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 كشور كل 1397 سال بودجه اليحه بررسي

 زيست محيط بخش .4

 

 

 
 

 

 چكيده

 اطالعات يگردآور از فراتر تيكحر متضمن ريزيبودجه جريان و تاس دولت سالهكي مالي برنامه بودجه،

 با 1397 سال بودجه اليحه انطباق بررسي .است مصوب سندي در دولت عمليات به مربوط اعتبارات و

 با وجود هك است موضوع اين بيانگر توسعه ششم برنامه امكاح و رهبري معظم مقام ابالغي يهااستيس

 هاطرح و هابرنامه بنديتقسيم نحوه در ليكش تغييراتي گذشته سال اليحه به نسبت اليحه اين اينكه

 است. قبلي روند ادامه عمل درولي  داشته

 اعتبارات ميزان هك دهدمي نشان زيست، محيط بخش در شورك لك 1397 سال بودجه اليحه بررسي

 امور ساير بين در زيست طمحي امور بودجه سهم هك است درحالي اين است. ريال ميليارد 2.830 بخش اين

 و معضالت حل كشور توسعه ششم برنامه اصلي هاياولويت از يكي اينكه به توجه با است. درصد 099/0

  است. قبلي روند ادامه نندهكبيان اعتبارات تخصيص نحوه نكل است، زيست محيط بخش هايچالش

 از ناشي التكمش و سوكي از جاري سال ماهه 9 در اعتبارات ناچيز تخصيص به توجه با همچنين

 سال در اعتبارات تخصيص عدم ،1396 سال در برنامه با مرتبط هايشاخص و برنامه املك اجراي عدم

 .شودمي 1397 سال در التكمش بروز موجب جاري

 هاياولويت با منطبق زيست محيط امور يهابرنامه اجراي در اعتبارات توزيع اهميت به توجه با لذا

 تحقق عدم باعث تواندمي مهم اين و بوده اثربخشي فاقد ارآمدكنا اعتبارات توزيع نحوه ها،ستگاهد اجرايي

  شود. آتي سال در ريزيبودجه هايشاخص و متغيرها از بخشي

 

 مقدمه

 تواندمي اساسي جنبه چند از 1397 سال در زيست محيط بخش بودجه به پرداختن جايگاه و اهميت

 ريزگردهاي سهمگين خيمه النشهرها،ك هواي شديد آلودگي هكاين اول رد.گي قرار بررسي مورد

 و دريا سواحل در شاورزيك سموم و نفتي هايآلودگي انباشت شور،ك آسمان بر عربي شورهايك

 هايجنگل تخريب وحش، حيات بغرنج وضعيت ايران، هايتاالب ويراني و تخريب تداوم ها،رودخانه

 و داده افزايش را زيست محيط حوزه مسائل ديگر، محيطيزيست لكمش انهزار همراهبه شده حفاظت

 و نشك واسطهبه زيست محيط گفت توانمي بنابراين .كند حل را مسائل اين است نتوانسته مديريت

 محسوب فراگير بسيار ايحوزه ،فرهنگي و اجتماعي ،ياقتصاد هايبخش ساير با آن هاينشكوا

www.irpublicpolicy.ir



 

 اسالمي شوراي مجلس اهژپوهش مركز _______________________________________________ 

 

 

2 

 نظر از است. اقتصادي رشد بر اثرگذار عامل و توليد هاينهاده نندهكتأمين ،ياقتصاد نظر از .شوديم

 دربرگيرنده فرهنگي نظر از و ندكمي مهيا سالم ايجامعه و شاداب بستري ،سالم زيست محل اجتماعي

 انطباق در شورك هر تاريخي و ميهني هويت و ملي سنن و آداب هك است اقليمي و طبيعي هايويژگي

 تا خرد مقياس از همجوار يهابومزيست بين عمودي و افقي ارتباطات يابد.مي املكت و وينكت آن با

 حوزه به را زيست محيط ،ياسيس و حقوقي مرزبندي هرگونه از فارغ ،زمين رهكستيز النك مقياس

 گرمايش چون هاييبحران ظهور با راًياخ و است ردهك تبديل ايمنطقه و الملليبين تقابالت يا تعامالت

 است. رفته فراتر نيز زمين رهك جو يكفيزي مرزهاي از حتي آن اثرگذاري دامنه اقليم تغيير و جهاني

 يداريپا حفظ دار،يپا توسعه مدار در ياجامعه هر گرفتن قرار شرطشيپ گفت توانمي بنابراين

 است. ستيز طيمح يردهاكارك

 در ميتيكحا و نترليك نظام برقراري و باالدستي اسناد و قانوني هايزيرساخت وجود هك است پرواضح

 .آوردمي فراهم را زيست محيط از حفاظت ظرفيت مالي، و تشويقي و انگيزشي هايمشوق از استفاده نارك

 در زيست محيط تخريب گسترش به رو روند و داليل شود ايويژه توجه بدان بايد هك ديگر اساسي تهكن

 در محيطيزيست هايتخريب محاسبه عدم و محيطيزيست اقتصاد ئلمسا به جدي يتوجهبي .است شورك

 ضعف نتيجه در و محيطيزيست مباحث ضرورت و اهميت به افيك باورنبود  و شورك اقتصادي سيستم

 اصلي داليل ازجمله رهبري معظم مقام ابالغي يهااستيس و شورك ايتوسعه هايبرنامه اجراي به پايبندي

 ساليانه، هايريزيبودجه و توسعه هايبرنامه در محيطيزيست مالحظات و الزامات رازي هاست،تخريب اين

 تأمين و ايبرنامه اهداف بين بندياولويت عدم هك يطوربه آيد.نمي در اجرا به و ملحوظ واقعي صورتبه

 ساخت. خواهد مواجه لكمش با را اهداف به دستيابي اعتبارات،

 موجود هايچالش بيان و زيست محيط بخش در ايبودجه قوانين اعتبارات ليلتح با ابتدا گزارش، اين در

 شود.مي پرداخته 1397 سال بودجه اليحه در برنامه و فصل امور، براساس هابخش اين دقيق بررسي به آن، در

 

 زيست محيط بخش اعتبارات بررسي .1

 زيست محيط بخش در 1397 لسا بودجه اليحه لياتك و اعتبارات بر مروري .1-1

 .شوديمن ديده فصول و امور بنديتقسيم نحوه در زيادي بسيار تغييرات 1397 سال بودجه اليحه در

 سال پيشنهادي بودجه اليحه در فصل 43 به 1396 سال بودجه قانون در فصل 48 از فصول تعداد

 سال بودجه به نسبت كه شدبامي فصل چهار زيست محيط امور فصول تعداد است. شده تبديل 1397

 27) اجتماعي رفاه امور به گانهده امور بودجه لك از اعتبارات سهم بيشترين .است مانده باقي ثابت 1396

 است. يافته اختصاص (درصد 099/0) زيست محيط امور به ميزان مترينك و يافته اختصاص (درصد

 ويژه توجه دهندهنشان اول نگاه در اخير( يهاسال )طي گانهده امور به زيست محيط فصل شدن تبديل
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 قبلي روند ادامه نندهكبيان اعتبارات تخصيص نحوه لكن است، زيست محيط معضالت و بخش به دولت

 اين ايسرمايه هايدارايي كتمل و ايهزينه اعتبارات لك ميزان 1397 سال بودجه اليحه در .باشديم

 را گانهده امور بودجه لك از درصد 099/0 اعتبار اين است. شده بينيپيش ريال ميليارد 2830 بخش

 به 1396 سال در ريال ميليارد 2.362 از زيست محيط امور اعتبارات درواقع است. داده اختصاص خودبه

 رشد داراي زيست محيط امور اعتبارات ميزان است. رسيده 1397 سال اليحه در ريال ميليارد 2.830

 45 و 350 ترتيببه زيست محيط امور در اختصاصي و متفرقه بودجه زانمي است. بوده درصدي 19

 دهد.مي تشكيل را زيست محيط امور بودجه كل درصد 13 مجموع در كه باشدمي ريال ميليارد

 سال چند )طي پايدار توسعه و حفاظتي امور به جديتوجهي بي دليلبه زيست محيط بخش در

 محيط امور اعتبارات بيشترين حفاظت، و تخريب از جلوگيري منظوربه اخير هايسال طي گذشته(

