا تهدیدات زیست
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وری منظور ارتقای بهرههای مدیریت یافته )مناطق چهارگانه( بهبومبا رویكرد حفظ و توسعه زیست

یژه جوامع محلی و جمعيت هدف( در وگيرندگان )بهرضایتمندی خدمات شیواحدهای عملياتی، افزا

آموزش »و  «پژوهش و مطالعات راهبردی»و  «توسعه و سازماندهی یگان حفاظت محيط زیست»قالب 

، تصویب و اجرایی شدن طرح مورد اشاره را امری «مندسازی یگان حفاظت محيط زیستنو توا

 نماید.ناپذیر میاجتناب

 
 

 

 بندي و پيشنهادهاجمع

که دارای ابعاد وسيع اقتصادی، اجتماعی و است سند سياستگذاری ساليانه دولت  نیمهمتر، بودجه

با شود. یمحسوب م یراث ارزنده هر کشوريو م یه ملیعنوان سرماهست بیط زيمح .باشدحقوقی می

ط يقات مسائل محيزان توفي، میقانون اساس ن کشور مخصوصاًيست در قوانیط زيژه محیگاه ویجاتوجه به 

ی هاداراییتملک ای و رشد تخصيص اعتبارات هزینهبا وجود محيطی کشور، ست و عوامل زیستیز

محيطی در یرا الزامات زیستاست، ز یاافتهیت باثبات و سازمانيای طی دو سال اخير، فاقد وضعسرمایه

توسعه و  یهابرنامهافته و در يخود را ن یگاه واقعیکشور تاکنون جا یزیرو بودجه یزیرنظام برنامه

ملحوظ و  یها و بودجه سنواتدر متن برنامه یصورت واقعمحيطی بهانه، مالحظات زیستيسال یهابودجه

توسط . یكی از دالیل اثبات این امر نتایج گزارش بررسی شاخص عملكرد محيط زیست دیآیدرنمبه اجرا 

کشور جهان با  132ایران از ميان دهد باشد که نشان میمی 1مرکز سياستگذاری و قوانين دانشگاه یيل

با کسب  2010جهان قرار گرفته است، این درحالی است که در سال  114در مقام  73/42کسب نمره 

 جهان قرار داشته است. 67در رتبه  9/76ميالدی با نمره  2008جهان و در سال  78در مقام  60نمره 

به امور حفاظتی و توسعه پایدار )در طی چند سال گذشته( در طی عدم توجه جدی  یكی از دالیل

در الیحه  .های عمرانی بوده است بيشترین اعتبارات امور محيط زیست به پروژه تخصيص ،های اخيرسال

درصد از کل  44ميليارد ریال(  2.332ای )ی سرمایههاداراییتملک ، ميزان اعتبارات 1396بودجه سال 

از اعتبارات متعلق به اعتبارات  درصد 56و  خواهد دادخود اختصاص اعتبارات امور محيط زیست را به

 1395بودجه سال  قانوندر  در سال گذشته ذکر است کهشایان  ( است.ریال ياردليم 2.875ی )انهیهز

سهم در الیحه که این  بود از کل اعتبارات درصد 56 بخش محيط زیست ایهزینه اعتبارات سهم ميزان

درصدی  58همچنين یكی از نكات منفی این الیحه تخصيص  .استثابت مانده  نيز 1396سال  بودجه

درصد  12به ميزان  1395نسبت به قانون بودجه سال که کل اعتبارات این امور به اعتبارات استانی است 

يارد ریال در الیحه ليم 3.067به  1395سال يارد ریال در قانون بودجه ليم 2.718از )است افزایش یافته 

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

)EPI), 2012. 
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دليل عدم تخصيص بودجه مصوب شده به رسيده است(، در بحث اعتبارات استانی، به 1396بودجه سال 

تنها کمک شایانی به این بخش نخواهد کرد، ، نهاعتباراتاین  افزایشرسد نظر میبخش محيط زیست، به

 ه امور محيط زیست تبدیل شده است.بلكه این مسئله به یک معضل در بحث بودج

ها و متغيرها در دو سال اخير نشان از بهبود نسبی شرایط تحقق تحليل وضعيت اجرای برنامه

دليل اما به ،های مندرج در برنامه پنجم توسعه و سایر قوانين و مقررات متناظر داردها و مأموریتبرنامه

محيطی ادامه این روند رشد کافی به مباحث زیستمحيطی و عدم توجه های زیستگستردگی تخریب

 کننده است.ند و پایين( نگران)کُ

توسعه با الیحه بودجه سال  برنامه ششم مصوباتو  1395قانون بودجه سال  انطباقازسوی دیگر، 

های بدون رسيدن به نتيجه مطلوب از ردیف ها و اهداف کالندهد که تعدادی از طرحنشان می 1396

ناپایداری در اند، لذا با توجه به اینكه فرآیند تخریب محيط زیست و ایجاد ی این الیحه حذف شدهابودجه

ها بعضاً در ها و پروژهباشد اجرای برخی طرحآن دارای سرعت بيشتری نسبت به بازسازی و احيای آن می

های مرتبط با و پروژهها مدت امكانپذیر نبوده که بر این اساس باید مدت اجرای طرحیک برنامه ميان

، حفاظت پسماندها، مدیریت ستیزها نظير تجهيز و ساماندهی محيط های اصلی فعاليت دستگاهحوزه

های مرتبط حداقل تا پایان برنامه ششم توسعه ها و پروژهروزآوری فعاليتمحيط زیست انسانی و... با به

 تمدید گردد.