 كتمل اعتبارات ميزان ،1397سال بودجه اليحه در لكن ،است بوده عمراني هايپروژه به متعلق زيست

 خودبه را زيست محيط امور اعتبارات لك از درصد 68 ريال( ميليارد 1.934) ايسرمايه هايدارايي

 است. (ريال ياردليم 896) يانهيهز اعتبارات به متعلق اعتبارات از ددرص 32 و دهدمي اختصاص

 بخش ايهزينه اعتبارات سهم ميزان 1396 سال بودجه قانون در گذشته سال در هك است ركذ شايان

 به 1397 سال بودجه اليحه در سهم اين و بود شده شامل را اعتبارات لك از درصد 26 زيست محيط

 يهادارايي تملك اعتبارات درصدي 65 سهم اليحه اين مثبت اتكن از يكي است. رسيده درصد 32

 اعتبارات اين و است زيست محيط امور ايسرمايه يهادارايي تملك اعتبارات لك از ملي ايسرمايه

 قانون در ريال ياردليم 807 از) است يافته افزايش 1396 سال بودجه قانون به نسبت درصد 25 ملي

 اعتبارات بحث در است(، رسيده 1397 سال بودجه اليحه در ريال ياردليم 1015 به 1396 سال بودجه

 هايبخش در آن گنجاندن و زيست محيط بخش به شده مصوب بودجه تخصيص عدم دليلبه استاني،

 .باشد مثبت ملي هايرديف به آنها تخصيص صورت در رسدمي نظربه غيرمرتبط،

 و پايش برنامه اعتبارات ازجمله اعتباري هايرديف برابري چندين افزايش عمده داليل از يكي

 محيط ملي صندوق اعتبارات )ازجمله متفرقه هايرديف راتااعتب نمودن اضافه هاندهيآال مديريت

 باشد.مي هارديف اين به پسماند( مديريت قانون اجرايي نامهآيين (12) ماده موضوع جهت در زيست

 محيط بهبود عنوان با ايبودجه رديف پسماند مديريت بحث درخصوص كه است ذكر شايان همچنين

 2.000 معادل ريال ميليارد 70.000 مبلغ به كشور كل پسماندهاي ساماندهي و آبخيزداري زيست،

 1است. يافته اختصاص دالر ميليون

                                                 
منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده است نسبت به برداشت از به« و»براساس بند . 1

  داري كل كشور واريز نمايد.رآمدي عمومي نزد خزانهصندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصله را به رديف د 1397ورودي سال 
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 ريال( )ميليون  1397 و 1396 هايسال در امور برحسب ايسرمايه هايدارايي كتمل و ايهزينه اعتبارات مقايسه .1 جدول

 فصل عنوان رديف

 مصارف

 لك جمع
 رشد درصد

 بودجه اليحه

 به 1397 سال

 1396سال قانون

 اعتبارات لك جمع سهم

 اختصاصي و عمومي هايهزينه
 هايدارايي كتمل اعتبارات

 ايسرمايه
 )درصد(

 بودجه ونقان بودجه اليحه بودجه قانون بودجه اليحه بودجه قانون

 1396سال

 بودجه اليحه

 1397 سال

 بودجه اليحه بودجه قانون

 1396سال 1397 سال 1396سال 1397 سال 1396سال 1397 سال

 20 109.097.432 90.675.309 17.515.248 25.308.156 91582184 65.367.153 عمومي خدمات امور 1

 7 512.095.209 478.332.852 14.180.078 16.290.600 49791513 462.042.252 امنيتي و دفاعي امور 2

 7 89.143.154 83.294.717 7.789.876 8.708.006 81.353.287 74.586.711 قضايي امور 3

 23 239.711.922 311.448.186 180.386.587 269.210.743 59.325.335 42.237.443 اقتصادي امور 4

 19 2.830.128 2.362.044 1.934.025 1.745.000 896.103 617.044 زيست محيط امور 5

6 
 و شهري عمران ن،كمس امور

 روستايي
2.179.199 2.497.802 46.321.738 31.559.979 48.500.937 34.057.781 29 

 149 569.722.507 228.384.341 24.446.865 27.179.110 545.280.642 201.205.231 سالمت امور 7

8 
 و بدنيتيترب فرهنگ، امور

 گردشگري
56.204.106 63.405.210 24.599.673 15.472.858 80.803.779 78.878.068 2- 

 34 278.909.512 207.471.173 21.107.276 31.175.354 257802236 176.295.819 پژوهش و آموزش امور 9

 27 788.224.699 618.175.934 986.702 1.462.799 787.237.997 616.713.135 اجتماعي رفاه امور 10

-- 31 2.831.176.194 2.149.449.272 4.343.880.276 45.2001.179 387.295.918 16.997.448.093 گانهده امور جمع

 .1397 سال بودجه اليحه و 1396 سال بودجه قانون مآخذ:

www.irpublicpolicy.ir



 ________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 

 1396 سال بودجه قانون به نسبت 1397سال بودجه اليحه در زيست محيط فصول ايسرمايه هايدارايي كتمل و ايهزينه اعتبارات مقايسه .2 جدول
 )ميليون ريال(

 عنوان رديف

 كل جمع ايسرمايه هايدارايي كتمل اختصاصي و عمومي هايهزينه
 فصول از كهري سهم

 )درصد( لك به

قانون بودجه 

 1396سال 

اليحه بودجه 

 1397سال 

درصد رشد اليحه 

 1397بودجه سال 

 1396 به قانون سال

قانون بودجه 

 1396سال 

اليحه بودجه 

 1397سال 

درصد رشد اليحه 

 1397بودجه سال 

 1396 به قانون سال

قانون بودجه 

 1396سال 

اليحه بودجه 

 1397 سال

درصد رشد اليحه 

به 1397بودجه سال 

 1396 قانون سال

قانون 

بودجه 

 1396سال 

اليحه 

بودجه 

 1397 سال

1 
 مديريت فصل

 پسماند
67.689 153.635 126 0 0 0 67.689 153.635 126 

2 
 اهشك فصل

 آلودگي
79.366 122.679 54 564.000 625.000 10 643.366 747.679 16 

3 
 از حفاظت فصل

 زيستي يهاگونه
350.964 445.298 26 1.105.000 1.115.000 9./ 1.455.964 1.664.323 14 

4 

 و تحقيق فصل

 امور در توسعه

 زيست محيط

119.025 174.491 46 76.000 90.000 18 195.025 264.491 35 

- 19 2.830.128 2.362.044 8/4 1.830.000 1.745.000 45 896.103 617.044 مجموع

 همان. مآخذ:
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 ريال( )ميليون  امهبرن برحسب زيست محيط بخش ايسرمايه هايدارايي كتمل و ايهزينه اعتبارات مقايسه .3 جدول
ف

ردي
 

 عنوان

 لك جمع ايسرمايه هايدارايي كتمل اختصاصي و عمومي هايهزينه

 بودجه قانون

 1396 سال

 بودجه اليحه

 1397 سال

 اليحه رشد درصد

 1397 سال بودجه

 1396سال قانون به

 بودجه قانون

 1396سال

 اليحه

 سال بودجه

1397 

 اليحه رشد درصد

 1397 سال بودجه

 1396سال قانون به

 بودجه قانون

 1396 سال

 بودجه اليحه

 1397 سال

 اليحه رشد درصد

 1397 سال بودجه

 1396سال قانون به

1 
 مديريت و پايش برنامه

 هاندهيآال
79.366 1.122.679 1.314 564.000 625.000 10 643.366 727.679 13 

2 
 و فرهنگ ارتقاي برنامه

 زيستي محيط اخالق
87.273 95.566 9 76.000 90.000 18 163.273 175.566 5/7 

3 
 بر نظارت و مديريت برنامه

 پسماندها
67.689 153.635 126 0 0 - 67.689 45.635 32- 

4 

 برداريبهره و حفاظت برنامه

 و هابومزيست از پايدار

 آبي هايگونه

61.804 79.997 29 938.000 815.000 13- 999.804 889.157 11- 

5 

 و احيا ت،حفاظ برنامه

 تنوع و طبيعت بهسازي

 سطح در زيستي

 خشكي هايگاهزيست

289.160 365.301 26 167.000 300.000 79 456.160 562.401 23 

 148 78.925 31.752 0 0 0 148 78.925 31.752 كاربردي هايپژوهش برنامه 6

 19 128.830.2* 2.362.044 -89 183.000 1.745.000 45 896.103 617.044 مجموع

 .همان مآخذ:
 .است گرفته قرار كلي جمع معيار امور كل در شدن جمع دليلبه لكن، باشدمي كمتر كمي هابرنامه در متفرقه اعتبارات نديدن دليلبه 1397 سال بودجه اليحه اعتبارات مجموع*
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 محيط امور مهبرنا 6 از باشديم برنامه 6 و فصل چهار داراي زيست محيط امور شد بيان هك طورهمان

 و پسماندها بر نظارت و مديريت برنامه بجز است ايسرمايه هايدارايي كتمل اعتبارات داراي برنامه چهار زيست

 (.2 )جدول است ايهزينه اعتبارات داراي فقط 1397 سال بودجه اليحه در كه كاربردي هايپژوهش برنامه

 از: تندعبار 1397 سال بودجه يحهال در زيست محيط امور يهاطرح و هابرنامه و فصول

 ،پسماندها بر نظارت و مديريت برنامه شامل پسماند مديريت فصلـ 

 ،هاندهيآال مديريت و پايش برنامه شامل آلودگي اهشك فصلـ 

 و هابومزيست از پايدار برداريبهره و حفاظت برنامه شامل زيستي يهاگونه از حفاظت فصلـ 

 ي،كخش هايبومزيست و طبيعت بهسازي و اياح فاظت،ح برنامه آبي، يهاگونه

 مردمي هايمشاركت و سازيفرهنگ برنامه شامل زيست محيط امور در توسعه و تحقيق فصلـ 

 .اربرديك يهاپژوهش برنامه ،زيست محيط بهسازي در

 به نسبت 1397 سال بودجه اليحه اعتبارات پسماند مديريت فصل درصدي 126 افزايش دليل

محيط  بهبود جهت در «4» تبصره و بند عنوان تحت رديفي افزودن 1396 سال بودجه قانون مصوب

 قانون (38) ماده «س» بند براساس) باشدمي كشور كل پسماندهاي ساماندهي و آبخيزداري ،زيست

 1.(توسعه ششم برنامه

 قبل يهاسال همانند ايسرمايه يهادارايي كتمل اعتبارات تخصيص نحوه دهديم نشان 4 جدول

 محيطيزيست يهاچالش و معضالت اعتبارات، تخصيص نحوه اين براي خاصي بندياولويت و بوده

 طرح به متعلق رشد كاهش بيشترين و بوده رشد داراي اعتبارات ميزان .است نگرفته صورت شورك

 انونق به نسبت درصدي 21 منفي رشد )داراي آالتماشين و تجهيزات تأمين و اساسي تعميرات

 سال اليحه در ملي ايسرمايه يهادارايي كتمل اعتبارات سهم بيشترين است. بوده (1396 سال بودجه

 سازمان مديريت تحت چهارگانه مناطق تفصيلي ـ توجيهي هايطرح اجراي و تدوين طرح به 1396

 ناي اعتبارات درصدي 98 افزايش دليل است. يافته اختصاص (درصد 198) زيست محيط حفاظت

 درخصوص 2توسعه ششم برنامه قانون (38) ماده «ظ» و «ط» ،«ر» بندهاي بودجه اختصاص طرح

 باشد.مي چهارگانه مناطق هوشمندسازي و حفاظتي پوشش يارتقا

                                                 
شود براساس جدول زير، نسبت منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده ميبه (و .1

ه بندي صندوق توسعه ملي اقدام و منابع حاصـله را به رديف درآمد عمومي به شماره طبق 1397به برداشت از ورودي سال 
داري كل كشور واريز نمايد. اعتبارات موضوع اين بند براي صندوق توسعه ملي بازگشت از منابع محسوب نزد خزانه 31۰7۰۵

شود. هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص شده ازجمله حقوق و دستمزد از محل منابع اين بند ممنوع است. تبديل مي

 .گيردير نظر بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران صورت ميدالر به ريال منابع موضوع اين بند ز

ها، مراتع و اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه ( حفاظت از جنگل%1۰۰) درصد ارتقاي پوشش صد( ر .2

ها و منظور پايداري جنگلها و مراتع کشور بهمحيطي با مشارکت جوامع محلي و ارتقاي ضريب حفاظت از جنگلزيست

 (.%1۰) درصد بخشي دام و مراتع ساالنه حداقل دهتعادلهمچنين 

هاي در معرض تهديد و خطر محيط زيست و گونهعمل حفاظت و مديريت از مناطق چهارگانه تهيه، تدوين و اجراي برنامه ( ط
ا اولويت هاي داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقيقي و حقوقي بگيري از ظرفيتوحش کشور با رويکرد بهرهانقراض حيات

 .نهاد توسط سازمان حفاظت محيط زيستهاي مردمجوامع محلي و سازمان

بندي جديد مناطق با توجه به تقسيمات بازنگري در محدوده مناطق چهارگانه محيط زيست و همچنين تعريف و تقسيم)ظ 

 .توسط سازمان حفاظت محيط زيست (IUCN) نوين اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت
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 ايسرمايه هايدارايي كتمل هايطرح اعتبارات وضعيت مقايسه .4 جدول

 ل(ريا )ميليون 1396 سال به نسبت 1397 سال بودجه اليحه ملي

 همان. خذ:آم

 

 قانون با 1397 سال در شورك لك زيست محيط بخش بودجه اليحه ساختاري مقايسه .2-1

 1396 سال بودجه

 از: تندعبار 1396 سال بودجه قانون به نسبت 1397 سال بودجه اليحه يهابرنامه تغييرات

 حفاظت و بررسي هوا، آلودگي پايش و كنترل سيستم ايجاد هايطرح داراي هاندهيآال ديريتم و پايش برنامهـ 

 از جلوگيري آالت،ماشين و تجهيزات تأمين و اساسي تعميرات زيست، محيط فراگير پايش انساني، زيست محيط

 است. اقليم تغيير و گردوغبار پديده و هاريزگرد با مقابله مديريت جامع مطالعات تهران، شرب آب آلودگي

 احياي و پايش حفاظت، هايطرح داراي آبي هايبومزيست از پايدار برداريبهره و حفاظت برنامهـ 

 احياي و حفاظت مطالعه انزلي، تاالب احياي و حفاظت هايطرح خطر، معرض در هايرودخانه و هاتاالب

 است. ژرفي يهاآب مطالعه و مونها تاالب احياي و حفاظت مطالعه، طرح و فارس استان هايدرياچه

 اجراي و تدوين هايبرنامه داراي خشكي هايبومزيست بهسازي و احيا و حفاظت برنامهـ 

 از حفاظت طرح و زيست محيط سازمان مديريت تحت چهارگانه مناطق تفصيلي و توجيهي هايطرح

 .است وحش حيات و هابومزيست سطح در زيستي تنوع

 طرح عنوان رديف
  قانون

 1396 سال

 سال اليحه

1397 

 اليحه تغييرات رشد درصد

 به سبتن 1397 سال بودجه

 1396 سال بودجه قانون

1 
 مناطق تفصيلي ـ توجيهي هايطرح اجراي و تدوين

 زيست محيط حفاظت سازمان مديريت تحت چهارگانه
52.000 155000 198 

 26 145.000 115.000 وحش حيات و هابومستزي سطح در زيستي تنوع از حفاظت 2

 1/7 15.000 14.000  زيستي محيط منابع اقتصادي گذاريارزش 3

4 
 رسانيپيام و تحقيقاتي آموزشي، هايبرنامه تدوين

  محيطيزيست
62.000 75.000 20 

 51 85.000 56.000 زيست محيط فراگير پايش 5

 18 45.000 38.000 انساني زيست محيط حفاظت و بررسي 6

 22 220.000 180.000 هوا آلودگي پايش و نترلك سيستم ايجاد 7

8 
 پديده و ريزگردها با مقابله مديريت جامع مطالعات

 اقليم تغيير و گردوغبار
20.000 25.000 25 

 7 140.000 130.000 تهران شرب آب آلودگي از جلوگيري 9

 -21 110.000 140.000 آالتماشين و تجهيزات تأمين و اساسي تعميرات 10

 25 1.015.000 807.000 لك جمع
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 هايطرح داراي زيست محيط بهسازي در مردمي هايمشاركت ارتقاي و زيسافرهنگ برنامه 