مصوبات برنامه  و مقام معظم رهبری ی ابالغیهااستيساین الیحه با  درخصوصبا توجه به ارزیابی که 

های مباحث کالن که یكی از عمده ضعفکرد گيری گونه نتيجهتوان اینصورت گرفته است می ششم توسعه

یافته در این زمينه است. های تخصيصو بودجه هابرنامهبندی صحيح ی عدم تخصيص و اولویتطيمحستیز

صورت  نیاپایين بوده است در  ،علت عدم تخصيص منابعهای گذشته بهو تحقق اهداف سال اگر عملكرد

 افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته و آنگاه طبق روال، تخصيص کمتر گرهگشا نيست.

توان به تشدید می ازجمله پيامدهای اصلی عدم تعيين و تخصيص اعتبارات الزم در این بخش را

ها و متقبل شدن هزینه حساب قراردادهای طرحمحيطی، تأخير در پرداخت و تصفيههای زیستتخریب

های عمرانی منجر به متوقف شدن امكانات حفاظتی، آور در بخش پروژههای زیانتعدیل قراردادها، هزینه

 اره کرد.ها اشها و عدم دسترسی به اهداف طرحمتوقف ماندن فعاليت طرح

نيز همانند سنوات گذشته متغير و دارای  جاریها در سال ذکر است که ساختار موافقتنامهشایان 

حذف  گردد این ساختار مطابق احكام برنامه ششم توسعه، باساختار ناکارآمدی بوده که پيشنهاد می

 .شودای تنظيم و مبادله های زائد و سليقهفرم

الحاق کشور جمهوری اسالمی ایران به موافقتنامه  درخصوصاسالمی  با توجه به مصوبه مجلس شورای

 وای ی مطالعاتی و عملياتی برای اجرای تعهدات کشور در سطوح ملی، منطقههاپاریس و لزوم اجرای برنامه
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، ی اجرایی برنامه ششمهاعنوان یكی از اولویتهبای تعيين متغير کاهش انتشار گازهای گلخانه، المللیبين

و  هاعنوان پيوست برنامه ششم در تعریف فعاليتهسند اقتصاد کم کربن ب درخصوصوزیران  هيئتمصوبه 

عنوان و این امر بهلحاظ نگردیده است  «مدیریت و کنترل تغييرات اقليم» موضوع های ذیل برنامههاطرح

 مورد توجه قرار گيرد. باید المللیبينتعهد 

تخریب محيط زیست و ایجاد ناپایداری در آن دارای سرعت بيشتری نسبت به با توجه به اینكه فرآیند 

 ،مدت امكانپذیر نبودهها بعضاً در یک برنامه ميانها و پروژهباشد، اجرای برخی طرحآن می یبازسازی و احيا

ان، نظير های اصلی فعاليت سازمهای مرتبط با حوزهها و پروژهگردد مدت اجرای طرحبنابراین پيشنهاد می

ها روزآوری فعاليت، حفاظت محيط زیست دریایی و... با بهپسماندها، مدیریت ستیزتجهيز و ساماندهی محيط 

 اقدامات الزم به یكباره حذف نگردند. و تا به پایان نرسيدنلحاظ ای در ردیف بودجه های مرتبطو پروژه

 :استشرح ذیل بهپيشنهادهای این گزارش در بخش محيط زیست  نیمهمتر

ـ آموزش، پژوهش و کاربرد فناوری اطالعات در ارتقا و حفظ محيط زیست کشور در راستای سياست 

برنامه  مصوبات و مقام معظم رهبری ی ابالغیهاسياستسازی در راستای اجرایی شدن ترویجی و فرهنگ

 توسعه، ششم

رگ، شهرهای ساحلی و حاشيه های آلی بازیافت در شهرهای بزاستقرار روش برایـ توجه الزم 

 مصوبات برنامه ششم توسعه،ها در راستای اجرای تاالب

ی و در نهایت دفع کليه پسماندهای خطرسازیبسازی، های خنثیتكميل سيستم بهـ توجه الزم 

 توسعه. ششمبرنامه مصوبات  بيمارستانی، عفونی و... در راستای اجرای
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