 .است محيطيزيست رسانيپيام و تحقيقاتي آموزشي، برنامه تدوين طرح و زيستي منابع اقتصادي گذاريارزش

 

 1397 سال بودجه اليحه در زيست محيط حفاظت سازمان اعتبارات برآورد .3-1

 21 افزايش با 1396 سال در ريال ميليارد 2.260 از زيست محيط حفاظت سازمان اعتبارات ميزان

 بودجه اليحه در است. شده بينيپيش 1397 سال بودجه اليحه در ريال ياردليم 2.735 به يدرصد

 هايدارايي كتمل اعتبارات ميزان و درصد 45 سازمان اين ايهزينه اعتبارات ميزان 1397 سال

 محيط حفاظت سازمان اعتبارات لك ميزان است. داشته افزايش درصد 11 سازمان اين ايسرمايه

 است. داده اختصاص خودبه را زيست محيط امور اعتبارات لك درصد 96 حدوداً زيست

تملك  اعتبارات هك دهدمي نشان سازمان اين ايسرمايه هايدارايي كتمل اعتبارات ميزان بررسي

 لك درصد 67 اعتبار ميزان اين است. ريال ميليارد 1839 نسازما اين 1397 سال ايسرمايه هايدارايي

 است. داده اختصاص خودبه را 1397 سال بودجه اليحه در زيست محيط حفاظت سازمان اعتبارات

 داراي برنامه پنج دارد برعهده را آن مسئوليت زيست محيط حفاظت سازمان هك ايبرنامه پنج از

 ريال ياردليم 896 ايهزينه اعتبارات ميزان 1397 سال بودجه اليحه در هستند. ايهزينه اعتبارات

 (.5 جدول) است گرفته تعلق بدان سازمان اين اعتبارات لك درصد 32 هك است شده بينيپيش

 

 1397 سال بودجه اليحه در زيست محيط حفاظت سازمان اعتبارات .5 جدول
 ريال( )ميليون

 1396سال مصوب شرح
 اليحه

 1397 سال
 1396 مصوب به نسبت يحهال درصد

 45 896.103 617.044 ايهزينه بودجه  

 11 1.839.025 1.643.000 ايسرمايه هايدارايي كتمل يهاطرح  

 21 2.735.128 2.260.044 لك جمع

 .همان مآخذ:

 

 توجه با نكل يافته، افزايش درصد 21 ،1397 سال اليحه در زيست محيط فاظتح سازمان بودجه

 و باشديم سازمان اين مديريت تحت يا و يتكمال در شورك مساحت درصد 80 از بيش هكاين به

 متعدد معضالت و وظايف گستردگي وجود با و) باشديم فرادستگاهي مسئوليتي سازمان اين مسئوليت

 رفتن بين از ،كخا فرسايش زيستي، تنوع نابودي ريزگردها، هوا، آلودگي آب، بحران ازجمله

 مقابل در سازمان اين براي شده گرفته نظر در بودجه ،(...و شمال يهانگلج و زاگرس يهاجنگل

 .است ناچيز بسيار هادستگاه ساير بودجه
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 1397 سال زيست، محيط حفاظت سازمان ايسرمايه هايدارايي كتمل اعتبارات .6 جدول
 ريال( ميليون)

 مصوب جمع طرح نام

00220.0 هوا آلودگي پايش و كنترل سيستم ايجاد  

 45.000 انساني زيست محيط حفاظت و بررسي

 85.000 زيست محيط فراگير پايش

 110.000 آالتماشين و تجهيزات تأمين و اساسي تعميرات

 140.000  تهران شرب آب آلودگي از جلوگيري

 25.000 گردوغبار پديده و ريزگردها با مقابله مديريت جامع مطالعات

 50.000 انزلي تاالب احياي و حفاظت

 655.000 خطر معرض در هايرودخانه و هاتاالب احياي و پايش حفاظت،

 55.000 فارس استان هايدرياچه احياي و حفاظت مطالعه،

 55.000 ژرفي يهاآب مطالعه و هامون تاالب احياي و حفاظت مطالعه،

 155.000 زيست محيط حفاظت سازمان مديريت تحت چهارگانه مناطق تفصيلي -توجيهي هايطرح اجراي و تدوين

 145.000 وحش حيات و هابومزيست سطح در زيستي تنوع از حفاظت

 15.000 زيستي محيط منابع اقتصادي گذاريارزش

 75.000 محيطيزيست رسانيپيام و تحقيقاتي آموزشي، برنامه تدوين

 1.839.025 *جمع

 .1397 سال بودجه اليحه مأخذ:
 شـدن  جمـع  دليلبه لكن، باشدمي كمتر كمي هابرنامه در متفرقه اعتبارات نديدن دليلبه 1397 سال بودجه هاليح اعتبارات مجموع *

 .است گرفته قرار كلي جمع معيار امور كل در
 

 زيـر  شـرح بـه  زير ايبودجه يهارديف زيست محيط حفاظت سازمان 1397 سال بودجه اليحه در

 است: شده اضافه

 ،ريال ميليارد 108 اعتبار با پسماندها مديريت قانون اجراي ازجمله زيست يطمح ملي صندوق به كمكـ 

 ،ريال ميليارد 16 اعتبار با هواكننده آلوده منابع با مقابله و پاك هواي قانون اجرايـ 

 ،ريال ميليارد 4 اعتبار با پاك هواي قانون اجراي ازجمله زيست محيط ملي صندوق به كمكـ 

 ،ريال ميليارد 5 اعتبار با اروميه درياچه جاتن و حفاظت راهبريـ 

 .ريال ميليارد10 اعتبار با محيطيزيست يهاتشكل و محلي جوامع تقويت و توانمندسازيـ 

 زيسـت  محـيط  حفاظـت  سـازمان  ايبودجه يهارديف 1397 سال بودجه اليحه اين در همچنين

 است: شده حذف (اهداف تحقق و مطلوب شرايط به رسيدن )بدون نيز زير شرحبه

 ،ژن يهابانك و طبيعي تاريخ يهاموزه مديريت و راهبريـ 

   ،پرديسان يهاپارك نگهداري و مديريتـ 

 .محيطيزيست فرهنگي و آموزشي يهابرنامه اجراي و سنجينيازـ 
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ـ اح با 1397 سال بودجه اليحه انطباق بررسي .2  باالدسـتي  اسـناد  و ششـم  برنامـه  امك

 زيست طمحي بخش در توسعه

 بخش يهاطرح و هابرنامه بنديطبقه و ساختار در زيادي تغييرات 1397 سال بودجه اليحه در ـ

 است. شده اعمال آنها بنديدسته در تغييراتي تنها و است نشده اعمال زيست محيط

 چنداني تغيير امر ماهيت نكل ،است شده ايجاد ليكش تغييرات هابرنامه و هاطرح بنديدسته در ـ

 است. نداشته

 ايسرمايه هايدارايي كتمل اعتبارات داراي هك ييهاطرح از )تعدادي زيست محيط امور به نگاهي ـ

 به رسيدن بدون امور اين با مرتبط هايطرح ايبودجه هايرديف از برخي هك دهدمي نشان باشند(مي

 اند.شده حذف 1397 سال پيشنهادي اليحه در مطلوب نتيجه

 ،زيست محيط بخش به توسعه ششم برنامه راهبردي اولويت به كافي توجه بدون دولت شنهاديپي اليحه ـ

 ابالغي هايسياست و محيطيزيست مباحث به نسبت كشور الملليبين تعهدات و محيطيزيست تهديدات

  .است شده تدوين بند( 15 )در رهبري معظم مقام

 سال بودجه هكاين به توجه با و رهبري معظم مقام ازسوي زيست محيط ليك هايسياست ابالغ به نظر

 اجراي و گيريجهت ساماندهي در ايويژه اهميت داراي توسعه ششم برنامه دوم سال عنوانبه 1397

 به نظر اساس اين بر هك دارد برنامه پيوست اجرايي سند در مندرج اهداف به نيل و هافعاليت ها،برنامه

 اليحه چهارگانه هاياولويت و ششم برنامه خاص موضوعات از يكي وانعنبه زيست محيط موضوع تعيين

 .شودمي مشاهده1397 سال بودجه اليحه زيست محيط امور در ذيل هايمحدوديت و موانع ،بودجه

 رويه عنوانبه عملكرد برمبتني ريزيبودجه الگوي تعيين و توسعه ششم برنامه قانون (38) ماده به عنايت با الف(

 مهمترين عنوانبه هافعاليت و هاطرح ها،برنامه بين منطقي و خطي ارتباطات ايجاد ،1397 سال بودجه قانون بر مكحا

 هايبومزيست از پايدار برداريبهره و حفاظت» برنامه تعريف به توجه با اساس اين بر هك شودمي قلمداد استقرار شرط

 ساختار در زيرمجموعه دفاتر با دريايي زيست محيط تخصصي اونتمع وجود و اليحه در زيست محيط امور ذيل «آبي

 هايطرح فهرست در ،(2) دولت مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون (23) ماده دستورالعمل طبق و سازماني مصوب

 است. نشده لحاظ «دريايي زيست محيط بررسي طرح» زيست محيط حفاظت سازمان

 به ايران اسالمي جمهوري شورك الحاق درخصوص المياس شوراي مجلس مصوبه به توجه با ب(

 ملي، سطوح در شورك تعهدات اجراي براي عملياتي و مطالعاتي هايبرنامه اجراي لزوم و پاريس موافقتنامه

 اجرايي هاياولويت از يكي عنوانبه ايگلخانه گازهاي انتشار اهشك متغير تعيين ،الملليبين و ايمنطقه

 تعريف در ششم برنامه پيوست عنوانبه ربنك مك اقتصاد سند درخصوص وزيران هيئت وبهمص ،ششم برنامه

 است. نگرديده لحاظ «اقليم تغييرات نترلك و مديريت» موضوع هابرنامه ذيل هايطرح و هافعاليت

 نحوه ها،دستگاه اجرايي هاياولويت با منطبق هابرنامه اجراي در اعتبارات توزيع اهميت به توجه با ج(
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 و متغيرها از بخشي تحقق عدم باعث تواندمي مهم اين هك بوده اثربخشي فاقد و ارآمدكنا اعتبارات توزيع

  شود. آتي سال در عملياتي ريزيبودجه هايشاخص

 مختلف يهاحوزه در كشور محيط زيست متولي سازمان يهايتمسئول و وظايف از نيمي حدود د(

 و تخريب از جلوگيري يهاحوزهكنيم  قلمداد عملياتي يهاحوزه را معيار اگر هك باشدمي مرتبط طرح فاقد

 وزن و سهم باالترين زيستي محيط مطلوب مرانيكح و آنها ياحيا و طبيعي منابع و زيست محيط آلودگي

 سال هبودج قانون اليحه در نشده و شده ديده يهاطرح مهمترين لذا ،باشندمي دارا محاسبه اين در را

 :(8 و 7 ولاجد) است زير جدول شرحبه باالدستي اسناد به توجه با 1397
 

 باالدستي اسناد براساس 1397 سال بودجه اليحه در شده ديده يهاطرح مهمترين .7 جدول

 1397 سال بودجه اليحه در شده دهيد يهاطرح  مرتبط نيقوان

 مقام ستيز طيمح يابالغ يلك يهااستيس «5» بند

 يرهبر معظم
 زيست محيط فراگير پايش

  تهران شرب آب آلودگي از جلوگيري آب عادالنه عيتوز جامع انونق

 گردوغبار پديده و ريزگردها با مقابله مديريت جامع طالعاتم كپا يهوا انونق و هاتاالب از حفاظت قانون

 انزلي تاالب احياي و حفاظت توسعه ششم برنامه قانون (38) ماده «ب» بند

 خطر معرض در هايرودخانه و هاتاالب احياي و پايش حفاظت، توسعه ششم برنامه قانون (38) ماده «ب» بند

 فارس استان هايدرياچه احياي و حفاظت مطالعه، توسعه ششم برنامه قانون (38) ماده «ب» بند

 ژرفي هايآب مطالعه و نهامو تاالب احياي و حفاظت مطالعه، توسعه ششم برنامه قانون (38) ماده «ب» بند

 و «ط» هايبند و ستيز طيمح يبهساز و حفاظت قانون

 توسعه ششم برنامه قانون (38) ماده «ظ»

 چهارگانه مناطق تفصيلي ـ توجيهي هايطرح اجراي و تدوين

 زيست محيط حفاظت سازمان مديريت تحت

 برنامه قانون (38) ماده «ع» بند و ديص و اركش قانون

 توسعه ششم
 وحش حيات و هابومزيست سطح در زيستي تنوع از فاظتح

 مقام زيست محيط ابالغي كلي هايسياست «10» بند

 يرهبر معظم
  زيستي محيط منابع اقتصادي گذاريارزش

 طيمح يابالغ يلك يهااستيس «12» و «14» هايبند

 يرهبر معظم مقام ستيز

 رسانيپيام و تحقيقاتي آموزشي، هايبرنامه تدوين

  محيطيزيست

 مقام ستيز طيمح يابالغ يلك يهااستيس «5» بند

 يرهبر معظم
 زيست محيط فراگير پايش

 انساني زيست محيط حفاظت و بررسي  ستيز طيمح يبهساز و حفاظت قانون

 مقام ستيز طيمح يابالغ يلك يهااستيس «5» بند

 يرهبر معظم
 هوا آلودگي پايش و نترلك سيستم ايجاد

 مقام ستيز طيمح يابالغ يلك يهااستيس «7» بند

 يرهبر معظم

 و گردوغبار پديده و ريزگردها با مقابله مديريت جامع مطالعات

 اقليم تغيير

 هوا آلودگي پايش و كنترل سيستم ايجاد  كپا يهوا قانون

 انساني زيست محيط حفاظت و بررسي ستيز طيمح يبهساز و حفاظت قانون

 همان. مأخذ:
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 باالدستي اسناد براساس 1397 سال بودجه اليحه در نشده ديده يهارحط .8 جدول

 مرتبط نيقوان 1397 سال بودجه اليحه در نشده دهيد يهاطرح

 توسعه ششم برنامه قانون (38) ماده «الف» بند (SEA) محيط زيست راهبردي ارزيابي بر نظارت

 توسعه ششم برنامه قانون (38) ادهم «الف» بند بزرگ هايطرح (EIA) محيطييستآثار ز ارزيابي

 الملليبين تعهدات اجراي جهت نياز مورد ريالي و ارزي اعتبارات تأمين

 محيط زيست حوزه در ايران دولت

 توسعه ششم برنامه قانون (38) ماده «پ» بند

 يمحيط زيست الملليبين هاي()پروژه هايطرح در دولت سهم تأمين

 منظوربه خارجي حقوقي و قيقيح اشخاص و هادولت با كمشتر

 الملليبين هايگذاريسرمايه و هاكمك جلب از حمايت و تشويق

 رامسر نوانسيونك به مربوط هايهزينه تأمين به كمك و داوطلبانه

 توسعه ششم برنامه قانون (38) ماده «ت» بند

  سعهتو ششم برنامه قانون (38) ماده «ح» بند هاجنگل سازيغني و توسعه احيا،

 ستيز طيمح يابالغ يلك يهااستيس «2» بند ستيز طيمح يمله پارچكي نظام جاديا

  يرهبر معظم مقام

 ستيز طيمح يابالغ يلك يهااستيس «8» بند كپا يهايانرژ از استفاده ربن،كمك صنعتِ

  يرهبر معظم مقام

 طيمح يابالغ يلك يهااستيس «10» بند شورك در يطيمحستيز يحسابرس نظام استقرار

  يرهبر معظم مقام ستيز

 رانيا يعيطب خيتار يمل موزه توسعه
 يبهساز و حفاظت قانون (6) ماده «هـ» بند

 ستيز طيمح

 توسعه ششم برنامه قانون (38) ماده «ط» بند يرانيا پلنگ تيريمد و حفاظت

 توسعه ششم برنامه قانون (38) دهما «ط» بند آن با مرتبطهاي بومستيز و ييايآس وزپلنگي از يتكمشار حفاظت

 يبهساز و حفاظت قانون (6) ماده «د» بند يمردم تكمشار جلب وسازي فرهنگ

 توسعه ششم برنامه قانون «ظ» و «ط» يبندها تيريمد تحت مناطقسازي هوشمند و حفاظت جامع طرح

 و فارس جيخل خزر، يايدر يبومستيز شيپا و يبردارهبهر حفاظت،

 نعما يايدر
 توسعه ششم برنامه قانون (38) ماده «ط» بند

 كاهش جهت هايارانه هدفمندسازي درآمد محل از اعتبار تخصيص

 هوا آلودگي
 توسعه ششم برنامه قانون (39) ماده «الف» بند

 توسعه ششم برنامه قانون (31) ماده ستيز طيمح از حفاظت يبرا نينو يهايفناور اربردك و توسعه

 همان. مأخذ:

 

 در الزم اعتبارات تخصيص و تعيين عدم اصلي پيامدهاي هك دهدمي نشان شده انجام هايبررسي

 از: تندعبار بخش اين

 شدن متقبل و هاطرح قراردادهاي حسابيهسوت و پرداخت در تأخير ـ مصوبات اجراي در وقفه ـ

 قراردادها، تعديل هزينه

 حفاظتي، اناتكام شدن متوقف و عمراني هايپروژه بخش در آورزيان هايهزينه افزايش -

 نياز، مورد اعتبار تخصيص عدم ديگر ازسوي تعهدات، پرداخت و پرسنلي هايپرداخت

 اعتبار تأمين عدم به توجه با هاطرح اهداف به دسترسي عدم و هاطرح فعاليت ماندن متوقف ـ
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 و بازسازي اجرايي، تجهيزات و تاناكام رشد و زيست محيط حفاظتي ساختار تجهيز منظوربه نياز مورد

 افزارينرم تجهيزات و ايمنطقه و شهري محيطيزيست گشت خودروهاي ي،كمل هايساختمان ترميم

 سالمتي بر آن تأثير و النشهرهاك هواي آلودگي بحث در را آن مصاديق توانمي هك) افزاريسخت و

 ها(،آالينده حذف و اهشك راستاي در ليمتو سازمان به محوله امور و وظايف اجراي جهت جامعه آحاد

 رد.ك ركذ

 ساير و ابنيه و هاساختمان ميلكت ي،دانيم امور انجام فصل شورك هوايي و آب اقليم مطابق -

 عليرغم گذشته سنوات همانند نيز جاري سال در باشد.مي سال اول ماهه 6 شورك در اجرايي عمليات

 اين هك شد خواهد انجام تأخير با مهم اين اجراي ،هاوافقتنامهم مبادله جهت روزه 15 زماني بازه تعيين

 زكتمر و استاني و ملي سطوح در اعتبار ردكهزينه و جذب در ذيحسابي مهم مسائل بروز باعث مسئله

 هك است شده آن وريبهره و هزينه يفيتك اهشك نتيجه در و مالي سال پايان به آن انتقال و هزينه

 شود. اجرايي سنواتي بودجه قانون و ضوابط چارچوب در و اهشك موضوع اين زماني بازه بايد

 

 شورك لك 1397 سال بودجه اليحه هايتبصره و واحده ماده در زيست محيط .3

 برمبني 1396 سال مصوب پاك هواي قانون (6) ماده اجراي راستاي در «8» تبصره «ب» بند براساس

 بـا مطابق جريمه قبض صدور و نمودن متوقف طريق از فني نهمعاي فاقد خودروهاي قانون اعمال الزام

 ناحيه طرح اجراي به مكلف تهران شهرداري رانندگي، تخلفـات بـه رسـيدگي قـانون

 مكلف ايران اسالمي جمهوري انتظامي نيروي راستا، اين در .باشدمي (LEZ) هوا آلودگي كاهش

 به) شده صادر يهاجريمه وصولي مبالغ .كند داماق متخلفـين جريمـه بـه نسـبت قانون مطابق است

- 49 رديف اعتبار محل از تا گرددمي واريز كل داريخزانه نزد 160183 عمومي درآمد رديف

 برداريبهره و توسعه و هوا آلودگي كـاهش جهـت در قانون اين ((9) شماره جدول 530000

 .يابدمي اختصاص تهران شهرداري به عمومي ونقلحمل

 

 1397 سال بودجه اليحه ناپذيراجتناب الزامات و التكمش موانع، .4

 توسعه اندازچشم سند و اساسي قانون پنجاهم اصل در هك است ميتيكحا موضوعي زيست محيط حفاظت

 ششم برنامه اليحه و رهبري معظم مقام ابالغي زيست محيط ليك يهااستيس و 1404 افق در ايران

 اثرگذاري و ميتيكحا و نظارتي وظايف از بخشي تحقق راستاي در .است گرفته قرار ويژه يدكتأ مورد توسعه

 در هاپروژه ها،طرح اين اغلب هك بسزايي ريتأث و زيست محيط فصل هايبرنامه اجراي در آن مستقيم

 مناسبات،) يالمللبين ملي، انتظارات ايران، اسالمي جمهوري دولت ميتيكحا و نظارتي بُعد تقويت
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 اين اجراي عدم نمايند،مي ايفاد اجتماعي بُعد در بهداشت و سالمت حوزه و ...(.و هاونينوانسك ،هااهدهمع

 داشت. خواهد پي در ناپذيريجبران تبعات موارد از برخي در محيطيزيست يهاتيفعال و هابرنامه

 و احيا حفاظت، همچون اموري ميلكت و انجام ضرورت و روپيش يهاچالش و موانع رفع منظوربه لذا

 و احيا حفاظت، هايزيرساخت ميلكت تجديدناپذير، محيطيزيست منابع از پايدار توسعه ردكروي با وريبهره

 ملي پارچهكي نظام ايجاد حياتي، منابع مندنظام و هماهنگ جامع، مديريت جهت به زيستي منابع بهسازي

 آگاهي، سطح گسترش زيست، محيط تخريب و ودگيآل انواع انتشار از ممانعت و پيشگيري زيست، محيط

 و منابع نترلك و مستمر پايش زيستي، محيط اخالق و فرهنگ تقويت و جامعه محيطيزيست بينش و دانش

 ابقا، جهت الزم تمهيدات ايجاد و شورك زيست محيط ساماندهي و تجهيز و كخا آب، هوا، آالينده عوامل

 باشد:مي ناپذيراجتناب الزامات از ذيل مشروحه موارد ايجاد، و اصالح

 زيست محيط ليك يهااستيس به استناد با دريايي زيست محيط حفاظت و بررسي طرح 

 و خزر درياي زيست محيط حفاظت نوانسيونك الملليبين تعهدات و 1رهبري معظم مقام ابالغي

 ذيربط. هايلكپروت و راپمي نوانسيونك

 يكي فردمنحصربه گياهان و جانوران گاهزيست عنوانبه نآ سواحل و خزر درياي بسته طبيعت -

 در اخير دهه چند در هك بوده زمين سياره زيست محيط از ايچرخه و ايران ارزش با طبيعي منابع از

 بحران با و گرديده نندهكش و پذيرآسيب بسيار نفتي و صنعتي و شاورزيك هايآلودگي مقابل

 از يكي عنوانبه نيز عمان درياي و فارس خليج منطقه ديگر فطر از است؛ بوده روبرو كولوژيكا

 غني، نفتي منابع خصوصبه و شيالتي منابع زيستي، تنوع لحاظبه جهان آبي هايپهنه مهمترين

 رويهبي و پرشتاب برداريبهره و انساني هايفعاليت متأسفانه رود،مي شماربه فردمنحصربه وسيستميكا

 ساير و مستمر پايش نيازمند و شده نندهكش و حساس يهاستميوسكا اين يآلودگ و تخريب موجب

 مديريت و پايش همچون وظايفي با دريايي زيست محيط حفاظت و بررسي طرح هستند. اقدامات

 يهانقشه و اطلس تهيه ديده،آسيب ساحلي حساس هايگاهزيست بازسازي و احيا دريا، آالينده منابع

 و مرتبط زيستي هايگونه درخصوص اربرديك و پايه مطالعات انجام ايي،دري -ساحلي حساس مناطق

 به نياز آنها روزرسانيبه و بازنگري لزوم و بودن اقدام دست در استانداردها و هادستورالعمل تدوين

 آن حذف و بوده رهبري معظم مقام ابالغي هايسياست تأكيد مورد طرح اين ، زيرادارد مجزا طرحي

 باشد.نمي صحيح مطلوب نتيجه به رسيدن بدون اخير( سال دو طي بودجه قانون و )لوايح در

 ابالغي زيست، محيط ليك يهااستيس براساس شورك زيست محيط ساماندهي و تجهيز طرح 

 2.رهبري معظم مقام

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

 (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازی)برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک وحش و اعمال محدودیت قانونمند در بهره
 «.ی حساس و ارزشمندهاستمياکوسی، مدیریت های پایدارآنها براساس معيارها و شاخص

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

 (توان بازسازیظرفيت قابل تحمل و )برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک وحش و اعمال محدودیت قانونمند در بهره

www.irpublicpolicy.ir



 

  اسالمي شوراي مجلس اهژپوهش مركز  _____________________________________________________  

 

 

16 

 زيست محيط و پايدار توسعه» پيشنهادي طرح». 

 از پس توسعه ارك دستور ،2012 ژوئن در 20ريو+ نفرانسك اصلي دستاوردهاي از يكي هك آنجا ازـ 

 مبارزه براي فوري اقدامات انجام» آن النك اهداف ازجمله و باشديم (SDG) پايدار توسعه اهداف و 2015

 «پايدار توسعه براي دريايي منابع و درياها ،هاانوسياق از پايدار استفاده و حفاظت» ،«آن آثار و اقليم تغيير با

 با مبارزه ،هاجنگل پايدار مديريت زميني، يهاستميوسكا از پايدار استفاده ارتقاي و بازسازي حفاظت،» و

 همين بر است؛ «زيستي تنوع اهشك ساختن متوقف و زمين تخريب ساختن وسكمع و متوقف و زاييبيابان

 و ورشك در پايدار توسعه اهداف نمودن اجرايي بر رهبري معظم مقام يدكتأ و دييتأ به عنايت با و اساس

 است ضروري پايدار توسعه بحث اساسي و اصلي پايه عنوانبه اقتصادي توسعه و زيست محيط پيوستگيهم

 به ياژهيو توجه الملليبين و ايمنطقه ملي، سطوح در موضوع اين شدن اجرايي با بودن همسو جهت در كه

 شود. امر اين

 تحت مناطق در حفاظتي نوين يهاسيستم از منديبهره با تيكمشار حفاظت» پيشنهادي طرح 

 1.رهبري معظم مقام ابالغي زيست محيط ليك يهااستيس براساس «مديريت

 
 

 پيشنهادها و بنديجمع

 و اجتماعي اقتصادي، وسيع ابعاد داراي هك است دولت ساليانه سياستگذاري سند نيمهمتر بودجه،

 با شود.يم محسوب يشورك هر زندهار راثيم و يمل هيسرما عنوانهب ستيز طيمح باشد.مي حقوقي

 مسائل قاتيتوف زانيم ،ياساس قانون مخصوصاً شورك نيقوان در ستيز طيمح ژهيو گاهيجا به توجه

 كتمل و ايهزينه اعتبارات تخصيص رشد وجود با شور،ك محيطيزيست عوامل و ستيز طيمح

 الزامات زيرا است، ياافتهيمانساز و باثبات تيوضع فاقد اخير، سال دو طي ايسرمايه هايدارايي

 در و افتهين را خود يواقع گاهيجا نونكتا شورك يزيربودجه و يزيربرنامه نظام در محيطيزيست

 و هابرنامه متن در يواقع صورتبه محيطيزيست مالحظات انه،يسال يهابودجه و توسعه يهابرنامه

 شاخص بررسي گزارش نتايج امر اين اثبات داليل از يكي .ديآيدرنم اجرا به و نشده لحاظ يسنوات بودجه

 ايران دهدمي نشان هك باشدمي 2ييل دانشگاه قوانين و سياستگذاري زكمر توسط زيست محيط ردكعمل

                                                                                                                                      
ی حساس و ارزشمند و حفاظت از منابع ژنتيک و ارتقاي هاستمياکوسهای پایداری، مدیریت آنها براساس معيارها و شاخص

محيطی نظير خشکسالی، مدیریت تغييرات اقليم و مقابله با تهدیدات زیست –« المللیآنها تا سطح استانداردهای بين
 سوزی و... .آتش

ویژه حيات ظت، احيا، بهسازی و توسعه منابع تجدیدپذیر مانند دریا، دریاچه، رودخانه، تاالب، تنوع زیستی بهبر حفامبنی .1

 (ظرفيت قابل تحمل و توان بازسازی)برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک وحش و اعمال محدودیت قانونمند در بهره
ی حساس و ارزشمند و حفاظت از منابع ژنتيک و ارتقاي هاستمياکوسدیریت های پایداری، مآنها براساس معيارها و شاخص

محيطی نظير خشکسالی، مدیریت تغييرات اقليم و مقابله با تهدیدات زیست –المللی آنها تا سطح استانداردهای بين
 . سوزی و ...آتش

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

)EPI), 2012. 
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 ،67 رتبه 2008 سال در ،داشته جهان در را محيطيزيست ردكعمل شاخص 53 رتبه ،2006 سال در

 با 2014 سال در آن از پس .است كرده سقوط 114 رتبه به 2012 سال در و 60 رتبه 2010 سال در

 لحاظ از 2016 سال گزارش در اما بود، شده شورك 178 بين در 83 رتبه سبك به موفق 08/51 نمره

 رده در و است ردهك نزول شورك 180 مجموع از 105 رتبه به 32/66 نمره با محيطيزيست ردكعمل

 بيانگر محيط زيست ردكعمل شاخص بررسي دارد. قرار محيط زيست در ضعيف ردكعمل با شورهاييك

 است. زمينه اين در ايران متعدد نوسانات

 امور ميان در 1397 سال در زيست محيط امور بودجه سهم ميزان، مذكور موارد برعالوه

 1/0 از امور اين بودجه سهم 1396 سال بودجه قانون به نسبت و است درصد 099/0 تنها گانهده

 كشور باالدستي قوانين و كشور اولويت كه است درحالي اين است رسيده درصد 099/0 به

 است. زيست محيط و آب، توسعه ششم برنامه قانون ازجمله

 افزايشي روند اخير، هايسال طي پايدار توسعه و حفاظتي امور به جديتوجهي بي داليل از يكي

 اين 1397 سال بودجه اليحه در و است بوده ايهزينه اعتبارات به زيست محيط امور اعتبارات تخصيص

 هايدارايي كتمل اعتبارات ميزان ،1397 سال بودجه اليحه در است. افزايشي روند داراي نيز اعتبارات

 خواهد اختصاص خودبه را زيست محيط امور اعتبارات لك از درصد 68 ريال( ميليارد 1.934) ايسرمايه

 در هك است ركذ شايان است. (ريال ياردليم 896) يانهيهز اعتبارات به متعلق اعتبارات از درصد 32 و داد

 از درصد 26 زيست محيط بخش ايهزينه اعتبارات سهم ميزان 1396 سال بودجه قانون در گذشته سال

 اتكن از يكي است. يافته افزايش درصد 32 به 1397 سال بودجه اليحه در سهم اين كه بود اعتبارات لك

 تملك اعتبارات كل از ملي ايسرمايه هايدارايي تملك اعتبارات درصدي 65 بينيپيش يحهال اين مثبت

 ملي اعتبارات اين درصد 25 ميزان به 1396 سال بودجه قانون به نسبت كه است امور اين ايسرمايه دارايي

 اليحه در يالر ياردليم 1.015 به 1396 سال بودجه قانون در ريال ياردليم 807 از) است يافته افزايش

 بخش به مصوب بودجه تخصيص عدم دليلبه استاني، اعتبارات بحث در .است( رسيده 1397 سال بودجه

 باشد. مثبت ،ملي اعتبارات افزايش و اعتبارات اين كاهش رسدمي نظربه زيست، محيط

 بودجـه  قانون در آن هايرديف و ايسرمايه ييدارا كتمل اعتباري منابع وضعيت تحليل

 در سازمان ايسرمايه ييدارا كتمل هايطرح تخصيص ميانگين هك است آن يدؤم 1396 الس

 نگهـداري  ماهيت مؤيد هاطرح ماهيت بررسي هك باشدمي درصد 7 بر بالغ 1396 سال بودجه

 و حفاظـت  عمـل  برنامـه  تـدوين  و تهيه نظير وظايفي اجراي انكام عمالً و بوده آن تجهيز و

 عمـل  برنامـه  وحـش،  حيـات  انقـراض  خطـر  و تهديد معرض در يهاگونه و مناطق مديريت

 برنامـه  قـانون  (38) ماده در هك و... هاتاالب از مناسب يبرداربهره و مديريت احيا، حفاظت،

 باشد.نمي و نبوده انپذيركامشده  يدكتأ توسعه ششم
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 سـال  بودجـه  يحـه ال با توسعه ششم برنامه مصوبات و 1396 سال بودجه قانون انطباق ديگر، ازسوي

 هـاي رديـف  از مطلـوب  نتيجـه  به رسيدن بدون كالن اهداف و هاطرح از تعدادي هك دهدمي نشان 1397

 هايبانك و طبيعي تاريخ هايموزه و مديريت راهبري مانند ييها)طرح اندشده حذف اليحه اين ايبودجه

 لـذا  سازي(،فرهنگ و آموزشي هاينامهبر اجراي و نيازسنجي پرديسان، هايپارك نگهداري و مديريت ژن،

 بـه  نسـبت  بيشـتري  سـرعت  داراي آن در ناپايداري ايجاد و زيست محيط تخريب فرآيند هكاين به توجه با

 انپـذير كام مـدت ميـان  برنامـه  كيـ  در بعضاً هاپروژه و هاطرح برخي اجراي باشدمي آن احياي و بازسازي

 هـا دسـتگاه  فعاليت اصلي هايحوزه با مرتبط هايپروژه و هارحط اجراي مدت بايد اساس اين بر هك نبوده

 بـا  و... انسـاني  زيسـت  محـيط  حفاظـت  ،پسـماندها  مـديريت  ،سـت يز محـيط  سـاماندهي  و تجهيـز  نظير

 الزم اقـدامات  رسـيدن  پايان تا و لحاظ ايبودجه رديف در حداقل مرتبط هايپروژه و هافعاليت روزآوريبه

   نگردد. حذف يكباره به

 از حفاظـت  قـانون  ريـ نظ ينيقوان ابالغ و بيتصو به توجه با 1397 سال بودجه حهيال در همچنين

 :شوديم مشاهده ليذ موارد كپا يهوا و هاتاالب

 (38) مـاده  «ت» بنـد  ياجرا يراستا در شورك لك يپسماندها يسامانده يبرا اعتبار اختصاص 

 ،الير ونيليم ارهز دو معادل ياعتبار با توسعه ششم برنامه قانون

 برنامـه  قـانون  (38) مـاده  «س» بنـد  موضوع شورك در زگردهاير با مقابله يبرا اعتبار اختصاص 

   ،دالر ونيليم صدوپنجاهكي معادل ياعتبار با ششم

 هاتاالب از حفاظت و كپا يهوا قانون ياجرا يبرا يدرآمد يهافيرد جاديا. 

 و رهبـري  معظـم  مقـام  ابالغـي  يهااستيس با اليحه اين درخصوص هك ارزيابي به توجه با

ـ  گيرينتيجه گونهاين توانمي است گرفته صورت توسعه ششم برنامه مصوبات ـ  ردك ـ ي هك  از يك

 در هـا بودجـه  و هـا برنامه صحيح بندياولويت عدم يطيمحستيز النك مباحث هايضعف عمده

 پـايين  منابع، تخصيص عدم علتبه گذشته هايسال اهداف تحقق و ردكعمل اگر است. زمينه اين

 بينـي پـيش  روال، طبـق  آنگاه و گذشته سال بودجه بر مقداري افزودن صورتنيا در است بوده

 نيست. گشاگره مترك

 تشديد به توانمي را بخش اين در الزم اعتبارات تخصيص و تعيين عدم اصلي پيامدهاي ازجمله

 هزينه شدن متقبل و هاطرح قراردادهاي بحساسويهت و پرداخت در تأخير محيطي،زيست هايتخريب

 حفاظتي، اناتكام شدن متوقف به منجر عمراني هايپروژه بخش در آورزيان هايهزينه قراردادها، تعديل

 رد.ك اشاره هاطرح اهداف به دسترسي عدم و هاطرح فعاليت ماندن متوقف

 موافقتنامه به ايران اسالمي يجمهور شورك الحاق درخصوص اسالمي شوراي مجلس مصوبه به توجه با

 و ايمنطقه ملي، سطوح در شورك تعهدات اجراي براي عملياتي و مطالعاتي هايبرنامه اجراي لزوم و پاريس
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 ،ششم برنامه اجرايي هاياولويت از يكي عنوانبه ايگلخانه گازهاي انتشار اهشك متغير تعيين ،الملليبين

 و هافعاليت تعريف در ششم برنامه پيوست عنوانبه ربنك مك قتصادا سند درخصوص وزيران هيئت مصوبه

 عنوانبه امر اين و است نگرديده لحاظ «اقليم تغييرات نترلك و مديريت» موضوع هابرنامه ذيل هايطرح

 گيرد. قرار توجه مورد بايد الملليبين تعهد

 يدؤم 1397 سال بودجه اليحه اب زيست محيط ليك هايسياست و توسعه ششم برنامه انطباقي تحليل

 محيط وظايف رشد به توجه بدون الزامات حفظ برمبتني و گذشته روند ادامه در فوق قانون هك است آن

 گفت توانمي هك نحوي به گرديده تنظيم رهبري معظم مقام ابالغي يهاسياست و ششم برنامه در زيست

 تعهدات اجراي و زيست محيط ديپلماسي ،رديراهب ارزيابي نظام استقرار نظير متعدد وظايف براي

 اتحاديه تعاريف براساس جديدبندي تقسيم و زيست محيط چهارگانه مناطق در بازنگري ،الملليبين

 تخصيص و تعريف مشخصي منابع عمالً آنها حفاظتي سطح يارتقا و (IUCN) طبيعت از حفاظت الملليبين

 بينيپيش متغيرهاي و هاشاخص تحقق چالش كي عنوانبه ندتوامي موضوع در مهم اين هك است نيافته

 سازد. مواجه جدي ابهام با را ششم برنامه در زيست محيط راهبردي سند در شده

ـاده  ليـ ذ يبندها در مندرج يعيطب منابع و ستيز طيمح بخش فيوظا به فقط چنانچهسوي ديگر از  (38) م

ـ ا در ستيز طيمح فرابخش يراهبرد سند مطابق شود توجه ششم برنامه قانون  ياصـل  يمحورهـا  قـانون  ني

 منـابع  و زيسـت  محـيط  آلـودگي  و تخريب از جلوگيري ،محيطيزيست يهاندهيآال انتشار اهشك از عبارتند

ـ ا بـر  و يسـت يز طيمحـ  مطلـوب  يمرانـ كح و كشـور  زيستي تنوع احياي و حفاظت آنها، ياياح و يعيطب  ني

 پـنجم  برنامـه  قانون با آن يقيتطب يبررس هك است شده لحاظ برنامه يقانون مفاد از كيهر در يفيوظا اساس

 .است ستيز طيمح يفرابخش و يبخش يهاتيمسئول و فيوظا يدرصد 50 رشد مؤيد

 سـال  بودجـه  قانون ليتحل مينك قلمداد برنامه تحقق ابزار نيمهمتر عنوانبه را يسنوات بودجه قانون اگر

 در متـولي  سـازمان  يهاتيمسئول و فيوظا از يمين حدود هك است آن ديؤم برنامه هيپا سال عنوانبه 1396

 يهـا حـوزه كنـيم   قلمـداد  ياتيـ عمل يهـا حوزه را اريمع اگر هك باشديم مرتبط طرح فاقد مختلف يهاحوزه

 طيمحـ  مطلـوب  يمرانـ كح و آنهـا  يايـ اح و يعـ يطب منـابع  و زيسـت  محيط آلودگي و تخريب از جلوگيري

 .باشنديم دارا محاسبه نيا در را وزن و سهم نيباالتر يستيز
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